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INTRODUCERE

Activitatea ministerialã a lui Haret 
de la 14 februarie 1901 pânã la 22 decembrie 1904

Guvernul din care face parte Haret ia conducerea statului în niºte momente
de mare pericol. Criza economicã adusese þara într-o sãrãcie din care nu se vedea
nicio ieºire, afarã de aceea a unui împrumut extern care s-o apese greu ºi pentru
timp îndelungat. Partidul liberal-naþional(1) propunea ca soluþiune o economie în
buget dusã la extrema limitã ºi situaþia menþinutã mai mulþi ani pânã se va
îndrepta. Guvernul de atunci, prezidat de P.P. Carp, nu era susþinut de majoritatea
Camerei ºi, obþinând un vot de neîncredere în ziua de 12 februarie [1901], a fost
silit a se retrage, iar Suveranul a chemat la cârmã partidul liberal-naþional.

Conducãtorii acestui partid pregãtiserã în amãnunt toate lucrãrile bugetare
necesare pentru a se aplica soluþia propusã de el ºi, fiindcã în aceasta intrã ºi
reducerea salariilor ºi a numãrului funcþionarilor, Haret propusese o bazã de
calcul spre micºorarea salariilor care, fiind dureroasã, sã fie totuºi echitabilã ºi
sã înlãture posibilitãþile de protejare sau persecutare. Aceasta s-a numit „Curba
lui Haret“.

* * *

Luând în primire pentru a doua oarã Ministerul de Instrucþiune ºi Culte,
Haret, care nu cãuta sã-ºi satisfacã o ambiþiune deºartã obþinând un portofoliu,
ci urmãrea realizarea unor anume concepþiuni în materie de învãþãmânt, se
gãseºte în poziþiunea cea mai nefericitã ce se poate închipui: tot ce lucrase el ºi
înainte de a fi ministru ºi dupã aceea fusese dãrâmat sau stricat în pãrþile
esenþiale. Se vedea obligat sã reclãdeascã edificiul ce începuse a ridica între
1897–1899 ºi sã porneascã la aºezarea lui cu niºte mijloace financiare altele
decât în vremea când îl concepuse.

De aceea, aplicã noul buget cu reducerile fãcute ºi se pregãteºte pentru
lucru, graþie legii publicate la 9 iulie 1901, care restabilea legea învãþãmântului
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primar din 1896, legea învãþãmântului secundar din 1898 ºi legea învãþãmân-
tului profesional din 18991.

Deoarece aceasta din urmã fusese desfiinþatã înainte de a se aplica, asupra
ei îºi îndreaptã Haret atenþiunea, cãci de aplicarea ei era legatã ºi noua lui
concepþiune a învãþãmântului secundar ºi de aici pe de o parte se influenþa
învãþãmântul superior ºi pe de alta învãþãmântul primar.

Ca om prevãzãtor, el nu aºteaptã votarea legii de restabilire ºi ia chiar din
aprilie o serie de mãsuri pregãtitoare, adresând prefecþilor o circularã2, în care,
dupã ce le reaminteºte consideraþiile pe care se întemeiazã acþiunea sa („s-a
recunoscut cã era greºitã direcþiunea aproape exclusiv teoreticã ce s-a dat pânã
acum învãþãmântului nostru public si cã se cuvine a se aduce cât mai curând o
îndreptare, a se mai restrânge învãþãmântul secundar pentru a se da o impulsie
mai energicã celui profesional“)3, le aratã cã mijloacele de care dispune
ministerul fiind foarte restrânse, are nevoie de concursul material ºi moral al
tuturor ºi le cere pãrerea asupra nevoilor mai urgente ale fiecãrui judeþ: sã fie o
ºcoalã de agriculturã sau una de meserii? În ce centre de populaþie s-ar putea
aºeza mai bine una sau alta, potrivit cu împrejurãrile locale?

Deocamdatã nu-ºi propune sã înfiinþeze decât douã categorii de ºcoale
profesionale: elementare „foarte modeste, care sã predea meserii din cele mai
simple, sã punã la îndemâna sãtenilor mijloace mai bune de a cultiva pãmântul
ºi mici industrii uºor de exercitat la þarã în zilele neutilizate pentru agriculturã“,
ºi inferioare „de un nivel ceva mai ridicat, în care se vor învãþa meserii mai
perfecþionate sau metode agricole ceva mai ºtiinþifice“4.

Luându-ºi, deci, din timp toate informaþiunile, el poate la 26 iulie 1901 sã
pregãteascã, chiar pentru 1 septembrie, deschiderea a 53 de ºcoale profesionale în
31 de judeþe5. Ca meserii gãsim cã se vor învãþa: rotãria, lemnãria, fierãria, olãria,
frânghieria, împletituri de paie, papurã ºi rãchitã, tâmplãria, tinichigeria, cojo-
cãria, croitoria, cizmãria, dogãria; pentru fete, croitorie, rufãrie, þesãtorie; deosebit
de agriculturã, viticulturã; adicã în genere ocupaþiuni de acelea care pot gãsi
posibilitãþi de dezvoltare în mediul rural. Ca îndeletniciri mai speciale notãm:
fabricarea sobelor de teracotã (la Curtea-de-Argeº), ceramica (la Târgul-Jiului),
pescãria (la Catârleþ, jud. Tulcea). Important este cã localurile necesare sunt ofe-
rite de comune, judeþ ºi de particulari, asemenea ºi terenurile de culturã; dar cu
aceastã ocaziune vedem cã se desfiinþeazã unele licee sau gimnazii (Brãila, unde
era douã, Dorohoi, Târgul-Jiului, Câmpulung, Turnu-Mãgurele ºi Alexandria).

6 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. II

1. Ea aduce ºi câteva modificãri în legea administraþiei centrale a ministerului ºi în
legea clerului, acestea nu fãcute de dânsul, ci de miniºtrii altor partide politice.

2. Colecþia de faþã, nr. 30 (vol. I, n.ed.).
3. Operele lui Haret, vol. II, p. 33.
4. Idem, p. 34.
5. Operele lui Haret, vol. II. Nr. 39. Deciziune.
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Fireºte, în creaþiunile acestea pornite în împrejurãri excepþional de grele nu
se poate vedea întregul edificiu al legii din 1899 (restabilitã în 1901). Aceastã
lege stabileºte cadrul sãu în primul articol: „Învãþãmântul profesional are drept
obiect studiul teoretic ºi practic al agriculturii, cu industriile anexe ºi derivate,
al meseriilor ºi al comerþului“; adicã nu cuprinde tot ce se înþelege prin cuvântul
„profesional“. De aceea, lipsesc ºcoalele normale, seminariile preoþeºti, ºcoa-
lele de belle-arte, precum ºi ºcoalele militare ºi politehnice. Definiþiunea din
articolul citat este o concesiune fãcutã uzului, pentru care celelalte ºcoale erau
socotite de o naturã prea specialã ºi deci având a se conduce de alte norme.
Haret ar fi dorit ca, mãcar atâtea ºcoale câte se cuprindeau în definiþia lui, sã fie
reunite sub o singurã conducere, dar consideraþiuni de oportunitate (în politicã
aceasta are mare influenþã) l-au silit sã admitã a lãsa afarã din legea sa: ºcoala
superioarã de agriculturã ºi cea de silviculturã.

Organizaþia datã învãþãmântului profesional pornea de la ideea cã fiecare
categorie de scoale trebue sã corespundã, adicã sã satisfacã o trebuinþã publicã;
de aceea trei grade: ºcoale elementare, inferioare ºi superioare.

Cele dintâi au de scop învãþãmântul practic al agriculturii, al meseriilor, al
comerþului. Programa lor nu va fi uniformã, ci se va conforma nevoilor
localitãþii sau regiunii în care funcþioneazã fiecare ºcoalã. Absolvenþii lor au sã
devie mici agricultori, exercitând în micul lor cerc de activitate, una sau mai
multe culturi ºi vreo industrie anexã; sau meseriaºi pentru industria micã,
exercitatã în ateliere mici sau chiar în casã; sau funcþionari comerciali în micul
comerþ (putând sã devinã chiar mici comercianþi conducãtori sau proprietari de
magazine). Se vede cã aici e vorba mai ales de bãieþi; pentru fete sunt: ºcoala
de gospodãrie ruralã; ºcoli mai ales de industrie casnicã ºi ºcoale de menaj;
ºcoale comerciale pentru fete.

Al doilea grad, îl formeazã ºcoalele inferioare: cele de agriculturã au de
scop a forma „buni gospodari rurali“ ºi a prepara pe învãþãtorii ºcoalelor ele-
mentare de agriculturã; cele de meserii au de scop „învãþarea a diverse meserii
cu scop de a le executa în mod industrial“. Pentru comerþ, distincþiunea între
gradul I ºi II nu mai e fãcutã, cãci cele elementare sunt unite cu cele inferioare.

Gradul superior nu existã pentru ºcoalele de agriculturã (deoarece am vãzut
cã ºcoala superioarã de la Herestrãu, existentã atunci, þinea de Ministerul
Agriculturii); dar pentru cele de meserii sunt cele (existente atunci) care au de
scop învãþarea meseriilor care reclamã cunoºtinþe teoretice mai înalte; asemenea
ºi pentru cele de comerþ, care preparã funcþionari de bãnci ºi instituþii financiare
(de stat ºi particulare).

Pentru Haret nu erau însã atât de mult interesante atunci ºcoalele cele mari
în aceastã direcþiune profesionalã (care nici nu s-ar fi putut înfiinþa sau
perfecþiona în împrejurãrile din 1901 ºi ulterior), cât erau cele mici, acelea care
puteau sã atragã un mare numãr de copii din cei care se grãmãdeau la porþile
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gimnaziilor ºi liceelor. Fiind prea multe licee ºi gimnazii, fiind peste tot clasele
pline pânã la limita legalã (ºi uneori peste ea), pe de altã parte absolvenþii
cursului primar din oraºe mici ºi din satele judeþului, gãsim numai un gimnaziu
la îndemâna lor, vor alerga acolo ºi puþini din cei admiºi vor putea merge mai
înainte (fie cã liceul ar fi într-un oraº mai depãrtat, fie cã n-ar fi suficient pre-
gãtiþi, fie cã mijloacele materiale nu i-ar ajuta). Haret arãtase ºi în alte ocaziuni
ce devin aceºti rãmaºi pe drum în alergare spre finele cursului liceal ºi chiar mare
parte din cei ce intrã în universitate ºi n-o pot termina – ºi prevãzuse cã (mergând
tot astfel) va veni o zi când sã fie tot aºa de nenorociþi ºi mulþi din cei ce o vor
termina. De aceea, el cãuta în toate chipurile sã înfiinþeze cât mai multe ºcoale
de acestea profesionale elementare ºi inferioare, dar avea multe dificultãþi,
fiindcã mulþi binevoitori de a dãrui statului bani sau imobile voiau mai bine sã
facã aceasta pentru un gimnaziu decât pentru o ºcoalã de meserii. Prefecþii ºi
primarii vedeau un fel de degradare în faptul cã în capitala judeþului n-ar fi cel
puþin un gimnaziu. Acest greºit punct de vedere nu numai cã a stânjenit opera lui
Haret, dar a avut mai târziu consecinþe foarte întristãtoare.

Haret, nu numai în acel timp de mari economii, dar ºi mai înainte o spusese:
sã avem spirit practic în întreprinderile pe care le face statul, sã nu umblãm dupã
himere! E frumos sã deschizi o ºcoalã, sã cheltuieºti mult ca sã o instalezi cu
lux, dar trebuie sã te întrebi: la ce serveºte? ce profit are statul? Opinia publicã
nu era mai bine dispusã sã-l înþeleagã acum decât în primul lui ministeriat1; de
multe ori chiar conducãtorii ºcoalelor întemeiate de el înþelegeau greºit
intenþiunile lui. De aceea, simte nevoia ca printr-o circularã2 sã precizeze cum
înþelege el rostul ºcoalelor profesionale: „Scopul ºcoalelor profesionale este de
a procura elevilor o meserie ca sã aibã un mijloc de a-ºi câºtiga viaþa. De aceea
aceste ºcoli trebuie a-i deprinde sã o practici în mod fructuos ºi mai ales a le da
convingerea cã se poate câºtiga cu dânsa… Pentru aceasta primul mijloc este ca
ºcolarii sã vadã cã ºcoala însãºi produce venit prin practicarea meseriilor. O
ºcoalã profesionalã care nu produce niciun venit este un adevãrat nonsens.
Trebuie dar ca ºcoala sã aibã neapãrat un beneficiu, care se împarte între maeºtri
ºi elevi… ceea ce constituie ºi un mijloc de educaþie profesionalã pentru
aceºtia… Este de datoria directorului ºi maeºtrilor sã procure ºcolii comenzi.
Elevii vor trebui sã fie în curent cu mijloacele de a le procura (expoziþii,
publicaþii, reclame etc.), pentru cã ºi ei vor avea sã le întrebuinþeze când vor
lucra pe contul lor… Trebuie dezvoltat spiritul comercial al ºcolilor, iar nu ca
pânã acum sã li se întreþinã numai preocupãrile curat ºcolare, ceea ce, dupã
pãrerea noastrã, este una din principalele cauze ale rezultatelor practice neîndes-
tulãtoare pe care le-au dat pânã acum ºcoalele noastre profesionale“.3

8 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. II

1. Vezi vol. I, p. 371 ºi urmãtoarele.
2. Colecþia de faþã, vol. II, nr. 61.
3. Operele lui Haret, vol. II, p. 57-58.
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În adevãr, de ce folos ar fi niºte ºcoale profesionale organizate ca niºte
licee? Când vedea cineva absolvenþi ai ºcoalelor de meserii sau inferioare de
agriculturã alergând sã se facã notari la sate, absolvente ale secþiilor de croitorie,
sau rufãrie fãcându-se învãþãtoare sau îngrijitoare de copii, iar cei care se
simþeau mai bine pregãtiþi cerând numaidecât posturi de maeºtri în ºcoalele de
felul celeia ce au terminat ºi fiind incapabili sã-ºi utilizeze altfel toatã învãþãtura
dobânditã, nu avea dreptul sã spuie cã asemenea, ºcoale nu servesc la nimic?
Iatã de ce erau justificate toate silinþele ce-ºi dãdea Haret ca sã facã pe toþi –
oameni politici, public, maeºtri ºi elevi – sã înþeleagã adevãratul spirit al
ºcoalelor profesionale. De aceea ºi zice el în „Raportul“ adresat Regelui în
1903: „Ar fi greu sã expunem toate greutãþile ce am avut de învins pentru a da
fiinþã acestei prime serii de ºcoli profesionale ºi a mulþimii de mãsuri de detaliu
ce au trebuit luate“1.

Cea mai mare greutate era gãsirea personalului instructor. ªcoalele tehnice
superioare din þarã care funcþionau de mai mult timp dãduse un numãr de
absolvenþi bine pregãtiþi, dar aceºtia aveau situaþiuni importante pe care nu le
puteau lãsa spre a se face maeºtri sau directori de ºcoale elementare ºi
inferioare, iar lucrãtori buni în diferite ramuri se gãseau, însã n-aveau alte
însuºiri necesare pentru a conduce un atelier sau o ºcoalã2. De aceea a trebuit sã
caute în Transilvania elemente mai convenabile sau sã se mulþumeascã cu ce a
putut gãsi în þarã, dupã lungi cercetãri.

De aceea n-au fost rezultatele acestei organizãri la înãlþimea dorinþelor lui
Haret. De aceea îl vedem insistând pentru a lãmuri gândurile sale în privinþa
ºcoalelor elementare ºi inferioare3. Iatã ce zice pentru ºcoalele de meserii: „au
de scop a dezvolta prin satele ºi prin oraºele cele mici industriile cele mici
locale, care se pot exercita cu înlesnire, fãrã unelte scumpe ºi multe, în ateliere
mici chiar prin locuinþele sãtenilor; a da acestor sãteni ºi orãºenilor sãraci un
mijloc de a-ºi câºtiga viaþa sau de a mãri venitul lor în lunile când munca
câmpului îi lasã neocupaþi; a face sã se producã în þarã obiecte de prima
necesitate întrebuinþate de populaþia de jos ºi care azi în mare parte se aduc din
strãinãtate; a face sã se întrebuinþeze materiile prime pe care le vom avea în
þarã4“. Oricine vede aici cum preocupãrile de naturã ºcolarã erau în legãturã cu
serioase preocupãri de naturã socialã ºi de politicã naþionalã. Pentru cele de
agriculturã: „este necesar a-i deprinde pe fiii de sãteni cu o mai bunã practicã a
aceloraºi lucrãri pe care ºi pãrinþii lor le fac, iar nu a-i ocupa cu cultura de plante
rare sau necunoscute la noi sau cu teorii asupra compoziþiei pãmântului sau
altele asemenea.“ Aici dã el ºi o indicaþiune de metodã foarte preþioasã: „Ar fi
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1. Operele lui Haret, vol. II, p. 342.
2. Tot acolo, p. 342.
3. Nr. 101 ºi 102 din Colecþie, vol. II.
4. Vol. II, p. 415.
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bine ca pe pãmântul ºcoalei sã se facã, una lângã alta, cultura primitivã cum o
face þãranul ºi cultura bunã cum o învaþã ºcoala, pentru ca ºcolarul sã facã
comparaþie între rezultate”1. Tot din aceeaºi preocupare de ordin practic
porneºte circulara adresatã preºedinþilor Camerelor de Comerþ prin care îi roagã
sã înlesneascã elevilor din ºcoalele comerciale a face practicã în prãvãlii2. Se
ºtie cã în legea de care ne-am ocupat (1899) pune Haret dispoziþia ca absolvenþii
ºcoalelor elementare de comerþ sã nu treacã în ºcoalele superioare de comerþ,
deoarece serviciul pe care îl fac aceste douã categorii de ºcoale este distinct
(unele sã producã funcþionari comerciali, altele funcþionari de bancã); dar o
ºcoalã de comerþ elementarã nu-ºi ajunge scopul dacã se mãrgineºte sã dea o
sumã de cunoºtinþe teoretice; ea trebuie sã facã pe elevi a trãi într-un mediu
comercial, adicã sã înlocuiascã vechea învãþãturã cu totul empiricã pe care
odinioarã o dãdea „jupânul“ ucenicilor lui, însoþitã de metode contondente pe
care le-a înfãþiºat Caragiale în O noapte furtunoasã prezentând figura lui
Spiridon, bãiatul de prãvãlie, viitorul Chiriac, asociat sau „pus la parte“, ºi
figura lui jupân Titircã Inimã-rea. În vederea acestui scop, Haret a dispus ca
elevii din clasele a II-a ºi a III-a de comerþ sã aibã cursuri numai dimineaþa, iar
dupã-amiazã sã fie obligaþi a lucra în prãvãlii pentru a se deprinde cu practica
comerþului „în atmosfera lui specialã de care elevii sunt aºa de strãini, ceea ce
este principala cauzã pentru care absolvenþii ºcoalelor noastre comerciale aºa de
rar se dedau comerþului ºi aºa de des cautã sã întreprindã alte meserii cu totul
strãine de comerþ.“3 Comercianþii nu se arãtau dispuºi sã primeascã serviciul pe
care elevii aveau sã-l facã gratuit în prãvãlia lor, cãci – se zicea – „nu consimt
a-ºi dezvãlui secretele comerþului lor.“ De aceea Haret, în circulara de care ne
ocupãm, le explicã lucrurile ºi-i roagã sã dea sprijinul lor pentru buna
funcþionare a ºcoalelor comerciale. În felul acesta cautã a înlãtura impedi-
mentele de care se lovea aplicarea legii sale.

O altã cauzã era sãrãcia elevilor. Cu toatã propaganda de care am vorbit,
pãrinþii chiar din pãturile de jos nu se puteau decide sã-ºi trimitã copiii la ºcoale
de acestea, ºi ele se mulþumeau sã primeascã pe cei lipsiþi cu totul de mijloace.
De aceea se vede nevoit, în decembrie 1902, sã dea o deciziune prin care
hotãrãºte sã se înfiinþeze cantine ºcolare pe lângã ºcoalele de agriculturã ºi, când
va fi nevoie ºi putinþã, ºi dormitoare; iar, pentru întreþinerea lor, sã se adune
mijloace din plata elevilor, din subvenþiunile judeþene, din ajutoarele date de
stat sau de instituþii, din serbãri etc. ºi din ceea ce ar putea da ministerul.4 În
acelaºi scop este ºi apelul adresat, prefecþilor5 ca sã clãdeascã localuri de ºcoli
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1. Vol. II, p. 417.
2. Vol. II, p. 425.
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primare, pentru cã în ele se puteau adãposti – deocamdatã – ºi ºcoalele profe-
sionale la sate.

* * *

Oricum, cu toate dificultãþile arãtate, funcþionarea ºcoalelor profesionale
era pornitã ºi rãmânea ca ºi alþi miniºtri dupã el sã aibã înþelepciunea de a
continua opera lui.

De alta parte, trebuia sã restabileascã organizarea învãþãmântului secundar,
pe care urmaºul sãu în minister (Dr. C.I. Istrati) o modificase în câteva puncte
principale. Pãstrând trifurcarea, redusese cursul superior la 3 ani; desfiinþase
examenul de absolvire, cãruia îi þinea loc examenul ultimei clase, dar înscrierea
în facultate se fãcea numai dupã trecerea unui examen de admitere, care avea sã
se þie odatã pe an în localul celor douã universitãþi.

Pe lângã modificãrile în lege (se schimbau sau se suprimau 53 de articole),
mai era încã o dificultate de ordin practic. Pânã sã facã noua lege în aprilie
1900, ministrul care a urmat imediat (Take Ionescu) a aplicat-o în clasa I la toate
liceele, dar în clasa a V-a numai la 10 (din 19 câte erau atunci). „Aceastã
nepotrivire care menþine timp de ºase ani o deosebire intre 10 licee de o parte ºi
9 de altã parte a dat loc la numeroase dificultãþi, care nu vor dispãrea cu totul
decât în 1905.”1 Totuºi, Haret a reuºit sã înlãture, întrucât a stat în puterile sale,
toate dificultãþile ºi sã vazã primul examen de absolvire de liceu (ºi de ºcoale
secundare de fete) þinut în iunie 1903. Acest examen este un eveniment impor-
tant în istoria învãþãmântului secundar. De aceea, Haret a voit sã se publice
asuprã-i o dare de seamã (cu a cãrei întocmire, a fost însãrcinat autorul acestor
rânduri)2. Conform legii în vigoare atunci, ºi la trecerea elevilor în cursul
superior ºi la finele studiilor liceale se þinea câte un examen de „absolvire“. Atât
unul cât ºi celãlalt erau bazate pe acelaºi principiu: „sã dovedeascã influenþa
studiilor fãcute asupra formãrii cugetãrii elevilor“, rãmânând, bineînþeles, ca
modul de constatare sã se facã în raport cu vârsta ºi studiile urmate.

Este interesant sã arãtãm impresia pe care examenul acesta a fãcut-o profe-
sorilor examinatori. Noutatea lucrului a fãcut pe unii sã fie cu oarecare îndoialã ºi
sã nu fie pe deplin edificaþi în privinþa spiritului în care avea sã se þinã aceastã
probã. Mulþi din preºedinþii de comisiuni au socotit cã trebuie, pe lângã raportul
obiºnuit, sã atingã ºi chestiunea mai generalã a utilitãþii acestui examen. Dintre
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1. Raport la Rege, vol. II, p. 306.
2. Examenul de absolvirea cursului secundar la finele anului ºcolar 1902–1903, Buc.,

1904, 175 p. Cuprinde pe lângã lista chestiunilor ºi alte relaþiuni administrative ºi ºtiinþifice,
extrase din rapoartele preºedinþilor de comisiuni ºi un rezumat al observaþiilor fãcute. (Vezi
vol. I, p. 150, ºi vol. II, p. 315, 418.)
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aceºtia, unul singur s-a pronunþat hotãrât în contra, numind noul examen:
bacalaureat redus; toþi ceilalþi recunosc utilitatea lui ºi aduc diferite argumente în
sprijinul afirmaþiunii lor. Ele se pot rezuma în constatarea cã, prin acest examen,
un spirit nou se va introduce în întregul învãþãmânt secundar. Numeroase obser-
vaþiuni privitoare la procedura examenului ºi altele relative la mãsuri mai ales
metodice ce ar trebui luate în timpul cursurilor se gãsesc în rapoartele preºedinþilor.

Înainte de apariþiunea publicaþiei de care vorbim aici, Haret a cercetat însuºi
întregul material documentar ºi a adresat ºcoalelor secundare o circularã la 5
noiembrie 1903, în care þine sã aducã la cunoºtinþa corpului didactic cã rapoartele
preºedinþilor de comisiuni sunt aproape unanime în a recunoaºte utilitatea
examenului. De aceea, el sperã cã þinerea examenului ºi schimbãrile ce se vor
aduce în predarea cursurilor în vederea pregãtirii pentru examen vor contribui la
întãrirea spiritului nou în învãþãmântul secundar1. Profitând de aceastã ocaziune,
el formuleazã o serie de critici ºi recomandã mijloace de îndreptare, care sunt
niºte adevãrate paragrafe de metodicã: „Timp de opt ani mintea copilului este
supusã unei discipline de fier în scopul de a face sã reþinã o sumã de lucruri sub
formã dogmaticã, fãrã a-i permite cea mai micã manifestare personalã…
Învãþãmântul astfel înþeles este cu totul greºit, pentru cã înãbuºe personalitatea
ºcolarului ºi face din el un fel de automat, incapabil sã se mai conducã îndatã ce
lipseºte de lângã dânsul motorul care sã-l punã în miºcare… La exerciþiile de
disertaþii, profesorii sã renunþe la deprinderea de a întrerupe pe ºcolar, pentru a
corija vorbele, pentru a-i sugera idei sau pentru a-l sili sã-ºi schimbe ºirul raþio-
namentului… Critica sã i-o facã colegii lui, ajutaþi ºi completaþi de profesor…
Sistemul acesta nu ar fi rãu sã fie generalizat ºi la lucrãrile scrise bimestriale.“2)
Iar motivarea pe care o dã Haret trebuie subliniatã: „autorul disertaþiei ºi colegii
lui vor fi trataþi ca oameni formaþi ºi nimic nu încurajeazã ºi nu deºteaptã
emulaþiunea copiilor ºi tinerilor mai mult decât aceasta“, pentru cã asemenea
convingere i-a servit ºi în alte împrejurãri ale administraþiunii sale.

Ca ºi în timpul primului sãu minister, Haret e nevoit sã clarifice normele
stabilite în lege ºi regulament pentru înscrierea în ºcolile secundare3 ca sã
înlãture unele practici supãrãtoare ºi tot atunci insistã asupra unei vechi nereguli
ce se practica ºi care nu s-a putut desfiinþa decât în epoci în care viligilenþa
administraþiunii centrale a putut sã fie mai mare: întârzierea începutului anului
ºcolar4. Cu aceastã ocaziune, el dã ºi câteva sfaturi, ca ºi altãdatã, pe care le
crede de mare importanþã ºi cititorii de azi vor judeca dacã avea dreptate Haret
ºi dacã n-ar fi spre binele învãþãmântului ca ele sã se repete cât mai des: „Una
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1. Vol. II, p. 418, nr. 303 din Colecþie.
2. Vol. II, p. 420.
3. Vol. II, p. 58-59, nr. 41 din Colecþie.
4. Vol. II, p. 61-62, nr. 43 din Colecþie.

+Opere_vol_II_final.qxd  11/22/2009  1:15 PM  Page 12



din cele dintâi datorii ale unui profesor este de a cunoaºte bine pe fiecare ºcolar,
de a urmãri zi cu zi activitatea lui. Dacã aceastã condiþiune nu este împlinitã,
învãþãmântul nu mai are obiect. În adevãr, scopul ºcoalei este educaþiunea ºi
perfecþiunea ºcolarului, care este imposibil dacã educatorul nu are o cunoºtinþã
deplinã de calitãþile, defectele ºi aptitudinile lui ºi dacã nu observã zilnic
progresele ce realizeazã.“1 „Atunci când vom ajunge ca profesorii sã-ºi
cunoascã bine ºcolarii, dar numai atunci, vom putea sã ne gândim la multe
îmbunãtãþiri ºi simplificãri, care, cu sistema de astãzi, sunt imposibile de
realizat.“2 Aici le vorbeºte Haret ºi despre desfiinþarea examenului de fine de an
(ceea ce ar fi posibil numai dupã îndeplinirea condiþiunii asupra cãreia insistã
aici), despre promoþiuni ºi despre darea notelor, care trebuie fãcutã cu serio-
zitate (nici cu indulgenþã, nici cu severitate), despre disciplinã º.a. Îndeosebi le
atrage atenþiunea asupra urmãrii lecþiunilor în clasa I ºi asupra promovãrii din
aceastã clasã, care trebuie sã fie „o clasã de încercare“ ºi odatã ce aceastã
încercare n-a reuºit „ar fi o greºealã mare ºi chiar o culpã gravã faþã de aceºti
copii ºi de pãrinþii lor, dacã li s-ar permite sã treacã mai departe, cãci ar fi
condamnaþi ori a rãmâne pe drum ori a termina cursul în condiþiuni aºa de rele
încât sã rãmânã niºte declasaþi. Din contrã, dacã sunt opriþi la început, pot sã
înceapã altã carierã.“3 Tot în scopul de a face pe profesori sã-ºi cunoascã elevii,
reaminteºte principiul rotaþiei pus în regulament (art. 236), cãci aceasta
„permite unui profesor sã urmãreascã o serie de elevi de la începutul pânã la
sfârºitul ºcoalei.“4 Din nenorocire, situaþia de la 1903 nu s-a modificat în
aceastã privinþã, cãci cei mai mulþi nu voiesc sã înþeleagã foloasele acestei
mãsuri ºi pentru ei ºi pentru ºcolari ºi foarte puþini o practicã.

Ceea ce este foarte interesant ºi meritã a fi semnalat pentru a se vedea cât
de puþin era Haret sclav al vechilor forme ºi cât de novator era spiritul sãu, este
încercarea de a introduce în unele licee cursul de agriculturã. Prin circulara din
10 august 19025 aratã consideraþiunile de principiu pe care se întemeiazã: „Sis-
temul ºcolar al unei þãri trebuie sã fie oglinda fidelã a trebuinþelor, aspiraþiunilor
ºi caracterului naþional ale poporului care o locuieºte. Reforma ºcolarã ce se
urmãreºte de câþiva ani are de obiect principal realizarea acestui deziderat…
învãþãmântul secundar propriu-zis (licee etc.), mulþi cred cã poate fi sustras de
la aceastã regulã generalã. Ei socotesc cã liceul nu are altã chemare decât a
menþinea tradiþia clasicitãþii antice, consideratã ca suprema expresiune a
geniului etic ºi estetic omenesc. Credinþa aceasta nu-ºi mai are astãzi locul…
Societãþile moderne au trebuinþe numeroase ºi complexe, diferite de ale celor
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antici, ºi cunoaºterea lor este indispensabilã acelor care au sã trãiascã la un loc
cu contemporanii lor, iar nu cu societatea greacã ºi latinã de acum 2000 de ani.
Viaþa este prea scurtã, timpul este prea scump pentru ca tinerii sã consacre 8 ani
la preumblãri în grãdinile lui Academos, iar la vârsta de 20 de ani sã se gãseascã
în lume tot aºa de strãini ca ºi un contemporan al lui Platon care ar fi dormit 24
de secole… Creaþiunea secþiilor reale ºi moderne în licee, a învãþãmântului
profesional elementar ºi inferior… au toate de scop a acomoda fiecare fel de
învãþãmânt unei anumite trebuinþe concrete… Silinþa noastrã este nu de a alcãtui
întregul învãþãmânt al þãrii dupã un tip unic ºi nestrãmutat, ci de a-i da varietatea
indispensabilã pentru ca sã se poatã potrivi cu varietatea nesfârºitã a trebuinþelor
ce este chemat sã satisfacã… învãþãmântul nostru secundar propriu-zis a luat în
ultimii 38 de ani o dezvoltare prea mare ºi deoarece mai cã nu exista un învãþã-
mânt profesional care sã-i facã echilibru, rezultatul a fost grãmãdirea peste
mãsurã a unor cariere ºi pãrãsirea aproape deplinã a tuturor celorlalte…“1

Problema învãþãmântului este privitã aici din punct de vedere social ºi au greºit
cei care nu l-au avut în vedere. O ºcoalã in abstracto este o absurditate. Dacã
existã un fond de cunoºtinþe comun tuturor þãrilor ºi tuturor vremurilor, acela e
redus ºi, în orice caz, acela aparþine mai cu drept cuvânt cursului primar. E drept
cã organizarea învãþãmântului secundar e cea mai dificilã dintre toate catego-
riile de ºcoale; dar cine poate zice cã a gãsit, în aceastã privinþã, cea mai
potrivitã întocmire ºi cea mai bunã programã? Ca sã ne dãm seama de greutatea
aceasta, este bine sã cercetãm discuþiile din congresele „Asociaþiunii interna-
þionale a profesorilor secundari“, care au ocupat lucrãrile în vreme de mai mulþi
ani, fãrã sã fi gãsit o formulã care sã mulþumeascã unanimitatea congresiºtilor.2

Haret, deci, gãseºte natural sã rezolve problema aºa: în învãþãmântul secun-
dar trebuie sã dea tineretului un numãr de cunoºtinþe necesare oricãrui om cult
(se înþelege: care a trecut de cultura primarã) ºi aceasta se va face în cursul
inferior, care trebuie sã fie un ciclu complet de cunoºtinþe. Cei mai buni elevi
din absolvenþii primului ciclu (cãci presupunem o alegere a celor mai merituoºi)
vor trece în cursul superior spre a se pregãti pentru cariere care cer un învãþã-
mânt superior ºi chiar în acest curs superior vor avea cursuri comune ºi cursuri
speciale. E adevãrat cã Haret n-a tras ultimele consecinþe ale raþionamentului
sãu ºi n-a admis decât douã mari specialitãþi: clasicism (antic) având ca bazã
limbile elinã ºi latinã, ºi realism, având ca bazã ºtiinþele fizico-naturale ºi
matematicile. Legea lui prevede ºi o a treia posibilitate, aºa numitul „clasicism
modern“, care ar lua de la secþia realã ºtiinþele fizico-naturale în locul limbilor
vechi. În practicã s-a întâmplat cã aceasta a treia secþie pusã în lege ,,ca
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posibilã“ a devenit cea mai importantã, iar cea zisã a clasicismului antic a fost
cerutã din ce în ce mai puþin. Nu dovedeºte aceasta cã punctul lui de vedere era
cel just? ªi mai este atunci loc a se mira cineva când Haret voieºte sã facã ºi o
a patra secþie, în care, în locul unei limbi strãine moderne pune agricultura
(rãmânând, fireºte, douã: franceza ºi germana)? Dacã liceele dau un învãþãmânt
„general“, e o greºealã sã se vorbeascã elevilor dintr-însele ,,pline de copii de
sãteni, de arendaºi, de proprietari rurali, de comercianþi, de industriaºi“ despre
atâtea ºi atâtea lucruri ºi nimic despre „principalele probleme care intereseazã
þara lui“. ªi Haret mai adaugã un argument politic: „Chiar dacã liceul ar fi sã
rãmânã producãtor numai de funcþionari, medici etc., totuºi el va trebui sã
prepare pe aceºti tineri pentru a servi þara cu ºtiinþã ºi pricepere, iar nu sã facã
experienþe în socoteala ei.“ Citeascã cineva schema programei acestui curs ºi va
vedea cã este întemeiatã convingerea lui: „inovaþiunea aceasta, departe de a
strica ceva învãþãmântului liceal, îi va da o nouã viaþã.“1

* * *

În colecþiunea de faþã se vor gãsi puþine acte oficiale privitoare la învãþã-
mântul universitar, pentru cã legea organicã a universitãþilor le dã o mare auto-
nomie ºi ministerul are numai rareori ocaziunea sã se amestece în mersul
trebilor lor.

Vom semnala deciziunea din aprilie 19032, prin care se înfiinþeazã pe lângã
fiecare universitate câte o cantinã. În vremea când numãrul studenþilor era foar-
te mic, statul se gândea prea puþin la ajutorarea celor sãraci. De o parte „ªcoa-
la normalã superioarã“, de alta câteva burse: aceasta era tot ºi totuºi majoritatea
studenþilor trãiau cu mijloacele lor proprii (adevãrat, unii erau funcþionari sau
ziariºti). Când numãrul studenþilor a crescut ºi printre ei au fost mulþi fãrã posi-
bilitate de a se întreþinea singuri, s-a nãscut, pe lângã altele, ºi ideea cantinei:
„Masa Universitarã“.

Astfel, Haret este cel care realizeazã pentru prima datã aceastã idee. În
deciziunea citatã, el stabileºte toate amãnuntele de organizare ºi dã conducerea
ei în mâna unui comitet de studenþi, pe care are sã-i supravegheze Rectorul sau
un delegat al sãu. Fondurile se vor procura de cãtre Casa ªcoalelor din venitul ei.
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* * *

Ramura de învãþãmânt, însã, în care Haret a reuºit sã realizeze mai multe
progrese a fost învãþãmântul primar. Examinând celelalte ramuri, am vãzut cã,
în unele puncte, lipsa personalului didactic, pregãtirea lui puþinã sau unilateralã
ºi uneori un fel de voitã pasivitate, alimentatã câteodatã de împrejurãri politice,
au fost cauze care au împiedicat deplina reuºitã a mãsurilor lui. La învãþãmântul
primar, din contra, a gãsit un corp didactic cu o mai bunã pregãtire ºi a putut
sã-l cucereascã sufleteºte aºa fel încât cu el, prin el a înfãptuit în epoca
1901–1904 rezultate de o mare valoare.

În anul 1899 se fãcuse recensãmântul general al populaþiunii þãrii ºi, cu
aceastã ocaziune, se constatase cã procentul total al analfabeþilor era de 78%, iar
pentru populaþia ruralã 84%. Orice om politic, aº zice orice om, cu dragoste de
patrie trebuia sã fie adânc mâhnit de aceastã situaþiune. Vinovãþia statului era
evidentã: obligaþiunea pentru pãrinþi de a trimite copiii la ºcoalã, înscrisã în lege
în 1864, era o vorbã goalã, cãci nu erau destui învãþãtori ºi destule ºcoale ca sã
poatã fi instruiþi toþi. De aceea Haret socotea cã este mai mare obligaþiunea
statului, care n-a fãcut ceea ce ar fi trebuit sã facã. E destul sã spunem cã în anul
1898–1899 recensemântul aratã 686.054 copii în vârstã de ºcoalã, care ar fi avut
nevoie de 8500 învãþãtori (dupã legea care fixa la 80 numãrul maximum de
ºcolari ce se putea da unuia) ºi cã în realitate nu funcþionau atunci decât 4429
învãþãtori, care puteau sã ajungã abia pentru 354.000 copii.

Învãþãmântul primar nu putea sã realizeze ceea ce era în cãderea lui din trei
pricini principale: a) lipsa de localuri suficiente, b) lipsa de învãþãtori, c) sãrãcia
copiilor în sate ºi în suburbii. Sã înlãture aceste cauze era chemarea ministrului
de Instrucþie, iar Haret înþelegea aceasta.

În primul rând, fireºte, chestiunea localurilor; dar aceasta este în cea mai
mare parte de ordin material ºi în acea epocã criza financiarã împiedica statul sã
dea Casei ªcoalelor subvenþiunea anualã înscrisã în legea ei fundamentalã
pentru ca sã ajute comunele (în special cele rurale) a-ºi îndeplini o datorie im-
pusã de legea învãþãmântului. De aceea, Haret se ingeniazã (cuvânt neclar – n.
ed.) sã gãseascã mijloace lãturalnice în ajutorarea statului: „primarul
învãþãtorul, preotul ºi fruntaºii din comunã sã caute a convinge pe toþi sãtenii ºi
oamenii de bine ca sã contribuie cu bani, cu materiale, cu cãratul materialelor,
cu lucrãri de zidãrie etc.“1 Iar pentru a micºora costul clãdirii, Haret admite sã
se poatã întrebuinþa orice materiale: piatrã sau cãrãmidã, bârne sau vãlãtuci ºi
chiar gard. Obiecþiuni s-ar putea gãsi, desigur; dar le mieux est l’ennemi du
bien(2)– ºi aici era vorba de a se lucra repede, cât mai repede. Circulara la care
ne referim este din 1901, dar Haret nu lasã sã slãbeascã zelul (care se manifesta,
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în adevãr, în multe pãrþi), ci repetã insistenþele sale ºi în anii urmãtori1. Pentru
a aduce ºi alte înlesniri, dã în ianuarie 1903 o deciziune prin care modificã
dimensiunile sãlilor de clasã2.

Fiindcã – precum am zis – era o chestiune de urgenþã ºi, orice ar fi fãcut,
construcþiunea de localuri mergea destul de încet, Haret gãseºte un alt mijloc
pentru a înmulþi numãrul ºcolarilor: prin circulara a de la 2 mai 1901 modificã
orarul ºcoalelor primare rurale3 aºa ca sã poatã sã se instruiascã douã serii de
elevi ºi anume cei mari (divizia a II-a ºi a III-a) mai de dimineaþã, cei mici
(divizia I) mai târziu. Cu aceastã mãsurã el scuteºte pe cei mici de obligaþia de
a face drumul ºcoalei prea de dimineaþã ºi cei mari fiind liberi de la 10
dimineaþa (cãci dupã-amiazã de la 1 în unele luni, de la 3 în altele nu se þin
cursuri) face încã un serviciu sãtenilor: permite ca „în timpul muncii celei mai
intensive sã poatã copiii da ajutor pãrinþilor cel puþin o parte din zi“. Astfel, în
aceeaºi salã, acelaºi învãþãtor poate da învãþãturã la mai mulþi elevi.

Cum se vede, preocupãrile lui în privinþa localurilor se îndreptau mai mult
spre sate, unde urgenþa era mai mare; dar unele mãsuri luate de el atunci se referã
ºi la ºcoalele urbane. Aici era ºi o altã chestiune pe care o semnalase ºi altãdatã.
Primarii din oraºe construise localurile fãrã sã þie seama de legãtura lor cu
circumscripþiile ºcolare ºi de aceea erau ºcoale cu prea mulþi copii (la care trebuia
mãrit numãrul institutorilor) ºi ºcoale cu prea puþini copii (unde numãrul institu-
torilor nu putea fi micºorat), astfel se ajunsese la rezultatul sã se plãteascã 1350
de institutori pe când populaþiunea ºcolarã a oraºelor ar fi avut trebuinþã numai de
1000. „Aceasta însemneazã pentru stat o sarcinã anualã de 1.250.000 lei, pe care
o poartã numai din cauzã cã comunele nu ºi-au împlinit obligaþiunea lor legalã“4.

Înmulþindu-se localurile, trebuia ridicat numãrul învãþãtorilor ºi aceasta a
fãcut-o Haret – cu toatã criza financiarã de atunci – înmulþind, în mãsura posi-
bilitãþilor, ºcoalele normale, fãrã însã (fiindcã posibilitãþile erau mici ºi cereau
timp) sã ajungã a satisface toate nevoile ºcoalelor primare rurale. Lipsurile le-a
împlinit în parte ºi prin regularea situaþiunii învãþãtorilor-ajutori.

Aceºtia erau prevãzuþi în legea învãþãmântului primar din 1893 anume
pentru ºcoalele cãtunale. Se ºtie cã acea lege deosebea douã categorii de ºcoale
rurale: cãtunale (adicã în cãtune sau sate mici) având numai clasa I, altele
comunale, având toate clasele. Legea modificatoare a lui Poni din 1896 a
desfiinþat aceastã deosebire, socotind-o antidemocraticã, ºi a stabilit o singurã
categorie de ºcoale rurale, având principiul cã fiecare copil de sãtean (oricât de
mic ar fi satul), dacã are ºcoalã în sat, sã poatã primi toatã învãþãtura elementarã
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(adicã 5 clase sau 3 divizii). Cu aceastã modificare, învãþãtorii-ajutori nu mai
puteau fi utilizaþi ºi, fiindcã erau suplinitori, ar fi trebuit înlãturaþi. Haret s-a
gândit în primul rând cã nu ar avea absolvenþi normaliºti ca sã punã în locul lor
ºi apoi cã unii dintre dânºii dãdeau dovezi de aptitudini ºi mare sârguinþã; deci
ar fi bine sã fie utilizaþi ºi de aici înainte. El însã a avut totdeauna convingerea
cã un funcþionar care nu se ºtie sigur de ziua de mâine ºi poate fi, fãrã vinã,
mutat sau înlãturat, nu poate deveni un bun element; de aceea a gãsit un mijloc:
a înfiinþat un examen de capacitate pentru aceia dintre ei care aveau anume
studii ºi astfel a recrutat un numãr de buni învãþãtori, dându-le, fireºte, o situ-
aþiune materialã inferioarã învãþãtorilor celorlalþi.

A treia cauzã care împiedica bunul mers al învãþãmântului primar era sãrãcia
multor pãrinþi. Pentru a micºora într-o mãsurã efectele ei, Haret a îndemnat ºi a
încurajat înfiinþarea de societãþi pentru cantine ºcolare (necesare mai ales în
comunele unde se pãstra orarul cu lecþiuni ºi dupã amiazã, îndeosebi în oraºe) ºi
societãþi de ajutorare pentru copii sãraci; apoi a cãutat ºi mijloace de a micºora
cheltuielile copiilor care urmau la ºcoalã. Pentru aceasta a luat mãsuri ca sã nu
se impunã elevilor cumpãrarea de cãrþi ºi rechizite costisitoare ºi superflue1 ºi a
încercat sã micºoreze preþul cãrþilor didactice prin instituirea „cãrþii unice“.

Asupra acestei chestiuni e nevoie de câteva lãmuriri.
Se ºtie cã, în alte þãri, în care principiul obligativitãþii învãþãmântului primar

este aplicat cu toate consecinþele lui. Comunele dau elevilor toate cãrþile ºi
rechizitele necesare. Mi-aduc aminte cã, asistând la lecþiuni în ºcoale primare din
Paris ºi în Elveþia, vedeam cum venea câte un elev la catedrã cu un creion aproape
de sfârºit sau cu un caiet scris complet ºi învãþãtorul îi dãdea în schimb un caiet
sau un creion nou. Atunci mi s-au dat toate lãmuririle. Deºi mãsura este foarte
logicã, ea este un ideal depãrtat, foarte depãrtat pentru noi. Haret nu se putea gândi
sã imite cele ce se petreceau în Elveþia sau aiurea; de aceea a cãutat sã facã ce i s-a
pãrut posibil la noi. A hotãrît (în mai 1901) ca sã existe un singur abecedar ºi o
singurã carte de lecturã pentru toatã þara2. Pentru aceasta a numit o comisiune care
sã cerceteze manuscrisele ce eventual s-ar prezenta ºi sã alcãtuiascã un text cu ce
va fi mai bun în toate. Acel text se va edita de minister, se va vinde ieftin, se va
plãti o redevenþã autorilor utilizaþi ºi se va face o economie din care se vor plãti
cãrþile elevilor sãraci. Motivele deciziunii sale3 sunt: autorii schimbã prea des
ediþiile, din care cauzã cãrþile nu se pot trece de la un elev la altul, la un frate etc.
ºi, astfel, institutorii ºi învãþãtorii impun elevilor ultima ediþie; elevii care schimbã
ºcoala trebuie sã cumpere alte cãrþi; preþul e prea mare.
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Foloasele ce rezultã dintr-o asemenea mãsurã sunt evidente, dar ea are ºi
neajunsul cã cu greu s-ar putea face progrese din punct de vedere tehnic ºi
pedagogic. Poate cã, dupã o experienþã ceva mai lungã, s-ar fi putut înlãtura
acest neajuns, dar fapt este cã, nemaifiind Haret ministru, s-a renunþat la ideea
ce s-a numit, poate impropriu, a monopolului cãrþilor didactice.

Tot în vederea copiilor sãraci, a luat Haret mãsura igienicã, sugeratã de un
învãþãtor, de a se gãsi la fiecare ºcoalã, foarfeci, maºini de tuns etc.1

Acestea sunt mãsurile luate de Haret pentru elevi, pentru localuri ºi pentru
corpul didactic primar. El însã priveºte chestiunea ºi din alt punct de vedere.
Având localuri, având învãþãtori, având ºcolari ajutaþi în cele materiale, se
impune sã se cerceteze învãþãmântul însuºi: ce se învaþã? cum se învaþã? adicã
programa ºi metoda.

Asupra acestor puncte, activitatea lui Haret, în epoca de care ne ocupãm, a
fost necontenit treazã ºi neobositã.

Dupã numeroase studii ºi discuþii în comisiuni, se decreteazã la 19 mai
1903 programa ºcoalelor primare urbane ºi programa celor rurale, iar la 2 iunie
acelaºi an programa ºcoalelor normale. În felul acesta se realizeazã un vechi
deziderat al lui Haret (formulat încã din 1884 în Raportul sãu): ca programele
ºcoalelor, mai ales a celor legate între ele aºa de mult cum sunt cele pomenite
aici, sã se facã odatã prin dezbateri comune.

În ce priveºte metoda, trebuie sã ne amintim cã, în acea vreme, corpul
didactic primar fãcuse din metodicã o preocupare aºa de absorbantã încât
dezbaterile între diferite grupãri au dat naºtere unei bogate ºi interesante
literaturi didactice, care (orice obiecþiuni s-ar aduce, fie din punct de vedere
ºtiinþific, fie din cel al realizãrilor posibile) face onoare institutorilor ºi
învãþãtorilor din acel timp. Haret, fireºte, îi încuraja, cãci era mai frumos sã-i
vazã combãtându-se (fie ºi vehement) pentru asemenea motive decât pentru
cine ºtie ce interese personale sau electorale.

Fãrã a lua partea unora sau altora, Haret, aprofundând însuºi problemele ce
se iveau, a dat în acest timp o serie de circulare ºi deciziuni ºi a realizat o sumã de
mãsuri, care aratã cum înþelegea el rostul învãþãmântului primar, mai ales rural.

Ideea fundamentalã de la care porneºte Haret este: „Trebuie sã începem a
da satisfacþie cererii generale, care este ca ºcoala ruralã sã pregãteascã pe copiii
de sãteni anume în vederea meseriei de agricultori“2. Aceastã expresiune „mese-
rie de agricultori“ poate sã parã curioasã unora care ar bãnui cã Haret schimbã
destinaþiunea învãþãmântului primar, care nu este menit sã dea o „meserie“, mai
ales cã e vorba de învãþãmântul primar elementar. Eu socotesc cã aici stã tocmai
originalitatea lui Haret ºi cred cã sunt douã motive care îl îndeamnã la aceasta:
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a) unul de naturã politicã. Este ºtiut cã el a fost un mare propagandist ºi mare
realizator pentru ridicarea economicã ºi culturalã a sãtenilor; dar aceastã
ridicare nu însemna sã pregãteascã prin ºcoalã pe þãran în aºa fel încât sã-i
îndemne a pãrãsi ogorul sãu, din contra ºcoala trebuie sã-l facã mai bun agri-
cultor; b) altul de naturã cu totul practicã. Observând cã sãtenii nu-ºi trimit
bucuros copiii la ºcoalã, cã ºcoalele primare complimentare sau profesionale
elementare ce aveau a funcþiona în sate nu vor putea atrage mulþi elevi ºi, chiar
în ipoteza cã s-ar realiza toate condiþiunile ea ºcoala primarã elementarã sã dea
tot ce trebuie, marea majoritate a tinerilor sãteni ar rãmâne cu cele cinci clase
primare rurale, atunci este necesar ca aceºtia sã fie astfel pregãtiþi încât învãþã-
tura dobânditã sã nu li se parã fãrã folos.

Haret noteazã ceea ce unii din adversarii sãi ziceau: „Învãþãmântul nostru
primar rural este adeseori învinovãþit cã dã copiilor de sãtean cunoºtinþe care le
vor fi inutile mai târziu în viaþa lor de sãtean ºi cã nu le dã cunoºtinþele practici
care le vor fi de nevoie“. De aceea, spune foarte lãmurit: „Sã cãutãm a profita
de cei cinci ani în modul cel mai avantajos pentru ca, pe lângã cunoºtinþele care
constituie învãþãmântul primar propriu-zis, sã înarmãm pe fiii de þãrani cât mai
bine pentru lupta vieþii pe care au sã o ducã“1.

De aceea, învãþãmânt practic agricol în ºcoalele sãteºti. Dar cum ºi cu ce
mijloace?

Era nevoie de douã elemente: a) un teren pe care sã se facã aceastã practicã;
b) un învãþãtor care sã ºtie cum sã o facã.

Pentru primul punct. Unele ºcoale aveau terenuri, fie în þarina satului, fie în
sat lângã ºcoalã. Cine lucra acele pãmânturi? Se ºtie cã erau în seama Casei
ªcoalelor, care le arenda ºi din produs satisfãcea diferitele nevoi ale ºcoalelor.
La un moment dat (Circulara din 25 aprilie 1901), Haret dispusese ca aceste
pãmânturi sã se arendeze învãþãtorilor2, pentru a le îmbunãtãþi situaþia ºi a-i lega
de satul lor. Din aceste terenuri arendate, 2 hectare se vor lua din posesiunea
învãþãtorilor ºi se vor întrebuinþa pentru practica agricolã cu ºcolarii. Pentru
ºcoalele care n-au terenuri în þarinã, se adreseazã (1902) la proprietarii rurali
„care sunt mai în mãsurã decât oricine a-ºi da seama de însemnãtatea scopului
ce urmãrim ºi de interesul cel mare ce-l au chiar ei proprietarii ca sãtenii noºtri
sã fie agricultori cât mai buni“3 ca sã dãruiascã sau sã arendeze învãþãtorilor în
condiþiuni ieftine terenul necesar pentru acest scop.

Unde lucrul nu va fi posibil, ºcoalele se vor mulþumi cu terenul din vatra
satului, pe care vor face grãdini ºcolare cu o culturã, fireºte, în mic, demonstrativã.

Pentru reuºita acestei practici, Haret a luat o serie de mãsuri de amãnunt: a
dispus ea în cursul anului, în zilele când este de lucru în þarinã, sã se suspende
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cursurile ºcolare ºi învãþãtorii sã meargã la câmp cu elevii ºi sã lucreze1; a
instituit premii pentru institutorii care vor avea grãdina mai bunã („nu grãdinã
de lux“), în care, sã înveþe pe elevi a altoi, a planta viþã ºi pomi etc.2; a pus la
cale, în înþelegere cu prefecþii de judeþ, organizarea de expoziþiuni anuale a
produselor celor mai reuºite ºi mai frumoase din toate grãdinile ºcolare ale
judeþului3; urmãrind ca în fiecare an sã se facã lucrãrile cât mai bine spre
satisfacerea moralã a învãþãtorilor harnici ºi spre a servi ca propagandã pentru
popularizarea ideii4. Între aceste mãsuri este una care trebuie sã fie citatã, pentru
a putea sã ne exprimãm regretul cã, mai târziu, alþii n-au înþeles-o ºi s-a pãrãsit:
este obligaþiunea ea fiecare elev din divizia a III-a sã facã la el acasã o grãdinã
dupã modelul de la ºcoalã cu rãsaduri ºi pomi roditori daþi din grãdina ºcoalei
ºi, dupã modul cum îºi îngrijeºte mica lui grãdiniþã, sã i se dea nota de
promovare la ºtiinþele agricole5. Ia închipuiþi-vã cã, de la 1902, s-ar fi urmat cu
aceastã obligaþie ºi spuneþi care ar fi înfãþiºarea vetrei satelor noastre!

Acestea sunt dispoziþiile lui Haret cu privire la ºcoalele care au teren –
mare sau mic – ºi învãþãtor care ºtie sã lucreze.

Dar se punea întrebarea: aveau toþi învãþãtorii pregãtire necesarã? Din
nenorocire, nu – ºi de aceea, altã problemã de rezolvat pentru ministru.

Ar zice cineva: dar în ºcoalele normale nu era prevãzut învãþãmântul
agricol? Era, dar, deoarece mai toate ºcoalele normale erau instalate în oraºe ºi
n-aveau teren de culturã, acest învãþãmânt rãmânea pur teoretic. Tot Haret este
acela care aprobase întâi ca la ºcoala „Vasile Lupu“(3), care avea teren, sã
lucreze efectiv elevii conduºi de un agronom ºi luase mãsuri ca ºi alte ºcoale
normale sã dobândeascã teren ca sã poatã proceda la fel. Dar pânã când sã iasã
absolvenþii pregãtiþi în acest fel, avea sã mai treacã vreme multã ºi Haret vedea
cã este urgenþã, nu putea sã amâne pentru alte vremuri traducerea în fapt a
ideilor sale. De aceea înfiinþeazã învãþãtorii ambulanþi pentru practica agricolã6:
„Dintre învãþãtorii unui judeþ se aleg aceia care posedã cunoºtinþele de agri-
culturã practicã de care avem nevoie. Fiecare din aceºtia primeºte în seamã un
numãr de 8–15 ºcoli rurale din cele care au pãmânt, ºi el dirija lucrãrile agricole
ºi horticole ale acestor ºcoli.“

Cele ce am spus sunt o faþã a caracterului practic în ºcoalele primare rurale;
alta, este nevoia de a cunoaºte o meserie. Aceasta se potriveºte ºi pentru ºcoalele
urbane; este comunã ºi pentru bãieþi ºi pentru fete. De aceea, Haret a stãruit, în
epoca de care vorbim, ca învãþãmântul lucrului manual sã devie o realitate ºi în
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ºcoalele normale ºi în cele primare. A instituit un inspector al lucrului manual,
a rãsplãtit cu sporuri de salariu (în acea epocã a economiilor!) pe învãþãtorii,
institutorii, institutoarele care se disting1 ºi a dispus sã se organizeze cursuri
pentru învãþãtori care nu sunt destul de pregãtiþi, expoziþii în capitalele de judeþ
pentru lucrãrile mai bune efectuate de copii; a fãcut modificãri în orarul
ºcoalelor de fete etc.

Luând asemenea mãsuri în direcþia pregãtirii practice a învãþãtorilor, Haret
n-a pierdut din vedere necesitatea de a se întreþinea ºi dezvolta cultura lor inte-
lectualã. Pentru aceasta, pe de o parte, a întãrit conferinþele generale, adunãri
anuale ale corpului didactic primar dintr-un judeþ, în care discutau ºi chestiuni
teoretice (þinându-se în curent cu publicaþii noi) ºi chestiuni de interes profesi-
onal; iar pe de alta a pus la cale formarea unei biblioteci pedagogice româneºti,
adicã publicarea în traducere a operelor marilor autori de pedagogie din trecut
ºi de astãzi2. Afarã de aceasta a dispus ca, în capitala fiecãrui judeþ, sã se
înfiinþeze o bibliotecã, în care, la orice nevoie, învãþãtorii sã gãseascã izvoare
pentru chestiunile ce ar vroi sã studieze.

* * *

În toate împrejurãrile de care am vorbit pânã aici, am arãtat cum concepea
Haret activitatea ºcolarã a învãþãtorilor.

El însã, vãzuse – din timpul primului sãu ministeriat – cã învãþãtorii mani-
festã ici ºi colo dorinþa de a se amesteca ºi în viaþa socialã a satului. Acest amestec
era uneori de folos obºtesc; erau ºi alunecãri, greºeli, adesea – trebuie sã re-
cunoaºtem – pornite din bune intenþiuni, dar cu rezultate îndoelnice sau chiar rele.

Astfel se prezintã lui Haret o problemã nouã: n-ar fi bine ca aceste porniri
rãzleþe din imbold individual sã fie cercetate de aproape ºi legate între ele pe baza
unor idei mai generale? De ce ministrul însuºi nu ar promova în mod serios ten-
dinþele acestea de activitate în afarã de ºcoalã? Astfel ia naºtere una din cele mai
importante manifestãri sociale, care s-a numit la noi: activitate extraºcolarã.

Vom cerceta în altã parte criticile ce i s-au adus; aici ne mãrginim a arãta
caracterul ei general ºi ceea ce s-a realizat sub impulsul ºi directiva lui Spiru
Haret.

Termenul întrebuinþat la noi pentru aceastã formã de activitate socialã, care
ºi-a dobândit mai târziu (cu ocaziunea congresului de la Milano din 1906)
numirea adecvatã de educaþiune popularã, este tot aºa de necuprinzãtor ca ºi cel
francez de „œuvres post-scolaires“.

Ce urmãreºte, în adevãr, educaþiunea popularã?
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Pornind de la ideea cã educaþia intelectualã ºi moralã ce se dã în ºcoala
primarã nu este îndestulãtoare ca sã formeze pe cetãþean, ea îmbracã forme
foarte variate, dupã împrejurãrile ºi nevoile fiecãri þãri, dar toate au de scop: sã
înlesneascã, sã ajute ºi sã completeze opera ºcoalei primare.

Pânã la 1898 sunt cu totul neînsemnate asemenea forme de educaþiune
popularã. Între 1898–1899 se produc câteva manifestãri interesante; ele ajung la
o dezvoltare mare în epoca 1901–1904.

Iatã cum justificã Haret în „Raportul cãtre Rege“ din 1903 acþiunea sa: „Este
admis ºi e un adevãr cã þara noastrã a realizat în 60 de ani progrese de neîn-
chipuit. Izolatã pânã deunãzi, prin situaþia sa geograficã ºi mai mult încã prin
forþa împrejurãrilor, ea s-a gãsit deodatã într-o situaþiune de inferioritate incom-
patibilã cu vigoarea ºi cu inteligenþa poporului sãu, atunci când a încetat izolarea
de mai înainte. Energia ºi succesul cu care ea luptã de atunci pentru o recâºtiga
timpul pierdut îi vor da, fãrã îndoialã, locul ce meritã în lume. Dar trebuie sã
lucrãm prin toate mijloacele ca momentul acela sã soseascã cât mai curând.
Pãturile de jos ale poporului au cu deosebire trebuinþã de solicitudinea noastrã.
Ele sunt acelea care au beneficiat mai puþin de lucrarea de transformare din ulti-
mele decenii ºi aceasta este natural, deoarece miºcarea venitã de sus în jos are
trebuinþã de timp mai lung pânã sã se comunice masei.“1

Evident, aceasta este datoria omului politic. Nevoia imperioasã, pe care o
exprimã aici pe scurt aºa de bine, exemplul altor þãri mai înaintate (adãugãm noi)
arãtau cã lucrul trebuie fãcut. Dar cu cine? Cine se va duce sã facã propagandã
în mijlocul satelor? Pe vremea aceea interes electoral nu era pentru ca sã cultive
cineva pe sãteni. La cine se va adresa omul politic pentru a porni o acþiune în
sensul dorit? Subprefectul, primarul sãtesc, notarul sau perceptorul, prin felul
funcþiunii lor, nu prea se arãtau proprii pentru aceasta. Evident, în primul rând se
prezentau învãþãtorii, mai ales cã unii începuserã câte ceva; apoi ei erau direct
sub influenþa ministrului. De aceea s-a adresat lor. „Institutorii ºi mai ales
învãþãtorii sãteºti – zice el într-un raport cãtre Rege prin care recomandã pe
câþiva sã fie medaliaþi – constituie fãrã îndoialã unul din factorii cei mai puternici
pentru îmbunãtãþirea stãrii intelectuale, morale ºi materiale a þãrii. Prin numãrul
lor, prin preparaþiunea pe care o au, prin cultura lor, mai ridicatã decât a pãturii
populare în mijlocul cãreia trãiesc, prin stabilitatea situaþiei lor, prin putinþa ce
are ministrul de a supraveghea acþiunea lor ºi de a o îndrepta cãtre anumite þinte,
ei pot fi chemaþi a împlini o lucrare lungã, grea, delicatã, stãruitoare, pe care
nimeni altul nu o poate face aºa de bine ca dânºii.“2

Curând el cautã un auxiliar pentru învãþãtori ºi cheamã ºi pe preoþi la lucru.
„În lupta ce am întreprins pentru îmbunãtãþirea stãrii morale ºi materiale a claselor
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muncitoare, singurii noºtri agenþi erau institutorii ºi învãþãtorii. Ne-am dat seama
cã rolul preotului este cel puþin egal, credem chiar mai însemnat, decât al
învãþãtorului ºi însãºi chemarea lui în societate este de a lucra pentru atingerea
scopului pe care-l urmãrim cu atâta râvnã.“1 Cu aceste cuvinte se adreseazã mitro-
poliþilor ºi episcopilor, cerând concurs pentru realizarea operei sale.

Cu aceºti auxiliari ºi prin apelurile adresate de el diferitelor categorii ºi
grupe sociale din oraºe, Haret a realizat cantine ºcolare, Societãþi de ajutor
pentru copii sãraci, colonii de vacanþã. Cu ei – în oraºe ºi cu câþiva profesori –
a putut vedea rezultate neaºteptate ale ºcoalelor de adulþi. Cu ei a fãcut
cercurile culturale, ºezãtorile sãteºti, serbãrile ºcolare, teatru sãtesc, cu ei
bãncile populare, tovãrãºiile sãteºti pentru vânzare în comun ºi alte forme de
activitate ca juriile de împãciuire (dupã o idee sugeratã chiar de un învãþãtor).

Pentru toate acestea, Haret nu numai cã a gãsit cuvinte de încurajare, dar,
cercetând de aproape realizãrile din diferite pãrþi, a arãtat observaþiunile sale de
amãnunt ºi a dat adesea directive ºi instrucþiuni generale.

Ca sã ajute ºcoalele de adulþi, el se adreseazã prefecþilor, cerându-le sã
îndemne comunele a înscrie în buget plata prevãzutã de lege pentru cursurile
acestea2.

Vãzând cã un învãþãtor din jud. Vlaºca, Stan Morãrescu a fãcut o tovãrãºie
cu sãtenii ca sã vândã produsele în comun ºi a avut succes, recomandã aceasta
printr-o circularã (din 1904) spre a se generaliza. El pune aici consideraþiuni de
politicã socialã: „Era admis ca un lucru indiscutabil cã þãranii noºtri sunt cu
totul îndãrãtnici la orice idee de asociaþie ºi cã orice încercare de a-i apropia pe
unii de alþii era de mai ‘nainte condamnatã la nesucces. Legenda aceasta s-a
dovedit mincinoasã… Succesul instituþiei bãncilor populare a dovedit cã sãtenii
au simþul asociaþiei într-un grad mai dezvoltat decât mulþi alþii…“3 Reco-
mandând întovãrãºirea, Haret le aratã primejdiile posibile ºi greutãþile inerente
ale unei asemenea întreprinderi: „Iniþiatorii sã nu se lase a fi târâþi de iluziile,
lor, sã nu întreprindã lucruri mai presus de puterile lor sau care nu ar fi de-o
utilitate necontestatã, pentru cã nesuccesul descurajeazã ºi sãtenii nu trebuie sã
fie descurajaþi cu niciun chip“. Le vorbeºte apoi de chestiunea standardizãrii
productelor, care e o cerinþã imperioasã pentru desfacerea mai ales în strãinãtate
a produselor noastre. Amintindu-le cã tovãrãºia lui Morãrescu n-a putut vinde
grâul sãtenilor, ci numai porumbul, zice: „grâul ce aduceau tovarãºii era de
calitãþi aºa de deosebite, unele aºa de proaste, încât nu s-a putut forma o calitate
mijlocie, aºa cum cere comerþul cel mare de cereale.“ Câþi ani au trecut de la
1904, ºi sãtenii au rãmas tot la vechile lor deprinderi, ba chiar proprietari ceva
mai mari decât ei fac tot ca înainte. De altfel, Haret prevedea cã lucrul nu va fi
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uºor: „Sfaturile ºi exemplele pot sã aibã înrâurire asupra þãranului, dar numai
dupã lungã trecere de vreme.

Când va vedea cã neascultarea sfaturilor are ca urmare imediatã o pagubã
bãneascã, aceasta îl va îndemna sã nu le dispreþuiascã… Cu modul acesta,
tovãrãºiile vor avea de efect nu numai a face pe sãteni sã-ºi vândã productele cu
mai mult folos, dar încã, într-un viitor nu depãrtat, îl vor face sã îmbunãtãþeascã
ºi metodele de lucru, þinta pe care o urmãrim de atâta vreme fãrã a o putea
ajunge.1

Pentru a rãspândi aceastã frumoasã idee a tovãrãºiilor, el instituie niºte
învãþãtori ambulanþi, care sã meargã prin sate ºi, unde vor gãsi condiþiuni
prielnice (pe care le aratã amãnunþit în circulara sa), sã formeze tovãrãºii2.

* * *

Încercãrile sporadice ºi timide pentru înfiinþarea de bãnci populare în sate,
pe la 1897–1898 (erau atunci 24 în toatã þara) îl îndeamnã pe Haret sã le dea o
atenþie deosebitã. Încurajeazã ºi laudã pe cei ce se ocupã de ele, sfãtuieºte pe
conducãtori sã nu facã întreprinderi riscate3, sã se fereascã de intrigile pe care
cãmãtarii satelor le þes cu multã abilitate contra lor, deoarece ele libereazã pe
þãrani din stãpânirea lor4, le ocroteºte ca pe un copil iubit ºi graþie lui se voteazã
în 1903 legea bãncilor populare, despre, care zice Em. Costinescu(4) (ministru
Finanþelor, propunãtorul legii): „Ridicarea acestor binefãcãtoare instituþiuni tre-
buia sã vinã de la dl Spiru Haret, ministrul Instrucþiunii.“

Imediat ce legea se voteazã, Haret apeleazã la toþi conducãtorii bãncilor
populare ca sã se conformeze legii celei noi pentru a se bucura de garanþiile ce
oferã ea: „sunt în joc ºi interesele superioare ale þãrii ºi munca ºi amorul propriu
al dvs; dar, mai presus de toate, nu lãsaþi sã se zdruncine încrederea pe care aþi
câºtigat-o faþã de sãteni“5.

Un fapt care trebuie subliniat, în legãturã cu aceastã chestiune, este cã,
imediat dupã votarea legii, când urma sã se constitue, în conformitate cu art. 24
al ei, un consiliu de administraþie pentru toatã þara, în care Ministerul de
Instrucþie avea drept a recomanda un membru, Haret, printr-un frumos raport
cãtre Rege, recomandã pe un învãþãtor: Dimitrie Brezeanu din Teiºani jud.
Prahova, zicând: „Acei care au lucrat mai cu râvnã ºi cu cel mai deplin succes
pentru a realiza aceastã idee au fost mai cu seamã învãþãtorii rurali“6.
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* * *

Ideea cã ºcoala nu trebuie sã-ºi mãrgineascã acþiunea ei asupra elevilor
între zidurile clãdirii, ci trebuie sã radieze în afarã, preocupã pe Haret nu numai
în ce priveºte ºcoala primarã, mai ales cea ruralã (pentru care a lucrat aºa de
mult, cum am vãzut în paginele precedente), ci în genere despre orice fel de
ºcoalã. Dacã ºcoala trebuie sã fie educativã – ºi aceasta era ferma lui convin-
gere – ea nu trebuie sã se mãrgineascã a da învãþãturã ºi a vedea cum se poartã
elevii în timpul cât stau în clasã; tot ea trebuie sã-i urmãreascã afarã din ºcoalã,
ca sã vazã care sunt efectele educaþiunii. De aceea, în epoca de care ne ocupãm,
Haret dã circulare cãtre directorii ºcoalelor secundare, prin care îi îndeamnã a
supraveghea purtarea elevilor pe stradã1, a-i împiedica sã intre în localuri nepo-
trivite pentru vârsta lor2, a le supraveghea corespondenþa3, a-i face sã se simtã
tot ºcolari ºi în timpul vacanþelor4. Asemenea mãsuri nu porneau din gândul de
a mãrgini libertatea elevilor, de a-i supune unei discipline de cazarmã, ci din
dorinþa de a-i feri de nenumãrate primejdii, de a le ocroti sufletul copilãresc ºi
adolescent. E adagiul latin: maxima debetur pueris reverentia(5). Nu, a lãsa li-
bertate copiilor sã vadã orice, sã citeascã orice, sã facã orice, se dovedeºte din
ce în ce cã este o mare greºealã, care se plãteºte cu suferinþele morale ºi mate-
riale ºi ale copiilor ºi ale pãrinþilor. Ministrul, care la asemenea precauþiuni
dovedeºte cã iubeºte pe copii ºi vai de pãrinþii care nu înþeleg ºi care nu dau con-
cursul lor la aplicarea mãsurilor luate de ºcoalã pentru a face ca bunã purtare sã
nu fie numai un act de supunere în localul ºcoalei, ci o deprindere ce rãmâne
pentru viaþã! S-au vãzut destui care plâng cu lacrimi de sânge greºelile lor.

Afarã de elevi, ºcoala trebuie sã se preocupe ºi de pãrinþi ºi, în genere, de
cetãþenii localitãþii unde activeazã. Se înþelege, cu cât localitatea va fi mai micã
cu atât rolul ºcoalei va fi mai mare. În unele þãri, chiar în oraºe mari, legãtura
între ºcoalã ºi locuitori este destul de strânsã. Cine a trãit mai mult în Elveþia a
putut vedea ce loc ocupã manifestãrile ºcolare în viaþa publicã. Pentru noi,
fireºte, sã nu fim prea pretenþioºi; sã ne mulþumim cu ceea ce se face în unele
locuri ºi în unele zile, cãci serbãrile ºcolare sunt adesea adevãrate sãrbãtori
naþionale. Constatând aceasta, nu trebuie sã uitãm cã lui Haret se datoreºte
foarte mult, cãci el a instituit serbarea de la Cãlugãreni pentru amintirea luptei
lui Mihai Viteazul contra lui Sinan Paºa5 a fãcut serbãrile pentru pomenirea lui
ªtefan cel Mare în 1901, în fine el a pus elevilor obligaþia de a saluta pe stradã
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drapelul þãrii1, ceea ce a devenit un obicei pe care-l are azi orice cetãþean, chiar
dacã a trecut prin ºcoalã înainte de deciziunea lui Haret.

Preocuparea lui ca ºcoala sã dea educaþiunea integralã voieºte s-o aplice ºi
ºcoalelor particulare. Într-o circularã din ianuarie 1903 le spune: „ªcoala este
menitã sã dea elevilor nu numai instrucþiunea necesarã, dar ºi educaþiunea mo-
ralã ºi fizicã, prin care se poate asigura sãnãtatea sufletului ºi a corpului“.
Regretând cã în „unele“ (ar fi putut zice: în multe) ºcoale private se dã o prea
micã atenþiune rolului educativ, cere directorilor sã caute a se apropia de
disciplina ºcoalelor statului (pe vremea aceea, mai serioasã) ºi îndeosebi: impu-
nerea uniformei, interzicerea luxului în înfãþiºare („inele ºi podoabe zadarnice,
care efemineazã caracterele ºi deºteaptã prezumþiunile“), preocuparea serioasã
de educaþie fizicã2.

* * *

Pe lângã atâtea nobile ºi frumoase realizãri în diferite domenii, Haret a avut
în epoca de care ne ocupãm o mare supãrare: chestiunea ºcoalelor româneºti din
Imperiul Otoman.

Venind pentru a doua oarã ministru, în februarie 1901, el este obligat sã
aplice bugetului ministerului sãu reducerile necesare, pentru a se împlini
economiile stabilite de guvern prin programul pe baza cãruia i s-a încredinþat
conducerea statului. Între alte capitole, bugetul instrucþiunii ºi cultelor avea ºi
unul intitulat: ºcoalele ºi bisericile româneºti din strãinãtate. Acest capitol
cuprindea lefurile institutorilor ºi profesorilor, preoþilor ºi cântãreþilor,
revizorilor ºi inspectorilor ce funcþionau la ºcoalele ºi bisericile noastre din
Turcia ºi din Bulgaria (aici numai câþiva, cei mai mulþi în Turcia), precum ºi
toate cheltuielile necesare ºcoalelor ºi bisericilor (împreunã cu o sumã fixã de
10.000 lei ce se dãdea Institutului Weigand3 din Lipsca)(6). Totalul bugetului de
care vorbim se ridicase în 1898 (primul ministeriat al lui Haret) la suma de lei
483.951. Atât permiteau mijoacele þãrii ºi atât se socotea atunci îndestulãtor.
Retrãgându-se Haret din minister în aprilie 1899, urmaºul sãu (Take Ionescu) a
ridicat în septembrie 1899 bugetul acesta la suma de 761.646 lei, aplicându-se
pânã la aprilie 1900. Criza economicã, incipientã atunci, sileºte pe ministrul
urmãtor (Dr. C. Istrati) sã reducã bugetul la suma de lei 487.529 de la 1 aprilie,
pânã la septembrie 1900. În aceeaºi situaþiune se gãseºte noul ministru (C.C.
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Arion), care face ºi aplicã pentru septembrie 1900 – 1 iulie 1901 un buget de
431.136 lei. Deoarece criza devenea din ce în ce mai acutã, Arion este silit sã
facã un proiect pe suma de lei 374.334, pe care, avea sã-l aplice de la 1
septembrie 1901 la 1 septembrie 1902. Schimbarea de guvern aduce la minister
pe Haret în februarie 1901 (cu îndatorirea de care am vorbit). El pãstreazã pânã
la 1 iulie 1901 bugetul aplicat de C.C. Arion, însã îi reduce de la 1 iulie 1901
pânã la 1 septembrie 1901 la 374.334 lei, iar pentru septembrie 1901 face un alt
buget cu suma de lei 338.219.

Acest buget produce nemulþumiri printre profesorii ºi institutorii ºcoalelor
din Turcia, care cereau respectarea bugetului din septembrie 1899. Natural,
Haret nu putea satisface o asemenea cerere. De aici protestãri, punerea la cale a
unei greve, a corpului didactic de acolo ºi o petiþie la Rege. Amestecul
oamenilor politici din opoziþie complicã chestiunea1. Atunci Haret adreseazã
Regelui un ,,Raport“2 în care prezintã problema pe toate laturile ei: istoricã,
ºcolarã, economicã, politicã ºi lãmureºte toate cu documente edificatoare. El
regretã puþina atenþiune ce s-a dat în cursul anilor de cãtre miniºtri acestei ches-
tiuni, din care cauzã s-au fãcut greºeli, dar regreta mai mult cã „s-a transportat
în Macedonia luptele ºi pasiunile noastre pentru a ne face acolo partizani care
sã serveascã interesele noastre de aici.“ Am ajuns sã avem ,,ºcoli multe, dar nu
avem ºcolari, ba încã numãrul ºcolarilor a scãzut cu cât a crescut acela al
institutorilor.“3

ªi, precum obiceiul lui era totdeauna ca, dupã criticã, sã arate ce trebuie sã
se facã, aºa ºi acum zice: „se cere o energie de fier ºi o muncã încordatã; pentru
a reuºi, nu se cere numaidecât a risipi banii þãrii fãrã nicio socotealã; se va gãsi
un tãrâm de înþelegere pe care toþi cei de aici sã lucrãm în deplinã concordie
pentru atingerea scopului comun, oricare ar fi deosebirile ce ne ar despãrþi în
alte chestii; macedonenii, dacã vor ca propãºirea lor culturalã sã devie o reali-
tate, sã renunþe la eternele lor neînþelegeri ºi sã nu mai considere misiunea lor
ca o curatã afacere de buget“4.

* * *

Din cele spuse pânã aici se poate vedea cât de importantã este, din toate
punctele de vedere, activitatea ministerialã a lui Haret în epoca 1901–1904. El
însuºi a socotit tot aºa; de aceea în toamna anului 1903 a prezentat Regelui un
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Raport asupra activitãþii Ministerului de Instrucþie1 în care aratã ce s-a lucrat de
la 1 octombrie 1895 pânã la 31 august 1903.

Expunere amãnunþitã ºi în forma cea mai obiectivã, urmatã de o bogatã
documentaþie, acest raport a fost un lucru cu totul nou pentru obiceiurile
noastre. Mai fãcuse în 1881 Vasile Urechiã, fost ministru, o publicaþie intitulatã
„Acta et agenda“. Ar fi fost foarte de folos pentru cei ce vor sã studieze trecutul
ºcoalei româneºti ca asemenea lucrãri sã fi fost date la luminã ºi de alþi miniºtri.

Haret a fãcut ºi el aceeaºi observaþiune: nu s-a mãrginit sã reflecteze, ci a
realizat ceva de o mare utilitate. Fiind ministru pentru a doua oarã, adicã în epoca
de care ne ocupam aici, el a însãrcinat pe un director (C. Lascar) ºi un ºef de
birou (I. Bibiri) sã adune ºi sã tipãreascã o „Colecþiune“ care trebuia sã cuprindã:
legi, regulamente, programe ºi diferite deciziuni ºi dispoziþiuni generale ale
Ministerului de Culte ºi Instrucþie, începând de la 1864. Primul volum are peste
1400 de pagini (1864–1901). Al doilea, apãrut în 1904, cuprinde anii 1901–1904.
Al treilea, apãrut în 1906, cuprinde anii 1904–1906 (adunare fãcutã de I. Bibiri
ºi D. Cutcutache); al patrulea, apãrut în 1910, cuprinde anii 1906–1910. De
atunci a rãmas obicei ca sã se publice ºi din ordinul altor miniºtri asemenea
Colecþiuni, care vor fi de mare folos pentru istoriografi.

* * *

În aceastã epocã, Haret a pus în aplicare douã legi de o importanþã deose-
bitã: Legea Casei Bisericii ºi Legea Casei de economie a corpului didactic.

Biroul cultelor din minister se dovedea cã nu poate rãspunde nevoilor ce se
iveau zilnic cu privire la biserici, mãnãstiri ºi alte chestiuni în legãturã cu
cultele; de aceea, Haret a întocmit o organizare dupã modelul Casei ªcoalelor,
pe care a intitulat-o Casa Sfintei Biserici autocefale ortodoxe române. Ea s-a
pus în aplicare la 1 aprilie 1902. Ei i s-au încredinþat nu numai afacerile de birou
pe care le îndeplinea Biroul cultelor, dar, mai ales administraþiunea fondurilor
destinate a contribui la înflorirea Bisericii noastre naþionale, controlul
administraþiei bisericilor ºi mãnãstirilor. Pentru a putea sã-ºi îndeplineascã mai
bine serviciile, a fost declaratã persoanã juridicã ºi a fost pusã sub conducerea
unui administrator, având autonomie, sub controlul ministrului.

Cealaltã instituþie a fost realizarea unui gând de mare prietenie pentru
corpul didactic. Mijloacele restrânse cu care trebuia sã-ºi ducã viaþa cea mai
mare parte din profesori, învãþãtori etc., îi expuneau adesea la suferinþe mate-
riale ºi morale, pe care ministerul nu le-ar fi putut înlãtura. De aceea Haret s-a
gândit sã le dea posibilitatea de a se ajuta prin ei înºiºi, creând o Casã cu totul
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autonomã, dar supravegheatã de stat, care avea sã adune economiile membrilor
ei, sã le înlesneascã creditul la orice împrejurare ºi sã le dea ajutor la vreun caz
de nenorocire; adicã sã fie: „Casa de economie, credit ºi ajutor“. Persoanã
juridicã, condusã de un consiliu de administraþie, reprezentând toate categoriile
de slujitori ai ºcoalei, ea era menitã sã fie de mare folos pentru membrii ei. Când
ºtim ce a realizat ea pânã astãzi ºi vedem ce realizeazã zilnic, preþuim ºi mai
mult intenþiunea celui ce a creat-o.

Aceasta este, în linii generale, activitatea lui Haret ca ministru în epoca
dintre 1901–1904.

Gh. Adamescu
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29.

Circulara nr. 3302 din 10 aprilie 1901 cãtre toate ºcoalele,
prin care se interzice corespondenþa între elevi pe cãrþi

poºtale ilustrate

De la un timp, observându-se cã se urmeazã între elevii ºcoalelor publice
corespondenþã cu cãrþi poºtale pictate, în cele mai multe cazuri contra bunelor
moravuri ºi a educaþiunii tineretului, sunteþi invitat sã privegheaþi, cu cea mai
mare atenþie, corespondenþa ºcolarilor din ºcoala ce dirijaþi, ºi pe oricare ºcolar îl
veþi dovedi cã expediazã sau primeºte cãrþi obscene sã-l pedepsiþi cu excluderea
din ºcoalã pe timp de ºase luni ºi, în caz de recidivã, cu excluderea pentru tot-
deauna. Ministerul vã face responsabil de exacta ºi severa aplicare a acestui ordin,
cãci este hotârât sã nu cruþe nimic ºi pe nimeni, pentru a stârpi acest scandal.

(Publicatã în ,,Colecþia legilor Instrucþiunii“ 1901–1904, p. 497).

30.

Circulara nr. 19844 din aprilie 1901 cãtre prefecþi 
ca sã dea concurs la înfiinþarea de ºcoli profesionale

Prin bugetul anului curent s-a acordat Ministerului Instrucþiunii Publice ºi al
Cultelor, un credit pentru înfiinþarea ºi dezvoltarea învãþãmântului profesional.

Este un lucru ºtiut ºi recunoscut de toatã lumea cã era greºitã direcþiunea,
aproape exclusiv teoreticã, ce s-a dat pânã acum învãþãmântului nostru public.
Este iarãºi admis, în genere, cã se cuvine a se aduce, cât mai curând, o îndrep-
tare, a se mai restrânge învãþãmântul secundar, pentru a se da o impulsie mai
energicã celui profesional.
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S-a încercat a se face aceastã îndreptare prin legea învãþãmântului pro-
fesional din 1899, care a fost desfiinþatã fãrã sã fi fost aplicatã1.

Pânã ce sã se punã din nou în vigoare, credem cã se cuvine sã nu pierdem
niciun minut pentru a începe lucrarea de îndreptare. De aceea, ne propunem ca,
chiar cu începerea viitorului an ºcolar, sã înfiinþãm un numãr de ºcoli profe-
sionale de diverse grade, în toate pãrþile þãrii.

Deoarece, însã, mijloacele de care dispunem sunt foarte restrânse, avem
nevoie de concursul binevoitor al tuturor, pentru a ne ajuta, fie în mod material,
fie prin sprijinul moral ºi prin luminile lor.

ªcolile ce ne propunem a înfiinþa anul acesta sunt de douã categorii: 1) ºcoli
elementare; 2) ºcoli inferioare. Unele din ele vor fi ºcoli de agriculturã; altele
ºcoli de meserii.

Prin ºcoli elementare înþelegem ºcoli foarte modeste, funcþionând cu unul
sau doi maeºtri care sã predea meserii din cele mai simple, putând fi practicate
cu unelte puþine, ieftine ºi cu un capital de instalaþie foarte mic. Asemenea ºcoli
cugetãm sã le înfiinþãm prin târguºoare sau prin satele cele mai mari.

Prin ele, dorim sã punem la îndemâna sãtenilor ºi a oamenilor nevoiaºi
mijloace mai bune de a cultiva pãmântul, precum ºi unele mici industrii, uºor de
exercitat chiar la þarã, în zilele neutilizate pentru agriculturã.

ªcolile inferioare vor fi ºcoli de un nivel ceva mai ridicat, în care se vor
învãþa meserii mai perfecþionate sau metodele agricole ceva mai ºtiinþifice decât
acele care nu pot conveni decât unui mic cultivator. Pe acestea le vom înfiinþa
fie în oraºe, fie ºi în alte centre ce s-ar gãsi favorabile.

Pentru înfiinþarea unei ºcoli elementare de agriculturã, este nevoie de un
local, de o întindere de teren cultivabil de cel puþin 20 hectare, de vitele ºi
instrumentele agricole necesare pentru cultivarea acestui teren. Pentru o ºcoalã
inferioarã de agriculturã terenul necesar este de 100 hectare.

O ºcoalã de meserii reclama un local ºi uneltele necesare.
Pe lângã toate acestea, se adaugã personalul de maeºtri, institutori sau învã-

þãtori ºi, eventual, o cantinã pentru ºcolarii cu locuinþa depãrtatã.
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1. E vorba de legea de la 27 martie 1899 asupra „învãþãmântului profesional“, prezen-
tatã de Haret ºi care avea sã fie pusã în aplicare la 1 septembrie acel an. Ea dãdea soluþiuni
pentru întreaga problemã a acestui învãþãmânt, cuprinzând ºcoalele de toate gradele de agri-
culturã, silviculturã, de meserii ºi de comerþ, care toate aveau sã depindã de Ministerul
Instrucþiunii. Retrãgându-se Haret cu întregul guvern la 12 aprilie 1899, legea n-a fost pusã
în aplicare; iar prin legea de la 5 aprilie 1900 s-a modificat (împreunã cu legea administraþiei
Ministerului de Instrucþie din 1892, legea învãþãmântului primar din 1896, legea învãþãmân-
tului secundar din 1898) ºi legea lui Haret din 1899. Modificarea aceasta a trecut la Minis-
terul de Industrie, Comerþ ºi Agriculturã ºcoalele de agriculturã, silviculturã ºi arte ºi
meserii, rãmânând la Ministerul de Instrucþie numai ºcoalele de comerþ. De aceea, în 1901,
revenind la minister, a pus iar în vigoare legea din 1899 ºi pentru aplicarea acestei legi dã
instrucþiunile din aceastã circularã.
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Intenþia noastrã este ca anul acesta sã înfiinþãm în fiecare judeþ câte o ºcoalã
elementarã, ori de agriculturã ori de meserii. ªcoli inferioare vom înfiinþa mai
puþine, deocamdatã numai ºcoli de meserii ºi numai în centre unde s-ar gãsi
elementele unei industrii viitoare care sã poatã prospera.

Aºa clar, în vederea înfiinþãrii unei ºcoli elementare profesionale în judeþul
d-voastrã, am onoare a vã ruga, dle prefect, sã binevoiþi a ne da avizul d-voastrã
asupra urmãtoarelor puncte:

1. Credeþi d-voastrã cã ar fi de preferat ca aceastã primã ºcoalã sã fie o
ºcoalã de agriculturã sau una de meserii? Pãrerea noastrã personalã ar fi cã
deocamdatã ar fi de preferat sã începem cu o ºcoalã de meserii pentru motivul
cã cheltuielile de instalaþie sunt mult mai mici, cã personalul tehnic îl putem
gãsi mai lesne ºi cã învãþãmântul lor se poate da de preferinþã iarna, când tinerii
sunt liberi de la munca câmpului. Aceastã din urmã consideraþie este impor-
tantã, pentru cã este esenþial ca ºcoala ce se va înfiinþa sã fie, dacã se poate chiar
de la început, cât mai cãutatã; în caz contrar, s-ar putea ca însãºi instituþia sã se
discrediteze în ochii populaþiei rurale. Dorim însã sã cunoaºtem ºi pãrerea
d-voastrã, în vederea nevoilor speciale ale judeþului pe care îl conduceþi.

2. Dacã aþi fi de pãrere a se face o ºcoalã de agriculturã, vã rog sã-mi spuneþi
dacã este în judeþ vreuna din actualele ºcoli rurale, pentru care sã se poatã procura
de judeþ, de comunã sau de vreun particular generos, cele 20 hectare de pãmânt
cultivabil, sau localul, sau uneltele agricole, sau vitele, sau ºi unele ºi altele.

Este însã bineînþeles cã o asemenea ºcoalã nu se poate înfiinþa decât într-o loca-
litate care sã fie proprie pentru o culturã cât mai variatã ºi mai perfecþionatã, ºi dacã
se poate sã aibã ºi apã îndestulãtoare pentru irigaþii ºi pentru cultura legumelor.

3. Dacã înclinaþi pentru o ºcoalã de meserii, sã ne arãtaþi dacã este în judeþ
vreun sat în care locuitorii sã exercite deja vreo industrie, dacã aceastã industrie se
exercitã cu oarecare succes ºi cu tragere de inimã, pe lângã acestea încã, dacã ni s-ar
putea procura acolo vreo înlesnire, în ceea ce priveºte localul, uneltele sau altfel.

Ne veþi arãta încã dacã nu sunt sate unde ar fi nevoie a se face o asemenea
ºcoalã, pentru a crea o industrie necesarã localitãþii, precum: rotãria, dogãria,
fierãria etc.

Pe lângã toate acestea, se va avea în vedere condiþia deja pusã ca satul sã
fie cât mai populat, sau cel puþin ca într-o razã de trei sau patru kilometri sã se
mai afle ºi alte sate, care toate împreunã sã aibã o populaþie destul de mare ºi,
dacã se poate, cu oarecare dare de manã.

De vreme ce timpul de care dispunem pânã la 1 septembrie este destul de
scurt, faþã cu multiplele greutãþi ce avem de învins pentru a înfiinþa aceste ºcoli,
vã rugãm, dle prefect, sã vã siliþi a ne da aceste lãmuriri în timpul cel mai scurt
posibil ºi anume nu mai târziu de 15 mai.

(Publicatã în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 184 din 1 aprilie 1901; în
„Monitorul Oficial“ din 26 aprilie 1901; în „Colecþia legilor Instrucþiei“ 1901–1904, p. 497.)
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31.

Circulara nr. 3052 din 11 aprilie 1901 cãtre directorii ºi
directoarele ºcoalelor de toate gradele ca sã nu se impunã

elevilor ore suplimentare

Ministerul este informat cã în unele ºcoli este obiceiul de a se impune
ºcolarilor ore suplimentare de cursuri sau de exerciþii, peste acel fixat prin regu-
lament ºi prin orarele aprobate de minister.

Vã pun în vedere cã acest lucru este cu totul neregulat, pentru cã orarele se
fixeazã în vederea materiei ce este de trecut ºi a trebuinþei ce este de a lãsa
ºcolarilor timpul necesar pentru odihnã ºi pentru prepararea lecþiilor.

Vã invit dar ca, îndatã dupã primirea acestui ordin, sã faceþi sã înceteze cu
totul aceasta abatere, dacã cumva ea se petrece în ºcoala ce dirijaþi ºi sã opriþi
în mod absolut de a se mai repeta pe viitor.

Vã atrag atenþia cã dvs sunteþi însãrcinat cu exacta îndeplinire a legii,
regulamentelor ºi dispoziþiilor ministeriale ºi cã noi considerãm ca una din cele
mai grave neregularitãþi orice abatere de la orar, fie în plus, fie în minus.

(Publicatã în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 184 din 1 aprilie 1901,
p. 2866.)

32.

Circulara nr. 3021 din 12 aprilie 1901 cãtre revizorii ºcolari
ca învãþãtorii sã cultive grãdinile ºcolare

Prin art. 24 din lege se prevede ca învãþãtorul, pe pãmântul dat pentru grã-
dina ºcoalei, sã facã practicã agricolã cu elevii, cu toate acestea aproape peste
tot nu s-a þinut socotealã de aceastã dispoziþiune; pãmântul ºcoalei sau stã nelu-
crat, sau învãþãtorul îl cultivã în aºa mod cã nu e de niciun folos pentru elevi.

În fiecare an, au fost trimiºi câte un numãr de învãþãtori la pepinierele sta-
tului spre a audia cursurile practice fãcute de inspectorii respectivi: întrucât însã
le-au folosit aceste cursuri ºi dacã au pus în practicã pe terenul ºcoalei cunoº-
tinþele dobândite, aceasta nu ºtim ºi nici nu ni s-a comunicat de cãtre d-voastrã.

De asemenea am trimis mai mulþi învãþãtori la cursurile practice de pomo-
logie ºi agriculturã þinute la Kujdyn, în Transilvania, cu scopul de a-ºi îmbogãþi
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cunoºtinþele lor; însã nici de dânºii nu ºtim întrucât s-au folosit de aceste cursuri
ºi dacã au luat mãsuri de a lucra în mod sistematic pãmântul ºcoalei.

Ne veþi þinea în curent cu ceea ce vor face aceºti învãþãtori ºi vã punem în
vedere cã pe cei neglijenþi sau rãuvoitori îi vom pedepsi cu toatã asprimea.

Afarã de aceasta, veþi cãuta ca, la toate ºcoalele unde se gãsesc terenuri
puse la dispoziþia ºcoalei, învãþãtorii sã facã practicã cu elevii ºi sã se sileascã a
le da toate cunoºtiinþele necesare.

Noi nu þinem ca grãdina ºcoalei sã fie o grãdinã de lux, însã voim ca învãþã-
torii sã cultive pe aceastã jumãtate de hectar câte puþin din toate zarzavaturile,
legumele, unele din plantele de nutreþ, flori, câþiva arbori fructiferi ºi de ornament,
sã înveþe pe elevi a altoi, sã planteze câteva coarde de viþã ºi pe acolo unde sunt
podgorii chiar viþã americanã ºi sã aibã astfel o grãdinã frumoasã ºi folositoare.

Acesta a fost motivul care ne-a determinat a adresa învãþãtorilor alãturatã
circularã ºi vã atragem în mod serios atenþiunea cã noi þinem ca legea sã fie
executatã ºi ca învãþãtorii sã se conforme ordinului de faþã.

În inspecþiile ce le veþi face ºcoalelor, veþi observa dacã învãþãtorul
lucreazã cu tragere de inimã ºi veþi nota în condica de inspecþie rezultatele ce a
dobândit. Sfaturile ce le veþi da acestora, cu privire la grãdina ºcoalei, veþi cãuta
sã fie aduse la îndeplinire ºi veþi controla aceasta la o nouã inspecþie ce veþi face
ºcoalei. Pe acei învãþãtori pe care îi veþi gãsi neglijenþi, sã nu întârziaþi a-i arãta
ministerului, spre a fi pedepsiþi.

Vã mai rugãm a ne trimite un tablou în care sã ne arãtaþi: 1. care ºcoale din
judeþul d-voastrã nu posedã pãmânt pentru grãdinã; 2. dacã li s-ar putea da pã-
mânt, fie în împrejurul ºcoalei, fie în marginea satului ºi dacã acest pãmânt l-am
putea dobândi ori pe proprietãþile statului ori pe acelea ale comunei; 3. acolo
unde nici statul nici comuna nu are pãmânt, ne veþi arãta numele proprietarilor la
care am putea interveni ca sã doneze ºcoalei neînsemnata porþiune de cel puþin o
jumãtate de hectar.

Dorim ca aceste date sã le putem avea cât mai în grabã.
Cu aceastã ocaziune, vi se mai aduce la cunoºtinþã cã ministerul a prevãzut

în bugetul Casei ªcoalelor o sumã din care se vor da câte cinci premii de 50 lei de
fiecare judeþ acelor învãþãtori care ar avea grãdina cea mai bine întocmitã ºi care
îºi vor da silinþa ca exemplul lor sã fie imitat decât se poate mai mulþi sãteni din
acea comunã.

Acest premiu va servi ºi pentru cumpãrarea instrumentelor ºi a seminþelor
de care va fi nevoie pentru a putea face o culturã sistematicã.

Aceastã dispoziþiune a ministerului o veþi comunica învãþãtorilor, fie la
inspecþiunile ce faceþi ºcoalelor, fie în conferinþe, iar în luna octombrie, anul
viitor, ne veþi aratã numele acelora care vor întruni condiþiunile de mai sus, spre
a li se trimite premiile stabilite.
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Cerem de la d-voastrã ca sã ne daþi tot sprijinul, spre a duce la bun sfârºit
aceastã întreprindere a cãrei însemnãtate o cunoaºteþi îndeajuns.

(Publicatã în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 184, p. 2368; în „Colecþia
legilor instrucþiei“ 1901–1904, p. 495.)

33.

Circulara nr. 2984 din 12 aprilie 1901 
cãtre învãþãtori în acelaºi scop

Cu toþii cunoaºtem importanþa ºi necesitatea dezvoltãrii practice agricole în
ºcoalele noastre rurale ºi nu mai puþin ºi d-voastrã trebuie sã fiþi convinºi de
aceasta. Legiuitorul, când a pus în legea învãþãmântului primar art. 24, a avut în
vedere foloasele cele mari ce s-ar aduce þãrii noastre atunci când absolvenþii
ºcoalelor rurale, pe lângã alte cunoºtinþe, ar avea ºi cunoºtinþe îndestulãtoare
pentru agricultura practicã.

Nu e de ajuns ca copilul sãteanului sã ºtie numai a scrie, citi ºi socoti, a
avea cunoºtinþe de istorie ºi geografie, cãci atâta nu-i îndestulãtor; lui îi sunt
necesare ºi cunoºtinþele practice. Aºa, el trebuie sã ºtie ceva din lucrul manual,
împletirea unei rogojini, coº, pãlãrii etc., sã ºtie sã cânte la bisericã sau în cor,
sã poatã aranja o micã grãdinã cu verdeþuri, legume ºi pomi fructiferi ºi numai
atunci putem spune cã absolventul ºcoalei rurale se aflã înzestrat cu cunoºtinþele
complete pe care i le poate da ºcoala.

Motivul care ne determinã de astã datã a ne adresa dvs este de a vã atrage
în mod serios luarea aminte asupra acestui articol din lege ºi a vã face atent cã
învãþãtorul trebuie sã serveascã de exemplu sãteanului în toate ºi prin urmare ºi
în ce priveºte agricultura.

De la d-voastrã depinde ca sã faceþi pe elevi sã simtã gust pentru agriculturã
ºi sã considere aceastã ocupaþie ca cea mai frumoasã ºi folositoare.

Orele ce le aveþi libere sã le întrebuinþaþi cu dânºii la altoitul pomilor, la
cultivarea diferitelor zarzavaturi, ca: ceapa, varza, usturoiul, lãptucile etc.; la
cultivarea legumelor, ca: fasolea, mazãrea, bobul etc.; la cultura pomilor roditori
ºi de ornament; la cultura plantelor de nutreþ etc.; sã faceþi astfel ca grãdina ºcoa-
lei sã fie nu numai cea mai frumoasã din sat, ci sã serveascã pentru sãteni ca un
model demn de imitat.

Cunoºtinþele ce d-voastrã le aveþi asupra agriculturii sau pe care veþi cãuta
sã le cãpãtaþi prin citire ºi prin practicã pe terenul ºcoalei, le veþi comunica pe
cât posibil ºi sãtenilor.
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Veþi þinea cu dânºii conferinþe practice duminicile ºi sãrbãtorile, în care le
veþi arãta foloasele unei culturi sistematice a pãmântului, precum ºi nume-
roasele avantaje ce pot avea atunci când curtea ºi grãdina lor vor fi cultivate cu
îngrijire ºi vor planta în ele legumele ºi verdeþurile trebuincioase.

În locul mãrãcinilor, gunoaielor ºi murdãriilor de tot felul care stau grãmã-
dite în curþile ºi grãdinile sãtenilor ºi care serveºte de multe ori ca un focar de
infecþiune, cred cã ar fi frumos sã vedem grãdini cu flori, verdeþuri, pomi
fructiferi ºi atunci cu atât mai mare ar fi mulþumirea d-voastrã sufleteascã, cu
cât aþi ºti cã totul se datoreazã ostenelilor ce aþi depus ºi sfaturilor ce aþi dat.

E ruºinos ca grãdinile sãtenilor sã stea pãrãsite, iar ei sã scoatã ultimul ban
ca sã cumpere ceapã, varzã, usturoi ºi alte verdeþuri ºi legume necesare pentru
îndestularea casei lor.

E de plâns când trecem astãzi prin satele noastre ºi observãm cã multe din
curþi ºi grãdini sunt neîmprejmuite, pustii, fãrã verdeaþã ºi fãrã sã aibã chiar un
arbore fructifer.

Veþi mai arãta sãtenilor ºi metodele cele mai proprii de culturã ºi veþi cãuta
sã dezrãdãcinaþi sistemele învechite ºi care acum nu numai cã nu sunt de niciun
folos, ci chiar în dauna agriculturii. Procedând astfel, veþi contribui la ridicarea
agriculturii ºi la îndrumarea ei pe cale mai bunã ºi mai folositoare.

Nu ne îndoim cã poate mulþi dintre sãteni nu vor asculta de sfaturile ce le
veþi da ºi nu se vor folosi de exemplele ce vor vedea la d-voastrã, însã un lucru
rãmâne cert: cã elevii pe care îi veþi creºte sub supravegherea d-voastrã, toþi vor
cãuta sã execute ceea ce au vãzut ºi au învãþat ºi vor pune în practicã cunoºtin-
þele dobândite, fie la câmp, fie în grãdina ºcoalei.

Pe elevi îi veþi îndemna de timpuriu sã cultive legume ºi verdeþuri în grã-
dina pãrinþilor lor, iar absolvenþilor le veþi da din grãdina ºcoalei câte un mic
numãr din pomii fructiferi altoiþi de ei, sau din cei nealtoiþi.

Veþi controla de aproape pe absolvenþii ºcoalei în lucrãrile lor de grãdinãrie,
veþi stimula zelul lor ºi veþi cãuta sã le completaþi cunoºtinþele ce le-aþi dat în
ºcoalã.

Aceasta aºteptãm noi de la d-voastrã ºi nu ne îndoim un singur moment cã
veþi executa legea de bunãvoie ºi nu siliþi, cãci în caz de neglijenþã sau rea-voinþã,
nu ne vom opri a vã pedepsi cu toatã asprimea.

(Publicatã în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 184 din 1 aprilie 1901,
p. 2370 ºi în „Colecþia legilor Instrucþiei“ 1901–1904, p. 496.)
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34.

Circulara nr. 3227 din 25 aprilie 1901 cãtre revizori despre
modul de a se arenda învãþãtorilor terenurile Casei ªcoalelor

pentru culturã model

Aproape a treia parte din ºcolile rurale posedã pãmânturi în þarinã, care le-au
fost date mai totdeauna în scopul de a servi pentru instrucþia agricolã a ºco-
larilor. Din diverse cauze, s-a ajuns a se arenda aceste terenuri, pentru ca din
venitul lor sã se realizeze scopurile pentru care sunt destinate prin legi.

Credem însã cã aceste scopuri se vor realiza mai bine ºi mai sigur dacã
pãmânturile ºcoalelor s-ar arenda chiar învãþãtorilor, cãci prin aceasta, pe de o
parte, Casa ªcoalelor poate lua oricare dispoziþii care sã permitã ca acele pã-
mânturi sã serveascã pentru propagarea unor metode mai bune de culturã, iar pe
de alta sã aducã ºi oarecare îmbunãtãþire stãrii materiale a învãþãtorilor, care vor
putea beneficia de aceastã mãsurã.

Pentru aceste motive, am hotãrât ca de acum înainte pãmânturile ºcoalelor
sã se arendeze chiar învãþãtorilor, în condiþiile ºi în modurile urmãtoare:

Art. 1. – Pãmânturile care se vor arenda vor fi numai acele din þarinã, nu însã
ºi acele din vatra satului, care au fost date pentru clãdirea, curtea ºi grãdina ºcoalei.

Art. 2. – Dacã pãmântul ºcoalei din þarinã nu este mai mare de 10 hectare,
el se va arenda în întregime unui singur învãþãtor. Dacã el este mai mare de 10
hectare, se vor face dintr-însul mai multe loturi, care sã difere cât se poate mai
puþin de 8 hectare ºi 5.000 mp, ºi care se vor arenda separat la câte un învãþãtor.
În Dobrogea aceste loturi vor fi de câte 10 hectare.

Art. 3. – Dacã numãrul învãþãtorilor de la o ºcoalã este mai mare decât
numãrul loturilor ce se pot forma din terenul ºcoalei din þarinã, primul lot se va
arenda dirigintelui ºcoalei, iar celelalte la ceilalþi învãþãtori ai ºcoalei, în ordinea
vechimii numirii lor ca titulari în învãþãmânt.

Art. 4. – Dacã numãrul învãþãtorilor ºcoalei este mai mic decât numãrul
loturilor ce se pot forma, loturile rãmase se vor arenda învãþãtorilor de la ºcoala
cea mai apropiatã de terenul din þarinã, cu condiþie ca aceastã distanþã, în linie
dreaptã, sã nu fie mai mare de 4 kilometri.

În acest caz, primul lot vacant se va da dirigintelui, iar celelalte celorlalþi
învãþãtori, în ordinea vechimii numirii lor ca titulari în învãþãmânt.

Art. 5. – Dacã nu este nicio ºcoalã la o distanþã mai micã de 4 kilometri de
loturile rãmase vacante, în cazul prevãzut la art. 1, loturile vacante se vor arenda
tot învãþãtorilor ºcoalei cãruia aparþin ele, ºi tot în ordinea arãtatã la art. 3.

Art. 6. – Învãþãtorii suplinitori ºi învãþãtoarele nu pot lua în arendã din
pãmânturile ºcoalelor. Dacã printre învãþãtorii dirijanþi sau nu, de la ºcoalele
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cuprinse într-o razã de 4 kilometri împrejurul pãmântului unei ºcoli, se aflã
vreunul care sã fi fãcut studii regulate ºi complete într-o ºcoalã de agriculturã,
lui i se va da un lot, cu preferinþã asupra tuturor celorlalþi.

Art. 7. – Învãþãtorii pedepsiþi cu o pedeapsã mai mare decât amenda nu vor
avea dreptul a lua în arendã loturi din pãmânturile ºcoalei, în timp de trei ani de
la pronunþarea pedepsei.

Art. 8. – Dacã un învãþãtor care are deja un lot în arendã va fi pedepsit cu
o asemenea penalitate, el pierde dreptul de a mai þinea lotul în arendã. În acest
caz, Casa ªcoalelor va decide dacã el va continua a beneficia de dreptul sãu de
arendaº pânã ce-ºi va culege productele ce se vor afla pe câmp în momentul
acela sau dacã va trece lotul asupra altui învãþãtor care va avea dreptul de a
culege el productele ºi obligaþia de a despãgubi pe cel eliminat de cheltuielile
ce va fi apucat a face el în acel an cu aratul, semãnatul etc. lotului.

Art. 9. – Învãþãtorii permutaþi dintr-o localitate în alta ea mãsurã de
pedeapsã, nu vor avea dreptul a lua în arendã vreun lot din pãmântul ºcoalei la
care sunt permutaþi, în tot timpul celor cinci ani cât dureazã efectul pedepsei lor,
conform art. 168 din regulament.

Art. 10. – Preþul cu care se va începe arendarea cãtre învãþãtori a pãmân-
turilor ºcolilor va fi egal cu preþul cu care au fost arendate aceste pãmânturi în
ultima perioadã de cinci ani.

Art. 11. – Aceastã primã arendare se va considera fãcutã pentru trei ani,
dupã care Casa ªcoalelor va avea facultatea a modifica cifra arendei.

Art. 12. – Arendarea se va face pe cinci ani pentru acei învãþãtori care vor
accepta, la aceastã primã arendare, o arendã cu 10% mai mare decât aceea
specificatã la art. 10.

Art. 13. – Preþul arendei va putea fi micºorat pentru acei învãþãtori care vor
face pe lotul lor culturã sistematicã sau care vor lucra pentru introducerea ºi
rãspândirea de culturi nouã, utile pentru sãteni, sau care vor ºti sã înveþe pe
ºcolarii lor metode mai bune de culturã. Casa ªcoalelor va putea anula arenda-
rea, atunci când va cãpãta convingerea cã învãþãtorul nu-ºi dã nicio silinþã
pentru a propaga printre consãtenii lui o agriculturã mai bunã ºi mai productivã.

Art. 14. – Dacã Casa ªcoalelor va avea nevoie, la un moment dat, de o parte
din pãmântul ºcoalei, pentru a face pe dânsul învãþãmânt practic agricol, ea va
avea dreptul a dispune pânã la a 8-a parte din fiecare lot, chiar în timpul
perioadei de arendare. În acest caz, ea nu va intra în stãpânirea acelei porþiuni
decât dupã ce învãþãtorul arendaº îºi va fi ridicat productele ce se vor fi aflând
pe dânsa, iar arenda va fi scãzutã din acel moment înainte cu o parte propor-
þionalã cu întinderea porþiunii utilizatã de Casa ªcoalelor. 

Art. 15. – Arendarea va fi reziliatã de drept, în întregimea ei, atunci când
Casa ªcoalelor va avea trebuinþã de pãmântul ºcoalei, pentru înfiinþarea unei
ºcoli ele agriculturã, horticultura, de grãdinãrie, de viticulturã sau de arbori-
culturã, de orice grad.
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Art. 16. – Învãþãtorii vor putea plãti arenda în rate lunare prin reþineri ce li
se vor face de minister din leafã. Fiecare ratã lunarã va fi egalã cu cel puþin a
12-a parte din arenda anualã. Dacã însã într-o lunã învãþãtorul plãteºte o ratã
mai mare, i se va face o scãdere corespunzãtoare din ratele lunilor urmãtoare.

În primul an de arendare, ratele vor putea fi pe jumãtate mai mici; însã, în
acest caz, lipsa pânã la completarea arendei o va împlini învãþãtorul negreºit
pânã la 1 noiembrie care urmeazã îndatã dupã data intrãrii în posesiunea lotului.

Se vor putea admite ºi alte combinaþii pentru plata arendei, care însã sã
garanteze, în orice caz, plata ei exactã.

Art. 17. – În niciun caz ºi sub niciun motiv nu va fi permis învãþãtorilor a
subarenda loturile lor. Orice încercare de acest fel va fi urmatã de desfiinþarea
imediatã a arendãrii.

Art. 18. – Casa ªcoalelor va putea procura învãþãtorilor seminþe alese, pomi
ºi arbori pentru plantaþiuni, fie din fermele ºi pepinierele statului, fie altfel; iar
plata lor o vor face învãþãtorii tot în modul arãtat la art. 16.

Art. 19 – Arendarea este reziliatã de drept în caz de încetarea din viaþã a
învãþãtorului arendaº. Moºtenitorii lui vor intra în drepturile ºi datoriile lui
numai pânã la expirarea anului de arendare în care s-a întâmplat moartea.

* * *

Acestea sunt, dle revizor, principalele dispoziþii prin care sperãm sã reali-
zãm scopul ce aveau în vedere legiuitorii, atunci când au afectat pentru ºcoli
pãmânturi aºa de numeroase ºi de întinse.

În acelaºi timp, mai bine de 2.350 de învãþãtori, din 4.567 câþi sunt toþi, vor
putea sã beneficieze de acele pãmânturi, contribuind în acelaºi timp a lãþii
împrejurul lor o practicã mai raþionalã a culturii pãmântului.

Vã trimit un numãr suficient de exemplare din aceastã circularã, pentru a o
împãrþi la învãþãtorii ºcoalelor care au pãmânturi în þarinã ºi la aceia care ar
putea sã fie chemaþi a avea parte dintr-însele în arendã, conform art. 4 de mai sus.
Aceia dintr-înºii cãrora combinaþia noastrã ar conveni, vã vor trimite d-voastrã
declaraþiile lor, în care vor arãta în mod foarte lãmurit ºi modul cum înþeleg sã
plãteascã arenda, în caz când ar lua vreun lot în arendã.

Aceste declaraþii ni le veþi trimite, notând pe fiecare din ele observaþiile ce
aþi avea de fãcut.

În special, nu veþi uita a nota dacã învãþãtorul a avut pedepse în ultimii trei sau
cinci ani, dupã distincþiile stabilite de art. 168 din regulament ºi art. 6 de mai sus,
ºi dacã condiþia pusã la art. 4 de mai sus, în ceea ce priveºte distanþa, este pãzitã.

Veþi face ca toate aceste operaþii sã nu sufere întârziere, cãci realizarea
ideii cuprinse în aceastã circularã va reclama la Casa ªcoalelor lucrãri lungi
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ºi minuþioase, care e necesar sã se termine în timp util, pentru ca viitorul
arendaº sã poatã intra la toamnã în posesiunea loturilor lor.

(Publicatã în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 185 din 1 mai 1901, p. 2400;
în „Monitorul Oficial“ din 4 mai 1901 ºi în „Colecþia legilor Instrucþiunii“ 1901–1904, p. 499.)

35.

Circulara nr. 22074 din 2 mai 1901 cãtre revizorii ºcolari
pentru orarul ºcoalelor primare

Una din principalele piedici pentru frecventarea regulatã a ºcoalei rurale
este cã sãteanul, având trebuinþã de copiii lui, pentru a-l ajuta la muncã, preferã
a-i þinea pe lângã dânsul mai bine decât sã-i dea la ºcoalã.

Antagonismul acesta, între interesul lui material ºi imediat ºi interesul moral
ºi mai depãrtat, este greu a-l face sã disparã. Credem, însã, cã se poate atenua
într-o mãsurã însemnatã, dacã se va da orarului ºcoalelor rurale o dispoziþie
astfel, încât sã permitã copiilor ca, în timpul muncii celei mai intensive, sã poatã
da ajutor pãrinþilor cel puþin o parte din zi.

Aceastã dispoziþie ar avea ºi un alt avantaj. Învãþãtorii care, în urma dis-
poziþiei noastre recente, privitoare la arendarea pãmânturilor ºcoalelor, ar lua
exploatarea vreunui lot din aceste pãmânturi, ar avea timp sã se ocupe de dânsul
ºi sã contribuie astfel la propagarea unor practice mai bune în cultura pãmântului.

Pentru aceste motive, ne propunem ca, cu începere de la 1 septembrie
viitor, sã modificãm orarul ºcoalelor primare rurale în modul urmãtor:

între 1 ºi 25 septembrie, de la 6 ½ ore pânã la 12 ½ a.m.;
între 26 septembrie ºi 10 octombrie, de la 7 ore a.m. pânã la 1 orã p.m.;
între 11 octombrie ºi 10 martie, de la 9 pânã la 12 ore a.m., ºi de la 1 ½ pânã

la 3 ½ p.m.;
între 11 ºi 31 martie, de la 6 ½ pânã la 12 ½ ore a.m.;
între 1 aprilie ºi 25 iunie, de la 6 ore pânã la 12 ore a.m.;
în zilele când lecþiile se vor face numai dimineaþa, ele se vor face în modul

acesta: primele trei ore vor fi consacrate diviziei a II-a ºi a III-a; va urma apoi
o întrerupere de o orã, iar ultimele, douã ore vor fi consacrate diviziei I.

Cu modul acesta, copiii cei mai mari ºi prin urmare cei mai utili pentru
muncã vor termina ºcoala în urma muncii, la 9 ore, la 9 ½ sau la 10 ore; iar
copiii cei mai mici nu vor fi obligaþi a face drumul ºcoalei prea de dimineaþã.
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* * *

În ºcoalele urbane, pentru a nu se þinea copiii în clasã în orele cele mai
cãlduroase ale zilei, orarul va suferi modificarea aceasta: de la vacanþa Paºtelor
pânã la finele anului ºcolar, dimineaþa de la 7 ½ pânã la 10 ½, ºi dupã amiazi de
la 3 pânã la 5 ore. În restul anului va rãmânea orarul actual.

* * *

Mãsura ce expunem prin aceastã circularã ne propunem sã o luãm înainte
de finele curentului anului ºcolar, pentru ca sã intre în vigoare de la 1 septem-
brie viitor. Pânã atunci, vã rog sã daþi acestei circulare cea mai întinsã publi-
citate printre institutorii ºi învãþãtorii din circumscripþia d-voastrã. Observaþiile
pe care li le-ar inspira împrejurãrile locale, uneori nepotrivite cu punerea în
practicã a dispoziþiilor de mai sus, sã se adreseze pânã la 31 mai dlui S. Haliþã,
inspector al învãþãmântului primar, la minister.

(Publicatã în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 185 din 1 mai 1901, p. 2388;
în „Colecþia legilor Instrucþiunei“ 1901–1904, p. 500; în „Monitorul Oficial“ din 6 mai 1901 ºi în
ziarul „Voinþa Naþionalã“ 3 mai 1901.)

36.

Circulara nr. 4194 din 24 mai 1901 cãtre prefecþi pentru
clãdirea localurilor de ºcoale primare

Având în vedere condiþiunile grele în care s-au construit pânã acum loca-
lurile de ºcoalã, condiþiuni care apasã mult asupra comunelor din cauza anuitãþii
de plãtit la sumele împrumutate de la Casa ªcoalelor.

Având în vedere criza financiarã prin care trece statul, ºi care face deocam-
datã imposibilã executarea art. 10 din legea constitutivã a Casei ªcoalelor1 ºi
considerând cã aplicarea obligativitãþii în învãþãmântul rural nu poate fi adusã
la îndeplinire numai din cauza lipsei de localuri ºcolare.
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1. Articolul de care vorbeºte aici prevede: „Pentru a se face împrumuturile Comunelor
sau Judeþelor, Casa ªcoalelor este dotatã de cãtre stat cu un capital de 30 milioane lei câte
6 milioane lei anual, începând de la 1 aprilie 1897.“ În anul 1901 începând a se pune în
aplicare bugetele reduse la minimum (ceea ce a þinut 4 ani), Haret, fiindcã statul nu mai
putea da Casei ªcoalelor rata anualã, cautã tot felul de mijloace ca pe alte cãi sã se continuie
clãdirea de ºcoli rurale, începutã de Casa ªcoalelor.
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Subsemnatul, în referire ºi ca completare a circularei nr. 1.835 din 2 martie
1900, are onoare a vã aduce la cunoºtinþã cã, pentru a se înzestra cât mai curând
toate comunele rurale cu localuri de ºcoalã, a luat dispoziþiunea ca serviciul
arhitectonic al administraþiunii Casei ªcoalelor sã studieze ºi sã-mi prezinte, cel
mai mult în 20 zile, planuri de clãdiri ºcolare cu 1, 2, 3 ºi 4 sãli, alcãtuite în aºa
chip ca sã poatã fi în proporþiune cu mijloacele de care dispun comunele ºi cu
starea actualã.

Aceste planuri vor fi obligatorii numai în ceea ce priveºte dimensiunile; iar ca
materiale, voi aproba, ori de câte ori mi se va cere ca sã se întrebuinþeze, fie bârne
sau vãlãtuci, fie gard, fie piatrã sau cãrãmidã, convenind chiar a se face ºi în pa-
iantã; în fine, sunt dispus a admite orice combinaþiune posibilã ºi care este recla-
matã de nevoile economice ale diferitelor localitãþi în care se vor construi ºcoli.

Cu aceste înlesniri ºi stãruind d-voastrã ca primarul, învãþãtorul, preotul ºi
fruntaºii din comunã sã caute a convinge pe toþi sãtenii ºi oamenii de bine ca sã
contribuie, care cu bani, care cu materiale, care cu cãratul materialelor, sau cu
lucrãri de zidãrie, dulgherie etc., sunt convins, dle Prefect, cã se va putea ajunge
repede ºi pe o scarã cu mult mai întinsã ca pânã azi, la þinta ce cu toþii urmãrim,
de a vedea, în fiecare comunã, ºcoalã încãpãtoare, igienicã ºi puþin costisitoare.

Casa ªcoalelor va îngriji ca sã dea fiecãrei comune planurile necesare
construcþiunii de fãcut, ºi potrivit numãrului copiilor în vârstã de ºcoalã; va fixa
amplasamentul ºcoalei, va ordonanþa, prin prefecturã ºi din fondul ce comuna
va avea, plata materialelor ºi lucrãrilor, pentru care s-a convenit a se plãti, ºi în
fine va face recepþiunea lucrãrilor.

Prin urmare, controlul Casei ªcoalelor ºi amestecul ei rãmâne în vigoare ca
ºi pânã acum, fãrã ca prin aceasta serviciul termic judeþean sã fie dispensat de
obligaþiunea impusã prin art. 4, alin. II din legea Casei ªcoalelor, obligaþiune
amintitã d-voastrã cu circulara nr. 4.151 din 30 mai 1900, aºa cã ori de câte ori
Casa ªcoalelor va gãsi de cuviinþã a se adresa serviciului tehnic judeþean, el sã
fie pregãtit de d-voastrã ca sã execute orice i s-ar cere în interesul construcþiunii
clãdirilor ºcolare.

În viitor deci, dupã ce veþi stabili materialele din care se poate, dupã loca-
litãþi, construi o ºcoalã, dupã ce vã veþi asigura de cantitãþile ce vi se vor oferi
gratuit ºi de lucrãtorii fãrã platã, veþi dispune ca serviciul tehnic al judeþului sã
alcãtuiascã un deviz pentru materialele ce mai trebuiesc, precum ºi pentru plata
lucrãtorilor de angajat, deviz pe care-l veþi trimite Casei ªcoalelor, spre apro-
bare, invitând în acelaºi timp autoritatea comunalã ca, în cazul când are sumele
pãstrate în altã parte decât la Casa ªcoalelor, sã le punã imediat la dispoziþiunea
acestei administraþiuni, ca sã aibã din ce sã facã plata sumelor angajate pentru
terminarea construcþiunii.

Înainte de a încheia, þin sã vã încunoºtiinþez încã, dle Prefect, cã am scris
tot azi dlor revizori ºcolari, invitându-i ca sã lupte alãturi cu d-voastrã în
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atingerea acestui scop, dându-vã tot ajutorul ce veþi gãsi cu cale a le cere, ºi
asigurându-vã totdeauna când va gãsi vreo împrejurare prielnicã pentru vreo
construcþiune de fãcut.

(Publicatã în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 185 bis din 1 iunie 1901, p.
2429.)

37.

Deciziunea nr. 27110 din 24 mai 1901 prin care se hotãrãºte
sã fie un singur abecedar ºi o singurã carte de citire

Având în vedere cã autorii schimbã prea des ediþiunile abecedarelor ºi
cãrþilor de lecturã, schimbare ce se reduce numai la aºezarea în altã ordine a
bucãþilor de citire, dar care, pentru înlãturarea dificultãþilor ce se ivesc din nepo-
trivirea ediþiunilor, este suficient sã sileascã pe institutori ºi învãþãtori a impune
elevilor sã-ºi procure totdeauna ultima ediþiune.

Având în vedere cã prin trecerea de la o ºcoalã la alta, elevii sunt nevoiþi
mai totdeauna a-ºi procura alte cãrþi;

Având în vedere preþul prea mare al acestor douã cãrþi indispensabile pen-
tru elevii de curs primar, ceea ce face ca elevii sãraci sã nu ºi le poatã procura
ºi, deci, sã fie împiedicaþi de a mai urma la ºcoalã.

Decidem:
Art. 1. – Cu începere de la 1 septembrie 1902, nu se va mai permite intro-

ducerea în ºcoalele primare publice decât a unui singur abecedar ºi a unei
singure cãrþi de lecturã pentru clasele primare.

Cu alcãtuirea acestui abecedar ºi acestei cãrþi de lecturã, ministerul va
însãrcina comisiuni, care le vor lucra dupã un plan anumit fãcut în vederea
programelor în fiinþã.

Manuscrisele aprobate vor rãmânea proprietatea ministerului, care va avea
dreptul a le imprima ºi a le vinde atât timp cât va socoti ºi în modul cum va
crede de cuviinþã.

Art. 2. – Preþul cu care se vor vinde abecedarul ºi cartea de lecturã adop-
tate, se vor fixa astfel încât sã rezulte numai acoperirea cheltuielilor pentru alcã-
tuirea, imprimarea, cartonarea ºi desfacerea lor, plus un exces de 10–15%, din
care se va forma un fond pentru ajutarea copiilor sãraci din învãþãmântul primar
cu cãrþi ºi rechizite necesare ºcoalei.

Art. 3. – Abecedarele ºi cãrþile de lecturã, care au obþinut pânã azi apro-
barea ministerului, vor putea fi întrebuinþate în ºcoli pânã la 30 iunie 1902.
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De la acea zi înainte nu se vor mai admite în ºcoalele primare nici un alt
abecedar ºi nicio altã carte de lecturã decât acele adoptate în conformitate cu
art. 1 din aceastã deciziune.

(Publicatã în „Monitorul Oficial“ din 26 mai 3901; în „Colecþia legilor Instrucþiune“ 1901
–1904, p. 502.)

38.

Circulara nr. 6730 din 24 iulie 1901 cãtre prefecþi pentru
ºcolarii care fac tulburãri în localurile publice

Adeseori primim plângeri pentru neorânduieli comise de ºcolari din licee,
gimnazii, ºcoli normale, comerciale ºi alte feluri de ºcoli. Nu putem însã lua
mãsurile cuvenite, din cauzã cã niciodatã nu ni se dã mãcar un nume, pentru a
face cercetãri ºi a lua mãsurile cuvenite.

De aceea, vã rog, cu tot dinadinsul, sã daþi ordinele cuvenite pentru ca, în
asemenea cazuri, sã se afle ºi sã ni se comunice numele tulburãtorilor, sau cel
puþin a câþiva dintr-înºii. Nu înþelegem ca ei sã fie arestaþi, dar autoritatea sã
facã ce trebuie pentru a ne da un numãr oarecare de nume sigure.

Cu aceastã ocaziune, am onoare a vã pune în vedere cã, dupã regulament,
ºcolarii sunt opriþi de a frecventa cafenelele, berãriile, grãdinele publice unde se
fac consumaþii ºi se dau spectacole etc. Aceastã dispoziþie, însã, în mare parte,
rãmâne neaplicatã. Ea va deveni însã o realitate îndatã ce autoritãþile poliþieneºti
ne-ar da câteva nume de ºcolari nesupuºi, cãrora le-am aplica mãsuri disciplinare.

(Publicatã în „Colecþia legilor Instrucþiunei“ 1901–1904, p. 505.)

39.

Deciziune nr. 39374 din 26 iulie 1901 prin care se înfiinþeazã
ºcoale profesionale elementare de la 1 septembrie 1901

Publicãm aceastã deciziune cu toate amãnuntele ei, ºi cu acelea care azi n-ar mai
prezenta interes, pentru a se putea vedea stãruinþa ce punea Haret ca sã realizeze începu-
turile de învãþãmânt profesional prevãzut în legea sa din martie 1899 reînviatã la 9 iunie
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1901. În anul de grozavã crizã ºi de reducere „sãlbaticã“ a bugetului þãrii, el recurge, la
toate mijloacele, la bunãvoinþa prefecþilor ºi primarilor, precum ºi a particularilor,
îndemnând, încurajând, lãudând ºi reuºeºte – în bunã parte – sã porneascã miºcarea de
mare interes pentru þarã ºi înþeleasã de puþini: dezvoltarea învãþãmântului profesional.

Având în vedere legea asupra învãþãmântului profesional din 31 martie
1899, precum ºi pe aceea din 9 iulie 1901;

Având în vedere pãrerile emise de d-nii prefecþi de judeþe, de d-nii revizori
ºcolari ºi de mai multe primãrii, cu privire la înfiinþarea învãþãmântului profesi-
onal elementar ºi inferior, pãreri cerute prin ordinul nostru circular nr. 19.843A
ºi 19.844A din 21 aprilie 1901;

Decidem:
Art. 1. – Se vor înfiinþa, cu începere de la 1 septembrie 1901, ºcoalele

profesionale urmãtoare:
1. Curtea-de-Argeº (judeþul Argeº). ªcoalã de meserii inferioarã, în care se

vor învãþa deocamdatã meseriile: rotãrie, lemnãrie, fierãrie ºi olãrie, cu
fabricaþiunea sobelor de teracotã. Aceastã ºcoalã se va instala în localul
desfiinþatului seminar ºi i se va da partea din mobilierul acestui seminar care
poate sã-i fie util.

2. Piteºti (judeþul Argeº). ªcoalã de ucenici, înfiinþatã ºi susþinutã aici prin
iniþiativa d-lui I. Iliescu, directorul ºcoalei primare nr. 3 de bãieþi; i se va da o
subvenþie de 1.000 lei.

3. Truºeºti (judeþul Botoºani). ªcoalã elementarã de meserii, (frângherie,
împletituri de papurã ºi rãchitã, lemnãrie ordinarã). Pentru instalarea ºcoalei se
va interveni de urgenþã la Ministerul Domeniilor pentru a cere sã ni se cedeze
fosta casã a arendaºului moºiei Truºeºti, împreunã cu curtea ºi grãdina ei, în
întindere de 4 hectare care au fost scoase în vânzare ca bunuri mici. Terenul va
servi pentru organizarea învãþãmântului practic agricol, pe lângã ºcoala primarã
ruralã din localitate.

4. Viziru (judeþul Brãila). ªcoalã elementarã de meserii (rotãrie-fierãrie).
5. Brãila (judeþul Brãila). ªcoalã inferioarã de meserii (tâmplãrie, fierãrie,

tinichigerie, croitorie).
Se va rãspunde primãriei de Brãila cã aprobãm înfiinþarea acestei ºcoli, în

condiþiunile propuse de dânsa prin adresa No… din … 1901, ºi anume: ca
ºcoala sã se instaleze în localul ocupat pânã acum de liceul Maxim ºi ca
primãria sã-i consacre suma de 50.000 lei pe an pentru întreþinerea ei. Se vor
pune însã în vederea primãriei, dispoziþiile art. 2 din lege, ºi anume: obligaþia
ce-ºi ia comuna de a acorda ºcoalei localul ºi subvenþia de 50.000 lei pe an este
valabilã pentru cel puþin 10 ani, de la 1 septembrie 1901 înainte. Credem cã
suma de 50.00 lei va fi suficientã pentru întreþinerea ºcoalei, chiar atunci când
se va completa cu toþi anii de studiu, ºi cu cele douã sau trei meserii ce mai cere
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primãria. Aºa fiind, primãria are dreptul a administra singurã ºcoala ºi a numi
personalul, cu aprobarea ministerului, afarã numai dacã nu preferã a lãsa
administraþia pe seama ministerului, vãrsând pe fiecare an la tezaur subvenþia
de 50.000 lei. I se va cere sã ne arate de urgenþã combinaþia pe care o preferã.

6. Brãila (judeþul Brãila). Se aprobã propunerea fãcutã de primãria Brãila,
prin adresa sa No … din …, ca ºcoala secundarã de fete „Penetis ºi Zurmale“,
sã fie transformatã în ºcoalã profesionalã de fete. Transformarea se va face
treptat, an cu an. La 1 septembrie 1901 nu se vor mai primi eleve pentru clasa I
secundarã, ci pentru clasa I profesionalã; iar actualele eleve din clasele a II-a,
a III-a, a IV-a ºi a V-a secundarã vor continua studiile lor dupã programa
ºcoalelor secundare de gradul I, pânã la terminare. Elevele repetente în clasa I
se vor considera ca înscrise pentru cursul profesional.

În anul acesta ºcolar, pânã la 31 august 1902, învãþãmântul teoretic în clasa
I profesionalã se va da de profesoarele claselor secundare de la aceeaºi ºcoalã;
iar pentru învãþãmântul profesional se vor numi douã maestre suplinitoare a câte
225 lei una pe lunã. Plata acestor maestre, precum ºi cheltuielile de material ºi
de unelte, necesare pentru începerea ºcoalei, le va putea face primãria, în contul
celor 50.000 lei, pe care i-a înscris în bugetul sãu pentru ºcoala de meserii de
bãieþi, ºi care nu vor fi necesari toþi acelei ºcoale.

Se va atrage însã atenþia primãriei asupra faptului cã poate strâmtoarea
localului sã jeneze întrucâtva înfiinþarea clasei I profesionale, care are nevoie de
ateliere, ºi aceste ateliere poate sã nu-ºi poatã gãsi loc în actuala clãdire, care
este deja ocupatã de douã ºcoli.

7. Judeþul Bacãu. O ºcoalã elementarã de meserii, care se va instala într-o
comunã ce se va hotãrî mai în urmã.

8. Pãtârlagele (judeþul Buzãu). ªcoalã elementarã de meserii (lemnãrie,
rotãrie, fierãrie).

Înfiinþarea acestei ºcoli nu se va face decât dacã primãria sau judeþul ne vor
procura localul necesar.

9. Pogoane (judeþul Buzãu). ªcoalã elementarã de meserii ºi de agriculturã.
Înfiinþarea acestei ºcoli nu se va face decât dacã primãria sau judeþul vor

procura localul ºi cel puþin 10 hectare de pãmânt de culturã.
10. Oltina (judeþul Constanþa). ªcoalã elementarã de meserii ºi de agriculturã.
11. Judeþul Constanþa într-o comunã care se va alege spre marginea acestui

judeþ, despre judeþul Tulcea. ªcoalã elementarã de agriculturã, viticulturã ºi
lemnãrie.

12. Braniºtea (judeþul Covurlui). ªcoalã elementarã de agriculturã. Se va
interveni la Ministerul Domeniilor pentru a ni se ceda 20 hectare din cele 242
care au rãmas nevândute din moºia statului Brãniºtea-Þipeºti; iar la prefectura
de Covurlui, pentru a face sã ni se cedeze conacul moºiei ªerbeºti, a statului,
care fusese donatã de stat comunei Braniºtea.

1901–1904 / 49

+Opere_vol_II_final.qxd  11/22/2009  1:15 PM  Page 49



13. Braniºtea (judeþul Dâmboviþa). ªcoalã elementarã de meserii (fringhe-
rie ºi lemnãrie).

14. Nucet (judeþul Dâmboviþa). ªcoalã inferioarã de agriculturã ºi meserii
(dogãrie, lemnãrie-rotãrie).

Se acceptã propunerea fãcutã de prefectura judeþului Dâmboviþa, prin
adresa sa No… din … 1901, ca statul sã ia asupra sa ºcoala de dogãrie,
întreþinutã astãzi de judeþ, în oraºul Târgoviºte, cu condiþie ca judeþul sã
plãteascã statului o subvenþie anualã de 18.000 lei. Aceastã ºcoalã se va trece la
Nucet ºi se va completa cu personalul necesar, pentru predarea ºi a lemnãriei-
rotãriei ºi a agriculturii practice. Se va interveni la Ministerul de Rãzboi pentru
a ni se ceda clãdirile fostei herghelii, rãmase neîntrebuinþate. Aceste clãdiri se
vor restaura ºi dezinfecta cu cheltuiala comunã a ministerului ºi a judeþului. Se
va interveni ºi la Ministerul de Domenii pentru a ni se ceda o întindere de cel
puþin 30 hectare din moºia satului Nucet, arãtând ca arendaºul actual este dispus
a renunþa la aceastã porþiune.

15. Poiana (judeþul Dolj). D. Marincu, mare proprietar în aceastã comunã,
oferind deocamdatã o întindere de 80 pogoane de pãmânt ºi alte înlesniri, pe
lângã alte 70 ce promite a mai da, pentru înfiinþarea unei ºcoli de agriculturã, i
se va face adresã pentru a-i mulþumi ºi a-l ruga sã facã donaþia prin act autentic,
pentru ca ºcoala sã poatã începe a funcþiona la 1 septembrie viitor. ªcoalei îi
vom da numele donatorului.

16. Cotuºca (judeþul Dorohoi). ªcoalã de agriculturã elementarã.
D. G. Vãsescu a oferit 25 hectare de pãmânt. I se va mulþumi ºi i se va cere

a face donaþia prin act autenic, rugându-l a ne pune la dispoziþie ºi un local sau
a face sã ni se procure de comunã sau de judeþ, cãci altfel ºcoala nu ar avea unde
se instala.

17. Dorohoi (judeþul Dorohoi). Prefectura din Dorohoi, prin adresa nr.
5.652 din 2 iunie, ne face cunoscut cã comuna Dorohoi doreºte a se înfiinþa
acolo o ºcoalã de meserii, pentru care oferã gratuit terenul pentru clãdirea
localului, cu o clãdire deocamdatã suficientã ºi o subvenþie anualã de 4.000 lei.

Se va rãspunde cã înfiinþarea unei ºcoale de meserii la Dorohoi este
subordonatã transformãrii gimnaziului. În adevãr, o buna ºcoalã de meserii
corespunde desigur mult mai bine ºi la trebuinþele locale ºi la trebuinþele þãrii,
decât gimnaziul; iar statul nu poate, în niciun chip, sã-ºi mãreascã cheltuielile,
pentru a întreþine ºi gimnaziul ºi ºcoala de meserii. De altfel, transformarea mai
multor gimnazii se impune în mod imperios, într-un termen cât mai apropiat.
Dacã transformarea celui de la Dorohoi ar începe chiar de anul acesta în clasa
I, s-ar putea începe cu ºcoala de meserii chiar de acum, rãmânând ca clasele a
II-a, a III-a ºi a IV-a sã se transforme treptat în anii urmãtori. În caz contrar,
ºcoala de meserii nu s-ar putea înfiinþa acum decât în contul comunei. De altfel
se va atrage atenþia d-lui prefect asupra dispoziþiei art. 33 din lege, dupã care
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comunele urbane sunt obligate ca, pânã în trei ani, sã înfiinþeze, în contul lor, o
ºcoalã în care sã se înveþe cel puþin o meserie. Pentru oraºul Dorohoi aceastã
obligaþie se va putea evita prin transformarea gimnaziului, cãci atunci statul ar
înlocui cheltuielile de întreþinere a acestui gimnaziu cu acea a ºcoaiei de meserii.

18. Buneºti (judeþul Fãlciu). ªcoalã elementarã de meserii (dogãrie). Se va
interveni la Ministerul Domeniilor pentru a ni se ceda fosta casa a proprietãþii
moºiei Buneºti, casã care în urma vinderii moºiei a rãmas fãrã nicio întrebuinþare.

19. Berezei (judeþul Fãlciu). ªcoalã elementarã de meserii (împletituri de
rãchitã, papurã ºi paie). Se va reînfiinþa ºcoala creatã în 1898 ºi desfiinþatã în
1900, în localul sãu în care a mai funcþionat.

20. Târgu-Jiului (judeþul Gorj). ªcoalã de ceramicã. Se acordã o subvenþie
de 4.000 lei ºcoalei de ceramicã, înfiinþatã în localitate prin iniþiativã privatã, pe
lângã aceea de 2.000 lei înscrisã în buget (art. 44).

Se va pune în vederea d-lui prefect de Gorj cã prefacerea trebuinþelor þãrii a
impus o nouã orientare a învãþãmântului public, ceea ce a condus la votarea legii
învãþãmântului profesional din 1899. Scopul acestei legi este de a da o impulsie
mai energicã învãþãmântului profesional, paralel cu o restrângere proporþionatã a
celui curat teoretic. Rezultatul va fi, într-un viitor apropiat, înlocuirea mai multora
din gimnaziile actuale prin ºcoli profesionale. La Târgu-Jiului existând un început
de ºcoalã profesionalã, care merge bine, pentru cã se aflã într-un mediu prielnic,
ar fi locul ca sã i se dea o dezvoltare cât mai mare. Aceasta, însã, nu se poate face
decât cu condiþia transformãrii gimnaziului, cãci statul nu ar putea suporta ambele
cheltuieli, iar comuna nu ar putea suporta singurã cheltuielile, ºcoalei profesionale
completate. Statul ar lua însã cu totul asupra sa ºcoala profesionalã ºi i-ar da toatã
extensiunea cuvenitã, începând chiar de anul acesta, dacã s-ar începe îndatã trans-
formarea an cu an a gimnaziului. La aceasta se va ajunge în mod forþat cât de
curând; dar ministerul nu voieºte sã proceadã la aceasta, înainte de a cunoaºte
modul de a vedea al d-lui prefect ºi al primãriei locale.

De aceea, îl rugãm sã punã aceasta ºi în vederea d-lui primar, ºi amândoi sã
ne dea rãspunsul în timp util, pentru ca, eventual, transformarea sã poatã începe
chiar la 1 septembrie.

21. În judeþul Gorj se va înfiinþa o ºcoalã elementarã de meserii, într-o loca-
litate care rãmâne a se hotãrî.

22. Slobozia (judeþul Ialomiþa). ªcoalã elementarã de agriculturã ºi meserii
(fierãrie).

Se va interveni la Ministerul de Rãzboi pentru a ni se ceda o parte din ca-
zarma de cavalerie, rãmasã goalã, precum ºi o întindere ca de 20 hectare din
terenul înconjurãtor, ºi care fusese pus altãdatã la dispoziþia regimentului de
cavalerie ce-ºi avea garnizoana aici.

23. Bucureºti (judeþul Ilfov). Se va înfiinþa o ºcoalã de ucenici, pentru care
se alocã suma de 8.000 lei.
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24. Buftea (judeþul Ilfov). ªcoala de meserii elementarã care se va înfiinþa
în localul ºi cu fondurile oferite de principele B. Al. ªtirbei.

25. Iaºi (Judeþul Iaºi). Se va înfiinþa o ºcoalã de ucenici, pentru care se
alocã suma de 5.000 lei.

26. În judeþul Iaºi se va înfiinþa o ºcoalã elementarã de meserii sau de
agriculturã într-o localitate care rãmâne a se hotãrî.

27. Strehaia (judeþul Mehedinþi). ªcoalã de agriculturã elementarã. Se va
interveni la Ministerul Domeniilor pentru a ni se ceda 20 hectare din moºia statului.

28. Baia deAramã (judeþul Mehedinþi). ªcoalã elementarã de meserii (lem-
nãrie).

Se ia asupra statului ºcoala actualã, pe care comuna nu o mai poate
întreþinea.

29. Turnu-Severin (judeþul Mehedinþi). ªcoalei comerciale de gradul I se va
mãri cu 1.000 lei subvenþia de 9.000 lei, pe care o are deja înscrisã în bugetul
ministerului .

29. Câmpulung (judeþul Muscel). ªcoalã inferioarã de meserii (rotãrie,
fierãrie ºi încã o meserie care rãmâne a se fixa). Comuna ºi judeþul cer înfiin-
þarea acestei ºcoli, oferind drept înlesnire propunerea unor maeºtri din oraº de a
preda cursuri gratuite în timp de un an.

În asemenea condiþiuni, lucrul ar reveni ca statul sã ia asupra sa întreaga
cheltuialã pentru întreþinerea ºcoalei, cãci este evident cã nu se poate începe
ºcoala numai pe baza acestor promisiuni ale unor particulari, ºi apoi, dupã trece-
rea primului an, în orice caz, lui i-ar reveni sarcina întreagã.

Dar statul nu-ºi mai poate impune aceastã sarcinã, dupã ce întreþine deja în
Câmpulung un gimnaziu ºi o ºcoalã normalã, dintre care aceasta din urmã are un
buget foarte ridicat ºi a costat peste 1.700.000 lei pentru construcþie. Pe urmã,
înfiinþarea ºcoalei de meserii ar mai avea de efect de a micºora încã contingentul
ºcolarilor care alimenteazã gimnaziul ºi care deja este destul de mic.

Având în vedere aceste motive;
Având în vedere cã ºcoala normalã ºi ºcoala de meserii sunt cu prisosinþã

îndestulãtoare pentru a satisface trebuinþele culturale ale localitãþii;
Având în vedere cã ºcoala de meserii rãspunde la necesitãþi evidente, sim-

þite de toþi, pe când gimnaziul nu mai împlineºte aceastã condiþie, din care cauzã
transformarea lui într-o ºcoalã cu caracter profesional se impune într-un viitor
apropiat;

Pentru aceste motive:
Se va rãspunde la adresa nr. 1.204 din 15 mai a prefecturii de Muscel cã

ministerul nu poate înfiinþa în Câmpulung ºcoala de meserii ce i se cere, decât
începând în acelaºi timp transformarea clasã cu clasã a gimnaziului. Combinaþia
aceasta ar avea, pentru comunã ºi judeþ, avantajul cã ar permite înfiinþarea aºa
de necesarã a ºcoalei de meserii, fãrã a li se cere partea contributivã prevãzutã
de art. 33 din legea învãþãmântului profesional.
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31. Bicaz (judeþul Neamþ). ªcoalã elementarã de meserii (fierãrie).
Se va cere prefecturii sã ne arate cu ce sume contribuie judeþul, comuna Bicaz

ºi comunele vecine, la înfiinþarea acestei ºcoli dupã cum aratã în raportul ei nr.
3.764 din 6 iunie 1901. Se va interveni ºi la administraþia Domeniului Coroanei
cerându-i a ne procura, fie gratuit, fie cu chirie, un local pentru aceastã ºcoalã.

32. Slatina (judeþul Olt). ªcoalã inferioarã de meserii (rãmâne a se hotãrî
meseriile ce se vor preda).

Se va începe chiar de la 1 septembrie 1901 transformarea gimnaziului din
Slatina în ºcoalã de meserii, admiþându-se în clasa I elevii pentru meserii,
aceasta în acord ºi cu pãrerea emisã de prefectura de Olt, prin adresa nr. 2.540
ºi de delegaþiunea cetãþenilor din Slatina, care s-a prezentat la minister.

33. Slatina (judeþul Olt). ªcoalã profesionalã de fete (croitorie ºi rufãrie).
Aceastã ºcoalã, suprimatã din bugetul ministerului, se va menþine cu subvenþia
ce i se acordã de comunã ºi de judeþ, ºi din veniturile ei proprii. Bugetul ei se
va dispune în vederea acestor mijloace.

34. Cornu (judeþul Prahova). ªcoalã elementarã de meserii (tâmplãrie).
ªcoala se va instala în ºcoala ruralã, unde se dispune, de o salã de atelier.
35. Odobeºti (judeþul Putna). ªcoalã elementarã de viticulturã ºi meserii

(dogãrie).
Se va transfera aici ºcoala de viticulturã de la Focºani, cu condiþie ca comu-

na sã ne procure localul, dupã cum ni s-a promis. I se va adãuga ºi secþia de
dogãrie.

36. Suraia (judeþul Putna). ªcoalã elementarã de meserii (împletituri de
papurã, de rãchitã ºi paie). Aceastã ºcoalã, cerutã ºi de Camera de comerþ de la
Focºani, se va instala în casa pe care statul o posedã în sat ºi care se va cere sã
ni se cedeze de cãtre Ministerul Domeniilor.

37. Þifeºti (judeþul Putna). Se acordã o subvenþiune de 300 lei învãþãtoarei
din Þifeºti, care face þesatorie cu elevele sale.

38. Mãicãneºti (judeþul Râmnicu-Sãrat). ªcoalã elementarã de meserii
(lemnãrie-rotãrie, fierãrie). Dl proprietar Iorgu Bagdat oferã localul ºi parte din
instrumente. Se va invita dl prefect sã-l roage sã ni le punã de îndatã la dispoziþie.

39. Porceºti (judeþul Roman). ªcoalã elementarã de meserii (frângherie).
Ca local va servi acel clãdit pentru subprefecturã, care ni se cedeazã de

cãtre judeþ.
40. Roman (judeþ Roman). ªcoalã inferioarã de meserii (tâmplãrie, cis-

mãrie, tinichigerie).
Acceptãm propunerea ce ni s-a fãcut de cãtre primãria de Roman prin adresa

cu nr. 2.069 ca sã luãm asupra noastrã ºcoala de meserii, întreþinutã pânã acum
de dânsa, în schimbul unei subvenþii anuale de 17.000 lei, plãtitã de comunã, a
uneia de cel puþin 2.000 lei plãtitã de judeþ, a unei sume fixe de 2.800 lei ce ni se
va da de comunã la 1 septembrie 1901, pentru cheltuieli de instalaþie, ºi cu
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condiþia ca donaþia fãcutã ºcoalei de rãposatul Ion Stroe, consistând din o casã ºi
un capital de 7.300 lei, sã se treacã Casei ªcoalelor ca fond inalienabil al ºcoalei.

ªcoala se va instala în localul fostului seminar. Se va examina dacã clãdirea
nu s-ar putea împãrþi în douã pãrþi cu totul distincte ºi cu intrãri separate, pentru
a cuprinde ºi ºcoala profesionalã de fete. Pentru aceasta sã ni se prezinte planu-
rile clãdirii care se aflã în minister.

41. Balº (judeþul Romanaþi). ªcoala de meserii elementarã (lemnãrie, ferãrie).
Se va muta aici ºcoala de meserii de la Viºina, completându-se cu meseria

fierãriei. Judeþul va continua a rãspunde subvenþia de 1.000 lei pe an, pe care o
dã ºcoalei din Viºina.

42. Vãdastra, Celaru sau Amãrãºtii-de-Jos (judeþul Romanaþi). ªcoalã
elementarã de agriculturã.

Se va înfiinþa o ºcoalã în una din aceste localitãþi, unde se va putea procura
localul ºi terenul necesar.

43. Boroaia (judeþul Suceava). ªcoala elementarã de meserii (lemnãrie,
fierãrie).

Ca local va servi unul din cele douã locale de ºcoli primare care existã în
comunã.

44. Buciumeni (judeþul Tecuci). ªcoalã elementarã de meserii (lemnãrie-
rotãrie, dogãrie).

ªcoala se va instala în clãdirile neutilizate ale schitului Buciumeni, care se
vor repara de cãtre judeþ, conform angajamentului luat de dl prefect prin adresa
sa nr. 1.969.

45. Turnu-Mãgurele (judeþul Teleorman). ªcoalã inferioarã de meserii
(rotãrie, fierãrie, tinichigerie).

Înfiinþarea acestei ºcoli este cerutã prin adresa prefecturii de Teleorman nr.
3.370. Se va rãspunde însã d-lui prefect cã aceastã înfiinþare nu o putem face
decât paralel cu transformarea unuia din cele douã gimnazii din Turnu-
Mãgurele ºi Alexandria. În adevãr, amândouã aceste gimnazii vegeteazã de ani
întregi în cele mai rele condiþii, fãrã local, fãrã personal ºi fãrã sã rãspundã la
nicio trebuinþã bine determinatã a judeþului; pe când agricultura, comerþul ºi
meseriile, al cãror învãþãmânt nu ar trebui sã lipseascã din acest judeþ agricol ºi
comercial, nu dispun de nicio ºcoalã. Statul, cu nici un chip, nu poate sã mai
suporte ºi cheltuiala unor asemenea ºcoli, pe lângã a acelor douã gimnazii, din
care cel puþin unul este cu siguranþã inutil. Rãmâne, dar, ca dl prefect sã ne dea
pãrerea care din cele douã gimnazii trebuie transformat în ºcoalã de meserii,
pentru ca sã putem lua din vreme mãsurile necesare.

46. Babadag (judeþul Tulcea). ªcoalã elementarã de meserii (rotãrie-lem-
nãrie, dogãrie).

ªcoalã se va instala în localul seminarului musulman, care se transferã la
Medgidia.
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47. Catârleþ (judeþul Tulcea). ªcoalã elementarã de pescãrie. Organizarea
acestei ºcoale se va studia în înþelegere cu dl Antipa ºi cu dl Vartolaº, revizor
ºcolar de Constanþa. Se vor utiliza subvenþiile prevãzute pentru dânsa de diverse
comune din judeþul Tulcea.

48. Praja (judeþul Tutova). ªcoalã elementarã de meserii (dogãrie).
49. Rãdeºti (judeþul Tutova). ªcoalã elementarã de meserii (rotãrie-lemnãrie).
50. Tansa (judeþul Vaslui). ªcoalã elementarã de meserii (rotãrie-lemnãrie,

fierãrie).
Se va invita dl prefect de Vaslui a închiria casa, despre care vorbeºte prin

raportul sãu nr. 3.165 din 30 mai, pe trei ani.
Rugãm însã ea aceastã chirie sã o ia pe seama sa judeþul sau comunele

interesate. Este necesar ca cheltuielile învãþãmântului profesional sã fie împãr-
þite între stat, judeþe ºi comune, dupã cum prevede ºi legea.

51. Clejani (judeþul Vlaºca). ªcoalã elementarã de meserii (lemnãrie-rotãrie).
Localul pentru aceastã ºcoala s-a promis a se da gratis de cãtre un pro-

prietar din localitate. Se va cere d-lui prefect sã intervinã de urgenþã pentru a se
face aceastã cesiune, conform adresei d-sale nr. 2.883 din 29 mai. Totdeodatã se
va invita sã ne punã la dispoziþie ºi subvenþia din partea judeþului, potrivit
convorbirii ce am avut cu d-sa.

52. Giurgiu (judeþul Vlaºca). ªcoalã comercialã de gradul I. Se acordã
acestei ºcoale, înfiinþatã din iniþiativã privatã, o subvenþie de 3.500 lei.

53. Târgu-Horez (judeþul Vâlcea). ªcoalã elementarã de agriculturã ºi
meserii (cojocãrie, rotãrie-lemnãrie).

Localul ni se procurã de cãtre comunã. Ca teren de culturã vor servi cele
douã hectare din jurul ºcoalei primare ºi cele 17 pogoane din þarinã ale ºcoalei
din Romani.

Art. II. – Unul din arhitecþii ministerului sã viziteze de urgenþã localele în
care au a se instala ºcolile de mai sus ºi care sunt mai la îndemânã, pentru a lua
mãsurile cele mai grabnice pentru facerea reparaþiilor celor mai indispensabile.
Pentru localele oferite de judeþe, comune sau particulari, li se va cere lor ca sã
facã aceste reparaþii, cât mai neîntârziat.

Art. III.– D-nii inspectori ai învãþãmântului industrial ºi agricol vor face
lista mobilierului strict necesar; se va da ordin celor mai vechi diriginþi ai
ºcoalelor, din localitãþile unde sunt a se înfiinþa ºcoli, sã ne arate de ce mobilier
se poate dispune pentru aceste ºcoli. Pentru mobilierul ce ar mai lipsi, dupã lista
datã de d-nii inspectori, se vor lua mãsuri pentru a se procura, fie din mobilierul
disponibil de pe la ºcoalele din alte pãrþi, fie comandându-se din nou.

Art. IV. – D-l inspector al învãþãmântului industrial va face lista ºi devizul
uneltelor necesare ºcoalelor de meserii.

Acest deviz se va împãrþi în cinci loturi, pe cât se poate egale. Se va face
invitaþie principalilor comercianþi români, care pot procura asemenea unelte, sã
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facã oferte cu condiþie de a se procura acele unelte cel mult pânã la 1 septembrie
1901. Asupra fiecãrei case nu se va putea adjudeca mai mult decât un lot.

Art. V. – Dl inspector al învãþãmântului agricol va face lista vitelor ºi
instrumentelor agricole strict necesare ºcoalelor de agriculturã ce se înfiinþeazã
ºi va face propuneri pentru procurarea lor. Va vedea ce se poate procura de pe
la ºcoalele de la Strihareþ, Armãºeºti ºi Pãnceºti-Dragomireºti.

Art. VI. – Se va rãspunde prefecþilor care au rãspuns la ordinul nostru nr.
19.844A, dându-i fiecãruia lãmuririle care îl privesc dupã decizia de mai sus.

Art. VII. – Se va pune în vedere tuturor prefecþilor de judeþe ºi a primãriilor
comunale urbane dispoziþiile art. 8, alin. VI, VII, VIII, art. 33 ºi art. 52 din legea
învãþãmântului profesional de la 31 martie 1899, care prescriu obligaþiile
judeþelor ºi comunelor în ceea ce priveºte acest învãþãmânt, pentru ca sã se
poatã lua din vreme mãsurile cuvenite pentru a-ºi împlini acele obligaþii.

Art. VIII. – Toate cheltuielile ce vor proveni din executarea deciziei de faþã
se vor acoperi din suma de 234.761 lei, prevãzutã în buget, art. 57, pentru
crearea învãþãmântului profesional elementar ºi pentru reorganizarea ºi
completarea actualelor ºcoale profesionale.

(Publicatã în „Monitorul Oficial“ nr. 95 din 29 iulie 1901; în „Buletinul Oficial al Minis-
terului Instrucþiunii“ nr. 187 din 1 august 1901, p. 2486; în „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“
1901–1904, p. 505.)

40.

Ordinul nr. 7015 din 8 august 1901 cãtre douã ºcoale de
meserii prin care se aratã importanþa meseriilor

Aci se aratã întreaga teorie a rostului ºcoalelor profesionale, aºa cum le înþelegea
Haret.

Scopul ºcoalelor profesionale (de meserii) este de a procura elevilor o
meserie, cu scopul ca cu dânsa sã aibã un mijloc de a-ºi câºtiga viaþa. De aceea,
aceste ºcoli trebuie sã se ocupe nu numai de a învãþa pe ºcolari o meserie, dar
totodatã de a-i deprinde sã o practice în mod fructuos ºi mai ales de a le da con-
vingerea ca se poate câºtiga cu dânsa.

Pentru aceasta, primul mijloc este ca ºcolarii sã vadã cã ºcoala înseºi
produce venit, prin practicarea meseriilor. ªi, în adevãr, o ºcoalã profesionalã
(de meserii) care nu produce niciun venit este un adevãrat nonsens. E drept cã
o ºcoalã trebuie sã consume material care nu se mai poate vinde, dupã ce a fost
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lucrat, pentru cã a servit numai pentru exerciþiul elevilor ºi cã aceasta constituie
pentru dânsa o cauzã de pierdere; dar de alta parte nu trebuie sã se piardã din
vedere cã într-o ºcoalã profesionalã (de meserii) nu se cheltuieºte nimic nici
pentru lucrãtori, care sunt chiar ºcolarii, nici pentru chirie, nici pentru încãlzit,
nici pentru patentã etc., toate aceste cheltuieli grele de care nu se poate dispensa
un atelier particular. Este dar cert cã, chiar dacã suma avantajelor nu ar întrece
pe a lipsurilor într-o ºcoalã profesionalã (de meserii), totuºi ea este într-o situa-
þie destul de bunã pentru a produce oarecare beneficii.

Trebuie dar ca ºcoala ce dirijaþi sã funcþioneze astfel încât, la încheierea
socotelilor de finele anului, sã aibã negreºit un beneficiu net. De altfel, legea
învãþãmântului profesional din 31 martie 1901 prevede acest beneficiu ºi aratã
cum trebuie utilizat; el se împarte între maeºtri ºi elevi ºi constituie nu numai
un mijloc de încurajare, dar ºi un mijloc de educaþie profesionalã pentru aceºtia.

Pentru ca ºcoala sã realizeze beneficii, se cere, în prima linie, ca veniturile
ºi cheltuielile ei sã fie administrate în modul cel mai scrupulos, ºi pentru aceasta
sã se þinã o contabilitate foarte regulatã. Asupra acestui punct, am atras deja
atenþia d-voastrã printr-o circularã anterioarã. Nu mai putem admite ca banii din
comenzi sã se primeascã fãrã chitanþã în regulã, sã nu se treacã în registre, sã se
cheltuiascã fãrã socotealã ºi fãrã a se ºti pe ce, ca procurarea de material sã se
facã fãrã a se însemna nicãieri cumpãrãturile ºi întrebuinþãrile etc. ªcoala
trebuie sã se ºtie cã este un adevãrat atelier industrial ºi, precum un particular
merge drept la ruinã, dacã nu þine socoteli în regulã ºi dacã nu pune economie
în întrebuinþarea materialului ºi fondurilor sale, tot aºa ºi o ºcoalã.

Catã iarãºi sã nu pierdeþi din vedere cã d-voastrã, în calitate de director al
ºcoalei, sunteþi manipulator de bani publici ºi, ca atare, sunteþi supus la regulile
de contabilitate prevãzute prin lege ºi a cãror neobservare angajeazã respons-
abilitatea d-voastrã.

Pentru a face ca ºcoala sã producã beneficii, mai trebuie ca sã i se procure
comenzi prin toate mijloacele. Ministerul nu poate da indicaþii pentru acest scop;
dar d-voastrã ºi maeºtrii, care cunoaºteþi împrejurãrile locale, veþi ºti mai bine ce
trebuie fãcut. Destul este sã spunem cã este de datoria directorului ºi maeºtrilor sã
facã tot posibilul pentru a procura ºcolii comenzi potrivite cu scopul ei, ºi în limita
putinþei de a le satisface. Organizarea unei sãli de expoziþie permanentã pentru
produsele ºcolii, publicaþii, anunþuri ºi altele sunt mijloace care se pot întrebuinþa
ºi la care trebuie sã se recurgã. Elevii vor trebui sã fie în curent cu dânsele, pentru
cã ºi ei vor avea sã le întrebuinþeze când vor lucra pe contul lor. Pentru acest motiv,
elevii vor trebui sã fie utilizaþi la primirea comenzilor, la încercãri etc., cu un cu-
vânt sã fie deprinºi a se pune în contact cu publicul, pentru a se deprinde sã-i
cunoascã gusturile, pretenþiile ºi preferinþele ºi sã ºtie cum sã le satisfacã. Cu un
cuvânt, trebuie dezvoltat spiritul comercial al ºcolarilor, iar nu ca pânã acum sã li
se întreþinã numai preocupãrile curat ºcolare, ceea ce, dupã pãrerea noastrã, este
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una din principalele cauze ale rezultatelor practice neîndestulãtoare pe care le-au
dat pânã acum ºcolile noastre profesionale.

Când vorbim de comenzi, înþelegem comenzi efective, de acelea care pro-
duc venit, iar nu lucrãri fãrã scop sau lucrãri gratuite. În adevãr, ºtim cã sunt ºcoli
în care elevele lucreazã pentru maestrele sau profesoarele ºcolii, sub pretext cã
ºcoala nu are comenzi. Practica aceasta nu o putem admite ºi vã punem în vedere
cu tot dinadinsul cã o interzicem cu desãvârºire. O ºcoalã profesionalã care îºi
meritã numele nu se poate sã nu aibã comenzi sau dacã în adevãr nu are, sau nu
poate sã aibã, aceasta dovedeºte cã nu rãspunde la nicio trebuinþã localã ºi cã,
prin urmare, trebuie sã disparã. Statul nu poate întreþine cu mari cheltuieli ºcoli
în care sã nu se poatã da mai multã instrucþie profesionalã decât aceea ce se poate
cãpãta din lucrãrile particulare a douã sau trei maestre ori profesoare. ªi apoi,
dacã practica aceasta s-ar generaliza, este evident cã maestrele, în loc de a cãuta
sã procure comenzi ºcolii, ar avea interes, din contra, a le depãrta.

Vã punem în vedere, Domnule… director…, cã punem cel mai mare preþ
pe exacta observare a celor ce cerem prin ordinul de faþã. Þara îºi impune
sacrificii pentru realizarea învãþãmântului profesional; dar ea înþelege ca acest
învãþãmânt sã fie o realitate, iar nu o simplã expresie bugetarã, cãci are ea
destule nevoi reale de satisfãcut, pentru a nu-ºi risipi banii pentru niºte instituþii
care sã nu rãspundã pe deplin scopului lor.

* * *

Veniturile ºcoalei le veþi vãrsa la Casa ªcoalelor, conform circularei noastre
precedente nr. … din …

În curând vom da instrucþii generale asupra modului cum aceste venituri
vor servi pentru a forma ºcoalei un capital de exploatare ºi pentru a se repartiza
între maeºtri ºi elevi, conform legii.

(Publicatã în „Colecþia legilor Instrucþiei“ 1901–1904, p. 510, în ziarul ,,Voinþa Naþionalã“
9 august 1901.)

41.

Circulara nr. 43913 din august 1901 cãtre direcþiile ºcoalelor
secundare pentru înscrierile în ºcoalele secundare

De câteva zile ministerul este asediat de reclamaþii ale pãrinþilor ai cãror copii
au fost respinºi de la înscriere în unele ºcoli secundare sub cuvânt cã nu sunt
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locuri. ªtim ca, în unele licee s-a închis lista de înscriere în clasa I încã de la 20
august, sub pretext sã s-au completat locurile; iar în altele, nu s-a admis nicio
cerere de înscriere în clasele urmãtoare, sub cuvânt cã sunt deja prea mulþi ºcolari.

Asemenea procedeuri sunt contrare ºi legii ºi regulamentului, care, amân-
douã sunt foarte clare ºi pe care ministerul le-a amintit tuturor directorilor
secundari printr-o circularã recentã de tot; de aceea, mã mir cã se continuã în
unele pãrþi a se da loc la nemulþumiri care ar fi aºa de uºor de evitat prin
aplicarea exactã a legii ºi a regulamentului.

Vã invit din nou ºi cu tot dinadinsul sã binevoiþi a vã conforma întocmai
art. 15 din legea învãþãmântului secundar, votatã la iunie trecut, care s-a pro-
mulgat la 12 iulie trecut, care este publicatã în „Monitorul“ nr. 81 din 12 iulie,
p. 3.022, coloana I, ºi care zice: „Dacã numãrul cererilor de înscriere (în clasa I)
care împlinesc aceste condiþii nu trece peste numãrul de locuri disponibile,
conform art. 16, se vor înscrie toþi copiii care au fãcut cerere. Dacã însã
numãrul cererilor trece peste numãrul locurilor disponibile, se vor supune toþi
unui concurs asupra limbii române ºi aritmeticii din ultima clasã primarã ºi se
vor înscrie numai cei clasaþi întâi“.

Regulamentul din 1898 (art. 1–23) lãmureºte de altã parte pe deplin toate
detaliile operaþiunii de admitere. Singurul lucru care trebuie modificat într-însul,
ºi care va ºi apare în „Monitor“ peste douã zile, este înlocuirea selecþiunii dupã
certificatele ºcoalei primare prin aceea a concursului; dar aceastã parte nu are
interes decât dupã 1 septembrie. Pânã atunci, sunteþi datori a vã conforma întoc-
mai legii ºi pãrþilor din regulament, care nu sunt infirmate prin legea de la iunie;
ºi nimic din acestea nu justificã oprirea cererilor de înscriere înainte de 31
august, sub pretext cã nu mai sunt locuri.

Încã o datã ºi pentru ultima oarã, vã pun în vedere cã, pânã în seara de 31
august sunteþi datori a primi toate cererile de înscriere ce vi se vor prezenta.
Atunci, se va vedea dacã numãrul jocurilor disponibile va permite a se înscrie
în matricolã toþi cei care au fãcut cerere ori sã se facã concurs pentru clasa I,
dupã cum spune legea.

Numãrul de înscrieri pentru clasa I va fi limitat la 60 de fiecare clasã existentã
conform legii. Numãrul acesta se va completa cu observarea exactã a art. 11 din
regulament. Veþi ºti cã nu vom admite cu niciun chip ca acest efectiv de 60 sã fie
întrecut pentru clasa I. Pe unde numãrul repetenþilor în aceastã clasã va fi prea
mare, ne veþi face cunoscut la 1 septembrie ca sã luãm mãsurile cuvenite.

Cât pentru celelalte clase, anul acesta este imposibil a se aplica legea în pri-
vinþa limitãrii numãrului înscrierilor, deoarece din anii trecuþi nu s-a observat
aceastã limitare pentru clasele precedente. Este evident, spre exemplu, cã dacã s-ar
fi menþinut limitarea numãrului elevilor în fosta clasa I de la 1898, acest numãr
ar fi fost limitat de sine în anii urmãtori succesiv pentru clasa a II-a, pentru clasa
a III-a etc. Dar, odatã ce ºcolarii au fost admiºi într-o ºcoalã publicã, ei nu mai
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pot fi respinºi în anii urmãtori sub motiv de lipsã de locuri, oricare ar fi efectivul
claselor. Aºa fiind, veþi ºti cã toþi ºcolarii regulat promovaþi din ºcoalele publice
secundare trebuie admiºi în clasa în care s-au promovat. Pe unde vor fi mai multe
ºcoale de acelaºi fel, cei înscriºi într-o aceeaºi clasã se vor repartiza între toate
ºcoalele în modul cel mai egal, dupã cum aratã art. 16 ºi 19 din regulament.

* * *

O altã dificultate care se creeazã pãrinþilor în mod cu totul gratuit, este aceea
privitoare la limita de etate. Legea prevede în mod clar ºi s-a explicat ºi prin
circulare, cã nu este nicio limitã superioarã de etate pentru admiterea în cursul
secundar; cu alte cuvinte, singurul lucru ce se cere unui copil ca sã fie admis în
liceu, este cã sã nu fie mai mic de 11 ani ºi chiar în cazul acesta, inspectorul
general are dreptul a da dispense ºi a admite chiar copii pânã ia 10 ani. Cu ce
drept se resping dar copii, sub motiv cã sunt prea mari de etate, când legea nu
prevede aºa ceva ºi când ministerul a dat deja lãmuririle necesare de atâtea ori?

Vã pun toate acestea în vedere, Domnule… director rugându-vã ca, dacã
cumva cazuri de acestea se vor fi ivit la ºcoala d-voastrã, sã binevoiþi a face sã nu
se mai iveascã, pentru cã ele creeazã ministerului dificultãþi nejustificate, ºi nu
acum este momentul ca activitatea noastrã sã se cheltuiascã în corespondenþe
zadarnice.

În unele pãrþi suntem informaþi cã cauza acestor încurcãturi ar fi secretarii
ºcoalelor, care gãsesc acest mijloc spre a-ºi uºura munca. De ar fi aºa, vã invit
sã-mi raportaþi imediat ca sã destituim pe cei culpabili, cãci nu admitem ca niºte
funcþionari inferiori sã-ºi permitã a cãlca astfel legea ºi regulamentul, cauzând
atâtea dificultãþi ºi cetãþenilor ºi ministerului.

* * *

Încheind, vã încunoºtiinþez cã peste douã zile va apare în „Monitor“ regula-
mentul ºcoalelor secundare, cu modificãrile ºi adaosele ce au fost necesitate de
noua lege din iunie trecut ºi în special cu cele privitoare la perceperea taxei de
înscriere în ºcoalele secundare.

(Publicatã în „Monitorul Oficial“ din 23 august 1901; în „Colecþia legilor Instrucþiei“
1901–1904, p. 512; în ziarul „Voinþa Naþionalã“, 24 august 1901.)

+Opere_vol_II_final.qxd  11/22/2009  1:15 PM  Page 60



42.

Adresã cãtre episcopi nr. din august 1901 rugându-i sã ia
mãsuri a asocia ºi pe preoþi la cercurile culturale

În cele mai multe comune din eparhia P. S. V. s-au înfiinþat ºi au a se înfiinþa
continuu în viitor cercuri culturale, în care învãþãtorii luptã sã strângã pe sãteni
spre a se sfãtui asupra a tot ce poate fi folositor.

Subiectele unor asemenea sfãtuiri sunt: creºterea vitelor, îngrãºarea þarine-
lor, foloasele meºteºugurilor, albinãritul, creºterea copiilor, hrana de toate zilele
a sãtenilor ºi îndeobºte tot ce poate aduce ridicarea materialã ºi moralã a lor.

Sã fie ºi preotul alãturea cu institutorul la asemenea sfãtuiri de seamã, ar face
ºi mai deplinã izbânda la care þintesc aceste cercuri. Sãtenii vãzând pe preot cã se
adunã cu învãþãtorul întru sfãtuirea unor astfel de chestiuni, ar fi un îndemn îndoit
de puternic ca ºi ei sã caute sã asculte ºi apoi sã aplice cunoºtinþele dobândite.

De aceea, avem onoare a vã ruga sã binevoiþi a dispune a se lua stãruitoare
mãsuri pentru buna înþelegere a preoþilor cu învãþãtorii pe tãrâmul arãtat, din
care bunã înþelegere ºi luptã laolaltã vor ieºi cu siguranþã roadele unei treptate
îmbunãtãþiri a stãrii de astãzi a sãtenilor noºtri.

(Publicatã în ziarul ,,Voinþa Naþionalã“, 10 august 1901.)

43.

Circulara nr. 7700 din 1 septembrie 1901 cãtre directorii
ºcoalelor secundare de bãieþi ºi de fete despre începerea

cursurilor în septembrie 

Cu ocazia începerii noului an ºcolar, am onoarea a vã ruga sã binevoiþi a
lua toate mãsurile necesare pentru ca ºcoala ce dirijaþi sã se deschidã la 1
septembrie, iar cursurile regulate sã înceapã exact la 9 septembrie, precum cere
regulamentul. Din partea noastrã ne-am silit a înlãtura toate piedicile care ar fi
putut fi invocate de acei care s-ar fi abãtut de la aceastã prescripþie: personalul
didactic este numit ºi trebuie sã se afle la postul sãu, regulamentul cel nou este
publicat, programele sunt regulate. Niciun motiv dar nu se poate aduce pentru a
se scuza o întârziere în descinderea cursurilor. Sper dar ca anul acesta se vor
evita întârzierile, care uneori fãceau sã se piardã mai toatã luna lui septembrie,
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dacã nu ºi mai mult, ceea ce era spre marea daunã a disciplinii ºcolare ºi una din
cauzele neexecutãrii programelor.

Chiar din primele zile, atât d-voastrã cât ºi profesorii ºi maeºtrii ºcoalei ce
conduceþi, veþi avea a regula orarul ºcoalei. Anul acesta alcãtuirea lui va pre-
zenta dificultãþi mai însemnate, provenite din cauza necesitãþii de a se combina
orele cursurilor comune la secþiunile liceului superior, precum ºi din modul cum
s-au repartizat în mai multe pãrþi orele suplinitorilor. Aceastã din urmã cauzã
este numai trecãtoare ºi va lua sfârºit, sper, pentru totdeauna, prin facerea exa-
menelor de capacitate ºi numirea de titulari în toate pãrþile; dar cea dintâi
rãmâne permanentã. Vã rog dar cu multã insistenþã ºi pe d-voastrã ºi pe d-nii
profesori ºi maeºtri, ca sã daþi o deosebitã atenþiune alcãtuirii orarului, mai ales
anul acesta, pentru cã normele ce se vor stabili acum vor servi ºi în viitor.

Este bineînþeles cã în aceastã lucrare insist ca sã aveþi în vedere exigenþele
regulamentului (art. 43 ºi 44), precum ºi trebuinþele pedagogice pe care d-voastrã
le cunoaºteþi.

Buna alcãtuire a orarului fiind, în mare parte, o garanþie pentru succesul
învãþãmântului, nu mã îndoiesc cã aceastã lucrare se va face în ºcoala d-voastrã
cu toatã sârguinþa ºi atenþia cuvenitã.

O altã cestiune, foarte importantã, asupra cãreia atrag atenþia d-voastrã, este
aceea a cãrþilor ºcolare. Dupã regulament (art. 206), lista lor trebuia fãcutã ºi
afiºatã încã de la iunie. Aceastã mãsurã era utilã ºi pentru ºcoalã ºi pentru
autoritãþi, în vederea controlului, ºi pentru autori. Pe cât ºtiu, însã, ea nu a fost
observatã anul acesta mai nicãieri. Va trebui dar sã fie împlinitã negreºit înainte
de 9 septembrie, pentru ca sã nu fie o piedicã la începerea cursurilor în aceastã zi.
Lista va fi imediat comunicatã de d-voastrã d-lui inspector general pentru a-ºi face
observaþiunile sale.

Dar, pentru ca d-sa sã nu fie obligat a-i aduce prea multe schimbãri, vã rog
sã uzaþi de toatã autoritatea d-voastrã, pentru ca lista sã fie formatã în confor-
mitate cu prescrierile regulamentului, sã nu cuprindã decât strictul necesar ºi sã
nu impunã ºcolarilor nici cea mai micã cheltuialã, care ar putea fi evitatã.

Nu numai atât, dar vã cerem ca ºi în cursul anului sã nu permiteþi, sub niciun
motiv, schimbarea cãrþilor, impunerea de caiete, blocuri, hãrþi, registre etc, care
nu vor fi fost deja admise.

Insistãm, cu o deosebitã putere, asupra acestui punct, pentru cã ºtim cã
ordinele repetate ale ministerului, în aceastã privinþã, nu au fost observate
pretutindeni ºi s-au impus ºcolarilor cheltuieli absolut nejustificate.

Din parte-ne vom exercita o priveghere de aproape, pentru a sfârºi cu totul
acest rãu; dar vã invitãm ºi pe d-voastrã, care sunteþi mai în mãsurã decât noi de
a-l vedea, îndatã ce se produce, sã nu-l toleraþi nicidecum.

Una din cele dintâi datorii ale unui profesor este de a cunoaºte bine pe
fiecare ºcolar, de a urmãri zi cu zi activitatea lui. Dacã aceastã condiþiune nu
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este împlinitã, învãþãmântul nu mai are obiect. În adevãr, scopul ºcoalei este
educaþiunea ºi perfecþiunea ºcolarului, care este imposibil, dacã educatorul nu
are o cunoºtinþã deplinã de calitãþile, defectele ºi aptitudinile lui, ºi dacã nu
observã zilnic progresele ce realizeazã.

Mijloacele pentru aceasta sunt multe ºi le cunoaºte orice profesor, dar în
prima linie sunt interogaþiunile.

Necesitatea interogaþiunilor dese nu am cu sã o demonstrez aici, dar vreau
numai sã mã plâng cã nu toþi profesorii se par deopotrivã convinºi de dânsa. E
adevãrat ca situaþia s-a mai îmbunãtãþit întrucâtva din ceea ce era altãdatã, dar
totuºi ºi azi se întâmplã încã ca la unii profesori ºcolarii sã nu fie interogaþi nici
mãcar odatã în trei luni. Ce rezultã de aici o ºtim cu toþii: superficialitate în învã-
þãmânt, note date pentru câte un an întreg pe baza unui singur rãspuns, bun sau
rãu, dat la întâmplare, uneori note fictive ºi, prin urmare, clasificaþiune artifi-
cialã, promoþiuni la întâmplare, nedreptãþi, reclamaþiuni nesfârºite.

Profesorii care dau loc la aceste neajunsuri invocã numãrul cel mare de
ºcolari. Motivul acesta însã nu este serios. Mai întâi el nu se poate aplica cla-
selor care nu întrec 50 de ºcolari, precum sunt unele din clasele inferioare ºi
multe din cele superioare ºi unde, cu toate acestea, tot se gãsesc profesori care
nu ascultã pe ºcolari câte mai multe luni.

Dar chiar în clasele cele mai numeroase, ºi oricât de numeroase ar fi, tot ar
fi timp a se interoga ºcolarii mai des decât se face.

Dacã s-ar pãzi prescrierile regulamentului, privitoare la aceastã chestiune (art.
51–57), nu numai ar fi posibil ca profesorul sã cunoascã în mod exact pe fiecare
din ºcolarii sãi, dar încã interogaþiunile ar servi în modul cel mai eficace pentru a
întreþine deºteaptã atenþiunea clasei ºi a înlesni, prin urmare, înþelegerea materiei.
Sistemul acesta, singurul care se urmeazã în ºcoalele cele bune din alte pãrþi, se ºtie
cã a transformat ºi la noi învãþãmântul primar în ultimii ani ºi este lucru cu totul
anormal sã mai vedem cã tocmai în ºcoalele secundare tot mai subsistã sistemul
învechit al ascultãrilor, dupã care cea mai mare parte a timpului clasei se pierde în
murmurul monoton al unui ºcolar care recitã, fãrã convingere ºi fãrã înþelegere, pe
când toþi ceilalþi mai nu ºtiu ce se petrece între dânsul ºi profesor.

Rãul acesta este unul din cele mai grave din cele de care suferã învãþã-
mântul nostru, ºi pe socoteala lui trebuie puse multe învinovãþiri ce i se aduc.
Aºa, a ajuns o banalitate axioma cã programele sunt prea încãrcate, deºi ori de
câte ori s-a cerut ºi s-a încercat reducerea lor, s-a vãzut cã este o limitã inferioarã
peste care nu se poate trece în aceastã reducere. Convingerea noastrã este cã
învinovãþirea aceasta adusã programelor nu s-ar mai produce, dacã timpul
ºcoalei ar fi mai bine utilizat, ºi la aceasta ar contribui exacta aplicare a art.
51–57 din regulament.

Este adevãrat cã aici mai intervine ºi o altã condiþiune, aceea cã profesorii
secundari trebuie sã fie bine convinºi cã nu le este permis a trece peste limitele

1901–1904 / 63

+Opere_vol_II_final.qxd  11/22/2009  1:15 PM  Page 63



programei ºi cã a se pretinde ca în liceu sã se facã cursuri ca la universitate este
o absurditate. Dar ºi de acest lucru se ocupa regulamentul (art. 218).

Atunci când vom ajunge ca profesorii sã-ºi cunoascã bine ºcolarii, dar
numai atunci, vom putea sã ne gândim la multe îmbunãtãþiri ºi simplificãri, care
cu sistema de astãzi sunt imposibile de realizat.

Astfel, cu ocaziunea consultãrii pe care ministerul a fãcut-o cu directorii
ºcolilor secundare pentru îmbunãtãþirea regulamentului, mulþi dintr-înºii s-au
pronunþat pentru desfiinþarea examenului de fine de an. Este cert cã aceasta ar
fi foarte de dorit, cel puþin pentru ºcolarii cei mai buni.

Câtã simplificare ºi ce câºtig de timp ºi de ostenealã s-ar realiza prin aceas-
tã mãsurã! Dar cu ce curaj putem sã o aplicãm, când ºtim cã se întâmplã mai
adeseori ca un ºcolar sã nu schimbe vorbe cu profesorul mai mult decât odatã
în cursul anului? Unde mai este controlul activitãþii ºcolarului ºi ce chip avem
de a ne convinge cã, la finele clasei, este destul de preparat pentru a începe stu-
diile clasei urmãtoare?

Examenul este cel puþin un mijloc de control, primitiv ºi imperfect, e adevãrat,
dar de care nu ne putem lipsi pânã nu se va pune în locul lui cel bun ºi eficace pe
care îl poate da numai cu cunoaºterea perfectã a ºcolarului din cursul anului.

Am ajuns a vorbi despre promoþiune, ºi aici iarãºi trebuie sã ne oprim un
moment, pentru cã cestiunea este foarte gravã.

Este necontestat cã ºcolarii ºi pãrinþii, în marea lor majoritate, au ajuns a
crede cã, pentru un ºcolar, faptul de a fi petrecut un an într-o clasã, ori în ce chip
va fi fost, îi constituie un drept la promoþiune.

De aici stãruinþe, rugãciuni, ameninþãri, când vreunul este lãsat repetent; ºi
dacã pe aceastã cale nu se reuºeºte, se recurge de multe ori la mijloace ºi mai
puþin corecte, pentru a se eluda o prescripþiune clarã ºi superioarã a legii.

În faþa acestui asalt, prea adeseori profesorii cedeazã, ori în sensul de a uza
de o indulgenþã nepermisã ori, din contra trec mai departe decât se cuvine în
sensul severitãþii. Ni s-a întâmplat astfel sã vedem chiar anul acesta ºcolari
notaþi la toþi profesorii, în cursul anului, cu 9 ºi 10, pe când unul singur gãsea
de cuviinþã a-i nota cu 1. Am mai vãzut ºcolari care la un obiect aveau din cursul
anului media 7, iar în examen, la acelaºi obiect, nota 1. Acelaºi lucru se întâm-
plã deseori cu dexteritãþile.

Asemenea întâmplãri nu le putem trece cu vederea, pentru cã dovedesc cã nu
se poate pune destulã bazã pe aprecierile exprimate prin note; ºi dacã aceastã bazã
ne lipseºte, ce criteriu ne mai rãmâne pentru a face promoþiunile? Vã rog dar ca,
în asemenea împrejurãri, d-voastrã sã uzaþi de mijloacele de care dispuneri pentru
a face sã se rectifice erorile; ºi dacã nu reuºiþi, sã nu lipsiþi a preveni din vreme pe
d-nii inspectori generali, care vor vedea ce mãsuri vor trebui sã ia.

În regulã generalã, putem zice cã promoþiunea din clasa I în a II-a trebuie
fãcutã cu mai mare severitate decât din celelalte clase.
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În adevãr, cu tot examenul de admitere în clasa I, instituit prin art. 15 din
lege, este de crezut cã se vor strecura în cursul secundar mulþi ºcolari pe care, ori
preparaþiunea lor din cursul primar ori facultãþile lor intelectuale ori alte împre-
jurãri, nu-i armeazã îndestul pentru a putea urma cu succes cursul secundar.

Pentru aceºtia clasa I secundarã este o clasã de încercare. Dar, odatã ce
aceastã încercare n-a reuºit, ar fi o greºealã mare ºi chiar o culpã gravã faþã de
aceºti copii ºi de pãrinþii lor, dacã li s-ar permite sã treacã mai departe, cãci ar
fi condamnaþi prin aceasta, ori a rãmânea pe drum ori a termina cursul în condi-
þiuni aºa de rele, încât sã rãmânã niºte declasaþi. Din contrã, dacã sunt opriþi
chiar de la început, îndatã ce s-a dovedit pentru dânºii insuficienþa mijloacelor
de a urma mai departe cu succes, ei pot sã întreprindã alte studii, sã înceapã altã
carierã, încã de tineri, când lucrul acesta este încã posibil. Cu atât mai mult se
poate spune aceasta astãzi, când învãþãmântul profesional ia fiinþã ºi poate primi
pe acei pentru care liceul nu se potriveºte.

În aceastã privinþã vã amintesc circularele noastre nr. 65.153 din 8 octom-
brie 1897 ºi nr. 62.151 din 29 septembrie 1898, publicate ºi în Buletinul minis-
terului pe anul 1898, paginele 666–674, prin care insistãm asupra trebuinþei
absolute care este de a se stãvili cu orice preþ nãvãlirea întregii tinerimi a þãrii
spre liceu ºi gimnaziu. Acele circulare sunt mai de actualitate decât oricând, în
împrejurãrile prin care trecem, ºi azi nu li se mai poate pune obiecþiunea de
acum trei ºi patru ani, cã, dacã se închide calea gimnaziilor ºi liceelor, nu
rãmâne deschisã nici una nici alta.

Voi încheia, dle director, aceastã circularã, recomandându-vã a priveghea
cât mai sever pãzirea disciplinei printre ºcolarii d-voastrã atât în ºcoalã, cât ºi
afarã din ºcoalã. Sunt silit sã fac aceasta, pentru cã prea adeseori primim denun-
þãri ºi reclamaþiuni pentru cazuri de foarte gravã nedisciplinã ºi pentru care nu
ºtim sã se fi luat mãsurile de represiune ce meritau.

Regulamentul vã înarmeazã îndeajuns ºi pe d-voastrã ºi pe d-nii profesori
ºi maeºtri, pentru ca ordinea cea mai deplinã sã domneascã peste tot. În aceastã
privinþã introducerea uniformei a fost ºi este de un mare ajutor, fãrã a mai vorbi
de alte avantaje ce prezintã ea. De aceea, vã invit sã menþineþi aceastã obliga-
þiune cu toatã severitatea pentru toþi ºi sã nu lãsaþi nepedepsitã orice încercare
din partea cuiva de a se sustrage de la dânsa.

Vã rugãm sã puneþi cuprinsul acestei circulare în vederea dlor profesori ºi
maeºtri din ºcoala d-voastrã ºi sã nu pierdeþi un moment din vedere exacta ei
îndeplinire.

(Publicatã în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 188 din 1 septembrie 1901;
în „Colecþia legilor Instrucþiei“ 1901–1904, p. 513; în ziarul „Voinþa Naþionalã“ din 2 septembrie
1901.)
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44.

Raport cãtre Rege asupra ºcoalelor ºi bisericilor române din
strãinãtate, 15 noiembrie 1901

Una din cele mai delicate chestiuni ce s-au înfãþiºat lui Haret ca ministru a fost
aceea a raporturilor românilor din Imperiul Otoman cu statul nostru. Toate guvernele
României, dupã 1864, au ajutat bãneºte pe conaþionalii noºtri spre a înfiinþa ºi susþinea
ºcoli, iar în câþiva ani s-a ajuns la o complicatã organizare ºcolarã, graþie subvenþiilor
acordate de guvernul român ºi îngãduinþei guvernului turcesc. Pe mãsurã ce se dezvol-
ta organismul acesta, guvernele noastre au început a se interesa mai de aproape, dar fãrã
un plan bine determinat; se mulþumeau mai mult cu relaþiile trimise de acolo. Haret,
venind pentru prima oarã ministru în 1897, începe a întrebuinþa ºi în privinþa ºcoalelor
acestora metoda sa de lucru: cercetarea amãnunþitã ºi fixarea unor norme dupã care sã
meargã treburile. Când vin anii de crizã, începând cu 1899, se simte nevoia de a se
micºora subvenþiile acordate ºcoalelor din Turcia. Haret vine ministru în momentul cel
mai grav al acestei desfãºurãri ºi e silit sã aplice ºi ºcoalelor de acolo aceleaºi principii
de reduceri bugetare. Mãsurile lui sunt rãu primite de unii profesori ai ºcoalelor române
din Turcia, pasiunile politice de la noi alimenteazã nemulþumirile ºi se porneºte un
curent contra mãsurilor luate de Haret. Profitând de faptul cã se adresase ºi Regelui o
plângere în aceastã privinþã, Haret redacteazã un un raport cãtre Suveran, în care – pen-
tru prima datã – chestiunea este privitã în întregul ei. Sinceritatea ce o însufleþeºte, do-
cumentarea bogatã ºi subordonarea tuturor mãsurilor la niºte principii de interes
superior au fãcut luminã deplinã ºi, pe mãsurã ce patimile politice se potoleau, dreptatea
lui Haret se recunoºtea în mod general.

Dificultãþile financiare din timpurile din urmã au impus în mod imperios
necesitatea economiilor pe toatã linia în cheltuielile statului. S-a recunoscut de
toþi cã era inevitabil a se suprima toate cele inutile ºi a se micºora acelea care se
puteau reduce, fãrã a se compromite bunul mers al serviciilor publice.

Cu tot timpul scurt de care a dispus guvernul în februarie ºi martie trecut
pentru studierea acestei grele ºi complicate cestiuni, el a reuºit sã alcãtuiascã un
buget care se prezintã cu o însemnatã economie faþã de cel trecut, ºi care, dupã
experienþa fãcutã, asigurã pe deplin buna funcþionare a tututor serviciilor statului.

Este cert cã niºte reduceri aºa de însemnate în cheltuieli nu s-au putut face
fãrã ca multe interese particulare sã fie atinse în mod mai mult sau mai puþin
simþitor. Dar trebuinþa economiilor era aºa de adânc intratã în convingerea þãrii
întregi, încât noul buget s-a putut aplica cu mai multã uºurinþã decât se putea crede
de unii. Este adevãrat însã cã ºi abnegaþiunea cetãþenilor în faþa pericolului care
ameninþa creditul þãrii a fost la înãlþimea lui ºi a sacrificiilor care se impuneau.

O singurã notã discordantã s-a produs ºi ea a venit tocmai de unde mai puþin
se putea aºtepta. Reducerile fãcute în bugetul ºcolilor ºi bisericilor române din
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strãinãtate au ridicat protestãri din partea unora dintre institutorii români din Im-
periul Otoman, ºi aceste protestãri au gãsit ecou ºi în o parte din presa din þarã.

Ele au fost formulate ºi într-o petiþie, adresatã Majestãþii Voastre, ºi sem-
natã de patru actuali sau foºti institutori în Macedonia, care afirmã cã sunt
împuterniciþi pentru aceasta de cãtre poporul românesc din Imperiul Otoman.

Cu profund respect, prin acest raport supun la cunoºtinþa Majestãþii Voastre
care este starea cestiunii în momentul de faþã. Voi expune lucrurile în toatã
întregimea lor, pentru cã, dupã 32 de ani de muncã ºi de sacrificii, trebuie sã ne
dãm seama de rezultatele dobândite, fãrã înconjur ºi fãrã reticenþe.

Cât pentru reclamaþiile ºi afirmaþiile formulate în petiþia adresatã Majestãþii
Voastre, ele vor fi lãmurite, în cursul ºi cu ocazia acestei cercetãri.

* * *

Pentru prima oarã, ºcolile ºi bisericile române din strãinãtate figureazã în
bugetul statului în anul 1870, cu o sumã de 14.000 lei pe an.

Începuturile furã foarte grele. Opoziþia pusã de naþionalitãþile rivale din
Macedonia, ºi mai ales neîncrederea de pe atunci a românilor de acolo, au pus
piedici enorme silinþelor celor câþiva apostoli care luaserã sarcina de a asigura
existenþa limbii ºi naþionalitãþii lor.

La început, abia s-a reuºit a se deschide douã sau trei ºcoli primare, care ºi
ele, la fiecare moment, erau expuse a fi închise ºi ºcolarii împrãºtiaþi.

Nu dupã multã vreme, însã, lucrurile începurã a se schimba în bine.
Redeºteptarea conºtiinþei naþionale a românilor, dar mai ales încrederea cãpãtatã
de autoritãþile otomane în legalitatea ºi sinceritatea miºcãrii lor, precum ºi
sprijinul ce gãsirã în regat, fãcurã ca numãrul ºcolilor sã creascã repede. În
1878, s-a obþinut chiar deschiderea la Bitolia a unui liceu cu internat, pe lângã
care se adaugã mai pe urmã ºi o ºcoalã normalã de fete. În 1886 se mai deschise
un gimnaziu la Ianina, în Epir, ºi apoi la 1894 încã unul la Berat, în Albania.

În timpul acesta, alocaþiunea bugetarã, de la 14.000 lei cât fusese în 1870,
crescuse repede. Ea era de 21.000 în 1877, de 144.500 în 1888, de 525.000 în
1895. La aceastã din urmã cifrã, ea a ºi rãmas pânã astãzi, cu o micã schimbare
de 5.000 lei adãugaþi în 1900.

Aceste cifre însã trebuie mãrite cu creditele suplimentare care s-au acordat
în mai mulþi ani peste cifrele bugetare ºi care uneori au fost destul de însemnate.
Astfel, în anul 1899–1900, pe lângã cei 525.000 lei prevãzuþi în buget, s-au mai
cheltuit încã 199.643 lei peste buget.

În 1900–1901 adaosul a fost de 18.458 lei.
În bugetul curent, în faþa crizei care ne bântuie ºi a reducerilor care s-au

fãcut în toate celelalte cheltuieli ale statului s-a redus ºi alocaþia ºcoalelor ºi
bisericilor române din strãinãtate la 300.000 lei.
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Aceastã reducere poate sã se parã însemnatã; ea însã nu este deloc în
disproporþie cu cele fãcute în alte pãrþi ale bugetului.

Aºa, fãrã a ieºi din sfera Ministerului Instrucþiei Publice ºi al Cultelor, bu-
getul administraþiei centrale a suferit o micºorare de 31%; serviciul inspec-
toratului ºcolar, de 56%; fondul de transporturi ºi misiuni, de 60%; acel pentru
imprimate, de 60% etc.

Cestiunea nu este dar dacã reducerea fãcutã în bugetul ºcolilor macedonene
este mare sau micã, de vreme ce în alte servicii s-au fãcut reduceri mai mari;
cestiunea este dacã aceste ºcoli pot continua a da aceleaºi rezultate ca ºi în trecut
cu bugetul ce li s-a lãsat.

Aceasta voi dovedi-o în cele ce urmeazã.

* * *

Pânã în anul 1897, este destul de anevoie de urmãrit variaþiunea bugetului
ºcolilor ºi bisericilor române din Imperiul Otoman. Cauza este cã pânã atunci
ele nici nu au avut în realitate un buget regulat ºi stabil. Este adevãrat cã, în
fiecare an, inspectorul general al acelor ºcoli ºi biserici prezenta ministerului un
proiect de buget, care în genere se aproba de minister cu puþine modificãri. Însã,
cu toate acestea, acel buget suferea chiar în cursul anului aºa de numeroase ºi
însemnate schimbãri, prin adãugiri ºi suprimãri de ºcoli ºi de posturi, prin modi-
ficãri de lefuri etc., încât la finele anului nu mai era nicio asemãnare cu starea
de lucruri de la începutul lui. Afarã de aceasta, retribuþiunile nu se distribuiau
dupã nicio regulã, din care cauzã orice clasificare era imposibilã.

Deciziunile ministeriale din 21 septembrie 1898 au încercat sã punã oare-
care ordine, ºi sã creeze oarecare stabilitate. Aceste deciziuni le reproducem la
finele acestui raport, pe de o parte pentru cã dintr-însele se poate înþelege care
era starea lucrurilor înainte de 1 septembrie 1898, iar pe de alta pentru cã ele
dau un plan care, dacã ar fi fost urmat de atunci, s-ar fi ºi putut ajunge în multe
puncte, la rezultate mai bune decât cele ce avem, ºi cu cheltuieli mai mici1.

* * *

O primã observaþie care rezultã din deciziile de la 1898 este cã la acea datã
ministerul nu avea încã un stat al personalului didactic ºi clerical al ºcolilor ºi
bisericilor române din Imperiul Otoman; cu alte cuvinte, lipsea una din cele mai
esenþiale condiþii ale unei bune administraþii. Pentru marea majoritate a
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profesorilor, institutorilor ºi preoþilor subvenþionaþi, nu se cunoºteau nici stu-
diile fãcute, nici data intrãrii în serviciu, nici timpul ºi locurile pe unde servi-
serã, nici meritele, nici demeritele fiecãruia. Erorile, confuziunile, reclamaþiile,
cheltuielile inutile care rezultau de aici erau nenumãrate. Institutori vechi ºi
merituoºi se vedeau plãtiþi mai rãu decât unii abia intraþi în carierã ºi având
terminate abia clasele primare sau o clasã ori douã secundare.

În ceea ce priveºte localitãþile, a cãror importanþã este în mare parte în
raport cu importanþa ce trebuie datã ºi ºcolii, informaþiile ministerului erau cu
totul rudimentare. De aceea, se vedeau centre cu totul neînsemnate primind sub-
venþii importante, pe când grupãri compacte de populaþie româneascã erau
lãsate cu totul la o parte.

Mai mult decât atât: erau ºcoli a cãror situaþie rãu cunoscutã ridicã între-
barea dacã ele au existat în realitate, deºi figurau în buget. Astfel, ºcolile din
Pepeliºte, Cochinopoli ºi Vlaho-Livadia au figurat în statul de platã al ºcolilor
din circumscripþia Epirului, iar cele din Giumaia-de-sus ºi din Giumaia-de-jos
în statul circumscripþiei Bitolia; în realitate Pepeliºte ºi Giumaia se aflã în
circumscripþia Salonicului, iar Cochinopoli ºi Vlaho-Livadia în Bitolia. Îndeo-
sebi, Pepeliºte ºi Giumaia-de-sus sunt ºcoli care dateazã de mai mulþi ani, dar
adevãrata lor situaþie geograficã nu a fost stabilitã decât acum douã luni. Pânã
atunci, subvenþiile lor mergeau regulat în alte circumscripþii.

Ar fi interesant sã se ºtie cum au putut ele sã funcþioneze atâta vreme, pe
când subvenþiile lor se rãtãceau în altã parte, ºi cine primea acolo acele subvenþii.

Ceea ce este mai curios, este cã revizorii din Epir ºi din Bitolia lãsau cu
încredere sã figureze în statele circumscripþiilor lor niºte ºcoli pe care nu le
aveau, pretindeau chiar cã le inspecteazã, ºi dau ºi informaþii asupra lor. Aºa,
douã rapoarte din 1900 ale d-lui revizor Nuºi Tuliu(7), din Epir, afirmã cã ºcoala
din Pepeliºte are 29 de ºcolari. Dar aceastã ºcoalã era la o depãrtare de cel puþin
120 de kilometri de la marginea circumscripþiei d-sale; aºa cã se dovedeºte, nu
numai cã raporta pentru o ºcoalã pe care nu o vãzuse niciodatã, dar ºi cã nici nu
ºtia cã în circumscripþia sa nu exista acea ºcoalã.

Dacã ºi celelalte indicaþii din rapoartele revizorilor vor fi fost tot atât de
certe, se poate judeca ce valoare aveau datele de care dispunea ministerul despre
ºcolile din Macedonia.

A doua observaþie pe care o sugereazã deciziile din 1898 este relativã la
modul de repartizare a subvenþiilor. Ele variau absolut fãrã nicio regulã, între
cifrele extreme de 35 lei ºi de 190 lei pe lunã. Deosebirile nu erau dictate de niciun
fel de consideraþie, de vechime, de studii, de importanþã a ºcolii sau a localitãþii;
ba încã foarte adeseori se întâmpla ca un institutor sã se vadã transferat de la un
post la un altul plãtit pe jumãtate, sau ca, fãrã sã fie mutat din loc, sã vadã leafa
sa îndoindu-se sau înjumãtãþindu-se într-o altã ordine de idei, deciziile din 1898
ridicau o cestiune de cea mai mare importanþã pentru organizarea învãþãmântului
populaþiei române din Imperiul Otoman.
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Încã de la început, a fost o mare dificultate în ceea ce priveºte recrutarea
învãþãtorilor pentru ºcolile primare care se înfiinþau în Macedonia ºi aceastã
dificultate mergea crescând, cu cât se înmulþeau ºcolile. Pentru a face faþã
nevoii, s-a înfiinþat liceul din Bitolia. E adevãrat cã pentru scopul ce se urmãrea,
mai nimeritã ar fi fost o ºcoalã normalã. Dar trebuie sã observãm cã pe atunci
chiar în þarã, norma era ca institutorii sã se recruteze dintre absolvenþii de liceu.
Afarã de aceasta, liceul din Bitolia mai era destinat sã serveascã ºi ea centru
cultural de o ordine mai ridicatã de la care sã se alimenteze curentul naþionalist
român din pãrþile acelea.

Mai puþin fericitã însã a fost creaþiunea gimnaziilor din Ianina ºi Berat.
Ca pepinierã de viitori învãþãtori, aceste gimnazii erau inutile, pentru cã

liceul din Bitolia era el singur cu totul suficient pentru aceasta.
Ca centre culturale, ele nu puteau avea nicio însemnãtate. Nivelul foarte

modest al învãþãmântului unor astfel de ºcoli nu le permitea o asemenea preten-
þiune. Pe lângã aceasta, acþiunea lor era sigur cã va fi prea puþin însemnatã, din
cauzã cã le lipseau elementele pentru a se dezvolta îndeajuns. ªi, în adevãr, se ºtie
cã aceste gimnazii au vegetat totdeauna, în cea mai mare lipsã ºi de profesori ºi de
ºcolari. Pentru a nu le lãsa sã rãmânã pustii, a trebuit sã se înfiinþeze pe lângã ele
internate, în care s-au admis toþi ºcolarii lor ºi totuºi nici chiar efectivul foarte
modest al acestor internate nu s-a putut împlini. În timpurile din urmã, la Berat, din
30 de locuri de bursieri, erau ocupate numai 23, ºi la atâta se reducea ºi întregul
efectiv al gimnaziului. La Ianina, de asemenea, el nu a trecut peste 50 de ºcolari.

La acest rezultat a contribuit în mare parte ºi împrejurarea cã ºcolile secun-
dare ce s-au înfiinþat nu au gãsit, chiar în oraºul lor sau în vecinãtatea lui imediatã,
o pãturã destul de groasã de învãþãmânt primar, pe care sã se sprijine ºi din care
sã se recruteze. La Bitolia, pentru alimentarea liceului este o singurã ºcoalã
primarã cu 41 de copii, din care însã nici unul nu trece la liceu; la Ianina, este una
cu 22 de copii; la Berat ºi mai puþin. Dacã liceul ºi gimnaziile s-ar fi aºezat în
centre ºcolare mai puternice, precum Muloviºte, Gopeº, Cruºova, Turia, Bãeasa,
Grebena, Giorgia, Moscopole, ele ar fi gãsit chiar lângã dânsele elementul lor
esenþial de viaþã, în loc de a fi silite sã-ºi aducã mai toþi ºcolarii de prin depãrtare,
înstrãinându-i pentru totdeauna de familiile lor. Este o mare greºealã de a nu se
vedea cã condiþia esenþialã de viaþã a învãþãmântului secundar, ca ºi a oricãrui alt
învãþãmânt, este de a fi acceptat de populaþie ca ceva logic ºi necesar; ºi aceastã
condiþie lipseºte ºcolilor secundare din Macedonia, suspendate în aer cum sunt,
fãrã o bazã sigurã, ºi alimentate numai în mod artificial prin bursieri luaþi de pe
unde se poate.

Greºeala aceasta s-a comis ºi la înfiinþarea ºcolii comerciale din Salonic.
Este adevãrat cã alegerea locului acestei ºcoli era impusã în mare parte, prin
marea miºcare de afaceri din acest oraº; dar tot aºa de mult se impunea înfiin-
þarea imediatã ºi a unei ºcoli primare de bãieþi, care trebuia sã serveascã de
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aºezãmânt sigur ºcolii comerciale, în loc de a o reduce ºi pe dânsa la rolul ingrat
de ºcoalã fãrã ºcolari. În loc însã de a se face aºa, s-a înfiinþat o ºcoalã primarã
de fete, absolut inutilã, cel puþin pentru moment.

Dar mai presus decât aceste consideraþiuni, este una care condamnã
dezvoltarea dincolo de o limitã foarte restrânsã a învãþãmântului liceal în pãrþile
acelea: este lipsa de scop practic al lui.

Învãþãmântul liceal nu formeazã o carierã; el nu procurã cuiva un mijloc de
trai. Singurul rost ce-ºi poate face absolventul liceului, afarã de mergerea la
universitate, este de a se face funcþionar. Dar în Macedonia debuºeul acesta
lipseºte aproape de tot. ªcolile noastre de acolo nu sunt ºi nu pot fi destul de
numeroase, pentru a da mijloace de trai unui prea mare numãr de absolvenþi. Cât
pentru administraþia otomanã, fãrã a mai vorbi de dificultãþi de altã naturã, este
evident cã scopul liceelor ºi gimnaziilor noastre nu poate fi de a-i procura
funcþionarii necesari; ºi, pe urmã, chiar dacã aºa ar fi, ar fi trebuit ca programele
sã fie dispuse în acest scop, ceea ce nu s-a fãcut ºi nu se cuvenea sã se facã.

De altã parte, ºtim cu toþii, prin propria noastrã experienþã, ce mare putere are
liceul ºi gimnaziul pentru a înstrãina pe tineri de elementul în care s-au nãscut ºi au
crescut. Este destul ca un tânãr sã treacã un an sau doi în ºcoala secundarã, pentru
ca niciodatã sã nu se întoarcã la plugul, la unealta sau la prãvãlia pãrinteascã.

Aceste neajunsuri, de care suferim în þara noastrã, nu puteau sã nu se pro-
ducã ºi în Macedonia, ºi ele s-au produs, mai repede ºi în mod mai intens decât
la noi. Avem ºi în Macedonia o mulþime de tineri, unii absolvenþi de liceu sau
de gimnaziu, alþii având abia una sau douã clase secundare, a cãror unicã spe-
ranþã este un loc în buget. Aceºtia sunt cei care asediazã în fiecare an, în lunile
de varã, uºile ministerului, cerând posturi în Macedonia sau ºi în þarã; aceºtia
sunt cei pentru care se creeazã posturi de institutori în localitãþi unde nu pot
funcþiona sau la ºcoli care numãrã deja mai tot atâþia institutori cât ºi ºcolari.

Toate aceste rele le-au avut în vedere deciziile din 21 septembrie 1898,
atunci când s-a decis în principiu transformarea gimnaziilor din Ianina ºi Berat
în ºcoli comerciale. Prin aceasta pe de o parte se suprima un rãu, iar pe de alta
se fãcea un bine, dând populaþiei româneºti din Epir ºi Albania niºte ºcoli cu
caracter practic, care trebuia sã procure ºcolarilor lor o meserie practicatã cu
atâta succes ºi în mod aºa de general de cãtre pãrinþii lor.

În rezumat, deciziile din 21 septembrie 1898, pe lângã alte câteva chestii de
caracter curat administrativ, hotãrau:

Formarea statelor personale ale institutorilor, profesorilor ºi preoþilor de la
ºcolile ºi bisericile române din Imperiul Otoman;

Facerea unei statistici ºcolare, care lipsea cu totul;
Organizarea unui serviciu de inspecþie mai regulat ºi mai complet decât în

trecut;
Împãrþirea institutorilor în mai multe clase, plãtiþi cu subvenþii deosebite,

potrivit importanþei localitãþii ºi numãrului ºcolarilor;
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Stabilirea unui sistem de înaintare pe loc, potrivit vechimii în serviciu, ana-
log cu sistemul gradaþiei de la noi;

Stabilirea unor reguli mai expeditive ºi mai sigure pentru plata subvenþiilor;
Transformarea gimnaziilor din Ianina ºi Berat în ºcoli comerciale;
Completarea ºi sistematizarea catedrelor liceului din Bitolia, care prezintã

anomalii neauzite, cum, spre exemplu, lipsa limbii române ºi a catedrei de mate-
matici inferioare, pe când cea de matematici superioare exista;

În fine, alcãtuirea unui regulament de administraþie interioarã a ºcolilor
române din Imperiul Otoman, regulament care nu a existat niciodatã, ºi a cãrui
lipsã este una din principalele cauze ale lipsei de ordine ce domneºte acolo.

* * *

Dacã deciziile din 21 septembrie 1898 s-ar fi pus în aplicare, nu este îndo-
ialã cã ºcolile din Macedonia ar fi intrat pe o cale mai regulatã, cã s-ar fi
introdus însemnate economii în cheltuieli, ºi cã bunele rezultate ale acestor
mãsuri nu ar fi întârziat a se cunoaºte.

Dar cele mai multe din mãsurile prescrise într-însa cereau cel puþin un an
pentru ca sã înceapã a-ºi produce efectul, ºi unele chiar pentru a începe sã fie
puse în execuþie.

Schimbarea survenitã în timpul acela în direcþiunea afacerilor ministerului,
a fãcut ca toate mãsurile proiectate în 1898 sã fie pãrãsite, iar dispoziþiile,
adoptate la 1 septembrie 1899 au fost inspirate de vederi cu totul opuse.

Acele dispoziþii au fost luate cu ocazia stabilirii bugetului ºcolilor ºi biseri-
cilor din strãinãtate pe anul ºcolar 1899–1900 de cãtre dl ministru Take Ionescu.

* * *

Ceea ce caracterizeazã acel buget, este o creºtere foarte însemnatã a tuturor
cheltuielilor.

Creºterile se pot grupa în mai multe categorii.
1. S-au mãrit salariile unora din institutorii ºi profesorii care erau în ser-

viciu în momentul acela. Aceste adaosuri nu s-au fãcut dupã normele puse prin
decizia din 1898 ºi, pe cât se pare, nici dupã vreo altã normã. În adevãr, pe când
unele salarii au rãmas neschimbate, altele au fost crescute în niºte proporþii care
au variat între 12% ºi 250%. Astfel, salarii de 50 lei au fost ridicate la 90; de 50,
la 100; de 60, la 130; de 100, la 250; de 80, la 250; de 40, la 114; de 40, la 140.

2. S-a mãrit numãrul institutorilor ºi al profesorilor în ºcolile care deja
existau. Astfel:
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La Belcamen ………………………………...........................…. s-a mãrit numãrul de la 1 la 2;
La Hrupiºte ……………………………….............................…. s-a mãrit numãrul de la 2 la 3;
La Livezi ………………………………….................................. s-a mãrit numãrul de la 2 la 3;
La Neveasta ………………………………............................…. s-a mãrit numãrul de la 4 la 6;
La Cociani ..............................…………………………………. s-a mãrit numãrul de la 1 la 2;
La Gopeº …………………………….................................……. s-a mãrit numãrul de la 5 la 7;
La Iancovãþ .............................…………………………………. s-a mãrit numãrul de la 1 la 2;
La Magarova ...........................…………………………………. s-a mãrit numãrul de la 2 la 4;
La Ohrida ................................…………………………………. s-a mãrit numãrul de la 3 la 4;
La Perlepe ...............................…………………………………. s-a mãrit numãrul de la 3 la 4;
La Pisuderi ..............................…………………………………. s-a mãrit numãrul de la 1 la 2;
La Târnova ..............................…………………………………. s-a mãrit numãrul de la 3 la 4;
La Uskub .................................…………………………………. s-a mãrit numãrul de la 3 la 4;
La Veles ...................................…………………………………. s-a mãrit numãrul de la 3 la 4;
La Abela-Ciariciani .................…………………………………. s-a mãrit numãrul de la 1 la 2;
La Abela-Grebena ...................…………………………………. s-a mãrit numãrul de la 3 la 5;
La Bãiasa ................................…………………………………. s-a mãrit numãrul de la 3 la 4;
La Ianina .................................…………………………………. s-a mãrit numãrul de la 1 la 2;
La Meþovo ...............................…………………………………. s-a mãrit numãrul de la 1 la 3;
La Samarina-Alasona ..............…………………………………. s-a mãrit numãrul de la 1 la 2;
La Berat ..................................…………………………………. s-a mãrit numãrul de la 1 la 2;
La Ferica .................................…………………………………. s-a mãrit numãrul de la 1 la 2;
La Fraºari .….…..............................……………………………. s-a mãrit numãrul de la 1 la 2;
La Coriþa .................................…………………………………. s-a mãrit numãrul de la 5 la 8;
La Moscopole .........................…………………………………. s-a mãrit numãrul de la 2 la 4;
La Liceul din Bitolia ...............…………………………………. s-a mãrit numãrul de la 17 la 20;
La Gimnaziul din Ianina .........…………………………………. s-a mãrit numãrul de la 8 la 11;
La Gimnaziul din Berat ..........…………………………………. s-a mãrit numãrul de la 8 la 10.

3. S-au înfiinþat ºcoli noi, pe lângã cele existente. Astfel au fost: ºcolile pri-
mare din Blaþa, Cupa, Giumaia-de-jos, Negovani, Poroaia, Salonic, Seres, în
circumscripþia Salonic; cele din Calcandelen, Cochinopoli, Prizrend, Vlaho-
Livadia, în circumscripþia Bitolia; cele din Dobrinovo, Grebenici, Leaºniþa, Ma-
crini, Pades, Perivoli-Paltina, Samarina-Grebena, Smixi, în circumscripþia Epi-
rului; cele din Durazzo, Grãdiºte, Lunca, Nicia, Premeti, Tirana, în circum-
scripþia Albaniei; în fine, ºcolile comerciale din Salonic, Veria-Selea ºi Cruºova.
În total, 25 ºcoli primare ºi 3 comerciale. În schimb, s-a suprimat ºcoala din
Cosina (Albania).

4. S-a înfiinþat librãria din Bitolia.
5. S-a mãrit într-o proporþie foarte însemnatã cheltuielile de material ale

ºcolilor secundare în genere. E adevãrat cã, în schimb, s-a micºorat numãrul
ºcolilor primare cãrora li se aloca platã de chirii; aºa cã, deºi numãrul acestor
ºcoli a fost crescut de la 69 la 93, numãrul acelora pentru care s-au alocat platã
de chirii a scãzut de la 61 la 47.

6. S-a mãrit numãrul preoþilor ºi cântãreþilor.
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În rezumat, bugetul alcãtuit pentru timpul de la 1 septembrie 1899 pânã la
1 septembrie 1900, se prezintã astfel:

Salariile institutorilor ............................................................................... 201.072 lei
Pensii ale institutorilor............................................................................. 2.568 lei
Salariile preoþilor ..................................................................................... 22.560 lei
Salariile cântãreþilor................................................................................. 5.700 lei
Chiriile ºcolilor primare........................................................................... 10.275 lei
ªcoli secundare ºi comerciale.................................................................. 252.445 lei
ªcoala primarã din Constantinopole........................................................ 6.000 lei
Librãria din Bitolia (salariu) .................................................................... 4.500 lei
Inspectori ºi revizori ................................................................................ 22.800 lei
Mitropolia din Constantinopole .............................................................. 20.400 lei
ªcolile din Sofia ºi Turtucaia .................................................................. 28.650 lei
Burse........................................................................................................ 9.564 lei
Material divers ........................................................................................ 7.370 lei
Institutul Weigand din Lipsca ................................................................. 10.000 lei
Fond extraordinar .................................................................................... 157.712 lei

Total ...........761.646 lei

Suma prevãzutã în bugetul ministerului, pentru ºcolile ºi bisericile române
din strãinãtate, a fost pentru anul 1899–1900, de 525.000 lei; pentru 1900–1901,
ea a fost de 530.000 lei.

Aºadar cheltuielile proiectate la 1 septembrie 1899 întreceau cu 236.646 lei
cifra alocatã în buget pentru acoperirea lor.

* * *

Mã voi opri sã examinez acest buget din 1 septembrie 1899, pentru cã el
este în mare parte cauza celor ce s-au petrecut în urmã, precum ºi a actualei stãri
de lucruri din Macedonia.

Mai întâi, dacã îl comparãm cu acel fãcut pentru anul precedent, ºi care se
ridica numai la suma de 483.951 lei, constatãm cã el se prezintã cu un adaos de
277.695 lei.

Trebuie sã ne amintim cã în septembrie 1899 recolta era cu desãvârºire
pierdutã, cã criza financiarã izbucnise cu o violenþã fãrã precedent, ºi atunci se
prevedea deja un deficit colosal nu numai în bugetul în curs, dar ºi în cel urmãtor,
dupã cum totdeauna se întâmplã în anii de crizã agricolã. Sã ne mai amintim cã în
vara aceea ºi în toamna urmãtoare lipsa a fost aºa de mare încât sãtenii au fost
ajutaþi cu alimente de guvern ºi de proprietari, iar vitele lor piereau cu miile. În aºa
împrejurãri o creºtere de 277.695 lei la un singur articol al bugetului, se pare cam
mare, ºi era bine sã nu se facã, chiar dacã ar fi trebuit sã satisfacã necesitãþi reale.

Este adevãrat cã bugetul macedonean fusese aprobat fãrã a fi mãcar
totalizat, aºa cã nici nu s-a ºtiut, în momentul aprobãrii lui, ce abis deschidea el;
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dar cu atât mai puþin se poate trece peste o mãsurã atât de gravã, luatã cu atâta
uºurinþã ºi fãrã nici un examen.

Dar dacã examinãm de aproape cifrele, vedem cã, în realitate, nu este nici-
unul din adaosele semnalate mai sus care sã fi fost, nu zic neevitabil, dar mãcar
necesar.

1. Nu se justificã prin nimic mãrirea lefurilor institutorilor ºi profesorilor.
Chiar dacã acele lefuri ar fi fost în adevãr prea mici pentru ca sã dea mijloace
de trai suficiente, nu atunci era momentul de a fi mãrite, când toate lefurile din
þarã, fãrã excepþie, erau scãzute. Dar apoi nici nu ar fi exact a se afirma aºa ceva.
În Turcia europeanã, în genere viaþa este cu mult mai ieftinã decât la noi, ºi
aceasta explicã cum învãþãtorii de acolo, nu numai cã pot trãi cu lefuri de 30, 40
ºi 50 lei pe lunã dar încã solicitã cu stãruinþã asemenea posturi.

Celelalte naþionalitãþi creºtine din pãrþile acelea nu plãtesc mai scump
personalul didactic, care, cu toate acestea, se ºtie cã-ºi face foarte bine datoria.

La liceul grecesc din Bitolia, lefurile profesorilor variazã între 96 ºi 249 lei
pe lunã; la ºcoala secundarã de fete, tot de acolo, între 38 ºi 115 lei; lefurile
institutorilor primari, între 29 ºi 86 lei; singur directorul ºcolii centrale de bãieþi
din Bitolia are 125 lei.

Sârbii plãtesc 50 pânã la 200 lei pe lunã profesorilor de gimnaziu, 40 pânã
la 90 lei profesorilor de la ºcoala secundarã de fete, 40 pânã la 70 lei
institutorilor; cei care primesc 70 lei pot funcþiona chiar în Serbia.

Profesorii secundari bulgari primesc 188 pânã la 278 lei pe lunã, fiind obli-
gaþi a face curs, în acest preþ, ºi la liceul ºi la ºcoala secundarã de fete din Bito-
lia. Cele trei sau patru profesoare, ce se mai gãsesc la aceastã din urmã ºcoalã
primesc 69 pânã la 160 lei pe lunã. Institutorii primari primesc 29 pânã la 67 lei
pe lunã.

Lefurile ce primea personalul didactic românesc pânã la 1 septembrie 1899
erau departe de a fi inferioare acestor cifre. La liceul din Bitolia, lefurile variau
între 100 ºi 280 lei, la ºcoala secundarã de fete, între 50 ºi 200; la gimnaziul din
Ianina, între 70 ºi 180; la cel din Berat, între 40 ºi 120; ale institutorilor, erau
cuprinse între 40 ºi 150 lei, cum nu se vede la niciuna din celelalte naþionalitãþi;
unul avea chiar 190.

Nu era dar absolut nicio trebuinþã a se mãri lefurile nimãnui, mai ales atunci
când statul era în pericol de a nu-ºi putea acoperi nici chiar cheltuielile de prima
necesitate. Cu atât mai puþin era trebuinþã, cu cât mãririle fãcute nu se par a fi
fost fãcute dupã vreun plan. S-a mãrit plata unora în proporþii enorme, s-a
micºorat a altora foarte puþini, dar minimul de 40 lei pe lunã, cum era înainte de
1 septembrie 1899, a rãmas neschimbat ºi dupã aceastã datã.

ªi, pentru a mãri ºi mai mult nepotrivirile, s-au mãrit avantajele fãcute unora
ori dându-li-se câte douã lefuri, una de institutor ºi una de preot, sau una de
institutor ºi una de director, ori ereându-se câte un post anume pentru soþiile lor.
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Au fost astfel profesori secundari în Macedonia care au ajuns sã aibã pânã la 600
lei pe lunã, plus locuinþa ºi întreþinerea, ºi institutori primari pânã la 250 lei.

Aºadar creºterile s-au fãcut nu pentru cã lefurile anterioare erau în adevãr
nesuficiente spre a asigura traiul institutorilor, ci în scopul de a face avantaje,
mai mult sau mai puþin mari, numai la unii dintr-înºii. Lucrul acesta nu se poate
justifica. 

2. Tot aºa nu se justificã mãrirea numãrului institutorilor în ºcolile deja
existente. O asemenea mãrire nu putea fi impusã decât de numãrul cel mare al
ºcolarilor, ºi, din nenorocire, acest numãr era departe de a reclama o înmulþire
a personalului didactic. Statisticile ºi rapoartele reproduse la finele acestei
lucrãri dovedesc cu prisosinþã aceasta1. Iatã un rezumat, al situaþiei, care pune
în evidenþã starea lucrurilor.
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ªCOALA
Numãrul

institutorilor
în 1898

Numãrul
ºcolarilor
în 1898

Câþi
ºcolari
veneau

de
fiecare

institutor

Numãrul
institutorilor

în 1900

Numãrul
ºcolarilor
în 1900

Câþi 
ºcolari 
vin de
fiecare

instituror

Observaþii

Belcamen 1 11 11 2 40 20

La
examen
niciun

ºcolar în
1900

Hrupiºte 2 40 20 3 52 17

Livezi 2 96 48 3 90 30

Neveasta 4 ? ? 6 144 24

Cociani 1 ? ? 2 31 16

Gopeº 5 193 39 7 173 25

Iancovãþ 1 16 16 2 25 13

Magarova 2 ? ? 4 72 18

Ohrida 
(St.
George) 

3 44 15 4 32 8

Perlepe 3 44 15 4 40 10

Pisuderi 1 ? ? 2 12 6

Târnova 3 32 11 4 56 14

Usküb 3 ? ? 4 46 12

Veles 3 46 15 4 35 9

Abela-
Ciariciani 1 193 48 2 22 11

1. Nu le reproducem, deoarece autorul le rezumã.
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Ca termen de comparaþie, voi spune cã, în þarã, dupã lege, numãrul normal
de ºcolari care se încredinþeazã unui institutor sau învãþãtor este de 80; în licee
ºi gimnazii, acest numãr este de 40, 50 sau 60. Când numãrul ºcolarilor se
coboarã în mod prea simþitor sub aceste cifre, clasele se suprimã. Chiar anul
acesta s-au suprimat 22 clase primare urbane, iar ºcolarii lor au fost repartizaþi
pe la alte ºcoli. În comunele rurale, când numãrul elevilor unei ºcoli cade sub
30, ºcoala este prefãcutã în ºcoalã de cãtun, iar salariul învãþãtorului este redus
de la 90 la 40 lei pe lunã. În licee ºi gimnazii, scãderea numãrului ºcolarilor este
cauzã de suprimare a claselor divizionare.

Peste tot dar domneºte preocuparea ca numãrul ºcolarilor sã creascã cât mai
mult posibil ºi se socoteºte ca o cheltuialã, nu numai zadarnicã, dar chiar vãtã-
mãtoare, înmulþirea numãrului învãþãtorilor peste ceea ce trebuie sã fie. Fãcân-
du-se contrarl, se încurajeazã nepãsarea lor, ºi se preface însãrcinarea lor într-o
adevãratã sinecurã.
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ªCOALA
Numãrul

institutorilor
în 1898

Numãrul
ºcolarilor
în 1898

Câþi
ºcolari
veneau

de
fiecare

institutor

Numãrul
institutorilor

în 1900

Numãrul
ºcolarilor
în 1900

Câþi 
ºcolari 
vin de
fiecare

instituror

Observaþii

Abela-
Grebena 3 193 48 5 145 29

Dupã
ultimul

raport nici
un ºcolar

Bãiasa 3 72 24 4 82 21

Ianina 1 ? ? 2 26 13

Meþovo 1 ? ? 3 6 2

Samarina
Alasona 1 22 22 2 22 11

Berat 1 ? ? 2 25 13

Fearica 1 ? ? 2 0 0

Fraºari 1 ? ? 2 22 11

Coriþa 5 85. 17 8 127 16

Moscopole 2 29 14 4 55 14

Liceul
Bitolia 17 119 – 20 150 –

Gimnaziul
Ianina 8 60 – 11 58 –

Gimnaziul
Berat 8 40 – 10 23 –
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În Macedonia, precum se vede din tabloul precedent ºi din anexele de la
finele acestui raport1, numãrul ºcolarilor nu numai nu egaleazã, dar nici nu se
apropie nicãieri de efectivele de mai sus. ªi cum cã înmulþirea numãrului
institutorilor nu a fost de niciun folos, dovadã este cã, dupã înmulþirea lor, efec-
tivul ºcolarilor nu a crescut decât foarte puþin, ºi la multe chiar a scãzut, precum
a fost la Livezi, Gopeºi, Ohrida (Sf. George), Perlepe, Veles, Abela. Cât pentru
numãrul mediu de ºcolari care revin fiecãrui institutor, el a scãzut peste tot.

La licee ºi la gimnazii, voi observa cã de unde, înainte de 1899, media numã-
rului de ore de curs ale unui profesor era respectiv de 11 ½ , de 14 ºi de 14 pe
sãptãmânã, în urma înmulþirii profesorilor acest numãr a scãzut la 10, 10 ºi 11 pe
sãptãmânã. În þarã ne silim a mãri, cel puþin pânã la 12 pe sãptãmânã, numãrul
orelor de ocupaþie ale unui profesor secundar; iar în Macedonia, s-a fãcut o chel-
tuialã nouã pentru a se micºora încã vechiul numãr de ore, care deja nu era mare.

Nu este fãrã interes sã menþionez cã, printre profesorii nou numiþi, era unul
de scrimã, unul de muzicã instrumentalã ºi unul de dans. Sã nu uitãm cã ºcolarii
care aveau sã înveþe toate acestea sunt fii de mici comercianþi sau chiar de
pãstori nomazi, ºi cã cei mai mulþi din ei vor avea sã ducã tot viaþa pãrinteascã.

Se va zice, poate, cã condiþiile din Macedonia nu seamãnã cu cele de la noi
ºi cã prin urmare efectivele ºi orele de curs de acolo nu pot sã semene cu cele de
la noi. La aceasta obiecþiune voi rãspunde prin urmãtoarele tablouri, care aratã
situaþia respectivã a ºcoalelor române, greceºti, sârbeºti ºi bulgãreºti din Vilaietul
Monastir (Bitolia), aºa cum era în urma bugetului d-lui ministru Take Ionescu.
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Numãrul
profesorilor

Numãrul mediu al orelor de curs
pe sãptãmânã ale fiecãruia

Liceul românesc 20 10

Liceul grecesc 10 9 ½

Gimnaziul sârbesc 7 16

Liceul bulgãresc 9 22

Numãrul
ºcolilor
primare

Numãrul
institutorilor

Câþi dintre institutori
vin de fiecare

ºcoalã, în medie

Numãrul
ºcolarilor

Câþi ºcolari vin de
fiecare institutor

în medie

Româneºti 24 69 2,88 1178 17

Greceºti 366 491 1,34 18071 37

Sârbeºti 40 69 1,72 1737 25

Bulgãreºti 245 362 1,48 13600 38

1. Ce este esenþial în acele anexe este rezumat în pasajele urmãtoare.
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Precum vedem, în ºcolile române numãrul institutorilor din fiecare ºcoalã
este de douã ori mai mare decât în cele greceºti ºi bulgãreºti; iar numãrul ºcola-
rilor ce vine de fiecare institutor, precum ºi numãrul de ore de curs ale profesorilor
liceului, este mai puþin de jumãtate din numerele corespunzãtoare din ºcolile gre-
ceºti ºi bulgãreºti. ªi cu toate acestea nu poate zice cã grecii ºi bulgarii nu lucreazã
cu folos pentru reuºita cauzei ce susþin.

În celelalte trei circumscripþii, situaþia relativã a ºcolilor române nu era mai
bunã, dupã cum se vede din acest tablou:

3. Înfiinþarea de ºcoli noi în localitãþile unde nu existau este justificatã în
principiu; ea este însã cu totul subordonatã condiþiei ca funcþionarea acelor ºcoli sã
fie posibilã, ºi pentru aceasta, dupã legile otomane, se cere în prima linie ca ºcoala
sã fie autorizatã. Era dar necesar ca, înainte de a se înfiinþa acele ºcoli, sã se fi avut
cel puþin probabilitatea cã se va obþinea pentru ele autorizarea de a funcþiona.
Aceastã probabilitate existã pentru vilaetele Monastir ºi Salonic; nu existã pentru
Epir ºi Albania, unde sunt împrejurãri care se ºtiau cã vor împiedica funcþionarea
unor ºcoli. Aºa fiind, înfiinþarea lor se ºtia de la început cã este inutilã.

Voi arãta mai jos care a fost rezultatul acestor înfiinþãri, ºi care au fost moti-
vele care au fãcut, pe acei trei miniºtri care au urmat dupã creatorul lor, sã le
anuleze mai pe toate.

* * *

S-au mai înfiinþat, la 1 septembrie 1899, ºcolile comerciale din Salonic,
Veria-Selea ºi Cruºova.

Este adevãrat cã, dintre toate felurile de ºcoli, afarã de cele primare, acele
care se potrivesc mai bine populaþiei româneºti din Imperiul Otoman sunt cele
comerciale ºi cele profesionale inferioare. Atât aptitudinile ºi deprinderile popu-
laþiei, cât ºi împrejurãrile sociale în care trãieºte ea, o fac foarte proprie pentru
comerþ ºi industrie, ºi-i va face un mare serviciu acela care va înmulþi acolo
ºcolile de acest fel.
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Circumscripþia
Numãrul
ºcolilor

Numãrul
institutorilor

Câþi
institutori vin

de fiecare
ºcolaã, în

medie

Numãrul
ºcolarilor

Câþi ºcolari
vin de fiecare
institutor, în

medie

Salonic 24 52 2,17 1401 27

Epir 28 49 1,75 688 14

Albania 17 30 1,77 355 12
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Cestiunea aceasta a fost ridicatã în 1895, prin proiectarea înfiinþãrii ºcolii
comerciale din Salonic, ºi în 1898, prin proiectarea transformãrii gimnaziilor
din Ianina ºi Berat în ºcoli comerciale. Amândouã aceste iniþiative au rãmas
neîndeplinite pânã la 1 septembrie 1899, când s-a înfiinþat ºcoala din Salonic,

Nu este nimic de zis contra acestei înfiinþãri, decât cã cheltuiala a fost cu
mult prea mare.

ªcoala a început sã funcþioneze, natural, cu o singurã clasã. Cu toate aces-
tea, încã din prima zi i s-au dat 9 profesori, dintre care unul singur cu cunoºtinþe,
comerciale, ceea ce face cã fiecare din ei a avut de fãcut numai câte 3 ore pe
sãptãmânã de curs; li s-au alocat însã lefuri mari, aproape egale cu cele ce se
plãtesc în Bucureºti profesorilor care au 12 ore de curs.

Pe lângã aceasta, s-a înfiinþat, tot în Salonic, o ºcoalã de fete, cu douã
institutoare, plãtite fiecare cu câte 250 lei, adicã mai mult decât institutoarele din
Bucureºti. Dacã era o ºcoalã primarã necesarã în Salonic, este evident cã era una
de bãieþi, care sã serveascã de pepinierã pentru ºcoala comercialã. Nu s-a în-
fiinþat însã aceasta, ci una de fete, la care s-au numit ca institutoare cu lefuri mari
soþiile a doi din profesorii de la ºcoala comercialã, cãrora li s-a dat, prin acest
mijloc, un adaos de leafã de câte 250 lei, pe lângã cei 350 ºi 200 ce aveau deja.

S-au prevãzut încã 3 pedagogi pentru un numãr de 25 de interni, pe când în
internatele liceelor noastre din þarã acest numãr de pedagogi servã pentru un
numãr întreit de ºcolari.

În fine s-a adoptat ºi aici sistemul costisitor de a face pe toþi ºcolarii interni,
sistem practicat deja la liceul din Bitolia ºi la gimnaziile din Ianina ºi Berat,
destinat a popula ºcoala în mod artificial, dar care s-a dovedit cã este cu totul
ineficace pentru a o face popularã. La liceul din Bitolia nu este niciun singur
ºcolar bitolian, nici chiar bursieri.

Cât pentru ºcoalele din Cruºova ºi Veria, acolo s-au þinut lucrurile în limite
mult mai modeste. La iunie trecut, dupã doi ani de funcþionare, prima din ele
avea 3 profesori ºi 7 elevi dintre care 3 fete, iar cea de a doua 4 profesori; însã
niciunul din profesori nu poseda cunoºtiinþe comerciale ºi nu predau ºi nici nu
puteau sã predea un singur curs comercial. În asemenea condiþii, este evident cã
aceste ºcoli nu rãspundeau deloc la scopul lor, ºi nu prezentau nicio utilitate.

4. Utilitatea înfiinþãrii librãriei din Bitolia este mai mult decât contestabilã.
Scopul ce i se da putea foarte bine sã fie împlinit în acelaºi mod ca ºi pânã la
înfiinþarea ei, ºi cu o cheltuialã cu mult mai micã. Afarã de aceasta, o librãrie,
înfiinþatã cu capitalul statului ºi condusã de niºte oameni plãtiþi de stat cu leafa
mare, este un lucru neobiºnuit.

5. Printre adaosele de cheltuieli de material la ºcoalele secundare, sunt mai
multe care desigur puteau, nu numai sã fie amânate, dar chiar economisite cu
totul. Iatã vreo câteva dintr-însele:
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La liceul din Bitolia

Uniforma elevilor ........................................................................................ 6.000 lei
Cumpãrarea unui piano............................................................................... 1.000 lei
Biblioteca..................................................................................................... 400 lei
Biciclete....................................................................................................... 1.500 lei
10 viori ....................................................................................................... 400 lei
Numãrul bursierilor a fost crescut cu 37.

La ºcoala secundarã de jele din Bitolia

Cumpãrarea unui piano ........................................................................... 1.000 lei
Zestrea ºcolii ºi a internatului ...................................................................... 2.000 lei
Uniforme...................................................................................................... 500 lei

La gimnaziul din Ianina

Uniforme ...................................................................................................... 2.500 lei

La ºcoala comercialã din Salonic

Uniforme........................................................................................................ 1.750 lei

Aceste sume au fost pe deplin cheltuite ºi multe din ele depãºite cu cifre
însemnate, care au fost acoperite prin credite suplimentare cerute în urmã. 

Dacã putea sã fie discuþie asupra altor lucruri, cred cã pot afirma cu sigu-
ranþã cã uniformele, pianele, viorile ºi bicicletele nu erau de o utilitate imediatã
pentru bunul mers al culturii româneºti în Macedonia, ºi cã într-un an de extre-
mã lipsã ca acel din 1899, se putea da o mai bunã întrebuinþare banilor cheltuiþi
pe dânsele.

Nu pot însã trece cu vederea cã, pe când se cheltuia cu uniformele, pianele,
viorile ºi bicicletele, ºi pe când se înfiinþau 24 de ºcoli primare nouã, pe de altã
parte se micºora cu 14 numãrul ºcolilor primare cãrora se aloca platã de chirii.
Lucrul acesta se pare neînþeles, cãci, þinând seamã de faptul cã ºcoalele române
din Macedonia nu pot sã conteze pe sprijinul nimãnui altuia decât al statului
român, nu se vede cum ar fi putut funcþiona ºcoalele nou înfiinþate, precum ºi
acele 14 cãrora li se suprima indemnizaþia de chirie. În asemenea condiþii, s-ar
putea uºor crede cã înfiinþarea celor 24 de ºcoli nu avea alt scop decât de a crea
posturi noi, iar cã chestia regulatei lor funcþionãri era lãsatã pe al doilea plan.

Lucrul este aºa de adevãrat, încât cei doi miniºtri, care au urmat imediat
dupã autorul bugetului de la 1 septembrie 18991, au cãutat sã readucã lucrurile
în starea de mai înainte, suprimând pe de o parte cele mai multe din ºcolile
înfiinþate la 1899, iar pe de alta restabilind alocaþiile de chirii la mai bine de
jumãtate din ºcolile cãrora se suprimaserã.

1. Adicã bugetul fãcut de Take Ionescu. Cei doi miniºtri urmãtori au fost dr. C. I. Istrati
ºi C. C. Arion.
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* * *

În rezumat, bugetul de la 1 septembrie 1899, care a încãrcat cheltuielile cu
cifra de 277.695 lei, nu a contribuit în realitate aproape întru nimic la îmbunã-
tãþirea lucrurilor, în ceea ce priveºte ºcolile ºi bisericile române din Imperiul
Otoman. Numãrul ºcolarilor nu a crescut, calitatea învãþãmântului nu s-a îmbu-
nãtãþit, ºcolile primare nou create nu s-au putut deschide; cele comerciale au
avut un numãr de ºcolari neînsemnat, iar cea din Salonic nu a putut avea decât
ºcolari bursieri.

Rezultatul cel mai palpabil al acelui buget a fost doar o înmulþire foarte
însemnatã a personalului plãtit din buget.

Iatã un conspect al acestei creºteri:

Creºterea a fost de 100 inºi la un numãr total de 237, adicã 42,2%; ºi în
acest numãr nu se cuprinde creºterea personalului subaltern, ca pedagogi, repe-
titori, economi, servitori etc, care ºi el a fost înmulþit.

Este evident cã creºterea subitã ºi aºa de considerabilã a personalului nu
putea sã se facã decât în detrimentul calitãþii lui. Toþi cei care nu-ºi fãcuserã încã
niciun rost dupã ce ieºiserã din ºcoalã, au fost puºi în slujbã, mergând sã
mãreascã falanga funcþionarilor care creºte ºi se întinde pe fiecare zi, trans-
formând astfel o chestie curat naþionalã ºi culturalã într-o chestie de lefuri ºi de
slujbe. S-au introdus în corpul didactic oameni pe care nici instrucþia, nici
educaþia lor nu-i destina la chemarea de educatori. Unul este numit maestru de
muzicã într-un gimnaziu, dupã un an trecut la Conservatorul din Bucureºti; fiind
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Dupã bugetul din
1 septembrie

1898

Dupã bugetul din
1 septembrie

1899
Creºtere

Institutorii primari 142 200 58

Institutorii pensionari 1 4 3

Preoþii 34 77 7

Cântãreþii 11 6 5

Profesorii de licee, gimnazii, ºcoli
comerciale, ºcoli secundare de fete 

44 67 23

Librãria din Bitolia – 2 2

Revizori ºcolari 2 4 2

237 337 100
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înlãturat din serviciu, el denunþã pe un coleg al sãu cã nu are nici atâta. Un altul,
dupã ce a exercitat câtva timp comerþul de bãcãnie în Macedonia ºi a þinut un
mic birt în Bucureºti, a fost luat de aici pentru a fi fãcut institutor la una din
ºcolile nou înfiinþate, cu însãrcinare de a-i obþine autorizaþia ºi de a o organiza.
Unul, destituit de mine acum trei ani, pentru cã delapidase banii unui internat pe
care îl administra, a fost numit la loc în acelaºi post; e bineînþeles cã s-a grãbit
sã revinã la vechile sale deprinderi, aºa cã acum furnizorii internatului sunt
neplãtiþi pe aproape doi ani. Un strãin cãruia i se luase în þarã dreptul de a
profesa chiar ca institutor privat, a fost numit profesor secundar în Macedonia,
cu leafã de 220 lei pe lunã, cum nu avea niciunul din colegii lui.

Aceste cazuri lasã în umbrã pe ale acelora care au fost numiþi, neavând alte
studii decât a una sau douã clase secundare.

* * *

Bugetul din 1 septembrie 1899 a angajat dar cheltuieli de 236.646 lei peste
cele votate de Camerã, a mãrit cu 42% numãrul funcþionarilor, a fãcut sã scadã
nivelul corpului didactic, a fãcut sã se nascã speranþe nerealizabile ºi, mai pre-
sus de toate, a contribuit într-o foarte mare mãsurã pentru a face din chestia
curat culturalã macedoneanã o chestie de funcþii si de lefuri.

Abia au trecut câteva luni ºi neajunsurile acestea au început sã se vadã ºi
mai ales acela al încãrcãrii cheltuielilor. Aºa, lefurile pe ianuarie 1900 nu s-au
putut achita decât peste ºapte luni, unele peste zece luni, adicã dupã ce s-a obþi-
nut creditul suplimentar necesar, cãci fondul bugetar se sleise tot, dupã aplicarea
în timp numai de patru luni al alcãtuirii de la 1 septembrie 1899.

Aceasta a silit pe dl ministru Istrati ca, în aprilie 1900, sã modifice bugetul pre-
decesorului sãu, aducându-i însemnate reduceri. Iatã în ce constau aceste reduceri:

1. Salariile au suferit micºorãri foarte însemnate, care au variat între 14 ºi
50%. Scãderile acestea au redus salariile la niºte cifre în genere cu mult infe-
rioare acelora care se plãteau înainte de aplicarea bugetului din 1 septembrie
1899. Astfel, institutori care mai înainte primeau 60, 50, 90, 60, 100, 60 lei pe
lunã, au fost reduºi respectiv la 50, 30, 60, 40, 70, 30 lei. Profesorii de la liceul
din Bitolia au fost reduºi de la 210 lei, cât aveau dupã bugetul din 1 septembrie
1899 ºi de lei 180, cât aveau înainte de aceastã datã, la 125 lei.

Este de observat cã, în urma acestor reduceri, leafa minimã a institutorilor
a rãmas de 30 lei pe lunã, adicã aproape egalã cu aceea pe care o plãtesc în
pãrþile acelea bulgarii ºi grecii, dar inferioarã aceleia care era înainte de 1 sep-
tembrie 1899. Cât pentru preoþi ºi cântãreþi, minima lefurilor lor era respectiv
de 20 lei ºi de 10 lei pe lunã.

În afarã de corpul didactic, s-au fãcut reduceri însemnate la personalul
Mitropoliei din Constantinopole. Între altele, diurna mitropolitului Antim a fost
scãzutã de la 1200 lei la 800 lei pe lunã.
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2. Numãrul institutorilor ºi al profesorilor a rãmas aproape neschimbat.
3. Numãrul ºcolilor asemenea nu a variat. S-au menþinut toate ºcolile înfiin-

þate de dl T. Ionescu, ºi s-a mai adãugat una la Florina, în circumscripþia Bitoliei.
4. S-au fãcut reduceri însemnate la cheltuielile de material ale ºcoalelor

secundare.
5. S-a suprimat librãria din Bitolia, care însã, peste douã luni, a fost resta-

bilitã tot de dl Istrati.
Cu aceste reduceri ºi modificãri, bugetul d-lui dr. Istrati ajungea la un total

de 487.529 lei pe an, prea puþin diferit de acel de 483.951 lei, la care se ridica
bugetul din 1898, care a precedat pe al d-lui T. Ionescu.

Cu toate acestea, aplicarea bugetului d-lui dr. Istrati a provocat foarte mari
nemulþumiri printre macedoneni.

Au fost nemulþumiþi mai întâi pentru cã noul buget cu reducerile lui nu s-a
comunicat în Macedonia decât pe la 10 iunie, iar în unele pãrþi chiar pe la august,
deºi reducerile se aplicau chiar de la 1 aprilie. Macedonenii au pretins ca, pânã
în ziua când li s-a comunicat noul buget, ei sã fie plãtiþi dupã bugetul d-lui Take
Ionescu.

Au fost nemulþumiþi din cauzã cã reducerea de lefuri fãcutã de dl dr. Istrati
nu era fãcutã dupã niciun plan, aºa cã-i atingea într-un mod foarte neegal; pe
unii cu 14%, iar pe alþii cu 50%.

Dar principala ºi adevãrata cauzã de nemulþumire erau reducerile înseºi,
sub orice formã ºi în orice mod ar fi fost fãcute. Este uºor de înþeles cã, în urma
unui buget ca cel din 1 septembrie 1899, era imposibil sã se facã un pas înapoi,
fãrã a se ridica protestãrile acelora care abia începuserã sã se bucure de niºte
avantaje nesperate, precum ºi ale acelora care contau sã înceapã de atunci a se
bucura de dânsele.

* * *

La 8 iulie 1900, schimbându-se guvernul, dl C. Arion a luat direcþia Minis-
terului Instrucþiei Publice ºi al Cultelor ºi toate acele nemulþumiri au venit sã se
reverse asupra d-sale.

Pe de o parte din cauza lor, pe de alta din cauzã cã situaþia financiarã recla-
ma imperioase economii, ºi în fine pentru cã chiar bugetul d-lui Istrati prevedea
multe cheltuieli deja angajate ºi care impuneau deschiderea unui însemnat cre-
dit suplimentar, dl C. Arion întreprinse a modifica bugetul d-lui Istrati, ºi deoa-
rece i se imputa acestuia cã lucrase în necunoºtinþã de oameni ºi de împrejurãri,
dl Arion încercã sã facã apel la concursul macedonenilor înºiºi.

În arhiva ministerului se aflã un proiect de buget pentru timpul de la sep-
tembrie 1900 pânã la 1 septembrie 1901, prezentat de d-nii Nuºi Tuliu, Cos-
mescu, Ilie Papahagi ºi G. Dan, care se gãseºte reprodus ºi în anexa nr. 4 de la
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finele acestui raport1. Dar aceastã lucrare nu se ocupã decât exclusiv de per-
sonalul didactic primar ºi de cel clerical din Macedonia, lãsând la o parte învã-
þãmântul secundar, chiriile, librãria, revizorii, mitropolia, bursele, ºcoalele din
Sofia ºi Turtucaia, institutul Weigand din Lipsca ºi cheltuielile extraordinare. Pe
lângã acestea, se vede bine cã acest proiect se sileºte sã menþinã neatinsã starea
de lucruri creatã de bugetul d-lui Take Ionescu, menþinând neschimbat numãrul
institutorilor aºa cum fusese crescut de Domnia sa. Toatã economia ce realiza
acest proiect, faþã de cifrele corespunzãtoare din bugetul de la 1 septembrie
1899, se reducea la 42.384 lei pe an, ceea ce era cu totul nesuficient, faþã de de-
ficitul de 236.646 lei pe care-l lãsa acel buget.

Meritã însã atenþiune faptul cã proiectul dlor Nuºi Tuliu etc. propune
suprimarea a 5 locuri de preoþi ºi un loc de cântãreþ care erau vacante ºi supri-
marea pensiilor vãduvelor lui Danti ºi Coian, foºti institutori. Mai important
este faptul cã d-nii Nuºi Tuliu etc. propuneau suprimarea ºcolilor din Giumaia-
de-jos, Prizrend, Vlaho-Livadia ºi Floru, deºi numãrul institutorilor îl men-
þineau neatins, ceea ce dovedeºte cã, în alcãtuirea lucrãrii lor, singurul lucru
care-i preocupase, fusese numai de a menþine în buget pe toþi cei care fuseserã
introduºi într-însul la 1 septembrie 1899.

Este evident cã dl Arion nu putea lua drept bazã a lucrãrii sale propunerile
fãcute de d-nii Nuºi Tuliu etc. Cu toate acestea se vede cã d-sa tot a þinut seamã
de dânsa întrucâtva, judecând dupã unele modificãri aduse de d-sa în statul
personalului didactic primar.

În schimb însã, dl Arion avea la dispoziþie, pentru a se orienta alte lucrãri
ºi alte propuneri. Parte din ele sunt reproduse la finele acestui raport.

Avea rapoartele revizorilor ºcolari Nuºi Tuliu, G. Dan, Ilie Papahagi ºi
Capsali, care îi arãtau ca o bunã parte din ºcoalele din Macedonia ºi în special
cele create la 1 septembrie 1899, nici nu funcþionau, unele de ani întregi, deºi
unele din ele aveau autorizaþia guvernului otoman.

Avea numeroase rapoarte ºi de la alte persoane din localitate constatând
aceleaºi lucruri.

Avea în fine relaþii verbale de la mulþi care cunoºteau lucrurile prin ei înºiºi.
Cu aceste elemente, dl Arion fãcu un nou buget, care s-a pus în aplicare la

1 septembrie 1900 ºi a servit pânã la 1 iulie 1901, cu singura deosebire cã,
pentru lunile aprilie, mai ºi iunie 1901, lefurile prevãzute de d-sa au suferit
reducerile progresive impuse de legea votatã în martie trecut.

Iatã principalele schimbãri aduse de dl C. Arion.
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1. În aceastã anexã (de 29 pagini) autorul a pus în comparaþie în mai multe coloane bu-
getele ºi proiectele de bugete din 1898–1899 pânã la cele din epoca în care scrie. În cursul
raportului vorbeºte de aceste diferite coloane, arãtând pe scurt caracteristica fiecãruia.
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1. D-sa a desfiinþat 18 ºcoli primare din acele care figurau în bugetul d-lui
Take Ionescu, precum ºi pe acea de la Florina, înfiinþatã de dl Istrati cu 5 luni
mai înainte. Aceste ºcoli suprimate sunt:

1. Blaþa
2. Giumaia-de-jos din circ. Salonic
3. Negovani

4. Calcandelen
5. Cochmopole
6. Florina
7. Pisuderi din circ. Bitolia
8. Prizrend
9. Vlalio-Livadia

10. Cavaia
11. Durazzo
12. Ferica
13. Grãdiºte din circ. Albania
14. Lunca
15. Premeti
16. Tirana

17. ªcoala primarã din Constantinopole.

Pe lângã acestea, mai erau desfiinþate: ºcoala din Lipopelþi (Bitolia), care în
state conta la un loc cu ºcoala din Coceani, ºi ºcoala de fete din Berat (Albania).

Peste tot, se desfiinþau dar 19 ºcoli, dintre care patru datau dinainte de 1
septembrie 1899 (Pisuderi, Cavaia, Ferica ºi Constantinopole); una era înfiin-
þatã de dl dr. Istrati (Florina), iar celelalte 14 fuseserã înfiinþate cu un an mai
înainte de Take Ionescu. 

2. În ceea ce priveºte salariile institutorilor ºi profesorilor secundari, dl
Arion a menþinut ºi chiar a urmãrit economia totalã deja fãcutã de dl Istrati,
cãutând însã a egaliza mai bine reducerile fãcute între diversele persoane.

3. S-a redus numãrul preoþilor de la 44 la 38, ºi al cântãreþilor de la 16 la 15.
4. Numãrul ºcolilor care primeau alocaþii pentru chirie, care fusese redus de

dl Take Ionescu de la 61 la 47, ºi crescut de dl Istrati la 51, a fost redus de dl
Arion pânã la 49.

5. S-au menþinut ºcolile comerciale din Salonic, Veria ºi Cruºova.
6. S-a suprimat postul de inspector ºi acel de revizor ºcolar pentru Albania

ºi s-a prevãzut o pensie lunara de 500 lei pentru fostul inspector, dl Apostol
Mãrgãrit(8).

7. S-a redus în mod simþitor cifra burselor în þarã ºi la Constantinopole,
precum ºi articolul fondului extraordinar.
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* * *

Deºi bugetul de la 1 septembrie 1900 realiza oarecare economii chiar în
raport cu bugetul d-lui Istrati, el nu putea fi luat ca bazã pentru anul bugetar
1901–1902. Cauza era cã cheltuielile fiind pornite, la 1 septembrie 1899, pe un
picior foarte mare, nu se putuse încã, cu toate cele douã reduceri deja fãcute de
dl Istrati ºi Arion, sã se readucã lucrurile la cifra normalã.

Este uºor a mãri cineva cheltuielile în mod cât de brusc ºi cât de consi-
derabil; nu este însã tot aºa de lesne a suprima cheltuieli de prisos, de care se
folosesc atâþia interesaþi, ce nu lasã uºor a li se lua avantajele pe care au apucat
a pune mâna. Dovadã este cã, cu toate silinþele dlor Istrati ºi Arion ºi cu toate
nemulþumirile ce-ºi ridicaserã în contra, anul financiar 1900–1901 nu s-a putut
lichida decât cu deschiderea unui credit suplimentar de 18.458 lei peste acel pus
în buget, care era de 530.000 lei.

Pentru anul 1901–1902 nu se mai putea menþinea nici chiar cifra de
530.000. Guvernul de atunci, zorit de trebuinþa de a reduce cheltuielile statului,
a trebuit sã reducã cifra alocatã ºcolilor ºi bisericilor române din strãinãtate. În
proiectul de buget al ministerului Cultelor pentru 1901–1902, aceastã cifrã era
redusã la 430.000 lei.

Aceasta impunea alcãtuirea unui nou buget pentru Macedonia care sã înlo-
cuiascã, de la 1 aprilie 1901, pe acel fãcut la 1 septembrie 1900.

Acest buget dl Arion ºi 1-a întocmit astfel:

Pentru plata personalului, chiriilor ºi materialului ºcoalelor primare, 
secundare ºi comerciale din Imperiul Otoman, a preoþilor ºi cântãreþilor, 
a revizorilor ºcolari ºi pentru ajutoarele de cãrþi...................................... 300.000 lei
Mitropolia din Constantinopole................................................................ 14.100 lei
ªcoalele din Sofia ..................................................................................... 22.210 lei
ªcoala din Turtucaia ................................................................................. 7.490 lei
Pensia d-lui Apostol Mãrgãrit ................................................................... 6.000 lei
Burse ......................................................................................................... 27.200 lei
Comision pentru trimiterea banilor ........................................................... 3.000 lei
Institutul Weigand de la Lipsca ................................................................. 10.000 lei
Fond extraordinar ...................................................................................... 40.000 lei

430.000 lei

Rãmânea vorba a se face repartizarea fondului de 300.000 lei. Pentru
aceasta, dl Arion a consultat pe profesorii ºi institutorii din Bitolia ºi Salonic
asupra celei mai bune împãrþeli ce se putea face. Ca rezultat, d-sa cãpãtã rãspuns
cã profesorii ºi institutorii gãsesc cã repartizarea ce li se cerea era imposibilã,
pentru cã cei 300.000 lei nu erau de ajuns, ºi cã nu se putea nimic atinge din
ceea ce era, fãrã a se provoca mari nemulþumiri.

Ca sã se vadã cât de adevãrat este cã bugetul de la 1 septembrie 1899 era
singura cauzã a acestei atitudini intransigente, precum este ºi a celei de astãzi,
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voi spune cã cheltuielile care dl Arion cerea sã fie mãrginite în limita sumei de
300.000 lei, figurau în bugetul pe 1898–1899 cu 315.894 lei. Prin urmare, d-sa
cerea o reducere de 15.894 lei, adicã abia de 5%. Este oare admisibil cã, dupã
trecere numai de un an, ºi în faþa nevoii care apãsa asupra þãrii, nu era posibilã
aceastã minimã reducere? Evident cã nu. Dar macedonenii, odatã ajunºi la
bugetul de 761.646 lei, nu voiau cu niciun preþ sã se întoarcã la cel precedent,
ºi cu atât mai puþin sã mai consimtã la o reducere, fie cât de neînsemnatã.

În faþa acestei atitudini, ministrul a fost silit sã-ºi facã singur repartizarea
celor 300.000 lei. Proiectul acestei repartizãri se gãseºte în arhive. El este în-
cheiat pentru un total de 372.519 lei, însã cu menþiunea cã cifrele lui trebuie
micºorate cu 19%.

În anexa nr. 4, proiectul de buget astfel întocmit este trecut în coloana V.
Fãrã îndoialã, cifrele dintr-însul nu erau încã definitive ºi puteau pânã în cele
din urmã sã mai fie modificate; am crezut însã cã este bine sã le inserez în
aceastã lucrare cel puþin ca o indicaþie ºi ca o dovadã cã trebuinþa economiilor
era aºa de în genere simþitã, încât a condus ºi pe alþi miniºtri a proiecta reduceri
încã mai mari decât acele fãcute de la 1 iulie 1901 încoace.

În adevãr, este destul sã compare cineva cifrele din coloana V, ºi cu acele
care le preced, ºi cu acele care le urmeazã, ca sã vadã deosebirea. Fãrã a mai
vorbi de altele, constat cã prin acest proiect se prevedea încã suprimarea ºcolii
din Pades, contra restabilirii celei din Durazzo, dar mai ales lefurile erau reduse
pânã la niºte cifre cu mult inferioare chiar faþã de cele actuale. Astfel, salariul
minim al institutorilor scãdea la 24 lei 30 bani pe lunã, al preoþilor la 16 lei 20
bani, al cântãreþilor la 8 lei 10 bani.

* * *

Noul guvern, intrat în funcþiune la 14 februarie 1901, avea în programul sãu
facerea tuturor economiilor posibile, suprimarea tuturor cheltuielilor inutile ºi
reducerea celor exagerate.

Se ºtie cã el a împlinit aceastã promisiune ºi cã în mare parte numai acestor
economii se datoreazã cã s-a oprit agravarea situaþiei financiare îngrijitoare, de
anul trecut, ºi cã s-a intrat pe calea îmbunãtãþirii ei.

ªcolile ºi bisericile române din Imperiul Otoman nu puteau sã rãmânã în
afarã de regula generalã. Guvernul ºtia cã acolo se fãcuserã în anii din urmã
mari cheltuieli inutile ºi avea de la început intenþia de a nu le mai continua. El
mai ºtia cã serviciile utile de acolo se puteau face cu o cheltuialã mai micã, ºi-ºi
propunea sã facã reducerile posibile.

Era însã dificultatea cã starea lucrurilor din Macedonia este foarte rãu cu-
noscutã; cã lipsesc statisticele, statele personale ale institutorilor ºi profesorilor;
cã pentru realizarea economiilor nu se putea conta deloc pe concursul celor de
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acolo, dupã cum dl Arion fãcuse deja experienþa. De altã parte, timpul era scurt
ºi nu permitea nici o întârziere.

În asemenea grele împrejurãri, s-a luat în consideraþie cã, dupã bugetul care
era în curs încã la 31 august 1898, ºcolile ºi bisericile române din Imperiul
Otoman, împreunã cu serviciile lor anexe, costau 398.424 lei pe an. De altã
parte, þinând seamã cã nu mai era a se plãti renta de 38.500 a ºcoalelor din
Braºov1, ºi cã dispãruserã împrejurãrile care, în alþi ani, fãcuserã ºi modificãrile
mai puþin însemnate pe care o cercetare mai de aproape ar fi arãtat cã se cuvenea
sã le aduc primei combinaþii. Aceastã din urmã lucrare s-a fãcut în iulie ºi din
ea a ieºit bugetul care se aplicã de la 1 septembrie încoace.

În anexa nr. 4, în coloana VI, este trecut bugetul aºa cum a fost aplicat în
lunile iulie ºi august, iar în coloana VII, acel care este în curs de la 1 septembrie
încoace.

În acest din urmã, s-au putut realiza oarecare îmbunãtãþiri faþã de cel care 1-a
precedat. Lefurile au fost în genere crescute, cele prea mici au fost mãrite, aºa
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1. Chestiunea aceasta a rentei ºcoalelor din Braºov a pasionat opinia publicã în
România între 1897–1900 ºi dat naºtere multor polemici politice. Iatã despre ce este vorba.
începând chiar din secolul XVI mai mulþi domnitori ai principatelor (precum Aron Vodã din
Moldova, ªerban Cantacuzino din Muntenia ºi alþii) au dat hrisoave pentru diferite danii
câtre biserica ortodoxã Sf. Nicolae din Braºov. Aceastã bisericã, în cursul timpului, a avut ºi
proprietãþi în Principate, cele mai multe dãruite de domnitori. În special era interesantã
hotãrârea lui Aron Vodã care în 1595 stabileºte ce se va da în fiecare an acelei biserici suma
de 12.300 aspri, cu obligaþiunea de a-l pomeni la fiecare slujbã. Aceastã sumã s-a plãtit pânã
în 1781, când a încetat. Pe la 1850 au început românii din Braºov sã creeze ºcoli pentru
copiii lor, conform legilor statului, dar aceste ºcoli se întreþineau din donaþiuni particulare ºi
din averile bisericilor, în special Sf. Nicolae. Greutãþile întâmpinate de români i-au îndemnat
ca sã-ºi aducã aminte de legatul lui Aron Vodã ºi de alte danii ale domnitorilor. ªi astfel în
1859 eforia bisericii Sf. Nicolae se adreseazã guvernului Principatelor Unite cerând sã se
conforme vechilor obligaþiuni. Domnitorul Cuza sprijinã cererea lor ºi Camerele din
Bucureºti ºi Iaºi voteazã o rentã anualã pe seama bisericii Sf. Nicolae din Braºov. Sumele se
înscriu în bugetul anual ºi dupã unirea definitivã ºi mai târziu sub domnia lui Carol I ºi
lucrurile merg liniºtit pânã în 1875. Atunci unii politici unguri ridicã acuzaþie cã ºcoalele din
Braºov primesc subvenþie de la un stat strãin ºi aceasta se dã ,,în scop de agitaþie politicã“.

Dupã aceea (pe baza unei legi din 1883), guvernul ungar voieºte sã închidã ºcolile din
Braºov sub motiv cã primesc subvenþie pe ascuns (adicã prin mijlocirea bisericii) ºi în 1897
guvernul român ºterge din buget suma ce se plãtea pânã atunci. La 29 octombrie 1898 eforia
bisericii Sf. Nicolae dã în judecatã în faþa tribunalelor din Bucureºti guvernul român. În 1899,
dupã discuþii între cele douã guverne, s-a ajuns la o tranzacþiune: guvernul român sã depunã
la casa centralã de stat din Budapesta o sumã de. 962.500 lei, care sã reprezinte fondul care
ar produce pe cei 38.500 (ce se înscriau în bugetul nostru anual) ºi guvernul unguresc sã
serveascã renta anualã cuvenitã ºcoalelor din Braºov. Aceastã convenþiune s-a votat de
Parlament la 29 ianuarie 1900. Astfel rãmâne disponibilã suma anualã de 38.500 (care pânã
acum figura în buget sub rubrica ,,Subvenþie ºcoalelor ºi bisericilor române din strãinãtate“)
ºi poate mãri în anii de crizã din 1901–1903 suma ce avea sã se dea pentru ºcoalele din Turcia.
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încât minimul lefii unui institutor a fost menþinut la 30 lei pe lunã ºi al preoþilor
la 20 lei, precum era ºi în bugetele dlor Istrati ºi Arion; gimnaziul din Ianina, care
se suprimase, a fost conservat, transformându-se în ºcoalã comercialã.

Aceste îmbunãtãþiri s-au putut face, aproape fãrã niciun adaos în buget, din
cauza a douã împrejurãri. Una a fost suprimarea bugetului Mitropoliei din
Constantinopol; a doua a fost trecerea în bugetul învãþãmântului primar din þarã
a institutorilor ºi învãþãtorilor români de la ºcoalele din Sofia ºi Turtucaia.
Aceastã din urmã mãsurã a fost impusã prin faptul cã acei institutori ºi învã-
þãtori au intrat în corpul didactic primar din þarã, fie prin concurs, fie cu diploma
de capacitate a unei ºcoli normale; ei trebuie sã se bucure prin urmare de drep-
turile ce conferã legea înãvþãmântului primar ºi nu sunt decât detaºaþi în ser-
viciul pe care îl fac actualmente. Fiind trecuþi în bugetul macedonean, ei ar
rãmâne expuºi la niºte fluctuaþii de care trebuie apãraþi în virtutea legii, care le
asigurã stabilitatea. În fine, fiind trecuþi în statutul învãþãmântului primar din
þarã, ei pot sã se bucure de gradaþii.

* * *

Sã trecem acum la examinarea actualului buget, în comparaþie cu acele care
l-au precedat.

În aceastã cercetare, mã voi ocupa numai cu bugetul aplicat de la 1 sep-
tembrie 1901 încoace, devreme ce el este destinat sã rãmânã în aplicarea pânã
la 1 septembrie 1902, pe când cel de pe iulie ºi august a fost numai tranzitoriu.

Iatã principalele schimbãri realizate prin acest buget, în comparaþie cu acel
care a fost pus în aplicare la 1 septembrie 1900:

1. Numãrul ºcoalelor primare s-a redus la 72, în loc de 78, câte rãmãseserã
sub dl C. Arion. În realitate s-au desfiinþat 11 ºcoli, ºi anume:

1. Armada, din circumscripþia Epir
2. Dobrinovo din circumscripþia Epir
3. Grebenici din circumscripþia Epir
4. Laca din circumscripþia Epir
5. Leaºniþa din circumscripþia Epir
6. Macrini din circumscripþia Epir
7. Meþovo din circumscripþia Epir
8. Pades din circumscripþia Epir
9. Seiacu din circumscripþia Epir
10. Gabrova din circumscripþia Albania
11. Nicia din circumscripþia Albania

În schimb, s-au restabilit ºcolile din Pisuderi ºi din Durazzo, care fuseserã
ºterse din bugetul de la 1 septembrie 1900, ºi s-au înfiinþat din nou ºcolile din
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Doliani ºi Ghevgheli în circumscripþia Salonicului. ªcoala din Pepeliºte, care
exista deja, s-a trecut regulat în stat.

2. S-a redus numãrul institutorilor de la 178 la 139.
3. S-a mãrit numãrul institutorilor pensionari de la 4 la 7.
4. S-au modificat lefurile institutorilor, menþinându-se pe cât s-a putut în

limitele cifrelor admise prin bugetul din 1 septembrie 1900; îndeosebi, cifra
minimã a salariului, de 30 lei pe lunã, a rãmas aceeaºi ca în acel buget.

5. Numãrul preoþilor a fost crescut de la 38 la 39, iar al cântãreþilor a fost
micºorat de la 15 la 6. Doi preoþi bãtrâni au fost trecuþi la pensie.

6. S-a mãrit de la 49 la 55 numãrul ºcolilor pentru care s-au alocat indem-
nizaþii de chirie.

7. La liceul din Bitolia, s-au suprimat câteva catedre inutile, s-a fixat
salariul celorlalte la 160 lei pe lunã, afarã de douã, s-a menþinut numãrul de 127
bursieri, dar s-au fãcut reduceri la cheltuielile inutile de material.

8. La ºcoala secundarã de fete din Bitolia, s-au suprimat trei catedre inutile,
ºi s-a menþinut numãrul de 40 de bursiere.

9. Gimnaziul din Ianina a fost mai întâi suprimat; pe urmã, în urma econo-
miei rezultate din suprimarea Mitropoliei din Constantinopole, el a fost menþinut,
transformându-se gradat în ºcoalã comercialã. I s-au prevãzut 72 locuri de
bursieri, cãci s-a presupus cã bursierii de la gimnaziul din Berat vor trece aici.

10. S-a suprimat gimnaziul din Berat.
11. La ºcoala comercialã din Salonic, s-a menþinut personalul didactic, scã-

zându-i-se lefurile la 185 lei pe lunã, ºi s-a suprimat internatul, menþinându-se
foºtii bursieri interni ca bursieri liberi, cu o bursa de 24 lei pe lunã.

12. S-au suprimat ºcolile comerciale din Cruºova ºi Veria.
13. S-a suprimat librãria din Bitolia.
14. S-a redus la 2 numãrul revizorilor ºcolari.
15. S-a suprimat bugetul Mitropoliei din Constantinopol.
16. Personalul didactic al ºcolilor din Sofia ºi Turtucaia, care intrase în

corpul didactic cu împlinirea condiþiilor cerute de legea învãþãmântului primar,
a fost trecut în bugetul învãþãmântului primar din þarã.

17. Cifra pentru fondul extraordinar s-a redus de la 40.000 la 20.000 lei.
În rezumat, acest buget se prezintã cu un total de 338.219 lei.

* * *

Sã examinãm acum mai de aproape modificãrile fãcute prin bugetul de la 1
septembrie 1901.

1. Împuþinarea ºcolilor primare. La 1 septembrie 1899, numãrul ºcolilor
primare era de 69. El a fost atunci mãrit deodatã la 93.

La 1 septembrie 1900, dl ministru Arion le-a redus la 78, fãrã a numãra
desfiinþarea ºcolii primare din Constantinopole, a ºcolii din Lipopelþi, care în
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state era contatã la un loc cu cea din Coceani, a ºcolii de fete din Berat ºi a ºcolii
din Florina, înfiinþatã de dl ministru Istrati, Prin bugetul actual, numãrul ºcolilor
a fost încã scãzut la 72. Rãmâne sa cercetãm pânã la ce punct a fost justificatã,
atât înmulþirea din 1899, cât ºi reducerile ulterioare.

În Imperiul Otoman o ºcoalã nu se poate deschide, nici funcþiona, dacã nu
are autorizaþia legalã. Aceastã autorizaþie se dã de valiul (guvernatorul) pro-
vinciei, în cazuri rare chiar de Ministerul de Instrucþie din Constantinopol, dupã
avizul muarifului (Consiliul de Instrucþie Publicã) al provinciei. Autorizaþia se
dã pe numele unei anumite persoane, care de ordinar este unul din institutorii
ºcolii, ºi care trebuie în orice caz sã fie supus otoman.

Obþinerea autorizaþiei este supusã la numeroase formalitãþi ºi reclamã
multã stãruinþã ºi energie din partea institutorului care trebuie sã o capete. Mai
sunt dificultãþi de altã naturã, care variazã dupã localitãþi. Astfel, se obþine mai
greu autorizaþia în vilaietele Epir ºi Albania, decât în Bitolia ºi Salonic.

Odatã autorizaþia dobânditã, institutorul este obligat sã ºtie a cãpãta încre-
derea ºi iubirea concetãþenilor sãi, pentru ca aceºtia sã-i încredinþeze pe copiii
lor. Altfel autorizaþia rãmâne inutilã ºi ºcoala rãmâne goalã. Aceasta ºi consti-
tuie partea cea mai însemnatã din datoria institutorului ºi care dã însãrcinãrii lui
caracterul de propagandã culturalã româneascã.

Este evident cã o ºcoalã care nu are permisia legalã de a funcþiona, merge
în contra scopului pentru care este destinatã.

Sã funcþioneze fãrã autorizaþie în mod clandestin sau cu riscul de a fi
închisã la fiecare moment, nu este de gândit. Prin aceasta s-ar schimba cu totul
caracterul silinþelor populaþiei româneºti din Imperiu, care a fost de a rãmâne
totdeauna în limitele celei mai stricte legalitãþi ºi supuneri cãtre legi ºi autoritãþi.

Institutorul care, fie din împrejurãri mai presus de puterile lui, fie din negli-
jenþa lui sau din calcule culpabile, nu se sileºte sã obþinã autorizaþia, acela care nu
uzeazã de toate mijloacele permise pentru a-ºi popula ºcoala cât mai mult, nu mai
rãspunde la chemarea lui ºi subvenþia ce o primeºte nu o mai meritã prin nimic.

ªcoli ºi institutori de aceºtia au fost totdeauna.
Deja în 1898 dispusesem ca ºcolile care nu au încã autorizaþia ºi care nu o

vor cãpãta pânã într-un anumit termen, sã se închidã, iar institutorii sã fie conce-
diaþi; ºi aceastã dispoziþie a fost primitã cu aprobare de toatã lumea ºi în prima
linie chiar de macedoneni.

Sub guvernul urmãtor afacerea aceasta nu a mai fost urmãritã. Rapoartele
revizorilor ºcolari, pe lângã alte documente, aratã cã în 1900 erau încã foarte
multe ºcoli din cele vechi care nu aveau autorizaþie.

Cu toate acestea, la 1 septembrie 1899, se înfiinþeazã 24 ºcoli primare noi,
a cãror autorizaþie urma sã se capete de aici înainte. S-au numit institutorii aces-
tor viitoare ºcoli, li s-au plãtit cheltuielile de drum ca sã se întoarcã în Macedo-
nia, li s-a plãtit leafa cu anticipaþie pe mai multe luni, li s-au mai dat ºi sume
însemnate de bani, pentru a suporta cheltuielile pentru obþinerea autorizaþiei.
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Rezultatul a fost cã mai niciuna din aceste 24 de ºcoli nu a obþinut autori-
zaþie, cã cele mai multe nici nu s-au deschis ºi cã mai toate au rãmas fãrã ºcolari.

Nu numai atât, dar chiar multe din ºcolile vechi au fost în acelaºi caz.
Dovezile pentru aceasta sunt nenumãrate. Acele pe care le reproduc in

extenso la finele acestui raport sunt cele mai caracteristice, dar sunt departe de
a fi singurele. Rezumez aici pe cele mai însemnate.

– D-l Cotula V. Adam, care se intituleazã însãrcinat (nu ºtiu de cine) cu urmã-
rirea afacerilor ºcolare ºi bisericeºti pe lângã autoritãþile otomane, a redactat un
Studiu asupra chestiei române din Turcia. D-sa clasificã ºcolile române în trei
categorii: a) ºcoli al cãror mers este asigurat; b) ºcoli care funcþioneazã regulat,
dar care sunt mai puþin populate decât cele greceºti; c) ºcoli a cãror funcþionare
este neregulatã sau care existã fiindcã sunt institutori care le reprezintã.

Iatã dar o constatare precisã, venitã chiar de la un macedonean, cum cã sunt
ºcoli care nu existã decât pentru a se menþinea leafa institutorilor lor.

În prima categorie, d-sa numãrã 12 ºcoli, în a doua 16, iar în a treia, pe toate
celelalte, 65, ceea ce constituie o proporþie spãimântãtoare.

– Aceastã stare de lucruri nu este nouã. Todeauna s-a afirmat ca ºcolile din
Macedonia sunt în mare parte goale de ºcolari, ºi cã se ascunde adevãrul, pentru
a nu se suprima unele subvenþii nimeritate. În genere, este greu a se cunoaºte
exact adevãrul asupra acestui lucru. Este însã demn de observat cã aceste
acuzãri au început sã devinã mai dese ºi mai precise, mai cu seamã de când cu
bugetul din 1899, care tocmai a înmulþit numãrul subvenþiilor acordate.

Într-o petiþie colectivã, adresatã ministerului la 11 iulie 1901, din Bitolia, se
pomeneºte despre un memoriu, adresat tot ministerului, în august 1900, în care
se cerea a se face economii, prin suprimarea ºcoalelor ºi profesorilor de prisos.

– Anexa nr. 17 este un raport confidenþial din octombrie 1900, în care se
afirmã cã „cele mai multe ºcoli primare din vilaietul Ianina (Epir ºi Albania) con-
tinuã a figura de peste o zecime de ani numai pe hârtie ca ºcoli, fãrã a exista în
adevãratul înþeles al cuvântului, în dauna intereselor, a cauzei naþionale, a bugetului
þãrii ºi a prestigiului românismului, subvenþionându-se o mulþime de institutori ºi
întreþinându-se niºte ºcoli fictive, care n-au adus niciun folos cauzei; ba, dimpo-
trivã, ele au contribuit în mare parte sã mai compromitã ºi pe cele existente“.1

– Anexa nr. 18 este un raport confidenþial, care provine dintr-un izvor abso-
lut sigur, ºi ca veracitate ºi ca cunoºtinþã a stãrii lucrurilor. El priveºte un numãr
de 16 ºcoli din Epir ºi Albania, care toate meritã pe deplin numele, acum
consacrat, de ºcoli fictive.

– Am vorbit mai sus despre un proiect de buget pentru ºcolile primare, pre-
zentat ministerului de d-nii Cosmescu, Dan, Nuºi Tuliu ºi Ilie Papahagi, cu scop
doar de a face economii. În raportul cu care acest proiect a fost însoþit, citim: „În
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alãturatul buget, figureazã ºi institutorii care pânã acum nu au obþinut autorizaþia
pentru deschiderea ºcoalelor lor. Am crezut necesar sã facem aceasta, deoarece,
dacã vor fi lãsaþi pe drumuri ºi îngropaþi în datorii, chestiunea noastrã are sã
sufere“. Mãrturisire formalã cã, dupã aceºti domni, cestiunea macedoneanã se
reduce la cestiunea ca institutorii sã nu fie pe drumuri. Aceasta nu este decât
reproducerea, de astã datã sub formã de axiomã nediscutabilã, a simplei constatãri
fãcute de dl Cotula Adam, cã 63 din 93 de ºcoli nu existã decât prin faptul cã sunt
institutori care le reprezintã.

– În raportul din 13 octombrie 1900 al d-lui revizor Nuºi Tuliu, citim: „ªco-
lile acestea (din Dobrinovo, Leaºniþa, Macrini, Pades, Smixi, Vlaho-Livadia ºi
Cochinopoli) n-au putut funcþiona regulat. Logic ar fi sã fie ºterse din buget
ºcolile ce n-au putut funcþiona regulat“.

– Într-un alt raport al aceluiaºi revizor se zice: „Dupã cum vã este bine
cunoscut, ºcoalele noastre în trecut erau fictive, existente în statele de prezenþã,
neexistente în realitate. În acest vilaiet (Ianina) am gãsit ºcoalele din trecut
existente numai în statele oficiale din Bucureºti; am gãsit dascãli fãrã catedre ºi
catedre fãrã dascãli“.

– Revizorul Ilie Papahagi, prin rapoartele sale din 17 iulie ºi din 20 noiem-
brie 1899, spune cã în Albania sunt ºcoli care nu s-au deschis niciodatã, ba la
unele institutorii nici mãcar nu au fãcut act de prezenþã ºi citeazã ca fiind în
acest caz ºcolile din Durazzo, Cavaia, Tirana, Lunca, Cosina, Grãdiºte, Ferica,
cea de fete din Berat.

– Tablourile statistice din 1900 ale celor 4 revizori ºcolari confirmã în totul
cele arãtate pânã aici; prin cifrele ºi datele ce cuprind, dovedesc în mod
nediscutabil cã un mare numãr din ºcolile pe care noi le-am subvenþionat ani
întregi, nu au niciun ºcolar, nu au funcþionat niciodatã, ba chiar cã institutorii
lor locuiesc la depãrtare de zile întregi de localitatea unde se aflã presupusa lor
ºcoalã. În aceastã privinþã, mai ales rapoartele dlor Nuºi Tuliu ºi Ilie Papahagi
sunt cu deosebire demne de luat în seamã, pentru cã în circumscripþiile lor, Epir
ºi Albania, asemenea lucruri se petreceau mai mult.

– Toate aceste constatãri sunt rezumate ºi confirmate în adresa trimisã
Ministerului de Externe de cãtre cel de Culte, dl Arion, la 4 noiembrie 1900, ºi
în care se spune: „În toamna anului curent, subscrisul a primit nenumãrate
reclamaþiuni verbale ºi în scris, de la mulþi din directori, revizori, profesori,
institutori ºi preoþi, prin care se plângeau cã în bugetul curent s-ar fi trecut
ºcoalele care nu aveau fiinþã sau lâncezeau din lipsã de populaþie ºcolarã.“

– La 23 noiembrie 1899, însuºi dl Take Ionescu, care înfiinþase cele 24 de ºcoli
ºi cele 100 de posturi noi în Macedonia, scria d-lui ministru de Externe urmãtoa-
rele: ,,Fiind informaþi cã în unele comune de prin Macedonia sunt câte doi ºi trei
institutori fãrã elevi ºi fãrã ºcoalã, iar în altele titularii au plecat ºi ºcoalele nu s-au
mai deschis, cãci cei nou numiþi nu sosesc, iar la cele deschise nu sunt cãrþi, nici
institutorii nou numiþi nu au certificate legalizate, iar în alte pãrþi nu este
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permisiune de deschidere a ºcoalelor, ºi în Ianina sunt doi institutori fãrã nevoie,
deoarece sunt numai 10–12 elevi, am onoare a vã ruga sã binevoiþi a dispune etc.”

– Dar mai mult decât toate cele care preced, este decisivã adresa trimisã
ministerului de externe la 9 septembrie 1900 de cãtre dl ministru C. Arion ºi din
care extragem cele ce urmeazã: „Precum ºtiþi, una din aceste mãsuri a fost ca pe
ziua de 1 septembrie sã înceteze salariul profesorilor ºi institutorilor care, nea-
vând autorizaþia de a funcþiona de la guvernul otoman, încasau salariul, fãrã a
da o singurã lecþie.

„ªcoalele primare, neavând cele mai multe decât un singur institutor, faptul
cã institutorul nu funcþiona, echivala cu anihilarea chiar a ºcoalei. Propaganda
culturii române se fãcea aºadar numai prin plata institutorului care primea o
leafã mensualã ºi toatã activitatea sa, neputând sã aibã elevi, o întrebuinþa în
demersuri, mai mult sau mai puþin active, ca sa obþinã autorizaþia.

„Convins cã dorinþa unanimã este ca în Macedonia sã avem ºcoli ºi ºco-
lari, iar nu numai institutori fãrã ºcoli ºi fãrã ºcolari, am luat mãsuri ca sã
înceteze aceastã stare de lucruri.”

– Am rezumat datele numerice ºi indicaþiile cele mai însemnate care rezultã
din aceste diverse documente. Acest tablou este cea mai completã condemnare
a stãrii lucrurilor de pânã acum, ºi cea mai strãlucitã dovadã decâtã trebuinþã era
ca sã se taie odatã în carne vie ºi sã se facã sã înceteze risipa de mai înainte.

Ca sã ne mãrginim aici numai la ºcolile care au fost suprimate la 1 septem-
brie 1900 ºi la 1 septembrie 1901, iatã ce constatãm:

ªcoli suprimate de dl C. Arion
a) Existente înainte de 1 septembrie 1899

1. Constantinopole
2. Pisudeni
3. Cavaia
4. Ferica

b) Înfiinþate de dl Take Ionescu
5. Blaþa
6. Giumaia-de-jos
7. Negovani
8. Calcandelea
9. Cochinopole
10. Prizrend
11. Vlaho-Livadia
12. Durazzo
13. Grãdiºtea
14. Lunca
15. Premeti
16. Tirana
17. Lipopelþi
18. Berat, fete

c) Înfiinþatã de dl dr. Istrati
19. Florina
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ªcoli suprimate de dl Haret
a) Existente înainte de 1 septembrie 1899

1. Armada. Nu existã ºcoalã; institutorul locuia la Bãiasa.
2. Laca. Nu existã ºcoalã; institutorul locuia la Ianina ºi Meþovo.
3. Grebenici. Nu existã ºcoalã; institutorul locuia la Meþovo.
4. Seracu. Nu existã ºcoalã; institutorul locuia la Furca.
5. Gabrova nu existã de doi ani.

b) Existente înainte de 1 septembrie 1899, institutorii înmulþiþi de 
d. T. Ionescu

6. Meþovo. Nu existã, nu avea nici un ºcolar.

c) Înfiinþate de dl T. Ionescu
7. Dobrinovo. Nu existã ºcoalã; institutorul locuieºte la Laca.
8. Leaºniþa. Nu existã ºcoalã; institutorul locuieºte la Bãiasa.
9. Macrini. ªcoala nu are local.
10. Pades. Nu existã ºcoalã; institutorul locuieºte la Bãiasa.
11. Nicea. Nu existã ºcoalã.

ªcoli reînfiinþate de dl Haret
1. Pisuderi
2. Durazzo

ªcoli înfiinþate de dl Haret
3. Doliani
4. Ghevgheli

Nu numãrãm aici ºcoala din Pepeliºte, a cãrei situaþie a fost doar regulatã
în state, deoarece ea era plãtitã de demult, deºi nu se ºtia nici unde se afla, nici
dacã a funcþionat vreodatã, dupã cum am vãzut mai sus.

În rezumat, dl Arion a suprimat 19 ºcoli; eu am suprimat 11, am reînfiinþat
2 ºi am înfiinþat din nou alte 2.

Dupã toate cele arãtate mai sus, nu vãd cum ar putea cineva sã susþinã cã
aceste supresiuni erau rãu fãcute. Ele se impuneau, din contrã, nu numai pentru
motiv de economie ºi pentru a se suprima o cheltuialã absolut inutilã, dar mai
ales ca chestie de moralitate; cãci este un lucru contrar oricãrei morale de a trãi
cineva în contul unei idei nobile, fãrã a face nimic pentru a o servi.

* * *

II. Reducerea numãrului institutorilor. Acest numãr a fost scãzut la 139,
aproape egal cu acela (142) care era înainte de creºterile din 1899.

Scãderea a provenit din douã cauze: din micºorarea numãrului ºcolilor, despre
care am vorbit deja, ºi din împuþinarea numãrului institutorilor la ºcolile conservate.

Am vãzut cã numãrul institutorilor, aºa cum a fost crescut în 1899, era cu
totul în disproporþie ºi cu numãrul ºcolilor ºi cu numãrul ºcolarilor. Dãm aici
proporþia care a rãmas, în urma reducerilor de anul acesta:
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Precum vedem, chiar în urma reducerilor, proporþia rãmâne încã sub aceea
a ºcolilor greceºti ºi bulgãreºti; vreau sã zic cã numãrul mediu al institutorilor de
fiecare ºcoalã rãmâne tot superior ºi numãrul ºcolarilor de fiecare institutor
rãmâne tot inferior în ºcolile române, în comparaþie cu cele greceºti ºi bulgãreºti.

Dacã am face comparaþia cu starea lucrurilor din þarã, rezultatul ar fi ºi mai
probant.

Este dar afarã din discuþie cã reducerea numãrului institutorilor era pe deplin
justificatã, faþã de numãrul ºcolilor ºi al ºcolarilor, cel puþin dacã plecãm de la
principiul, pe care-l socotesc ca fiind afarã din orice discuþie, cã crearea posturilor
de institutor ca ºi crearea ºcolilor trebuie sã aibã drept scop înmulþirea ºcolarilor
ºi îmbunãtãþirea învãþãmântului, iar nicidecum crearea de mijloace de trai pentru
niºte funcþionari inutili sau, dupã cum zic în repetate rânduri rapoartele revizorilor
ºcolari de acolo, „trebuinþa de a nu lãsa pe drumuri pe institutori“.

Mijlocul pentru dânºii de a nu rãmâne pe drumuri este de a lucra cu spor în
folosul cauzei, iar nu altul.

* * *

III ºi V. Mãrirea numãrului institutorilor ºi preoþilor pensionari. S-au tre-
cut la pensie doi institutori ºi doi preoþi bãtrâni ºi s-a fãcut un mic ajutor mamei
decedatului profesor Coian.

* * *

IV. Modificãrile lefurilor institutorilor, profesorilor ºi preoþilor. Reducerile
de lefuri fãcute de dl dr. Istrati provocaserã o mulþime de protestãri, mai ales pe
motivul cã ele nu erau fãcute dupã o normã, cã loveau prea mult pe unii ºi nu
destul pe alþii. Schimbãrile aduse de dl Arion realizau, din acest punct de
vedere, o îmbunãtãþire.

Prin bugetul din 1 septembrie 1901, am cãutat sã conciliez absoluta nevoie
de a face economii cu stabilirea unei oarecare norme în lefuri, dupã principiul deja
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Circumscripþia
Numãrul
ºcolilor

Numãrul
institutorilor

Câþi institutori
vin la fiecare

ºcoalã în
mediu

Numãrul
ºcolarilor

Câþi ºcolari
vin de fiecare
institutor, în

medie

Salonic 24 46 1,92 1401 30

Bitolia 20 51 2,55 1178 23

Epir 19 27 1,42 688 25

Albania 9 15 1,67 355 24
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pus prin decizia din 2 septembrie 1898. Bineînþeles, schimbarea condiþiilor finan-
ciare nu a mai permis a admite cifrele de atunci ºi lipsa ºi de documente nu a
permis ca repartizarea sã se facã în mod destul de riguros, potrivit cu importanþa
localitãþilor, cu titlurile ºi vechimea institutorilor ºi cu efectivul ºcolarilor. Totuºi,
cifrele admise nu sunt inferioare acelor plãtite institutorilor ºi profesorilor bulgari,
greci ºi sârbi, ci din contrã, chiar aºa reduse, încã sunt superioare acelora în chip
destul de simþitor. În special, cifra minimã de 30 lei pe lunã pentru institutori ºi de
20 lei pentru preoþi, este tot acea care fusese admisã ºi de d-nii Istrati ºi Arion. Cu
un cuvânt, reducerile fãcute nu au nimic exorbitant, având în vedere condiþiile
locale de acolo ºi lefurile plãtite de celelalte naþionalitãþi. Sã nu uitãm încã cum
cã la noi în þarã un învãþãtor de cãtun este plãtit cu 40 lei pe lunã, cã un învãþãtor
suplinitor de ºcoalã ruralã primeºte net 58 pe lunã, un institutor suplinitor de oraº
109 lei, iar un cântãreþ de bisericã de sat 11 lei. Aºa fiind, este permis ca insti-
tutorilor din Macedonia, care sunt recrutaþi fãrã niciun concurs nici altã probã de
capacitate, sã li se plãteascã 30 pânã la 110 lei, iar cântãreþilor 15 pânã la 30.

Trebuie sã mai spun cã Macedonia are un fel de ºcoli care nu funcþioneazã
decât patru luni pe an, deºi sunt plãtite tot anul. În unele localitãþi muntoase, popu-
laþia româneascã îºi pãrãseºte locuinþele în timpul iernii ºi se scoboarã în câmpie.
Ar fi logic ca la aceastã populaþiune nomadã ºi institutorul sã fi fost luat tot din-
tr-însa ºi sã se mute împreunã cu dânsa, de la munte la câmpie ºi înapoi. Cu modul
acesta, învãþãtorul ar fi fost ocupat tot anul ºi copiii nu ar fi fost siliþi sã-l schimbe
de douã ori pe an. În Macedonia însã nu se face aºa, ci fiecare ºcoalã are douã rân-
duri de învãþãtori: cei de varã ºi cei de iarnã, care toþi primesc leafa pe anul întreg.

În cazul acesta sunt ºcolile de varã din Abela, Perivoli, Samarina ºi cele de
iarnã din Ciariciani, Damaºi, Grebena, Paltina, Alasona, Pertori, Vlahoiani.

* * *

VI. Creºterea numãrului ºcolilor care primesc alocaþie de chirie. Cu toatã
trebuinþa de economii ºi cu toatã hotãrârea luatã de a nu se face nicio cheltuialã
nouã, tot s-au realizat câteva îmbunãtãþiri pe unde s-a putut.

Am constatat deja restabilirea a douã ºcoli suprimate de dl Arion ºi creaþi-
unea din nou a altor douã, pentru care se obþinuse autorizaþia.

Încã o îmbunãtãþire a fost aceea de a se mãri de la 49 la 55 numãrul ºcolilor
cãrora li se dã indemnizaþia de chirie.

Este evident cã e o iluzie a crede cã o ºcoalã poate funcþiona dacã nu i se
asigurã un local. Aºa fiind, cred cã am fãcut sã creascã probabilitatea putinþei de
funcþionare, când din 72 de ºcoli am dat chirie la 55, pe când în 1899 dintr-un
numãr de 93 de ºcoli, nu primeau chiria decât 471.

1. (Nota autorului.) În 1898, din 69 ºcoli, primeau chirie 61, adicã 88,4 %; în 1899, din
93 primeau chirie 47, adicã 50,5%; în 1901, din 72 primeau chirie 55, adicã 76,4%.
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* * *

VII ºi VIII. Bugetul liceului ºi ºcolii secundare de fete din Bitolia. Lefurile
lãsate profesorilor sunt încã superioare celor plãtite de celelalte ºcoli creºtine
din Bitolia, ºi cu deosebire celor fixate prin bugetul d-lui dr. Istrati. Media nu-
mãrului orelor de curs pe sãptãmânã pentru fiecare profesor este de 14, care este
încã mult inferioarã acelei admise în ºcolile secundare greceºti, sârbeºti ºi
bulgãreºti din Bitolia.

Este bine înþeles cã am suprimat fãrã ezitare pe maestrul de scrimã ºi pe cel
de muzicã instrumentalã, precum ºi la Ianina maestrul de dans fusese deja supri-
mat de dl Arion.

Cât pentru economiile realizate la material, cred cã ele nu suferã discuþie,
mai ales cã s-a menþinut numãrul bursierilor liceului la 127, cât a fost ridicat în
1899, din 90, cât era mai înainte. Cu toate acestea, cred cã numãrul bursierilor
trebuie micºorat, pentru cã liceul nu trebuie sã fie alimentat numai prin acest
mijloc artificial. Astãzi liceul nu este frecventat de nici un copil român din oraºul
Bitolia. Copiii românilor frecventeazã ºcolile greceºti sau bulgãreºti; iar liceul
este populat numai cu copii aduºi de pe departe, atraºi de perspectiva întreþinerii
gratuite. Dacã liceul nu este în stare sã exercite cea mai micã atracþiune nici
asupra populaþiei în mijlocul cãreia se aflã, el nu-ºi atinge scopul nicidecum.

* * *

IX. Transformarea gimnaziului din Ianina în ºcoalã comercialã. Despre
utilitatea acestei transformãri, am vorbit mai sus, când am analizat decizia din
28 august 1898, ºi nu voi mai insista aici.

Când transformarea va fi completã, adicã peste patru ani, va rezulta dintr-însa
o economie de personal didactic, pentru cã gimnaziul are patru clase, iar ºcoala
comercialã va avea trei. Deocamdatã, însã, bugetul personalului sãu este acel fixat
de dl dr. Istrati, iar la material s-a prevãzut întreþinerea pentru 72 de bursieri.

* * *

X. Suprimarea gimnaziului din Berat. Acest gimnaziu nu a avut niciodatã
mai mult de 40 ºcolari în 4 clase, toþi interni bursieri. În anul 1900–1901, pentru
un personal didactic ºi administrativ de 15 inºi, nu mai erau decât 23 de ºcolari.
Nici chiar ca bursieri nu se mai gãseau ºcolari!

Suprimarea aceasta era aºa de indicatã, încât nu cer a se reveni asupra ei
nici chiar macedonenii.

ªcolarii care încã n-au absolvit cursul, s-a dispus sã treacã la ºcoala comer-
cialã din Ianina.
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* * *

XI. Reduceri la ºcoala comercialã din Salonic. Principala schimbare fãcutã
aici este aceea a înlocuirii internatului prin bursieri liberi. Mãsura aceasta a fost
dictatã nu numai prin consideraþii de economie, care ºi acelea nu sunt de
neglijat, dar mai ales cã regimul internatului este cel mai nepotrivit ce se putea
gãsi pentru niºte viitori comercianþi, care trebuie, chiar de la primii lor paºi în
viaþã, sã fie bine deprinºi cu toate nevoile ºi greutãþile ei, în loc de a fi fost
crescuþi la adãpost de orice lipsã ºi supãrare. Noi în þarã, nu avem internat la nici
una din ºcolile noastre comerciale ºi tindem a-l desfiinþa ºi la toate ºcolile profe-
sionale unde se aflã. Ce raþiune ar fi dar sã menþinem la Salonic acest regim,
condamnat la noi ºi în toate pãrþile?

* * *

XII. Suprimarea ºcolilor comerciale din Cruºova ºi Veria. Înfiinþarea
acestor douã ºcoli, la 1 septembrie 1899, a avut douã mari defecte. Primul era
cã se fãcea într-un moment de crizã extremã, când nicio creaþiune nouã nu era
permisã ºi când, în þarã, nu numai cã nu se fãceau noi creaþiuni, dar încã era
vorba de suprimarea unei universitãþi, de închiderea unui Conservator ºi a unei
ºcoli de Belle-Arte ºi când, prin legea din 1900, se reduce leafa institutorilor de
la 225 la 160 lei. Al doilea era cã, cu organizaþia ce li se dãduse, ele erau departe
de a merita numele de ºcoli comerciale. Nici programa lor, nici organizaþia lor,
nici personalul lor didactic nu le da acest drept. Dupã doi ani de la înfiinþarea
lor, fiecare din ele avea drept orice corp didactic câte trei profesori, unii foºti
institutori primari, alþii foºti profesori de gimnaziu, neavând însã niciunul cea
mai elementarã cunoºtinþã de ºtiinþele sau de practica comercialã. Le-am supri-
mat dar cu toatã convingerea cã nu se suprimã niºte ºcoli serioase, care sã rãs-
pundã la un scop. ªi dovadã cã este aºa este chiar indiferenþa cu care ele au fost
primite în localitãþile unde au fost fãcute. În momentul închiderii sale, ºcoala
din Cruºova era urmatã de 4 bãieþi ºi de câteva fete, ºi cea din Veria nu sta mai
bine. Dacã aceºti câþiva copii se trimiteau ca bursieri la Salonic, se ajungea la
acelaºi rezultat, cu mai micã cheltuialã.

* * *

XIII. Suprimarea librãriei din Bitolia. Am vorbit mai sus despre aceastã
concepþiune a unei librãrii înfiinþate cu capitalul statului ºi cu personal cu leafa
fixã. Pãrerea cã o asemenea creaþiune nu meritã sã trãiascã a avut-o ºi dl dr.
Istrati, care încã de la aprilie 1900 hotãrâse suprimarea ei. Este adevãrat cã mai
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pe urmã a revenit asupra acestei hotãrâri, pe motivul cã dl Maimuca, librarul cu
leafã, angajase prea mari cheltuieli; ca sa nu piardã d-sa, s-a decis ca librãria sã
continuie a funcþiona tot pe socoteala statului. Este iarãºi adevãrat cã leafa d-lui
Maimuca s-a redus de la 300 la 100 lei pe lunã.

Sunt în arhiva ministerului acte care aratã impresia produsã printre românii
macedoneni de aceastã creaþiune. Este, între altele, o propunere fãcutã ele unul
dintr-înºii ºi pusã la dosar, prin care cere sã fie numit el librar, cu o leafã pe
jumãtate ca dl Maimuca, ºi fãrã cheltuielile accesorii. Din alte acte, se vede cum
a înþeles dl Maimuca însãrcinarea ce i se dãduse: a primit leafa unui servitor pe
care nu-l avea, a trecut în state o leafã mai mare decât aceea pe care o plãtea
altuia, a încasat chiria de 500 lei, pe când plãtea 276. Cât pentru socoteala cãr-
þilor ce a primit ºi ce a distribuit, nimic nu se ºtie.

Eu am suprimat cu totul librãria din Bitolia ºi sunt convins cã am fãcut
bine.

* * *

XIV. Reducerea revizorilor ºcolari la doi. Pânã în 1898, toate ºcolile
române din Imperiul Otoman aveau un singur revizor ºcolar, pe lângã inspec-
torul, dl Apostol Mãrgãrit, care avea atribuþii aproape, curat administrative. Prin
decizia din 21 septembrie 1898, numãrul revizorilor s-a ridicat la doi: unul
pentru circumscripþia Salonic ºi Bitolia, celãlalt pentru Epir ºi Albania.

Aceºti doi revizori erau prea de ajuns pentru cele 69 de ºcoli primare ce
erau pe atunci. Cu toatã dificultatea comunicaþiilor din Imperiul Otoman, nu se
poate admite cã unul din aceºti revizori nu ar fi putut vizita câte 3 sau 4 ºcoli pe
lunã; cãci atâta trebuia, pentru cã fiecare din ele sã fie inspectate odatã pe an.

Ca termen de comparaþie, voi spune cã revizorii ºcolari din þarã au a ins-
pecta în mijlociu fiecare câte 125 de ºcoli. Este adevãrat cã în þarã la noi
comunicaþiile sunt mai uºoare; dar de altã parte ºi atribuþiunile revizorilor sunt
necomparabil mai multe, mai grele ºi mai complicate decât în Macedonia. ªi
apoi este mare deosebire ºi între 125 ºi 34 de ºcoli.

Cu toate acestea, la bugetul din 1 septembrie 1899, numãrul revizorilor a
fost crescut de la 2 la 4, ceea ce da o medie de abia 23 de ºcoli de fiecare,
deoarece numãrul ºcolilor crescuse la 93.

Aceastã creºtere o socot cu totul inutilã ºi nejustificatã; ºi dovadã cã e aºa,
este cã revizorul din Epir, dl Nuºi Tuliu, de mai multe luni locuia, nu în Epir, ci
la Bitolia, iar revizorul din Albania fusese numit profesor la ºcoala comercialã
din Cruºova. ªcolile dar rãmãseserã tot cu doi revizori, ºi nu se pare cã au mers
mai rãu decât pe când aveau patru.

De aceea am redus ºi eu, în buget, numãrul revizorilor la doi.
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* * *

XV. Suprimarea bugetului Mitropoliei din Constantinopole s-a impus de la
sine, în urma demisiunii mitropolitului Antim.

* * *

XVI. La ºcolile din Sofia ºi Turtucaia, personalul didactic s-a trecut în
bugetul învãþãmântului primar din þarã, pentru motivul arãtat mai sus, cã aceºti
institutori ºi învãþãtori ºi-au obþinut titlul lor prin concurs sau prin diploma de
ºcoli normale, conform legii învãþãmântului primar, ºi, prin urmare, ei au dreptul
de a fi plãtiþi întocmai ca ºi personalul didactic primar din þarã. De altfel, trecerea
lor în statele ºcolilor române din strãinãtate avea inconvenientul cã-i expunea a-ºi
vedea adese ori leafa modificatã, dupã împrejurãrile acestor ºcoli, ºi de a le face
greutãþi în ceea ce priveºte drepturile lor la gradaþie ºi la pensiune.

* * *

XVII. Reducerea fondului extraordinar. Acest fond a figurat în bugetul ºco-
lilor din strãinãtate mai totdeauna cu sume destul de însemnate, care uneori
ajungeau pânã aproape de 100.000 lei. Dar împrejurãrile care fãceau necesarã o
sumã aºa de mare au dispãrut acum.

Cu toate acestea, în anii 1899–1900 ºi 1900–1901 încã vedem cheltuieli
extraordinare, care se ridicã respectiv ia 157.742 ºi 71.583 lei, aºa cã ar fi fost
nevoie în aceºti ani a se deschide credite suplimentare foarte considerabile, pen-
tru acoperirea lor (199.643 lei în 1899–1900, ºi 18.458 lei în 1900–1901).

Din aceste cheltuieli extraordinare s-a plãtit, uneori de câte douã ori ºi cu
sume însemnate: cãlãtoriile macedonenilor care veneau la Bucureºti pentru afa-
cerile lor; cheltuielile pentru obþinerea autorizaþiilor ºcolilor care nu se obþineau
niciodatã; salariile unora care nu funcþionau în Macedonia nicio zi ºi ale altora
care funcþionau în þarã ºi luau salariul ºi de aici. Existã în astã privinþã un lung
raport care dã pe faþã uºurinþa cu care se cheltuiau banii.

Aceste lucruri trebuie sã înceteze ºi, de aceea, suma de 20.000 lei, cât am
prevãzut eu, trebuie sã fie de ajuns.

* * *

Din aceastã expunere rezultã cã bugetul de la 1 septembrie 1901, lasã
neatinsã organizaþia ºcolilor ºi bisericilor din strãinãtate, în pãrþile în care ea
poate produce rezultate utile, dar suprimã cheltuielile de prisos; suprimã ºcolile
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cãrora bunul simþ public le-a dat numele de fictive, nume care le va rãmânea
pentru totdeauna; suprimã lefurile institutorilor care de ani întregi erau plãtiþi ºi
care nici mãcar de formã nu cãutau sã-ºi facã datoria; suprimã cheltuielile de
lux, de aparat sau de aparenþã.

Ceea ce s-a fãcut în Macedonia, trebuia sã se facã mai curând sau mai
târziu. S-a fãcut acum, pentru ca nevoile prezentului ne-au forþat sã nu mai amâ-
nãm o operã de curãþire, care prea de mult se amânã.

De altfel, pentru ce motiv, într-un moment ca acesta, când în þarã nu am
ezitat a stârpi cu energie toate cauzele de risipã, singurã Macedonia ar fi scãpat
de la regula tuturor? Sunt servicii în þarã, în care, în proporþie, s-au fãcut
reduceri mai mari decât în Macedonia. Chiar în resortul Ministerului Instrucþiei
Publice, pe lângã exemplele deja date, mai menþionez cã leafa revizorilor ºcolari
s-a redus de la 500 lei la 272 lei pe lunã; a protoiereilor, de la 300 la 141; cã
serviciul inspectoratului, care numãra 9 inspectori, s-a redus la 3.

Când nevoile ne silesc la sacrificii aºa de mari la noi în þarã, cu ce drept sã ni
se pretindã a se face excepþie pentru singurã Macedonia, unde cel puþin nu vedem
rezultatele sacrificiilor enorme pe care le-am fãcut timp de peste 30 de ani?

ªi cu toate acestea, într-un moment când þara întreagã, în faþa pericolului, se
reculege, când fiecare face sacrificii fãrã a murmura, pentru cã-ºi dã seama de gra-
vitatea situaþiei, numai din Macedonia se ridicã protestãri ºi se încearcã rãzvrãtiri.

Dar asupra acestei chestii, se cuvine sã mã opresc câtva.

* * *

Este o constatare pe care au fãcut-o toþi aceia care au urmãrit afacerile
macedonene de câtãva vreme încoace, anume cã, în mintea multor institutori din
Macedonia, preocuparea bugetarã ia proporþii din ce în ce mai mari ºi primeazã
pe toate celelalte.

Constatarea aceasta se poate face cu deosebire de atunci de când bugetul
Macedoniei a fost ridicat de la 145.700 lei la 450.000, ºi pe urmã la 525.000 lei
pe an. Acest însemnat sacrificiu, pe care þara îl fãcea cu gândul de a da un sprijin
cât mai puternic unei idei mari, a avut efectul contrar: acela de a face sã se uite
ideea, sau cel puþin a se lãsa pe al doilea plan, pentru ca primul plan l-au ocupat
disputele ºi pretenþiile pentru împãrþirea lefurilor.

Acesta este un trist adevãr, care trebuie spus cu curaj ºi fãrã înconjur, pentru
ca dacã nu va veni îndreptare radicalã ºi imediatã, inutile vor fi toate silinþele
viitoare ºi toate sacrificiile trecute.

Ca sã nu mã urc departe în trecut, voi lua lucrurile de la 1899 încoace.
Abia se schimbase guvernul, în aprilie 1899, ºi ministerul se vãzu asediat

de o mulþime de macedoneni, care formulau pretenþiile cele mai variate. Deja în
capitalã se aflau mulþi dintr-înºii, a cãror principalã ocupaþie era de a înainta
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ministerului în fiecare zi câte o petiþie, prin care cereau îndemnizãri mai mult
sau mai puþin închipuite, ori posturi mai mult sau mai puþin fictive. Peste varã,
mai venirã încã mulþi alþii din Macedonia, cãci este acum un lucru constatat cã
cei de acolo nu pregetã a face aceastã lungã ºi costisitoare cãlãtorie, pentru
cauzele cele mai neînsemnate.

Este o problemã a se ºti cu ce susþin asemenea cheltuieli ei, oameni sãraci,
care mereu se plâng ca nu le ajung pentru trai subvenþiile ce primesc.

Este adevãrat cã ministerul a fost totdeauna prea generos cu dânºii. Amin-
tesc cei 19.330 lei ce li s-a plãtit în 1899–1900, ca îndemnizãri de cãlãtorie,
îndemnizãri pe care li le-a plãtit ministerul în mare parte, pentru a-i despãgubi
de cheltuielile ce fãcuserã ca sã vinã sã-l asalteze cu solicitãrile lor.

În vara anului 1899 stãruinþele au fost aºa de mari, încât împinserã pe
minister la alcãtuirea bugetului de 761.646 lei, pe care l-am analizat mai sus.

În adevãr, aici trebuie cãutatã origina înfiinþãrii celor 100 de posturi noi, a
adãugirii de institutori noi la niºte ºcoli care nici nu funcþionau sau funcþionau
cu un numãr neînsemnat de elevi, a creaþiunii de ºcoli ºi prin urmare de posturi
noi prin localitãþi unde se ºtia de mai înainte cã nici nu se vor putea deschide, a
înfiinþãrii funcþionarilor de la librãria din Bitolia etc.

Dovadã cã aºa a fost este cã ºcolile din Sofia ºi Turtucaia, care cu toate
acestea dau rezultate cu mult mai apreciabile decât cele din Macedonia, dar
pentru care nimeni nu stãruise, nu au avut mai nicio parte în enormele adaose
ale bugetului.

Dovadã mai este cã bugetul, care se ridica la un total de 761,646 lei, pe
când disponibili nu erau decât 525.000, a fost aprobat fãrã mãcar sã fi fost
totalizat. Un asemenea buget nu putea sã fi fost lucrat în birourile ministerului;
el a fost adus din afarã ºi impus în bloc, fãrã cercetare ºi fãrã discuþie, prin presi-
unea nemãsuratelor stãruinþe.

Dovadã mai este cã cei care nu luaserã parte la alcãtuirea lui ºi care la repar-
tizarea beneficiilor nu avuserã parte suficientã au manifestat nemulþumirea lor.

Dovadã mai este în fine asemãnarea care este între bugetul din 1899 ºi
proiectul de buget prezentat ministerului în 1900 de cãtre d-nii Cosmescu, Dan,
Nuºi Tuliu ºi Ilie Papahagi, proiect care menþine toate cele cuprinse în bugetul
din 1899, ºi care ºi el este nemotivat, ca ºi acela.

Deoarece dar bugetul din 1899 era opera macedonenilor înºiºi, a unor
oameni care cunoºteau mai bine decât oricine împrejurãrile din þara lor, s-ar fi
putut aºtepta cineva sã-i vadã profitând de creditul limitat ce li se acorda, pentru
a face ºi altceva decât creaþiuni de posturi ºi mãriri de salarii. Era timpul sã se
facã ceva pentru organizarea sistematicã a lucrurilor, pentru stabilirea ordinei ºi
disciplinei, care lipseºte cu totul, pentru facerea unor programe potrivite Mace-
doniei, pentru regularea salariilor dupã niºte norme raþionale etc. etc. Decizia
din 21 septembrie 1898 ridica deja câteva din aceste chestii ºi mai erau ºi altele.
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Însã nimic din toate acestea nu au avut în vedere autorii bugetului din 1899:
singura lor preocupare a fost de a împãrþi cât mai multe foloase în toate pãrþile,
ºi la aceasta trebuie sã recunoaºtem cã au izbutit pe deplin.

În adevãr, bugetul din 1899 a satisfãcut atâtea pretenþii nejustificate ºi a
deºteptat atâtea apetituri, încât era lesne de prevãzut cã va fi foarte grea sarcina
acelor care vor fi chemaþi a readuce lucrurile la locul lor, cãci era evident cã
bugetul din 1899 nu putea fi menþinut cu niciun preþ.

Cel dintâi asupra cãruia a cãzut aceastã sarcinã a fost dl ministru Istrati.
Deºi bugetul de la 1 septembrie 1899 era fãcut pentru întregul an ºcolar

pânã la 1 septembrie 1900, d-sa a vãzut cã aplicarea lui pânã la capãt ar lãsa un
deficit aºa de colosal, încât a fost silit sa nu-l aplice decât ºase luni, ºi sã ia, la
22 mai 1900, o decizie prin care reducea bugetul d-lui T. Ionescu cu începere
chiar de la 1 aprilie, adicã cu aproape douã luni în urmã. ªi cu toate acestea,
pentru acoperirea cheltuielilor angajate pe baza bugetului din 1899, tot a fost
nevoie sã se deschidã credite suplimentare în sumã de 199.643 lei ºi sã stea per-
sonalul neplãtit 7 pânã la 10 luni.

Dar în fine, dl Istrati nu fãcuse altceva decât sã readucã bugetul la cifra de
525.000 lei, votatã de Camerã, dupã cum fuseserã ºi bugetele dinainte de 1 sep-
tembrie 1899. ªi cu toate acestea protestãrile ce a ridicat în Macedonia au fost
nenumãrate. Pentru ce? Dacã pânã la 1 septembrie 1899 puteau merge ºcolile de
acolo cu 486.500 lei pe an (38.500 lei serveau pânã atunci pentru renta ºcolilor
din Braºov), pentru ce nu ar fi putut merge cu 525.000 lei, de la 1 aprilie 1900
înainte? Ce se întâmplase în aceste ºase luni, care sã impunã þãrii doborâtã sub
greutãþile sale, încã un sacrificiu de 277.695 lei pe an, în mod inexorabil? Nimic
alt decât cã, în aceste ºase luni, fuseserã 100 de funcþionari noi care gustaserã
din buget ºi alþi 200 care avuserã avantaje, ºi nici unii, nici alþii nu consimþeau
sã renunþe la ele ºi sã revinã la starea de lucruri ce era cu ºase luni în urmã. Cât
pentru chestia culturalã, ea nu era deloc în cauzã aici.

Peste alte ºase luni, la noiembrie 1900, dl ministru Arion voia sã-ºi stabi-
leascã ºi d-sa proiectul de buget pentru anul 1901–1902. În timpul acesta,
evenimentele dovediserã ºi celor mai increduli trebuinþa imperioasã, absolutã,
care era de a se face economii.

D. Arion reduse de la 530.000 la 430.000 cifra pusã în bugetul ministerului
pentru ºcolile ºi bisericile române din strãinãtate.

Dar, pentru a nu se mai expune la recriminãrile ce suferise dl Istrati, cercã
sã se consulte cu profesorii ºi institutorii de acolo, ºi sã alcãtuiascã bugetul în
înþelegere cu dânºii, în limita sumei ce fixase d-sa.

Rezultatul a fost cã profesorii ºi institutorii i-au declarat scurt ºi neted cã
formarea bugetului în aceastã limitã era imposibilã, pentru cã ar produce prea
mari nemulþumiri. D. Arion fu nevoit sã-ºi formeze singur proiectul de buget.
D-sa pãrãsi ministerul înainte de a-l fi pus în practicã; dar se poate prevedea
primirea ce i s-ar fi fãcut, dacã ar fi venit vremea sã-l aplice.
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A venit în fine bugetul general de la martie 1901 ºi cifra ºcolilor din Mace-
donia fu scãzutã la 300.000 lei. Nefiind timp pentru un studiu mai lung s-a fãcut
un buget provizoriuiu pentru lunile iulie ºi august, lãsându-se pentru aprilie, mai
ºi iunie tot bugetul d-lui Arion; iar în iulie, în urma economiilor rezultate de la
Mitropolia din Constantinopole ºi de la ºcoalele din Sofia ºi Turtucaia, se fãcu un
alt buget mai larg ºi mai bine plãnuit, care s-a pus în aplicare de la 1 septembrie.

Protestãrile ºi de astã datã nu întârziarã a se produce. Acum, însã ele înves-
tirã un caracter de violenþã ºi de rãzvrãtire pe care nu-l avuserã mai înainte.

* * *

Pe la începutul lui iunie, ministerul fu încunoºtiinþat cã un numãr de profesori
ºi institutori din Macedonia se agitau pentru a provoca acolo o rãzvrãtire printre
corpul didactic, pentru a se opune reducerilor fãcute. Denunþarea era foarte pre-
cisã ºi însoþitã de diverse documente care o coroborau pe deplin.

În capul miºcãrii erau:
dl Cosmescu ºi N. Baþaria(9), profesori la liceul din Bitolia;
dl N. Papahagi(10), profesor la ºcoala comercialã din Cruºova;
dl Pericle Papahagi(11), profesor la ºcoala comercialã din Salonic;
dl Nuºi Tuliu, revizor ºcolar al circumscripþiei Epirului.
D-nii N. ºi P. Papahagi îºi pãrãsiserã posturile ºi veniserã la Bitolia, anume

pentru a se consacra agitaþiei. Dl Nuºi Tuliu am arãtat mai sus cã de mai multe
luni nu mai cãlcase prin Epir ºi locuia la Bitolia; revizoratul sãu era în pãrãsire.
Cauza era cã i se interzisese de a mai cãlca în Epir, prin ordin formal al valiului.

În urma mai multor întruniri ce au avut în casã la dl Baþaria, la dl Maimuca
ºi la dl Capsali, revizorul ºcolar al circumscripþiei Bitolia, s-a fixat planul de
campanie.

Era vorba a se subscrie, prin toate mijloacele, un fel de procurã prin care
corpul didactic ºi poporul macedonean sã autorizeze pe cei 5 de mai sus ca sã
lucreze pentru a face sã se revinã asupra mãsurilor luate de minister. Armaþi cu
aceastã procurã, cei 5 trebuiau sã vinã la Bucureºti, sã cearã audienþe la
Ministerul de Instrucþiune, la Primul ministru ºi în fine la M. S. Regele: ºi dacã
nu vor obþinea nimic, sã înceapã o agitaþie, în capitalã, pentru a sili pe guvern
sã facã de nevoie ceea ce nu ar fi voit sã facã de voie. Voiau chiar sã-l forþeze
sã le dea o rentã anualã, ca sã întreþinã singuri ei ºcolile din acele pãrþi, fãrã
amestecul statului ºi guvernului român. Printre alte mijloace de presiune, era ºi
greva generalã a tuturor institutorilor ºi profesorilor din Macedonia, fãrã a mai
vorbi de alte mijloace, dar asupra cãrora nu cred necesar a insista aici.

Din nefericire pentru conjuraþi, presa a avut cunoºtinþã de planul lor, care a
fost dat pe faþã printr-un articol publicat în „Voinþa Naþionalã“ din 12 iunie.

Fie din cauza acestei publicãri timpurii, fie din alte cauze, agitaþia, care
trebuia sã înceapã chiar de la începutul lui iulie, a fost amânatã pentru mai
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târziu. Dar dupã chipul cum a început pe urmã ºi dupã cum se desfãºurã, se vede
cât de intemeiatã era ºi denunþarea primitã de minister ºi informaþiile presei, cu
toatã dezminþirea datã într-un târziu de organizatorii agitaþiei, dezminþire care
nu are nicio valoare în nimic ce conþine.

La începutul lui septembrie, ei au sosit în Bucureºti, afarã de dl Cosmescu,
care a rãmas în Macedonia, pentru a nu lãsa sã se stingã acolo rãzvrãtirea
semãnatã de dânºii în lunile de varã. În ziua de 4 septembrie, delegaþiunea a fost
primitã în audienþã de mine la Minister, fiind faþã ºi d-nii deputaþi N. Ianovici,
N. Coculescu(12) ºi G. Dragu(13), pe care-i rugasem sã asiste pentru a nu lãsa sã se
producã versiuni neexacte asupra celor ce aveau sã se petreacã, dupã cum s-au ºi
fãcut încercãri.

În esenþã, delegaþia a cerut a se reveni pur ºi simplu asupra mãsurilor de
economie luate de minister, afarã de suprimarea gimnaziului din Berat, pe care
a gãsit-o bunã. În caz contrar, a anunþat cã nicio ºcoalã din Macedonia nu se va
deschide ºi, în cele din urmã, cã Macedonia nu ne mai recunoaºte (textual). De
atunci, cei 4 delegaþi au rãmas în Bucureºti pentru a urmãri mai departe o
acþiune care, dupã zisa lor, abia acum începe.

Atitudinea aceasta a delegaþiunii, chiar în capitala regatului, ar fi singurã de
ajuns pentru a dovedi caracterul acþiunii ce a întreprins. Este însã necesar sã
intrãm în oarecare amãnunte, pentru ca sã nu rãmânã nicio îndoialã asupra sco-
pului ce se urmãreºte ºi a mijloacelor ce se întrebuinþeazã.

* * *

Prima grija a celor 5 a fost de a reuni cât mai multe semnãturi pe procura
al cãrei text le fusese procurat din Bucureºti

Pentru aceasta, ei au început pe de o parte a cutreera în persoanã Mace-
donia; iar pe de alta, a rãspândi invitaþii în scris cãtre acei pe care nu-i puteau
vedea înºiºi.

Dl Pericle Papahagi ºi-a luat pe seamã districtul Meglen; dl Nuºi Tuliu,
Epirul; dl N. Papahagi, Cruºova ºi vecinãtãþile ei; dl Cosmescu, diverse pãrþi din
circumscripþia Bitolia. Ei au uzat pe acolo de toate mijloacele pentru a ademeni
pe oameni ºi a cãpãta iscãlituri. Mijlocul cel mai întrebuinþat a fost de a ame-
ninþa pe institutori cu toatã urgia, pentru ziua când guvernul actual va fi rãstur-
nat, lucru pe care-l promiteau cu toatã siguranþa. În Epir, emisarii lãþesc vorba
cã dl Nuºi Tuliu a venit la Bucureºti ca sã rãstoarne guvernul.

Pe toþi îi asigura cã, în caz de a fi destituiþi din cauza tulburãrilor, viitorul
ministru de Instrucþie nu numai le va restabili leafa de la 1899, dar încã le-o va
plãti ºi pentru timpul cât vor fi fost destituiþi. În fine, spun celor care vor sã-i
creadã cã agitaþia lor este sprijinitã de cãtre persoane sus puse din Bucureºti.

Am putut urmãri aceste miºcãri aproape zi cu zi, precum de asemenea posed
exemplare, unele originale, altele în copie, din scrisorile prin care delegaþii
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cereau din toate pãrþile iscãlituri pe procura lor. Am ºi dovezi indirecte, în mare
numãr, de aceastã vânãtoare de iscãlituri. Citez aici numai câteva.

În primele zile ale lui iunie, dl Petru Danisca, învãþãtor, a primit de la dl Nuºi
Tuliu, care pe atunci era încã revizor ºcolar, textul procurii, cu invitaþie de a o
iscãli ºi de a face tot posibilul ca sã fie acoperitã de un numãr de iscãlituri cât se
poate de mare. Cu câteva zile mai înainte, la 25 mai, acelaºi învãþãtor primise de
la dl V. Naca, profesor la gimnaziul din Berat, o scrisoare prin care-i trimitea ºi
el textul procurii ºi-l îndemna sã adune cât mai multe iscãlituri pe dânsa. Scri-
soarea meritã sã fie cititã, pentru cã e plinã de revelaþiuni interesante. Se spune
într-însã cã, „prin desfiinþarea ºcolilor cu mai puþin de 10 elevi, în care categorie
intrã aproape toate ºcolile din Albania, se distruge aproape chestia culturalã
românã din Albania“. Se mai spune cã „asemenea procure s-a fãcut din toate
comunele române din Macedonia, în înþelegere cu cei din Bucureºti care doresc
salvarea chestiunii, ºi dupã al cãror exemplu am fãcut ºi noi de aici“. Cu aceasta
se rãspunde celor care tãgãduiesc cã textul procurii fusese trimis din Bucureºti.

Cred util sã spun cã dl V. Naca era profesor la Berat în 1898, de unde l-am
destituit eu, din cauzã de prevaricaþiuni(14) în administrarea fondurilor inter-
natului. În 1899 a fost restabilit în acelaºi post, din care acum a rãmas scos, prin
faptul desfiinþãrii gimnaziului. Abia intrat în minister, am ºi primit numeroase
reclamaþii contra lui din partea furnizorilor internatului, care sunt neplãtiþi pe
câte doi ani, deºi banii s-au rãspuns de minister.

La Ianina, procura a fost trimisã unora dintre profesorii de la gimnaziu, cu
cerere de a aduna iscãlituri ºi bani de cheltuialã. Au fost unii care au iscãlit, alþii
nu; s-au pus ºi câteva nume fictive. Pentru comunele vecine, a fost însãrcinat
institutorul Ioan Patajo, de la ºcoala primarã de acolo, ca sã adune iscãlituri.

Dl Pandu Rusa, învãþãtor la Resna, a primit vizita chiar a d-lui Cosmescu
în persoanã, care i-a cerut iscãlitura ºi dupã cum zice el, „înºelându-l prin tot
felul de promisiuni ºi asigurãri“, a cãpãtat-o. Peste câteva zile, dându-se pe faþã
planurile ce urmãrea delegaþia, a cerut sã-ºi retragã iscãlitura; delegaþii însã au
refuzat, zicându-i cã este laº. El atunci a dat declaraþia reprodusã la finele
acestui raport (Anexa nr. 26).1

Ceea ce s-a întâmplat cu Pandu Rusa, s-a întâmplat cu mulþi alþii. Au fost
mulþi aceia care, dupã ce au iscãlit, ademeniþi prin promisiuni ºi afirmãri neade-
vãrate sau prin ameninþãri, au cerut sã-ºi retragã iscãliturile. Unii au reuºit, cei
mai mulþi însã nu; delegaþia a refuzat neted.

Mai ºtiu cã un numãr de iscãlituri care figureazã pe procurã sunt fictive.
Aceasta rezultã dintr-o mulþime de declaraþii, pe care le am din localitãþile cele
mai diverse.
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Astfel sunt fictive cele mai multe din semnãturile ºi peceþile de la Turia,
Meþovo, Ianina. Unele sunt puse de ºcolari minori.

Ar fi prea lung ºi fastidios sã reproduc aici numeroasele dovezi ce am de
mijloacele nepermise de care s-a servit delegaþia în aceastã afacere. Cele pe care
deja le-am enumãrat sunt de ajuns ca sã arate ce valoare are hârtia în puterea
cãreia ea se dã drept împuternicita corpului didactic ºi a poporului macedonean.

Nu pot însã sã nu mã opresc asupra a douã documente, care ele singure ar
fi de ajuns pentru a da pe faþã armele utilizate în aceastã afacere ºi scopurile ce
se urmãresc.

Posed originalele a douã scrisori adresate unui institutor de dl Cosmescu,
membru al delegaþiei: una este din 12 mai, cealaltã din iunie.

Trec peste distrugerea chestiei naþionale, peste catastrofa cea mare, peste
pericolele cu care sunt ameninþaþi ºi altele de acelaºi fel. Asemenea lucruri se
gãsesc în mai toatã aceastã corespondenþã ºi nu au nicio valoare alta decât aceea
a unor declamaþii care se scot la ivealã, nu acum pentru prima oarã. Au mai fost
utilizate nu mai departe decât anul trecut, când cu reducerile d-lui Istrati.

Mai importante sunt alte lucruri.
Dl Cosmescu scrie la 12 mai: „Oricine se dã îndãrãt de la acþiunea comunã

pentru salvarea neamului de la o pieire sigurã, numai român nu poate fi. Suntem
siguri cã pretutindeni, afarã de puþine excepþii, care sunt canalii din cele mai
mari ºi tâmpiþi fãrã seamãn, românii noºtri au sã se arate oameni de astã datã.
Pericolul este comun ºi orice dare la o parte va fi marcatã cu pecetea infamiei.
Sã nu uitãm cã cei care ar vrea sã stea la o parte profitând de lupta ºi sacri-
ficiile celorlalþi n-au sã pãþeascã bine. Oamenii aceia de ce au fricã nu au sã
scape“. Iar la 7 iunie: „Orice dezertare de la acþiunea comunã este o nenorocire
ºi o pagubã moralã pentru acela care lucreazã în acest chip. Pentru fratele meu,
nu doresc o aºa reputaþie de dezertor ºi laº“. Acestea din urmã le scria, pentru
cã corespondentul sãu nu se grãbise a trimite iscãliturile cerute la 12 mai. Sunt
întocmai cuvintele cu care tot acest dl Cosmescu rãspunsese lui Pandu Rusa,
care cerea sã-ºi retragã iscãlitura.

Ne putem întreba: ce sens vor fi având ameninþãrile acestea îndrãzneþe? Ce
anume se poate întâmpla rãu acelora care nu vor urma pe dl Cosmescu ºi tova-
rãºii sãi? Pe ce se bazeazã d-sa, un simplu profesor de liceu, pentru a ameninþa
un întreg popor cu mânia sa?

Dar, fãrã a mai cãuta rãspunsul la aceste întrebãri, este destul sã reþin cã
ameninþarea ºi intimidarea au fost, împreunã cu afirmãrile neadevãrate ºi cu
promisiunile, unul din mijloacele prin care s-a surprins buna credinþã sau
timiditatea celor mai mulþi. ªi, când unii au prins de veste ºi ºi-au cerut înapoi
semnãturile, li s-a refuzat tot cu ameninþãri.

Atâta ar fi de ajuns pentru a lua orice valoare pretinsului act al poporului
macedonean. De aceea, nu am considerat niciodatã, cum nu consider nici acum,
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pe membrii delegaþiei, altfel decât ca niºte simpli agitatori, ale cãror arme, sco-
puri ºi speranþe îmi sunt bine cunoscute. Datoria mea este numai de a le da pe
faþã uneltirile ºi a cãuta sã zãdãrnicesc acþiunea lor culpabilã contra existenþei
ºcolilor române din Macedonia.

Scrisorile d-lui Cosmescu constituie cele mai evidente ºi mai puternice
dovezi de mobilele de care se conduce agitaþia în chestia macedoneanã, ºi de
mijloacele puþin corecte care s-au întrebuinþat ºi se întrebuinþeazã. Rugãminþi,
ameninþãri, intimidãri, promisiuni de lucruri care nu erau în puterea ei, calomnii
ºi injurii la adresa guvernului, intrigi ºi insinuãri: nimic nu s-a cruþat. Dar ceea
ce trece peste toate limitele permise este cã în aceastã miºcare, începutã,
plãnuitã, condusã ºi susþinutã într-un mod aºa de necalificabil, sã se amestece ºi
persoana inviolabilã a Capului statului. Când dl Cosmescu, membru al dele-
gaþiei a îndrãznit sã scrie: „Regele român se întâlneºte la Abbazzia cu regele
grecilor ºi face politicã pe seama noastrã“, el a comis o faptã contra cãreia sun-
tem toþi datori sã ne ridicãm cu indignare. Nimeni în þarã nu-ºi permite a pune
la îndoialã înalta înþelepciune ºi patriotismul Regelui; nimãnui în þarã nu-i este
permis a se atinge de dânsul; delegaþia însã a facut-o ºi pe asta.

Aceasta ne aratã care este datoria noastrã ºi ne-o vom face cu energie ºi fãrã
cruþare.

Ca sã termin cu aceastã chestie, constat cã, cu toate mijloacele nepermise
puse în miºcare, cu toate cã stãruinþele au durat de la începutul lui mai pânã la
finele lui august, rezultatul subscrierii procurelor a fost departe de a fi aºa cum
îl dorea delegaþia. Un foarte mare numãr de institutori, profesori, preoþi ºi simpli
locuitori au refuzat sã semneze, sau, dupã ce au semnat, au vrut sã li se anuleze
iscãliturile. Sunt oraºe ºi sate întregi care nu au dat niciuna. La Bitolia, cu toatã
afirmarea contrarã a d-lui Cosmescu din scrisoarea de la 12 mai, nu se dedese
nicio iscãliturã pânã la 15 iunie. Din multe locuri, iscãliturile luate sunt fictive.

Actul de care se prevaleazã delegaþia, alcãtuit în aºa mod, este prin urmare
fãrã nicio valoare.

Dl Cosmescu mai zice în scrisoarea sa: „Cauza (pentru care liceul din
Bitolia ar fi fost menajat la alcãtuirea bugetului meu) este cã profesorii liceului
sã nu þipe în contra mãsurilor luate, fiind dânºii mai totdeauna aceia care îºi iau
acest rol vitreg; adicã nu toþi, ci câþiva. Aceºtia însã nu au sã tacã nici de astã
datã, ci sunt hotãrâþi ca sã-ºi facã datoria pânã în capãt... O fericire este cã se
gãseºte o mânã de oameni care sunt hotãrâþi sã-ºi facã datoria chiar cu preþul
vieþii lor, dacã trebuinþa va cere“.

Dl Cosmescu ºtie bine cã trebuinþa nu va cere ca sã-ºi punã viaþa în pericol.
Dar în ceea ce priveºte restul, mã refer la anexele nr. 29 ºi 30. Acestea sunt niºte
petiþii, adresate ministerului la 27 iulie ºi 1 martie 1900, de cãtre niºte profesori
din Macedonia, dintre care doi, dl P. Papahagi ºi dl C. Cosmescu, sunt acum
membri în delegaþie. Prin acele petiþii se cere sã se lase neatinse pe viitor lefurile
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semnatarilor pe care le aveau înainte de reducerile d-lui Istrati. În petiþie nu se
vede ca acei domni sã fi cerut aceleaºi avantaje ºi pentru colegii dlor, profesori
ºi institutori, care fuseserã sau aveau sã fie atinºi aºa de greu prin reducerile
d-lui Istrati. Din contra, dl Cosmescu cere ca, în bugetul ce se va alcãtui sã i se
facã d-sale o leafã mai mare decât colegilor sãi.

Cum se potrivesc asemenea cereri cu fãgãduielile de mai sus, de jertfire a
vieþii?

* * *

Am vãzut pânã aici în ce mod necorect s-a format pretinsa procurã a dele-
gaþiunii. Vin acuma la o altã încercare a ei, care prezintã un caracter cu mult mai
grav.

Este vorba despre silinþele ce ºi-a dat ºi-ºi dã încã, de a împiedica funcþi-
onarea ºcolilor din Macedonia, de a provoca rãzvrãtirea ºi greva generalã a cor-
pului didactic macedonean.

Cum cã aceasta fãcea parte din planul ei de campanie, ministerul fusese
informat încã de la începutul lui iunie ºi, precum informaþiile lui s-au verificat
întocmai în ceea ce priveºte mijloacele întrebuinþate pentru obþinerea de iscãli-
turi, ele se verificã ºi pentru aceastã parte a programului delegaþiei.

Scrisorile de mai sus ale d-lui Cosmescu aratã pânã la ce punct îºi propu-
neau membrii delegaþiei sã meargã cu violenþa ºi lipsa de respect pentru adevãr.
Dar nu s-au oprit acolo.

Ei au întreprins sã rãspândeascã zgomotul cã reducerile deja fãcute nu erau
singurele pe care avea sã le facã ministerul, ci cã vor fi urmate de multe altele.
Se zicea, în special, cã ºcolile din Meglen ºi Albania vor fi desfiinþate mai toate.

Ei au cãutat sã încredinþeze pe macedoneni cã campania lor este încurajatã
ºi susþinutã de oameni sus puºi în þarã ºi cã guvernul, intimidat, nu va întârzia
sã revinã asupra tuturor reducerilor sale. Au mers pânã a se lãuda cã ei vin la
Bucureºti ca sã rãstoarne guvernul.

Au afirmat cã vor intenta proces statului român ºi cã, cu sprijinul oamenilor
sus puºi despre care am pomenit, sunt siguri sã-l câºtige. În urma audienþei de
la 4 septembrie, au dat relaþiuni false asupra ei ºi au atribuit ministrului cuvinte
de naturã a mãri iritaþia, pe care lucrau deja de patru luni ca sã o provoace. Dar,
mai presus de toate, principalul mijloc prin care delegaþia conta sã-ºi ajungã
scopul era de a provoca greva generalã ºi nu s-au dat înapoi nici înaintea acestui
atentat la însãºi existenþa chestiei pe care pretinde cã o apãrã.

Deja la iunie, aceastã parte a programului delegaþiei a fost denunþatã prin
ziarul „Voinþa Naþionalã“. Aceasta însã nu a împiedicat-o de a-ºi urmãri þinta.
Toatã vara ea a lucrat pe faþã, cu o înverºunare ºi cu îndrãznealã demnã de o
operã mai bunã, pentru ca, la 1 septembrie, nicio ºcoalã sã nu fie deschisã. ªi
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acum are încã curajul sã vorbeascã în numele chestiei culturii naþionale din
Macedonia! Dar ce atentat mai mare putea comite cineva contra ei, decât ceea
ce a fãcut ºi face delegaþia?

Dl N. Papahagi a stat douã luni la Cruºova, unde socrul sãu, dl Petraºincu,
este membru în fosta eforie a ºcolilor româneºti de acolo. Tot timpul acesta au
lucrat amândoi pentru a face imposibilã redeschiderea ºcolilor la 1 septembrie.

La Bitolia, dl Cosmescu, ajutat de dl Maimuca, fostul librar, Capsali, fostul
revizor, ºi alþi câþiva, a fãcut tot ce i-a fost posibil pentru a revolta pe institutori
ºi profesori.

Satele ºi oraºele Macedoniei au fost inundate cu scrisorile membrilor dele-
gaþiei îndemnând la revoltã, la închiderea ºcolilor. Au plecat ºi în persoanã din
loc în loc, pentru a semãna vrajba ºi rãzvrãtirea.

Cu toate aceste manopere, la Perlepe s-a deschis ºcoala la 5 septembrie.
Atunci doi din foºtii efori, Chiru ºi Pentefranga, îndemnaþi de fostul revizor
Capsali, se silesc sã o închidã cu forþa ºi fac ºi un protest, semnat de ei doi, ºi în
care au trecut ºi semnãtura bãtrânului Capsali, imitatã de fiul sãu Tache. Nemul-
þumiþi cu atâta, peste câteva zile aceiaºi inºi trimit institutorului o adresã prin
care-l someazã sã închidã ºcoala, considerând cã ºcolile trec prin niºte
împrejurãri grele.

La Bãiasa, institutorul G. Zissi a deschis ºcoala la timp; peste câteva zile,
o grupã de partizani ai d-lui Nuºi Tuliu a venit de la Avdela, încercându-se sã-l
sileascã cu forþa ca sã o închidã, încercare ce n-a reuºit.

O altã tentativã, tot asupra ºcolii din Bãiasa, a fost fãcutã de însuºi insti-
tutorul St. Damaºoti, directorul ei. Adresa comunitãþii române de acolo din 28
octombrie 1901 aratã cum acest domn a voit sã sileascã pe colegul sãu G. Zissi
sã închidã ºcoala ºi pe urmã sã-l oblige sã semneze demisia sa, ameninþându-l
în caz contrar cu destituire din partea comisiunii. Acest act oficial dovedeºte
pânã la evidenþã cã încercarea de a se închide ºcolile este opera culpabilã a
comisiunii însãºi.

La Ianina, s-au silit sã opreascã pe ºcolarii ºcolii comerciale sã vinã la
internat ºi a trebuit ameninþarea directorului cã-i va elimina, pentru a-i face sã
reintre în ordine.

Dl Cosmescu, care nu a venit în þarã împreunã cu ceilalþi membri ai delegaþiei,
anume pentru ca sã întreþinã în Macedonia focul rãzvrãtirii, a rãmas acolo timp de
aproape o lunã, lucrând fãrã cea mai micã sfialã, pentru a opri deschiderea ºcolilor
ºi pentru a închide pe acele care s-au deschis. D-sa asigura pe toþi ca viitorul
ministru de Instrucþie va plãti leafa întreagã a greviºtilor, pe tot timpul cât vor fi
închis ºcolile, ºi nu dupã bugetul actual, ci dupã acel de la 1899; ameninþa, din
contra, cu urgia aceluiaºi viitor ministru pe aceia care nu-l vor asculta.

În fine, dovada cea mai evidentã de scopul ce se urmãreºte, ne-a dat-o chiar
în capitalã dl Nuºi Tuliu, care a avut curajul sã injurieze ºi sã ameninþe în modul
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cel mai violent pe dl I. Hondrosom, pentru cã a primit postul de revizor ºcolar
în Epir ºi Albania, spunându-i în faþã ºi în prezenþa multor asistenþi, cã ºcolile
din Macedonia trebuie negreºit sã fie închise, chiar cu sila. Îndrãzneala nici nu
putea merge mai departe.

Cu toatã frãmântarea aceasta, rezultatele dobândite de rãzvrãtitori sunt
departe de a rãspunde aºteptãrilor lor. Mai toate ºcolile s-au deschis ºi funcþio-
neazã. Informaþiuni numeroase ºi sigure, venite din izvoarele cele mai diverse,
ºi în mare parte chiar de la institutori sau de la comunitãþi, nu lasã nicio îndoialã
în aceastã privinþã.

Chiar în Epir, unde delegaþia afirmã cu mai multã stãruinþã cã ºcolile stau
închise, ele funcþioneazã regulat. Fac excepþie, se înþelege, ºcolile de iarnã, ale
cãror cursuri niciodatã nu încep decât la noiembrie, ºcolile care niciodatã nu au
avut ºcolari, ºi ºcoala de la Avdela la, fortãreaþa unuia din delegaþi, unde nu
numai cã nu s-a deschis ºcoala, dar încã s-au fãcut încercãri pentru a împiedica
cu forþa deschiderea ºcolilor din unele localitãþi vecine.

Cu toate acestea delegaþia, care ºtie bine cum stau lucrurile, nu se sfieºte a
rãspândi ºtirea tendenþioasã cã ºcolile sunt închise toate ºi nu pot uita tonul de
satisfacþie în care unul din membrii ei, la audienþa de la 4 septembrie, mi-a
repetat acest lucru de douã ori. Chiar a doua zi am primit raportul amãnunþit de
ºcolile care în momentul acela erau deschise ºi funcþionau, unele încã de la 20
august, precum erau înseºi ºcolile din Cruºova, pe care se silise atâta dl N.
Papahagi sã le opreascã de a se deschide.

* * *

Încercarea culpabila a delegaþiei ºi a adepþilor ei de a împiedica funcþionarea
ºcolilor se complicã cu încercãri de a produce tulburãri chiar aici, în þarã. Partea
aceasta a acþiunii sale a fost ºi ea datã pe faþã la iunie, ºi aceasta era prea uºor,
deoarece delegaþia anunþa fãþiº ce-ºi propune sã facã. Am spus mai sus cum a lãþit
vorba în Macedonia cã ea vine la Bucureºti ca sã rãstoarne guvernul, ºi cei de
acolo aºteaptã în adevãr sã vadã petrecându-se lucruri grave. Într-un memoriu
adresat ministerului contra desfiinþãrii gimnaziului din Berat, se spune fãrã
înconjur cã, dacã aceastã desfiinþare se va menþinea, sau, chiar dacã numai s-ar
schimba corpul didactic al gimnaziului, „se vor naºte diferite episoade curioase ºi
neaºteptate“, ºi autorul mai spune cã „se simte încã în putere pentru a combate pe
inimicii chestiei.“ Într-o scrisoare venitã în iunie din Macedonia în Bucureºti, un
institutor de acolo scria: „Vara aceasta se vor petrece lucruri destul de interesante.
Fericiþi de voi cei care vã gãsiþi la faþa locului, unde vor avea loc toate acestea!
Mai ales începutul anului ºcolar viitor va fi cât se poate de bogat în surprize.”

Aºadar este vorba de a se uza mijloacele violente nu numai în Macedonia,
ci chiar aici, la noi, în însãºi Capitala Regatului.
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Pânã acum, aceastã parte a programului nu a avut decât un început de
execuþie. Ea s-a mãrginit la corespondenþe ºi articole mai mult sau mai puþin
violente ºi false, publicate prin ziare, la o agresiune, în Calea Victoriei, contra
directorului gimnaziului din Ianina, ºi la scoaterea unui ziar.

Vom vedea pânã unde se încerca sã meargã, pe calea aceasta.

* * *

Acum în urmã, delegaþia a anunþat, cu o satisfacþie deloc disimulatã, cã
institutorii din Epir ºi-au dat în bloc demisiile, pe care i le-au trimis ei.

Cu modul acesta, se verificã punct cu punct programul pe care delegaþia ºi
l-a tras încã de la început, care a fost dat pe faþã încã de la iunie, prin ziarul
„Voinþa Naþionalã“, ºi din care fãcea parte ºi greva generalã.

Cât pentru mijloacele ce întrebuinþeazã, ele nu variazã: tot intimidarea,
promisiunile, ameninþãrile, dau pe faþã întregul sistem, pânã ºi destituirea cu
care ei, delegaþii, ameninþã pe institutorii care nu-i vor asculta. Ar fi greu ca
cutezanþa sã poatã merge mai departe.

E de prisos sã adaug cã demisia în bloc este un neadevãr, cã ºtiu deja cã
institutorii cei mai de seamã îºi cautã de treabã, ºi cã pânã acum nicio demisie nu
a ajuns în mâna ministrului, singurul în drept a le primi ºi a decide asupra lor.

Aceastã expunere ºi dovezile care o însoþesc, aratã în mod evident care este
caracterul miºcãrii în faþa cãreia ne aflãm. Este vorba de o rãzvrãtire bine
caracterizatã, care nu se dã înapoi nici înaintea mijloacelor violente, nici chiar
înaintea încercãrii de a se paraliza cu totul funcþionarea ºcolilor. ªi de vreme ce
existenþa acestor ºcoli este scopul imediat al cheltuielilor ce s-au fãcut ºi se fac
ºi al silinþelor noastre de 32 de ani; de vreme ce închiderea lor, chiar momen-
tanã, ar face un rãu enorm cauzei; de vreme ce orice încercare de tulburare pe
strãzile Bucureºtilor nu poate avea alt efect decât de a discredita cu totul chestia
macedoneanã în ochii românilor din regat; este evident cã mobilele care dic-
teazã purtarea acelor care au îndrumat acþiunea lor pe o asemenea cale ºi a
acelor care-i inspirã, nu este deloc preocuparea de interesul chestiei macedo-
nene, ci cu totul altul.

De altfel este de ajuns sã considerãm înseºi revendicãrile puse înainte.
Am arãtat mai sus cã reducerile fãcute anul trecut de dl Istrati erau cu mult

mai mari, în raport cu cifrele bugetului d-lui Take Ionescu, decât acele fãcute anul
acesta. Acele reduceri erau fãcute fãrã nicio normã, aºa cã atingeau pe unii în mod
foarte greu, pe alþii nicidecum. Minimul de leafã al institutorilor era scoborât la
30 lei pe luna, ºcolile secundare erau reduse mult, librãria din Bitolia era supri-
matã, lefurile preoþilor scoborâte pânã la 20 lei pe lunã, ale cântãreþilor pânã la 10.

Dl Arion a suprimat 19 ºcoli, 25 de institutori ºi 6 preoþi, a menþinut
minimul de lefuri al dlui Istrati. În proiectul sãu pentru 1901–1902, lefurile erau
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scoborâte încã cu mult mai jos, de vreme ce institutorii începeau de la 24 lei,
preoþii de la 16, cântãreþii de la 8.

Însuºi gimnaziul din Ianina a fost în punctul de a dispãrea anul trecut. Dl
Nuºi Tuliu, revizor ºcolar pentru Epir, prin o adresã cãtre minister a cerut
strãmutarea lui la Meþovo, sub cuvânt cã la Ianina lipseºte cu totul populaþia
româneascã care sã-l alimenteze. Ministerul a cerut avizul profesorilor liceului
din Bitolia, care la 19 iunie 1900 au ºi dat un aviz favorabil; dar schimbarea
ministerului a fãcut sã rãmânã lucrurile tot ca mai înainte. Toate acestea se vãd
expuse în ziarul „Timpul“ nr. 141 din 27 iunie 1900.

Aºadar acum un an se recunoºtea de toþi, minister, profesori ºi actuali mem-
bri ai delegaþiei, cã un gimnaziu la Ianina era o inutilitate, iar mãsura ce se
propunea echivala cu suprimarea lui purã ºi simplã, cãci ar fi fost nevoie de o
nouã autorizaþie, care se ºtia ca nu se poate obþinea, iar populaþia românã din
Meþovo este aºa de indiferentã pentru ºcoala românã, încât cea primarã care este
acolo ºi care avea trei institutori, de ani întregi nu are niciun ºcolar.

Cu toate acestea, anul trecut nu a fost altceva decât reclamaþii ºi stãruinþe,
în limitele permise.

Anul acesta, când toate cheltuielile statului sunt reduse în proporþii aºa de
mari; când, cu toate acestea, reducerile fãcute în Macedonia nu au alt obiect decât
de a se reveni la numãrul de ºcoli ºi de institutori care era la 1 septembrie 1899,
înaintea bugetului de 761.646 lei; când am suprimat numai 11 ºcoli, recunoscute
chiar prin acte ale membrilor delegaþiei cã erau fictive; când aceste suprimãri au
fost compensate în parte prin înfiinþarea altor 4; când repartizarea lefurilor este
fãcutã dupã o normã, fie ºi imperfectã, dar susceptibilã de îmbunãtãþire; anul acesta
se recurge la greve ºi la ameninþãri de violenþe; se recurge la neadevãruri, precum
este afirmarea cã lefurile sunt scoborâte la 25 lei pentru institutori, la 15 lei pentru
preoþi, la 5 lei pentru cântãreþi; cã ºcolile din Prizrend, Calcandelen ºi Florina,
suprimate anul trecut de dl Arion, ar fi fost suprimate acum, ºi altele; se face un cap
de acuzaþie din suprimarea gimnaziului din Berat, a cãrei necesitate au recunoscu-
t-o delegaþii înºiºi la audienþa de la 4 septembrie, precum ºi din schimbãrile fãcute
în personal, schimbãri impuse, nu numai de trebuinþa de a utiliza personalul cel mai
bun ºi de a lãsa în afarã pe cei necompetenþi, dar ºi prin cerinþe locale, prin dorinþe
exprimate în mod formal de orãºenii din mai multe pãrþi.

Aºadar, este o deosebire completã între caracterul miºcãrii de anul trecut ºi
al celei de anul acesta. Este destul sã ºtim cã anul acesta miºcarea a fost pornitã,
încurajatã ºi dirijatã chiar din Bucureºti, ca sã ne explicãm aceastã diferenþã.

* * *

De altfel, catã sã se ºtie cã întreaga agitaþie este opera numai a celor 5
membri ai delegaþiei ºi a câtorva din institutorii concediaþi care sunt de
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conivenþã cu dânºii. Silinþele lor de a târî întreaga Macedonie în acþiunea lor
culpabilã, au rãmas în cea mai mare parte zãdãrnice; ºcolile funcþioneazã regu-
lat, cel puþin acele care aveau ºcolari, cãci despre celelalte nici nu poate fi vorba.
Aceasta dovedeºte îndeajuns ce valoare are pretenþia delegaþiei de a fi repre-
zentanta întregului corp didactic ºi a poporului macedonean.

Ar fi fost ºi de mirare ca corpul didactic ºi poporul macedonean, într-o
afacere în care credea cã are trebuinþã a convinge pe guvern în sensul modului
lor de a vedea, sã fi recurs tocmai la bunele oficii ale unor persoane a cãror
alegere era de naturã a face imposibilã orice înþelegere. Unul din delegaþi fusese
destituit de mine acum trei ani, pentru cã, în calitatea lui de director, cutezase sã
dea afarã din ºcoalã pe revizorul trimis de mine ca sã facã o inspecþie, ºi pentru
cã pusese doi albanezi sã dea afarã din ºcoalã pe niºte profesori; altul, mai anii
trecuþi, a ameninþat cu cuþitul pe directorul liceului din Bitolia, ºi a fost destituit
de mine prin telegraf, pentru cã întreprinsese a rãzvrãti Macedonia. Alegerea
unor asemenea persoane ar fi fost o adevãratã ofensã pentru ministru, ºi nu cu
dânsele se putea sta de vorbã.

Dar am vãzut ce valoare are aceastã pretinsã alegere; am vãzut în ce chip s-a
fãcut pretinsa procurã, ºi s-a acoperit cu semnãturi fictive, ori puse de copii de
prin ºcoli, ori smulse prin ameninþãri sau prin promisiuni. Mulþi chiar din acei
care au semnat în adevãr au vãzut curând ce urmãreau delegaþii ºi au cerut sã-ºi
retragã iscãliturile; am vãzut ce le-au rãspuns delegaþii. Dar chiar dacã în iunie,
delegaþia ar fi cãpãtat altceva decât o hârtie fãrã valoare, anulatã de drept din
cauza mijloacelor necorecte prin care fusese trimeasã, acea hârtie, al cãrei pretext
era bugetul din aprilie, nu mai avea valoare în urma modificãrii lui. Bugetul
alcãtuit în august îmbunãtãþea mult situaþia, faþã de cel format la aprilie, ºi de
aceea modificarea din august fusese primitã cu satisfacþie de cei mai mulþi. Dele-
gaþii ar fi trebuit ca, în loc de a refuza retragerea semnãturilor celor care cereau
sã se retragã, sã vadã dacã toþi semnatarii adevãraþi mai înþelegeau sã-i urmeze.

Ceea ce însã nu au fãcut delegaþii de bunã voie, au fãcut macedonenii înºiºi.
Nu numai în mod izolat mulþi au cerut sã-ºi retragã iscãliturile; nu numai institu-
torii s-au opus cu energie la încercãrile, chiar violente, de a li se închide ºcolile,
dar ºi în mod colectiv, prin acte formale, unele publicate, altele adresate ministe-
rului, macedonenii se leapãdã de orice solidaritate cu acþiunea delegaþiei.

Reproducem [în anexe] o declaraþie semnatã de 40 români din Bitolia ºi
alta de 16 români din Cruºova ºi, în fine, adresa membrilor Eforiei centrale din
Bitolia, care are o deosebitã importanþã. În adevãr, se ºtie rolul pe care l-a jucat
în anii din urmã aceastã Eforie, care a fost câtva timp consideratã ca centru al
activitãþii româneºti din Imperiul Otoman. Ea este desigur cu mult mai în drept
a vorbi în numele poporului macedonean decât delegaþia, ºi ceea ce spune ea
este hotãrâtor pentru aceastã delegaþie. Reproducem ºi aici textul acestei
importante declaraþii:
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„Domnule ministru,

Subsemnaþii, membri ai Eforiei centrale din Bitolia, singurii reprezentanþi
recunoscuþi de autoritãþile imperiale otomane, constatând cã d-nii C.I. Cos-
mescu, N. Baþaria, Tuliu Nuºi, Pericle Papahagi ºi Nicolae Papahagi, însãrcinaþi
ca sã intervie pe lângã d-voastrã pentru ameliorarea poziþiunii corpului didactic
ºi bisericesc din aceste locuri, au depãºit mandatul ce li s-a dat, înrolându-se în
politica de partid din România; constatând cã prin recentele mãsuri ale d-voastrã
aþi binevoit a ameliora soarta zisului corp didactic ºi clerical; constatând cã aþi
binevoit a înfiinþa o ºcoalã comercialã la Ianina; având deplinã încredere în senti-
mentele patriotice ale d-voastrã cã veþi binevoi a ne da ºi pe viitor aceeaºi
solicitudine în vederea propãºirii cauzei noastre culturale;

Declarãm, în numele poporului ai cãrui reprezentanþi suntem, cã mandatul
dat sus ziºilor domni înceteazã de a mai fi, rãmânând de acum încolo nul ºi
neavenit.

Deci, nici noi, nici poporul nu ne solidarizãm cât de puþin cu cele ce ar face
ziºii domni din acea comisiune, rãmânând ca faptele lor sã fie considerate ca
personale ale lor.

Primiþi, vã rugãm, Domnule ministru, asigurarea prea distinsei noastre
consideraþii.

(ss) P. Christovitz, preºedinte al Eforiei,
Filip Apostoleseu, 
George Cherestegi

Bitolia 19 septembrie 1901

Aceste documente închid procesul. Acum este dovedit cã cei 5 pretinºi
delegaþi ai poporului macodonean nu lucreazã decât în numele lor propriu ºi cã
numai ei sunt rãspunzãtori pentru încercarea de a se opri în loc mersul ºcolilor
române din Macedonia ºi de a se tulbura buna înþelegere care trebuie sã fie între
cei de aici ºi cei de acolo, în vremi grele cum a fost ºi în cele bune.

* * *

Din cele arãtate în acest raport se poate acum vedea ce temei au plângerile
formulate în petiþia adresatã Majestãþii Voastre de cãtre cei patru delegaþi mace-
doneni, precum ºi veracitatea celor mai multe din afirmaþiile lor concrete.

Ei spun cã pânã anul acesta niciodatã nu s-au suprimat ºcoli ºi nu s-au redus
posturi de institutori. Am arãtat cã la 1 septembrie 1900 s-au redus 19 ºcoli ºi
36 posturi de institutori, profesori ºi preoþi.

Ei spun cã s-au suprimat anul acesta 13 ºcoli primare ºi 4 secundare ºi cã 81
institutori au fost lãsaþi pe dinafarã. Am arãtat cã s-au suprimat 11 ºcoli primare,
cã s-au înfiinþat alte 4, cã s-au suprimat 3 ºcoli secundare, dintre care douã nu
aveau niciun scop ºi nici ºcolari, iar institutorii ºi profesorii suprimaþi sunt 62.
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Ei spun cã s-au redus lefurile institutorilor pânã la 25 lei pe lunã, ale
preoþilor la 9 ºi 15 lei pe lunã. Aceasta nu este exact. Minimul lefii institutorilor
este azi de 30 lei pe lunã, cum a fost fixat de dl dr. Istrati ºi de dl Arion, iar leafa
minimã a preoþilor este de 20 lei pe lunã, întocmai cum a fost ºi în bugetele dlor
Istrati ºi Arion.

Ei spun cã am redus lefurile cântãreþilor pânã la 5 lei pe lunã, pe când cu
am fixat minimul acestor lefuri la 15 lei pe lunã, d-nii Istrati ºi Arion scoborîserã
acest minimum la 10 lei pe lunã. Ei spun cã am redus lefurile dintr-o datã cu
30, 40 ºi 60%. Acesta nu este exact. Reducerile de 30, 40 ºi 60 % au fost fãcute
în aprilie 1900, ºi chiar atunci erau perfect justificate, de vreme ce ele se fãceau
în raport cu bugetul din septembrie 1899, care depãºea cu aproape 240.000 lei
cifra votatã de Camerã. Cât pentru reducerile fãcute de mine, ele sunt mai puþin
mari ºi mai egal repartizate decât acele din aprilie 1900.

Tot aºa, nu este exact cã bugetul Macedoniei s-a redus cu peste 60%. Redu-
cerea este de 43%, cifrã în care ºcolile ºi posturile fictive intrã pentru cea mai
mare parte.

Nu este exact cã Ianina este centrul românesc cel mai compact, ºi dovada o
dã însuºi raportul din 1 iunie 1900 al d-lui Nuºi Tuliu, unul din semnatarii peti-
þiei, prin care cerea strãmutarea la Meþovo a gimnaziului din Ianina, pe motivul
cã aici lipseºte cu totul populaþia româneascã care sã-l alimenteze.

ªi, în fine, ºirul nesfârºit de înlocuiri ºi transferãri despre care se vorbeºte
în petiþie, nu trece deloc peste ceea ce s-a fãcut în toþi anii; ºi fãrã îndoialã anul
acesta el se impunea mai mult decât oricând, în urma schimbãrilor bugetare.

Dacã chiar într-o petiþie adresatã Majestãþii Voastre s-au putut spune
neexactitãþi, se poate judeca de ce mijloace s-a uzat pentru a se induce în eroare
opinia publicã, ºi în þarã ºi în Macedonia.

Am reunit în acest memoriu ºi în anexele lui elementele pe care le-am
crezut necesare pentru cunoaºterea stãrii actuale a chestiei macedonene, cel
puþin în liniile ei principale1.

Am crezut cã este timpul ca sã înceteze misterul care învãluieºte aceastã
chestie ºi care provenea nu numai din necunoaºterea ei, dar ºi din credinþa gre-
ºitã cã ea trebuie sustrasã vederii tuturor.

Mai întâi, Suveranul ºi þara au dreptul sã ºtie unde s-a ajuns dupã 32 de ani
de sforþãri ºi de cheltuieli, fãcute cu cea mai deplinã voie bunã, însã într-un scop
bine determinat; au dreptul sã ºtie pânã la ce punct acest scop a fost realizat.

De altã parte, activitatea româneascã în Macedonia este strict legalã, se face
cu observarea cea mai exactã ºi sincerã a legilor otomane, nu urmãreºte niciun scop
contrar interesului Imperiului Otoman, ºi se urmãreºte la lumina zilei, cu ºtiinþa
guvernului otoman ºi sub controlul lui. Nu este dar nici aici un motiv de ascundere.
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În fine, nu trebuie sã ne îndoim cã starea lucrurilor româneºti din Mace-
donia este perfect cunoscutã de toþi acei de acolo si de pe aiurea care au interes
sã o cunoascã, ºi misterul ce se face nu ne împiedicã decât pe noi de a cunoaºte
bine o chestie pe care suntem cei dintâi interesaþi a o cunoaºte.

Este adevãrat, din nenorocire, cã, dupã atâþia ani de luptã, rezultatele
dobândite sunt departe de a fi în proporþie cu sacrificiile fãcute. Dar constatarea
aceasta nu trebuie sã ne descurajeze. Va trebui, din contra, ca o mai bunã
cunoaºere a lucrurilor ºi o mai bunã utilizare a forþelor, sã ne permitã a evita pe
viitor unele greºeli din trecut, ºi sã ordonãm acþiunea noastrã într-un mod mai
raþional decât pânã acum.

* * *

Cel dintâi ºi cel mai însemnat lucru ce trebuie sã se facã este de a se defini
bine scopul ce se urmãreºte ºi de a se trage pe urmã un plan de acþiune potrivit
cu acest scop ºi care sã se aplice cu stãruinþã.

Este stabilit de demult cã se urmãreºte dezvoltarea ºi întreþinerea limbii ºi
sentimentului naþional românesc prin o propagandã de naturã pur culturalã. ªi
cu toate acestea, pânã mai deunãzi limba românã nu se preda în liceul din
Bitolia, principalul nostru stabiliment cultural, acela care trebuie sã fie focarul
de luminã româneascã în pãrþile acelea.

Liceul ºi gimnaziile dau învãþãturã teoreticã la un numãr de tineri macedo-
neni, care, pe urmã, în mare parte, vin în þarã ºi se fixeazã aici. Ceilalþi devin
postulanþi de posturi pe acolo. În toate cazurile, dacã exceptãm pe cei câþiva
care pot fi utilizaþi ca institutori, liceul ºi gimnaziile, dupã cum stau lucrurile,
nu servã cum trebuie cauza propagandei.

Înfiinþãm mereu ºcoli ºi posturi noi de institutori ºi profesori; dar nu dãm
nicio atenþiune dacã aceste ºcoli sunt populate cu elevi ºi cum sunt populate. Am
vãzut cum chiar macedonenii constatã cã 65 de ºcoli din 93 nu se cheamã cã
existã, decât pentru cã sunt reprezentate prin niºte institutori care figureazã în
buget. În asemenea condiþii, înfiinþarea de ºcoli poate sã ne facã iluzie nouã – nu
altora – cã ºcolile merg bine; în realitate ele sunt absolut inutile; existenþa sau
neexistenþa lor trece cu totul nebãgatã în seamã pentru populaþia româneascã, pe
care noi cei de aici ne închipuim cã o convertim la sentimentele ºi la limba naþi-
onalã. În realitate, ne înºelãm pe noi înºine, fãrã a înºela pe nimeni alþii.

Am înmulþit mereu personalul, închipuindu-ne cã ºcolile vor fi în raport cu nu-
mãrul funcþionarilor care vor figura în buget. În realitate, am transformat o acþiune
de o ordine moralã foarte înaltã într-o afacere de interes meschin, ºi am fãcut ca
românismul sã fie pentru unii un obiect de paradã, pentru alþii de folos material.

Acum 20 sau 30 de ani, pe când bugetul macedonean abia era de câteva mii
de lei, nu se pomeneau institutori care, pentru o reducere de 10 sau 20 de lei pe
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lunã, sã ameninþe a trece în taberele opuse. Asemenea monstruozitãþi sunt pro-
dusul caracterului de interes personal pe care chiar noi l-am dat acþiunii noastre.

Am lucrat pentru a transporta în Macedonia luptele ºi pasiunile noastre, ºi
pentru a ne face acolo partizani care sã serveascã interesele noastre politice de
aici, ca ºi când macedonenii ar mai fi avut nevoie de aceasta pentru a fi dezbinaþi!

Am asistat impasibili sau neputincioºi la nesfârºitele certuri care se iscã
pentru toate nimicurile între cei ce se intituleazã apostolii românismului în
Peninsula Balcanicã, certuri care nu numai paralizeazã orice acþiune utilã, dar
se propagã ºi afarã din ºcoalã.

Am lãsat ca nedisciplina sã domneascã ºi sã se întindã în corpul didactic ºi
am contribuit sã o agravãm, asigurând impunitatea acelora care se dedeau drept
clienþi politici ai noºtri.

Am recrutat personalul didactic fãrã nicio regulã, fãrã nicio garanþie de
capacitate; nu am cãutat a-l cunoaºte, nu i-am proporþionat rãsplata cu munca ºi
cu capacitatea lui.

Prin cheltuieli nechibzuite ºi prin fãgãduieli nerealizabile, am fãcut sã se
nascã în mintea macedonenilor idei, aspiraþii, ambiþii ºi pretenþii pe care nu
suntem ºi nu vom fi niciodatã în stare a le satisface.

ªi altele, ºi altele.
Rezultatele acestui sistem le vedem acum care sunt.
Avem ºcoli multe ºi institutori mulþi, dar nu avem ºcolari; ba încã numãrul

ºcolarilor a scãzut, cu cât a crescut acela al institutorilor.
Lucrarea de propagandã a rãmas circumscrisã abia în câteva centre ºi s-a

mãrginit numai la partea populaþiei cea mai sãracã, fãrã sã atingã mai deloc
partea cea avutã sau mai cultã. De aceea vedem cã liceele, gimnaziile, ºcolile
comerciale nu au decât ºcolari interni bursieri, pentru cã altfel ar fi rãmas goale,
dovadã cã ºcoala primarã nu a avut destulã putere pentru a atrage spre cultura
româneascã pe cei care ar fi în stare sã urmeze învãþãmântul secundar. De aceea
vedem cum la Bitolia 1.500 de copii români urmeazã în ºcoalele greceºti, bulgã-
reºti sau sârbeºti, pe când în ºcoala românã sunt abia 40.

De aceea, liceul din Bitolia abia are câþiva externi, dintre care niciunul nu
este bitolian. De aceea, se vãd unii români cu oarecare vazã, care figureazã une-
ori chiar în eforiile româneºti ºcolare, dar care-ºi trimit copiii la ºcolile greceºti
sau bulgãreºti. De aceea, nu vedem niciun ajutor dat culturii româneºti de ro-
mânii macedoneni, cei mai interesaþi la reuºita ei, rãmânând toatã povara pe buget.

Este vorba acum sã renunþãm la erorile trecutului, sã încetãm de a ne amãgi
înºine, sã nu ne mai plãtim numai cu vorbe, ºi sã nu mai credem cã chestia mace-
doneanã este numai o chestie de declamaþie ºi subiect de discursuri lipsite de sens.

Trebuie sã ne convingem cã ea cere o energie de fier, o muncã încordatã, o
cunoºtinþã exactã a lucrurilor ºi destul simþ practic pentru a nu întreprinde
lucruri nerealizabile.
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Se va vedea atunci cã, pentru a reuºi, nu se cere numaidecât sã risipim banii
þãrii fãrã nicio socotealã ºi cã cu o cheltuialã mult mai micã, fãcutã cu chib-
zuialã, se pot realiza lucruri care altfel nu se pot face nici cu cheltuieli împãtrite.

Atunci se va gãsi un tãrâm de înþelegere, pe care toþi cei de aici sã lucrãm
în deplinã concordie pentru atingerea scopului comun, oricare ar fi deosebirile
care ne-ar despãrþi în alte chestii, cãci pe tãrâmul cheltuielilor necumpãtate, este
sigur cã o înþelegere nu se va putea niciodatã stabili.

Cât pentru macedoneni, trebuie ºi ei sã contribuie la aceastã lucrare de
reparaþie. Dacã vor ca propãºirea lor culturalã sã devie o realitate, ca munca lor
sã ducã la rezultat bun ºi ca naþionalitatea românã din Pind sã capete consistenþã
ºi tãrie, este indispensabil ca macedonenii sã renunþe la eternele lor neînþelegeri
ºi sã nu mai considere misiunea lor ca o curatã afacere de buget. Mai trebuie sã
înþeleagã cã regatul român nu poate admite ca ei sã-i dicteze condiþii, ºi cã nu
va permite în niciun chip ca vreunii dintr-înºii sã-l tulbure cât de puþin în
regularea unor interese, pe care singur el este în drept sa le regulize cum înþelege
ºi cum poate el. Rãzvrãtirile, atitudinea violentã ºi provocatoare nu vor avea alt
efect, decât de a înstrãina pe românii din regat de cauza lor, ºi aceasta le va face
desigur mai mult rãu decât micºorarea subvenþiilor. Cãci regatul României s-a
înãlþat prin o acþiune paºnicã, înþeleaptã ºi acum cã a devenit în Orientul
Europei reprezentant al ordinei, au se va putea niciodatã face instrumentul unei
acþiuni contrare aºezãmântului sãu ºi intereselor sale.

Bucureºti, 15 noiembrie, 1901

(Publicat în broºurã specialã, însoþit de anexe, pe care nu le reproducem ci dãm numai unele
lãmuriri absolut necesare. Biblioteca Academiei nr. II 65.045.)

45.

Rezoluþie pusã la 22 decembrie 1901 pe raportul nr. 532 din
1901 al revizorului de Roman, care înainteazã memoriul

învãþãtorului Mureºeanu privitor la lucrul manual

Rezoluþiunea cuprinde pe scurt, câteva dispoziþiuni de principiu în privinþa lucru-
lui manual. De la ideile exprimate aici vor porni o sumã de dispoziþiuni ce va lua Haret
în cursul activitãþii sale ministeriale cu privire la lucrul manual. N-am reprodus aici
memoriul lui Mureºeanu.

Pãrerile expuse în memoriul d-lui Mureºeanu sunt în mare parte juste, ºi mai
multe din ele sunt realizabile. Este necontestat cã învãþãmântul manual trebuie sã
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se exercite cu deosebitã preferinþã asupra materiilor prime pe care le avem în þarã
ºi care pot renta sãteanului. Totuºi nu e bine a se exclude de tot alte exerciþii, ca
traforajul, sculptura, rafia, pentru motivul cã acestea se pot exercita cu scop
curat educativ în localitãþile unde ar lipsi materiile prime recomandate de dl
Mureºeanu, sau unde aptitudinea învãþãtorului nu-i permite sã exerciteze
altceva. Pe urmã, sunt unele care pot da în mod indirect folos practic. Spre
exemplu, sculptura poate duce cu înlesnire la introducerea printre sãteni a
industriei jucãriilor ieftine care îmbogãþesc pe mulþi þãrani din Germania. Cu
toate acestea marea preferinþã va trebui negreºit datã lucrului materiilor prime
ce se gãsesc în þarã ºi se pot lucra de þãrani cu scop de câºtig. Admit ca la
expoziþiunile de lucru manual din timpul conferinþelor anuale sã se facã concurs
de lucru între elevii aduºi de diverºii învãþãtori ca sã se þinã în seamã numãrul
obiectelor expuse, ca recompensa învãþãtorilor sã se facã proporþional cu
meritul lor, în loc de a se da egal la toþi adaosul de 10%; asupra acestui din urmã
punct însã trebuie cercetat dacã nu vor fi dificultãþi din partea legii.

Aprob cu deosebire ca din preþul vânzãrii lucrurilor jumãtate sã-l ia ºcolarii.
Aceasta e în acord ºi cu principiul legii învãþãmântului profesional, ºi e cel mai
puternic mijloc de a populariza lucrul manual. Maeºtri ambulanþi pentru lucru
manual e mai greu sã avem, pentru cã ar încãrca bugetul ºi deocamdatã noi avem
nevoie a ne completa numãrul de ºcoli rurale, care e departe de a egala
trebuinþele.

Se va ruga dl N. Moga, institutor la Câmpulung, sã ne facã de urgenþã pro-
puneri asupra modului de a realiza aceste idei, chiar la conferinþele din aprilie
viitor. Asemenea ºi asupra propunerii ca lucrul manual sã se predea în toate
orele de dupã amiazã, într-un numãr de zile pe sãptãmânã.

(Publicatã în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 196 din 15 martie 1902, p.
2789.)

46.

Circulara nr. 685 din 17 ianuarie 1902 cãtre licee ºi ºcoale
secundare de fete ca sã se respecte dispoziþiile programelor ºi

regulamentele

Adeseori ministerul a putut sã constate cã în unele ºcoli secundare nu se
observã cu destulã atenþiune, nici ordinele sale, nici regulamentul, nici programele.

Citãm numai câteva exemple:
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Cunoaºtem cazul unui liceu unde un profesor, din propria sa autoritate, a
intervertit ordinea programei, predând într-o clasã materia prevãzutã pentru alta
ºi vice-versa.

Aceasta este o abatere de cea mai mare gravitate, pentru cã dezorganizeazã
studiile, rupe orice fel de legãturã a acestei ºcoli cu ºcoalele similare, ºi distruge
cu totul economia programei, care a fost o lucrare foarte grea, alcãtuitã dupã un
plan bine hotãrît.

Dacã o asemenea faptã ar fi permisã unui profesor, ne întrebãm, la ce mai
serveºte sã avem programe, ºi ce rol mai are ministerul?

Ei bine, acest fapt aºa de grav, nu a ajuns la cunoºtinþa ministerului decât din
întâmplare. Directorul respectiv nu a crezut de cuviinþã sã uzeze de dreptul ce-i dã
ºi legea ºi regulamentul de a face sã reintre în regulã pe cel abãtut, dar nici mãcar
nu a dat de ºtire, inspectorului sau ministerului, ca sã ia ºi mãsurile necesare.

Regulamentul prevede cã materia fãcutã în fiecare orã, sã se noteze în con-
dica de prezenþã. Aceastã dispoziþiune are de scop de a face posibil controlul
modului cum se aplicã programa; cãci planul programei fiind de a se face o
anumitã parte de materie într-un anumit numãr de lecþiuni este indispensabil a
se putea ºti, la fiecare moment, dacã programa se pãzeºte ºi dacã nu e pericol a
rãmâne materia neterminatã.

Aceastã dispoziþiune a regulamentului se executã într-un chip aºa de defectu-
os, încât rãmâne iluzorie. Notarea materiei în registrul de prezenþã se face într-un
mod aºa de concis sau aºa de confuz, încât nu se poate nimic înþelege din ea.

Regulamentul prevede cã, pentru materiile la care sunt manuale aprobate
de minister, nu este permisã introducerea în ºcoalã a unui manual neaprobat ºi
cu deosebire a manualelor în limbi strãine.

Aceastã dispoziþiune, aºa de clarã ºi de logicã, nu este observatã mai deloc.
Veþi ºti cã de aici înainte, pentru anii viitori, nu vom mai admite nicio abatere
de la aceastã dispoziþie.

Am dat repetate ordine ºi circulare cã nu permitem sub niciun motiv a se
impune ºcolarilor cumpãrarea de cãrþi inutile, de caiete, blocuri, texte etc. care
nu sunt aprobate nici impuse de programã. Cu toate acestea, mereu descoperim
abuzuri de acest fel.

Când se întâmplã ca un profesor sã absenteze un mic numãr de lecþiuni,
regulamentul prevede ca el sã fie suplinit printr-un coleg. Aceastã dispoziþiune
se interpreteazã în unele locuri ca suplinirea sã o poatã face un maestru.

Aceasta s-ar putea face, dacã maestrul ar uza de orele colegului sãu în folosul
propriului sãu curs, cu obligaþiunea pentru el ca într-o altã zi sã cedeze colegului
sãu un numãr egal din orele sale (art. 239). Dar este contra celui mai elementar
interes al cursului ca un maestru de gimnasticã, spre exemplu sã întreprindã a þine
clasa de limba latinã sau de matematici, în lipsa profesorului respectiv, dupã cum
se face pe unele locuri. Acestea sunt doar câteva exemple de abatere, din care se
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poate lesne înþelege cât rãu se aduce ºcolii din neobservarea programelor,
regulamentului ºi ordinelor ministeriale.

D-voastrã, domn … director, aveþi obligaþiunea de a priveghea exacta apli-
care a tuturor acestora. Regulamentul indicã în mod foarte clar datoriile d-voastrã
ºi chipul de a le îndeplini. A le trece cu vederea este a face inutilã însãrcinarea
de director, dar în acelaºi timp este a paraliza mersul ºcoalelor.

ªtiu cã nu toate ºcolile meritã aceste observaþiuni. Dar cred necesar sã atrag
atenþiunea tuturor dlor directori ºi directoare asupra acestor lucruri, pentru ca
acei care au greºit sã nu mai greºeascã, iar acei care au fost în regulã sã-ºi dea
ºi mai bine seama de relele ce au evitat, þinându-se în regulã.

(Publicatã în ,,Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 193 din februarie 1902,
p. 2673 ºi în „Colecþia legilor Instrucþiei“ 1901–1904, p. 520.)

47.

Raport la Rege nr. 3893 din 22 ianuarie 1902 
despre activitatea extraºcolarã a unor învãþãtori ºi 

pentru a li se acorda ,,rãsplata muncii”

Din acest raport se poate vedea, în primul rând, cã Haret þinea ca distincþiunile
cerute de el a se acorda învãþãtorilor sã fie bazate pe fapte care sã justifice distingerea;
în al doilea rând, gãsim în esenþã ideile fundamentale ale miºcãrii cooperatiste ºi acele
care au fost mai târziu aplicate ºi dezvoltate în legislaþia cooperaþiunii în þara noastrã.
Argumentarea din acest raport este una din dovezile manifeste ale modului cum înþe-
legea Haret democratismul prin ridicarea stãrii materiale ºi morale a sãtenilor.

Institutorii ºi mai ales învãþãtorii sãteºti constituie fãrã îndoialã unul din
factorii cei mai puternici pentru îmbunãtãþirea stãrii intelectuale, morale ºi
materiale a þãrii. Prin numãrul lor, prin preparaþiunea pe care o au, prin cultura lor,
mai ridicatã decât a pãturii populare în mijlocul cãreia trãiesc, prin stabilitatea
situaþiei lor, prin putinþa ce are ministerul de a supraveghea acþiunea lor ºi de a o
îndrepta cãtre anumite þinte, ei pot fi chemaþi a împlini o lucrare lungã, grea,
delicatã, stãruitoare, pe care nimeni altul nu o poate face aºa de bine ca dânºii.

Pãtruns de aceastã convingere, încã de acum patru ani, am cãutat sã utilizez
aceastã mare forþã, dându-i ca þintã îmbrãþiºarea soartei materiale, mai ales a
sãtenilor; ºi am avut deplina satisfacþiune de a vedea cã, deºi mijloacele ce am
întrebuinþat au fost foarte puþin însemnate, corpul didactic primar a înþeles ºi a
urmat impulsiunea datã de mine, cu un avânt care mã face sã pun cele mai mari
speranþe pe acþiunea sa viitoare.

124 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. II

+Opere_vol_II_final.qxd  11/22/2009  1:15 PM  Page 124



Activitatea sa în aceastã direcþiune se manifesteazã mai cu seamã, în urmã-
toarele direcþiuni:

1. Prin înfiinþarea de societãþi de economie ºi ajutor mutual la sate. Numai
cine ºtie la ce exploatare grozavã sunt supuºi sãtenii din partea cãmãtarilor locali
îºi poate da seama de imensul serviciu ce li se face când li se pune la îndemânã o
instituþiune de credit, care sã le permitã, pe de o parte a aduna ºi a face sã fructifice
micile lor economii, iar pe de alta sã le procure sumele de care au trebuinþã la ne-
voile lor, în condiþiunile cele mai avantajoase. Pânã astãzi, asemenea instituþiuni
lipsesc din þarã; Casa de economii nu este destul la îndemâna sãtenilor; Creditul
agricol de asemenea, pe lângã cã cere îndeplinirea de prea multe formalitãþi
costisitoare. Societãþile economice, din contrã, rãspund la toate trebuinþele ºi
dovadã cât de simþitã era trebuinþa lor, este ardoarea cu care sãtenii le îmbrã-
þiºeazã. Pe fiecare zi se înfiinþeazã noi societãþi. Numãrul lor creºte aºa de repede,
încât datele statistice dintr-o lunã nu mai sunt exacte luna urmãtoare. Se începe în
genere cu un capital foarte mic, abia câteva sute de lei, depuºi de fruntaºii satelor,
de învãþãtori, de preoþi. Se formeazã un comitet în care mai totdeauna învãþãtorul
ºi preotul ocupã câte un loc principal. Se dau cu împrumut sãtenilor sume care se
scoboarã pânã la 3 sau 4 lei, dupã nevoile lor cu o dobândã care nu trece peste 1%
pe lunã. La termen, datornicii îºi reguliazã datoria cu o punctualitate exemplarã;
cazurile contrarii sunt de tot rare. În câteva luni, capitalul creºte pânã la câteva mii
de lei, ºi atâta este de ajuns pentru a face faþã la toate nevoile satului.

Dovadã de binefacerile pe care le rãspândesc aceste instituþii, este rãzboiul
crâncen – dar fãrã succes – pe care li-l fac cãmãtarii satelor. ªi nici nu poate fi
altfel, pe câtã vreme, oriunde o asemenea societate a prins rãdãcini, cãmãtarii
au dispãrut.

Miºcarea aceasta, pânã acum, este foarte puternicã în judeþele de peste Olt,
dar merge slãbind cãtre nordul þãrii. Ne vom da toate silinþele pentru a o dez-
volta ºi acolo, unde nevoia ei este atât de mare.

Miºcarea aceasta, datoritã aproape exclusiv învãþãtorilor, sunt convins cã
va contribui mai mult pentru înavuþirea sãtenilor, decât multe alte mãsuri, luate
cu cele mai bune intenþiuni, dar care nu au gãsit un teren aºa de priincios pentru
a prinde rãdãcini.

Cu toate acestea, cred cã baza actualã nu trebuie consideratã decât ca o bazã
de formaþiune, de pregãtire de material pentru o altã fazã, care va fi cea definitivã.
Va trebui, cred, ca aceste numeroase societãþi, care azi lucreazã în mod cu totul
izolat unele de altele, sã se sprijine cândva pe o instituþiune de credit mai puter-
nicã, care sã le ajute cu sfaturile sale, la nevoie ºi cu fonduri, ºi care sã asigure,
poate, ºi un control, pentru garantarea bunei administraþiuni economiilor sãtenilor.
însemnatele începuturi ce s-au fãcut deja aratã cã cu uºurinþã capitalurile diver-
selor societãþi înfiinþate sau care s-ar mai înfiinþa, pot sã ajungã la cei puþin
10.000.000 bani curat þãrãneºti. Cât bine nu se va putea face cu dânºii când acest
capital se va bucura de multã mobilitate ºi de o deplinã siguranþã?
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2. Prin înfiinþarea de cantine ºcolare. Instituþiunea cantinelor ºcolare ºi-a luat
naºtere din trebuinþa de a se înlesni frecventarea ºcolii, pentru copiii cãrora depãr-
tarea nu le permite sã facã de patru ori pe zi drumul de acasã la ºcoalã ºi înapoi.

Cantina procurã copiilor un dejun cald, pentru preþul foarte modest de 5 sau
10 bani. Cei de tot sãraci nu plãtesc nimic. În loc de platã, mai ales la þarã, se
primeºte ca copiii sã aducã fãinã, brânzã, legume etc.

La ºcoalele unde urmeazã ºi copii de prin cãtune prea depãrtate, se silesc
învãþãtorii sã alãture, pe lângã cantinã, ºi o salã de dormit, în care copiii care vin
prea de departe sã poatã sã rãmâie peste noapte, în timpul de iarnã, când sunt
zãpezi, viscole sau noroaie prea mari. În asemenea condiþii este pericol chiar
pentru viaþa copiilor care vin la ºcoalã.

Instituþiunea cantinelor ºcolare, astfel înþeleasã, a fost îmbrãþiºatã cu cea
mai mare cãldurã, nu numai de institutori ºi învãþãtori, dar ºi de public. Carac-
terul ei filantropic a fost, desigur, prea mult în aceastã simpaticã primire, dar ºi
foloasele ei practice sunt mari. În judeþul Vâlcea, unde cantinele ºcolare luaserã
o dezvoltare foarte mare în 1898, numãrul copiilor care au frecventat regulat
ºcoala primarã a crescut odatã cu 100%. Din nenorocire, miºcarea aceasta a fost
opritã în mod brusc, prin desfiinþarea tuturor cantinelor din judeþ în anul ur-
mãtor ºi atunci ºi frecventarea a scãzut îndatã.

Lipsa de mijloace a fost cauza cã instituþiunea cantinelor ºcolare, care se
potrivesc mai ales nevoilor de la sate, a luat dezvoltare, mai mult în oraºe. Cu
toate acestea se fac silinþe, în unele pãrþi încoronate cu succes, de a se înfiinþa
cât mai multe ºi pe la sate. Deplinul ei succes depinde aproape exclusiv de
iniþiativa privatã, deoarece Casa ªcoalelor nu-i poate da decât prea puþin ajutor.
Dar cu atât mai mare este meritul acelor care o fac sã prospereze.

3. Prin cercurile culturale. Învãþãtorii din fiecare judeþ se împart în mai
multe cercuri ºi fac pe rând, în satele cuprinse în cercul lor, conferinþe populare
la care asistã sãtenii, asupra diverselor subiecte cu caracter practic sau ºtiinþific,
care-i intereseazã.

Originea acestei instituþiuni dateazã din 1898. Ea s-a dezvoltat în 1899 ºi
1900 ºi va lua un avânt ºi mai mare, când se vor înlãtura oarecare neajunsuri ºi
se vor mai lua oarecare mãsuri, pe care experienþa le-a pus în evidenþã.

4. Prin grãdinile ºcolare ºi prin introducere de culturi sistematice. Mai
mulþi învãþãtori îºi dau silinþa de a introduce, printre consãtenii lor, deprinderea
de a cultiva legume, metode mai bune de culturã pentru pãmânturile lor, de a
introduce cultura de plante noi, de a se ocupa de cultura pomilor ºi altele.

Pentru aceasta, ei se folosesc de grãdina ºcoalei sau de pãmântul în þarinã al
ºcolii, pe unde este. Pentru a le face înlesniri am luat dispoziþiunea ca pãmânturile
ºcolilor sã li se arendeze lor, în condiþiunile cele mai uºoare posibile. Pe unde
ºcoala nu are pãmânt, mã silesc ºi mã voi sili a cãuta sã-l procur prin alte mijloace.

Acestea sunt, pânã acum, principalele mijloace prin care institutorii ºi
învãþãtorii se asociazã la silinþele ministerului, de a utiliza priceperea ºi forþa lor
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de muncã, în folosul clasei muncitoare. Deºi timpul a fost foarte scurt, deºi
împrejurãrile nu au fost favorabile urmãririi paºnice ºi stãruitoare a acþiunii
începute în 1898, bunele efecte ale ei sunt deja foarte apreciabile. Dar aceea ce
este mai îmbucurãtor este voia bunã ºi tragerea de inimã cu care corpul didactic
primar intrã în miºcarea ºi direcþiunea aceasta.

Era necesar ca aceastã bunã pornire sã fie cunoscutã Majestãþii Voastre, a cãrei
înaltã solicitudine s-a îndreptat totdeauna cu atâta iubire cãtre poporul muncitor.
Este drept ºi bine, în acelaºi timp, ca acei care se prind la muncã spornicã ºi
patrioticã sã fie cunoscuþi Majestãþii-Voastre ºi sã se bucure de înalta Sa aprobare.

De aceasta, Sire, cu profund respect supun la aprobarea Majestãþii Voastre
alãturatul proiect de decret, prin care propun a se conferi medalia „Rãsplata
Muncii“ pentru învãþãmântul primar, deocamdatã urmãtorilor institutori, rezervân-
du-mi a recomanda treptat Majestãþii-Voastre ºi pe alþii, care se vor gãsi cã meritã.

(Publicatã în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 193 din februarie 1902,
p. 2684 ºi în ziarul „Voinþa Naþionalã“ din 20 ianuarie 1902.)

48.

Circulara nr. 2981 din 26 ianuarie 1902 cãtre 
revizori ºi directorii ºcoalelor primare ca sã nu se 

impunã elevilor cumpãrare de cãrþi ºi rechizite 
neprevãzute de programã

Din nou ºi în modul cel mai hotãrâtor, vã pun în vedere cã avem informaþiuni
cã în ºcoalele primare se impune copiilor cumpãrarea de cãrþi, caiete, blocuri,
plãci riglate etc., neprevãzute nici de programe, nici de regulament ºi cã aceste
cheltuieli încarcã pe pãrinþii sãraci în aºa fel încât gratuitatea învãþãmântului
primar, garantatã de Constituþie devine pentru ei o curatã ficþiune, confiscatã cum
este în folosul personal al câtorva autori ºi editori puþin scrupuloºi.

Vã pun în vedere cã vã fac direct ºi personal rãspunzãtor pentru orice aba-
tere de acest fel, pe care aº constata-o în circumscripþia sau în ºcoala d-voastrã
ºi pe care nu mi-o veþi fi denunþat. Este imposibil sã se tolereze mai departe
acest abuz, care merge crescând pe fiecare zi ºi care anuleazã cu totul una din
legile fundamentale ale statului.
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Mai atrag atenþiunea dlor revizori ºcolari ºi a directoarelor ºcoalelor pri-
mare urbane de fete, cã în multe din ele lucrul de mânã nu se mai practicã mai
deloc. Cazurile de acest fel trebuie sã ni se indice, ca sã luãm mãsurile necesare.

(Publicatã în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 193 din 1 februarie 1902,
p. 2684; în „Colecþia legilor instrucþiei“ 1901–1904, p. 523.)

49.

Adresa din 20 februarie 1902 cãtre mitropoliþi ºi episcopi
cerând concurs pentru îmbunãtãþirea stãrii 

claselor muncitoare

E o completare, din alt punct de vedere, a ideilor cuprinse în raportul cãtre Rege
de mai sus nr. 47.

Printr-o adresã anterioarã a noastrã ne-am permis a solicita concursul P. S.
V. în lupta ce am întreprins pentru îmbunãtãþirea stãrii morale ºi materiale a cla-
selor muncitoare, mai cu seamã a sãtenilor.

În aceastã luptã principalã, putem zice, singurii noºtri agenþi ajutãtori erau
institutorii ºi învãþãtorii. Ne-am dat însã seama cã rolul preotului era aici cel pu-
þin egal, credem chiar mai însemnat, decât acela al învãþãtorului ºi însãºi che-
marea lui în societate este de a lucra pentru atingerea scopului pe care îl
urmãrim cu atâta râvnã.

Mai era ºi altã consideraþiune: era dorinþa sincerã ºi stãruitoare ce nutrim
de a apropia pe preot ºi pe învãþãtor unul de altul, de a face sã disparã cauzele
de neînþelegeri ºi de neîncredere, care atât de des se iscã între dânºii. Pentru a
ajunge la acest rezultat, am socotit cã cel mai bun mijloc, aproape sigur, era de
a-i pune sa colaboreze pentru realizarea unui scop, la care nu poate sã fie
deosebire între oameni oneºti, cu iubire de aproapele ºi de þarã, ºi mai ales între
preot ºi învãþãtor, ale cãror chemãri se confundã, când e vorba de a aduce mân-
gâiere ºi ajutor celor ce au lipsã de dânsele.

Conduºi de aceste vederi, am rugat pe P. S. V. sã binevoiascã a îndemna pe
preoþi sã se asocieze cu învãþãtorii în direcþiunea spre care îi îndreptãm prin
îndemnãrile noastre.

P. S. S. Pãrinþi Eparchioþi au binevoit a intra în vederile noastre ºi aceasta
a fost de un mare ajutor pentru succesul întreprinderei noastre. Trebuie chiar sã
observãm cu deplinã satisfacere cã, pe unde preotul ºi învãþãtorul au lucrat
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împreunã, succesul a fost mai repede ºi mai complet decât pe acolo unde au
rãmas izolaþi unul de altul. Efectele acestei colaborãri s-au simþit cu deosebire
la constituirea de societãþi rurale de economie al cãror scop este de a dezvolta
deprinderea economiei la sãteni ºi de a-i scuti de flagelul cãmãtãriei.

Dar preoþii sunt ºi ei oameni ºi îndemnurile cele bune trebuie sã li se repete
ºi lor din când în când. Afarã de aceasta, unii din ei nu au dat destulã ascultare
poveþilor chiriarchului lor ºi unii, din fericire foarte rari, nu s-au sfiit de a le
cãlca în picioare, vorbind din amvon contra silinþelor acelora care lucrau pentru
binele consãtenilor lor.

De aceea P. S. Pãrinte, cu respect venim a solicita de la bunãvoinþã P. S. V.
ca sã reamintiþi cu insistenþã preoþilor din eparchia P. S. V. instrucþiunile ce aþi
binevoit a le da altãdatã, cu privire la obiectul acestei adrese.

Nu ne îndoim cã scopul înalt ºi cu totul dezinteresat ce urmãrim, va gãsi în P.
S. V. un cãlduros sprijinitor, cãci biserica nu poate sã nu se intereseze, ori de câte
ori este vorba de o întreprindere care are de obiect înfrãþirea ºi iubirea între oameni.

(Publicatã în ,,Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 193 din februarie 1902, p.
2688, ºi în „Colecþia legilor Instrucþiunii“ 1901–1904, p. 528.)

50.

Rezoluþie pe raportul nr. 190 din 1902 al inspectorului 
ºcolar Haliþa privitor la specula cu caiete de caligrafie etc.

Aceastã rezoluþie, pusã în legãturã cu cea de mai sus sub nr. 46, aratã seriozitatea
cu care urmãrea Haret chiar detaliile activitãþii ºcolare.

Se aprobã propunerile din raport, adicã se interzice în mod absolut, de la
septembrie 1902, introducerea în ºcoalele publice primare urbane ºi rurale a
oricãror caiete, sub orice denumire, librete, plãci riglate, hãrþi, compasuri etc. Sin-
gurele rechizite care vor fi obligatorii pentru copii vor fi: caietele de caligrafie,
care vor trebui sã cuprindã cel puþin câte 10 file fiecare plus copertele, sã fie de
hârtie bunã ºi sã coste cel mult 10 bani unul. Reînnoirea acestora nu se va putea
impune ºcolarilor decât potrivit trebuinþelor, adicã nu se va putea impune cumpã-
rarea unui caiet nou pânã ce nu se va umplea aproape de tot cel vechi.

Afarã de aceasta, fiecare ºcolar va trebui sã aibã un singur caiet special, care
sã cuprindã 30 file, cartonat, de hârtie bunã, de un preþ maximum de 30 bani, care
îi va servi pentru tot timpul cât va fi în clasa I ºi a II-a; ºi un al doilea caiet special
de 50 file, cartonat, de hârtie bunã, de un preþ maximum de 50 bani, care sã-i
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serveascã pentru clasa a III-a ºi a IV-a; în total, dar, pentru întregul curs primar,
douã caiete speciale (douã bucãþi) ºi câte caiete de caligrafie vor fi necesare. Se
interzice cu totul orice încercare de a se impune ºcolarilor orice alte rechizite de
orice fel, în afarã de acestea. Se va pune în vederea revizorilor ºcolari, a directorilor
de ºcoli primare urbane ºi a diriginþilor de ºcoli primare rurale, cã sunt datori sã fie
cu cea mai mare atenþie, severitate, cãci acei care, din neglijenþã sau din
condescendenþã culpabilã, ar tolera, fãrã sã denunþe, abateri de la acest ordin, vor
fi înlãturaþi; iar institutorii ºi învãþãtorii, care vor continua a se abate, vor fi daþi
judecãþii. În ceea ce priveºte cãrþile, mãsurile necesare se vor completa la timp.

(Publicatã în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 195 din 1 martie 1902,
p. 2759.)

51.

Deciziunea nr. 1127 din 4 februarie 1902 ca sã se þinã în 
fiecare an în februarie cerc cultural între preoþi ºi învãþãtori

spre a-ºi coordona activitatea

În scopul de a înlesni ºi de a coordona silinþele învãþãtorilor ºi preoþilor de
a contribui la îmbunãtãþirea stãrii materiale ºi morale a satelor,

Decidem:
Art. 1. – În fiecare cerc cultural, se va discuta în fiecare an, în luna fe-

bruarie, modul cum fiecare din membrii cercului va trebui sã lucreze în sensul
îmbunãtãþirii stãrii materiale ºi morale a satului sãu, potrivit împrejurãrilor ºi
trebuinþelor locale, mijloacele de care se dispune etc.

Art. 2. – La ºedinþele fiecãrui cerc cultural, se vor convoca ºi preoþii din
circumscripþia cercului. Ei vor fi admiºi la discuþiunile prevãzute la art. 1.

Art. 3. – Rezultatele discuþiunilor de la art. 1 se vor comunica ºi revizorilor
ºcolari respectivi.

Art. 4. – În fiecare an la conferinþele generale anuale, fiecare învãþãtor va
prezenta revizorului un scurt memoriu în douã exemplare de modul cum a lucrat,
în sensul îndeplinirii scopului acestei deciziuni ºi de rezultatele ce a obþinut.
Unul din aceste exemplare se va anexa la statul personal al învãþãtorului ºi se va
avea în vedere la clasificarea lui, din punctul de vedere al recompenselor.

(Publicatã în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 194 din 15 februarie 1902,
p. 2717.)
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52.

Circularã cãtre revizori nr. 1127 din 5 februarie 1902 
pentru învãþãmântul rural care trebuie sã fie practic

Aceasta circularã este fixarea principialã a scopului învãþãmântului primar rural în þara
noastrã ºi pusã în legãturã cu altele din prima sa activitate de ministru aratã tenacitatea cu
care urmãrea realizarea ideilor pe care le socotea salutare pentru interesul general.

Învãþãmântul nostru primar rural este adeseori învinovãþit cã dã copiilor de
sãtean cunoºtinþe care le vor fi inutile mai târziu în viaþa lor de sãtean ºi cã, din
contrã, nu le dã cunoºtinþele practice care le vor fi de nevoie.

Aceste învinovãþiri sunt parte fondate, parte nu.
De 20 ani încoace, programa învãþãmântului primar a fost tot mereu redusã.

Aºa cum este astãzi, puþine lucruri s-ar mai putea suprima dintr-însa, cãci ea
este ajunsã la limita minimului de cunoºtinþe, fãrã care cineva nu se poate consi-
dera cã este om ºi cetãþean desãvârºit. A merge prea departe în direcþiunea
aceasta, ar însemna dar a zdruncina însuºi principiul învãþãmântului primar, a
cãrui gratuitate ºi obligativitate nu ar mai avea nicio explicaþiune, dacã scopul
lui nu ar fi de a da tuturor minimul fondului de cunoºtinþe indispensabil oricui,
oricare ar fi condiþiunea sa socialã.

Pentru viitor, dar, uºurarea mai departe a programei se va face mai mult
prin îmbunãtãþirea metodelor, prin repartizarea mai raþionalã a materiei, prin
ameliorarea localelor ºi a materialului didactic, ºi prea puþin prin suprimãri.

Dacã, însã, din acest punct de vedere, imputãrile aduse învãþãmântului rural
nu sunt destul de meritate, nu este tot aºa în ceea ce priveºte a doua acuzare.

Cu toatã gratuitatea sa, învãþãmântul primar reprezenta pentru sãtean o
sarcinã însemnatã, prin faptul cã, timp de 5 ani el nu se poate folosi de braþele
copilului sãu, la o vârstã când el este deja în stare a-i face oarecare servicii. Fãrã
îndoialã, sarcina aceastã este compensatã cu mai mare prisos, dacã, dupã acei 5
ani, copilul a cãpãtat ºtiinþa de carte. Dar sãteanul nu este în mãsurã de a judeca
dupã adevãrata sa valoare un câºtig de aceastã naturã ºi ale cãrui beneficii nu se
vor realiza decât mai târziu.

De altã parte, dat fiind cã imensa majoritate a copiilor de sãteni vor rãmâ-
nea numai cu ºcoala primarã este ºi de datoria noastrã sã cãutãm a profita de
acei cinci ani în modul cel mai avantajos posibil, pentru ca, pe lângã cunoºtin-
þele care constituie învãþãmântul primar propriu-zis, sã înarmãm pe fiii de þãrani
cât mai bine pentru lupta vieþii pe care au sã o ducã.

Cred, dar, cã trebuie sã începem odatã a da satisfacþie cererii generale, care
este ca ºcoala ruralã sã pregãteascã pe copiii de sãteni anume în vederea
meseriei de agricultori.
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Lucrul acesta nu va fi uºor de fãcut. Vom avea a ne lovi de lipsa de mijloace
materiale ºi de pregãtirea nesuficientã a personalului didactic. Cu toate acestea,
dispunem deja de elemente cu care se poate face un bun început.

* * *

Scopul acestei circulare este de a vã arãta mãsurile ce ne propunem a lua
fãrã întârziere.

Un însemnat numãr de ºcoli rurale dispun de pãmânt, care li s-a dat când
cu diversele împroprietãriri, unele l-au cãpãtat prin donaþiuni de la particulari.
Din 3.485 ºcoli rurale, câte avem astãzi, 1.450 posedã pãmânturi, fie pe lângã
ºcoalã, ca grãdinã ºcolarã, fie în þarinã.

Prin dispoziþiunea noastrã nr. 3.227 din 25 aprilie 1901, am hotãrat ca aceste
pãmânturi pe viitor sã nu se mai arendeze decât învãþãtorilor, în condiþiunile cele
mai avantajoase posibile pentru dânºii ºi ca preþ ºi ca mod de platã.1

Dispoziþiunea aceasta nu avea de scop numai de a permite sã se aducã oare-
care îmbunãtãþire situaþiunii materiale a învãþãtorilor. Voiam sã ne procurãm ºi
un mijloc de a crea un învãþãmânt agricol practic pe lângã cât mai multe din
ºcoalele rurale.

Pentru aceasta, cu începere chiar de anul acesta, luãm urmãtoarele mãsuri,
pentru a cãror executare d-voastrã veþi avea a ne da concursul.

La ºcolile care au pãmânturi în þarinã, câte douã hectare se vor consacra
învãþãmântului practic agricol. Este bine înþeles cã învãþãtorii respectivi vor fi
scãzuþi din arendã cu o parte proporþionalã.

Aceste douã hectare se vor cultiva de învãþãtor împreunã cu ºcolarii cei mai
în vârstã, din oricare clasã ar fi. Pe unde numãrul acestora nu ar fi prea mare,
învãþãtorul va putea primi ºi din absolvenþi, ºi, la rigoare, pe orice adult din sat
care ar voi sã se instruiascã.

Obiectul învãþãmântului, se înþelege, va varia dupã localitãþi, trebuie însã sã
fie exclusiv practic, adicã sã constea în lucrãri fãcute pe teren, iar nicidecum în
învãþãmântul teoretic fãcut în clasã. Mai trebuie încã, în mod absolut, ca acest
învãþãmânt sã nu aibã pretenþii mari. E destul ca fiecare învãþãtor sã-ºi punã în
vedere un scop, douã sau trei, potrivite împrejurãrilor locale, ºi sã caute sã le
urmãreascã cu stãruinþã. Dacã un învãþãtor va reuºi, spre exemplu, sã
popularizeze cartoful ºi sã deprindã pe þãrani cu rotaþiunea anualã a culturilor,
acesta deja va fi un mare serviciu ce le va fi fãcut. Altul va putea lucra pentru
introducerea furajelor artificiale, altul pentru cultura legumelor care intrã în
alimentaþiunea þãranului ºi aºa mai departe.
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Fãrã a prejudeca întru nimic mãsurile definitive ce se vor lua dupã un stu-
diu mai de aproape, dupã o experienþã mãcar de un an sau doi, ºi care vor varia
desigur de la o localitate la alta, credem cã aceste douã hectare ar trebui împãr-
þite în patru pãrþi egale, între care sã se facã rotaþiunea anualã a culturilor.

Oricum ar fi, cele douã hectare, cultivate cu pricepere, cu bãgare de seamã,
cu seminþe bune ºi cu plante care renteazã bine, cum sunt legumele, pot produce
un venit destul de bun, în orice caz mult mai bun decât produc hectarele
sãtenilor, cultivate de ei dupã metodele lor primitive.

Din venitul brut al celor douã hectare se va scãdea cheltuiala seminþei ºi a
vitelor, nu însã a lucrãrilor. Din venitul net astfel rãmas, 25% va lua învãþãtorul
ºi 65% ºcolarii care au lucrat.

Cu modul acesta, ºcolarii nu numai vor învãþa ceea ce le trebuie, dar vor
avea ºi un mic beneficiu.

Dispoziþia aceasta va avea de efect, credem, a interesa pe copiii de sãteni
ca sã urmeze acest învãþãmânt practic, ºi va înlãtura învinovãþirea pe care
adeseori sãtenii o aduc învãþãtorului, când e vorba de practica agricolã, cã copiii
lor lucreazã numai pentru interesul învãþãtorului.

ªi beneficiul ce poate avea fiecare ºcolar prin aceastã combinaþiune, nu va
fi tocmai neglijabil. Dacã am conta 20 de ºcolari lucrãtori la ºcoalã, ceea ce mai
ales la început va fi un maximum, ºi dacã presupunem numai 100 lei de bene-
ficiu net pe an de fiecare hectar, tot ar reveni de fiecare ºcolar 6 lei pe munca
lui. Dar credem ca beneficiul va fi mai mare decât 100 lei de hectar, cãci braþele
nu se plãtesc, iar culturile ceva mai deosebite cum sunt, legumele, spre exem-
plu, renteazã mult mai mult decât cerealele. Toatã lumea ºtie cã dintr-un pogon
de legume bulgarii ºi sârbii scot pânã la 1.000 lei pe an. E destul sã socotim cã
ºcoala va scoate numai a treia sau a patra parte din aceastã sumã pentru ca
beneficiul sã creascã mult.

* * *

Un sistem analog se va urma ºi pentru grãdinele ºcolare, cu deosebire cã
acolo natura culturilor se va deosebi de cele din þarinã ºi, prin urmare, ºi regulile
de urmat. Afara de aceasta, venitul grãdinei ºcoalei trebuind sã aparþinã învãþã-
torului, ºcolarii vor primi dintr-însul numai 25% ca platã pentru munca lor,
pentru ca aceastã muncã sã nu fie gratuitã.

* * *

Dificultatea în aplicarea acestui sistem va fi cã mulþi învãþãtori nu vor avea
pregãtirea necesarã pentru a da un învãþãmânt agricol potrivit dorinþei noastre.

1901–1904 / 133

+Opere_vol_II_final.qxd  11/22/2009  1:15 PM  Page 133



Chiar normaliºtii pânã în anii din urmã nu primeau în ºcoala normalã decât un
învãþãmânt agricol pur teoretic ºi abia acum în urmã ºi, numai în câteva din
ºcolile normale, acest învãþãmânt a început sã se facã în mod practic pe teren.

Nu e vorbã, un învãþãtor inteligent ºi care vrea sã se instruiascã, nu cu
greutate va putea sã-ºi asimileze cele câteva cunoºtinþe, care îi vor fi necesare
pentru a preda învãþãmântul agricol foarte modest pe care îl avem în vedere.

Dar, pentru a nu lãsa nimic la întâmplare, preferãm a recurge, cel puþin pen-
tru câþiva ani, la sistemul învãþãtorilor ambulanþi.

Sunt destul de mulþi învãþãtori care se pricep în ale agriculturii, destul
pentru scopul pe care-l avem în vedere, unii pentru cã au trecut prin vreo ºcoalã
de agriculturã, sau prin vreo fermã model, alþii pentru cã au fãcut înºiºi
agriculturã ºi ºi-au perfecþionat cunoºtinþele prin lecturã.

Unui învãþãtor ca acesta i s-ar da în seamã un numãr de 8 pânã la 15 ºcoli
cu pãmânturi, într-o razã care sã nu fie prea mare împrejurul satului unde
locuieºte el. Numãrul ºcolilor ce i se vor da în seamã va varia, se înþelege, dupã
distanþele lor, dupã împrejurãrile ºi dupã dificultãþile locale.

Învãþãtorul va avea sarcina ca, în tot timpul cât dureazã munca câmpului,
sã viziteze pe rând toate ºcolile ce-i sunt date în seamã.

Ziua vizitei sale la fiecare ºcoalã va trebui sã fie ºtiutã mai dinainte, pentru
ca atunci sã-l aºtepte la þarina ºcoalei atât învãþãtorul ºcoalei cât ºi ºcolarii sãi
lucrãtori. Învãþãtorul ambulant va arãta lucrãrile ce sunt de fãcut, modul cum sã
se facã, va asista la ele o zi sau douã sau trei, va da instrucþiuni învãþãtorului
local ce are de fãcut pânã la viitoarea sa vizitã ºi pe urmã va trece la altã ºcoalã.

Este evident cã vizitele acestea vor trebui sã se facã dupã un plan foarte
bine studiat ºi stabilit pentru tot anul, încã din primãvarã, înainte de începerea
lucrãrilor. Stabilirea lui se va face pentru fiecare grupã de ºcoli de cãtre
învãþãtorul ambulant în înþelegere cu învãþãtorii din grupa lui.

Învãþãtorul ambulant, pe tot timpul muncii câmpului, va fi suplinit la
catedra sa în contul Casei ªcoalelor. El va mai primi 10% din venitul net al celor
douã hectare din þarina ale ºcolilor din grupa sa.

* * *

Acesta este sistemul prin care învãþãmântul practic agricol va putea sã se
introducã deocamdatã în ºcolile care au pãmânturi.

Cât pentru celelalte, dificultatea va putea sã fie ocolitã în diverse moduri.
În multe comune sunt pãmânturi rãmase pe seama lor din cele provenite de

la împroprietãrire. Va fi de ajuns ca comuna sã arendeze învãþãtorului unul din
acele pãmânturi în condiþiunile în care Casa ªcoalelor arendeazã pe ale sale,
pentru ca sistemul sã se poatã aplica ºi acolo.
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Pe aiurea, se poate face apel la bunãvoinþa proprietarilor locali pentru a
dãrui ºcoalei mica întindere, de 5-10 hectare, ºi unde aceasta nu se va putea, cel
puþin sã o arendeze ºcoalei în condiþiuni uºoare.

Cu modul acesta, în scurt timp, cea mai mare parte a ºcolilor rurale vor
putea sã dea învãþãmântului practic agricol ºi vom fi realizat cu modul acesta
unul din dezideratele cele mai însemnate ale acelora pe care îi preocupã soarta
sãtenilor noºtri.

* * *

Punându-vã toate acestea în vedere, dle revizor, vã invit ca, îndatã ce veþi
primi adresa aceasta, sã ne arãtaþi care din învãþãtorii din judeþul d-v. pot servi
ca învãþãtori agricoli ambulanþi, în condiþiunile arãtate mai sus, pentru ca mãsu-
rile ce propunem sã le putem pune în practicã, cel puþin în parte, chiar de acum.

Anul acesta mijloacele nu ne vor permite a avea mai mult de 32 de învãþãtori
ambulanþi pentru toatã þara. Dacã însã experienþa noastrã va reuºi, sperãm sã
putem pentru viitor sa organizãm lucrul în aºa fel, încât sã generalizãm învãþã-
mântul practic agricol, fãrã sarcini noi nici pentru stat, nici pentru Casa ªcoalelor. 

(Publicatã în „Colecþia legilor instrucþiei“ 1901–1904, p. 524; în ziarul „Voinþa Naþionalã“
din 10 februarie 1902; în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 194 din 15 februar-
ie. 1902, p. 2729.)

53.

Deciziunea nr. 7730 din 8 februarie 1902 
pentru sãrbãtoarea „sãdirea pomilor”

Sãrbãtoarea acesta e una din mãsurile instituite de Haret, care nu numai cã n-a fost
desfiinþatã, dar a intrat în uz ºi în ultimii ani a dobândit din ce în ce mai mare rãspândire.

Art. 1. – Spre a dezvolta ºi stimula în generaþiunile tinere gustul ºi dra-
gostea pentru sãdirea pomilor, se instituie pentru ºcolile rurale serbarea „Sãdirea
Pomilor“.

Art. 2. – Elevii ºcolilor rurale, sub conducerea învãþãtorului, vor serba în
fiecare an „Sãdirea Pomilor“, într-una din cele trei joi, înainte de Florii, tot-
deauna în luna martie.

La serbare vor fi invitaþi ºi sãtenii.
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Art. 3. – Serbarea va consta în a se sãdi aþâþi pomi câte grupe de câte 8
ºcolari se vor forma cu elevii din ultimele douã clase. Dacã numãrul elevilor din
ambele aceste clase va fi mai mic decât 8, se va sãdi numai un singur pom.

Art. 4. – Sãdirea se va face pe locurile libere, proprietatea comunei, pe
ºoselele ºi pe locurile aparþinând ºcoalei ºi bisericii.

Art. 5. – Pomii destinaþi sãdirii vor fi în vârstã de 4–5 ani ºi vor avea trun-
chiul înalt de 2–3 m, mãsurat de la rãdãcinã ºi pânã unde începe coroana.

Art. 6. – În afarã de pomii fructiferi altoiþi, se vor prefera pentru sãdit: tei,
aguzi (duzi), castani sãlbatici ºi plopi piramidali. Pe drumuri ori ºosele, pomii
se vor planta la oarecare depãrtare de liniile telegrafice sau telefonice, ca sã nu
fie nevoie a fi tãiaþi când se vor dezvolta.

Art. 7. – În dimineaþa zilei destinate pentru serbarea „Sãdirea Pomilor“,
elevii ºcoalei, înºiraþi câte doi pe clasã, pleacã cântând spre locul ales pentru
sãdire. Elevii celor din urmã douã clase duc cu ei pomi, instrumente pentru
sãparea gropilor ºi facerea sãdirii, ºi parii necesari sprijinirii pomilor de sãdit.
Elevii celorlalte clase duc fiecare câte ceva: gunoi descompus (bãlegar putred)
ºi necesariile la împrejmuirea pomilor dupã sãdire.

Art. 8. – La locul de sãdire, învãþãtorul strânge pe elevi în cerc ºi þine un
cuvânt de modul raþional cum trebuie sãdit orice pom ºi de îngrijirile ce trebuie
sã i se dea pentru ca munca anului sã nu fie zadarnicã.

Art. 9. – Dupã un repaus de un sfert de orã acordat elevilor, învãþãtorul
mãsoarã ºi hotãrãºte, prin þãruºi, locul unde au sã se facã gropile. Depãrtarea
între gropi va fi de cel puþin 6 m, socotindu-se pentru aceasta ºi mãrimea la care
ajung pomii de sãdit.

Art. 10. – Elevii din ultimele douã clase, împãrþiþi pe grupe de câte 8 inºi,
încep facerea gropilor.

Fiecare groapã va fi pãtratã ºi va avea 80 cm în lãrgime ºi tot atâta
adâncime.

Pãmântul scos din groapã se amestecã bine cu gunoiul adus, aºa ca sã vinã
cel puþin o parte gunoi la trei pãrþi pãmânt.

Art. 11. – În mijlocul fiecãrei groape se înfige câte un par, cãutându-se, pe
cât posibil, ca parii din mai multe groape sã vinã în linie dreaptã. În groapã se
trage atâta pãmânt, ca pomul aºezat în ea sã stea vreo 10 cm. Mai sus de cum a
fost mai înainte în pãmânt.

Pomul aºezat în groapã ºi lângã par e þinut de un elev al grupului din clasa
cea mai superioarã, iar ceilalþi din grup trag pãmânt peste rãdãcinã, pânã se
umple groapa, strângându-l deasupra în formã de cãldare. În urmã se face
pomului o împrejmuire. Elevii celorlalte clase, împãrþiþi tot pe grupe, care au
privit la sãparea gropilor, cântã tot timpul cât þine sãdirea pomului.

Art. 12. – Dupã 3–4 sãptãmâni de la sãdire, într-o joi dupã prânz, învãþãtorul
va merge împreunã cu elevii sã lege cu tei pomii de parii lângã care au fost sãdiþi.
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Art. 13. – Fiecare învãþãtor va þinea socotealã de felul ºi numãrul pomilor
sãdiþi pe fiecare an, cum ºi de grupa elevilor în seama cãrora s-a dat spre îngri-
jire fiecare pom dupã sãdire.

Art. 14. – Grupele de elevi din clasele inferioare primesc, spre îngrijire,
câte unul din pomii sãdiþi în ziua serbãrii. Elevii claselor care au fãcut sãdirea
nu sunt scutiþi de îngrijirea pomilor, îngrijirea constã ca timp de 4 ani, lunile
aprilie pânã la septembrie inclusiv, sã pliveascã buruienile ºi sã sape pãmântul
în jurul pomului, odatã pe fiecare lunã, sã-l ude în timp de secetã ºi sã întreþinã
împrejmuirea în bunã stare.

Neglijarea acestor lucrãri atrage dupã sine scãderea notei la purtare la elevii
din întregul grup, sau la acei care s-ar sustrage de la o asemenea îndatorire.

Art. 15. – Pânã la al 5-lea an de la punerea în aplicare a acestei deciziuni,
pomii pentru sãdire se vor primi ca dar din partea oricãrei persoane binevoi-
toare, iar de aici înainte se vor lua din pepiniera de pomi care se va înfiinþa pe
lângã orice ºcoalã ce are pãmânt pentru grãdinã ºi care se va întreþine cu elevii
din toate clasele.

Art. 16. – La 1 septembrie al fiecãrui an se va înainta ministerului, prin
revizoratele ºcolare, tablouri în care sã se arate în mod detaliat numãrul pomilor
sãdiþi la fiecare ºcoalã, felul lor, locurile unde au fost sãdiþi ºi numãrul pomilor
prinºi aflaþi în fiinþã, dupã sãdirile din fiecare an.

Art. 17. – Se instituie cinci premii bãneºti a 50 lei, ce se vor da anual acelor
diriginþi de ºcoli care se vor dovedi cã au sãdit numãrul celor mai mare de pomi
ºi cã la ºcoalã au pepiniera cea mai mare, mai bine îngrijitã ºi mai bogatã în
pomi fructiferi altoiþi.

Premiul se va da din al IV-lea an de la punerea în aplicare a acestei deci-
ziuni ºi numai în urma unei constatãri din partea serviciului de inspectorat.

Art. 18. – Administraþiunile comunale sunt datoare a lua mãsuri ca sã nu se
facã de oameni sau animale stricãciuni pomilor sãdiþi ºi a proceda, conform
legii poliþiei rurale, pentru delictele de asemenea naturã.

(Publicatã în „Monitorul Oficial“ nr. 249 din 13 februarie 1902; în „Buletinul Oficial al
Ministerului Instrucþiunii“ nr. 194, din 15 februarie, 1902, p. 2714; în ,,Colecþia legilor
Instrucþiei“ 1901–1904, p. 527.)
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54.

Apel cãtre proprietarii rurali ca sã procure pãmânt pentru
învãþãmântul agricol, februarie 1902

Acest apel este un exemplu strãlucit de modul cum ºtia Haret sã utilizeze toate
bunele-voinþe pentru realizarea mãsurilor salutare ce dorea sã înfãptuiascã în epoca de
mari economii ale statului dintre 1901–1904.

În scopul de a face ca învãþãmântul rural sã corespundã cât mai mult posibil
la trebuinþele populaþiunii þãrãneºti, ministerul a luat mãsuri pentru a se
organiza un învãþãmânt agricol, exclusiv practic, la ºcoalele rurale care dispun
de pãmânt de culturã.

Obiectul acestui învãþãmânt va fi de a face ca copiii sãtenilor, la ieºirea lor
din ºcoala primarã, sã fie deprinºi în mod practic cu oarecare metode mai bune
pentru cultura pãmântului, cu cunoaºterea oarecãror plante folositoare cu care
þãranii noºtri în genere nu sunt deprinºi, precum furajele artificiale, legumele,
cartofii etc., cu alegerea ºi îngrijirea de seminþe bune ºi altele.

Însã încercarea aceasta, a cãrei mare însemnãtate nu are trebuinþã sã mai fie
doveditã, nu se poate face decât abia cu a treia parte din numãrul ºcoalelor rurale
existente, deoarece numai atâtea posedã pãmântul necesar, pentru ca sã se facã pe
dânsul învãþãmântul practic agricol. Celelalte douã treimi ale populaþiunii þãrã-
neºti ar trebui sã fie lipsitã de binefacerile ce sperãm a realiza prin aceastã mãsurã.

Pentru ca aceasta sã nu se întâmple, ministerul face apel la binevoitorul ºi
patrioticul concurs al proprietarilor rurali, care sunt mai în mãsurã decât oricine
a-ºi da seama de însemnãtatea scopului ce urmãrim ºi de interesul cel mare ce-l
au chiar ei, proprietarii, ca sãtenii noºtri sã fie agricultori cât mai buni.

De aceea, ministerul roagã pe d-nii proprietari rurali sã-i dea ajutor în ceea
ce îºi propune sã facã, procurând ei ºcolilor care nu au, pãmântul necesar pentru
ajungerea scopului nostru. Este de ajuns o întindere de cel puþin 5 hectare (10
pogoane sau 314 fãlci) ºi de cel mult 10 hectare (20 pogoane sau 7 fãlci), pentru
care singura condiþiune ce ar trebui împlinitã, ar fi ca sã se afle cât mai aproape
de ºcoalã.

Ministerul ar fi recunoscãtor, oricare ar fi forma ºi felul în care i s-ar veni
în ajutor. Terenul poate fi dãruit ºcoalei de veci, prin act autentic, ºi în acest caz
numele donatorului s-ar înscrie în „Cartea de Aur“ a Casei ªcoalelor; sau poate
fi dãruit pe timp mãrginit, însã nu mai scurt de 5 ani, pentru ca învãþãmântul sã
poatã da ceva rezultate apreciabile.

Pe unde nu ar fi posibil a se veni în ajutorul ºcolii în acest fel, ar fi de dorit
ca d-nii proprietari sã binevoiascã, cel puþin, a dãrui numai 2 hectare, fie de
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veci, fie pe timp mãrginit ºi a da cu arendã învãþãtorului încã 3 pânã la 7 hectare,
cu cele mai multe înlesniri posibile, ca preþ ºi ca condiþiuni pentru plata arenzii.

Ministerul nu se îndoieºte cã apelul sãu, pornit dintr-o dorinþã sincerã de a
face ca învãþãmântul primar rural sã corespundã cât mai bine nevoilor, ºi ale
sãtenilor ºi ale proprietarilor, va avea rãsunet, ºi cã proprietarii, care în multe
ocaziuni vin în ajutorul ºcoalei, în modul cel mai binevoitor, nu vor lipsi ºi de
astã datã a-i aduce concursul lor.

(Publicat în „Monitorul Oficial“ nr. 247 din 10 februarie 1902; în „Buletinul Oficial al Mi-
nisterului Instrucþiunii“ nr. 194 din 15 februarie. 1902, p. 2.724; în „Colecþia legilor Instrucþiunii“
1901–1904, p. 526; în ziarul „Voinþa Naþionalã“, 12 februarie 1902.)

55.

Deciziunea nr. 10825 din 21 februarie 1902 
pentru organizarea cercurilor culturale

Aici se gãsesc principiile ºi detaliile întemeierii acestei frumoase instituþiuni. Una
din cele mai interesante ale învãþãmântului nostru rural.

Art. 1. – Toate ºcolile rurale din judeþ se împart în grupe fiecare de cel mult
nouã ºcoale. Învãþãtorii unei grupe compun un cerc cultural.

Art. 2. – Grupele se fixeazã de revizorul ºcolar.
În fixarea lor va observa ca distanþa cea mai mare de la cea mai depãrtatã

ºcoalã, la cea din centrul cercului, sã fie maximum de 10 kilometri. Va mai cãuta,
pe cât se poate, ca în fiecare grupã sã se cuprindã una din ºcolile înzestrate cu bi-
blioteci populare.

Art. 3. – Fiecare cerc cultural îºi avea un prezident numit de revizorul
ºcolar, dintre învãþãtorii cu titlul definitiv ai cercului.

Prezidentul are îndatorirea de a face ca toate dizpoziþiunile cu privire la
cercurile culturale sã fie aduse la îndeplinire întocmai. Prin rapoarte speciale el
va comunica revizoratului tot ce se atinge de mersul regulat al cercului, a cãrui
conducere îi este încredinþatã.

Art. 4. – Scopul urmãrit de cercurile culturale este dublu:
1. Perfecþionarea membrilor corpului didactic rural, prin lãrgirea sferei lor

de cunoºtinþe;
2. Ridicarea stãrii morale a sãtenilor, prin cultivarea în ei a sentimentelor

frumoase, ºi a celei materiale, prin îmbogãþirea minþii lor cu cunoºtinþe practice.
Art. 5. – Pentru ajungerea acestui scop, membrii cercului cultural vor þinea

în una din duminicile fiecãrui luni, de la septembrie pânã la mai inclusiv, ºi pe
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rând la toate ºcoalele, care alcãtuiesc cercul cultural, câte douã ºedinþe: una inti-
mã ºi alta publicã.

Art. 6. – Prima adunare a cercului se va face la ºcoala din centrul lui. Tot
aici se hotãrãºte ordinea în care cercul cultural se va transporta în cursul anului,
la celelalte ºcoale.

Ordinea stabilitã se va putea modifica de prezidentul cercului, când împre-
jurãri neaºteptate ar reclama aceasta. Modificarea se va aduce la cunoºtinþa atât
a revizorului, cât ºi a membrilor cercului.

Art. 7. – Când timpul va fi favorabil, membrii cercului vor sosi din timp în
localitatea unde urmeazã sã-ºi þinã ºedinþele, ca sã asiste întâi la serviciul divin.
Unul din ei va þinea o predicã.

Art. 8. – Numai învãþãtorii ºi învãþãtoarele care compun cercul cultural,
participã la ºedinþele intime ale lui.

Cestiunile ce se vor discuta sunt pur didactice:
a) Se vor comunica rezultate dobândite: 1) prin aplicarea metodelor indicate

de însãºi programa analiticã; 2) prin întrebuinþarea cãrþilor introduse; 3) prin
aplicarea sistemului admis pentru corectarea lucrãrilor în scris; 4) prin alter-
narea lecþiilor directe cu cele indirecte, ºi 5) prin întrunirea diviziunilor la cânt,
gimnasticã, lucru manual. Se va discuta apoi orice altã cestiune în legãturã cu
sistemul de funcþionare pe diviziuni a ºcoalelor rurale;

b) Se vor face lecþiuni practice urmate de critica lor ca formã ºi fond;
c) Se vor face dãri de seamã asupra cãrþilor sau articolelor citite, cãrþi ºi

articole luate din domeniul educaþiunii ºi instrucþiunii;
d) Se vor þinea conferinþe cu subiecte pur ºtiinþifice ºi literare, care au legã-

turã cu obiectele din ºcoala primarã;
e) Se va vorbi asupra dificultãþilor ce întâmpinã ºcoala cu aplicarea pres-

cripþiunilor obligativitãþii ºi asupra mijloacelor cele mai practice de a asigura o
frecventare regulatã, uzând prea puþin de amenzi sau chiar nerecurgând de fel la
acest mijloc.

Art. 9. – La ºedinþele publice, învãþãtorul ºcoalei la care se þine întrunirea
cercului va îngriji sã ia parte cât se poate mai mulþi sãteni. Învãþãtorul ºcoalei
este prezidentul de onoare al ºedinþei publice.

Subiectele ce se vor trata în ºedinþele publice:
Relele ce decurg din lene, risipã, minciunã etc.;
Sentimentele nobile: iubirea de bine, sentimentul religios ºi, cu deosebire,

iubirea de þarã;
Foloasele ºcoalei;
Igiena casei. îmbrãcãmintea. Hrana. Se va stãrui mult asupra cauzelor

pelagrei, asupra urmãrilor alcoolismului ºi asupra necesitãþii de a se apela la
doctor în caz de boale grele;

Îngrijirea vitelor;
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Agricultura raþionalã. Se va vorbi sãtenilor în primul loc despre îngrãºe-
minte ºi schimbarea semãnãturilor;

Cultura pomilor roditori;
Cultura viþei;
Cultura zarzavaturilor de prima necesitate;
Cultura lucernei, trifoiului etc., ºi amestecul seminþelor de fâneþe;
Cultura cânepei ºi a inului. Industria acestor plante ºi foloasele industriilor

casnice în general; îngrijirea sistematicã a albinelor;
Creºterea gândacilor de mãtase;
Nevoia pentru sãteni de a se grupa în societãþi economice ºi de împrumut

ºi de a-ºi avea fiecare condica de socoteli. Se va dezvolta, în sfârºit orice altã
cestiune care sã lumineze mintea sãteanului.

Fiindcã toþi sãtenii trebuie sã priceapã ceea ce li se spune, învãþãtorii se vor
sili sã le vorbeascã într-o limbã uºoarã ºi înþeleasã, altfel scopul unor astfel de
întruniri va fi zãdãrnicit.

Cuvântãrile din ºedinþele publice vor fi precedate sau urmate de coruri,
miºcãri gimnastice, jocuri naþionale, recitãri sau reprezentanþiuni teatrale cu
piese moralizatoare admise de autoritatea ºcolarã.

Art. 10. – Cestiunile didactice ce se prevãd la art. 8, alin. a ºi b, ºi cu care
se vor ocupa cercurile culturale în cursul anului se hotãrãsc de revizor ºi se
comunicã cercurilor la sfârºitul lui august. Toate celelalte cestiuni se aleg de
membrii cercului. Cu privire la cele ce urmeazã sã se dezvolte în ºedinþele
publice, membrii cercurilor, când vor face alegerea, vor cãuta sã þinã socotealã
de nevoile localitãþii unde au sã fie tratate asemenea cestiuni. Revizorul poate
aproba sau modifica alegerea fãcutã de cercuri.

Art. 11. – Dupã fiecare ºedinþã prezidentul cercului încheie proces-verbal
pe care-l iscãlesc toþi membrii prezenþi.

Procesul-verbal se va comunica în copie revizoratului.
Procesele-verbale ºi toate actele privitoare la lucrãrile cercului vor forma

un dosar aparte, ce se va pãstra la ºcoala la care funcþioneazã prezidentul.
Art. 12. – Frecventarea regulatã a cercurilor culturale este obligatorie pen-

tru membrii lor.
Absentarea fãrã motiv bine întemeiat se considerã ca absentare pe o zi de

la ºcoalã ºi atrage dupã sine reþinerea corespunzãtoare a lefei.
Art. 13. – Revizorul ºcolar e dator sã viziteze cercurile culturale din judeþul

sãu ºi ceea ce va constata sã menþioneze în rapoartele lunare asupra inspecþiilor
fãcute.
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Art. 14. – Una din zilele conferinþelor generale va fi consacratã cons-
fãtuirilor asupra cercurilor. În acea zi se va þinea, sub preºedenþia revizorului,
ºedinþã numai cu preºedinþii cercurilor în orele ante-meridiane ºi cu toþi
membrii din judeþ în orele post-meridiane.

(Publicatã în „Monitorul Oficial“ nr. 262 din 28 februarie 1902; în ,,Colecþiunca legilor
instrucþiei“ 1901–1904, p. 529; în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 195 din 1
martie 1902, p. 2738; în ziarul „Voinþa Naþionalã“ din martie 1902.)

56.

Ordin nr. 15520 din martie 1902 cãtre revizorul de Muscel
despre juriile de împãciuire

De aici se vede atenþiunea pe care Haret o dãdea tuturor faptelor învãþãtorilor ºi
bucuria ce simþea când gãsea vreo iniþiativã interesantã; apoi încurajarea ce nu pregeta
s-o dea celor merituoºi.

Am luat cunoºtinþã dintr-un ziar local, cã învãþãtorii din cercul cultural
„Râul-Doamnei“, au avut ideea de a înfiinþa prin sate jurii de împãciuire, cu
scopul de a aplana prin bunã învoialã neînþelegerile ce se pot ivi între sãteni. Am
vãzut chiar cã au ºi reuºit a aduce unele împãciuiri în cestiuni destul de delicate.

Gãsesc cã iniþiativa aceasta este foarte bunã ºi de aceea vã rog sã mulþumiþi
din partea ministerului învãþãtorilor din cercul „Râul-Doamnei“ pentru iniþia-
tiva lor; în special, dlor I. Grigorescu ºi Luca Paul, care se pare cã s-au pus în
capul acestei miºcãri.

Totdeodatã, ºi ca încurajare, ºi pentru a lãþi acest bun exemplu, am dat ordin
ca adresa de faþã sã fie adusã la cunoºtinþa corpului didactic, prin „Buletinul
Oficial al Ministerului“.

(Publicatã în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 196 din 15 martie 1902,
p. 2789.)
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57.

Ordin nr. 2290 din 22 martie 1902 cãtre directorii ºcoalelor
secundare de toate felurile despre 

purtarea elevilor în timpul vacanþelor

S-a observat ca întotdeauna, în timpul vacanþelor, elevii care vin de la ºcoli de
prin alte localitãþi, fie obiºnuiþi cu lipsa unui control mai puþin sever, fie dintr-un
amor propriu copilãresc de a se arãta cã ei sunt liberi ºi pot face ce vor, se dau la
petreceri de multe ori incompatibile cu calitatea lor de elevi, îndemnând la astfel
de petreceri ºi pe elevii din localitatea unde se duc.

Pentru a preveni astfel de lucruri care sunt dãunãtoare disciplinei ºi presti-
giului elevilor, subsemnatul are onoare a vã invita sã puneþi în vederea elevilor
ºcoalei ce dirijaþi cã, ºi în timpul vacanþelor ca ºi în cursul studiilor, sunt sub con-
trolul autoritãþii ºcolare. Fie cã ar rãmânea în localitate, fie ca ar merge altun-
deva, sunt datori sã aibã aceeaºi purtare modestã ºi cuviincioasã. La caz de s-ar
produce undeva incidente sau scandaluri care ar privi pe elevii ºcoalelor noastre
publice sau private chiar, autoritatea ºcolarã din acea localitate, aflând despre
asemenea lucruri va trebui sã le comunice imediat autoritãþii centrale ºcolare
(inspectoratul general) sau direcþiunii ºcoalei unde urmeazã elevul vinovat, dupã
importanþa faptelor. Elevii astfel vinovaþi îºi vor primi pedeapsa cuvenitã la
redeschiderea cursurilor.

Aceastã mãsurã veþi binevoi a o afiºa sau citi în fiecare clasã, pentru ca elevii
sã ºtie la ce se expun prin abaterile la care ar fi împinºi sã alunece în vacanþe.

(Publicatã în „Colecþiunea legilor instrucþiunii“, 1901–1904, p. 530.)

58.

Decizia nr. 16.148 din 22 martie 1902 obligând pe învãþãtori
sã dea la conferinþele generale informaþiuni despre cantine,
grãdini ºcolare, cursuri de adulþi, cercuri culturale ºi bãnci

populare

Art. 1. – Cu ocaziunea conferinþelor generale din aprilie viitor, fiecare învãþãtor
sã dea revizorului ºcolar respectiv, pe câte o foaie de hârtie, ºtiinþele urmãtoare:
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a) Pentru cantine: numele ºcoalei care a avut cantinã ºi a învãþãtorului care
a condus-o; numãrul ºcoalelor care s-au folosit de ea, câte zile a funcþionat, cât
a costat în total ºi la cât a revenit hrana unui copil pe zi, dacã copiii au plãtit
ceva sau au adus lucruri în naturã; dacã înfiinþarea cantinei a mãrit frecventarea
ºcoalei ºi cu cât anume;

b) Pentru grãdini: întinderea grãdinei cultivate, felul culturilor, folosul
bãnesc neted, adicã dupã scãderea cheltuielilor cel puþin aproximativ care ar fi
fost dacã produsele grãdinei s-ar fi vândut cu preþurile din localitate, câþi ºcolari
au participat la cultura grãdinei; dacã sãtenii urmeazã întrucâtva exemplul de a
se ocupa de grãdini;

c) Pentru ºcoalele de adulþi: cât timp au lucrat, câþi auditori au urmat, cam
de ce vârstã, ce cursuri s-au fãcut, numele învãþãtorilor care le-au fãcut, dacã
comuna sau judeþul au dat vreo subvenþie pentru ele;

d) Pentru cercurile culturale: câte întruniri au fost de la 1 septembrie 1901
pânã astãzi, ce învãþãtori au luat parte la fiecare, în ce sate s-au þinut, ce subiecte
s-au tratat, dacã sãtenii le urmeazã cu plãcere ºi folos sau se dezintereseazã ºi
dacã preotul participã;

e) Pentru bãncile populare: ºtiinþele ce se aflã în anuarul publicat de Casa
ªcoalelor. 

Art. 2. – Pentru a uºura ºi a sistematiza conferinþele cercurilor culturale,
dispunem:

Revizorii vor cere învãþãtorilor sã redijeze conferinþele cele mai bune ºi mai
reuºite pe care le-au þinut. Se cere ca condiþiune indispensabilã o limba simplã, fãrã
pretenþii, bine înþeleasã de sãteni. Întinderea conferinþei sã nu fie prea mare; de
dorit este sã nu treacã peste o jumãtate orã, nici într-un caz peste o orã. Subiectele
vor fi: în prima linie, subiecte patriotice, subiecte utilitare (agriculturã, grãdinãrit,
igiena, veterinãrie, îngrijirea copiiilor, sfaturi asupra vânzãrii ºi cumpãrãrilor
obiºnuite ale sãtenilor etc.); în a doua linie, subiecte instructive sub forma cea mai
uºoarã ºi mai distractivã (povestiri, descrieri, explicaþie cât mai simplã ºi mai
generalã a invenþiilor celor mari uzuale, drumul de fier, telegraful, telefonul).
Conferinþele astfel redijate, învãþãtorii le vor trimite revizorului lor. Acesta le va
citi, va alege pe cele mai bune ºi mai potrivite scopului lor, le va trimite la minister
urmând a se face din ele o a doua alegere, dupã un plan sistematic.

Conferinþele astfel alese, se vor reuni într-un volum, care se va imprima de
Casa ªcoalelor în modul cel mai economic posibil ºi care se va vinde învãþã-
torilor numai pe costul lui.

În viitor, învãþãtorii se vor putea servi de acest volum, fie pentru a combina
conferinþe noi, servindu-se de acele cuprinse în volum, fie pentru a expune chiar
pe acele din volum.

(Publicatã în „Monitorul Oficial“ nr. 284 din 27 martie 1902; în ziarul „Voinþa Naþionalã“
din 23 martie 1902; în „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1901–1904, p. 531.)
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59.

Circulara din 11 aprilie 1902 cãtre revizori ca sã adune
obiecte pentru alcãtuirea unui muzeu de artã naþionalã

Circulara aceasta este adresatã numai revizorilor ºcolari din judeþele Argeº, Gorj,
Muscel, Neamþ, Suceava ºi Vâlcea, fiindcã Haret dorea sã încerce experienþa pe un teren
mai redus. Ea aratã multiplicitatea preocupãrilor lui Haret ºi însemnãtatea pe care o
acorda rolului învãþãtorilor în miºcarea culturalã a satelor ºi în legãturã chiar cu intere-
sele culturale ale þãrii. Aici se gãsesc începuturile preocupãrilor care au dus mai târziu
la o dezvoltare aºa de importantã. Sã se observe ºi amãnuntele.

Precum vi s-a comunicat cu ocazia adunãrii d-voastrã în Bucureºti, veþi
pune în vedere tuturor învãþãtorilor din judeþul d-voastrã, ca în timpul confe-
rinþelor generale din anul acesta, sã adune obiecte pentru alcãtuirea unui
„Muzeu de artã naþionalã“.

Iatã lista felurilor de obiecte ºi notiþele ce trebuiesc adunate:
1. Cusãturi cu lânã, cu arnici, cu fir sau cu mãtase pe cãmãºi bãrbãteºti ºi

femeieºti, chenare pe cãmãºi, testemeluri, marame, pachilate, ºtergare, cârpe de
îmbrobodit sau pentru orice slujbã ºi în orice fel.

2. Þesãturi în lânã, cânepã, borangic ºi bumbac, precum: velinþe, scoarþe,
lãvicere, pãturi, þoluri, dãsagi, brâuri, bete (brãciri), chingi, crãtinþe (sau catrinþe),
oprege1, vâlnice, fote, ºorþuri, cârpe þesute, nãframe, meseriþe, ºtergare ºi în sfâr-
ºit orice lucru þesut, care are oarecare podoabe.

3. Lucrãri cioplite în lemn, ca: furci frumoase de tors, fluiere, cavale ciobã-
neºti, linguri de lemn frumoase, capacele, ploºte, pistornice ºi alte lucruri în
lemn, care sunt fãcute frumos.

4. Vase de pãmânt smãlþuite sau nesmãlþuite, ca: urcioare, strãchini (blide),
talere, oale, ulcele, câncee, cãþui2 ºi altele împodobite cu flori de smalþ sau goale.

5. Ouã de Paºti încondeiate ºi roºite.
Pe lângã obiecte, se vor aduna ºi notiþe despre diferite obiceiuri:
a) Modul cum se vopsesc ºi se încondeiazã ouãle;
b) Chipul cum se fãceau vopselele ºi cum se vopseau lânurile ºi orice tor-

turi înainte vreme, pentru cusut ºi þesut: roºu închis, roºu deschis, galben închis
ºi deschis, turchezul sau albastrul, vânãtul, verdele, stânjeniul, conabiul, cafe-
niul ºi negrul;

c) însemnãri asupra portului ºi obiceiurilor din partea locurilor, precum ºi
deosebirea lor de portul ºi obiceiurile din localitãþile vecine.
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1. Un fel de fote.
2. Un fel de afumãtoare.

+Opere_vol_II_final.qxd  11/22/2009  1:15 PM  Page 145



Fiindcã însã, numai în lucrurile rãmase din vremile vechi sau în cele care
se fac dupã moda veche, se vede adevãratul ºi curatul gust românesc nestricat,
se va cãuta de preferinþã numai lucrurile de demult sã se adune, fie ele oricât
de nebãgate în seamã, oricât de rupte, oricât de urîte, stricate, ieºite de vreme,
dar care au fost odatã frumoase, acelea sunt cele mai adevãrate ºi cele mai de
valoare pentru muzeu.

Pentru adunarea ºi pãstrarea obiectelor, veþi chibzui d-voastrã cum va fi
mai potrivit cu împrejurãrile locale. În cursul acestui an, prin septembrie sau oc-
tombrie, obiectele adunate de d-voastrã vor fi cercetate de delegatul
ministerului, dl Ipolit Strâmbulescu(15), ºi se vor alege cele care vor fi aduse la
Bucureºti spre a fi pãstrate la muzeu.

La luarea fiecãrui obiect de la proprietar se va face o notiþã dupã modelul
ce se alãturã aici:

Numãrul de înregistrare …............  Luna …............  ziua …..........  anul...............

LISTÃ
De lucrurile primite pentru muzeul de artã naþionalã

Semnãturã celui ce dãrueºte sau împrumutã lucrul Semnãtura de primire a învãþãtorului
............................................................................... .........................................................

(Publicatã în „Monitorul Oficial“ din 14 aprilie 1902; în „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“
1901–1904, p. 533; în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 198 din 1 mai 1902,
p. 2854.)
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Numele ºi prenumele celui ce dã obiectul

Comuna unde locuieºte

Plasa

Judeþul

Ce lucru s-a primi?

De cine e fãcut?

Când e fãcut ºi unde?

Cum ºi cu ce e fãcut?

Din ce e fãcut?

La ce slujeºte?

Cum se cheamã fiecare parte a lucrului?

Cum se cheamã fiecare parte de floricicã cusutã sau þesutã din
diferite locuri?

Desenaþi-o ºi spuneþi numele ei

Lucrul se dã pentru totdeauna ori numai se împrumutã pe un an
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60.

Circulara nr. 4568 din 22 aprilie 1902 cãtre directorii
ºcoalelor secundare de toate felurile din Bucureºti 

pentru elevii care fac scandal pe stradã

Aceastã circularã aratã marele interes ce purta Haret pentru buna purtare a elevilor,
ca ºi cele de la nr. 26, 29, 38; e importantã mai ales expunerea principialã a datoriei
ºcoalei de a fi ºi educativã.

În nenumãrate rânduri ministerul are ocaziunea sã se convingã de purtarea
absolut necuviincioasã a multor ºcolari secundari pe strãzile Capitalei ºi prin
localurile publice, ºi de scandalele la care zilnic dau loc.

Ei umblã în bande zgomotoase ºi dezordonate; se alungã pe strãzi; strigã ºi
se înjuriazã unii pe alþii; se preumblã pe strãzi ºi prin grãdini chiar în orele de
clasã, fãrã cea mai micã sfialã, deºi în uniformã; urmãresc pe femei cu vorbe ne-
cuviincioase; se bat pânã la sânge prin grãdini ºs localuri publice (deunãzi unul
din ei a omorât în bãtaie pe un coleg al lui la bariera Victoriei), frecventeazã
localurile publice care le sunt interzise, precum berãriile, cafenelele, balurile
mascate ºi se dedau adeseori la dezordini pe acolo, aþin calea fetelor de prin
ºcoli pentru care au ajuns sã fie o adevãratã teroare.

Dle Director, v-am atras deja atenþia în mod foarte serios asupra acestor
lucruri ºi vã punem din nou în vedere cu tot dinadinsul ca este imposibil cã aces-
te dezordini sã continue mai departe, fãrã nicio încercare de represiune. Þara nu
poate sã-ºi impunã grelele sacrificii pe care le face pentru învãþãmânt pentru ca
ºcolile sã fie adãposturi de desmetici fãrã ruºine ºi pepiniere de viitori tulbu-
rãtori ai ordinei publice. Vã rog sã credeþi cã considerãm lucrul ca având o gra-
vitate aºa de mare, încât suntem deciºi a recurge la toate mãsurile posibile
pentru a face sã înceteze scandalul ºi sã readucem ordinea.

V-am fãcut deja cunoscut cã am invitat pe dl prefect al poliþiei sã ia mãsuri
prin personalul poliþienesc ca sã fim puºi în cunoºtinþa dezordinelor ce s-ar
produce. Vã încunoºtiinþãm acum ca i-am cerut ca pe viitor sã aresteze pe ºcolarii
care s-ar mai deda la dezordine. Acei care vor mai comite asemenea fapte vor fi
eliminaþi din ºcoli, ºi vom merge pânã a le închide definitiv partida din matriculã.

În caz extrem vom vedea dacã nu va fi necesar a se recurge la alte mãsuri
mai radicale.

Dar atâta nu ajunge.
Disciplina ºcolarilor, ºi în ºcoalã ºi în afara de ºcoalã, trebuie sã fie cu

deosebire obiectul de preocupare a profesorilor ºi a directorului. Regulamentul
prevede mãsuri suficiente pentru a asigura autoritatea lor ºi le pune la dispoziþie
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destule mijloace de represiune. Constatãm cã nu se vizeazã de dânsele mai ales
în afarã de ºcoalã.

ªtim cã se rãspunde cã nu se dispune de destule mijloace de supraveghere
pe strãzi ºi în oraº. Dar mijloace se pot gãsi. Indicãm noi aici câteva pe care vã
rog sã le aplicaþi de îndatã, ºi sã ne raportaþi cã v-aþi conformat.

Veþi alege un numãr de ºcolari din cei mai cuminþi, mai buni ºi, pe cât se
poate mai în vârstã, cãrora li se va da însãrcinarea de cenzori. Ei vor fi datori a
supraveghea purtarea ºcolarilor din ºcoala lor, din clasa lor ºi din toate clasele
inferioare aceleia în care se aflã ei, atât în ºcoalã cât ºi în afarã din ºcoalã. Ei
vor fi datori sã vã refere dezordinele pe care ar vedea cã le comite vreunul din
camarazii lor. Ei vor fi rãspunzãtori pentru împlinirea acestei datorii, în sensul
cã vor fi pedepsiþi dacã se va constata cã nu au denunþat vreo dezordine de care
au avut cunoºtiinþã.

Veþi mai lua dispoziþia ca numãrul matricular al fiecãruia sã fie însemnat pe
ºapca lui de uniformã, pe dinãuntru, fie înscris cu cernealã dacã se poate, fie
cusut, fie zgâriat pe partea internã a cozorocului; aceasta pentru ca sã se consta-
te mai uºor identitatea lor în strãzi ºi în localuri publice, în caz de trebuinþã.

Amândouã aceste mãsuri trebuiesc executate în cel mai scurt timp, cel mult
pânã ia 30 aprilie. Ne veþi raporta de conformare.

Vã mai punem în vedere cã cerem ca dispoziþia regulamentului în privinþa
obligativitãþii uniformei în ºcoalã ºi în afarã de ºcoalã, sã fie observatã cu cea
mai mare exactitate.

Veþi ºti cã am luat mãsuri pentru ca sã facem câteva exemple cu cei care ar
continua a se sustrage de la aceastã obligaþie, dupã cum suntem informaþi cã
sunt prin unele ºcoli.

Pe lângã acestea, vã invitãm din nou sã interziceþi cu desãvârºire purtarea
de uniforme neregulamentare. Observãm pe unii ºcolari cã, de câtva timp, în loc
de ºapcã, poartã bonet. Aceasta nu este permis, ºi vã rugãm sã luaþi mãsuri aspre
de pedepsire contra acelora care ºi-ar permite sã nu se supunã regulamentului ºi
ordinului d-voastrã.

Dle director, acestea sunt câteva dispoziþii prin care vom încerca a lucra
contra curentului de dezordine ºi imoralitate, pe care cu adâncã îngrijire îl ve-
dem cã merge crescând printre ºcolarii din Bucureºti. Repetãm însã cã, în prima
linie, grija aceasta vã revine de drept d-voastrã ºi dlor profesori, cãci principala
chemare a corpului didactic nu este numai de a învãþa pe copii carte, ci de a face
din ei ºi oameni morali. Trebuie dar ca corpul didactic al ºcoalei sã gãseascã ºi
sã aplice mãsurile cele mai eficace pentru înfrânarea rãului.

Vã mai rog sã aduceþi la cunoºtinþa întregii ºcoli, prin afiºare, dipoziþiile
cuprinse în acest ordin, cãci trebuie ca ºi ºcolarii sã ºtie cã ministerul este hotãrît
sã intre pe calea represiunii celei mai riguroase, pentru a curaþi ºcoalele de acei
nedemni care dezonoreazã învãþãmântul ºi uniforma pe care o poartã.

(Publicatã în „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1901–1904, p. 534.)
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61.

Deciziunea nr. 5036 din aprilie 1902 
pentru cultura cartofului

Se instituie trei premii anuale pentru învãþãtori ºi preoþii rurali care vor fi
dezvoltat mai multã pricepere ºi activitate rodnicã, pentru propagarea culturii
cartofului ºi pentru introducerea lui în alimentaþia curentã a sãtenilor.

Nu vor fi admiºi a concura decât acei învãþãtori ºi preoþi care vor dovedi,
nu numai cã au deprins un numãr cât mai mare de sãteni cu cultivarea cartofilor,
dar ºi cã i-au deprins a se hrãni cu dânºii în mod curent.

Aceste premii vor fi respectiv de 1.000 lei, 500 lei ºi 250 lei.
Dacã într-o localitate mai mulþi colaboratori, numai învãþãtori, sau numai

preoþi, vor fi unit silinþele lor ºi vor fi dat rezultate demne de a fi premiate, premiul
se va mãri cu câte 20% pentru fiecare colaborator ºi se va împãrþi între dânºii,
potrivit meritele lor respective.

Dacã însã colaboratorii vor fi preoþi ºi învãþãtori la un loc, creºterea pre-
miului va fi de câte 30% pentru fiecare colaborator ºi el se va împãrþi iarãºi între
dânºii potrivit meritelor lor respective.

Modul cum se vor da premiile, îndeosebitele cazuri ce se pot ivi, se vede
lãmurit în tabloul urmãtor:

Premiile se vor da în fiecare an la 1 decembrie, începând de la 1 decembrie
1904.

Valoarea lor se va plãti de Casa ªcoalelor, din fondurile sale proprii.
Concurenþii vor fi datori sã producã dovezi valabile ºi suficiente care sã

constate silinþele lor.

(Publicatã în ,,Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 197 din 1 aprilie 1902,
p. 2833 ºi nr. 198 din 1 mai 1902 p. 2856; în ,,Colecþiunca legilor instrucþiunii“ 1901 – 1904,
p. 532; în „Monitorul Oficial“ din 2 aprilie 1902; în ziarul „Voinþa Naþionalã“ din 12 aprilie 1902.)
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PREMIUL I PREMIUL II PREMIUL III

Dacã sunt
numai 

învãþãtori
sau numai

preoþi

Dacã sunt
învãþãtori ºi

preoþi
asociaþi

Dacã sunt
numai 

învãþãtori
sau numai

preoþi

Dacã sunt
învãþãtori ºi

preoþi
asociaþi

Dacã sunt
numai 

învãþãtori
sau numai

preoþi

Dacã sunt
învãþãtori ºi

preoþi
asociaþi

1 Concurent 1.000 1.000 500 500 250 250

2 Colaboratori 1.400 1.600 700 800 350 400

3 Colaboratori 1.600 1.900 800 950 400 475

4 Colaboratori 1.800 2.200 900 1.000 450 550

5 Colaboratori 2.000 2.500 1.000 1.250 500 625
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62.

Raport la Rege nr. 21698 din 11 mai 1902, lãudând munca
unor învãþãtori ºi propunând 

a fi medaliaþi cu „rãsplata muncii“

Prin raportul cu nr. 3.893, din 22 ianuarie 1902, am adus la înalta cunoº-
tinþã a Majestãþii Voastre rolul însemnat pe care-l pot îndeplini institutorii ºi
învãþãtorii în lucrarea pentru îmbunãtãþirea stãrii intelectuale, morale ºi mate-
riale a poporului.1

Convins de acest rol, încã din 1898 am dat un îndemn deosebit corpului
didactic primar ca sã se ocupe de mijloacele prin care sãtenii îºi vor putea îmbu-
nãtãþii starea lor.

Institutorii ºi învãþãtorii au început chiar de atunci a lucra pe aceastã cale,
cu un interes care a crescut mereu. Astãzi se poate aprecia activitatea lor dupã
mijloacele întrebuinþate ºi rezultatele la care au ajuns.

Prin stãruinþa lor s-au înfiinþat ºi se înfiinþeazã pe fiecare zi societãþi de eco-
nomie ºi ajutor mutual lãsate, cantine ºcolare, cercuri culturale, grãdini ºcolare.

Toate aceste instituþiuni, prin care se lucreazã pentru o mai bunã stare a sãte-
nilor, sunt susþinute ºi progreseazã prin munca ºi zelul institutorilor ºi învãþãtorilor.

Vãzând ardoarea cu care lucreazã unii din ei ºi interesul pe care-l pun pen-
tru ca munca lor sã dea cât mai bune rezultate, cred cã e bine ca aceºtia sã fie
cunoscuþi Majestãþii Voastre ºi sã se bucure de înalta sa aprobare.

În vederea celor mai sus arãtate, subsemnatul vine cu profund respect a
supune la aprobarea Maiestãþii Voastre alãturatul proiect de decret, prin care
propune a se conferi medalia „Rãsplata munciipentru învãþãmântul primar“ de
clasa a II-a, la mai mulþi institutori ºi învãþãtori.2

(Publicat în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 199 din iunie 1902, p. 2821.)

1. Publicat în prezenta colecþiune sub nr. 47.
2. Pentru scopul urmãrit de aceastã colecþiune nu prezintã interes a da numele celor

propuºi spre medaliere.
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63.

Deciziunea nr. 6490 din 1 iunie 1902 interzicând elevelor din
ºcoalã sã poarte corset

În acel timp femeile purtau corset. Câþiva medici începuserã o activã propagandã
contra acestui articol de îmbrãcãminte, între care dr. D. Gerota(16) printr-o rãsunãtoare
conferinþã la Ateneul român (în 1899). Haret, voind sã contribuie la aceastã propagandã
pe care o socotea salutarã, a dat deciziunea ce urmeazã.

Având în vedere cã este dovedit cã corsetul este un articol de îmbrãcãminte
antiigienic, în acest sens cã dânsul este o piedicã permanentã la dezvoltarea
corpului ºi funcþionarea normalã a organelor;

Având în vedere ºi intervenirea cu nr. 16.229 din august 1899 a direcþiunii
generale a serviciului sanitar superior,

Decidem:
Art. 1. – Se interzice pe viitor, în mod absolut, purtarea corsetului de cãtre

elevele ºcoalelor primare, secundare, profesionale ºi normale ale statului.
Contravenientele vor îi pedepsite,
Art. 2. – Directoarele ºcoalelor respective, precum ºi d-ºoara Cancicov,

inspectoarea învãþãmântului privat de fete, sunt rãspunzãtoare de executarea
acestei deciziuni, care se va publica ºi în „Buletin“

(Publicatã în „Buletinul Ministerului Instrucþiunii“ nr. 200 din 1 iulie 1902; în „Colecþiunea
legilor Instrucþiunii“ 1901–1904, p. 538.)

64.

Circulara din 13 iunie 1902 cãtre învãþãtori ca 
bãncile populare sã nu facã întreprinderi riscate

În vremea primelor începuturi ale bãncilor populare, aceste instituþiuni fiind foarte
fragede ºi având mulþi adversari, Haret se teme de câte ori aude de fapte ce le-ar putea
compromite ºi de aceea ia mãsurile de apãrare ce-i stau în putere.

Suntem informaþi cã unele din bãncile populare, înfiinþate în cea mai mare
parte cu concursul învãþãtorilor ºi preoþilor, nu se mãrginesc numai în ceea ce
trebuie sã fie principala lor chemare, adicã de a înlesni pe sãteni la nevoile lor
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ºi de a combate camãta, ci întreprind speculaþiuni diverse, precum: tãiere de pã-
duri, exploatãri de cariere etc.

Pe câtã vreme bãncile nu dispun decât de capitaluri foarte mici ºi pe cât
existenþa ºi funcþionarea lor nu va fi garantatã prin o lege, asemenea întreprin-
deri constituiesc o gravã imprudenþã, care pot pune în pericol capitalul bãncilor
ºi în acelaºi timp ºi responsabilitatea învãþãtorilor ºi a celor ce se aflã în comite-
tele dirguitoare ale bãncilor.

Vã invitãm dar ca, pânã la votarea legii care este în preparaþiune, sã vã
abþineþi cu cea mai mare îngrijire de a îndruma banca, din al cãrei comitet faceþi
parte, pe o asemenea cale greºitã, ºi a lumina ºi pe consãtenii d-voastrã ca sã nu
se arunce pe calea aventurilor, în care se poate pierde avutul lor.

D-voastrã, ca cel mai luminat din sat, aveþi mai mult decât oricare altul rãs-
punderea rãului ce se poate naºte din neascultarea celor ce vã spunem aici.

(Publicatã în,.Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1901–1904, p. 537.)

65.

Deciziunea nr. 37696 din 25 iulie 1902 pentru suspendarea
cursurilor în vederea lucrãrilor agricole cu ºcolarii

Art. 1. – Fiecare învãþãtor, care are grãdinã ºcolarã sau câmp de experienþã,
are facultatea sã suspende lecþiunile pânã la maximum de trei zile în decursul unei
luni; aceste suspendãri se vor putea face pe timp de ½ zi, de o zi, de zi o ºi jumã-
tate, de douã sau în caz de trebuinþã, chiar de trei zile consecutive, atunci când va
fi timpul priincios pentru anumite lucrãri agricole care nu suferã amânare.

Art. 2. – Învãþãtorii sunt obligaþi sã raporteze chiar atunci primarului co-
munei respective despre fiecare suspendare, precum ºi revizorului ºcolar, arã-
tând pentru ce anume lucrãri se impune suspendarea lecþiunilor ºi pe cât timp.

Art. 3. – Fãrã sã aºtepte aprobarea, învãþãtorul va nota în registrul de prezenþã
suspendarea lecþiunilor, indicând timpul cât va dura ºi felul lucrãrilor ce se vor
executa; va ieºi cu ºcolarii în grãdinã sau pe câmpul de experienþã ºi va proceda
la lucrãri.

Art. 4. – Învãþãtorul va cãuta ca lecþiunile, ce era sã se facã în timpul cât
cursurile au fost suspendate pentru practica agricolã, sã le completeze treptat în
orele de practicã agricolã prevãzute în program, pânã când va ajunge la curent;
dacã va fi nevoie va lua ºi ore suplimentare, în zilele de joi dupã-amiazã.
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Art. 5. – Unii revizori ºcolari sunt îndatoraþi sã controleze de aproape, cu
ocaziunea inspecþiunilor, dacã zilele s-au întrebuinþat pentru destinaþiunea lor ºi
dacã materia din celelalte studii, ce trebuia sã se facã în zilele respective, s-a
completat ulterior, în orele prevãzute în program pentru practica agricolã.

Art. 6. – Se atrage îndeosebi atenþiunea învãþãtorilor cã aceia care se va
dovedi cã au abuzat de aceastã dispoziþiune ºi vor suspenda cursurile pentru inte-
resele lor personale, fãrã a face practicã agricolã cu ºcolarii, vor fi aspru pedepsiþi.

(Publicatã în „Monitorul Oficial“ nr. 89 din 25 iulie 1902; în „Colecþia legilor Instrucþiunii“
1901–1904, p. 539.)

66.

Circulara nr. 37.695 din 28 iulie 1902 cãtre revizori pentru ca
ºcolarii sã aibã grãdinã acasã

Unul din mijloacele cele mai eficace pentru a se asigura ºi mai mult reali-
zarea scopului ce urmãrim prin introducerea învãþãmântului practic de gradinãrie
în ºcoalele primare rurale este urmãtorul:

Fiecare elev din divizia III va fi obligat a-ºi parcela ºi planta, dupã modelul
de la ºcoalã, o micã porþiune din grãdina pãrinteascã. Rãsaduri ºi pomi roditori
se vor da din grãdina ºcoalei, drept recompensã pentru silinþa ºi partea de muncã
a fiecãruia.

Învãþãtorul va fi obligat a priveghea modul cum elevul cultivã acea porþi-
une de grãdinã, dându-i îndrumãrile ºi sfaturile necesare. Nota la ºtiinþele
agricole, atât la promovarea din diviziune în diviziune cât ºi la absolvire, se va
da fiecãrui elev, þinând seamã nu numai de cunoºtiinþele ce are din horticulturã
ºi agriculturã, cât mai ales de silinþele ºi munca ce a depus în grãdina ºcoalei ºi
în grãdina pãrinteascã ºi de rezultatele ce a dobândit.

(Publicatã în „Colecþia legilor Instrucþiei“ 1901–1904, p. 540.)
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67.

Deciziune nr. 40.921 din 10 august 1902 pentru 
organizarea administraþiei ºcoalelor din imperiul Turciei

Dupã ce a introdus oarecare ordine în mersul ºcoalelor româneºti din imperiul
Otoman, Haret a cãutat sã le dea o organizaþie cât mai temeinicã. Din cauza disensiu-
nilor dintre membrii corpului didactic de acolo (cum s-a vãzut în raportul cãtre Rege nr.
44 din colecþia de faþã; n-a mai voit sã încredinþeze conducerea lor unuia dintre dânºii,
ei s-a gândit la o persoanã din þarã ºi a ales pe dl Gh. C. Ionescu, directorul ºcoalei
româneºti din Sofia, care a fost atunci numit de Ministerul de Externe viceconsul ono-
rar al României la Bitolia.

În deciziunea prin care îi dã însãrcinarea aceasta se vãd principiile organizãrii celei
noi. E o probã de spiritul pãtrunzãtor al lui Haret, care ºtie sã împace – pe lângã uzanþele
diplomatice – necesitatea unei suficiente descentralizãri cu interesul administraþiei cen-
trale de a fi în curent cu cele ce se petrec ºi a putea lua mãsurile cuvenite la timp.

Având în vedere trebuinþa ce este ca, ºcoalele ºi bisericile române din Im-
periul Otoman sã fie supuse unui control mai imediat ºi sã poatã avea un repre-
zentant al Ministerului Instrucþiunei Publice ºi al Cultelor, care sã fie mai la
îndemânã ºi care sã poatã regula, în numele ministerului chestiile curente,

Decidem:
Art. I. – Dl G. C. Ionescu este însãrcinat cu supravegherea ºi conducerea

afacerilor privitoare la ºcoalele ºi bisericile române din Imperiul Otoman, în
limita deciziei de faþã ºi cu respectarea Suveranitãþii M. L. Sultanului ºi a legilor
Imperiului Otoman.

Art. II. – Dl G. C. Ionescu este autorizat de noi a lua toate mãsurile admi-
nistrative necesare pentru buna funcþionare a ºcoalelor ºi bisericilor, adresând
direct ministerului, la fiecare sfârºit de lunã, câte un raport asupra mãsurilor ce
a luat în cursul lunii. Un al doilea exemplar din acest raport va fi adresat ºi
Legaþiunii române din Constantinopole.

În ceea ce priveºte numirile din nou sau destituirile din corpul didactic ºi
bisericesc, în cazuri urgente, dl Ionescu va lua mãsurile sub rezerva aprobãrii
ulterioare a ministerului ºi pentru dânsele va raporta imediat, fãrã a aºtepta
finele lunii. Când însã nu va fi urgenþã, numirile din nou ºi destituirile nu se vor
realiza decât în urma aprobãrii ministerului.

Aceastã excepþie nu priveºte transformãrile sau modificãrile în situaþia
corpului didactic ºi bisericesc care nu implicã numire nouã sau destituire ºi la
care se vor aplica dispoziþiile aliniat. I din acest articol.

Art. III. – Dl G. C. Ionescu va alcãtui proiectul de buget al ºcoalelor ºi
bisericilor române din Imperiul Otoman în fiecare an, pânã la 30 aprilie, pentru
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anul ºcolar care începe la 1 septembrie urmãtor, în limita cifrei disponibile din
bugetul ministerului. Asupra altui proiect de buget ministerul va decide pânã la
30 iunie, aducându-i la nevoie, modificãrile necesare.

68.

Circularã cãtre prefecþi nr. 9439 din 12 august 1902 
pentru expoziþia grãdinilor ºcolare

Din comunicãrile ce ni s-au fãcut de cãtre d-nii revizori ºcolari, am consta-
tat cu mulþumire cã mai în toate judeþele s-au înfiinþat prin stãruinþa învãþãtorilor
harnici ºi pricepuþi grãdini ºcolare, grãdini care pe de o parte dau copiilor în
mod practic ºi raþional îndrumarea trebuincioasã pentru a-ºi îmbunãtãþi traiul
când vor deveni oameni ºi vor avea casa ºi gospodãria lor, iar pe de alta dove-
desc sãtenilor cã n-au nevoie de strãini pentru ca sã aibã din belºug toate cele
trebuincioase trailui de toate zilele.

Dorinþa noastrã a fost ºi este ca toate ºcoalele sã poatã avea asemenea
grãdini ºi, pentru a încuraja ºi îndemna pe învãþãtori ca sã se ocupe cu tragere
de inimã în aceastã direcþiune am hotãrât a se acorda celor care se vor distinge
mai mult ºi premii în unelte, seminþe ºi chiar în bani.

Pentru a ne putea convinge de rezultatul muncii lor ºi pentru a se vedea ºi
de alþii priceperea ºi reuºita în munca depusã de învãþãtorii harnici ºi distinºi,
am luat hotãrârea ca în fiecare an sã se facã în capitala judeþului o expoziþie a
produselor celor mai reuºite ºi frumoase din toate grãdinile ºcolare ale acelui
judeþ, ca în urma examinãrii lor de cãtre comisiunea ce se va institui, sã se
decerneze premiile celor care se vor distinge mai mult.

Aceastã expoziþie va avea loc în fiecare an între 15-18 septembrie, în unul
din localurile desemnate de d-voastrã în înþelegere cu dl revizor ºcolar.

Juriul care va determina cui i se cuvine premiul ºi felul lui se va compune
din d-voastrã, sau un delegat al d-voastrã, dl revizor ºcolar ºi un domn profesor
cu cunoºtinþe agronomice. În vedere însã cã fondul de premii, prevãzut în buge-
tul Casei ªcoalelor, nu este îndestulãtor, vã rugãm ca ºi în aceastã împrejurare
sã cãutaþi a veni ºi d-voastrã în spijinul scopului ce urmãrim ºi a prevedea pe de
o parte în bugetul judeþului o sumã oarecare din care sã se poatã acorda premii
învãþãtorilor ºi chiar absolvenþilor care se vor distinge în cultivarea sistematicã
a grãdinelor ºcolare, iar pe de alta sã cãutaþi a convinge pe toate comunele cã
trebuie sã se îngrijeascã a dobândi terenuri necesare pentru asemenea grãdini,
dacã nu au încã, precum ºi a face toate sacrificiile ca sã le poatã împrejmui.
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Încredinþat mai dinainte cã binevoitorul d-voastrã sprijin ne va fi dat ºi cã
vom reuºi a vedea rezultate îmbucurãtoare ºi în aceastã încercare a noastrã, por-
nitã numai din dorul de a vedea pe sãtean prosperând ºi cu un trai mai îmbel-
ºugat, vã rog, dle prefect, a primi ºi cu aceastã ocaziune asigurarea osebitei mele
consideraþiuni.

(Publicatã în „Colecþia legilor Instrucþiei“ 1901–1904, p. 548.)

69.

Ordin nr. 9016 din 16 august 1902 cãtre 
direcþiile liceelor din Buzãu ºi Piatra-Neamþ 
pentru introducerea cursului de agriculturã

În mãsura luatã prin aceastã circularã se cuprinde una din cele mai îndrãzneþe ºi
mai interesante inovaþiuni ale lui Haret cu privire la menirea ºcoalei secundare. Trebuie
sã spunem cã n-a reuºit; dar rezultatele la care s-a ajuns azi prin întinderea peste mãsurã
(ºi fãrã niciun corectiv în altã direcþie) a învãþãmântului secundar numai ºi numai teo-
retic aratã cât de bine a vãzut lucrurile Hret în 1902 ºi de câte suferinþe sociale am fi
scutiþi, dacã s-ar fi aplicat cu chibzuinþã ideile lui.

Sistemul ºcolar al unei þãri trebuie sã fie oglinda fidelã a trebuinþelor, aspi-
raþiunilor ºi caracterului naþional al poporului care o locuieºte.

Reforma ºcolarã care se urmãreºte de câþiva ani are de obiect principal
realizarea acestui deziderat. Ne silim a face ca tinerimea care trece prin ºcoli de
orice grad sã iasã din ele, nu numai înzestratã cu cunoºtinþe generale ºi cu o
educaþie naþionalã ºi umanitarã cât mai desãvârºitã, dar ºi înarmatã cât mai bine
pentru lupta vieþii ºi cu o cunoºtinþã cât mai deplinã a þãrii ºi a nevoilor ei.

Învãþãmântul secundar propriu-zis (liceele, gimnaziile ºi ºcolile secundare
de fete) mulþi cred cã poate sã fie sustras de la aceastã regulã generalã. Ei soco-
tesc cã liceul nu are altã chemare decât a menþinea tradiþia clasicitãþii antice,
consideratã ca suprema expresiune a geniului etic ºi estetic omenesc.

Credinþa aceasta nu-ºi mai are astãzi locul ºi adepþii ei merg împuþinându-se
pe fiecare zi. Societãþile moderne au trebuinþe numeroase ºi complexe, diferite
de a celor antice ºi cunoaºterea lor este indispensabilã acelor care au sã trãiascã
la un loc cu contemporanii lor, iar nu cu societatea greacã ºi latinã de acum
2.000 de ani. Viaþa este prea scurtã, timpul este prea scump, pentru ca tinerii sã
consacre 8 ani la preumblãri în grãdinele lui Academus, iar la vârsta de 20 ani
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sã se gãseascã în lume tot aºa de strãini ca ºi un contemporan al lui Platon, care
ar fi dormit 24 de secole.

În toate þãrile, fãrã excepþiune, aceasta este tendinþa reformelor ºcolare care
se urmãresc, ºi la noi legile din 1898 ºi 1899, readuse în practicã prin cea din
1901, tot acest scop îl au.

Creaþiunea secþiilor reale ºi moderne în licee, a învãþãmântului profesional
elementar ºi inferior, introducerea cunoºtinþelor practice de agriculturã în învãþã-
mântul rural au toate de scop de a acomoda fiecare fel de învãþãmânt unei
anumite trebuinþe concrete. Cãci silinþa noastrã este nu de a alcãtui întregul
învãþãmânt al þãrii dupã un tip unic ºi nestrãmutat, cum era pânã acum, ci de a-i
da varietatea indispensabilã pentru ca sã se poatã potrivi cu varietatea nesfârºitã
a trebuinþelor ce este chemat sã satisfacã.

S-a început ºi s-a fãcut ceva în direcþia aceasta, dar mai rãmâne încã de
fãcut. 

Învãþãmântul nostru secundar propriu-zis (liceele ºi gimnaziile) au luat în
ultimii 38 de ani o dezvoltare prea mare ºi deoarece mai cã nu existã un învãþã-
mânt profesional care sã-i facã echilibru, rezultatul a fost grãmãdirea peste
mãsurã a unor cariere ºi pãrãsirea aproape deplinã a tuturor celorlalte.

Nu numai atât, dar se constatã cã, cu toate sacrificiile fãcute pentru învãþã-
mânt, nu avem destui oameni care sã cunoascã, fie ºi în mod teoretic, anumite
chestiuni care intereseazã þara în cel mai înalt grad.

Vom lua ca exemplu agricultura.
Este o banalitate din cele mai comune vorba cã „România este o þarã

eminamente agricolã“. Aceasta ar însemna cã pentru noi agricultura este ocupaþia
principalã, precum ºi este, ºi obiectul principal de preocupare, ceea ce nu este. E
adevãrat cã cinci din ºase pãrþi ale populaþiei noastre nu face decât agriculturã; e
adevãrat cã principalul izvor de bogãþie al þãrii este agricultura, dar cu toate aces-
tea printr-o curioasã anomalie, agricultura nu formeazã principalul obiect de preo-
cupare al claselor diriguitoare; iar în ceea ce priveºte tinerimea, pare cã într-adins
s-a cãutat a se depãrta de ochii ºi de gândul ei tot ce se atinge de agriculturã.

Când se zice cã poporul englez este eminamente comerciant ºi industrial“,
când se zicea altãdatã cã ,,Romanii erau eminamente rãzboinici“, acestea sunt
vorbe care corespund unei realitãþi. Englezii sunt eminamente comercianþi ºi in-
dustriaºi, nu numai pentru cã fac mult comerþ ºi multã industrie, dar ºi pentru cã
comerþul ºi industria apucã pe copilul englez încã de mic ºi el creºte în
atmosfera preocupãrilor de aceastã naturã. Romanii nu erau rãzboinici numai de
la cutare vârstã înainte; aceasta ar fi un nou sens: ci copilul, îndatã ce se putea
þinea în picioare, începea sã se exercite la jocurile rãzboinice ºi era îmbiat de
educaþia militarã.

Dar învãþãmântul românesc nu se cunoaºte prin nimic cã este fãcut pentru un
popor „eminamente agricol“. El ar putea sã convinã ºi unui alt popor, neagricultor,
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tot atâta cât ni se potriveºte nouã. Liceele noastre sunt pline de copii de sãteni, de
arendaºi, de proprietari rurali, de comercianþi, de industriaºi, cãrora timp de 8 ani
de zile li se vorbeºte despre orice, afarã de agriculturã, de comerþ, de industrie,
necesitãþi naþionale de prima ordine.

ªi cu toate acestea se zice ca scopul liceelor este de a da un învãþãmânt
general!

Sã nu se zicã cã scopul liceelor este numai de a alimenta anumite cariere, aºa
zisele cariere liberale, care nu au nimic a face cu aceste îndeletniciri curat mate-
riale. Un om nu poate sã merite numele de om cult, dacã nu este familiarizat mãcar
oricât cu principalele probleme care intereseazã þara lui. Viaþa socialã nu desparte
pe oameni prin ziduri; din contrã, ea îi aduce în veºnic contact ºi este imposibil ca
într-o societate organizatã cineva sã trãiascã izolat. închis în cercul intereselor ºi
ideilor lui personale; cu atât mai puþin când e vorba de chestii aºa de mari.

De altã parte, absolvenþii liceelor sunt aceia care, mai curând sau mai târziu,
vor fi chemaþi a administra, a legifera, a guverna; aºa cã chiar dacã liceul ar fi sã
rãmânã ºi în viitor producãtor numai de funcþionari, de medici, de avocaþi, de
profesori – ceea ce nu va fi – totuºi el trebuie sã prepare pe aceºti tineri pentru a
servi þara cu ºtiinþã ºi pricepere, iar nu sã-ºi facã experienþa în socoteala ei.

* * *

În lucrarea generalã întreprinsã pentru îndrumarea pe cãi noi a învãþãmân-
tului, nu putem sã trecem cu vederea aceastã foarte interesantã chestie. În acest
scop am ºi fãcut ca în legea învãþãmântului profesional sã se treacã art. 75, care
zice: „Unele ºcoli secundare de bãieþi se vor putea transforma treptat în ºcoli cu
caracter practic ºi profesional, „potrivit cu trebuinþele locale ºi în vederea unor
aplicaþii determinate“.

Ne propunem sã face uz de acest articol în ceea ce priveºte liceele din
Buzãu ºi Piatra.

Nu e vorba însã de o transformare a acestor licee, ci numai de o modificare
parþialã în programa lor, care sã ne permitã a þinea seamã de însemnatele
consideraþii desfãºurate mai sus.

Iacã despre ce este vorba:
Legea din 1898 ºi programa din 1899 prevãd în cele 4 clase superioare

reale predarea limbei engleze sau italiene, cu câte 3 ore pe sãptãmânã.
Din lipsã de profesori, cursul acesta ori nu a putut fi predat deloc pânã

acum, s-au cã s-a predat în rele condiþiuni.
Cu începere de la 1 septembrie viitor, vom consacra aceste 12 ore pe sãptã-

mânã unui curs de agriculturã, a cãrei schemã ar fi cea urmãtoare:
Cunoaºterea plantelor care se cultivã ºi care se pot cultiva la noi; modul lor de

culturã în diversele pãrþi ale þãrii ºi îmbunãtãþirile ce se pot aduce. Rentabilitatea
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diverselor culturi. Modul ºi pieþele de desfacere. Mijloacele de transport, tarifele pe
cãi ferate, pe apã, cu cãruþa. Industriile care derivã din agriculturã: zahãr, alcool,
fãinuri etc.

Pãduri. Cunoaºterea esenþelor, utilitatea lor, modul de exploatare. Moduri
de transport, tarife ºi preþuri de transport. Locuri de desfacere. Industrii deri-
vate; hârtia etc.

Vite: rasele româneºti, putinþe de îmbunãtãþire, îngrijirea lor. Comerþul
exterior. Industrii derivate: tãbãcãria, mãcelãria, abatoarele etc.

Toate acestea cu privire deosebitã asupra celor de la noi, cãci e vorba nu de
a forma agricultori, desãvârºiþi ci de a face pe liceeni sã cunoascã starea lucru-
rilor din þara lor. Mai voim ca, prin introducerea acestui curs, sã facem sã dis-
parã din mintea multor pãrinþi ºi ºcolari prevenþia care este contra oricãrei
încercãri de a trage folos practic din învãþãmântul pur teoretic al liceelor. Cursul
pe care voim sã-l introducem va fi o aplicare plãcutã ºi interesantã a cursurilor
de botanicã, de zoologie, de geografie ºi va deprinde pe ºcolari cu ideea cã
formele abstracte cu care sunt hrãniþi atâta vreme pot fi bune ºi la ceva în viaþã.

Ca completare a cursului, ministerul va avea grijã a organiza din când în
când excursiuni cu ºcolarii pentru vizitarea de exploataþiuni rurale ºi forestiere,
de porturi, de fabrici etc.

Avem convingerea cã inovaþiunea aceasta, departe de a strica ceva învãþã-
mântului liceal, îi va da o nouã viaþã. Regiunea pe care o deservã liceul d-
voastrã este mai ales proprie pentru aceastã încercare, ca una care cuprinde
exploatãri din toate felurile pe care le avem în vedere. De aceea, avem o deose-
bitã încredere cã încercarea noastrã va fi bine primitã în localitate.

Totuºi rolul d-voastrã este însemnat aici ºi nu veþi pierde din vedere cã el
este un rol de încredere. În adevãr, vi se impune ca d-voastrã sã cãutaþi a lãmuri
pe acei care ar fi nedumeriþi asupra scopului ºi rostului acestei inovaþii, cãci
reformele nu pot reuºi dacã nu sunt adoptate de opinia publicã în deplinã
cunoºtinþã. Veþi trebui încã sã urmãriþi cu atenþie chiar în ºcoalã mersul noului
învãþãmânt ºi sã þineþi notã zilnic de dânsul, pentru ca ministerul sã ºtie pânã la
ce punct poate sã înainteze pe calea aceasta.

Deºi nu e vorba decât de o modificare parþialã ºi restrânsã în programa
actualã, am crezut necesar sã vã punem în vedere toate cele ce preced, pentru ca
mãsura noastrã are importanþã nu atât prin întinderea ei, cât prin faptul cã tinde
a forma un nou tip de liceu. De aceea, am socotit cã lucrul trebuie sã se facã nu
prin surprindere, ci în deplinã cunoºtinþã de cauzã.

Este bine înþeles cã absolvenþii secþiei reale a liceului ce dirijaþi vor fi
dispensaþi de limba englezã sau italianã pretutindeni unde ºi-ar continua studiile
dupã terminarea liceului.

(Publicatã în ,,Monitorul Oficial“ de la 21 august 1902, în ,,Colecþia legilor Instrucþiei“
1901–1904, p. 549 ºi în ziarul „Voinþa Naþionalã“ de la 22 august 1902.)
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70.

Circulara nr. 9445 din 28 august 1902 cãtre 
maeºtrii de muzicã pentru a se învãþa arii naþionale

Haret expune aici cum înþelege el rostul muzicii ca obiect de învãþãmânt, pornind
de la principiul pe care cautã sã-l aplice în toate împrejurãrile: cã ºcoala trebuie sã fie
educativã.

Scopul introducerii studiului muzicii în învãþãmânt nu este de a încãrca pe
ºcolarii noºtri cu niºte cunoºtinþe pur teoretice, ci de a-i învãþa sã cânte ºi sã
cânte anume bucãþi de acele care sã aibã puterea de a-i miºca.

Nici un fel de compoziþie nu atinge acest scop mai bine decât bucãþile de
muzicã româneascã.

Este un lucru cunoscut de toatã lumea puternicul efect sufletesc pe care îl
are, nu numai asupra copiilor, dar ºi asupra oamenilor maturi de orice vârstã,
ascultarea ariilor auzite în casa pãrinteascã. Ele deºteaptã duioasele amintiri din
trecut ºi leagã pe om de pãmântul patriei, ale cãrei dureri ºi bucurii le exprimã.

Acest lucru nu este îndestul observat în predarea muzicii în ºcolile noastre
de orice grad. Nu numai cã unii maeºtri consacrã o prea mare parte din timpul
lor predãrii teoriei muzicale ºi prea puþin cântului, dar ºi bucãþile pe care le aleg
sunt prea adeseori lipsite de orice caracter sau împrumutate exclusiv de prin
repertoriile strãine, uneori chiar cântate cu cuvinte strãine.

Întrucât un asemenea învãþãmânt poate sã aibã vreo putere educativã asupra
copiilor?

ªi, cu toate acestea, maeºtrii au o indicaþiune sigurã în cãldura, în entuzias-
mul cu care sunt primite de cãtre auditori bucãþile româneºti de câte ori le aud
executate de ºcolari la examene, la producþii publice, la serbãri etc.

Nu voim sã zicem cã educaþia muzicalã a tinerimii sã fie de tot unilateralã.
Învãþarea de coruri din opere, de compoziþii de maeºtri mari, trebuie ºi ea sã nu
lipseascã, dar nu trebuie sã ocupe tot locul. Din contra, locul principal trebuie
sã-l ocupe muzica româneascã, aceea care, pe lângã învãþãmântul curat tehnic,
dã ºi satisfacþia sufleteascã, pe care mai greu o pot gãsi copiii într-o muzicã pe
care nu o înþeleg, ºi care nu le spune nimic.

Este neadmisibil ca copiii noºtri sã nu ºtie, de cele mai multe ori, ce este
doina, ºi sã cânte coruri din Trovatore(17).

Vã rugãm, dar, dom… maestru, ca în învãþãmântul d-voastrã sã introduceþi
cea mai largã mãsurã în executarea de arii naþionale alese din acele de un
caracter cât mai curat românesc. Colecþii de asemenea arii nu lipsesc, aºa cã
repertoriul va fi lesne de format. Va trebui ca ariile sã fie alese din acele pe care
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ºcolarii le cântã mai cu plãcere ºi cu sentiment, ºi sã le execute, fie pe o voce,
fie pe mai multe, dupã elementele de care veþi dispune.

Cu ocazia concursurilor de muzicã coralã, care vor avea loc în mai viitor,
conform regulamentului de curând promulgat, va trebui ca ºcolarii sã se pro-
ducã deja cu bucãþi de muzicã româneascã.

(Publicatã în „Colecþia legiilor Instrucþiei“ 1901–1904, p. 553.)

71.

Circulara nr. 43226 din 31 august 1902 cãtre prefecþi 
pentru înfiinþarea cursurilor de adulþi

Legea învãþãmântului primar (art. 34) zice: „Comunele urbane ºi rurale vor
putea institui, cu cheltuiala lor, cursuri pentru adulþi asupra materiilor cursului
primar.

Aceste cursuri vor fi de douã ore pe sãptãmânã cel puþin ºi nu se vor putea
deschide decât cu cel puþin cinci auditori în comunele rurale, ºi cel puþin zece
auditori în comunele urbane, având pentru cele dîntâi autorizarea inspectorului
de circumscripþie, iar pentru cele din urmã autorizarea ministerului .

Ele nu se vor putea face decât de cãtre învãþãtorii sau institutorii în exer-
ciþiu sau de cãtre persoane care vor poseda cel puþin titlurile necesare pentru a
fi învãþãtori sau institutori.

Persoana care va conduce un curs de adulþi într-o comunã ruralã va avea
dreptul la o platã de cel puþin 10 lei pe lunã; iar în cele urbane de cel puþin 30
lei pe lunã“.

D-voastrã, dle prefect, vã daþi perfect seamã de mare însemnãtate pe care o
are învãþãmântul adulþilor într-o þarã unde este un aºa de mare numãr de oameni
fãrã ºtiinþã de carte. Art. 34, din lege aratã cu cât de puþine sacrificii se poate în-
jgheba acest învãþãmânt, chiar în comunele rurale.

Multe din aceste comune au deja alocate în bugetele lor oarecare subvenþii
pentru învãþãtori.

Toþi aceºti învãþãtori sunt obligaþi, dupã lege, ca, în schimbul acestei subvenþii,
sã dea învãþãmântul adulþilor. Pentru aceasta, ministerul a luat mãsurile cuvenite.

Cât pentru celelalte comune, care nu dau nici o subvenþie învãþãtorului,
sacrificând de 120 lei pe an, ce li se cere, pentru ca sã aibã ºi ele un învãþãmânt
de adulþi, este aºa de mic, încât trebuie doarã puþinã bunãvoinþã din parte-le,
pentru ca cele mai multe sã-l poatã realiza.
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Vã rog, dle prefect, ca în aceastã afacere sã ne acordaþi ºi sprijinul d-voastrã,
care poate fi decisiv. Vã rog sã binevoiþi a face ca, cu ocazia formãrii bugetelor
comunelor pe viitorul exerciþiu, sã faceþi a se înscrie în ele mici sume ce se cere
în acest scop ºi sã ne faceþi ºi nouã cunoscut, ca sã luãm mãsuri de a obliga pe
învãþãtorii respectivi a-ºi face datoria.

E posibil ca unele comune sã fie aºa de sãrace încât sã nu poatã face nici
sacrificiul de 120 lei pe an. Dar suntem convinºi cã cele mai multe nu vor avea
nici o greutate pentru a-ºi împlini aceastã obligaþie.

(Publicatã în „Colecþia legilor Instrucþiei“ 1901–1904, p. 550.)

72.

Circulara nr. 43265 din 1902 cãtre revizorii ºcolari 
cu privire la activitatea corpului didactic rural

Haret, fãcându-se campionul activitãþii extraºcolare a învãþãtorilor, a avut a suferi
multe acuzaþiuni ºi atacuri din partea celor ce nu o înþelegeau sau se prefãceau cã nu
înþeleg. Se zicea cã a pune pe învãþãtor sã facã toate cele prevãzute în programa acti-
vitãþii extraºcolare a lui Haret este sau o imposibilitate sau o distrugere a ºcoalei primare
rurale. De aceea, Haret profita de orice prilej ca sã explice rostul acestei activitãþi, ºi în
aceastã circularã este o expunere scurtã, dar luminoasã, a scopului urmãrit de el.

Anul ºcolar 1901–1902 se va numãra printre cei mai însemnaþi în istoria
învãþãmântului nostru primar, pe de o parte pentru cã într-însul s-a pus început
temeinic noi îndrumãri a acestui învãþãmânt, iar pe de alta pentru cã corpul
didactic primar a dovedit cã înþelege ºi este destoinic sã împlineascã rolul sãu
în aceastã însemnatã operã.

Este adevãrat cã lucrarea va fi vastã ºi grea; dar niciun sacrificiu nu va fi
prea mare pentru a o duce la un bun capãt, pentru cã însuºi viitorul þãrii atârnã
de dânsa.

De altfel, trebuie sã fie bine înþeles cã ministerul însuºi nu voieºte sã impunã
institutorilor ºi învãþãtorilor sarcini mai presus de puterile lor. Aceasta ar fi, în
prima linie, contra chiar a interesului întreprinderii sale. Noi ne mulþumim ca
fiecare sã rãspundã mãcar la una din chemãrile noastre; cerem ca fiecare sã facã
ceva, cât poate ºi cum poate; dar sã facã bine. Dacã, spre exemplu, un învãþãtor
a reuºit sã fondeze o bancã popularã ºi s-o facã sã prospereze, el deja a rãspuns
dorinþelor noastre, cãci s-a fãcut util consãtenilor sãi ºi în afarã de ºcoalã. Altul
va putea face altceva. Trebuie însã ca fiecare sã ia parte, în limita puterilor sale,
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la lupta întreprinsã pentru ridicarea sãteanului, pentru îndrumarea practicã a
învãþãmântului primar, pentru instruirea claselor de jos ale poporului. Lucrând cu
zel în direcþiunea aceasta, institutorii ºi învãþãtorii nu numai cã îºi vor crea drep-
turi la recunoºtinþa þãrii, dar îºi vor ridica propriul lor prestigiu; cãci nimic nu
înalþã pe om mai mult decât serviciile pe care le face.

Chiar greutãþile, nedespãrþite de o întreprindere ca a noastrã, pot fi deseori
înlãturate prin pricepere ºi îndemânare.

Aºa, mulþi învãþãtori au obiectat cã nu pot face cu destul succes învãþãmântul
practic agricol, pentru cã nu au multe vite, seminþe etc. Casa ªcoalelor s-a silit sã
facã faþã, pe cât se poate, acestor nevoi, dar este evident cã ea nu va putea
niciodatã împlini toate trebuinþele. Învãþãtorii înºiºi trebuie sã gãseascã mijlocul
de a ieºi din dificultate, fiecare dupã împrejurãrile pe care le are la îndemânã.

Sã nu uite cã o gospodãrie este ceva care produce venit, aºa cã acoperã ea
însãºi cheltuielile ce s-au fãcut pentru înjghebarea ei.

Sã facã ºi el ceea ce face orice sãtean tânãr care îºi începe aºezarea casei.
ªi încã un învãþãtor dispune de o înlesnire pe care simplul sãtean nu o are:
învãþãtorul este cel puþin asigurat de traiul zilnic, în multe pãrþi el are ºi pãmânt
în condiþii avantajoase, ceea ce sãteanul nu are. Pe urmã bãncile populare
formeazã azi o resursã puternicã, care pânã mai anul trecut lipsea.

Unii au gãsit ºi alte mijloace pentru a ocoli greutãþile. Astfel un harnic ºi
priceput învãþãtor din judeþul Buzãu a organizat o tovãrãºie cu ºcolarii sãi ºi cu
pãrinþii lor pentru cultivarea pãmântului ºcoalei. La beneficiu iau parte cu toþii;
dar cultura se face dupã reguli raþionale, sub conducerea învãþãtorului, aºa cã se
folosesc de învãþãmântul practic nu numai copiii, ci ºi pãrinþii lor; iar beneficiul
bãnesc se împarte între toþi, potrivit dispoziþiunilor ministeriale.

Sistemul acesta ar putea fi întrebuinþat peste tot.
Direcþiunea practicã pe care voim sã o imprimãm învãþãmântul primar nu

ne face sã pierdem din vedere ºi alte lucruri importante.
Ne mulþumim în aceastã circularã sã ne ocupãm numai de douã din ele.
Cel dîntâi este învãþãmântul istoric.
Prea adeseori am observat cã acest învãþãmânt este redus la un simplu

exerciþiu de memorie. Cu aceasta se altereazã cu totul scopul ºi caracterul
acestui însemnat învãþãmânt. Studiul istoriei trebuie sã fie un mijloc de a infiltra
în sufletul copiilor conºtiinþa naþionalã, de a-i face sã înþeleagã rostul chemãrii
în lume a poporului din care fac parte; de a le insufla încredere într-însul, iubire
de þarã ºi dorinþa de a se devota pentru dânsa. Istoria trebuie sã le arate
suferinþele trecute ale poporului român, venite toate din neunirea din nãuntru
sau din vrãjmãºia celor din afarã; ea trebuie sã-i facã sã înþeleagã deosebirea
dintre azi ºi ieri, virtutea ºi înþelepciunea naþiunii care a ºtiut sã se înalþe acolo
unde este numai prin înþelepciunea ºi vitejia ei ºi a conducãtorilor ei.

Astfel privit, studiul istoriei nu mai este un exerciþiu obositor ºi inutil, ci
devine unul din cele mai puternice mijloace educative.
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A doua observaþiune ce avem de fãcut este asupra unor rele exemple pe
care mai ales unele învãþãtoare le dau sãtenilor prin îmbrãcãmintea lor. Deprin-
derile luxoase, gãtelile costisitoare nu se potrivesc nici cu mijloacele, dar nici
mai cu seamã cu rolul pe care trebuie sã-l joace învãþãtoarea în sat. Învãþãtoarea
are datoria de a servi de model în toate ºi luxul nu e un lucru pe care trebuie sã-l
dãm de model sãtenilor noºtri.

Exemplul învãþãtoarelor este de vinã cã sãtencile îºi pãrãsesc costumul lor
tradiþional pentru a lua costumul oraºelor. Acesta este un rãu nu numai din punct
de vedere estetic ºi al conservãrii deprinderilor naþionale, dar ºi din punctul de
vedere igienic ºi economic. Îmbrãcãmintea cumpãratã la oraº este mai urâtã,
mai nesãnãtoasã, mai proastã ºi mai scumpã decât aceea fãcutã în casa þãranului.

Vã invit, dle revizor, sã vã preocupaþi cu tot dinandinsul de cestiunea aceas-
ta, care nu este din cele mai neînsemnate. Veþi pune în vederea învãþãtoarelor cã
lucrul cel mai de dorit este ca ele sã poarte costumul satului în care profeseazã,
dar, în orice caz, va fi o notã rea pentru acelea dintr-însele care se vor depãrta
de la o þinutã simplã, modestã ºi necostisitoare, aºa cum convine mijloacelor ºi
chemãrii lor.

(Publicatã în „Monitorul Oficial“ din 11 septembrie ºi în „Colecþia legilor Instrucþiei“
1901–1904, p. 557.)

73.

Deciziunea nr. 45337 din 2 septembrie 1902
pentru salutarea drapelului

Obiceiul pe care-l vedem astãzi ºi-l practicãm cu toþii, salutarea drapelului pe
stradã, se datoreºte acestei mãsuri luate de Haret în 1902. Impunând elevilor – fie ºi sub
ameninþarea unei pedepse – acest semn de respect aºa de frumos, le-a dat pentru mai
târziu deprinderea, rãmasã lor dupã ieºirea din ºcoalã, care s-a generalizat apoi ºi la cei
cãrora nu li s-a impus în ºcoalã.

Art. 1. – Toþi ºcolarii sunt datori ca, atunci când întâlnesc drapelul, sã-l
salute, fie cã s-ar afla în corp, fie cã ar fi izolaþi.

Art. 2. – Toþi ºcolarii sunt datori sã asculte marºul regal stând în picioare ºi
cu capul descoperit, în orice loc s-ar afla.

Art. 3. – Abaterile de la aceste datorii se vor considera ca necuviinþe grave
ºi se vor pedepsi ca atare.

164 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. II

+Opere_vol_II_final.qxd  11/22/2009  1:15 PM  Page 164



Art. 4. – Aceastã deciziune va fi cititã în toate ºcoalele ºi în fiecare clasã de
cãtre directorii ºi profesorii diriginþi.

(Publicatã în „Monitorul Oficial“ nr. 125 din 7 septembrie 1902; în „Buletinul Oficial al
Ministerului Instrucþiunii“ nr. 203 din 1 octombrie 1902, p. 3053; în „Colecþiunea legilor
Instrucþiei“ 1901–1904, p. 556.)

74.

Deciziunea nr. 9909 din 5 septembrie 1902 
pentru închiderea ºcoalelor bulgare din Tulcea

Mãsura severã, luatã prin aceastã deciziune, este urmarea unor numeroase încer-
cãri de a face pe conducãtorii ºcoalelor bulgare din Tulcea sã înþeleagã nevoia de a se
conforma legilor þãrii. Este în legãturã cu raportul adresat de Haret Consiliului de
Miniºtri în 1897 (în prezenta colecþie la nr. 9) pentru a se înþelege pe deplin justificarea
ºi chiar necesitatea ei.

Având în vedere Decizia din 17 iunie 1902 prin care s-a aplicat comitetului
ºcoalelor bulgare din Tulcea pedeapsa avertismentului public ºi aceasta în urma
deciziunii Consiliului Permanent de instrucþie din 31 mai a.c.

Având în vedere cã comitetul s-a fãcut vinovat nu numai de cãlcarea Regu-
lamentului pentru învãþãmântul privat, dar a arãtat în repetate rânduri ºi insubor-
dãnãri la ordinele ministerului, evitând în mod sistematic de a prezenta programele
de cursuri întocmite în conformitate cu autorizãrile date ºi refuzând de a aplica pe
cele ce li s-au impus;

Având în vedere cã, prin anterioara deciziune din 17 iunie a.c., s-a impus
directorului ºcoalei bulgare, în mod expres ca, pânã la 1 septembrie a.c., sã se
conformeze tuturor dispoziþiunilor legale ºi regulamentare, sub pedeapsa închi-
derii cursurilor anului ºcolar 1902–1903;

Având în vedere relaþiunea datã de dl Revizor ºcolar al jud. Tulcea, din care
rezultã cã, pânã în prezent, comitetul ºcoalelor nu s-a conformat dispoziþiunilor
regulamentare ºi nici ultimei deciziuni a acestui minister;

Considerând cã aceastã stare de lucruri pune în evidenþã atât reaua voinþã a
Comitetului ºi a direcþiunii ºcoalelor bulgare faþã de învãþãmântul limbii ro-
mâne, cât ºi o continuã sfidare a legilor þãrii, constituind astfel un centru de
acþiune contra liniºtii ºi siguranþei statului român,

Decidem:
Art. 1. – Se închid ºcoalele primare bulgare din Tulcea cu începere de la 1

septembrie a.c.
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Art. 2. – Se înfiinþeazã o ºcoalã primarã românã la care vor trece toþi elevii
ce se vor gãsi înscriºi la ºcoalele bulgare ºi în programul cãreia se va introduce
ºi studiul limbii bulgare dupã orarul întocmit de minister.

(Publicatã în ziarul „Voinþa Naþionala“, 8 septembrie 1902.)

75.

Circulara din 28 noiembrie 1902 cãtre prefecþi 
pentru înmulþirea învãþãtorilor agricoli ambulanþi

D-voastrã cunoaºteþi silinþele pe care ºi le dã ministerul pentru a imprima învã-
þãmântului primar rural o direcþiune mai potrivitã cu nevoile populaþiei agricole.

Printre mãsurile luate de noi în acest scop, se pune, în prima linie intro-
ducerea învãþãmântului practic agricol în ºcolile rurale. Deºi patru din ºapte
pãrþi din ºcoalele rurale nu au încã pãmânt, ar fi deja un foarte bun început ca
celelalte trei pãrþi sã poatã începe cât mai neîntârziat a se folosi de pãmânturile
ce au pentru a aplica noul învãþãmânt.

La aceasta însã este o mare piedicã ºi anume cã învãþãtorii, în mare parte,
nu posedã cunoºtinþele practice necesare de agriculturã.

Pentru a remedia acest rãu, noi am recurs, anul acesta, la sistemul învãþãto-
rilor ambulanþi care constã în aceasta: dintre învãþãtorii unui judeþ se aleg aceia
care posedã cunoºtiinþele de agriculturã practicã de care avem nevoie. Fiecare
din aceºtia primesc în seamã un numãr de 8-l5 ºcoli rurale din cele care au
pãmânt ºi care sunt nu prea departe de satul lui de reºedinþã. El este dator ca, în
timpul muncii câmpului, din martie pânã la octombrie, sã viziteze, la intervale
cât mai scurte ºcolile ce-i sunt încredinþate, pentru a regula ºi a dirija lucrãrile
agricole ºi horticole ale acelor ºcoli.

Cu modul acesta, în câþiva ani se va ajunge nu numai a se scoate mai multe
serii de copii de sãteni cu cunoºtinþe practice folositoare, dar a se ºi forma un
numãr însemnat de învãþãtori buni pentru a preda asemenea cunoºtiinþe, pe care
le vor fi cãpãtat ºi ei de la colegii lor însãrcinaþi cu învãþãmântul ambulant.

Sistemul acesta are dar avantajul de a permite sã ne servim imediat de acei
învãþãtori care, prin cine ºtie ce împrejurãri, posedã deja cunoºtiinþele de care
avem nevoie, precum ºi pe acela de a pregãti, în acelaºi timp, un mare numãr de
învãþãtori pentru predarea învãþãmântului practic agricol.

El mai are ºi avantajul de a fi foarte puþin costisitor, cãci un învãþãtor ambu-
lant nu costã mai mult decât 600 pânã la 800 lei pe an, ºi poate deservi 8 pânã
la 15 ºcoli.
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Ministerul, ajutat de Casa ªcoalelor, a înfiinþat, anul acesta, un numãr de
învãþãtori ambulanþi ºi, cu tot timpul scurt, rezultatele dobândite sunt de naturã a ne
încuraja foarte mult. Nu numai ºcolarii, dar ºi pãrinþii lor se folosesc de noua orga-
nizare, ºi deja se pot cita localitãþi unde industria grãdinãritului a fost luatã cu totul
din mâinile strãinilor, ºi sate unde cei mai mulþi sãteni ºi-au creat grãdini de legume
împrejurul caselor. În ceea ce priveºte agricultura propriu-zisã, ni se semnaleazã
introducerea de culturi noi ºi oarecare reguli mai raþionale în lucrul pãmântului.

Este uºor de înþeles de ce mare importanþã economicã este ca miºcarea
aceastã sã fie susþinutã ºi continuatã.

Din nenorocire, mijloacele noastre ºi ale Casei ªcoalelor nu ne permit sã
dãm mãsurii noastre toatã extensiunea de care are nevoie. Abia am putut înfiinþa
anul acesta vreo 32 de învãþãtori ambulanþi, pe când ar fi necesari cel puþin 150.

Socotesc, Domnule Prefect, cã utilitatea cea mare a acestor învãþãtori ºi mi-
cul sacrificiu ce se cere pentru înfiinþarea lor ne îndreptãþesc a ne adresa ºi d-voastrã
pentru a solicita sprijinul ce ne puteþi da, pentru a da extensiune ºi a întãri
instituþiunea aceasta. Dacã fiecare judeþ ne-ar da mijlocul de a mai înfiinþa unul,
doi sau trei învãþãtori ambulanþi, ceea ce nu ar reprezenta un sacrificiu mai mare
de la 600 pânã la 2.000 lei pe an, vedeþi ce mare bine s-ar face populaþiei rurale,
dacã numai într-un an ºi numai cu ce am putut face noi, am realizat deja
rezultate aºa de încurajatoare.

De aceea, vã rog, sã binevoiþi a avea în vedere aceastã intervenire a noastrã
cu ocazia alcãtuirii bugetului judeþului d-voastrã pe viitorul exrciþiu, pentru ca
pe cât se va putea sã ne vinã ºi judeþul în ajutor.

(Publicatã în „Monitorul Oficial“ nr. 194 din 29 noiembrie 1902; în ,,Colecþiunea legilor
Instrucþiei“ 1901–1904, p. 559; în ,,Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunei“ nr. 205 din
decembrie 1902, p. 3136: în ziarul „Voinþa Naþionalã“ 30 noiembrie 1902.)

76.

Decizia nr. 11801 din noiembrie 1902 pentru înfiinþarea la
casa bisericii o bibliotecã cu tipãrituri de ritual

Având în vedere cã este nevoie a se înfiinþa, pe lângã Casa Sfintei Biserici
Autocefale Ortodoxe române, o bibliotecã care sã cuprindã îndeosebi tipãrituri
de ritual,

Decidem:
Art. 1 – Se aprobã înfiinþarea acestei biblioteci care se va alcãtui din

tipãrituri de ritual ºi de cuprins istoric-bisericesc ºi religios moral.
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Art. 2. – Tipãriturile acestea se vor procura sau de pe la mãnãstiri ºi fostele
mãnãstiri dacã le vor fi având în mai multe exemplare, sau prin donaþiuni ºi
cumpãrare.

(Publicatã în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii “ nr. 205 din 1 decembrie 1902,
p. 3114.)

77.

Decizia nr. 63702 din noiembrie 1902 
pentru serbarea de la Cãlugãreni (Vlaºca)

Mãsura acesta face parte din programul de educaþie naþionalã prin ºcoale.

Art. 1. – În fiecare an, în prima duminicã din septembrie, se va face o ser-
bare ºcolarã la Cãlugãreni (judeþul Vlaºca), în amintirea bãtãliei de la 13 august
1595.

Vor participa la aceastã serbare ºcolile rurale din vecinãtatea localitãþii, cu
ºcolarii ºi învãþãtorii lor ºi delegaþii de la ºcolile din Bucureºti, Giurgiu ºi din
judeþele Ilfov ºi Vlaºca.

Art. 2. – Serbarea se va organiza în fiecare an de cãtre un comitet, numit de
Ministerul Instrucþiunii Publice ºi Cultelor ºi compus din trei membri ai
corpului didactic ºi din d-nii prefecþi de Ilfov ºi de Vlaºca.

(Publicatã în „Monitorul Oficial“ nr. 199 din 5 decembrie 1902; în „Colecþiunea legilor
Instrucþiei“ 1901–1904, p. 560; în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 205 din
decembrie 1909, p. 3114.)

78.

Deciziunea nr. 1153 din 23 decembrie 1902 pentru
înfiinþarea de cantine ºcolare pe lângã ºcoalele de agriculturã

Din aceastã deciziune se vede ingeniozitatea lui Haret de a gãsi mijloacele posibile
– în acel timp de mare crizã – pentru ca sã asigure începuturile învãþãmântului profe-
sional creat de dânsul.
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Noi, ministrul Cultelor ºi al Instrucþiunii Publice,
Având în vedere art. 12 al. II, art. 13 al. VII, art. 26 al. VI, ºi art. 27 al. I din

legea învãþãmântului profesional;
Având în vedere lipsa de mijloace a celor mai mulþi din elevii ºcoalelor

elementare de agriculturã ºi de meserii;
Având în vedere cã aceastã lipsã de mijloace este pentru mulþi o piedicã

neînvinsã pentru a-ºi putea face studiile, ºi cã pentru a face sã trãiascã ºcoala
este indispensabil a se înlãtura aceastã piedicã;

Decidem:
Art. 1. – Se va înfiinþa, cu începere de la 1 februarie 1903, câte o cantinã

ºcolarã pe lângã fiecare din ºcoalele elementare de meserii ºi de agriculturã,
care nu au încã o asemenea cantinã.

Unde împrejurãrile vor cere ºi unde mijloacele vor permite, cantina va avea
ºi un dormitor.

Art. 2. – Aceste cantine se vor întreþinea:
a) Din platã, în bani sau naturã, a elevilor cantinieri;
b) Din ajutorul ce li se vor da de Ministerul Instrucþiunii Publice ºi Cultelor,

sau de Casa ªcoalelor;
c) Din subvenþiunile ce li s-ar da de judeþ sau de comunele ce se aflã în raza

ºcoalei;
d) Din ajutoarele ce li s-ar da de diversele instituþii care au menirea de a

funda ºi a întreþinea cantinele ºcolare din judeþul respectiv;
e) Din o parte din venitul net al ºcoalei, care nu va trece peste 50% din acest

venit;
f) Din ajutoare, donaþiuni ºi binefaceri de la particulari;
g) Din produsul serbãrilor, colectelor, subscrierilor etc., fãcute în folosul

cantinei.

(Publicatã în „Monitorul Oficial“ nr. 225 din 12 ianuarie 1903 ºi în „Buletinul Oficial al
Ministerului Instrucþiunii“ nr. 207 din 1 februarie 1903.)

79.

Circulara nr. 527 din 3 ianuarie 1903 cãtre prefecþi ca sã
ajute ºcoalele de agriculturã ºi meserii cu burse, cantine…

Înfiinþarea prin sate a ºcoalelor elementare de meserii ºi de agriculturã, poate
fi unul din cele mai puternice mijloace pentru îmbunãtãþirea stãrii economice a
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sãteanului. Pânã însã sã ajungem acolo, sunt încã multe greutãþi de învins ºi în
prima linie este însãºi sãrãcia actualã a sãtenilor.

În adevãr, ºtiut fiind cã sãtenii se servesc în treburile lor de copiii lor, dupã
ce au atins o vârstã ceva mai înaintatã, este uºor de înþeles cã, nu cu bunãvoia îi
vor mai trimite la ºcoalã, dupã ce au terminat clasele primare, fiind încã siliþi a
le mai purta ºi cheltuiala întreþinerii, când ºcoala de meserii sau de agriculturã
nu se aflã chiar în satul lor.

Acest mare neajuns se poate însã lesne înlãtura, dacã pe lângã fiecare din
aceste ºcoli s-ar înfiinþa câte o cantinã ºcolarã. D-voastrã ºtiþi de ce mare ajutor
a fost deja aceastã instituþiune pentru ºcoalele primare rurale, a cãror frecventare
a fost mãritã într-o foarte mare proporþiune, oriunde s-au putut înfiinþa cantine.

Îndemnat de aceste consideraþiuni, am onoare a vã ruga, dle prefect, sã
binevoiþi a ne da ajutorul d-voastrã, pentru a face ca pe lângã fiecare ºcoalã
elementarã de meserii sau de agriculturã sã facem sã funcþioneze câte o cantinã
ºcolarã. Ministerul va contribui cu câte o micã sumã pentru aceasta. Ajutorul cel
mai însemnat însã ni-l pot da înseºi comunele cele mai interesate la existenþa
acestor ºcoli.

Astfel, dacã câte 10 comune cel puþin ar prevedea în bugetele lor, ºi pe timp
de doi ani, câte o sumã de 100–150 lei ca subvenþiune pentru întreþinerea unui
elev, ele ar putea beneficia de foloasele ºcoalei, trimiþând fiecare în schimbul
acestei modeste subvenþiuni, câte un elev îndeplinind condiþiunile cerute de
admiterea în ºcoalã, pentru a învãþa o meserie, având la îndemânã o cantinã cu
dormitor, a cãrei înfiinþare ar fi astfel asiguratã.

De aceea vã rugãm sã binevoiþi a face ca cu ocaziunea formãrii bugetelor
comunelor rurale pe 1903–1904 sã se prevadã în bugetele a cel puþin 10 comune
din judeþ, câte o subvenþiune de 100–150 lei. Aceste comune vor putea trimite la
ºcoalã câte un elev, cu începere chiar de la 1 aprilie viitor. Subvenþiunea va fi
prevãzutã în bugetele aceloraºi comune pe timp de doi ani, dupã care interval altã
serie de comune va participa la foloasele ºcoalei, trimiþând câte un elev în schimbul
subvenþiunilor ce se vor prevedea la timp în bugetele lor ºi aºa mai departe.

Cu modul acesta vom putea merge pânã ce sã se poatã, împlini ºi prescrie-
rea art. 13 ºi 26 din legea învãþãmântului profesional, care zice cã „judeþele ºi
comunele vor putea înfiinþa burse de ajutor pentru ºcolarii lipsiþi de mijloace“
ai ºcoalelor elementare de meserii ºi agriculturã.

(Publicatã în ,,Buletinul ministerului “ nr. 207 din 1 februarie 1903, p. 3190, în „Colecþiunea
legilor Instrucþiei“ 1901–1904, p. 592.)
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80.

Circulara nr. 173 din 9 ianuarie 1903 cãtre directorii liceelor,
seminarelor, ºcoalelor normale, ºcoalelor de fete

pentru excursiuni în timpul vacanþei

Excursiunile ºcolare din timpul vacanþelor sunt fãrã îndoialã un excelent
mijloc de a dezvolta spiritul de iniþiativã al tinerimii, pe lângã influenþa binefã-
cãtoare ce o au din punctul de vedere al igienii ºi al instrucþiei. De aceea, soco-
tesc cã aceste excursii nu trebuie sã rãmânã în afarã de preocupãrile noastre.

Pentru acest motiv, am onoarea a vã invita sã examinaþi întrucât organiza-
rea unor asemenea excursiuni pentru lunile iulie ºi august 1903, ar fi posibile cu
ºcolarii din cei mai înaintaþi în vârstã ºi mai viguroºi din ºcoala pe care o dirijaþi.

Din parte-ne, credem cã excursiunea, dacã s-ar face, ar trebui sã se facã
cam în urmãtoarele condiþii:

1. Excursioniºtii sã fie numai ºcolari cãrora etatea ºi vigoarea lor fizicã sã
le permite umblete mai lungi pe jos, uneori cãlãri ºi sã suporte oarecare oste-
nealã fizicã ºi un trai nu prea confortabil.

2. Numãrul excursioniºtilor sã nu fie prea mare.
3. Conducerea excursiunii sã o aibã unul, sau mai mulþi, din profesorii ºcolii.
4. Excursia sã se facã dupã un itinerar, care sã fie fixat pânã la 31 mai cel

mult ºi comunicat ministerului pânã la 5 iunie.
5. Durata unei excursiuni sã nu treacã nici într-un caz peste 30 zile.
6. Excursiunea se va face cu cheltuiala excursioniºtilor. Cei care vor voi sã

participe vor trebui sã declare pânã la 30 aprilie ºi sã-ºi verse cotizaþia în mâna
directorului pânã la 15 mai cel mult.

7. Cotizaþia minimã a fiecãrui excursionist se va fixa de d-voastrã împreunã
cu profesorul sau profesorii care vor conduce excursiunea, avându-se în vedere
durata ei, localitãþile de strãbãtut, greutãþile de procurare a locuinþelor, alimen-
telor ºi transporturilor etc.

8. Excursia fiecãrei ºcoli se va subdivide în grupe de câte 8 sau 10 ºcolari.
Membrii fiecãrei grupe vor fi însãrcinaþi pe rând câte o zi cu purtarea de grijã
pentru purtarea cheltuielilor, procurãrile locuinþelor, hranei ºi transportului etc.,
pentru grupa lor, toate acestea sub autoritatea profesorului sau profesorilor con-
ducãtori.

9) Dupã gãsirea cu cale a directorilor respectivi, s-ar putea organiza
excursiuni formate din ºcolari luaþi de la mai multe ºcoli, fie din acelaºi oraº, fie
din oraºe diferite.

10. Ministerul de Instrucþie ar putea contribui la înlesnirea excursiilor, inter-
venind pentru a obþinea transportul pe cãile ferate cu preþ redus, înlesnind, pe unde
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se va putea, adãpostul prin mãnãstiri, internate sau ºcoli, ºi intervenind la
autoritãþile administrative, la revizorii ºcolari, la directorii de ºcoli ºi la învãþãtori,
pentru a procura excursioniºtilor înlesnirile ºi lãmuririle ce vor fi în puterea lor.

Vã rog, domnule director, ca chiar de pe acum sã vedeþi ce se poate face în
ºcoala d-voastrã anul acesta pentru organizarea unei asemenea excursiuni ºi sã
ne comunicaþi cât de curând pãrerea dvoastrã.

(Publicatã în „Colecþia legilor Instrucþiei“ 1901–1901, p. 561 ºi în Anexa la Raportul din
1903, nr. 68.)

81.

Circulara nr. din 10 ianuarie 1903 cãtre revizori ºcolari ca sã
asocieze pe þãrani pentru a lua în arendã pãmânturi de culturã

dupã exemplul lui I. Zaharescu

Unul din documentele pentru concepþia lui Haret despre rolul social al ºcoalei. E
ºi o dovadã de interesul ce aratã oricãrei experienþe serioase fãcute de vreun învãþãtor.

Prin circularele noastre cu nr. 3.021/3053 din 12 1901, publicatã în „Bule-
tin“ nr. 184, p. 2368 ºi nr. 1127/1159 din 5 februarie 1902, publicatã în nr. 194,
p. 2729, noi am cãutat a face începutul învãþãmântului practic agricol în ºcoalele
rurale.1

Începuturile ce s-au fãcut ne dau speranþa cã, urmându-se calea indicatã de
noi, se va ajunge ca ºcoala ruralã sã capete caracterul ce trebuie sã-l aibã o ºcoalã
destinatã pentru copiii de agricultori. Nu putem însã sã nu recunoaºtem cã sunt
încã dificultãþi numeroase, pe care numai timpul, stãruinþa ºi cunoaºterea exactã
a împrejurãrilor speciale fiecãrei localitãþi ne vor ajutat sã le învingem.

Deja experienþa cãpãtatã în timp aºa de scurt ne dã oarecare învãþãminte, de
care putem profita.

Pentru astãzi, ne propunem a vã pune în vedere un mod de procedare care
ni se pare foarte nimerit, pe care 1-a imaginat ºi 1-a aplicat anul acesta învãþã-
torul Teodor Zaharescu, de la Glodenu Sãrat, jud. Buzãu.

Douã au fost greutãþile pe care le-a avut el în vedere: întâia, cã ºcoala nu
avea pãmînt; a doua, cã sãtenii, ºi chiar ºi copiii lor, nu arãtau destul interes
pentru noul învãþãmânt.
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D. Zaharescu a înlãturat prima greutate, luând cu arendã o micã bucatã de
pãmînt; iar pentru a doua, a fãcut tovãrãºie pentru exploatarea acestui pãmânt
cu ºcolarii sãi cei mai înaintaþi ºi cu pãrinþii lor.

Ideea aceasta era cuprinsã în germen ºi în a doua din circulãrile noastre citate
mai sus, de vreme ce se prevedea acolo cã din venitul net al pãmântului cultivat
pentru învãþãmântul agricol, ºcolarii sã aibã 65%. D. Zaharescu însã i-a dat mai
mare extensiune, cãutând sã atingã în combinaþiune ºi pe pãrinþii ºcolarilor.

Prin aceasta, d-sa realizeazã odatã mai multe foloase: 1. înlãturã în mod ºi
mai radical obiecþiunea ce fac adeseori sãtenii contra învãþãmântului practic, cã
copiii lor lucreazã numai pentru folosul învãþãtorului, deoarece învãþãtorul le
lasã douã treimi din venitul pãmântului; 2. face ca ºi oamenii adulþi sã participe
la modestul învãþãmânt agricol al ºcolii rurale, fãcându-i sã lucreze sub
conducerea învãþãtorului, ºi punându-i în poziþie de a aprecia prin ei înºiºi
rezultatele ce se pot dobândi printr-o culturã mai bunã.

Ideea dlui Zaharescu, dacã ar fi aplicatã bine ºi în mod mai general, ar putea
dar sã fie punctul de plecare al unei adevãrate reforme în deprinderile sãtenilor
noºtri la lucrarea pãmântului.

Pentru acest motiv, v-o recomand ºi vã invit sã o aduceþi la cunoºtinþa învã-
þãtorilor din circumscripþia dvs, în care scop vã înaintez un numãr important de
exemplare din acest ordin imprimat.

Acum, cã se apropie momentul începerii lucrului, învãþãtorii ar putea deja sã
înceapã a lua mãsuri pentru a-ºi procura pãmântul necesar pe unde nu au. Circulara
noastrã nr. 1127/ 1159 902, le dã deja destule indicaþiuni în aceastã privinþã.

(Publicatã în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 207 din februarie 1903,
p. 3197.)

82.

Deciziunea ministerialã nr. 1.729 din 29 ianuarie 1903, 
prin care se fixeazã dimensiunile sãlilor de clase 

în ºcolile rurale în vederea noului orar

Înmulþirea localurilor de ºcoalã primarã îl preocupã necontenit pe Haret ºi pentru
a le utiliza cât mai cu folos, a modificat orarul ºcoalelor rurale ca sã se poatã folosi de
ºcoalã cât mai mare numãr de copii ºi în legãturã cu aceasta a modificat ºi dimensiunile
sãlilor de clasã.
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Având în vedere deciziunea noastrã nr. 37.900 din 17 iulie 1902, prin care
se fixeazã orarul ºcoalelor primare rurale;

Având în vedere cã prin acest orar se face posibilã frecventarea ºcolii rurale
de un mai mare numãr de copii, pentru un local de o capacitate datã;

Având în vedere trebuinþa de a se modifica în acest sens deciziunile anteri-
oare care fixau capacitatea sãlilor de clase în ºcoalele rurale;

Decidem:
Art. 1. – Dimensiunile unei sãli de clasã de ºcoalã ruralã se fixeazã la mini-

mum 3 metri cubici de capacitate ºi la minimum 80 decimetri pãtraþi de supra-
faþã orizontalã pentru fiecare copil.

Art. 2. – Înãlþimea tavanului deasupra duºumelei în salele de clase nu va fi
în niciun caz mai micã de 3,80.

Art. 3. – Dimensiunile maximum suficiente pentru o salã de clasã sunt acele
necesare pentru 80 de copii, oricare ar fi numãrul copiilor în etate de ºcoalã din
comunã.

Prin urmare, va fi de ajuns ca cele mai mari sãli de clasã sã aibã 240 metri
cubici de capacitate ºi de 64 metri pãtraþi de suprafaþã orizontalã.

Art. 4. – Pentru a se þinea seamã de creºterea viitoare a populaþiunii ºcolare,
la construirea viitoarelor localuri de ºcoli primare rurale, se va lua ca bazã actu-
ala populaþiune ºcolarã pe care are sã o deserveascã ºcoala, mãritã cu 50%.

Art. 5. – Având în vedere cã, dupã noul orar în ºcoalele cu un singur învã-
þãtor, ºcolarii nu vin toþi deodatã la ºcoalã, sala de clasã în aceste ºcoale se va
considera ca putând servi pentru un numãr de copii o datã ºi jumãtate mai mare
decât acela pentru care ea a fost construitã.

Pentru ºcoalele cu doi sau mai mulþi învãþãtori, dimensiunile ce vor trebui
date sãlilor de clasa se vor fixa în fiecare caz particular de cãtre Casa ªcoalelor,
dupã numãrul copiilor în etate de ºcoalã ºi dupã repartizarea lor pe clase.

(Publicatã în Anexele Raportului cãtre Rege din 1903, p. 9.)

83.

Circulara din 29 ianuarie 1903 cãtre direcþiunile ºcoalelor
private, cu privire la îngrijirea educaþiunii în ºcoalã

Haret a stãruit totdeauna ca sã aplice în toate chipurile principiul ºcoalei educative.
Pe lângã mãsurile ce lua faþã de ºcoalele statului, el se interesa ºi de ºcoalele private, ºi
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încã din prima sa trecere pe la minister a cãutat sã le facã adevãrate auxiliare ale
învãþãmântului statului; probã ºi circulara ce urmeazã.

ªcoala este menitã sã dea elevilor nu numai instrucþiunea necesarã, dar ºi
educaþiunea moralã ºi fizicã, prin care se poate asigura sãnãtatea sufletului ºi a
corpului. Cu atât mai mult revine aceastã sarcinã ºcoalei noastre, cu cât la noi
educaþiunea familialã lipseºte prea adeseori.

În ºcoalele private numãrul elevilor fiind mai mic ºi o mare parte dintr-înºii
fiind interni, influenþa educativã poate fi mai însemnatã ºi mai rodnicã decât în
ºcoalele publice. Cu toate acestea, adeseori autoritatea superioarã ºcolarã a avut
prilejul sã constate, cu pãrere de rãu, cã unele din direcþiunile ºcolare private
dau o prea micã atenþiune rolului educativ ce treime sã îndeplineascã. Fie din
lipsa unui personal de supraveghere îndestulãtor ºi pregãtit, fie din nepãsarea
vinovatã a direcþiunii, elevii trec prin unele ºcoale private fãrã a deprinde nimic
din ceea ce ajutã la formarea caracterului moral.

O asemenea stare de lucruri reclamã însã o grabnicã îndreptare ºi, de aceea,
ministerul sperã ca toate direcþiunile ºcoalelor private se vor convinge de impe-
rioasa necesitate a unei mai intense acþiuni morale asupra elevilor ºi cã vor
stãrui în exercitarea acestei salutare acþiuni.

Mijloacele, prin care se va putea atinge þelul dorit, rãmân, se înþelege, la
cumpãnirea ºi discernãmântul direcþiunilor, cãci directorul unui aºezãmânt de
educaþiune nu este ºi nu trebuie sã fie un simplu administrator ºi primitor de
ordine ministeriale, ci o persoanã care, în materie de educaþiune, sã aibã nu
numai toatã pregãtirea necesarã, dar ºi putinþa unei gândiri personale.

Pe lângã acþiunea ce trebuie exercitatã asupra elevilor înlãuntrul ºcoalei, ar
fi de dorit ca, pe cât este posibil, sã se exercite oarecare supraveghere asupra lor
ºi în afarã de ºcoalã. Multe din localurile publice ºi adeseori nu cele mai
onorabile sunt frecventate de cãtre elevi de-ai ºcoalelor private, câteodatã sub
chiar ochii persoanelor puse sã-i supravegheze. Impunerea uniformei ar remedia
în parte acest rãu ºi ar mai avea ºi folosul de a-i obiºnui pe elevi cu o îmbrã-
cãminte modestã ºi puþin costisitoare. Se înþelege de la sine cã uniformele care
nasc în copii iubirea luxului, deprinderea cochetãriei ºi a fatuitãþii, trebuie
evitate ea pãgubitoare unei educaþiuni serioase.

Ceea ce se recomandã pentru îmbrãcãminte, se cuvine sã se observe pentru
tot felul de a se înfãþiºa ºi de a fi al elevului. Pieptenãturile pretenþioase, inelele ºi
toate podoabele zadarnice, care efemineazã caracterele ºi deºteaptã prezumþi-
unile, vor fi deci riguros interzise, reducându-se totul la trebuinþele unei vieþi
sãnãtoase ºi modeste.

Educaþiunea fizicã nu trebuie sã formeze mai puþin obiectul preocupãrii
direcþiunilor ºcoalelor private. În unele din aceste ºcoli, gimnastica figureazã în
orar numai de formã, cãci chiar dacã maestrul respectiv ar vrea sã-ºi facã datoria
în consecinþã, elevii îi iau zelul în derâdere, iar direcþiunea stã indiferentã.

1901–1904 / 175

+Opere_vol_II_final.qxd  11/22/2009  1:15 PM  Page 175



Trebuie însã ca predarea gimnasticii sã devinã efectivã ºi ca, prin toate
mijloacele, direcþiunile ºcoalelor private sã îngrijeascã de dezvoltarea fizicã a
elevilor. Efectele moralizatoare ºi rezultatele pe care educaþiunea fizicã le
produce din punctul de vedere al formãrii personalitãþii, sunt astãzi îndeobºte
îndestul de cunoscute, pentru ca sã nu mai fie nevoie a se insista asupra lor. În
speranþã, deci, cã toate direcþiunile se vor sili sã rãspundã la necesitãþile unei
adevãrate educaþiuni morale ºi fizice, vã rog sã ne comunicaþi de urgenþã mãsu-
rile ce aþi luat sau veþi lua, cu privire la satisfacerea acestor necesitãþi.

(Publicatã în Anexele Raportului cãtre Rege din 1903, p. 242.)

84.

Circulara nr. 1073 din 31 ianuarie 1903 cãtre prefecþi
îndemnând sã clãdeascã localuri de ºcoalã

Una din cele mai însemnate cauze pentru care învãþãmântul primar rural nu
s-a dezvoltat îndeajuns a fost lipsa localurilor de ºcoalã.

Este evident cã era de prisos ca legea sã prevadã obligativitatea învãþãmân-
tului primar ºi se prevadã sancþiuni pentru a o asigura, dacã nu era loc unde sã
primim pe copiii pe care îi chemam ºi îi sileam sã vinã la ºcoalã.

Atât legea instrucþiei publice din 1864 cât ºi cele urmãtoare au impus
comunelor datoria de a-ºi construi localurile de ºcoala necesare. Dar, în cea mai
mare parte, comunele, mai ales cele rurale, nu ºi-au îndeplinit aceastã îndatorire.
Lipsa de mijloace nu poate sã explice decât în parte acest fapt, cãci e greu de
admis ca, în 40 de ani, o comunã cât de sãracã sã nu fi putut reuni cele câteva
mii de lei care ar fi fost strict necesare. De altfel, ceea ce s-a fãcut în campania
anului 1902, când s-au pus în lucrare peste 200 de locale de ºcoli, chiar în comu-
nele cele mai sãrace, a arãtat cã sunt multe mijloace la care se poate recurge, în
afarã de cele bugetare.

Nu mã îndoiesc, dle prefect, cã ºi în campania care se apropie, activitatea
ce veþi dezvolta în acest scop va fi tot aºa de rodnicã ca ºi cea trecutã; ba încã
sper cã experienþa dobânditã ºi curentul deja format în sensul cel bun ne vor
permite anul acesta a merge ºi mai departe decât anul trecut.

Cât pentru noi, preocupaþi de grija de a completa cât mai curând posibil
clãdirile ºcolare ºi de a înlãtura cât mai mult toate piedicile care puteau întârzia
realizarea acestei dorinþe, încã de acum doi ani prin circulara noastrã din aprilie
1901, am uºurat într-o foarte însemnatã mãsurã condiþiile impuse pentru
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clãdirile ºcolare, ºi am lãsat cea mai largã latitudine iniþiativei d-voastrã perso-
nale, atât întru ce priveºte alegerea materialelor dupã localitãþi ºi împrejurãri,
cât ºi pentru reunirea fondurilor necesare.

Anul acesta aducem o nouã ºi însemnatã înlesnire, mai ales pentru satele
cele mai puþin populate.

La 1 septembrie 1902, s-a introdus în ºcoalele rurale un nou orar, care
permite ca ºcolarii din diversele clase sã vinã la ºcoalã cu rândul: unele clase
dimineaþa ºi altele dupã amiazã.

Aceastã dispoziþie permite ca o salã de clasã sã serveascã pentru un numãr
de copii cu mult mai mare, aproape îndoit, decât cu vechiul orar; aºa cã vor fi
multe sate care dupã vechiul orar ar fi avut trebuinþã de doi învãþãtori ºi, prin
urmare, de un local de ºcoalã cu douã sãli de clasã, cãrora dupã noul orar le va
fi de ajuns un singur învãþãtor ºi o singurã salã de clasã.

Vor fi încã sate mici, cãrora ºi cu vechiul orar le ar fi fost de ajuns o singurã
salã: dar în noul orar aceastã salã va putea sã fie mult mai micã.

Vedeþi bine însemnata reducere de cheltuieli care va rezulta de aici, ºi, prin
urmare, uºurarea cea mare ce veþi avea ºi d-voastrã pentru a gãsi fondurile
necesare.

Deciziunea noastrã cu data de azi, 29 ianuarie 1903, publicatã în
„Monitorul Oficial“ nr. 242 din 1903, lãmureºte ºi reguleazã noile condiþii în
care se pot construi, de azi înainte, localele de ºcoli primare rurale.

Contând ºi pe viitor pe stãruinþa d-voastrã pentru aducerea la îndeplinire a
unui deziderat aºa de însemnat rãmas pânã acum în suferinþã, vã rog sã primiþi
asigurarea distinsei mele consideraþiuni.

(Publicatã în „Monitorul Oficial“ nr. 245 din 6 februarie 1903; în „Buletinul Oficial al Min-
isterului Instrucþiunii“ nr. 208 din martie 1903, p. 3253; în ziarul „Voinþa Naþionalã“ din 7 fe-
bruarie 1903; în „Colecþia legilor Instrucþiunii“ 1901–1902, p. 593.)

85.

Deciziunea nr. 3307 din 18 februarie 1903 pentru 
distribuþia sporului de 10% pentru predarea lucrului manual

Pentru o mai bunã organizare ºi o mai practicã îndrumare a predãrii lucrului
manual în ºcoalele primare,

Decidem:
Art. 1. – Suma pe care Casa ªcoalelor o prevede în buget pentru plata

sporului de 10% se împarte în douã pãrþi egale: o parte va fi afectatã pentru a se
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da din ea un spor de 10% asupra salariilor învãþãtorilor ºi învãþãtoarelor celor mai
merituoºi în predarea lucrului manual, cum ºi pentru a se acorda premii, de 100 ºi
120 lei, institutorilor ce se vor îndeletnici cu practicarea acestui învãþãmânt; a
doua parte va fi afectatã pentru a se completa din ea cu instrumentele trebuin-
cioase, toate atelierele ºcoalelor normale de învãþãtori, pentru plata întreþinerei
învãþãtorilor, pentru adaosul de salariu ce se va da maeºtrilor care le vor preda
cursul, cum ºi pentru plata integralã a maeºtrilor ce vor mai fi angajaþi.

Art. 2. – Dupã ce atelierele ºcoalelor normale vor fi completate cu toate
instrumentele trebuincioase diverselor ramuri ale lucrului manual, se vor trimite
douã rânduri de câte 20 învãþãtori la fiecare ºcoalã, care vor sta pentru învã-
þãturã o lunã, având locuinþã ºi întreþinerea în ºcoalã. Pentru întreþinere, Casa
ªcoalelor va da ºcoalei câte 0,50 bani pe zi de fiecare.

Art. 3. – Institutorii vor cãpãta instrucþia necesarã în acest gen, fie la ºcoa-
lele normale în oraºul unde sunt asemenea ºcoli, fie la ºcoalele de meserii,
ducându-se în fiecare sãptãmânã de douã ori, fie joia dupã amiazã, fie în alte
zile între orele 4½-6.

În oraºele unde nu sunt nici ºcoli normale, nici ºcoli de meserii, institutorii
vor cãpãta aceste cunoºtinþe în vacanþa cea mare odatã cu învãþãtorii.

Art. 4. – Pentru ca un membru al corpului didactic dintre cei specificaþi la
art. 1 sã poatã concura la spor de salariu sau premiu, trebuie sã îndeplineascã
urmãtoarele condiþiuni:

a) Sã fi confecþionat obiecte îndeajuns cu elevii ºcoalei ºi parte din aceste
obiecte sã fi fost vândute fie prin mijlocirea bazarelor înfiinþate în diversele
capitale de judeþe, fie prin diferiþi comercianþi care au depozite în ramura
respectivã; aceasta sã o dovedeascã cu acte în regulã;

b) Sã fi reuºit ca cel puþin ½ din elevi, care absolvesc ºcoala, sã cunoascã
bine ramura predatã;

c) Sã facã dovadã cã are 10–20 printre adulþii satului care sã practice
meºteºugul învãþat;

d) Sã facã dovadã cã au practicat meºteºuguri ce se pot învãþa cu uºurinþã
de elevii claselor primare ºi care le pot folosi în viaþã, ca, împletituri în papurã,
paie, frângherie, perii etc.

Învãþãtoarele trebuie sã facã dovadã cã s-au ocupat ºi au reuºit în acelaºi
chip în ceea ce priveºte þesãturile alese româneºti, broderii, albituri etc.

Art. 5. – Învãþãtorii care vor primi sporul de 10% sau institutorii cãrora li
se va acorda premiul fixat nu vor putea ridica suma datã pânã nu vor dovedi cã
au toate instrumentele trebuincioase, sau pânã ce nu vor lua obligaþiunea cã ºi
le vor procura din aceastã sumã.

Art. 6. – Sporul ºi premiile se vor da pe rând învãþãtorilor ºi institutorilor
merituoºi ºi, fiindcã suma nu este destul de mare, nimeni nu va primi sporul ºi
nu va fi premiat în doi ani consecutivi, ci cel mult din trei în trei ani.
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Art. 7. – Comisiunea în drept va aprecia ºi propune pe cei ce meritã sporul
de 10% sau premiul se va compune din revizorul ºcolar respectiv, un institutor
ºi un membru al consiliului judeþean, prezidatã de inspectorul lucrului manual.

Expoziþiunea de lucrãri, având în vedere cã avem numai un singur inspector
al lucrului manual, va avea loc, prin urmare, în intervalul de la începerea confe-
rinþelor generale anuale pânã la finele lunii mai.

Art. 8. – Dl inspector al lucrului manual, vizitând toate expoziþiunile ºi luând
parte în toate comisiunile pe judeþe, va alcãtui, dupã procesele-verbale încheiate
pentru fiecare judeþ în parte, tabloul general al celor ce vor merita sporul sau
premiul ºi îl va înainta Casei ªcoalelor cel mai târziu la începutul lui august.

Asupra acestui raport, noi personal sau dl administrator al Casei ªcoalelor
va decide în conformitate cu normele stabilite ºi rezervele bugetare.

Art. 9. – Dl administrator al Casei ªcoalelor este însãrcinat cu aducerea la
îndeplinire a dispoziþiunilor cuprinse în prezenta deciziune.

(Publicatã în „Monitorul Oficial“ nr. 266 din 2 martie 1903; în „Colecþiunea legilor
Instrucþiunii“ 1901–1904, p. 596; în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 208 din
martie 1903, p. 3215; în ziarul „Voinþa Naþionalã“ din 4 martie 1903.)

86.

Deciziunea nr. 5828 din 14 martie 1903 
pentru înfiinþarea unui orfelinat al corpului didactic

Una din mãsurile pentru ajutorarea materialã a învãþãtorilor.

Având în vedere art. 2, alin. d ºi 25 din legea pentru înfiinþarea Casei de
economie, credit ºi ajutor a Corpului didactic,

Decidem:
Art. 1. – Se va înfiinþa, pe ziua de 1 septembrie 1903, un orfelinat al Cor-

pului didactic.
Art. 2. – Acest orfelinat se va întreþinea din fondurile de ajutoare ale Casei

de economie, credit ºi ajutor a Corpului didactic prevãzute la art. 25 din legea sa.
Art. 3. – Orfelinatul se va instala în clãdirile mãnãstirei Bistriþa din judeþul

Vâlcea, care i se pun întregi la dispoziþie, cu excepþie de încãperile necesare
pentru personalul deservent al bisericii.

De asemenea se pune la dispoziþia orfelinatului tot terenul dependent de
mãnãstire, cu grãdinile, plantaþiile ºi clãdirile ce sunt pe dânsul.

Art. 4. – Orfelinatul va cuprinde o divizie pentru bãieþi ºi alta pentru fete.
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Divizia bãieþilor va cuprinde:
a) O secþiune elementarã;
b) O secþiune primarã;
c) O secþiune agricolã ºi de meserii.
Diviziunea fetelor ea cuprinde:
a) O secþiune elementarã;
b) O secþiune primarã;
c) O secþiune de gospodãrie ruralã ºi de industrie casnicã.
Art. 5. – Se vor putea primi în orfelinat copii de la 5 pânã la 15 ani, care se

vor distribui la una din secþiile precedente, potrivit cunoºtinþelor ce vor fi pose-
dând în momentul admiterii lor.

Art. 6. – Secþiile primare, atât pentru bãieþi, cât ºi pentru fete, vor fi orga-
nizate dupã tipul ºcoalei primare urbane.

Art. 7. – Secþiunea agricolã ºi de meserii pentru bãieþi va fi organizatã în
aºa fel încât bãieþii care vor urma-o sã poatã cãpãta cunoºtinþele practice de
agriculturã, grãdinãrie, pomologie, îngrijirea vitelor, apiculturã ºi sericiculturã,
care sunt necesare unui bun gospodar rural, precum ºi cunoºtinþa practicã a unei
meserii din acele care se întrebuinþeazã sau pot fi utile la þarã.

Art. 8. – Secþiunea de gospodãrie ruralã ºi de industrie casnicã pentru fete
va procura elevelor cunoºtinþele practice de îngrijirea copiilor, a casei, a vitelor,
de grãdinãrie, lãptãrie, þesãtorie ºi celelalte îndeletniciri care trebuie sã fie ne-
despãrþite de buna îngrijire a unei gospodãrii sãteºti.

Art. 9. – Regulamentele ºi programele orfelinatului vor fixa detaliile de
organizare a secþiilor agricole ºi de gospodãrie, numãrul anilor de studiu, orariile,
modul cum se vor alege absolvenþii cursurilor primare care vor urma aceste secþii
sau alte ºcoli, precum ºcoalele secundare, seminariile, ºcoalele normale sau
profesionale, limita de vârstã la care elevii vor trebui sã pãrãseascã ºcoala,
mijloacele de a se forma un mic capital pentru absolvenþii secþiilor agricole de
gospodãrie, care sã li se libereze în momentul ieºirei lor etc.

Art. 10. – Absolvenþii cursului primar care vor fi lipsiþi de mijloace ºi care
se vor gãsi cã au aptitudinile necesare, vor putea fi întreþinuþi ca solvenþi în
licee, ºcoli secundare de fete, seminarii, ºcoli normale sau profesionale, în
contul orfelinatului ºi potrivit cu mijloacele sale.

Art. 11. – Deocamdatã se vor înfiinþa numai secþiile elementare ºi primare
de bãieþi; iar numãrul copiilor admiºi la 1 septembrie 1903 nu va trece peste 50.

Aceºti copii se vor lua în prima linie dintre orfanii de ambii pãrinþi ai
membrilor Corpului didactic, care sunt lipsiþi de mijloace de întreþinere, ºi care
nu au nici pensie mai mare de 5 lei pe lunã de fiecare copil pentru orfanii de
învãþãtori, de 10 lei pe lunã pentru cei de institutori ºi de 15 lei pe lunã pentru
ceilalþi; iar în a doua linie dintre orfanii numai de unul din pãrinþi, cu condiþie
cã pãrintele decedat sã fi fost membru al corpului didactic, sau cel rãmas în viaþã
sã fie lipsit de mijloace pentru întreþinerea copiilor sãi.
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Art. 12. – Personalul orfelinatului va cuprinde deocamdatã doi învãþãtori
bãrbaþi, dintre care unul diriginte, eventual învãþãtoare pentru grãdina de copii
ºi personalul de serviciu necesar.

Tot personalul va avea dreptul la locuinþã ºi la încãlzit; personalul de ser-
viciu va avea ºi întreþinerea.

Art. 13. – Orfelinatul va fi pus sub autoritatea ºi privegherea Casei de
economie, credit ºi ajutor a Corpului didactic.

Art. 14. – Un regulament special va fixa toate detaliile de administraþie.

(Publicatã în „Monitorul Oficial“ nr. 286 din 28 martie 1903; în „Colecþiunea legilor
Instrucþiunii“ 1901–1901, p. 598; în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 209 din
aprilie 1903, p. 3302.)

87.

Raport la Rege nr. 15598 din 24 martie 1903 
pentru numirea învãþãtorului Brezeanu în 

Consiliul de administraþie al bãncilor populare

Prin articolul 24 din legea asupra bãncilor populare sãteºti ºi al Casei lor
Centrale se instituie un consiliu de administraþie al acestor bãnci ºi se decide ca
unul din membrii acestui consiliu sã fie numit de Ministerul Instrucþiunii
Publice ºi al Cultelor.

Cu cel mai profund respect, rog pe Majestatea Voastrã sã binevoiascã a
aproba ca sã se numeascã în acest loc dl Dimitrie I. Brezeanu, învãþãtor la
Teiºani, în judeþul Prahova.

Motivele care mã îndeamnã sã solicit de la Majestatea Voastrã aceastã
numire sunt cele urmãtoare:

Bãncile populare sunt niºte instituþiuni destinate a rãspunde la nevoile
sãtenilor ºi este logic ca în consiliul lor de administraþie sã se afle cel puþin un
membru luat chiar dintre sãteni ºi care sã cunoascã prin sine însuºi nevoile de
care va fi chemat sã se ocupe. Trebuinþa aceasta este cu atât mai evidentã, cu cât
bãncile sãteºti au fost înfiinþate de sãtenii înºiºi, fãrã concursul nimãnui; ºi e
natural ca, în momentul când se organizeazã o casã centralã a acestor bãnci,
sãtenii care le-au fondat sã nu fie excluºi de a participa la conducerea acestei
case. Acei care au lucrat mai cu râvnã ºi cu cel mai deplin succes pentru a
realiza aceastã idee, au fost mai cu seamã învãþãtorii rurali ºi este sigur cã ºi în
viitor tot ei vor rãmânea factorii principali ai instituþiunii, ca unii care sunt cei

1901–1904 / 181

+Opere_vol_II_final.qxd  11/22/2009  1:15 PM  Page 181



mai în mãsurã de a cunoaºte nevoile sãtenilor ºi a ºti sã le satisfacã, deoarece ei
înºiºi sunt sãteni, trãiesc cu sãtenii ºi au o culturã care le deschide un orizont de
vederi mai larg decât poate fi în genere acela al oricãrui alt sãtean.

ªi pe urmã este bine ºi drept ca învãþãtorii, care au fost la muncã, sã se afle
ºi la onoare, ºi va fi o dreaptã ºi o înaltã recompensã pentru silinþele ce au depus
ei în realizarea ideii bãncilor populare, ca unul din ei sã fie chemat a participa
la conducerea instituþiei supreme a acestor bãnci.

Printre numeroºii învãþãtori care ar fi putut fi aleºi pentru aceastã înaltã
distincþiune, am ales pe dl Dimitrie I. Brezeanu, ca pe unul care a lucrat cu
deosebit succes ºi pricepere în aceastã direcþiune. D-sa a fondat la 1896 o bancã
popularã, care a ajuns la un capital de 218.000 lei, ºi care a fãcut nepreþuite
servicii unei întregi regiuni de 11 sate. Graþie acestei bãnci, acele sate nu au avut
a suferi deloc de efectele crizei din anii trecuþi; ele sunt avute ºi prospere ºi
camãtã nu se mai cunoaºte pe acolo. Afarã de aceasta dl D. I. Brezeanu este ºi
un distins învãþãtor, pentru care a ºi fost recompensat de Majestatea Voastrã cu
medalia „Rãsplata muncii pentru învãþãmântul primar“ cl. I. Dacã Majestatea
Voastrã aprobã aceastã propunere, o rog sã binevoiascã a semna alãturatul
proiect de decret.

88.

Circulara nr. 17881 din 18 aprilie 1903 
cãtre învãþãtori ca sã lumineze pe sãteni 

în privinþa intrigilor contra bãncilor populare

Deºi, dupã legea din 1903, bãncile populare dobândise o organizare care nu mai
avea legãturi cu Ministerul Instrucþiunii, Haret continuã sã se intereseze,â ºi sã ajute
aceastã instituþie, care – nu trebuie sã se uite – n-ar fi luat fiinþã fãrã stãruinþele sale.

În dorinþa de a asigura în mod trainic existenþa bãncilor populare sãteºti ºi
pentru a ajuta încã la dezvoltarea ºi întãrirea lor, guvernul ºi camerele au fãcut
legea de la 28 martie 1903 asupra acestor bãnci.

Prin aceastã lege se uºureazã cu totul înfiinþarea bãncilor prin o mulþime de
dispoziþii. Aºa, actul de constituire al societãþii nu mai e nevoie a se face la tri-
bunal, ci numai la judecãtorul de pace, care este mult mai la îndemâna sãtenilor;
formele pentru constituire s-au scurtat, aºa încât sã fie gata pânã în trei zile; nu se
mai cere nicio platã pentru publicaþiile în „Monitor“, care erau aºa de scumpe
pânã acum; se scutesc bãncile de taxele de timbru; se recunosc ca persoane
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juridice ºi se considerã ca societãþi comerciale, simplificându-se însã ºi uºurân-
du-se în favoarea lor formele codului comercial.

Legea mai are ºi un alt scop. Ea înfiinþeazã o bancã centralã, care sã ajute
bãncile sãteºti când ar avea nevoie de bani. În satele cele sãrace ºtiþi cu câtã
greutate se poate înfiinþa o bancã, ºi chiar dupã ce se înfiinþeazã, cu câtã greutate
îºi poate mãri capitalul. Dar tocmai în satele sãrace bãncile sunt mai necesare;
tocmai acolo þãranii sãraci au trebuinþã sã fie ajutaþi, ca sã fie scãpaþi de camãtã,
care nu-i lasã sã prindã ceva putere. Cum era pânã acum, asemenea sate ar fi rãmas
ºi mai departe lipsite mai de tot de binefacerile bãncilor populare; dar cu legea cea
nouã lucrul va fi uºor, pentru cã unde va lipsi capitalul, se va putea împrumuta de
la banca centralã, pânã ce satul va prinde puteri ca sã se ajute el singur.

Legea mai prevede ca fiecare bancã sãteascã sã lase câte ceva din folosul
ei de peste an, ca sã se formeze un capital de rezervã. Capitalul acesta nu are sã-l
ia nimeni, tot al sãtenilor rãmâne; dar va fi pus la o parte ca sã se împlineascã
dintr-însul pagubele ce ar putea sã aibã bãncile sãteºti. Sã ne închipuim, spre
exemplu, cã hoþii ar fura într-o noapte casa cu bani a unei bãnci. Ce s-ar întâm-
pla atunci? Membrii bãncii ar rãmânea sãrãciþi de banii lor, iar banca ar fi
ruinatã ºi s-ar închide, ceea ce ar fi o nouã nenorocire pentru sat; pe când acum
banii furaþi s-ar pune îndatã la loc, luându-se din capitalul de rezervã ºi sãtenii
nu ar avea nicio pagubã.

Tot aºa dacã consiliul de administraþie al unei bãnci ar face greºeli, spre
exemplu ar da bani cu împrumut la persoane care nu pot plãti. Pânã ce sã se
urmãreascã cei rãi de platã, banii s-ar pune la loc din capitalul de rezervã ºi nu
s-ar lipsi satul de folosul lor.

Dar banca centralã mai are ºi însãrcinarea de a priveghea ca consiliile de
administraþie ale bãncilor sãteºti sã administreze bine banii sãtenilor; cu alte
cuvinte, ea va face controlul care lipsea pânã acum, ceea ce era o primejdie; cãci
oameni rãi sunt oriunde, ºi era destul doi trei oameni rãi ca sã facã sã se piardã
capitalul pus de un sat întreg într-o bancã popularã. Cu legea cea nouã asemenea
lucruri nu se vor mai putea întâmpla.

Aºadar din toate punctele de vedere legea cea nouã este bunã ºi va ajuta cu
putere la întãrirea bãncilor sãteºti ºi la asigurarea banilor lor contra oricãrei pagube.

Cu toate acestea, ºtim cã sunt oameni rãi ºi fãrã ruºine care umbla rãspân-
dind printre sãteni tot felul de minciuni; cã bãncile sãteºti se desfiinþeazã; cã
guvernul umblã sã le ia banii ºi altele ca acestea. Cei care umblã cu asemenea
vorbe sunt numai cãmãtarii care pânã acum despuiau pe þãrani pânã ºi de cenuºa
din vatrã, luându-le dobândã de 300 la 100 pe an, ºi care acum vãd cã le scapã
din mânã chipul de a-i mai despuia mai departe. Se înþelege: când într-un sat e o
bancã, cãmãtarii de acolo trebuie sã se ducã în lume; ºi când în toate satele vor
fi bãnci bune, þãranii se vor îmbogãþi, dar cãmãtarii se vor stinge de pe lume. Asta
vrea legea, ºi asta nu le vine la socotealã cãmãtarilor; ºi iatã de ce umblã ei în
toate chipurile sã sperie pe sãteni ºi sã-i facã sã fugã de bãncile sãteºti.
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Trebuie, însã, ca cu toþii sã ne facem datoria ºi sã nu lãsãm ca þãranii sã fie
victima credulitãþii lor. D-voastrã, învãþãtorii, aþi înfiinþat bãncile populare; este
acum datoria tot a d-voastrã sã nu le lãsaþi pradã minciunilor. Trebuie sã
luminaþi pe sãteni în toate ocaziile, la cercurile culturale, la întruniri, la bisericã,
la primãrie, oriunde. Trebuie sã-i faceþi sã înþeleagã care este scopul celor ce
umblã sã-i înºele; sã le arãtaþi care este scopul ºi rostul legii, pe care le-o veþi
explica rând cu rând, ca sã nu mai încapã loc de vorbã.

De altfel, cum cã legãtura cu trecutul nu s-a rupt deloc ºi cã guvernul se
sileºte sã menþinã ºi sã întãreascã ceea ce s-a fãcut aºa de bine, dovadã este cã
el cautã sã pãstreze pe învãþãtori în capul acestei miºcãri. De aceea el a numit
pe un învãþãtor, dl D. Brezeanu, în înaltul post de membru al consiliului de
administraþie central al bãncilor populare. Tot un învãþãtor, dl Dumitrescu
Bumbeºti(18), care a contribuit aºa de mult la lãþirea acestei instituþii, a fost
numit inspector al bãncilor populare. Apoi legea, la art. 16, spune cã pentru
controlul bãncilor vor servi agenþii Ministerului Instrucþiunii Publice.

Din toate punctele de vedere, dar, viitorul bãncilor populare este asigurat ºi
nu mã îndoiesc cã învãþãtorii vor ºti sã urmãreascã ºi mai departe opera începutã
aºa de bine de dânºii.

(Publicatã în „Monitorul Oficial“ nr. 19 din 25 aprilie 1903; în Colecþiunea legilor Instrucþi-
unii“ 1901–1904, p. 600; în ziarul ,,Voinþa Naþionalã“ din 26 aprilie 1903.)

89.

Adresa nr. 3386 din 19 aprilie 1903 cãtre 
ªcoalele de belle-arte ca sã facã copii 
dupã monumentele naþionale ºi picturi

O idee minunatã care a scãpat de uitare multe realizãri artistice ale trecutu-
lui nostru. Parte din aceste lucrãri se gãsesc în colecþia Casei ªcoalelor.

Monumentele noatre artistice ameninþã a se pierde. Insuficienþa mijloacelor
pentru repararea ºi întreþinerea lor face cã pe fiecare zi dispar, una câte una, lucrãri
arhitectuale, picturale ºi sculpturale, care reprezintã o miºcare artisticã însemnatã
din trecut, ºi care ar trebui sã fie elementele cele mai însemnate pentru constituirea
unei arte naþionale, fãrã care o civilizaþie naþionalã ar fi un lucru neisprãvit.

Ministerul a decis, încã de acum doi ani, înfiinþarea unui muzeu de arte
naþionale, cu scopul de a reuni într-însul cât mai multe, mai alese ºi mai carac-
teristice producþiuni artistice române din prezent ºi din trecut, din toate pãrþile
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locuite de români ºi chiar producþiuni care, fãrã a fi fost fãcute de români, ar fi
însã de naturã a înlesni cunoaºterea istoriei artei româneºti, prin punerea în
evidenþã a influenþelor la care a putut fi supusã în trecut formarea acestei arte.

Pe de o parte, pentru a ajuta la formarea acestui muzeu, dar mai cu seamã
pentru a permite conservarea resturilor noastre de artã din trecut, este indis-
pensabil ca ºcoalele noastre de belle-arte sã facã sã intre cestiunea aceasta
printre principalele lor preocupaþiuni.

Pentru acest motiv, vã rog, domnule director, sã convocaþi consiliul profe-
soral al ºcoalei, pentru a chibzui asupra modului ºi formei sub care va trebui sã
se introducã, în regulamentul ºcoalei, urmãtoarea dispoziþiune:

Printre lucrãrile obligatorii pe care studenþii arhitecþi, pictori ºi sculptori
sunt datori sã le facã pentru obþinerea diplomei de absolvire a ºcoalei, sã se
introducã ºi un numãr de reproduceri de pe monumentele naþionale româneºti
sau în legãturã intimã cu arta româneascã, fie din þarã, fie din strãinãtate. Se va
hotãrî numãrul reproducerilor, pe care fiecare ºcolar va trebui sã le prezinte,
epoca când sã le prezinte, importanþa fiecãreia etc. Se vor face reproduceri de
planuri, secþiuni de clãdiri, studii de detalii, copii de picturi, sculpturi etc.

Cele mai bune din aceste reproduceri se vor depune la muzeul de arte
naþionale.

(Publicatã în „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1901–1904, p. 599; în Anexe la „Raportul“
lui Haret cãtre Rege din 1903 sub nr. 92.)

90.

Deciziunea nr. 7675 din 30 aprilie 1903 
pentru înfiinþarea cantinei universitare

Art. 1. – Cu începere de la 1 noiembrie 1903 se va înfiinþa pe lângã fiecare
din cele douã universitãþi câte o cantinã, cu scopul de a procura studenþilor
universitãþilor, ai ºcoalei de poduri ºi ºosele ºi ai ºcoalei veterinare superioare,
o alimentaþie îndestulãtoare, igienicã ºi cât mai ieftinã posibil.

Aceste cantine vor purta numele de „Masa Universitarã secþiunea Bucureºti
sau Iaºi“.

Art. 2. – Pentru întreþinerea acestor cantine, Casa ªcoalelor va afecta o
subvenþiune din veniturile sale proprii, care se va fixa în fiecare an, ºi se va
înscrie în bugetul ei în acest scop.

Afarã de aceasta Casa ªcoalelor va putea primi, pentru întreþinerea acestor
cantine ºi donaþii, legate ºi oferiri de orice fel.

1901–1904 / 185

+Opere_vol_II_final.qxd  11/22/2009  1:15 PM  Page 185



Art. 3. – Fiecare din cele douã cantine va fi condusã de câte un comitet de
studenþi sub privegherea rectorului respectiv sau a unui delegat al sãu luat dintre
profesorii sau agregaþii universitãþii.

Comitetul de studenþi se va compune din trei studenþi numiþi de cãtre rector.
Membrii comitetului de studenþi se numesc pe timp de un an, de la 1 octom-

brie pânã la 30 septembrie urmãtor. Cei al cãror mandat expirã pot fi numiþi din
nou. Ei vor avea masa gratuit la cantinã pe tot timpul mandatului lor.

Art. 4. – Comitetul de studenþi va avea însãrcinarea de a face cumpãrãturile,
de a controla toate cheltuielile, de a priveghea prepararea ºi curãþenia alimen-
telor, de a urmãri încasarea veniturilor, de a þinea buna ordine ºi liniºtea în can-
tinã, cu un cuvânt de a face administraþia curentã.

Rectorul sau delegatul sãu va avea controlul asupra comitetului de studenþi,
va încheia socotelile în fiecare lunã la 10 pentru luna precedentã, va da regiile
generale pentru conducerea ºi igiena instituþiei, va decide în cazurile litigioase,
va asigura ordinea ºi buna armonie.

În fiecare an, la 1 octombrie, comitetul de studenþi al cãrui mandat expirã
va prezenta comitetului care urmeazã rectorului ºi Casei ªcoalelor bilanþul
anului expirat ºi va preda socotelile, fondurile disponibile ºi materialul cantinei,
dupã inventar.

Art. 5. – Fiecare cantinã va avea câte un econom ºi personalul de serviciu
necesar. Aceºtia vor fi salariaþi.

Art. 6. – Fiecare cantinã va avea câte o salã separatã pentru studente.
Art. 7. – Cantina va prepara hrana dupã o listã fixatã în ajun de cãtre

comitetul de studenþi.
Cantitatea procuratã fiecãrui client va fi îndestulãtoare ºi va trebui sã

cuprindã în fiecare zi toate elementele nutritive necesare (carne, legume,
grãsime ºi pâine).

Art. 8. – Dejunul de la amiazã se va servi de la 10½ ore pânã la 1 orã p.m.,
iar prânzul de la 6½ ore pânã la 8 ore seara.

Art. 9. – Plata pe lunã pentru dejunul de la amiazi ºi pentru prânz se fixeazã
la maximum 30 lei pe lunã, cu dreptul de a lua 4 porþii pe zi ºi pâine; supele fãrã
carne, fructele, brânzã, legumele fãrã carne vor conta ca o jumãtate de porþie.

Plata se va face cu anticipaþie pe câte o lunã sau pe cale 15 zile.
Îngãduiri nu vor fi admise.
Se vor primi ºi abonaþi cu cartele a maximum 8 lei cartela pentru 30 porþii

ºi pâine, plãtiþi cu anticipaþie.
Art. 10. – Afarã de clienþi cu platã, fiecare cantinã va admite un numãr de

clienþi gratuiþi ºi de clienþi cu platã redusã. În aceastã categorie nu vor fi admiºi
decât studenþi cu totul lipsiþi de mijloace ºi numai dintre acei cu bunã purtare ºi
care sunt la curent cu lucrãrile ºi examenele lor. Nu vor putea beneficia de
aceastã dispoziþie studenþii care au deja o bursã mai mare de 50 lei pe lunã sau
o funcþie plãtitã cu mai mult de 60 lei pe lunã.
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Art. 11. – Numãrul clienþilor gratuiþi ºi al celor cu platã redusã se va fixa de
cãtre rector împreunã cu decanii la începutul fiecãrui trimestru, potrivit cu
mijloacele de care va dispune cantina.

Numãrul fixat se va repartiza între diversele facultãþi ºi ºcoli proporþional
cu numãrul studenþilor lor regulaþi.

Art. 12. – Toþi studenþii români sau strãini vor beneficia de dispoziþiile
acestei deciziuni.

Art. 13. – Se va înlãtura de cãtre comitetul de studenþi, de rector sau de
delegatul sãu clienþii a cãror purtare va fi o cauzã de tulburare, de neliniºte sau
de scandal pentru colegii lor.

Art. 14. – În loc de a se organiza cantina, conform art. 3–13 de mai sus, se
va putea contracta dupã propunerea rectorului, cu un antreprenor care sã organi-
zeze cantina pe rãspunderea sa.

Condiþiile contractului se vor fixa de rector ºi vor fi aprobate ºi de Casa
ªcoalelor. Ele vor trebui sã fixeze preþul lunar pentru fiecare abonament,
cantitatea în carne, legume, grãsime ºi pâine care va trebui procuratã fiecãruia,
modul de pregãtire, calitatea materialelor, orele când va trebui servitã masa, în
fine orice alte condiþii va gãsi de cuviinþã rectorul sau Casa ªcoalelor sã introducã
în contract, pentru a asigura buna funcþionare a cantinei ºi realizarea scopului ei.

Antreprenorul va fi dator a procura masa studenþilor admiºi gratuit sau cu
preþ redus, conform art. 10 ºi 11 de mai sus în aceleaºi condiþii ca ºi celorlalþi.
Plata pentru cei gratuiþi, precum ºi diferenþa de platã pentru cei cu preþ redus, se
va plãti direct antreprenorului, la finele fiecãrei luni de cãtre Casa ªcoalelor, pe
baza un certificat liberat de rector ºi constatând numãrul studenþilor care au
beneficiat în acea lunã de aceste avantaje.

Art. 15. – Un regulament va fixa pentru fiecare cantinã detaliile adminis-
traþiei ºi contractului.

(Publicatã în „Monitorul Oficial“ nr. 28 din 6 mai 1903; în „Colecþiunea legilor Instrucþiu-
nii“ 1901–1904, p. 601; în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 211 din iunie 1903,
p. 3400.)
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91.

Rezoluþiune pe referatul dlui profesor C. Meissner(19)

înregistrat la nr. 13.954 din 13 mai 1903, 
în gestiunea formãrii unei biblioteci pedagogice

ªi în direcþia bibliotecilor, fie în înþelesul de „serie de publicaþii“, fie în acela de
„colecþiuni de cãrþi“, Haret a pus temelii solide pe care s-au putut clãdi mai târziu cu
succes, câtã vreme autoritatea centralã a urmat normele stabilite de el. Din rezoluþiunea
ce urmeazã se vede ºi interesul constant ce avea pentru ca învãþãtorii sã nu rãmânã cu
cunoºtinþele dobândite în ºcoalã, ci sã ºi le înmulþeascã ºi împrospãteze necontenit.

Se decide imprimarea unei biblioteci pedagogice pentru uzul învãþãtorilor ºi
institutorilor. Primul ei fond se va compune din cele 10 scrieri propuse la p. 6, 8
ºi 4 din acest raport. Acele din aceste cãrþi, care nu sunt traduse, se vor traduce de
persoane care se vor alege de noi. Fiecare carte se va imprima în câte 6.000
exemplare, în modul cel mai economic posibil ºi se va vinde pe costul ei, plus un
adaos de 15 la sutã, pentru a acoperi pierderile. Se decide în principiu înfiinþarea
câte unei biblioteci judeþene, pe lângã revizoratele ºcolare, formate din cãrþi pro-
prii pentru a întreþinea, a completa ºi a dezvolta cunoºtinþele corpului didactic
primar. Cãrþile acestor biblioteci se vor putea împrumuta membrilor corpului
didactic primar, dupã oarecare reguli care se vor fixa, destinate a asigura con-
servarea cãrþilor.1

92.

Circulara nr. 6.288 din 16 mai 1903 
cãtre primarii comunelor urbane cerând 

sã ia mãsuri energice pentru construirea localurilor de ºcoalã

Ca ºi în timpul primului sãu ministeriat, Haret urmãreºte chestiunea localurilor de
ºcoalã ºi în perioada dintre 1901–1904 ºi dobândeºte realizãri importante ºi surprinzãtoare
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pentru cine cunoaºte criza generala din acest timp. Sã se compare cu nr. 16 din colecþia de
faþã.

Din nou revenim cu insistenþã ºi vã rugãm sã binevoiþi a da atenþiunea ce
meritã cestiunii localurilor de ºcoale primare.

D-voastrã ºtiþi cã, prin lege, comunele sunt obligate sã procure ºi sã
întreþinã localurile ºcoalelor primare. Dacã comunele ar fi început a lua mãsuri
în acest sens încã de la 1864, este sigur cã fãrã nicio greutate ar fi ajuns sã aibã
astãzi toate localurile de care au trebuinþã. Ar fi putut sã facã mici economii pe
fiecare an, care cu timpul ar fi format capitalul necesar, sau sã contracteze
împrumuturi cu termen lung.

În loc însã de a se face aºa, comunele s-au mulþumit sã ia case cu chirie,
care totdeauna au fost mici ºi neîncãpãtoare. Din aceastã cauzã, când copiii din
oraº nu încãpeau în ºcoli, comuna cerea statului sã înfiinþeze ºcoli noi, ceea ce
impunea sarcini noi ºi nedrepte statului ºi chiar comunei, pe care o silea sã
plãteascã noi chirii.

Cu timpul, sistema aceasta a ajuns la rezultatul cã statul s-a gãsit cã plãteºte
1.350 institutori, pe când populaþiunea ºcolarã a oraºelor ar avea trebuinþã numai
de 1.000. Aceasta însemneazã pentru stat o sarcinã anualã de 1.250.000 lei, pe care
o poartã numai din cauzã cã comunele nu ºi-au împlinit obligaþiunea lor legalã.

Acum cãutãm sã readucem lucrurile în stare normalã, suprimând posturile
vacante de institutori pânã ce numãrul lor se va reduce la cel care trebuie sã fie.
Dar chiar în aceastã operaþiune suntem împiedicaþi, din cauzã cã localurile fiind
neîncãpãtoare, institutorii pe care-i vom conserva nu vor putea sã dea învãþã-
mântul unui numãr destul de mare de copii.

Veþi recunoaºte, Domnule Primar, cã situaþia aceasta nu mai poate dura,
cãci este imposibil ca statul sã continue a suporta o greutate aºa de mare, fãrã
sã fie întru nimic vinovat ºi fãrã ca sacrificiul acesta sã aducã vreun folos cuiva,
fie comunei, fie copiilor.

Din contrã, dupã cum am spus, chiar pentru comune este o povarã situaþia
actualã, prin chiriile cele mari ce plãtesc ele pentru niºte case nesuficiente, rele
ºi nesãnãtoase; iar cât pentru copii, cine nu ºtie cum li se ruineazã sãnãtatea ºi
cum sunt seceraþi cu sutele ºi cu miile în fiecare an, din cauza epidemiilor care
se încuibeazã cu cea mai mare înlesnire în asemenea locuinþe, precum ºi din a
înghesuielii, a lipsei de aer, de luminã ºi de curãþenie.

Mai presus de datoria de naturã curat administrativã pe care comunele o au
faþã cu ministerul este dar ºi datoria, mult mai însemnatã, ce au ele de a se îngriji
de sãnãtatea populaþiunii lor, care este lãsatã în pãrãsire, prin actuala stare de
lucruri.

De altã parte ministerul, pe lângã aceste datorii, care-l privesc ºi pe dânsul,
mai are ºi pe aceea de a trebui sã ia mãsuri pentru ca toþi copiii în vârstã de
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ºcoalã sã aibã loc în ºcoli; altfel, obligativitatea învãþãmântului primar va conti-
nua sã fie literã moartã cum a fost ºi pânã acum.

Pentru toate aceste motive, vã rog cu toatã insistenþa, Domnule Primar, sã
binevoiþi a sezisa consiliul comunal, la prima sa întrunire, de cestiunea clãdirii
ºcoalelor ce mai lipsesc în acest oraº, ºi sã faceþi a se lua mãsurile necesare în
aceastã privinþã. Îi veþi pune în vedere cã ministerul are dreptul prin lege (art.
76) de a lua mãsuri care sã sileascã pe comune a-ºi împlini aceastã datorie. Pânã
acum el a evitat a recurge la acest mijloc, dar cestiunea este aºa de serioasã ºi
sarcina impusã statului pe nedrept este aºa de grea, încât în cele din urmã minis-
terul va fi silit sã uzeze fãrã voia lui de dreptul ce-i dã legea.

Momentul este cu deosebire favorabil pentru comune acum, când prin noua
lege asupra înfiinþãrii fondului comunal, multe din ele vor avea un adaos de
venituri. Acest adaos ar putea servi pentru plata anuitãþii împrumutului ce s-ar
face pentru clãdirea ºcoalelor ºi, în schimb, comuna ar scãpa de la anul de plata
chiriilor, aºa cã ea tot în folos va fi.

Va fi necesar ca noile clãdiri sã fie studiate în aºa fel ca sã uºureze cât mai
mult posibil ºi sarcinile comunei ºi ale statului. Pentru aceasta, primul lucru ce
trebuie þinut în seamã este alcãtuirea bine chibzuitã a circumscripþiunilor ºcolare.
Unele comune au clãdit parte din localurile lor ºcolare, dar le-au distribuit aºa de
rãu în oraº, încât în unele pãrþi sunt ºcoli prea multe, aºa cã stau goale în parte,
iar în alte pãrþi ele sunt prea rare, aºa cã o mulþime de copii nu gãsesc loc în ele.

De aceea, legea prevede formarea de circumscripþii ºcolare cuprinzând
fiecare numãrul de copii necesari pentru a popula o ºcoalã, ºi fiecare circums-
cripþie trebuie sã aibã o ºcoalã ºi numai una. Fixarea acestor circumscripþii, cu
care ministerul se ocupã de mai mulþi ani, mai ales în oraºele mari, va fi dar de
un nepreþuit folos pentru comune, ºi de aceea vã rugãm ca niciun local de ºcoalã
sã nu se înceapã pânã ce nu veþi lua înþelegere cu ministerul în privinþa locului
unde trebuie construit.

Se poate face însemnatã economie, mai ales în oraºele mari, construind localuri
cu 5 sau 6 sãli de clase. Clasele I ºi a II-a sunt totdeauna mai populate decât clasele
a III-a ºi a IV-a, ºi în loc de a construi localuri deosebite numai cu clasele I ºi a II-a,
e mai bine a se face un singur local care sã aibe douã clase, I ºi chiar douã clase a II-
a. Cu aceasta se face economie de o locuinþã de director, fãrã a mai vorbi de altele.

În fine, atrag atenþiunea d-voastrã, Domnule Primar, ºi asupra cestiunii
mobilierului ºcolar, care în multe oraºe este încã de tot primitiv. Vechile bãnci
de câte 6-12 locuri, construite fãrã nicio grijã de sãnãtatea copiilor, care produc
rahitismul, deviaþia coloanei vertebrale, miopia ºi o mulþime de alte infirmitãþi,
trebuie sã fie gonite din ºcoli cu totul. Trebuie fãcute pupitre sistematice, dupã
modelele ce posedã ministerul, bine studiate din punctul de vedere igienic. Nu
vom mai admite cu niciun chip a se mai face bãnci de model vechi. Sãnãtatea
generaþiunilor viitoare meritã, credem, neînsemnatul sacrificiu pe care-l repre-
zintã deosebirea de preþ ce ar rezulta din adoptarea peste tot a pupitrelor.
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Nu mã îndoiesc, Domnule Primar, cã sunteþi ºi d-voastrã convins ca ºi noi
cã starea de lucruri de pânã acum nu mai poate sã dureze cu niciun chip, ºi cã
nu veþi lipsi de a lua cele mai energice mãsuri pentru ca comuna, în capul cãreia
vã aflaþi, sã se achite de o îndatorire de prima ordine, care nu mai poate aºtepta.

93.

Circulara nr. 4889 din 5 iunie 1903 cãtre direcþiile ºcoalelor
secundare pentru rotaþia profesorilor la aceste ºcoale

Art. 236 din regulamentul ºcoalelor secundare prevede, pentru profesorii
secundari, facultatea de a face rotaþie între dânºii, de la o clasã la alta.

Dispoziþia aceasta are însemnate avantaje: ea ar permite unui profesor sã
urmãreascã o serie de elevi de la începutul pânã la sfârºitul ºcoalei, fãcând astfel
posibilã pentru un profesor desãvârºirea rezultatelor pe care le aºteaptã de la
silinþele sale ºi de la metoda ce-i este proprie. Ea scuteºte în parte pe ºcolari de
prea multele schimbãri de profesori, care sunt aºa de dãunãtoare pentru dânºii;
ea pune pe profesor în poziþie de a-ºi cunoaºte pe deplin ºcolarii ºi de a se ocupa
de fiecare în parte în modul cel mai potrivit fiecãruia; în fine, dã profesorului
putinþa de a-ºi mai varia ocupaþiile ºi de a evita astfel oboseala ºi neplãcerea de
a reveni în fiecare an, în timp de 30 ani, asupra aceloraºi lucruri.

Cu toate acestea, pe cât ºtim, profesorii secundari nu uzeazã deloc de facul-
tatea ce le dã art. 236, ceea ce credem cã este regretabil, ºi pentru dânºii ºi
pentru ºcolari.

De aceea vã rugãm ca, înainte de terminarea examenelor, sã le amintiþi
dispoziþiunile acelui articol, ºi sã-i îndemnaþi sã uzeze de dânsul pentru anul
viitor ºcolar. Suntem convinºi cã odatã ce se va începe, avantajele vor deveni
aºa de evidente încât pe urmã lucrurile vor merge de sine.

(Publicatã în „Colecþia legilor Instrucþiunii“ 1901–1904, p. 604.)
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94.

Circulara nr. 9842 din iulie 1903 cãtre prefecþi 
pentru expoziþiile grãdinilor ºcolare

Dupã cum vã este cunoscut, s-a dispus, încã din anul trecut, prin ordinul nr.
9.439–9.470 din 12 august 1902, ca la reºedinþa judeþelor sã se organizeze
expoziþiuni agricole, unde învãþãtorii ºcoalelor sã expunã produsele grãdinelor
ºcolare ºi a câmpurilor de experienþã agricolã.1

Prin faptul organizãrii unor asemenea expoziþiuni, dându-ni-se prilejul de a
ne încredinþa în mod amãnunþit de munca depusã ºi rezultatele dobândite de
învãþãtori cu cultivarea grãdinilor ºi a câmpurilor de experienþã,

Subsemnatul are onoare a vã ruga, dle prefect, sã binevoiþi ca anul acesta
sã puneþi în aplicare aceastã dispoziþiune ºi, împreunã cu dl revizor ºcolar, sã
luaþi mãsura de urgenþã pentru fixarea datei ºi a locului unde vor fi expuse
produsele învãþãtorilor.

Pentru încurajarea acelor învãþãtori care se vor distinge mai îndeosebi, Casa
ªcoalelor, faþã cu restrânsele ei resurse, acordã câte 5 premii de fiecare judeþ, în
bani, unelte sau seminþe ºi care se vor decerne de cãtre un juriu compus din d-voastrã
sau un delegat al d-voastrã, din dl revizor ºi din un profesor cu cunoºtinþe
agronomice, pe care-l veþi desena d-voastrã în unire cu dl revizor ºcolar.

Faþã cu micul numãr de premii ce le dã ministerul, vã rugãm a face ca sã se
dea ºi din bugetul judeþului o sumã oarecare ca premii.

(Publicatã în „Buletinul ministerului “ nr. 215 din 1 august 1903, p. 2656; în „Colecþia
legilor Instrucþiunii“ 1901–1904, p. 1030.)

95.

Circulara nr. 9843 din iulie 1903 
cãtre revizorii ºcolari pentru expoziþiile grãdinilor ºcolare

Pe lângã ordinul nr. 9.471–9.502 din 1902 vi s-a înaintat, în copie, adresa
ce am trimis d-lui prefect cu privire la organizarea expoziþiunilor agricole, unde
învãþãtorii ºcoalelor sã-ºi expunã produsele grãdinilor ºcolare ºi a câmpurilor de
experienþã agricolã.
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Vã reamintim, dar, aceastã dispoziþiune ºi vã rugãm sã binevoiþi ca, pe de
o parte, sã luaþi înþelegere cu dl prefect asupra locului ºi datei când are a se
organiza expoziþiunea; iar pe de altã parte sã încunoºtiinþaþi pe toþi învãþãtorii
care se ocupã îndeosebi în cultivarea grãdinilor ºi a câmpurilor de experienþã sã
trimitã pentru expoziþiune, la data fixatã, toate produsele lor; cunoscând cã
administraþiunea Casei ªcoalelor acordã câte 5 premii de fiecare judeþ, în bani,
unelte sau seminþe, învãþãtorilor care se vor distinge cu produsele lor.

Juriul pentru fixarea premiaþilor se va compune, dupã cum vi s-a mai spus,
din d-voastrã, dl prefect sau un delegat de d-sa din consiliul judeþean ºi dintr-un
profesor cu cunoºtinþele agronomice, ales de d-voastra în comun acord cu dl
prefect.

Afarã de premiile acordate de Casa ªcoalelor, învãþãtorii expozanþi vor
beneficia ºi de premiile ce poate s-ar fi prevãzut în bugetele judeþului.

Data fixãrii expoziþiunii, localul în care s-a decis a se þine, cum ºi numele
persoanelor din care se va compune juriul, ni se va comunica ºi nouã.

(Publicatã în „Buletinul ministerului “ nr. 215 din 1 august 1903, p. 2655; în „Colecþiunea
legilor Instrucþiunii“ 1901–1904, p. 1030.)

96.

Circulara nr. 40610 din 28 august 1903 cãtre învãþãtori
îndemnându-i sã îngrãdeascã grãdinile ºcolare cu glãdiþã

Gestiunea îngrãdirii grãdinilor ºcolare fiind de o mare importanþã pentru
învãþãmântul practic agricol în ºcoalele rurale, cred util sã atrag atenþiunea dvs,
asupra unui mijloc uºor ºi ieftin de a se face aceste îngrãdiri.

Pentru aceasta, poate servi gardul viu de glãdiþã, care odatã plantat dã pânã
în trei sau patru ani o îngrãditurã absolut sigurã. Cu cât creºte, glãdiþa trebuie
împletitã la rând ºi atunci gardul devine cu totul de nepãtruns, chiar pentru
pãsãri mici de curte.

Gardul viu de glãdiþã este mult întrebuinþat în Transilvania.
Vã rog sã aduceþi aceasta la cunoºtinþa învãþãtorilor.

(Publicatã în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 216 din 1-15 septembrie
1903, p. 3691.)
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97.

Circulara nr. 40611 din 30 august 1903 cãtre învãþãtori
îndemnându-i sã culeagã cu elevii plante medicinale

Aici se dã o soluþiune unei mari probleme economice. Oricine înþelege de ce folos
ar fi sã se urmeze indicaþiile lui Haret.

Îmi propun sã atrag astãzi atenþiunea d-voastrã asupra a douã lucruri care
trec nebãgate în seamã, deºi sunt de mare importanþã, ºi în care concursul învã-
þãtorilor poate fi de mare ajutor.

Toatã lumea ºtie ce bogate sunt câmpiile, pãdurile ºi munþii noºtri în tot felul
de ierburi, flori, frunze, rãdãcini, coji ºi seminþe necesare în medicinã. Toate
acestea se pierd fãrã nici un folos, pentru cã nimeni nu-ºi bate capul sã le adune
pentru farmacii, iar farmaciºtii aduc din strãinãtate cantitãþi mari de tot felul de
plante medicinale, care nu numai se gãsesc la noi, dar se gãsesc mai bune decât
pe aiurea.

Iatã o listã de o parte, numai din aceste producte folositoare:
Muºeþelul (romaniþã), floarea de tei, de soc, de nalba de lumânãricã, de

pãpãdie, de molotru, de sulfinã, de levãnþicã, de melisã, de coada ºoricelului, de
sunãtoare; frunzele de nalbã, de ismã (mentã) creaþã, de ismã pipãratã ce creºte
prin locurile umede; rãdãcini de mãtrãgunã, de cicoare, de nalbã, de bozii;
fructele de bozii, de soc, de mãcieº, de coarne, de mure, cojile de nuci.

Toate acestea adunate zi cu zi, la timpul lor, uscate cu îngrijire la umbrã,
culese totdeauna pe timp uscat, nicidecum pe rouã sau pe ploaie, pot face un
venit însemnat pentru cei ce s-ar ocupa de dânsele; mai cu seamã floarea de tei
ºi de soc, foile de nalbã ºi metisa, care în Dobrogea ºi în Moldova este foarte
rãspânditã ºi de un miros cum nu este nicãieri în Europa.

Lucrul este foarte uºor de fãcut. Învãþãtorii au interes, chiar pentru împli-
nirea programei, sã facã cu ºcolarii lor excursiuni pe câmp, pentru a-i face sã
cunoascã animalele, plantele ºi mineralele. Cu ocazia aceasta, ar fi de ajuns sã le
arate de douã trei ori plantele enumerate mai sus, ca sã le cunoascã bine; sã-i
înveþe cum ºi când trebuiesc culese ºi uscate. Copiii vor ºti pe urmã sã le adune
ei singuri. Învãþãtorul le-ar reuni la dânsul, împãrþindu-le în pachete deosebite,
dupã felul lor, ºi þinând seamã fiecãrui copil de ce a adus. Când s-ar aduna o
cantitate mai mare, învãþãtorul le-ar vinde unui droghist sau farmacist de la oraº,
ºi preþul l-ar împãrþi cu copiii, dând fiecãrui partea lui, potrivit cu ce a adus.

Cu chipul acesta, ar fi nu numai un mijloc de instruire pentru copii, dar ºi
un mijloc pentru ei ºi pentru învãþãtor de a-ºi crea un mic beneficiu. Cât pentru
þarã, ea ar câºtiga banii pe care azi îi trimite peste graniþã; ba încã ar face sã vina
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alþii din afarã pentru multe ierburi care s-ar exporta de la noi, în loc sã se aducã
din alte þãri.

Cât pentru modul de a se vinde ierburile adunate, el s-ar regula lesne, când
ar fi producere regulatã. Droghiºtii ºi farmaciºtii vor fi mulþumiþi sã gãseascã la
îndemânã ºi mai ieftin lucrurile pe care acum le aduc din strãinãtate.

În aceastã privinþã se recomandã învãþãtorilor sã citeascã un articol publicat
în „Albina“ nr. 24 din 14 martie 1899 (p. 751)1.

* * *

O altã recomandaþie, pe care o credem tot spre folosul învãþãtorilor ºi al þãrii,
este relativã la cârpele de bumbac de in, de cânepã, de mãtase, de lânã, care se
aruncã ca lucruri fãrã niciun preþ, pe când ele au valoare. Se ºtie cã din cârpe se
face hârtia cea mai bunã, ºi cã, numai când nu se gãsesc cârpe, se face hârtie de
lemn, care însã este departe de a fi aºa de bunã ca cea de cârpe. Din cauza
aceasta, cele patru fabrici de hârtie ce avem în þarã cautã cârpele ºi s-a fãcut ºi o
lege care opreºte ca cârpele sã fie scoase din þarã. Cu toate acestea, sunt negustori
strãini care le adunã din þarã pe nimic ºi pe urmã le trimit pe ascuns peste graniþã,
iar fabricile noastre le cumpãrã pe urmã de acolo cu preþ mult mai mare.

Învãþaþi dar pe copii ºi pe pãrinþii lor, mai ales pe mame, sã nu mai arunce
cârpele netrebuincioase, ci sã le adune. Când se vor fi adunat mai multe, dacã
le vor curãþi, spãla ºi împãrþi în pachete deosebite, dupã felul lor, vor putea sã
le vândã la fabricile de hârtie cu câte 15 pânã la 40 lei suta de kilograme, preþul
variind dupã calitatea cârpelor ºi dupã gradul lor de curãþenie.

Între altele, este fabrica românã de bãuturi gazoase din Bucureºti, calea 13
septembrie nr. 161, care le cumpãrã în pachete de cel puþin 20 kilograme, anume
pentru fabricile de hârtie.

Iacã încã un câºtig, care, alãturat pe lângã atâtea altele, poate aduce un mic
ajutor unei familii sãrace, pe lângã cã se învaþã copiii sã fie strângãtori.

De vom pune ºi aceste douã pe lângã grãdinele de zarzavat, pe care tot
învãþãtorii le propagã cu atâta râvnã, va putea fiecare socoti câþi bani vor face
ei sã rãmânã pe fiecare an în þarã ºi în punga oamenilor nevoiaºi.

(Publicatã în „Monitorul Oficial“ nr. 128 din 2 septembrie 1903; în „Colecþiunca legilor
Instrucþiunii“ 1901–1904, p. 610; în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 216 din
15 septembrie 1903, p. 3689; în ziarul „Voinþa Naþionalã“ din 19 august 1903.)

1. Articolul este scris de farmacistul D. Pãcaþianu. „Albina“ era o revistã popularã
întemeiatã de el în 1897 care a apãrut pânã în 1925 când a fost cedatã Fundaþiunii Principele
Carol.
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98.

Raport la Rege asupra 
activitãþii Ministerului de Instrucþie, Bucureºti, 1903

Cea mai însemnatã perioadã de activitate ministerialã a lui Spiru Haret a fost aceea
dintre 1901–1903, în care a reuºit, cu mijloace bugetare extrem de reduse, sã realizeze o
sumã de mãsuri de mare însemnãtate pentru mersul învãþãmântului. În aceastã epocã a
consolidat reforma învãþãmântului secundar ºi superior începutã dupã legea din 1898, a
întemeiat învãþãmântul profesional, a întãrit direcþiunea practicã a învãþãmântului primar
mai ales rural ºi a pus temeliile activitãþii ce s-a numit extraºcolarã, din care au rezultat
multe schimbãri în viaþa ruralã, între care cooperativele ºi bãncile populare, devenite apoi
instituþiuni de o mare înflorire, de mare însemnãtate în stat. Mãsurile lui Haret, care
porneau dintr-un punct de vedere nou, au întâmpinat de o parte un mare curent de apro-
bare, uneori entuziastã, de alta însã multe împotriviri, unele din principiu, altele din ani-
mozitãþi personale, în afarã de cele propriu-zis de adversitate politicã. Mulþimea
problemelor pe care le cerceta el ºi cãrora le dãdea soluþiuni în acel timp cam încurca pe
cei ce nu voiau a pãtrunde în miezul lucrurilor ºi cãrora le scãpa, astfel, firul conducãtor,
unitatea de concepþie care-l silea pe Haret sã lucreze aºa ºi nu altfel. Pentru a arãta acest
fond comun de idei, de la care pornea toatã activitatea sa, a socotit el sã prezinte Regelui
Carol un „Raport“, în care sa desluºeascã toate aceste lucruri: o expunere generalã, com-
pletatã cu amãnunte ºi cu documentarea necesarã într-un bogat corp de „anexe“.

Raportul acesta, care se reproduce aici (fãrã anexe), e o dare de seamã a activitãþii
,,Ministerului de Instrucþiune ºi Culte“ începând de la 1896 (sub ministerul lui P. Poni)
pânã la 31 august 1903 ºi pune în legãturã activitatea din acest timp cu mãsurile luate
de alþi miniºtri liberali încã din 1885. Acest raport este menit nu numai a arãta activi-
tatea lui Haret, dar a servi ca un izvor indispensabil pentru cel care va scrie istoria
învãþãmântului nostru.

Am pus notele necesare la diferite anexe pentru a înlesni consultarea colecþiei de faþã.

Învãþãmântul naþional a fost totdeauna printre principalele preocupãri ale
Majestãþii Voastre ºi ale þãrii; dar, în anii din urmã, cestiunea aceasta a cãpãtat
o însemnãtate mai mare decât oricând.

Ajunsese o nevoie absolutã de a se înlocui legea instrucþiunii publice din
1864, din care nu mai subsistau decât fragmente, rãmase ºi acelea cu totul în
urmã în raport cu starea culturalã a þãrii, cu necesitãþile ºi cu aspiraþiunile ei
actuale. Dar mai cu seamã se impunea o schimbare în direcþiunea prea uni-
lateralã, pe care legea din 1864 o imprimase învãþãmântului public.

Trebuinþa aceasta o vedeau de demult toþi acei care înþelegeau mersul afa-
cerilor publice; dar evenimentele din ultimii patru ani au pus în evidenþã, cu mai
multã tãrie decât toate raþionamentele, nevoia neînlãturabilã a unei reforme
complete, nu numai în formele exterioare ale învãþãmântului nostru, dar în în-
sãºi esenþa lui, în spiritul, în tendinþele ºi în idealul lui.
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Prin legile votate în 1893, 1896, 1898, 1899 ºi 1901, prin regulamentele ºi
diversele mãsuri luate de atunci încoace reforma aceasta este pe cale de a se face.

În raportul de faþã îmi propun sã desfãºor planul acestei însemnate lucrãri,
ideile fundamentale care au predominat la înjghebarea ei ºi modul cum se tinde
la realizarea acelor idei.

Pe lângã aceasta voi expune întreaga situaþiune actualã a lucrurilor în tot ce
priveºte serviciile dependente de Ministerul Instrucþiunii Publice ºi al Cultelor,
– expunere care este utilã pentru a se cunoaºte punctul de plecare al reformei ºi
a se înþelege de multe ori însãºi necesitatea ei.

Expunerea aceasta este necesarã ºi pentru a dovedi unitatea planului refor-
mei întregi, unitate care a fost menþinutã, cu toate modificãrile ce au trebuit adu-
se în unele din pãrþile planului, în urma schimbãrilor politice supravenite în anii
din urmã. Ea va fi utilã ºi pentru aplicarea mai departe a reformei, în deplinã
cunoºtinþã de cauzã.

Supun aceastã lucrare la înalta apreciere a Majestãþii Voastre, cu încrederea
cã, cu înþelepciunea cu care ea ºtie sã coordoneze silinþele acelora care lucreazã
pentru binele comun ºi sã le dea continuitate, va ºti sã facã ca enorma cantitate
de muncã, de aproape 40 de ani, care a condus la reforma actualã a învãþãmân-
tului nostru, sã fie utilizatã în modul cel mai folositor posibil pentru þarã.

CONSIDERAÞIUNI GENERALE

Este destul sã considere cineva principalele învinuiri care se aduceau învã-
þãmântului nostru, pentru ca sã vadã direcþiunea în care trebuiau cãutate solu-
þiunile ce aveau sã constituie reforma lui.

Învãþãmântul este una din principalele pãrþi din care este format organismul
statului. Aºa fiind, se pot pune, în privinþa lui, urmãtoarele întrebãri:

Care este funcþiunea în stat, pe care este el chemat sã o îndeplineascã?
Îndeplineºte el aceastã funcþiune? ªi o îndeplineºte în mãsura exactã pe care

o reclamã interesul þãrii?
Sacrificiile, pe care le impune el, sunt în raport cu puterile þãrii ºi cu ser-

viciile pe care le aduce?

* * *

Învãþãmântul unei þãri este chemat sã îndeplineascã un întreit scop. În pri-
ma linie, el trebuie sa formeze buni cetãþeni. În a doua linie, el trebuie sã
procure tuturor tinerilor fondul de cunoºtinþe care este indispensabil oricãrui om
în viaþã, fãrã deosebire de treaptã socialã: acesta este învãþãmântul obligatoriu.
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În fine, el mai trebuie sã formeze contingente pentru toate carierele care sunt
necesare pentru viaþa completã ºi armonicã a statului.

Este evident însã cã aceste trei chemãri ale ºcolii nu pot fi considerate ca
neavând nicio legãturã una cu alta. Aºa, ºcoala primarã are de obiect a preda
cunoºtinþele care nu pot lipsi nici unui om; dar desigur ea nu poate sã uite cã
ºcolarii ei vor avea sã lupte cu greutãþile vieþii. Din contrã, ea trebuie sã caute
sã utilizeze timpul ºcolar în modul cel mai raþional posibil, pentru ca copiii sã
fie întrucâtva pregãtiþi pentru felul special de greutãþi cu care vor avea de luptat
mai târziu.

Învãþãmântul nostru, în mare parte, nu împlinea aceste condiþiuni. Iatã
câteva fapte:

ªcoala primarã ruralã reþine pe copilul de sãtean timp de 5 pânã la 7 ani;
dar, în timpul acesta, ea-i dã numai cunoºtinþe teoretice, fãrã a-i da în acelaºi
timp vreo pregãtire deosebitã anume în vederea chemãrii lui viitoare de culti-
vator de pãmânt. Instrucþiunea primarã ruralã fusese alcãtuitã pe acelaºi plan ca
ºi cea urbanã, ºi se pare cã acest plan avusese în vedere mai mult pregãtirea pen-
tru liceu, decât pentru viaþã.

Alt fapt: învãþãmântul secundar consacra cea mai mare parte din cei 7 ani ai
sãi studiului limbilor vechi, care, altãdatã, pentru motive ce nu mai au valoare deja
de sute de ani, se considerau ca singurele proprii pentru a forma cugetarea ºi a
dezvolta în tinerime cunoºtiinþa binelui ºi frumosului. Aforismul acesta a încetat
de mult de a fi exact; dar, chiar dacã ar mai fi, pe câtã vreme învãþãmântul nostru
secundar nu era completat printr-un învãþãmânt profesional suficient ºi pe câtã
vreme mai toatã tinerimea era obligatã sã treacã prin liceu, dacã voia sã capete
cunoºtinþe mai întinse decât acele din ºcoala primarã, urma cã aproape întreaga
pãturã mai cultã a þãrii era crescutã dupã principiile educative din secolul XVI, iar
nu pregãtitã pentru a cunoaºte viaþa actualã, cu ale cãrei greutãþi are a lupta.

Ceea ce numeam noi învãþãmântul nostru real nu poate infirma aceste
concluziuni; cãci, aºa zisele gimnazii reale, abia completate într-un târziu prin
un singur liceu real, lipsite de orice debuºeu ºi incapabile prin ele înseºi de a
înarma pe tineri pentru lupta vieþii, nu au avut mai nici o influenþã utilã în
dezvoltarea învãþãmântului nostru public.

Învãþãmântul secundar, astfel înþeles, este evident cã nu putea sã convinã
decât mai ales claselor avute, ai cãror copii pot sã se mãrgineascã a cere ºcolii
doar educaþiunea, fie ºi pe bazele de acum patru secole ºi care pot sã consacre
acestui singur scop 11 ani din viaþa lor, fãrã a se preocupa în timpul acesta de a-ºi
pregãti mijloace de viaþã. Dar, pentru partea cea mare din populaþiune, care nu
este avutã, care prin urmare nu-ºi poate plãti luxul de a cheltui 11 ani numai în
scopul de a-ºi forma inima ºi cugetarea dupã principiile lui Platon ºi Aristotel, care
trebuie de timpuriu, încã din copilãrie, sã-ºi creeze mijloace de trai pentru mai
târziu, un învãþãmânt ca acela era cu desãvârºire nesuficient ºi necorespunzãtor.
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Pentru dânsa, trebuia sã existe un învãþãmânt profesional, pus la îndemâna ei,
puþin costisitor, uºor de urmat, ºi organizat în vederea trebuinþelor societãþii
noastre actuale. Cãci societatea are trebuinþe multiple ºi variate: dacã are trebuinþã
de funcþionari, de artiºti, de învãþaþi, de avocaþi ºi de literaþi, ea are nevoie tot atât
de mare de comercianþi, de agricultori ºi de industriaºi. ªcoala trebuie sã rãspundã
la toate aceste necesitãþi deopotrivã; altfel, funcþionarea vieþii sociale se face rãu,
se determinã exuberarea disproporþionatã a unor pãrþi, prin atrofierea altor pãrþi
din organismul naþiunii.

Dar la noi învãþãmântul profesional a lipsit în cea mai mare parte. Cel care
a fost era nesuficient ca întindere ºi organizat tot în vederea unei elite, iar nu a
numãrului celui mare.

În asemenea condiþiuni, nu e de mirare cã liceele ºi gimnaziile au atras toatã
tinerimea cu dor de a învãþa ºi cã aceastã tinerime s-a grãmãdit pe urmã asupra
bugetului, singura îndeletnicire la care putea aspira, cu preparaþiunea pe care o
cãpãtase în ºcoalã.

Rezultatul a fost cã clasa funcþionarilor s-a înmulþit peste mãsurã, pe când
carierele profesionale au rãmas pãrãsite. ªi cum numãrul funcþiunilor este
mãrginit, ºi s-a mai împuþinat încã în timpul din urmã, am ajuns a crea o
numeroasã clasã de oameni care mor de foame, alãturi cu o sumã de meserii ºi
de alte cariere, care ar putea sã-i facã sã trãiascã din belºug, dar de care se folo-
sesc strãinii.

Starea aceasta de lucruri, care îngrijeºte pe toþi oamenii cu prevedere, pe
unii nu-i tulburã deloc. Ei zic cã românii, neavând aptitudine pentru comerþ ºi
industrie, este logic ca munca socialã sã o împartã cu strãinii, lãsând acestora
partea la care sunt mai proprii decât românii.

O asemenea teorie ar însemna renunþarea noastrã la dreptul de a trãi ca
popor neatârnat; cãci un popor care nu gãseºte în sine însuºi toate elementele
necesare propriei sale dezvoltãri nici nu meritã acest nume.

De altfel, afirmãri de acestea s-au mai auzit ºi alte daþi, ºi totdeauna faptele
le-au dat cea mai completã dezminþire. Precum într-o vreme se zicea cã limba
românã nu este proprie pentru o viaþã cultã, s-a zis mai pe urmã cã românii sunt
incapabili a exercita profesiunile intelectuale, care astãzi sunt exclusiv în stã-
pânirea lor, cucerite numai în câþiva ani. Tot aºa, în comerþ, în industrie, vedem
mai multe ramuri prosperând în mâinile lor, dupã ce le-au scos din mâinile
strãinilor. Când condiþiunile se vor îmbunãtãþi, nu e îndoialã cã îi va fi lesne a
lupta cu avantaj contra oricui, ºi pe acest tãrâm.

În orice caz, trebuie totul fãcut pentru a se ajunge acolo; cãci dacã au fost
ºi au prosperat naþiuni numai de agricultori, de comercianþi sau de meseriaºi, nu
s-a pomenit încã sã fi trãit vreun popor numai de funcþionari.

Dacã privim lucrul din acest punct de vedere, se poate dar zice cã sistemul
nostru ºcolar de pânã acum pãcãtuia contra naþionalitãþii noastre, pe câtã vreme

1901–1904 / 199

+Opere_vol_II_final.qxd  11/22/2009  1:15 PM  Page 199



200 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. II

în loc de a contribui la întãrirea ei prin dezvoltarea completã ºi armonicã a tutu-
ror forþelor ei, aducea, din contrã, slãbirea ei, prin anihilarea tuturor acestor
forþe în favoarea uneia singure.

Obiectul reformei

Din acestea se vede deja unul din principalele caractere ale reformei între-
prinse.

Ea tinde a face ca învãþãmântul public sã înceteze de a fi un învãþãmânt
curat teoretic.

Pentru aceasta, în ºcolile primare rurale se introduce învãþãmântul practic
agricol, pe lângã acel al lucrului manual, introdus deja mai înainte.

În ºcolile primare urbane se introduce lucrul manual, care lipsea.
În învãþãmântul secundar, se introduce trifurcarea la cursul superior ºi se

modificã programele în sens mai practic, aºa cã cel care terminã liceul, ºi chiar
numai gimnaziul, sã nu se gãseascã cu totul dezarmat în lupta pentru viaþã.

Se creeazã cu totul din nou învãþãmântul profesional elementar ºi se dã o
mai mare dezvoltare celui inferior.

Peste tot, se cautã a se combate prevenþiunile contra comerþului, industriei
ºi agriculturii, pe care atâtea decenii de învãþãmânt unilateral le-au înrãdãcinat
în spiritul tuturor; ºi se cautã a se inspira încredere în carierele profesionale,
deoarece o mare parte din acele prevenþiuni provin din neºtiinþa celor mai mulþi
despre înlesnirea ºi siguranþa cu care agricultura, industria ºi comerþul pot
asigura un trai îndestulat ºi liniºtit.

* * *

ªcoala este unul din instrumentele de acþiune socialã cele mai puternice,
prin faptul cã efectele ei se simt în toate pãrþile þãrii ºi în toate straturile socie-
tãþii. Ea poate face servicii însemnate chiar în unele direcþiuni, care la prima
vedere nu s-ar pãrea cã intrã în domeniul sãu.

De aceea ne-am silit sã facem ca acþiunea ºcolii sã nu rãmânã mãrginitã
numai în cuprinsul ei, ci sã se întindã ºi în afarã. ªi deja unele rezultate ex-
celente, dobândite în timp scurt ºi cu cea mai mare înlesnire, au dovedit de ce
mare ajutor poate fi ºcoala pentru realizarea unor dorinþe care, de zecimi de ani,
nu se puteau realiza, pentru cã lipsea un instrument de lucru aºa de puternic ºi
de potrivit, cum este ºcoala.
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* * *

Învãþãmântul, ca sã fie desãvârºit, trebuie sã se îngrijeascã nu numai a
cultiva spiritul, înavuþindu-l cu cunoºtinþe multe, dar a cultiva ºi inima, a forma
caracterul, a face, în fine, ceea ce se numeºte educaþiunea tinerimii.

Unul din obiectele principale, pe care le urmãrim, este ºi acesta, care
întrucâtva fusese pus mai pe al doilea plan faþã de instrucþiunea propriu-zisã.

Nu mai puþin se dã o deosebitã atenþiune educaþiunii fizice ºi cultivãrii artelor,
muzicii ºi desenului, întrucât ele fac parte din instrucþiunea primarã ºi secundarã.

În fine, ne silim sã insuflam întregului nostru învãþãmânt spiritul naþional,
fãrã care el nu poate da cetãþeni buni ºi devotaþi, pe care este dator sã-i dea.

* * *

Acestea sunt, Sire, scopurile a cãror realizare va constitui, când ele vor fi
atinse, reforma învãþãmântului nostru.

Reforma întreagã se întemeiazã pe urmãtoarele legi:
A învãþãmântului primar ºi normal-primar din 1896;
A învãþãmântului secundar ºi superior din 1898;
A învãþãmântului profesional din 1899.
Punerea în aplicare a reformei, pe bazele ei actuale, putem zice cã este

începutã deja de mai mulþi ani, în special de la 1886, când o mare parte din
principiile legislaþiunii actuale deveniserã un deziderat al celor mai mulþi
oameni de ºcoalã, ºi luaserã corp în proiectul de lege asupra învãþãmântului,
prezentat în acel an Corpurilor legiuitoare.

În 1893, s-a votat o lege a învãþãmântului primar ºi normal-primar, ale cãrei
principii, în mare parte, erau identice cu ale proiectului din 18861, iar altele erau
diferite. Aceastã lege a fost modificatã prin cea din 1896.

În 1900, cele trei legi, pe baza cãrora se începuse reforma, au fost
modificate în mod fundamental. Din aceastã cauzã, continuarea realizãrii
reformei a fost opritã în cele mai multe din pãrþile ei.

În 1901 însã, s-au restabilit legile din 1896, 1898 ºi 1899, cu oarecare
modificãri, impuse cea mai mare parte de situaþia financiarã a þãrii din momen-
tul acela. De atunci, aplicarea reformei s-a reînceput ºi se continuã.2
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1. Evorba de proiectul de lege pentru organizarea întregului învãþãmânt prezentat de D.
A. Sturdza, cu contribuþiunea cea mai puternicã a lui Haret, atunci secretar general al mi-
nisterului . Acest proiect n-a putut deveni lege, din pricina campaniei duse de un mare numãr
de profesori, atât în Parlament cât ºi în afarã. 

2. Deoarece încercarea de a reforma printr-o singurã lege întregul învãþãmânt fãcutã de V.
A. Urechiã, în 1881; ºi de D. A. Sturdza (în 1881) nu reuºise din cauza împrejurãrilor politice,
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Ea va cere încã mulþi ani de muncã încordatã ºi sistematicã, pentru a fi
desãvârºitã; cãci principala ei greutate nu a fost facerea legilor ei organice, ci
aplicarea acestor legi, în condiþiuni destul de grele. În adevãr, se impune ca sã
recâºtigãm vremea pierdutã, ºi ca în cel mai scurt timp posibil sã realizãm cea
mai mare sumã posibilã de lucru util. Se mai cere ca aceastã lucrare sã se facã cu
mijloace restrânse de oameni ºi de bani; ºi, în fine, se cere ca ea sã nu jigneascã
o mulþime de interese ºi de drepturi câºtigate ºi sã triumfe de nenumãrate preju-
dicii ºi prevenþiuni, create prin starea trecutã de lucruri.

În cele ce urmeazã, expunem în amãnunte: mijloacele ce punem în miºcare;
dificultãþile ce avem de învins; rezultatele ce am realizat deja sau care se pot
întrevedea; calea ce credem cã trebuie urmatã ºi în viitor; speranþele noastre,
precum ºi greutãþile pe care le prevedem încã pentru viitor.

ÎNVÃÞÃMÂNTUL PRIMAR
Obligativitatea. Frecventarea

Principiul obligativitãþii ºi al gratuitãþii învãþãmântului primar a fost consa-
crat, încã de la 1864, prin art. 6 din legea asupra instrucþiunii: „Instrucþiunea pri-
marã elementarã este obligatoare ºi gratuitã“.

Curând dupã aceea, constituþiunea din 1866 consacrã din nou acest mare
principiu prin art. 23:

„Învãþãtura în ºcolile statului se dã fãrã platã; învãþãtura primarã va fi
obligatoare pentru tinerii români pretutindeni unde se vor afla instituite ºcoli
primare.”

Sunt dar 39 de ani de când ar fi trebuit ca toþi copii de români, în etatea legalã,
sã fie obligaþi a urma la ºcoalã, aºa cã astãzi se cuvenea sã nu mai fie niciun român
în etate mai micã de 50 de ani, care sã nu poseadã cunoºtinþele cursului primar.

Din nenorocire, nu a fost aºa. Se ºtie cã proporþiunca celor fãrã ºtiinþã de
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ministrul Take Ionescu a prezentat în 1893 numai legea învãþãmântului primar, care s-a votat
ºi s-a promulgat la 19 mai 1893. Legea aceasta conþinea o serie de principii pe care Partidul
Liberal (mai ales graþie stãruinþei lui Haret) nu le putea admite. De aceea, îndatã ce a venit
la guvern, Partidul Liberal prin ministrul P. Poni o înlocuieºte prin legea din 29 aprilie 1896.
Învãþãmântul secundar ºi superior este organizat de Haret prin legea din 23 martie 1898.
Învãþãmântul profesional prin legea de la 27 martie 1899. În 1900 (fiind ministru Dr. C. I.
Istrati) se voteazã legea de la 5 aprilie 1900 pentru modificarea unor articole din legea
administraþiei centrale a Ministerului Instrucþiei de la 31 august 1892, din legea clerului
mirean ºi a seminariilor de la 29 mai 1893, din legea învãþãmântului primar ºi normal pri-
mar de la 29 aprilie 1896, din legea învãþãmântului secundar ºi superior de la 23 martie 1898
ºi legea învãþãmântului profesional din 31 martie 1899 (recte 27 martie). Modificãrile aces-
tea au fost înlãturate de Haret prin legea sa din 1901.
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carte este încã foarte mare ºi cã, chiar astãzi, din 813.940 copii în etate de
ºcoalã, nu frecventeazã ºcoala primarã decât abia 338.659.

Cauzele acestei stãri de lucruri sunt multiple ºi e trebuinþã sã fie cunoscute,
pentru ca sã se poatã înþelege mãsurile ce se iau pentru înlãturarea lor.

Lipsa de personal

În prima linie a fost lipsa personalului didactic.
În 1864, în momentul când s-a proclamat obligativitatea învãþãmântului

populaþiunea þãrii fiind aproximativ de 4.500.000, ar fi fost necesar un numãr de
cel puþin 6.750 de institutori ºi învãþãtori. În realitate, nu erau decât 2.008
învãþãtori ºi 517 institutori.

Pentru a se împlini aceastã enormã lipsã de personal, ar fi trebuit sã fie un
numãr mare de ºcoli normale. Dar nu era decât una singurã.

De aceea, legea din 1864 a fost silitã sã punã condiþiuni cu totul nesu-
ficiente pentru recrutarea personalului didactic primar: ea nu cerea decât cunoº-
tinþele claselor primare.

Din aceastã cauzã, timp de câþiva ani, corpul didactic primar s-a înmulþit cu
niºte elemente de tot nesuficiente.

Mijloacele statului nepermiþând a se înmulþi prea repede numãrul ºcolilor,
s-a evitat din norocire înmulþirea peste seamã a învãþãtorilor recrutaþi în acest
fel. Curând dupã aceea, generoasa iniþiativã a Maiestãþii Voastre a fãcut sã se
înfiinþeze ºcoala normalã „Carol I“, dupã care apoi au urmat ºi altele.1

Cele care sunt astãzi în fiinþã sunt de ajuns pentru a face faþã trebuinþelor,
adicã pentru a împlini golurile ce se fac în rândurile corpului didactic primar ºi
pentru înfiinþarea de posturi noi. Necesitãþile bugetare însã nu permit a se face
asemenea înfiinþãri aºa de repede pe cât ar trebui.

Astãzi avem 4.636 învãþãtori, dintre care 500 învãþãtori de cãtun, ºi 1.313
institutori, în total 5.949 de învãþãtori ºi institutori.

Populaþia þãrii fiind acum de 6.000.000 în cifrã rotundã, ºi þinând socotealã
cã, dupã lege, un maestru primar poate avea în seamã pânã la 80 de copii, dar,
având în vedere ºi dificultãþile care rezultã din repartiþiunea cãtunurilor ºi din
greutãþile topografice, s-a calculat cã numãrul total de învãþãtori ºi institutori,
care ar fi necesari în momentul de faþã, ar fi de 11.500.

Ar fi dar o lipsã de mai bine de 5.500 învãþãtori, care ar reclama o creºtere
în buget de vreo 6.600.000 lei pe an.
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1. Aceastã ºcoalã normalã s-a înfiinþat în anui 1867 prin donaþiunea fãcutã de Regele
Carol. A funcþionat în Bucureºti câþiva ani; apoi a fost mutatã la Câmpulung.
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Este greu sã ne gândim la aºa ceva. Nu numai mijloacele materiale ne-ar
lipsi, dar ar fi peste putinþã a se gãsi dintr-odatã un numãr aºa de mare de învã-
þãtori capabili

A trebuit dar sã gãsim mijlocul ca, cu un numãr mai mic de învãþãtori, sã
se poatã face faþã nevoilor care nu se mai pot amâna. Acest mijloc credem cã l-am
gãsit: el este expus mai jos în mod amãnunþit (a se vedea capitolul Orarul
ºcoalelor primare rurale).

Prin dispoziþiunile ce am adoptat, un învãþãtor rural poate avea în seamã un
numãr de copii mult mai mare decât 80, fãrã a se cãlca legea ºi fãrã a se îngreuna
deloc munca lui. Aºa fiind, numãrul de învãþãtori ºi institutori necesari s-ar reduce
la vreo 8.000, astfel cã ne-ar mai trebui vreo 2.000 peste cei pe care-i avem deja.

Toate aceste posturi noi vor trebui create în comunele rurale: ba încã va
trebui ca cu timpul vreo 300 posturi de institutori sã fie suprimate ºi înlocuite
cu tot atâtea posturi de învãþãtori, din cauzã cã numãrul actual al institutorilor
este mai mare decât cel care trebuie sã fie, dupã populaþiunea ºcolarã a oraºelor.

În rezumat, trebuie ca, în cel mai scurt timp posibil, numãrul învãþãtorilor
sã fie crescut de la 4.636 pânã la vreo 7.000, iar al institutorilor scãzut de la
1.313 la 1.000.

Acest lucru, se înþelege, nu se va putea face dintr-odatã. Pe de o parte, nu
se pot arunca pe drumuri 300 de institutori, care nu sunt întru nimic vinovaþi,
dacã în trecut s-au fãcut creaþiuni de posturi fãrã socotealã; pe de alta, nu se pot
improviza cu uºurinþã mai bine de 2.300 de învãþãtori: trebuie ca ºcolile norma-
le sã aibã timpul de a-i produce. În fine, bugetul nu se poate creºte dintr-odatã
cu mai bine de douã milioane.

Nu rãmâne decât a se lucra treptat, dar cu stãruinþã ºi în mod continuu,
pentru ajungerea scopului, ºi aºa se ºi face.

Numãrul învãþãtorilor se mãreºte pe fiecare an, uneori mai mult, alte ori
mai puþin, dupã mijloacele de care se dispune în buget. De altã parte, se cautã a
se utiliza în modul cel mai fructuos posibil cei existenþi. Astfel, la septembrie
1902, mulþumitã dispoziþiunilor la care am fãcut aluziune mai sus, s-au putut
înfiinþa vreo 50 ºcoli rurale nouã, fãrã a se cere nimic de la buget, ºi fãrã a se
zdruncina nimic la ºcolile existente.

De altã parte, încã din anul 1901 am luat dispoziþiunea a se suprima toate
posturile de institutori rãmase vacante, repartizându-se ºcolarii respectivi pe la
celelalte ºcoli mai puþin populate din oraº. Au fost suprimate în modul acesta 53
posturi de institutor.

Lipsa de localuri

A doua din principalele cauze pentru care învãþãmântul primar este aºa de
puþin rãspândit a fost lipsa de localuri de ºcoalã.
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Legea din 1864 (art. 42) a pus în sarcina comunelor obligaþiunea de a pro-
cura localul, mobilierul ºi încãlzitul ºcoalelor primare, ºi aceastã obligaþiune a
fost menþinutã în toate legile ulterioare.

Îndatorirea aceasta ar fi trebuit sã fie împlinitã încã de demult, mai ales cã
plata personalului didactic era lãsatã în întregime asupra statului, pe când în mai
toate, þãrile ea este tot o sarcinã comunalã.

Comunele însã, în marea lor majoritate, au neglijat cu totul aceastã datorie a
lor. Pânã nu de mult, construirea localurilor de ºcoli primare nu avea niciun loc în
preocupãrile lor. ªcolile erau instalate prin case particulare, mici, întunecoase, rãu
împãrþite, rãu aºezate în raport cu cartierele ce aveau sã deserveascã. Rareori
asemenea localuri erau proprietatea comunei: mai totdeauna erau închiriate ºi
costau niºte preþuri enorme, în raport cu valoarea lor ºi cu serviciile ce fãceau.

Situaþia era cu deosebire deplorabilã în comunele rurale. Acolo ºcoala era de
multe ori o simplã casã þãrãneascã, cu o singurã camerã ºi o tindã. Camera avea 15,
mult 20 m.p. suprafaþã ºi 2 m 20 cm de înãlþime; era cu pãmânt pe jos, acoperitã cu
ºovar vechi, aºa cã prin tavanul spart se vedea cerul. Mobilierul lipsea mai de tot.
Abia dacã 20 sau 30 de copii înghesuiþi gãseau loc într-o asemenea ºcoalã.

Rezultatul acestei stãri de lucruri este cã, chiar în comunele foarte mari,
mai cã nu se simte efectul ºcoalei dupã atâþia ani. De altã parte, statul a fost silit
sã plãteascã un învãþãtor sau un institutor, care nu putea sã dea învãþãmântul
decât la a patra sau a cincea parte din numãrul copiilor pe care, dupã lege, ar fi
trebuit sã-i instruiascã, dacã ar fi fost loc în ºcoalã.

Nu numai atât, dar când o comunã vedea cã prea mulþi copii rãmân fãrã
carte, în loc sã dea ºcoalei existente local încãpãtor, în care sã intre mai mulþi
copii, cerea tot statului ca sã înfiinþeze posturi noi de învãþãtori sau institutori,
aºa cã statul suporta cheltuieli mai mari decât era dator dupã lege sã suporte,
numai din cauzã cã comunele nu-ºi împlineau obligaþiunile lor.

De aici vine cã acum doi ani aveam 1.351 institutori, pentru o populaþie
ºcolarã urbanã de 79.738 copii, pentru care cel mult 1.000 institutori ar fi fost de
ajuns. Aceasta însemneazã o cheltuialã anualã inutilã de cel puþin un milion de
lei, care nu s-ar face, dacã comunele urbane ar avea localurile ºcolare necesare.

Tot aºa, cei 4.636 învãþãtori nu dau învãþãmânt decât la 265.048 copii, în
loc de 370.880, câþi ar putea instrui. Altã cheltuialã, zadarnicã pentru stat, de
mai bine de 1.500.000 lei pe an.

Situaþia aceasta a atras de demult atenþiunea ministerului .
Încã din anul 1887, ministerul a elaborat proiecte-tip de construcþiuni pen-

tru tot felul de ºcoli primare, ºi a exercitat presiune, asupra comunelor, ca sã-ºi
construiascã ºcolile necesare1. îndemnurile lui au avut oarecare efect, pentru cã
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1. Aceste planuri au fost alcãtuite de serviciul tehnic al ministerului dupã stãruinþele lui
Haret, atunci secretar general, care a lucrat proiectele de legi necesare pentru a se începe o
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trei judeþe, Ilfov, Romanaþi ºi Iaºi, au contractat împrumuturi pentru clãdire de
ºcoli rurale, ºi mai multe comune din celelalte judeþe, au ridicat asemenea
clãdiri. Multe dintre comunele rurale, prea sãrace ca sã poatã construi îndatã, au
început sã capitalizeze la Casa de depuneri, economiile lor, în vederea acestei
necesitãþi. Atunci însã s-au ivit alte neajunsuri. În precipitarea lor, unele comune
au clãdit localuri nepotrivite scopului lor, cãci nu au cerut sau nu au þinut seamã
de instrucþiunile ministeriale. Mai multe comune urbane au zidit ºcolile fãrã nici
o consideraþie de cartierele ce aveau sã deserveascã. Astfel, chiar în capitalã s-au
construit în centrul oraºului o mulþime de localuri unele lângã altele, pe când
cartiere vaste au rãmas lipsite de orice ºcoalã.

Relele ce constatãm aici au fost cauza cã, în proiectul de lege din 1886, deja
s-au prevãzut mãsuri coercitive contra comunelor care nu-ºi vor împlini obligaþia
impusã prin lege. Se prevedea anume cã, pentru asemenea comune, ministerul va
avea dreptul a înscrie din oficiu în bugetele lor sumele necesare, care se vor vãrsa
la tezaur ºi lucrãrile se vor executa de minister în contul comunei.

Aceste dispoziþiuni completate au ºi cãpãtat putere prin legea învãþãmân-
tului primar din 1893 (art. 81) ºi 1896 (art. 76).

Activitatea Casei ªcoalelor

Gestiunea a fost însã definitiv rezolvatã prin legea Casei ªcoalelor din 9
martie 1896.

Prin aceastã lege, Casa ªcoalelor are însãrcinarea de a priveghea execu-
tarea clãdirilor ºcolare; pe lângã acestea, i s-a pus la dispoziþie un fond de 30
milioane de lei, din care sã facã comunelor împrumuturi cu termen lung, anume
pentru construirea localurilor de ºcoli.

Creaþiunea Casei ªcoalelor a fost un pas decisiv în aceastã chestiune. Abia
înfiinþatã, ea a pregãtit îndatã planuri-tip, ante-mãsurãtori, devize ºi caiete de
sarcini. În 1897 deja s-au publicat licitaþiuni pentru darea în întreprindere a 208
clãdiri cu 476 sãli de clase.

Aceastã primã serie de lucrãri nu a rãspuns destul de bine aºteptãrilor.
Cauzele au fost urmãtoarele:

a) Preþurile unitare adoptate de Casa ªcoalelor în devizele sale, deºi fixate
dupã consultarea corpurilor tehnice ale diverselor judeþe, au fost în genere prea
mici. În adevãr, se pare cã informaþiunile date de corpurile tehnice se bazau pe
preþurile realizate la lucrãrile efectuate în oraºe, pe când este evident cã la þarã
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campanie de construcþiuni de ºcoli primare. Nereuºind sã le aducã atunci la îndeplinire,
Haret le-a reunit, dupã retragerea sa din secretariat, într-o broºurã în anul 1889. Ea este
reprodusã în colecþiunea de faþã (vol. I) sub nr. 2.
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condiþiunile lucrãrilor sunt mult mai grele, din cauza transporturilor, a dificul-
tãþii de a se gãsi lucrãtori etc.

b) Lucrãrile fiind diseminate pe toatã întinderea þãrii, la distanþe destul de
mari unele de altele, ºi valoarea fiecãreia nefiind destul de mare, cheltuielile de
regie se mãreau în mare proporþie faþã de valoarea lucrãrii.

Aceste douã cauze reunite au fãcut cã licitaþiunile din 1897 au trebuit sã se
repete de mai multe ori, ºi preþurile unitare sã se mãreascã, pânã ce sã se poatã
da lucrãrile în întreprindere, ºi încã cu preþuri destul de dezavantajoase.

c) Condiþiunile pecuniare în care Casa ªcoalelor cerea a se executa acele
lucrãri, erau destul de grele, din cauza materialelor scumpe care se cereau, ceea
ce fãcea ca preþul unei ºcoli sã fie prea mare faþã cu puterea financiarã a
comunelor rurale. A urmat de aici cã comunele ale cãror ºcoli s-au construit
atunci se gãsesc încãrcate cu anuitãþi prea mari cãtre Casa ªcoalelor. 

d) Supravegherea executãrii lucrãrilor nu s-a putut organiza într-un mod
destul de satisfãcãtor, din cauza marelui lor numãr ºi a diseminãrii lor. De aceea,
unele din ele lasã mult de dorit ca execuþiune. Recepþiunile s-au fãcut în anii
1899 ºi 1900, ºi pentru aceasta Casa ªcoalelor s-a servit de diverºi ingineri ºi
arhitecþi, cãrora le plãtea o îndemnânare pentru fiecare recepþiune. Sistemul nu
era practic, pentru cã era scump ºi pentru cã cei ce fãceau recepþiunea nu erau
în mãsurã a cunoaºte viciile ascunse ale construcþiunii. Aceste vicii n-au ieºit la
ivealã decât mai târziu, dupã facerea recepþiunii definitive, când Casa ªcoalelor
nu mai avea nici un mijloc de acþiune asupra întreprinzãtorilor.

* * *

Toate dificultãþile ºi neajunsurile acestea erau, în mare parte, inevitabile.
Problema ce avea de rezolvat Casa ªcoalelor era peste mãsurã de grea, ºi difi-
cultãþile ei, în mare parte, atunci s-au dat pe faþã pentru prima oarã. Nu este însã
îndoialã cã experienþa dobânditã în prima serie de lucrãri ar fi folosit pentru a
se evita mai târziu greutãþile întâmpinate la început.

În timpul acesta însã supravenirã dificultãþile financiare, din cauza cãrora
Ministerul Finanþelor nu mai putu pune la dispoziþiunea Casei ªcoalelor sumele
ce trebuia sã-i procure dupã legea din 1896. De aceea, Casa ªcoalelor nu mai în-
cepu nicio lucrare nouã în contul fondului de 30.000.000, care în iunie 1901 a ºi
fost anulat întreg, afarã de partea deja cheltuitã de 4.385.079 lei, din care apuca-
serã a se construi 208 localuri, pentru care mai contribuirã ºi comunele cu 577.311 lei.

Aceastã gravã întâmplare ar fi putut sã paralizeze cu totul acþiunea Casei
ªcoalelor ºi sã facã sã înceteze deodatã avântul pe care ea abia îl imprimase
construirii localurilor ºcolare. Ar fi trebuit dar sã renunþãm, pentru mulþi ani poate,
la orice speranþã de a face posibilã frecventarea ºcoalei primare de cãtre toþi copiii
care aveau drept la dânsa, ceea ce ar fi echivalat cu anihilarea reformei însãºi.
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Construcþiunea de ºcoli rurale de la 1901 încoace

Am reuºit sã ieºim din greutate ºi, nu numai sã continuãm fãrã nicio slãbire
construirea localurilor ºcolare, dar chiar sã-i dãm o impulsiune ºi mai energicã.

Pentru aceasta, ne-a fost de ajuns sã suprimãm toate dispoziþiiunile prea exi-
gente ale Casei ªcoalelor în ceea ce privea alegerea materialelor ºi condiþiunile de
construcþiune, ºi a lãsa loc celei mai largi iniþiative din partea autoritãþilor locale,
adicã prefecþilor ºi primarilor ºi chiar particularilor, rezervând Casei ªcoalelor
numai atâta control cât trebuia pentru a nu permite sã se facã lucrãrile rãu, dar nu
mai mult; cu alte cuvinte, am descentralizat cu totul un serviciu, care pânã atunci
suferea de prea multã centralizare.

În adevãr, dupã legea ºi regulamentul Casei ªcoalelor din 1896, construirea
localurilor ºcolare era supusã la urmãtoarele reguli: ministerul hotãra, în fiecare
an, în mod obligatoriu pentru comune, localurile ce aveau sã fie construite sau
modificate, precum ºi dimensiunile lor; comunele trebuiau sã facã planurile ºi
devizele ºi sã le trimitã ministerului, care putea sã le aprobe, sã le refuze sau sã le
modifice. Ministerul fixa natura materialelor ce trebuiau sã se întrebuinþeze; el
alegea terenul de construcþiune; el fixa modul cum construcþiunea trebuia ori-
entatã pe teren; el fãcea licitaþiunile ºi contractele cu antreprenorii; el priveghea
executarea construcþiunilor, fãcea recepþiunile provizoriuii ºi definitive, avan-
surile de bani la antreprenori, verificarea socotelilor; el, în fine, suporta procesele
ºi contestaþiunile, anchetele, expertizele la care dãdeau loc lucrãrile rãu fãcute.

Se pot uºor înþelege întârzierile, strãgãnirile(20), nemulþumirile, ºi erorile ce
se puteau naºte dintr-o asemenea organizare. Se pierdea timpul în corespon-
denþe; se fixau în Bucureºti seriile de preþuri pentru localitãþi depãrtate, unde nu
se potriveau; lipsea personalul pentru a executa toate formalitãþile care se ce-
reau; ºi, ca rezultat, lucrãrile mergeau încet ºi nu se fãceau bine.

Dar, ceea ce era mai grav, era cã lucrãrile costau enorm. Se impunea în mod
aproape exclusiv facerea de construcþiuni de zid, pe temelii de piatrã, cu lemnãrie
de stejar, acoperit cu fier, ºi se proscriau construcþiunile mai economice, chiar în
comunele sãrace ºi în localitãþile unde unele din materialele cerute nu se gãseau.
Pe lângã aceasta, era natural ca antreprenorii sã punã în socoteala clãdirii toate
întârzierile, strãgãnirile ºi cheltuielile pe care prevedeau cã au sã li se cauzeze
complicaþiunea formalitãþilor. De aici a rezultat cã preþul unui local de ºcoalã
ruralã cu o singurã clasã ºi cu o locuinþã destul de insuficientã pentru diriginte,
construit în asemenea condiþiuni, a fost de 9 pânã la 21 mii de lei; cu douã sãli
de clase, de 17 pânã la 33 mii lei; cu trei sãli de clase, de 18 pânã la 34 mii de
lei, cu patru sãli de clase, de 28 pânã la 40 mii de lei: preþuri enorme pentru niºte
comune, care de multe ori nu aveau decât 2 sau 3 mii lei venit pe an. De aceea
comunele au intrat în datorii mai presus de puterile lor; unele din ele ºi-au vãzut
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întregile lor venituri sechestrate de Casa ªcoalelor pentru plata anuitãþilor, ºi
toate serviciile lor paralizate. Cu modul acesta, Casa ªcoalelor, al cãrei scop era
de a aduce ajutor comunelor, devenea pentru ele o cauzã de ruinã.

Siliþi pe de o parte de reclamaþiunile care nu mai încetau, ºi pe de alta de
anularea, în 1901, a tuturor creditelor Casei ªcoalelor, a trebuit sã schimbãm
întregul sistem de pânã atunci.

Prin circulara nr. 1.194 din 24 mai 1901 (anexa nr. 2), adresatã prefecþilor
de judeþe, am dispus ca localurile de ºcoli rurale sã se poatã construi din orice
fel de material: piatrã, cãrãmidã, paiantã, bârne, vãlãtuci sau gard, dupã cum se
gãseºte în localitate cu preþul cel mai ieftin. Singurul lucru ce am cerut sã se
pãstreze neatins, au fost dimensiunile clãdirii ºi dispoziþiunea ei generalã. Tot
atunci am recomandat a se face apel la concursul ºi bunãvoinþa proprietarilor ºi
a sãtenilor, ca sã contribuie cu bani, cu materiale, cu cãraturi sau cu lucru1.

Prin circulara nr. 6.131 din 14 iulie 1901, am dispus ca sã se trimitã planuri
ºi devize tip; prin acea cu nr. 1.426 din 11 februarie 1902, am stabilit procedura
de urmat în cererea de aprobarea construcþiunilor; iar prin acea cu nr. 3.749 din
2 aprilie 1902, am dat instrucþiuni cum sã se procedeze pentru ca comunele sã-ºi
formeze capitalul pentru clãdirea ºcolilor (anexa nr. 3)2.

Aceste apeluri la iniþiativa prefecþilor ºi primarilor, precum ºi marile înles-
niri ce li se fãceau, au avut un efect imediat.

Deºi mãsurile se luaserã destul de târziu, chiar în campania anului 1901 se
vãzu începându-se o energicã miºcare. Prefecþii puserã sã se facã planurile, sã
se aleagã terenurile, organizarã serbãri, loterii, fãcurã apeluri la proprietari ºi la
sãteni; în unele pãrþi, judeþele puserã câte o sumã la dispoziþia comunelor celor
mai sãrace; Casa ªcoalelor însãºi afectã 50.000 lei în 1902 ºi 100.000 lei în
1903, pentru a acorda mici împrumuturi comunelor, spre a completa suma de
care aveau trebuinþã.

Silinþele acestea furã încoronate cu cel mai deplin succes. Este de ajuns sã
se arunce ochii pe anexa nr. 43 a acestui raport, pentru a se vedea rezultatele
avute. De unde în 5 ani, de la 1897 pânã la 1900 inclusiv, Casa ªcoalelor putuse
sã construiascã 208 localuri cu 476 sãli de clasã, cheltuind pentru aceasta
4.385.079 lei din fondurile sale ºi 577.311 lei din ale comunelor, vedem în 1902
punându-se în lucru 154 localuri cu 268 sãli de clasã ºi 61 locuinþe pentru
diriginþi; în 1903, 285 localuri cu 450 sãli ºi 111 locuinþe; în total, în 2 ani, 439
localuri cu 718 sãli de clase ºi 172 locuinþe. ªi pentru toate acestea, Casa
ªcoalelor nu a procurat comunelor decât 150.000 lei.
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1. Circulara aceasta este reprodusã în colecþiunea de faþã sub nr. 36.
2. Circulãrile acestea cuprind chestiuni de amãnunt, dar regulile generale se aflã în

celelalte circulare reproduse de noi.
3. Anexa cuprinde un tablou al construcþiunilor ºcolare din 1902 ºi 1903. Cifrele sunt

rezumate în raport în pasajul acesta.
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Ceea ce este îmbucurãtor, în aceastã constatare, este stãruinþa cu care au
lucrat autoritãþile administrative, ºi chiar cele comunale, care de 40 de ani mai
cã nu voiserã sã ºtie de datoria ce aveau cãtre ºcoalã: dovadã cã poate ºi mai
înainte ºi-ar fi fãcut aceastã datorie, dacã s-ar fi exercitat asupra lor o presiune
destul de energicã.

Dar un semn ºi mai îmbucurãtor a fost voia bunã cu care ºi sãtenii ºi pro-
prietarii au dat concursul lor. Ei au contribuit cu bani, cu materiale, cu zile de
lucru ºi de transporturi. Mulþi proprietari, uneori chiar câte un sãtean sau un
preot, au clãdit cu spezele lor câte un întreg local, dotându-l cu toate cele ne-
cesare. Cu deosebire meritã atenþiune donaþiunea dlui Vasile Stroescu(21), care a
oferit 200.000 lei pentru construcþiunea de ºcoli în cele mai sãrace comune din
judeþele Dorohoi, Botoºani, Suceava ºi Neamþ.1 În multe pãrþi, sãtenii, deºtep-
taþi de miºcarea care se fãcea împrejurul lor, au cerut ei singuri sã li se clãdeascã
ºcoalã, oferind concursul lor. În judeþul Constanþa, se vor construi toate loca-
lurile ºcolare necesare, numai cu mijloacele oferite de þãrani, de bunãvoia lor, ºi
fãrã niciun concurs din altã parte.

O altã constatare foarte bunã este preþul mic cu care s-au putut realiza con-
strucþiunile din aceºti din urmã ani, în comparaþiune cu acele de mai înainte.

Urmãtoarea tabelã comparativã pune în evidenþã acest lucru.
Pentru ca comparaþiunea sã fie justã, am luat numai localuri care au ºi

locuinþã pentru diriginte.

Localurile cele mai scumpe din ultima coloanã au fost clãdite dupã vechile
proiecte.

Atunci când s-au dispus de oarecare facilitãþi, dacã spre exemplu, mate-
rialele erau la îndemânã, sau dacã locuitorii dau concursul lor, preþurile au fost
încã ºi mai mici.

Dupã cum se vede, deosebirea este considerabilã. ªi trebuie încã sã se þinã
seamã cã, dupã combinaþiunile actuale, ºcoala se clãdeºte aproape numai cu
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LOCALURILE COSTUL

De la 1897 pânã la 1900 De la 1901 pânã la 1903

Cu 1 salã de clasã 9–21 mii 3– 9 mii

Cu 2 sãli de clasã 17–33 mii 11–14 mii

Cu 3 sãli de clasã 18–34 mii 14–19 mii

Cu 4 sãli de clasã 28–40 mii 14–32 mii

1. Vasile Stroescu, mare proprietar din Basarabia, care a dãruit ªcoalelor sume impor-
tante ºi în 1903 ºi mai târziu.
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fondurile deja adunate ale comunei sau cu ajutoare din partea judeþului sau a
particularilor ºi numai cu prea puþine împrumuturi, astfel cã finanþele comunei
nu se încarcã mai deloc cu plata de anuitãþi mari pe termene lungi.

* * *

Aºadar, cu toate greutãþile din ultimii ani, ºi chiar din prezent, situaþia
chestiunii localurilor ºcolare rurale este îndrumatã destul de bine, ºi, dacã se va
urma mai departe pe calea aceasta, s-ar putea în câþiva ani sã se completeze
toate clãdirile.

Dar aplicarea cu începere de la septembrie 1902 a noului orar al ºcolilor
rurale a adus încã noi înlesniri în aceastã privinþã.

Acest orar permite ca, în ºcolile cu un singur învãþãtor, care sunt cele mai
numeroase, unele clase sã vinã la ºcoalã numai dimineaþa, altele numai dupã
amiazi. Prin urmare, într-o salã de clasã oarecare, va putea de acum înainte sã
urmeze un numãr de ºcolari de douã ori mai mare decât pânã acum.

De aceea, numãrul sãlilor de clase care trebuiau construite se va reduce
într-o proporþiune foarte mare. Astfel, o comunã care ar avea 160 de copii în
etate de ºcoalã, ar fi avut trebuinþã cu vechiul orar de doi învãþãtori, ºi prin
urmare de douã sãli de clase, socotind câte 80 de copii de fiecare învãþãtor, pe
când cu orarul cel nou, un singur învãþãtor ºi o singurã salã sunt de ajuns.

În fapt, nu vom putea contaa pe o îmbunãtãþire aºa de mare. Distribuþiunea
neregulatã a copiilor în diversele clase ºi în diversele cãtune, trebuinþa de a þinea
seamã de creºterea viitoare a populaþiunii ºi alte motive nu permit sã ne
aºteptãm la mai mult decât 50% economie în numãrul sau în dimensiunile
sãlilor de clasã, pe baza noului orar. Dar ºi atâta este foarte mult, ºi mai ales
comunele cele mici ºi prin urmare cele mai sãrace vor simþi o uºurare foarte
însemnatã în construirea ºcolilor lor.

Profitând de noul orar, ne-am grãbit a uºura dispoziþiunile anterioare
privitoare la construcþiunile ºcolare din comunele rurale, prin deciziunea din 29
ianuarie 1903 (anexa nr. 5)1; iar prin circulara adresatã prefecþilor (anexa nr. 6),
le-am atras atenþiunea asupra acestei nouã uºurãri, care, suntem siguri, va
contribui mult pentru a accelera completarea localurilor ºcolare.2

1. Anexa se gãseºte în colecþia de faþã sub nr. 82.
2. Anexa se gãseºte în colecþia de faþã sub nr. 84.
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Propunerea d-lui N. Enãºescu

Ca sã terminãm cele ce aveam de zis cu privire la aceasta chestiune, se cu-
vine sã menþionãm o propunere fãcutã de dl N. Enãºescu, fost prefect al
judeþului Botoºani, care, dacã ar fi realizatã, dupã înlãturarea oarecãror dificul-
tãþi ce prezintã, ar putea sã asigure ridicarea pânã în câþiva ani a tuturor
localurilor de ºcoalã ºi de primãrie, de care mai au nevoie comunele rurale.

Cele mai multe din aceste comune au venituri aºa de mici, încât rareori pot
sã facã ceva economii, din care sã-ºi adune fondul necesar pentru clãdirile ce le
sunt necesare. Trebuie ani întregi pentru a se aduna cele câteva mii de lei cât va
costa o ºcoalã, chiar cu reducerile ºi simplificãrile expuse mai sus, ºi, pânã sã
se adune toatã suma, adeseori se întâmplã ca ceea ce a apucat sã se adune, sã se
întrebuinþeze cu totul pentru alte scopuri.

D-l N. Enãºescu propunea ca comunele dintr-un judeþ sã se împartã în grupe
de câte 8, 10 sau 12. Comunele din aceeaºi grupã sã punã la un loc economiile
lor dintr-un an, ceea ce ar face o sumã suficientã pentru a se construi o ºcoalã sau
o primãrie în una din ele. În anul urmãtor ar veni rândul alteia, ºi aºa mai departe,
pânã ce toate comunele din grupã vor avea construcþiunile necesare.

Cu modul acesta, ar fi de ajuns 10 sau 12 ani, pentru ca problema întreagã
a construcþiunilor rurale sã fie rezolvatã.

Bineînþeles, ar fi multe chestiuni de detaliu de regulat, precum modul cum
sã se þinã seamã de diferenþa între puterile contributive ale diverselor comune,
ºi altele. Dar aceste dificultãþi nu sunt destul de grave pentru ca sã nu poatã fi
înlãturate

Propunerea d-lui Enãºescu se aflã în studiul ministerului de interne.
O propunere analogã cu a dlui Enãºescu a fost fãcutã de dl revizor ºcolar al

judeþului Romanaþi, propunere care a ºi fost pusã în practicã anul acesta. În
bugetele comunelor sã se înscrie din oficiu pe fiecare an sume variind între 100
ºi 5000 lei, dupã importanþa ºi mijloacele comunelor. Aceste sume, puse la un
loc, împreunã cu o sumã prevãzutã în bugetul judeþului ºi cu cele provenite din
donaþiuni ºi alte mijloace, sã formeze un fond de construcþiuni, cu care sã se
facã localele ºcolare necesare. Anul acesta, din bugetele comunelor din acel
judeþ s-au reunit 125.389 lei, care împreunã cu ce dã judeþul ºi particularii, dau
un total de vreo 200.000 lei. Astfel s-a format fondul pentru construcþia a 47 sãli
de clase, care s-au ºi pus în lucru.

Fondul comunal

O altã împrejurare favorabilã este crearea fondului comunal, prin recenta
lege asupra suprimãrii accizelor. Sunt o mulþime de comune rurale care, prin
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legea aceasta, vor avea adaosuri considerabile în veniturile lor. Fãrã îndoialã, ºi
nevoile ce au ele sã satisfacã sunt mari ºi multe; dar printre acestea, în prima
linie, este ºi ºcoala, ºi va trebui ca sã se ia mãsuri pentru ca noile mijloace sã nu
se risipeascã în înfiinþãri de lefuri sau în cheltuieli inutile. Prin circulara de 16
mai 1903 (anexa nr. 9), am ºi invitat pe primarii comunelor urbane ca sã profite
de noile resurse ale comunelor, pentru a le dota cu ºcolile necesare.1

Localurile de ºcoli primare urbane

Cu localurile de ºcoli primare urbane, lucrul stã ºi mai rãu decât cu cele
rurale. Deºi comunele urbane au dispus de mijloace mai mari decât cele rurale
ºi, deºi de vreo 20 ani ele ºi-au impus sarcini destul de grele pentru alte lucrãri
de edilitate, ºcolile au fost prea adeseori lãsate pe al doilea plan. Abia sunt douã
sau trei comune urbane, care ºi-au clãdit toate ºcolile de care au trebuinþã; dar
sunt multe acele care nu au clãdit niciuna.

Neglijenþa aceasta este cu atât mai puþin de iertat, cu cât la oraºe mai toþi
copiii în vârsta legalã cer sã fie admiºi în ºcoli ºi nu sunt locuri pentru a-i satisface.
E adevãrat cã, de câte ori comunele au vãzut cã copiii nu încap în ºcoli, în loc de
a construi localuri încãpãtoare pentru cele existente, ele se mulþumeau a cere de
la minister ca sã înfiinþeze ºcoli noi, ceea ce se încuviinþa; ºi aºa s-a ajuns la un
numãr de 1.350 institutori pe când 1.000 ar fi fost de ajuns. Statul ºi-a impus dar
un sacrificiu enorm, numai din cauzã cã comunele nu-ºi fãceau datoria.

De altfel aceastã stare de lucruri nu este mai puþin dãunãtoare pentru comu-
nele înseºi. Fãrã a mai vorbi de starea igienicã cea deplorabilã a localurilor
închiriate, de înghesuirea copiilor, de înlesnirea ºi de alimentul ce se dã propa-
gãrii epidemiilor prin localurile mici, umede ºi neigienice, trebuie observat cã
chiriile enorme ce plãtesc comunele ar fi de multe ori suficiente spre a acoperi
anuitatea sumelor necesare pentru facerea unor localuri convenabile.

Aceastã gravã situaþiune a atras atenþiunea ministerului, care în diverse rân-
duri a cãutat sã-i aducã remediu.

La 25 august 1898, el a adresat primarilor comunelor urbane o circularã
stãruitoare, prin care le punea în vedere gravitatea situaþiunii ºi cerea sã se ia
mãsuri de îndreptare (anexa nr. 7).2

În acelaº timp s-a intervenit direct ºi la Ministerul de Interne, în acelaºi sens.
Stãruinþa aceasta se pare cã a produs oarecare efect. Tabela alãturatã (anexa

nr. 8) aratã cã de la 1896 încoace s-au construit, în comunele urbane, 61 de

1901–1904 / 213

1. Anexa se gãseºte în colecþia de faþã sub nr. 92.
2. Anexa aceasta se gãseºte în colecþia de faþã sub nr. 16.

+Opere_vol_II_final.qxd  11/22/2009  1:15 PM  Page 213



localuri ºcolare cu 245 sãli de clasã. Cu toate acestea, ceea ce s-a fãcut nu este
încã de ajuns. Chiar din tablou se vede cã multe oraºe nu au fãcut nimic ºi de
aceea mai este încã mult de fãcut pânã ce comunele urbane sã aibã cele 1.000
sãli de clasã de care au nevoie1.

De altfel, se întâmplã uneori cã chiar atunci când comunele vor sã facã
ceva, ele comit erori care anuleazã în mare parte efectul cheltuielilor fãcute.

Greºeala cea mai obicinuitã este aceea de a nu se studia cu destulã atenþiune
distribuþiunea localurilor de ºcoalã în oraº. Se aleg locurile la întâmplare ºi se cons-
truiesc mai multe ºcoli unele lângã altele, lãsându-se fãrã niciuna cartiere întinse ºi
populate. Pe urmã locurile alese sunt de multe ori mici, de formã nepotrivitã, sau
având vecinãtãþi nesãnãtoase ori vãtãmãtoare moralei ºi disciplinei ºcolare.

În aceastã privinþã, capitala însãºi dã loc la critici severe. Acum vreo 10 ani,
s-au construit în Bucureºti un numãr destul de mare de ºcoli. Pentru aceasta,
s-au luat de preferinþã curþile bisericilor sau locurile virane, proprietãþi ale
comunei pe unde s-a întâmplat, ºi s-au construit astfel localurile a 13 ºcoli pe un
kilometru pãtrat, pe când suburbii întregi nu aveau nici o ºcoalã. Unele din
aceste locuri erau aºa de mici, încât ºcoala nu avea curte deloc, precum era
ºcoala de fete din piaþa Sf. Gheorghe-Nou.

Pentru ca asemenea neajunsuri sã nu se mai întâmple, trebuia sã se dea
urmare cât mai neîntârziatã dizpoziþiunii din legea învãþãmântului primar, care
prevede formarea de circumscripþiuni ºcolare (art. 5). Aceasta va sã zicã cã trebuia
sã se împartã teritoriul comunei în atâtea pãrþi, câte ºcoli primare îi erau necesare,
pentru a primi întreaga ei populaþiune ºcolarã. Operaþiunea aceasta nu este uºoarã,
pentru cã trebuie sã se þinã seamã de densitatea populaþiunii din diversele cartiere,
de întinderea superficialã a fiecãrei circumscripþiuni ºi de alte împrejurãri, destul
de greu de conciliat între ele; ºi ea devenise ºi mai grea, prin modul nepotrivit cum
apucaserã a se distribui multe din localurile deja construite.

Începerea regulãrii circumscripþiunilor ºcolare urbane s-a fãcut în anul 1897.
Dar lucrul a mers încet, ºi nici azi nu este încã terminat. De altfel, regularea nici nu
se va putea face dintr-odatã ºi în mod definitiv. Deoarece numãrul actual al insti-
tutorilor ºi al claselor urbane este mai mare decât cel necesar, el va trebui micºorat;
dar micºorarea aceasta nu se poate face decât treptat, potrivit cu vacanþele ce se
ivesc printre institutori ºi, la fiecare suprimare de post, trebuie ca circumscrip-
þiunile ºcolare ale oraºului sa sufere modificãri. Ministerul urmãreºte însã cu
stãruinþã aceastã importantã lucrare. Chiar în Bucureºti s-au suprimat unele clase,
ba ºi ºcoli întregi, în centrul oraºului, unde erau prea multe, din care cauza erau
aproape goale, ºi s-au înfiinþat altele pe la margini. ªi tot aºa se face ºi pe aiurea.

Pe de altã parte, profitând de înfiinþarea fondului comunal ºi de creºterea de
venituri pe care va aduce-o el pentru unele comune, ministerul a fãcut din nou
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intervenþiune, prin circulara din 16 mai 1903 cãtre primarii comunelor urbane,
ºi altã intervenire la Ministerul de Interne, pentru a cere cu stãruinþã construirea
localurilor care mai lipsesc. În circularã, s-a insistat ºi asupra trebuinþei ca noile
construcþiuni sã fie distribuite în mod raþional (anexa nr. 9)1.

În aceastã privinþã am recomandat din nou o combinaþiune care va fi în avan-
tajul comunelor, cãci ar permite uºurarea cheltuielii reclamate de clãdirea ºcolilor.

Este un lucru cunoscut cã, fie din cauza mortalitãþii, fie din lipsa de mijloace,
fie pentru alte motive, numãrul copiilor care frecventeazã ultimele clase primare
este mai mic decât cel din clasele I ºi a II-a. De aceea în multe oraºe, mai ales în
cele mari, sunt ºcoli care au numai clasele I ºi a II-a. ªi cu toate acestea, ºi pentru
asemenea ºcoli se închiriazã local deosebit, cu locuinþã pentru un director deosebit.

Ar fi o însemnatã economie, dacã unele localuri, în loc de a fi construite
totdeauna pe un tip unic de patru sãli de clasã ºi o locuinþã de director, ar avea,
dupã împrejurãri, uneori 4, alteori 5, alteori 6 sãli de clase, cu o singurã locuinþã
pentru director. Aceasta ar permite comunei sã economiseascã preþul unei
locuinþe, precum ºi cheltuiala pentru încãlzirea ei.

Tot aºa, în orãºelele cu o populaþiune foarte micã, s-ar putea construi
localuri numai cu 2 sau 3 sãli de clasã, cãci sunt ºcoli în care clasa a III-a este
unitã cu clasa IV, sub un singur institutor, ºi uneori clasa a II-a cu clasa a III-a
sau chiar clasa I cu clasa a II-a.

Mobilierul ºcoalelor primare

Gestiunea dotãrii ºcoalelor cu mobilier ºi cu material didactic este mai tot
atât de însemnatã ca ºi aceea a localurilor2.

Dupã lege (art. 76), procurarea, întreþinerea ºi reînoirea mobilierului ºcolar
este în sarcina comunei.

Nu de mult, tipul de mobilier în genere introdus în ºcolile primare era acela
al bãncilor lungi de 2 pânã la 4 metri, unite sau nu cu masa.

Acest tip barbar avea nenumãrate inconveniente. El favoriza grãmãdirea pe
un spaþiu restrâns a unui mare numãr de copii, cauzã principalã de viciere a
aerului ºi de ruinã a sãnãtãþii. El fãcea aproape imposibile miºcãrile copiilor ºi
circulaþia lor în timpul clasei; nu permitea curãþenia, nici supravegherea, nici
circularea institutorului printre ºcolari pentru a le controla lucrãrile. Pe lângã
acestea, înãlþimea cea mare a bãncii, depãrtarea ei de masã, înclinarea defec-
tuoasã a acesteia, lipsa unui sprijin pentru spate, impuneau copiilor atitudini
obositoare sau nenaturale, vãtãmãtoare sãnãtãþii lor.
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Deja de pe la 1865 ministerul a cãutat sã introducã sistemul de pupitre
pentru câte 2 ºcolari; dar încercãrile sale au rãmas aproape cu totul infructuoase.
Pânã acum 20 de ani, nici nu ºtim dacã a fost o singurã ºcoalã, în care sã se fi
introdus pupitrul.

De atunci încoace, exemplul dat de stat în ºcolile secundare a început sã fie
urmat ºi în ºcolile primare urbane. Localurile clãdite prin oraºe anume pentru
ºcoalã au fost în genere dotate cu mobilier sistematic ºi chiar în unele din ºcolile
încã neinstalate în propriul lor local, primãriile au introdus pupitrele de câte 2
locuri. Din nenorocire, când pupitrele sunt puse într-o clasã a cãrei salã este prea
micã, institutorul este silit sã aºeze câte 3, sau chiar câte 4 copii într-un pupitru
de 2 locuri, ceea ce face sã disparã orice avantaj.

Bãncile lungi se gãsesc într-un numãr încã destul de mare de ºcoli urbane;
iar în ºcolile rurale, se poate zice cã noul mobilier este un lucru aproape necu-
noscut pânã acum.

În aceastã direcþiune este dar încã foarte mult de fãcut ºi, datã fiind lipsa de
mijloace a celor mai multe comune, mai ales rurale, precum ºi puþinul interes pe
care prea de multe ori comunele rurale îl aratã pentru ºcoalã, este de prevãzut
cã vor fi de învins mari greutãþi ºi cã va trebui multã vreme, pânã ce sã se vadã
toate ºcolile dotate cu mobilier sistematic.

Acum în urmã, ministerul, prin circularele sale din 16 mai 1903 cãtre
prefecþi ºi cãtre primarii comunelor urbane ºi rurale, le-a atras atenþiunea asupra
acestui lucru. Va trebui ca sã se urmãreascã efectul acestor circulare, ºi, contra
comunelor care s-ar dovedi cã neglijeazã în mod sistematic datoria lor, va
rãmânea a se aplica dispoziþiunile art. 76 alin. IV din lege, care dã statului drep-
tul ca, în asemenea cazuri, sã impunã din oficiu cheltuielile necesare.1

Cheltuielile accesorii ºcolare

Pe lângã procurarea localului ºi mobilierului, legea mai pune în socoteala
comunelor iluminatul, încãlzitul, cheltuielile mãrunte de cancelarie, plata servi-
torilor ºi ajutorul copiilor sãraci. Ea mai prevede cã „minimul sumelor necesare
pentru a face faþã la aceste cheltuieli se va fixa de Ministerul Instrucþiunii pentru
fiecare comunã, ºi se va înscrie din oficiu în bugetele comunelor; comunele, care
nu vor întrebuinþa regulat la destinaþiunea lor sumele astfel înscrise în bugetele
lor, vor pierde dreptul de a face singure aceste plãþi; iar sumele necesare se vor
încasa direct de stat din veniturile lor ºi se vor vãrsa tezaurului, în contul Minis-
terului Instrucþiunii“ (art. 76).

În genere, comunele urbane se achitã în mod destul de satisfãcãtor de aceste
îndatoriri; bugetele lor conþin sumele necesare ºi cheltuielile se fac la timp. Fac
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excepþiune ajutoarele pentru copiii sãraci, care adeseori nici nu figureazã în
buget, ºi reparaþiunile ºcolilor, care de multe ori se fac prea târziu, prin septem-
brie ºi chiar octombrie. Lipsa unui personal tehnic suficient ºi lungile forma-
litãþi impuse de legea contabilitãþii sunt în mare parte cauza acestor întârzieri.

În comunele rurale, ne lovim foarte des de reaua voinþã de nepãsarea sau de
nepriceperea primarilor sau a consiliilor comunale. Pe unde se întâmplã aceasta,
se înscriu în buget sume derizorii, spre exemplu 10 lei pe an pentru lemne ºi 5
lei pe lunã pentru servitor; alteori, se refuzã plata chiar a sumelor prevãzute în
buget, sub tot felul de pretexte. Învãþãtorii sunt atunci siliþi a întrebuinþa pe
ºcolari pentru curãþatul claselor; copiii petrec sãptãmâni întregi de iarnã fãrã foc
în ºcoalã, ºi altele asemenea. S-au vãzut primari rurali care n-au achitat cheltuie-
lile ºcolare pe câte doi ºi trei ani. Alteori, din contrã, dacã învãþãtorul a reuºit sã
se punã bine cu consiliul comunal, i se prevede subvenþiune de la comunã peste
leafa ce are de la stat, ºi uneori aceasta se face în dauna cheltuielilor obligatorii
ale ºcolii, care sunt reduse pânã la nesuficienþã.

În cazuri de acestea, legea prevede corectivele arãtate mai sus. Dar în prac-
ticã este foarte anevoie ca ministerul sã fixeze pentru fiecare comunã în parte
cheltuielile ei ºcolare obligatorii, ºi este tot atât de greu ca sã facã el însuºi
aceste cheltuieli în contul comunei. De aceea pânã acum s-a evitat a se recurge
la acest mijloc extrem ºi s-a preferat a se îndrepta relele, pe unde se iveau, prin
intervenþii la prefecþi sau chiar la ministerul de interne.

Credem însã cã ar trebui gãsit un mijloc mai expeditiv, mai energic ºi mai
sigur, pentru a asigura ºcolilor cele necesare din partea comunelor ºi, dacã un
asemenea mijloc nu s-ar gãsi, va fi nevoie ca ministerul sã uzeze de drepturile
ce-i dã legea citatã mai sus.

Întrucât priveºte ajutoarele la copiii sãraci, ministerul a cãutat sã remedieze
lipsa lor din partea comunelor, creând un fond în acest scop, prin vânzarea unora
din cãrþile pentru cursul primar editate de minister (a se vedea mai jos capitolul:
Ajutoare de cãrþi ºi de haine la copiii sãraci).

Materialul didactic

Procurarea materialului didactic fiind lãsatã în sarcina statului, acesta a
rezolvat problema în mod strãlucit, prin înfiinþarea Casei ªcoalelor; cãci din
veniturile proprii ale acestei case s-au putut dota toate ºcolile primare, urbane ºi
rurale, nu numai cu tot materialul didactic necesar învãþãmântului, dar chiar ºi
cu unele lucruri care nu au decât o legãtura mai indirectã cu dânsul.

Chiar în 1896, îndatã dupã înfiinþarea Casei ªcoalelor, dl P. Poni, ministru,
a întreprins sã procure ºcolilor colecþiunea de corpuri geometrice, de mãsuri
metrice ºi de hãrþi, de care aveau trebuinþã.
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Corpurile geometrice ºi sistemul metric au fost efectuate de ªcoala de arte
ºi meserii din Bucureºti în 2.000 serii, de câte 72 obiecte fiecare serie.

S-au construit ºi 2.000 dulãpioare; în fiecare din ele s-a pus câte o colec-
þiune de corpuri geometrice ºi una de sistem metric, ºi astfel complete s-au
distribuit pe la ºcoli.

Cu modul acesta, s-au dotat dintr-o datã ºcolile cu obiectele cele mai nece-
sare, cu o cheltuialã totalã de 93.469 lei, care altfel ar fi reclamat mai mulþi ani
pânã sã se poatã face.

În anii 1900 ºi 1901, tot ªcoala de meserii din Bucureºti a mai fãcut o serie
de 2.000 de compasuri ºi echere de lemn pentru lucrat pe tablã, precum ºi o
nouã serie de sistem metric ºi corpuri geometrice, compusã din 9 bucãþi

Colecþiunea de hãrþi trebuia sã cuprindã mapamondul, cele 5 continente
(America în douã pãrþi deosebite) ºi þãrile locuite de români.

Pentru confecþionarea lor, dl Poni a tratat mai întâi cu casa Justus Perthes din
Berlin. Aceastã casã trebuia sã execute harta Europei dupã modelul dat de
minister ºi cu text român. Preþul convenit era de 5 mãrci (6 lei 25 bani) de fiecare
exemplar. În acest preþ se cuprindeau ºi întinderea hãrþii pe pânzã, douã beþe de
lemn ºi lãcuitul.

Casa Perthes a trimis harta Europei în anul 1897, executatã conform con-
tractului.

În timpul acesta însã casele Carol Göbl ºi I. Socec din Bucureºti, precum ºi
Institutul geografic al armatei, fãcurã Casei ªcoalelor propunerea de a executa
ele celelalte hãrþi, în aceleaºi condiþiuni ca ºi casa Perthes, afarã de preþ, pe care
îl ofereau mai avantajos: anume, Asia ºi Africa cu 5 lei 40 bani exemplarul (C.
Göbl), Oceania cu 8 lei 30 bani exemplarul (C. Göbl), America de Nord ºi de
Sud cu câte 5 lei 10 bani exemplarul (Socec). Harta României cu þãrile vecine
se oferi a se face de cãtre Institutul geografic al armatei, cu preþul total de
80.995 lei, pentru 5.000 exemplare harta fizicã ºi 5.000 harta politicã.

În faþa avantajului de preþ ce ni se oferea, dar mai ales considerând interesul
de ordine superioarã, care era de a se executa în þarã o lucrare de asemenea
importanþã, am încheiat contract cu numitele case: cu C. Göbl, pentru Asia ºi
Africa, la 11 iulie 1897, iar pentru Oceania, la 23 ianuarie 1898; cu Socec, pen-
tru America de Nord ºi de Sud, la 15 noiembrie 1897. Am avut satisfacþiunea de
a vedea cã ele s-au achitat în modul cel mai mulþumitor de sarcina ce-ºi luaserã.
Hãrþile efectuate de ele au fost predate în termen Casei ªcoalelor, ºi execuþiunea
lor este cel puþin egalã, dacã nu superioarã, celor fãcute în strãinãtate, din toate
punctele de vedere.

Trebuie sã adãugãm cã, pentru supravegherea ºi conducerea acestei lucrãri,
ministerul formase o comisiune compusã: pentru harta României din d-nii M.
Brãtilã, director ºi profesor de geografie la ªcoala comercialã de gradul II din
Bucureºti, colonel C. Ionescu ºi maiorul G. Christodulo; iar pentru toate celelalte,
din dl Brãtilã.
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Pentru completarea materialului didactic de geografie, mai era nevoie de
globuri geografice. Pentru aceasta, Casa ªcoalelor a acceptat propunerea casei
G. B. Paravia et Comp. din Turin(22), care a oferit sã procure globuri de 40
centimetri diametru cu picior de fontã. S-au comandat 2.000 globuri de acestea,
care au costat 40.500 lei, plus oarecare cheltuieli de transport. Aceastã furniturã
a fost complet predatã pânã la 13 noiembrie 1899, în bune condiþiuni.

Cu modul acesta, s-a completat partea cea mai costisitoare ºi cea mai
imediat necesarã a materialului didactic primar.

Dar cu aceasta nu se putea zice cã nu mai este nimic de fãcut. ªi în prima
linie, învãþãmântul istoriei a solicitat atenþiunea noastrã.

Nevoia de simplificare a fãcut ca istoria þãrii sã ocupe un loc foarte restrâns
în programa ºcolii primare; ºi cu toate acestea, de ce imensã importanþã este
acest studiu! ªcoala primarã are chemarea, are datoria de a forma conºtiinþa
naþionalã a poporului de a-l face sã-ºi cunoascã trecutul, pentru a-ºi înþelege
rostul sãu în prezent ºi chemarea sa în viitor. ªcoala primarã trebuie sã creeze
simþul de solidaritate naþionalã, fãrã care un stat nu poate exista, ºi care dã unei
naþiuni tãrie ºi încredere în sine.

Pentru atingerea acestui scop, trebuie sã concurã întregul învãþãmânt; dar,
în prima linie, studiul istoriei.

Convinºi de aceastã trebuinþã, pedagogii de pe aiurea au avut recurs la
tablourile murale istorice, care reprezintã episoadele cele mai însemnate ºi mai
caracteristice din istoria þãrii.

Aceasta am dispus sã se facã ºi la noi.
La 22 aprilie 1897, am format o comisiune compusã din d-nii Gr. G. Toci-

lescu, profesor la universitate, I. Bianu ºi G. Demetrescu-Mirea.
Însãrcinarea acestei comisiuni era: de a alcãtui o listã de subiecte, alese din

istoria românilor, de la început, ºi pânã astãzi, printre cele mai însemnate sau
mai glorioase, care sã fie reprezentate prin câte un tablou; de a prescrie regulile
dupã care aceste subiecte trebuiau sã fie tratate de cãtre artiºti; de a indica
modificãrile ce trebuiau aduse în schiþele propuse de artiºti; de a priveghea
executarea tablourilor în cromolitografie.

Odatã ce lista subiectelor tablourilor a fost fixatã de comisiune ºi aprobatã
de minister (anexa nr. 10)1 executarea lor a fost încredinþatã pictorilor Sava
Henþia(23), N Mantu(24), N Grimani(25), Artachino(26), Simonide(27), Duraþo, P.
Ioanid(28), Aristid Iliescu, I. Georgescu(29), Costin Petrescu(30), Titus
Alexandrescu(31); iar pentru executarea tipograficã a tablourilor, s-a contractat
cu casele Carol Göbl(32) ºi I. Socec(33). Fiecare tablou trebuia executat în 8 pânã
la 12 culori, în dimensiuni de 90 cm pe 55 cm, lipite pe carton ºi cu inele pentru
atârnat în perete. Preþul unui exemplar era fixat la 2 lei 15 bani.

1. Anexa cuprinde lista fãcutã de comisiune, în numãr de 69, din care se executase 31,
rãmânând 38 neexecutate.
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Din fiecare tablou, ministerul cumpãra câte 2.000 exemplare: editorii însã
aveau facultatea de a imprima ºi peste acest numãr oricâte exemplare, cu
condiþiune ca sã nu le punã în vânzare cu un preþ mai mare de 2 lei exemplarul.

Despre tablourile lucrate pânã acum, se poate zice ca executarea lor tipo-
graficã este în genere bine reuºitã. Din nenorocire, nu se poate zice acelaºi lucru
despre compoziþiunea lor. Excepþie trebuie fãcutã pentru acele împrumutate din
galeria Palatului Regal, care reproduc episoade din timpul rãzboiului de la 1877,
cu o veritate ºi o ºtiinþã de compoziþiune care nu se gãsesc în celelalte. E ade-
vãrat cã executarea acestora cerea, pentru cele mai multe din ele, studii asupra
costumelor, armelor ºi figurilor, pentru care nu era destul timp, nici mijloace.
Oricum ar fi, inconvenientul acesta s-a pãrut aºa de grav, încât am crezut cã e
mai bine sã suspendãm continuarea mai departe a publicaþiunii, pânã ce va fi un
chip de a se reîncepe în condiþiuni mai potrivite.

Cele 31 tablouri publicate pânã acum au costat în total 177.938 lei 55 bani,
în care se cuprinde ºi plata artiºtilor ce au fãcut schiþele, care a variat între 200
ºi 400 lei de fiecare tablou.

* * *

Pentru lupta contra alcoolismului, Casa ªcoalelor a fãcut sã se execute
tablouri murale, ºi sã se scrie mai multe cãrþi. Despre cãrþi vom vorbi mai jos.

Întrucât priveºte tablourile murale, în 1898 dl Jiquidi(34), pictor, compusese
unul, pe care 1-a propus Casei ªcoalelor ca sã-l imprime. Nefiind fonduri
atunci, lucrarea s-a amânat. În anul urmãtor, s-a format o comisiune compusã
din d-nii Al. Xenopol(35), Dr. Al. Obreja(36) ºi dl Christu Negoescu(37), care a
hotãrât a se alcãtui 4 tablouri murale antialcoolice, dupã schiþele dlor Jiquidi,
Rola Piekarski(38)ºi Dr. G. Tiron.

Executarea lor s-a încredinþat casei Socec prin contractul din 13 decembrie
1899. Fiecare tablou s-a executat în 8.000 exemplare, pe hârtie întinsã pe pânzã,
de 100 cm lungime pe 80 cm lãþime, cu douã beþe de lemn. Costul fiecãrui
exemplar a fost de 2 lei, sau în total 64.000 lei. Comanda a fost predatã Casei
ªcoalelor pânã la 18 iunie 1902.

Printre celelalte obiecte procurate de Casa ªcoalelor ca material didactic
primar, mai trebuie sã menþionãm 1.000 bucãþi de maºinã ruseascã pentru calcul
elementar, cu preþul de 8 lei 50 bani bucata, 1.000 bucãþi magneþi, cu preþ de 8 lei
50 bani bucata, 2.500 serii de portrete ale familiei regale, a 10 lei, seria, o nouã
serie de corpuri geometrice ºi sistem metric, tablouri anatomice, ºi alte obiecte,
costând toate la un loc o sumã de 66.938 lei, ºi procurate toate de casa Socec.
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Acestea sunt principalele articole de material didactic pe care Casa ªcoa-
lelor le-a procurat pânã la 1 aprilie 1903 ºcolilor primare. El a costat în total
1.250.816 lei, în care intrã ºi cheltuielile de transport, indemnizãri, recepþiuni etc.

Aceastã expunere ar fi singurã de ajuns ca sã arate ce imense servicii a adus
ºi va mai aduce Casa ªcoalelor. Câþi ani ar fi trebuit sã treacã pânã când bugetul
ordinar al statului sã fi putut procura acest material.

Dar ºi aceste sacrificii ale Casei ªcoalelor, ca ºi acele fãcute de stat cu plata
personalului didactic, rãmân în mare parte zãdãrnicite, din cauza lipsei de
localuri ºcolare. În adevãr, la ºcolile care sunt lipsite de un local propriu, nici nu
se pot trimite hãrþile, tablourile istorice ºi antialcoolice etc, pentru cã nu au unde
sã le atârne. Sãlile de clasã sunt aºa de mici, încât pe pereþii lor nu e destul loc
pentru o hartã; iar lumina e aºa de micã, încât nu se poate citi pe ele. Pentru cele-
lalte obiecte, corpuri geometrice, sistem metric etc., nu se gãseºte loc pentru un
dulap care sã le conþinã.

Iatã cum lipsa de localuri paralizeazã orice silinþã spre bine, chiar când se
reuºeºte a se trece peste orice alte greutãþi.

Mãsuri pentru asigurarea obligativitãþii învãþãmântului; 
amenzile ºcolare

Lipsa de localuri încãpãtoare este una din principalele cauze pentru care un
numãr aºa de mare de copii nu pot primi învãþãmântul primar; dar ea nu este
singurã. Alãturi cu dânsa trebuie puse ºi diversele cauze care împiedicã pe
pãrinþi sã-ºi dea copiii la ºcoalã.

Chiar lipsa de loc în ºcoalã este una din aceste cauze. Credinþa, încã în genere
admisã, cum cã pãrinþii se opun în mod sistematic a-ºi trimite copii la ºcoalã,
corespunde din ce în ce mai puþin realitãþii lucrurilor. Trebuinþa învãþãmântului se
simte azi de toþi, chiar în treptele cele mai de jos ale societãþii. A trecut vremea
când marea majoritate a pãrinþilor ziceau cã copilul lor nu are de ce sã înveþe carte:
,,cã doar nu are sã se facã popã“. Cei care refuzã a-i trimite la ºcoalã fac aceasta
pentru alte motive, care au temeil lor de multe ori. Dar ºi numãrul acestora scade
pe fiecare zi. Dovadã este cã rareori se mai întâmplã azi ca în ºcoalã sã rãmânã
locuri libere, când împrejurul ei sunt destui copii în vârstã ºcolarã. De multe ori,
sãlile de clase conþin o populaþie mai mare decât ar comporta dimensiunile ºi
mobilierul lor. Chiar în oraºe, ºi chiar în capitalã, nu sunt în ºcoli destule locuri
pentru a primi pe toþi copiii care cer sã fie admiºi ºi, dacã repartiþia actualelor
localuri ar fi mai bine fãcutã în fiecare oraº, populaþiunea ºcolarã ar fi mai mare.
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Dovadã este cã în Bucureºti, pe când ºcolile din centrul oraºului nu sunt destul de
populate, pentru cã sunt prea dese, pe la margini, unde ºcolile sunt rare, ele sunt
prea mici pentru numãrul de copii care cer sã fie admiºi în ele. În 1898, când s-a
înfiinþat ºcoala din bulevardul Ferdinand, într-un cartier unde nu mai era alta,
într-o singurã zi au cerut înscrierea peste 200 de copii pentru o singurã clasã.

În comunele rurale nu dispunem în ºcoli nici de jumãtatea numãrului de
locuri necesar. În fiecare an, ministerul este asediat de cereri stãruitoare din
partea sãtenilor din o mulþime de cãtune, care cer sã li se înfiinþeze ºcoalã; ºi
cum cã asemenea cereri sunt serioase, se vede din sacrificiile pe care deseori
petiþionarii oferã sã le facã, pentru a da localul, mobilierul, uneori chiar ºi parte
din plata învãþãtorului, numai ca sã aibã ºcoalã. Din nenorocire, ministerul nu
are decât rareori putinþa de a satisface asemenea cereri.

Lipsa de localuri este dar în prima linie piedicã pentru aplicarea completã ºi
realã a obligativitãþii învãþãmântului; ºi acest lucru este aºa de evident încât
legiuitorii au fost siliþi sã þinã totdeauna seamã de dânsul. Constituþia zice: ,,învã-
þãtura primarã va fi obligatoare pentru tinerii români pretutindeni unde se vor afla
instituite ºcoli primare“. Legea din 1893, ca ºi cea din 1896, ca ºi cea actualã, zice
cã „în caz de insuficienþã de locuri, se vor prefera copiii de români“ pentru admi-
terea în ºcoala primarã. ªi, în fine, legea a fost silitã sã gradeze aplicarea obli-
gativitãþii potrivit cu numãrul locurilor disponibile în ºcoalã (art. 15), indicând
anume în ce ordine sã fie chemaþi copiii la ºcoalã, când nu sunt locuri destule
pentru toþi.

ªi din acest punct de vedere, dar, este foarte gravã rãspunderea comunelor
care nu ºi-au îndeplinit obligaþiunea de a-ºi construi localurile ºcolare, cãci ele
înseºi au fost piedicã pentru realizarea uneia din cele mai mari deziderate ale
timpurilor moderne.

Dar netrimiterea copiilor la ºcoalã are ºi alte cauze.
Cea mai gravã este sãrãcia pãrinþilor.
Învãþãmântul primar este gratuit, pentru cã pãrinþii nu plãtesc nimic pentru

localul ºcoalei, pentru învãþãtor ºi pentru încãlzit. Dar ei trebuie sã procure copiilor
lor cãrþi, hârtie, creioane, ºi mai ales îmbrãcãminte. Pe la þarã, nu e rar sã se vadã
copii care toatã iarna o petrec în casã, împrejurul vetrei, pentru cã nu au
încãlþãminte, nici haine groase, aºa cã mergerea la ºcoalã le-ar fi imposibilã. Toate
aceste trebuinþe la un loc reprezintã desigur o cheltuialã de cel puþin 10 lei pe an de
fiecare copil, care poate ajunge la 15, dacã copilul este în clasa a IV-a sau a V-a. ªi
dacã sunt în casã doi, trei, sau mai mulþi copii în etate ºcolarã, se vede îndatã ce
grea povarã poate fi pentru un om sãrac gratuitatea învãþãmântului obligator.

Nu trebuie iarãºi sã uitãm cã, pentru oamenii sãraci, ºi mai ales la þarã,
copiii sunt un ajutor pentru casã. De la 7 pânã la 14 ani, ei pot duce ºi întoarce
vitele de la pãscut, le pot pãzi pe câmp, pot ajuta la menaj, pot duce mâncare la
câmp etc. Lipsa acestor mici servicii îngreuiazã viaþa omului sãrac ºi-l face sã
nu se despartã cu voie bunã de copil, nici pentru cele câteva ore de clasã.
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Pentru mulþi iarãºi este nepãsarea, lipsa de reflecþiune, neprevederea, ºi mai
rar lipsa de pricepere pentru a înþelege utilitatea învãþãturii.

În fine, de multe ori sunt dificultãþi locale de care trebuie sã se þinã seamã:
dacã, spre exemplu, pentru a merge la ºcoalã, copilul trebuie sã strãbatã drumuri
lungi pe câmp sau prin pãduri sau prin locuri grele, iarna este o adevãratã
primejdie pentru dânsul, din cauza viscolelor sau a fiarelor sãlbatice.

De toate acestea trebuie sã se þinã seamã când vrea cineva sã asigure obli-
gativitatea efectivã ºi realã a învãþãmântului primar.

Legea nu prevede pentru aceasta decât o singurã armã: amenda. Dar de
amendã nu poate fi vorba decât pentru a lupta contra relei voinþe sau a nepãsãrii;
ea nu poate nimic contra sãrãciei, contra lipsei de localuri, contra greutãþilor locale.

De aceea noi ne-am silit sã gãsim pentru fiecare fel de greutate remediul
apropriat. Lucrãm cu stãruinþã pentru desãvârºirea localurilor de ºcoli primare
cu tot ce le trebuie, ºi campania aceasta o vom urma cu toatã energia. Pentru a
lupta contra sãrãciei, am înfiinþat cantinele ºcolare ºi fondul de ajutor al copiilor
sãraci; am luat mãsuri pentru ieftenirea cãrþilor de ºcoalã; am modificat orarul
ºcoalelor rurale, în sensul de a putea copiii de sãteni sã ajute pãrinþilor lor o
jumãtate de zi, fãrã pagubã pentru ºcoalã; ºi mai sunt ºi alte mãsuri de mai micã
importanþã. Cât pentru amenzi, aplicarea lor prezintã numeroase dificultãþi, pe
care în parte le-am înlãturat, mai rãmânând încã multe altele de învins.

Legea prevede, cu multã înþelepciune, pentru absenþe de la ºcoalã, amenzi
mici numai de 10 bani pe o jumãtate de zi, care se mãresc însã treptat în caz de
recidivã, pânã la maximum de 50 de bani de absenþã; dar ea mai cere ca
excutarea amenzii sã se facã de perceptor pânã în 10 zile de la primirea comu-
nicãrii. Dacã s-ar face aºa, amenda, venind îndatã dupã comiterea greºelii, ar
avea efectul, pe care l-a vizat legea, de a fi o deºteptare efectivã pentru pãrinte,
ºi ar evita de cele mai multe ori recidivele.

Dar în fapt lucrurile sunt departe de a se petrece aºa. Perceptorul nu face nici
o miºcare pentru a încasa amenda, când primeºte comunicarea pentru aceasta;
pãrintele, nefiind amendat, nu-ºi dã seama cã face un rãu, ºi continuã a nu-ºi
trimite copilul la ºcoalã: învãþãtorul, în faþa acestor recidive, mãreºte treptat cifra
amenzilor. Cu modul acesta, amenzile se acumuleazã, pânã ating cifre enorme,
pe care legiuitorul nici un moment nu a avut intenþiunea sã le atingã. Când cu
modul acesta totalul amenzilor aplicate unui biet om a atins 20 lei, 25 ºi mai
mult, perceptorul se miºcã în fine ºi vinde tot, ca sã acopere amenda.

Cu modul acesta, amenda ºcolarã, care trebuia sã fie un simplu mijloc de
deºteptare pentru omul neºtiutor, ajunge o cauzã de ruinã tocmai pentru oamenii
sãraci, care formeazã numãrul cel mai mare al acelora care sunt expuºi a se
vedea amendaþi. În acelaºi timp, amenda nu mai este un mijloc de îndreptare, pe
câtã vreme vine aºa de târziu dupã comiterea greºelii când vinovatul a ºi uitat-o
sau, în orice caz, a pierdut din vedere legãtura care este între dânsa ºi amenda
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care, zice-se are de scop sã o pedepseascã. În fine, cu chipul acesta se exaspe-
reazã oamenii contra ºcolii ºi a învãþãtorului, aºa cã se ajunge la rezultatul
diametral opuse aceluia pe care îl urmãreºte legea.

Toate aceste rele decurg din o singurã cauzã: din nepãsarea sau din reaua
voinþã a perceptorilor. Legea nu prevãzuse ca, pentru încasarea amenzilor ºco-
lare, sã se lase remizã perceptorilor; de aceea ei, neavând nici un interes bãnesc
în aceastã afacere, refuzau în mod sistematic a-ºi face datoria. Toate ordinele,
stãruinþele ºi ameninþãrile se zdrobeau de încãpãþânarea lor.

Pentru a pune capãt acestei stãri de lucruri, prin circulara cãtre administra-
þiunile financiare din 13 decembrie 1901, am dispus a se lãsa perceptorilor câte
10% din amenziile ce vor incasa, ºi i-am autorizat ºi a lua personal suplimentar,
pentru a ajuta la încasare. Cu aceasta nu micºoram întru nimic veniturile Casei
ªcoalelor, cãci pânã atunci nu se încasa mai nimic din amenzi, pe când cu noua
dispoziþiune puteam spera cã se va încasa ceva. ªi pe urmã, scopul amenzilor
nu este de a crea un venit Casei ªcoalelor.

Dispoziþiunea aceasta a avut în adevãr ca efect de a face sã creascã cifra
încassãrilor. De unde în anii 1897, 1898, 1899, 1900, se încasase respectiv
53.304, 95.218, 66.845, 61.757 lei, în anul 1901 ºi 3 luni din 1902, dupã luarea
acestei dispoziþiuni, s-au încasat 206.863 lei.

Cu toate acestea, rãul este departe de a fi vindecat. E adevãrat cã amenziile
se încaseazã acum mai bine decât înainte: dar perceptorii tot nu au renunþat la
obiceiul lor de a le lãsa sã se acumuleze pânã ce ajung la sume mari. ªi e natural
sã fie aºa: remiza lor fiind aceeaºi, ei preferã sã lase a se aduna o sumã mai
mare, pentru a o incasa deodatã, în loc de a o încasa în detaliu, câte 10 ºi 20 de
bani. De multe ori chiar ei declarã insolvabili pe cei amendaþi, numai pentru a
se scuti de grija de a încasa amenda.

Trebuie dar ca sã se ia cele mai aspre mãsuri pentru pedepsirea acelora
dintre ei, care dau dovadã de nepãsare, de neglijenþã sau de rea voinþã în aceastã
afacere. Altfel vom continua a asista neputincioºi la spectacolul descurajator al
uneia din cele mai însemnate ºi mai binefãcãtoare legi, paralizate prin reaua
voinþã a unor agenþi de treapta cea mai de jos.

Ministerul Finanþelor, în aceastã privinþã, ne-a dat un concurs foarte
preþios. În urma intervenirilor noastre, el a dat ordine severe pentru aplicarea
exactã a legii ºi pentru pedepsirea perceptorilor neglijenþi sau rãuvoitori ºi
aceste mãsuri au avut de efect o simþitoare îmbunãtãþire a lucrurilor.

* * *

Organizarea actualã a amenzilor ºcolare mai are ºi un alt inconvenient grav,
cãruia va trebui a i se gãsi un remediu: anume complicaþiunea ºi mulþimea de
scripte ºi de corespondenþã pe care o impune învãþãtorilor, institutorilor ºi
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revizorilor ºcolari. Sunt nenumãrate avizele, registrele, listele, foile ºi tablourile
care trebuie fãcute ºi þinute. O bunã parte din timpul ºi din munca personalului
didactic ºi administrativ se consumã cu dânsele. Numai formularele imprimate
care privesc aceastã cestiune costã pânã la 15.000 lei pe an. O simplificare se
impune. Un pas în acest sens s-a fãcut anul acesta, prin dispoziþiunea ce am luat,
ca încercare, ca în august 1903, în judeþul Teleorman, în loc de a se aviza în scris
pãrinþii ai cãror copii vor trebui trimiºi la ºcoalã la 1 septembrie urmãtor, ei sã
fie chemaþi într-o duminicã la primãrie, unde învãþãtorul ºi primarul sã le
citeascã legea ºi sã-i încunoºtiinþeze de urmãrile ce ar avea pentru ei nesu-
punerea la lege. Înºtiinþarea fãcutã în felul acesta va avea avantajul de a evita
trimiterea a o mulþime de avize, care în cea mai mare parte rãmân de ordinar
prin sertarele primãriilor, ºi de a face pe þãrani sã auzã din viu grai aceste lucruri
care, scrise fiind, rãmân pentru ei literã moartã.

Dacã sistemul acesta va reuºi în Teleorman, el va fi generalizat pentru toatã
þara în anii viitori.

Cu toate acestea, chiar cu îmbunãtãþirea aceasta, cestiunea amenzilor ºco-
lare încã va rãmâne susceptibilã de mari îmbunãtãþiri ºi simplificãri. Am pus-o
în studiu de mai multã vreme, dar pânã acum nu am gãsit nicio soluþiune destul
de simplã ºi practicã.

Ca sã completãm ceea ce avem de zis asupra cestiunii amenzilor ºcolare,
trebuie sã adãugãm cã sistemul ca ele sã fie pronunþate de învãþãtor, este de naturã
a cauza acestuia mari neplãceri. În adevãr, þãranii se deprind a vedea într-însul un
persecutor ºi un vrãjmaº, ºi nu o datã s-au vãzut învãþãtori expuºi la tot felul de
neajunsuri din aceastã cauzã. Din nenorocire, afarã de învãþãtor nu este nimeni
altul cui sã se poatã încredinþa dreptul ºi datoria de a aplica amenzile. Rãmâne
doar ca îndemânarea ºi tactul lui sã-i permitã a se strecura printre greutãþi.

Ca sã-i ajutãm întrucâtva, am fãcut o publicaþiune, care am dispus a se
aduce la cunoºtinþa tuturor pãrinþilor de prin sate, prin afiºare la ºcoalã ºi prin
citire la bisericã ºi la primãrie. Prin acea publicaþiune, cãutam a le arãta cã
amenda este impusã de lege pentru pãrinþii îndãrãtnici ºi cã învãþãtorul nu poate
sã nu o aplice. Poate cã aceastã mãsurã va fi, pânã la un punct, o pavãzã de
apãrare pentru învãþãtori.

Cãrþile de curs primar

Înscrierea în legea fundamentalã a þãrii a gratuitãþii învãþãmântului primar
a avut de scop sã facã ca nicio piedicã sã nu se afle în calea chiar celui mai sãrac
copil, pentru a putea cãpãta acel învãþãmânt.

Dar aceastã dispoziþiune salutarã ar fi zãdãrnicitã, dacã nu s-ar înlãtura ºi
alte piedici tot aºa de grele. Printre acestea, în prima linie este greutatea pentru
copiii sãraci de a-ºi procura cãrþile ºi rechizitele necesare.
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Este cunoscut cã pãrinþii sãraci, ºi mai ales þãranii, când sunt invitaþi sã-ºi
trimitã copiii la ºcoalã, dau, ca principalã scuzã pentru nesupunerea lor la lege,
lipsa de cãrþi ºi de haine. ªi în adevãr, este foarte mare numãrul acelor copii care
vin la ºcoalã fãrã cãrþi ºi care, din aceastã cauzã, nu fac nimic sau se silesc sã
prindã ce pot din auzite sau din cãrþile camarazilor lor mai norociþi.

Situaþia este ºi mai agravatã prin faptul cã în foarte multe ºcoli, pe lãngã
cãrþile ºi obiectele strict necesare, se impunea copiilor cumpãrarea de cãrþi ºi de
lucruri inutile.

Îngrijaþi de aceasta, am însãrcinat pe dl S. Haliþa, inspector ºcolar, sã
studieze chestiunea. D-sa ne-a prezentat raportul nr. 190 din 28 ianuarie 1902
(anexa nr. 11), din care se vede cã numai caietele ce se impuneau unui ºcolar de
clasa I primarã, costau în mijlociu pe an 1 lei 15 bani; pentru clasa a II-a, 10 lei
65 bani; pentru clasa a III-a, 9 lei 15 bani; pentru clasa a IV-a, 10 lei 65 bani. ªi
pe lângã caiete, mai trebuia sã se adauge cãrþile, livretele de note, hãrþile, com-
pasurile, peniþe ºi table de ardesie riglate într-un oarecare mod ºi costând pentru
acest motiv de trei ori cât fãceau.

Era aici un abuz din cele mai mari, care se introdusese încet, încet, prin
pofta de câºtig a autorilor de cãrþi ºi caiete de tot felul, prin conivenþa multor
învãþãtori ºi institutori ºi prin toleranþa autoritãþilor ºcolare. Din cauza lor,
gratuitatea învãþãmântului primar nu mai exista de fapt, pentru cã cheltuiala
inutilã ce se impunea copiilor era cu mult mai mare decât taxa ºcolarã ce ar fi
avut ei de plãtit, dacã gratuitatea nu ar fi fost trecutã în legi.

Pentru aceste motive, ministerul a luat mãsurile cele mai energice pentru
stârpirea rãului, fãrã a se preocupa de protestãrile celor care îºi creaserã rente
însemnate din aceastã exploatare organizatã contra luminãrii poporului sãrac.

Prin circulara nr. 80.299 din 9 decembrie 1898, deja s-a pus în vedere
revizorilor ºcolari, cã se interzice a se impune ºcolarilor cumpãrarea de caiete
speciale, puse în comerþ cu preþuri exagerate ºi se permite ca ºcolarii sã-ºi facã
ei singuri caietele. Aceastã circularã a fost repetatã ºi cu mai mare energie, prin
acea din 26 ianuarie 19021, prin care interzicerea aceasta a fost întinsã ºi asupra
oricãror cãrþi ºi rechizite care nu sunt absolut indispensabile.

În fine, prin rezoluþiunea pusã pe raportul d-lui Haliþa cu nr. 190 din 28
ianuarie 1902 (anexa nr. 12)2, se confirmã cele precedente, se limiteazã numã-
rul de caiete de caligrafie ce se pot impune ºcolarilor, ºi se prescrie înfiinþarea
unui singur caiet special pentru toate celelalte trebuinþe ale clasei.

Toate aceste mãsuri aratã îndeajuns mãrimea rãului ºi tãria cu care ne silim
sã-l stârpim. Dar nu trebuie sã ne disimulãm cã rãul era aºa de întins ºi atingea
atâtea interese, încât va trebui pentru multã vreme o supraveghere de tot mo-
mentul ºi o severitate mare, pentru a nu lãsa ca specula sã reînvie.
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* * *

Alegerea cãrþilor, a cãror introducere în ºcoli sã fie permisã, s-a fãcut pânã
acum dupã mai multe norme, dintre care însã niciuna nu s-a gãsit scutitã de
critici fundate.

Modul cel mai obiºnuit a fost acela cã autorul sã înainteze cartea sau ma-
nuscrisul sãu ministerului. Acesta-l trimitea în cercetarea consiliului permanent
de instrucþiune. Dar consiliul, care era totdeauna prea mult ocupat cu lucrãrile
de administraþiune, nu putea cerceta lucrarea el însuºi, ci o trimitea ºi el unei
persoane oarecare, competentã sau presupusã competentã în materie.

Foarte rareori aceastã persoanã prezintã un raport bine studiat; de cele mai
multe ori, propunea sã se dea aprobarea dupã o aruncãturã de ochi superficialã.
De aceea s-au vãzut aprobate cãrþi cu totul defectuoase ca metodã, pline de erori
de fapte, nepotrivite din toate punctele ele vedere.

Aprobãrile date în modul acesta nu erau supuse la nici o regulã ºi la nicio
limitã. De aceea se vedeau aprobate numeroase manuale pentru aceeaºi clasã ºi
pentru aceeaºi materie, de merite cu totul inegale

Rezultã de aici o luptã înverºunatã între diverºii autori, cãutând fiecare sã
uzeze de toate mijloacele pentru a introduce cartea sa încât mai multe ºcoli, cu
excluderea cãrþilor rivale; ºi dacã vreunul se întâmpla sã aibã o situaþiune oarecum
privilegiatã faþã de ceilalþi, dacã, spre exemplu, ocupa în învãþãmânt vreun post
superior, se întâmpla sã se foloseascã de aceastã împrejurare pentru a suprima
orice concurenþã. S-au vãzut astfel unii realizând în scurtã vreme beneficii foarte
însemnate, din câte un abecedar, o carte de lecturã, sau o colecþiune de probleme,
deloc superioare altora care au rãmas uitate prin rafturile editorilor.

În ºcoli, de altã parte, era o dezordine completã. Învãþãtorii ºi institutorii,
excedaþi de stãruinþe ºi presiuni, schimbau cãrþile la fiecare an, ºi din cauza asta
nicio continuitate nu era în învãþãmânt. ªcolarii repetenþi, acei care treceau de
la o ºcoalã la alta, erau cu totul dezorientaþi, pe lângã cã erau siliþi sã facã nouã
cheltuieli ca sã-ºi cumpere cãrþi nouã, cu care trebuia de multe ori sã reia
materia de la început.

Cãci trebuie încã sã amintim cã mai totdeauna diversele manuale, aprobate
pentru una ºi aceeaºi clasã ºi materie, nu se potriveau între ele, nici în definiþiuni,
nici în numiri, nici asupra faptelor înseºi. Cuvântul predicat însemna un lucru
pentru un autor, ºi altul pentru un alt autor. Dupã unul, Radu Negru era fondatorul
principatului României; dupã altul, el era fratele lui Mircea I. ªi aºa mai departe.

Este imposibil sã se enumere ºi sã se descrie toate neajunsurile care se iscau
din aceste încurcãturi.

În câteva rânduri, s-a cercat a se pune puþinã ordine, publicându-se con-
cursuri pentru cele mai bune cãrþi didactice, cãrora li se acorda ºi oarecare
premii. Dar mãsura aceasta a rãmas cu totul ineficace, din cauzã cã autorii ei nu
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i-au dat completarea naturalã care se impunea, de a nu mai permite introducerea
în ºcoli a altor cãrþi decât a celor premiate, cel puþin pentru un timp oarecare. E
adevãrat cã luarea unei asemenea mãsuri avea sã ridice multe ºi violente protes-
tãri din partea acelora care se foloseau de starea de mai înainte; dar rãul era aºa
de mare, încât reclama o soluþiune energicã, grabnicã ºi radicalã.

Aceste consideraþiuni ne-au îndemnat sã luãm mãsurile pe care le expunem
acum.

O revizuire a cãrþilor didactice primare se impunea, mai întâi, din cauza
modificãrilor introduse în programele cursului primar la 1897. De aceea, prin
înºtiinþarea publicatã în „Buletinul“ nr. 137 din 15 aprilie 1899, ministerul a
fixat condiþiunile ce aveau sã împlineascã cãrþile ce trebuiau alcãtuite în vederea
nou programe.

Mãsura aceasta a rãmas neaplicatã, ºi lucrurile au continuat a merge ca mai
înainte, pânã când, la 24 mai 1901, am dat o deciziune (anexa nr. 13)1 prin care
stabileam un nou regim pentru cãrþile didactice primare. Se hotãra anume cã de
aici înainte, în toate ºcolile primare din þarã, nu va fi admis decât un singur
abecedar ºi o singurã carte de lecturã. Aceste cãrþi trebuiau sã fie elaborate anume
dupã niºte reguli care au fost publicate în „Buletinul“ nr. 191 din decembrie 1901
(anexa nr. 14). Cele mai bune din ele erau premiate ºi deveneau proprietatea
ministerului, care le imprima pe socoteala sa ºi le introducea în ºcoli în mod
exclusiv, pe timp de trei ani, dupã care alte cãrþi vor putea sã fie elaborate dupã
aceeaºi procedurã.

Cãrþile imprimate astfel de minister se vor vinde cu preþul ce au costat, plus
un adaos de 10 pânã la 15%, din care se va forma un fond pentru ajutarea copii-
lor sãraci cu cãrþi ºi rechizite necesare ºcoalei.

S-a dat un termen pânã la 30 iunie 1902, pânã când vechile cãrþi aprobate
de minister au mai fost admise în ºcoli, pentru a se da timp sã se desfacã cele
din depozite.

S-a numit o comisiune compusã din 10 institutori ºi din dl G. Coºbuc, pusã
sub preºedinþia d-lui D. Aug. Laurian, cu însãrcinarea de a examina lucrãrile
venite la concurs, de a alcãtui din cele mai bune din ele câte o carte unicã, ºi de
a priveghea imprimarea lor.

Din cauza timpului scurt de care se dispunea, mãsura nu a fost aplicatã
deocamdatã decât pentru abecedar ºi pentru cartea de lecturã de clasa a II-a, aºa
cã de la 1 septembrie 1902 în toate ºcolile din þarã sunt introduse, în clasele I ºi
a II-a, numai cãrþile elaborate ºi editate în acest fel.

La 1 septembrie 1903, se vor introduce tot astfel ºi cãrþile de lecturã pentru
clasele a III-a ºi a IV-a.

Pentru ºcolile rurale, se scot ediþiuni speciale din cãrþi de lecturã, potrivite
anume dupã programa lor ºi dupã numãrul claselor lor.
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* * *

Acesta este regimul pe care l-am introdus, pentru cãrþile didactice primare.
Printr-însul vom face sã înceteze, suntem siguri, starea anarhicã de mai înainte,
precum ºi toate neajunsurile la care dã ea loc, ºi pe care le-am arãtat mai sus.

Dar dintrînsul mai rezultã ºi alte avantaje, care se pot vedea chiar din expu-
nerea de pânã aici. Preþul cãrþilor supuse acestui regim a scãzut într-o propor-
þiune enormã. Abecedarul editat de minister se vinde cu 50 bani cartonat solid,
pe când pânã acum el costa între 90 bani ºi 1 leu 20 bani; cartea de lecturã de
clasa a II-a costã acum 75 bani, în loc de 2 lei pânã la 2 lei ºi 50 bani. ªi tot aºa
va fi ºi pentru cele de clasa a III-a ºi a IV-a.

Aceastã scãdere a preþului cãrþilor de ºcoalã constituie un enorm avantaj
pentru poporaþiunea sãracã, care, dupã cum am spus mai sus, de multe ori nu se
poate folosi de ºcoalã pentru cã nu are cu ce-ºi plãti cãrþile. ªi cu toatã aceastã
scãdere de preþ, ministerul tot poate realiza, din vinderea acestor singure cãrþi,
un fond de ajutor pentru copiii sãraci, care se poate evalua la mai bine de 30.000
lei pe an, fond pentru care pânã acum statul nu putea sã dea nimic, iar comunele
mai nimic.

În faþa atâtor avantaje, se poate lesne trece cu vederea învinovãþirea de creare
de monopol, cum a fost calificatã mãsura noastrã. Monopol nu este, pe câtã vreme
cãrþile adoptate se aleg printr-un concurs, la care toatã lumea este admisã sã ia
parte ºi care se reînoieºte din trei în trei ani. În orice caz, un asemenea monopol,
chiar dacã ar fi, este mai bun decât acela pe care, în vechea stare de lucruri, ºi-l
creau dânºii câþiva autori favorizaþi de împrejurãri excepþionale.

ªi pe urmã, sistemul acesta este aplicat în Prusia ºi în Austria, unde dã exce-
lente rezultate, deºi aplicat într-un mod mult mai strict decât la noi, cãci acolo
una ºi aceeaºi carte este menþinutã neschimbatã zecimi de ani, iar nu schimbatã
la fiecare trei ani, printr-un nou concurs, ca la noi.

Nu am aplicat sistemul decât la abecedar ºi la cartea de lecturã, pentru mai
multe cuvinte. Mai întâi, pentru cã aceste douã cãrþi sunt cele mai mult între-
buinþate în ºcoala primarã, ºi fãrã care un copil nici nu poate urma la ºcoalã, ceea
ce este mai puþin exact pentru celelalte cãrþi; aºa cã mãsura luatã numai pentru
abecedar ºi cartea de lecturã aduce deodatã o mare îmbunãtãþire. Pe urmã, pentru
cã regimul ce introduceam, fiind pentru întâia oarã aplicat la noi, era bine sã se
încerce pe o scarã mai micã, înainte de a se generaliza. În fine, pentru cã lipsea
timpul spre a se lucra deodatã toate cãrþile necesare cursului primar.

Suntem însã siguri cã experienþa începutã ºi ale cãrei bune rezultate se pot
deja judeca, va fi aºa de probantã, încât se va putea generaliza sistemul în de-
plinã siguranþã.
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Ministerul este încã preocupat de o mare dificultate de care suferã exclusiv
copiii de la þarã: aceea cã nu gãsesc la îndemâna lor cãrþile ºi rechizitele ce
trebuie sã-ºi procure pentru ºcoalã. Librãrii nu se aflã decât la oraºe, aºa cã
copiii de sãteni, ca sã-ºi cumpere cãrþile ºi chiar hârtia ºi creioanele de care au
trebuinþã, sunt siliþi sã facã drumul la oraº.

S-ar fi putut da chiar învãþãtorilor însãrcinarea de a servi de intermediari între
ºcolarii lor ºi librari; însã de teama abuzurilor ce se puteau comite, ºi pentru a feri
pe învãþãtor de bãnuieli, art. 66 din lege le interzice a vinde ºcolarilor cãrþi sau
furnituri ºcolare, în afarã de ceea ce va ordona Ministerul Instrucþiunii Publice.

Pentru a se învinge aceste greutãþi, dl D. Bungeþianu, revizor ºcolar al
judeþului Mehedinþi, a propus a se înfiinþa un sistem de librãrii ambulante, pe
care, cu aprobarea ministerului, le-a ºi introdus în acel judeþ, ca încercare.

Sistemul constã în aceasta: cãrþile ºi rechizitele necesare ºcolarilor rurali se
iau de la unul sau mai mulþi librari din oraº ºi se închid într-o cutie încuiatã, care
circulã apoi de la o ºcoalã la alta. Fiecare învãþãtor are câte o cheie de la aceastã
cutie. Când îi soseºte, scoate din ea obiectele necesare ºcolarilor sãi, ºi preþul
lor, pe care-l încaseazã de la dânºii, îl înainteazã librarului.

Experienþa nu este încã destul de înaintatã, ca sã putem fi siguri cã sistemul
acesta este destul de practic pentru a fi generalizat.

Cantinele ºcolare

Am arãtat, mai sus cã una din cauzele cele mai însemnate pentru care
ºcoala ruralã este aºa de puþin frecventatã, este sãrãcia copiilor. Pentru a face
faþã, cel puþin în parte, am înfiinþat cantinele ºcolare, care îndatã au fost
introduse ºi la oraºe.

Pentru a se înþelege bine necesitatea cantinelor la ºcoalele rurale, trebuie sã
ne amintim cã avem în toatã þara, în cifrã rotundã, 3600 ºcoli rurale la o su-
prafaþã de 132.000 kilometri pãtraþi, ceea ce face în mijlociu o ºcoalã la 37
kilometri pãtraþi. Aceasta înseamnã cã raza de serviciu a unei ºcoli este în mij-
lociu de mai mult de 3 kilometri în jurul ei. În realitate însã lucrurile stau mai
rãu. În pãrþile unde poporaþiunea este rarã, raza ºcolii este cu mult mai mare;
ajunge uneori pânã la 8 kilometri ºi mai mult. O singurã ºcoalã trebuie de multe
ori sã facã serviciul pentru mai multe cãtune, despãrþite unele de altele prin
distanþe mari ºi prin greutãþi naturale, precum pâraie, râpi, pãduri etc. Pe unde
este aºa, le trebuie copiilor mai mult de o orã ca sã ajungã la ºcoalã sau ca sã se
întoarcã acasã.
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Prin urmare, le este imposibil ca în intervalul de 2 sau 3 ore dintre clasele
de dimineaþã ºi cele de dupã amiazã sã se poatã duce acasã pentru a dejuna. De
altfel, în timpul muncii câmpului, chiar dacã s-ar putea duce, n-ar gãsi pe
nimeni, cãci pãrinþii ºi fraþii sunt atunci duºi la lucru.

Prin urmare, copilul este silit sã rãmânã la ºcoalã de dimineaþa pânã seara,
fãrã sã mãnânce nimic sau silit a se mulþumi cu o bucatã de mãmãligã rece, datã
de acasã.

Aºadar era nu numai în interesul frecventãrii regulate a ºcolii, dar chiar o
cestiune de umanitate, sã gãsim un mijloc ca copiii, rãmânând la ºcoalã peste zi,
sã poatã avea ceva nutriment la miezul zilei; iar când întoarcerea lor acasã ar
pune în pericol viaþa sau sãnãtatea lor, sã poatã rãmânea la ºcoalã chiar peste
noapte.

În ºcolile urbane, nevoile acestea sunt mai puþin simþite; totuºi se gãsesc ºi
în ele copii ai cãror pãrinþi sunt de o sãrãcie aºa de mare, încât nu le pot procura
mâncarea de la amiazã; s-au gãsit unii care în viaþa lor nu primeau o mâncare
caldã, îndemnaþi de aceste consideraþiuni, am decis înfiinþarea de cantine
ºcolare. Mãsura aceasta s-a luat prin circulara nr. 21.287 din 14 ianuarie 1898
cãtre revizorii ºcolari care însã nu se ocupã decât de cantinele rurale.

Prin acea circularã se dispunea ca, în localitãþile unde pãrinþii s-ar învoi, sã
se înfiinþeze cantine ºcolare, în care ºcolarii ar putea cãpãta, pentru 5 pânã la 10
bani, o mâncare caldã. Sala de mâncare avea sã se aranjeze la ºcoalã, dacã
localul permitea, sau în o casã particularã din apropiere de ºcoalã. În loc de platã
în bani, ºcolarii puteau sã aducã ºi provizii în naturã. Cantiniera putea sã fie
soþia învãþãtorului sau o femeie din sat tocmitã pentru aceasta sau chiar mamele
copiilor cu rândul. Pentru chirie ºi alte mici cheltuieli necesare, speram în
concursul comunelor ºi în sprijinul oamenilor binevoitori.

Pentru copiii din cãtunele depãrtate ºi pentru timp de iarnã, circulara
recomanda înfiinþarea cantinelor cu dormitor, care, pe lângã masã, trebuia sã
procure copiilor ºi o salã de adãpost, în care sã poatã rãmânea peste noapte,
atunci când întoarcerea acasã seara ar fi fost imposibilã, din cauza frigului,
viscolului sau întunericului.

Pentru acest din urmã caz, circulara mai recomandã ºi un alt mijloc, acela
ca pãrinþii copiilor depãrtaþi sã-i aducã ºi sã-i întoarcã de la ºcoalã cu carul pe
rând; dar sistemul acesta nu s-a putut introduce.

Cele douã dintâi, din contrã, s-au bucurat chiar de la început de cea mai
mare favoare ºi nu numai printre învãþãtori, la care deocamdatã ne gândisem, ci
ºi la institutori.

Chiar în toamna anului 1898, o mulþime de cantine se înfiinþarã, ºi pe la sate
ºi pe la oraºe. Învãþãtorii ºi institutorii, însufleþiþi de un zel mai presus de orice
laudã, prin subscrieri, prin serbãri ºi prin orice alte chipuri, reuºirã sã adune în
scurtã vreme mijloacele pentru care chiar noi credeam cã va trebui multã vreme
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pentru a se înjgheba. În noiembrie 1898 funcþiona deja un numãr destul de mare
de cantine, prin oraºe ºi prin sate.

Dar miºcarea aceasta a prins putere ºi s-a întins ºi mai mult în anii urmãtori.
Se înfiinþarã numeroase societãþi, al cãror suflet sunt institutorii ºi învãþãtorii, ºi
al cãror scop este înfiinþarea ºi susþinerea de cantine ºcolare. Unele din ele au
realizat deja capitaluri însemnate.

De altfel comunele, judeþele, societãþile financiare ºi mai ales particularii
au contribuit ºi continuã a contribui cu cea mai mare dãrnicie pentru susþinerea
instituþiunii, care merge dezvoltându-se tot mai mult pe fiecare zi.

Concursul tuturor acestor bunevoinþe este necesar, pentru cã susþinerea can-
tinelor ºcolare reclamã oarecare sacrificii. Copiii plãtesc 5 sau 10 bani pe zi, dar
s-a calculat cã hrana ce li se dã costã între 15 ºi 25 bani pe zi la oraº, ºi cel puþin
7 bani la þarã.

Dar nu e numai atât. Sãrãcia unora din copii este aºa de mare, încât nu pot
plãti nici chiar 5 bani pe zi, nici sã aducã ceva proviziuni, cât de puþine. Creatorii
cantinelor au avut milã de aceºti nenorociþi ºi nu i-au depãrtat de la masa
camarazilor lor. De aceea, la fiecare cantinã, pe lângã copiii care plãtesc ceva, se
aflã totdeauna un numãr destul de mare de copii gratuiþi. Fãrã îndoialã, ar fi fost
de preferat ca toþi sã plãteascã ceva, fie cât de puþin, ºi circulara din 14 ianuarie
1898 aºa cerea; cãci nu e bine ca copiii, precum ºi pãrinþii lor, sã se deprindã cu
ideea cã ar avea vreun drept de a primi hranã de la ºcoalã; afarã de aceasta, însãºi
demnitatea copilului hrãnit gratuit este atinsã prin acest fapt, ºi aceasta este un
mare rãu. Dar umanitatea a vorbit mai tare decât raþiunea; glasul ei s-a impus, ºi
noi am crezut cã institutorii ºi învãþãtorii au fãcut bine de l-au ascultat.

Astãzi instituþiunea cantinelor este înfloritoare, ºi merge dezvoltându-se
(anexa nr. 16)1. În iarna 1901–1902, au funcþionat, atât în oraºe cât ºi în sate, 180
cantine fãrã dormitor ºi 61 cantine cu dormitor, dând dejunul la un numãr de 8.475
de copii pe zi, cheltuind zilnic, pentru fiecare copil, de la 7 pânã la 50 bani, dupã
localitãþi ºi împrejurãri. Diversele societãþi pentru întreþinerea cantinelor posedau
atunci un capital de 119.219 lei 22 bani.

În anul 1902–1903, au fost 52 cantine urbane ºi 119 rurale; în total 171,
dintre care 49 au dormitor. Cauza acestei scãderi este cã, prin introducerea
noului orar în ºcolile rurale, cantinele au devenit mai puþin necesare, deoarece
copiii nu mai vin la ºcoalã decât o jumãtate de zi (anexa nr. 17).2

Printre societãþile pentru întreþinere de cantine putem cita, ca mai prospere,
pe cele din Bucureºti, Craiova, judeþul Ilfov, Iaºi ºi Neamþ.

Aceste excelente rezultate se datoresc în cea mai mare parte sârguinþei ºi
devotamentului învãþãtorilor ºi institutorilor. ªi nu e puþinã munca ºi osteneala
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ce ºi-au impus ei, pentru a face sã prospereze instituþiunea. Ei trebuie sã alerge
din om în om ca sã adune fonduri, sã organizeze serbãri, loterii etc. Aceia la a
cãror ºcoalã funcþioneazã o cantinã, în loc de a se odihni dupã ieºirea din clasã
de dimineaþã, trebuie sã privegheze aºezarea mesei cantinei, sã þinã conturi, sã
facã cumpãrãturi ºi toate acestea le fac cu cea mai deplinã voie bunã, fãrã a-ºi
târgui munca, nici timpul.

Este o mângâiere sã vedem atâta iubire de copii ºi atâta abnegaþie la mo-
deºtii noºtri dascãli.

Întrucât priveºte pe minister, el a crezut cã se cuvine sã lase cea mai deplinã
libertate de acþiune acelora care luaserã lucrurile aºa de bine. Orice amestec din
partea sa nu ar fi fãcut decât sã jigneascã avântul ºi spontaneitatea miºcãrii. De
aceea intervenþiunea ministerului în chestiunea cantinelor ºcolare se reduce la
puþin lucru.

În ianuarie 1899, s-a dat o circularã prefecþilor de judeþe ºi revizorilor ºcolari
(anexa nr. 18)1, pentru a-i îndemna sã ajute mai ales la înfiinþarea cantinelor pe
la ºcolile rurale, care au încã mai multã nevoie de ele decât cele urbane ºi au mai
multã greutate de a se înfiinþa ºi a se susþinea.

De la 1898 pânã azi Casa ªcoalelor a contribuit cu 17.931 cu lei pentru
întreþinerea cantinelor.

Cu aceste mici sume, se înþelege, nu se putea susþinea cantinele; era numai
o înlesnire ºi o încurajare pe care voiam sã o dãm.

În anul 1900, ministerul a crezut cã ar fi necesar a se regularnenta funcþio-
narea cantinelor, care deja se înmulþiserã în mod considerabil. De aceea a însãr-
cinat pe dl C. Meissner, care pe atunci era inspector general al învãþãmântului
primar, cu elaborarea unui proiect de regulament în acest sens. Proiectul s-a fãcut;
dar noi, luând în urmã direcþiunea acestui minister, arn crezut cã, dacã l-am
impune tuturor în mod obligatoriu, s-ar comprima iniþiativa individualã, cãreia se
datora aproape exclusiv succesul de pânã atunci. De aceea ne-am mulþumit a
publica acel proiect de regulament („Buletinul Ministerului Cultelor ºi
Instrucþiunii Publice“ nr. 190 din noiembrie 1901, p. 2590), doar pentru a servi ca
indicaþiune celor care conduc cantinele, dar fãrã a-l impune în mod obligatoriu
nimãnui.

Aproape la atâta se reduce intervenþiunea ministerului în aceastã afacere, ºi
nu avem a ne plânge, pentru cã lucrul merge bine. Nu putem însã trece cu
vederea regretabilul mod în care unul sau doi prefecþi au crezut cã se cuvine sã
se amestece în aceastã chestiune în anul 1899 sau 1900. Departe de a sprijini ºi
încuraja aceastã frumoasã iniþiativã, unul din ei a dat ordin a se închide toate
cantinele ºcolare din judeþ ºi a mers pânã a trimite pe jandarmi sã distrugã cu
toporul mobilierul ºi materialul uneia care nu se închisese pânã în ziua fixatã de
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dânsul. Învãþãtorii care întreþineau cantine erau aspru pedepsiþi. Din norocire
acest vandalism a rãmas aproape izolat, ºi nu a descurajat pe dascãli de a
reconstitui toate cantinele distruse în accest fel, îndatã ce jandarmii au fost
întrebuinþaþi acolo unde se cuvenea.

* * *

Ca sã încheiem ceea ce priveºte cantinele ºcolare primare, catã sã amintim
cã, prin introducerea noului orar la ºcolile rurale, multe din cantinele rurale ar
deveni inutile. În adevãr, dupã acest orar unele serii de copii vin la ºcoalã numai
dimineaþa, iar altele numai dupã amiazã, aºa cã cea mai mare parte din
inconvenientele arãtate mai sus dispar. De aceea nu va fi de mirare dacã, pentru
un timp, înmulþirea cantinelor se va opri. Cu toate acestea, având în vedere
nevoia cea mare ce au de cantine ºcolile elementare ºi inferioare de agriculturã
ºi de meserii înfiinþate în anii din urmã, ministerul, prin o circularã din 8
ianuarie 1903 („Buletin“ nr. 207, p. 3.191) a invitat pe revizorii ºcolari
respectivi sã nu lase a se dizolva comitetele cantinelor din acele judeþe, ci sã le
îndemne ca ajutorul pe care-l dau pânã acum cantinelor ºcolilor primare, sã-l
dea de acum înainte celor de la ºcolile de agriculturã ºi de meserii.

Ajutoare de cãrþi ºi de haine la copiii sãraci

Art. 76 din lege pune în sarcina comunelor ajutarea copiilor sãraci; ºi în
adevãr, cine mai bine decât comunele înseºi pot sã cunoascã nevoile ce meritã
sã fie uºurate? Dar aceastã obligaþiune, ca ºi acea privitoare la localurile ºcolare,
ca ºi atâtea altele, a rãmas neîndeplinitã de cele mai multe comune.

În lipsa lor, iniþiativa privatã a satisfãcut în parte aceastã trebuinþã.
Sunt mai bine de 20 de ani de când repausatul dr. Sergiu (34) a înfiinþat în

Bucureºti societatea Ajutorul copiilor sãraci, al cãrei scop este de a da haine la
copiii sãraci de prin ºcoli, ºi mai ales haine de iarnã. Aceastã societate are azi
numeroºi membri, un capital considerabil ºi îmbracã pe fiecare an un mare numãr
de copii.

Exemplul d-rului Sergiu a fost imitat: chiar în Bucureºti, s-au mai înfiinþat
societãþile Obolul, Tibiºoi; la Galaþi, Alinarea; la Iaºi, Ajutorul copiilor sãraci;
ºi mai sunt ºi altele.

Dar aceste societãþi, în genere, nu se ocupã de a procura ºi cãrþi ºcolarilor fãrã
mijloace. Golul acesta se silesc sã-l împlineascã tot învãþãtorii ºi institutorii, care
reuºesc de multe ori a reuni însemnate ajutoare, prin subscrieri, serbãri ºcolare etc.

Din nenorocire, iniþiativa aceasta este mai slabã la þarã, ºi pe unde este, dã
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mai puþine rezultate, din cauzã cã oamenii cu dare de mânã sunt mai puþin
numeroºi la þarã decât în oraº; ºi cu toate acestea, tocmai acolo nevoile de
satisfãcut sunt mai mari.

Deºi în aceastã chestiune ministerul nu avea nicio datorie, el a intervenit,
creând un fond anume pentru ajutoare de cãrþi la copiii sãraci. Aceasta s-a fãcut
cu ocaziunea alcãtuirii ºi editãrii de cãtre minister a cãrþilor principale de curs
primar, din a cãror vânzare o parte este destinatã acelui fond. Cu modul acesta,
se vor putea distribui în ajutoare de cãrþi la cursul primar o sumã care credem
cã nu va fi mai micã de 30.000 lei pe fiecare an.

Recensãmântul copiilor în etate de ºcoalã

Fiecare din mijloacele expuse pânã aici au de obiect a înlesni, fiecare în felul
sãu, aplicarea obligativitãþii învãþãmântului primar. Dar pentru aceasta,
recensãmântul exact al tuturor copiilor în vârstã de ºcoalã este ºi el indispensabil.

Dupã legea din 1864, aceastã operaþiune se fãcea de cãtre primar; dar
sistemul acesta a dat rezultate rele. De la 1893 încoace, recensãmântul se face
de primar împreunã cu un învãþãtor sau un institutor, ºi acum lucrul merge din
ce în ce mai bine, cãci numãrul copiilor în etate de ºcoalã, care scapã de obliga-
tivitate, merge scãzând pe fiecare an. E destul sã considerãm tabela de mai jos,
care se referã numai la copiii de la þarã, pentru a ne convinge de aceasta:

În 1894, recensãmântul a constatat în sate 634.342 copii în etate de ºcoalã;
în 1896, avem 643.795 copii
în 1897, avem 663.536 copii
în 1898, avem 685.450 copii
în 1899, avem 686.054 copii
în 1900, avem 704.039 copii
în 1901, avem 714.976 copii

Creºterea de 80.634 copii în 7 ani este evident cã nu se poate atribui numai
înmulþirii normale a populaþiunii. Ea provine în cea mai mare parte de acolo cã
numãrul omisiunilor se micºoreazã mereu.

Cu toate acestea, tot sunt îmbunãtãþiri de aºteptat ºi de aici înainte. Se întâm-
plã de multe ori sã constatãm cã recensãmântul se face cu oarecare neglijenþã
prin multe localitãþi. De multe ori se crede cã în tablou nu trebuie trecuþi copiii
care nu au putinþa de a urma la ºcoalã din o cauzã oarecare, precum depãrtarea
ºcolii sau lipsa deloc într-însa.

O dovadã evidentã de aceasta este deosebirea cea mare între numãrul bãieþilor
ºi al fetelor. În 1901 recensãmântul de la sate a dat 384.867 bãieþi ºi 330.109 fete,
cu o deosebire de 14,2% în defavoarea fetelor. Dacã facem abstracþiune de mica
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deosebire numericã, pe care statisticile o aratã cã este totdeauna în primii ani între
cele douã sexe, este sigur cã recensãmântul din 1901 a lãsat neînregistrate cel puþin
54.758 fete. Aceasta se explicã prin faptul cã fetele, dupã lege, fiind supuse
obligativitãþii în urma bãieþilor ºi numai când în ºcoalã mai este loc ºi pentru
dânsele, de multe ori ele sunt trecute cu vederea la recensãmânt.

Aceste mici neajunsuri tind însã sã disparã cu timpul, ºi este de sperat cã
peste câþiva ani recensãmintele noastre ºcolare vor fi cât se poate de exacte.

Principalul inconvenient al sistemului actual este cã învãþãtorii ºi
institutorii, însãrcinaþi cu facerea recensãmântului, pierd pe fiecare an prea mult
din timpul lor de clasã.

Frecventarea ºcolilor primare

Am arãtat pânã aici principalele cauze care nu permit ca întreaga populaþi-
une în etate de ºcoalã sã poatã în realitate veni la ºcoalã, ºi am enumerat diver-
sele mãsuri ce s-au luat pentru a îmbunãtãþi cât mai mult aceastã stare de lucruri.
Rezultatele ce se dobândesc sunt destul de bune, pentru ca sã ne încurajeze a
stãrui în mãsurile noastre.

În prima linie, se înþelege, vine clãdirea noilor localuri ºcolare. Când se clã-
deºte o ºcoalã nouã într-un sat, numãrul ºcolarilor creºte imediat, nu numai
pentru cã se mãreºte numãrul locurilor disponibile, dar ºi pentru cã un local larg,
luminos ºi curat, constituie o puternicã atracþie ºi pentru pãrinþi ºi pentru copii.
ªi unii ºi alþii se simt, oarecum, onoraþi de a fi pãrtaºi la foloasele unei frumoase
clãdiri: iar pentru copii se adaugã, desigur, ºi sentimentul de bunã stare fizicã pe
care îl au într-un local igienic, în opoziþiune cu suferinþa pe care o îndurã într-un
local unde nu au aer nici luminã.

Înfiinþarea cantinelor a avut un efect tot atât de binefãcãtor. Dupã o statisticã
fãcutã în judeþul Vâlcea în anul ºcolar 1898–1899, înfiinþarea cantinelor a produs
o creºtere de peste 50% a populaþiunii ºcolare în ºcolile respective. Aceastã creº-
tere a dispãrut când s-au desfiinþat cantinele în anul 1899, ºi a reapãrut dupã
reînfiinþarea lor.

Înlesnirea procurãrii cãrþilor la copiii sãraci încã ar avea bune efecte, dacã
ar putea fi întinsã atâta cât trebuie.

În fine, introducerea noului orar în ºcolile rurale, despre care vom vorbi
mai jos, deºi fãcutã abia la septembrie 1902, se vede deja cã va avea excelente
efecte, când va fi pe deplin stabilitã; cãci în ºcolile unde a fost introdusã, se
constatã creºteri ale frecventãrii, care merg pânã la 50%.

Avem dar siguranþa deplinã cã, atunci când mãsurile ce sunt în curs de
aplicare, vor fi avut deplinul lor efect, chiar dacã numãrul actual de ºcoli ºi de
învãþãtori nu ar mai creºte, totuºi 75% din populaþiunea ºcolarã totalã a þãrii va
putea profita de învãþãmântul primar.
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* * *

Este de observat cã, de când numãrul locurilor disponibile în ºcoli a început
a creºte repede, întâmpinãm o însemnatã greutate pentru a determina pe sãteni
sã-ºi dea fetele la ºcoalã.

Pentru bãieþi, lucrul este mult mai uºor, ºi putem zice cã în genere rezistenþa
sãteanului de a-i trimite la ºcoalã vine mai mult din cauza sãrãciei sau a depãr-
tãrii, decât din neînþelegerea lui de binefacerile învãþãturii.

Fenomenul acesta se explicã lesne, dacã ne amintim cã pânã acum ºcolile,
fiind în genere prea mici, fetele nu erau decât rareori obligate sã vinã la ºcoalã,
deoarece legea prevede cã, în caz de nesuficienþã de locuri, obligativitatea se
aplicã de preferinþã bãieþilor. Aceastã împrejurare a fãcut pe sãteni sã creadã cã
fetelor nu se aplicã legea obligativitãþii. Va trebui câtva timp de stãruinþã pentru
a li se scoate din minte aceastã idee greºitã.

Simplificarea programei învãþãmântului primar

Una din învinuirile cele mai obiºnuite ce se aduc învãþãmântului nostru
public este cã programele ºcolilor în genere, ºi ale celor primare în particular,
sunt prea încãrcate.

Dacã examinãm lucrul mai de aproape, se vede cã aceastã învinuire, cel
puþin întrucât priveºte ºcoalele primare, nu are temei sau, mai exact vorbind, are
alt temei decât acela la care se gândesc acei care o formuleazã.

ªcoala primarã trebuie sã fie de sine stãtãtoare, adicã sã fie în stare a da unui
copil întregul acel modest ciclu de cunoºtinþe care îi vor fi indispensabile ºi pe
care, dupã ieºirea din ºcoalã, îi va fi greu, dacã nu imposibil, ca sã le mai capete.

Printre acestea, citirea, scrierea, elementele calculului ºi cunoaºterea mãsu-
rilor ºi greutãþilor se pun în linia întâia ºi sunt afarã din discuþie.

Nu mai puþin necesare sunt noþiunile de moralã individualã ºi socialã, care
fac fundamentul societãþii din care va face parte viitorul cetãþean; noþiuni de
istoria þãrii lui, cãci educaþiunea naþionalã a unui popor, cunoaºterea rostului lui
în lume, este o datorie ºi o necesitate de prima ordine, care trebuie sã ocupe
gândul celor chemaþi a se îngriji de asigurarea viitorului acestui popor; noþiuni
de geografia þãrii ºi a restului lumii, care, pe lângã importanþa naþionalã, au ºi
pe cea utilitarã; noþiunile de ºtiinþe fizico-naturale au de obiect a face pe copil
sã-ºi dea sema, mãcar cât de puþin, de lumea materialã care îl înconjoarã; lucrul
manual îi formeazã mâna ºi cugetarea, îi dezvoltã abilitatea ºi-l preparã a ºti sã
se serveascã de manile sale pentru când ele vor trebui sã-l hrãneascã.

Nimic din toate acestea nu poate lipsi dintr-o programã de învãþãmânt
primar, care meritã acest nume.
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Din acest punct de vedere dar, nu se poate zice cã ea este încãrcatã, deoa-
rece nici una din pãrþile ei nu poate fi scoasã.

Este însã o mãsurã care trebuie pãzitã ºi care depinde, pentru fiecare þarã,
de timpul disponibil pentru ºcoala primarã, de gradul de culturã al poporului, de
gradul lui de inteligenþã mijlocie ºi de împrejurãrile lui speciale de viaþã.
Stabilirea acestei mãsuri, care este întrucâtva variabilã de la un moment la altul,
chiar pentru una ºi aceeaºi þarã, formeazã obiectul de discuþie, când e vorba a se
alcãtui sau a se modifica programele învãþãmântului primar.

Lucrarea aceasta trebuie sã se facã în modul cel mai clar posibil, pentru cã
fãrã dânsa, învãþãtorul nu-ºi dã seama de întinderea ce trebuie sã dea învãþã-
mântului sãu, ºi se poate ca programa sã devinã încãrcatã prin prea marea
dezvoltare ce s-ar da pãrþilor sale, sau, din contrã, sã nu capete dezvoltarea nece-
sarã. Trebuie chiar ca operaþiunea aceasta sã se repete din când în când, la
intervale nu prea apropiate, pentru a se profita de experienþa dobânditã, ºi pentru
a se þine programa în acord cu modificãrile nesimþite, dar continui, care se
produc fãrã întrerupere în condiþiunile de viaþã ale oricãrei þãri. Este bine înþeles
cã îmbunãtãþirile acestea succesive trebuie fãcute cu disereþiune ºi bãgare de
seamã, pentru a nu se zdruncina edificiul întreg ºi a nu se întrerupe continuitatea.

La noi, programa ºcolii primare a fost pusã pe temeliile ei definitive încã
de la creaþiunea ºcolilor, ºi se poate zice cã de atunci nu a mai suferit nicio
schimbare fundamentalã. S-au schimbat ºi s-au îmbunãtãþit mult metodele, s-a
lãrgit sau s-a restrâns cadrul unora din materii, s-au adãugat desenul, exerciþiile
de gimnasticã ºi lucrul manual, ºi atât.

Prima remaniere mai serioasã a programelor primare a avut loc în 1893,
când cu punerea în aplicare a legii din acel an. Atunci s-a introdus în mod oficial
învãþãmântul intuitiv, care de fapt se da în ºcoli deja de mai bine de 25 de ani,
fiind fãcut cunoscut la noi prin silinþele câtorva pedagogi merituoºi. Tot atunci
s-a introdus sau s-a regulat învãþãmântul cântului, desenului, lucrului manual la
bãieþi ºi gimnastica.

Este de observat cã o bunã parte din aceste inovaþiuni erau de fapt realizate
mai dinainte, sau cel puþin cerute; dovadã este cã mai toate figureazã ºi în
proiectele de legi care au precedat pe cel votat în 1893.

La 1895, programa fãcutã cu doi ani mai înainte a trebuit sã sufere oarecare
modificãri, pentru a se înlãtura câteva inconveniente, puse în evidenþã prin
practicã, ºi pentru a se mai uºura.

În septembrie 1897, ea a fost din nou trimisã în cercetarea consiliului general,
cu cerere anume din partea ministerului de a i se aduce reduceri ºi simplificãri.

Lucrarea fãcutã în acest an a avut o importanþã deosebitã, nu atâta prin
reducerile realizate ºi prin modificarea întinderii date diverselor pãrþi ale
programei, cât prin modul cum au fost ele dispuse pentru ºcoala ruralã. Dar despre
aceasta vom vorbi mai jos, când ne vom ocupa în special cu învãþãmântul rural.
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În fine, în 1903, s-a adus o nouã ºi însemnatã reducere programei primare.
În matematicã, pe lângã reducerea numerelor complexe, deja fãcutã în 1897, s-a
mai redus cea mai mare parte din calculul fracþiunilor ordinare, care, în urma
introducerii sistemului zecimal de mãsuri ºi greutãþi, a ajuns a fi foarte puþin
întrebuinþate în practicã.

Dar simplificarea cea mai însemnatã realizatã în acest an, a fost fãcutã în
studiul limbii române.

Este cunoscutã metoda ce se urma pânã acum în acest studiu. Abia intrat în
clasa II primarã, adicã la vârsta de abia 8 ani, copilul era învãluit într-o mulþime
de reguli, de definiþiuni, de numiri, care, sub numele de gramaticã, îi absorbeau
cea mai mare parte din timp ºi-l fãceau sã piardã din vedere limba însãºi, pe,
care era presupus cã o studiazã, pentru a memoriza o sumã de lucruri obositoare,
pentru cã erau în mare parte neînþelese de dânsul. Dar neajunsul acesta,
semnalat deja de demult de toþi cei care cunoºteau ºi înþelegeau lucrurile învã-
þãmântului, se perpetua, mulþumitã tradiþiunii, rutinei sau temerii de inovaþiune.

În 1903, s-a rupt, în fine, piedica. S-a înlãturat cea mai mare parte din
abstracþiunile de mai înainte, ºi s-a lãsat copiilor mai mult timp de a face
cunoºtinþã cu limba însãºi, prin lecturi ºi scrieri mai multe ºi mai de aproape
supravegheate decât în trecut. Cu modul acesta, s-au câºtigat ºi câteva ore pe
fiecare sãptãmânã, care s-au putut întrebuinþa cu folos la altceva.

Cât pentru gramaticã, ea rãmâne a se studia mai bine în cursul secundar,
unde este mai la locul ei, pentru cã acolo se pot face unele studii mai abstracte,
care în cursul primar nu au sens.

Noua programã, astfel uºuratã, se va pune în aplicare la 1 septembrie 1903.
Reducerile fãcute în programã, ºi la 1897 ºi la 1903, pe lângã uºurarea pe care
au adus-o copiilor, au mai avut rezultatul cã au lãsat destul timp liber pentru ca
învãþãmântul lucrului manual la oraºe ºi al lucrãrilor agricole la câmp sã poatã
deveni o realitate, în loc de ficþiunea ce a fost pânã acum.

Regulamentele învãþãmântului primar

Deodatã cu punerea în aplicare a legii din 1893, s-a fãcut ºi un regulament
pentru punerea ei în aplicaþie.

La 1896, când legea s-a modificat, s-au adus ºi regulamentului modificãrile
corespunzãtoare.

La 1898, s-au fãcut regulamente noi pentru administraþiunea interioarã a
ºcolilor primare urbane ºi rurale, deoarece vechiul lor regulament din 15 august
1889 nu mai era în acord cu legea din 1896, ºi nici cu progresele realizate în
ultimii ani în administraþiunea ºcolarã.

Dar acum toate aceste regulamente au trebuinþã sã fie iarãºi revizuite. În
adevãr, în 1901, legea a primit din nou modificãri; pe urmã, în ultimii doi ani,
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s-au luat în învãþãmântul primar mai multe mãsuri, cu care regulamentele din
1896 ºi 1898 nu mai sunt de acord. Pe lângã acestea, se adaugã o preocupare pe
care am avut-o mai de demult, dar care se impune cu mai multã putere acum,
când activitatea impusã învãþãtorilor în afarã de ºcoalã face necesarã simplifi-
carea altor lucrãri ale lor. E vorba de lucrãrile de cancelarie care absorb azi o
prea mare parte din timpul învãþãtorilor ºi institutorilor.

Ministerul a întreprins dar revizuirea în acest sens a regulamentelor din
1896 ºi 1898; dar lucrarea nu este încã terminatã.

Creaþiuni de ºcoli primare noi

Când la 1864 s-a declarat obligatoriu învãþãmântul primar, þara nu dispunea
decât de 1.008 institutori ºi 517 învãþãtori, pe când, dupã populaþiunea ei de
atunci, i-ar fi trebuit cel puþin 7.600 institutori ºi învãþãtori. De aceea, de atunci
încoace, în fiecare an se înscria în buget câte o sumã oarecare pentru creaþiuni
de noi ºcoli primare. Sumele acestea variau de la un an la altul; maximul l-a
atins în bugetul din anii 1896–1897 ºi 1897–1898, când era înscrisã suma de
100.000 lei numai pentru înfiinþarea de ºcoli rurale. De atunci greutãþile finan-
ciare au impus reducerea foarte mare a acestei alocaþiuni, care s-a scoborât pânã
la 5.000 lei pentru ºcoli rurale, neprevãzându-se nimic pentru cele urbane.

Pentru aceste din urmã, e adevãrat cã suprimarea aceasta trebuia fãcutã mai
de demult. Am arãtat deja cã numãrul institutorilor este cu mult mai mare decât
acel necesar, ºi cã, departe de a mai fi nevoie de înfiinþãri noi în învãþãmântul
primar urban, vor trebui fãcute vreo 300 de reduceri de posturi.

Nu tot aºa este în învãþãmântul rural. Acolo avem azi 4.636 de învãþãtori,
ºi ne-ar trebui 6.600 pânã la 7000, chiar cu dispoziþiunile luate în timpurile din
urmã, ºi care vor permite reducerea într-o mare mãsurã a trebuinþelor viitoare.
Mai este dar o lipsã de cel puþin 2.000 de învãþãtori, pânã sã fim în mãsurã de a
putea da învãþãmântul primar tuturor copiilor care au dreptul sã ni-l cearã.

Aceasta este o trebuinþã imperioasã, care trebuie sã treacã înaintea oricãrei
alteia. Nu putem aspira la o viaþã regulatã ca stat modern, pe câtã vreme întreaga
populaþiune nu va ºti carte, ºi niciun sacrificiu nu trebuie cruþat ca sã realizãm
acest ideal, pe care-l avem în ochi de 40 de ani, ºi de care nu ne apropiem destul
de repede.

Din nenorocire, lipsa de mijloace materiale nu este singura piedicã ce avem în
cale: piedica principalã este greutatea de a gãsi deodatã 2.000 de învãþãtori capabili.

De aceea va trebui sã ne mulþumim a repartiza creaþiunile necesare pe un
numãr de ani, care va depinde de putinþa ce avem de a ne forma învãþãtori noi.

Pentru aceasta dispunem de 9 ºcoli normale, ºi anume: 7 de bãeþi (la Cra-
iova, Câmpulung, Buzãu, Galaþi, Bârlad, Iaºi ºi Bucureºti, aceasta din urmã
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întreþinutã de Societatea pentru învãþãtura poporului român), ºi 2 de fete (la
Azilul Elena Doamna ºi la Iaºi). Toate aceste ºcoli, afarã de cea din Buzãu, au
localuri proprii, mari ºi spaþioase, în care se pot primi pânã la 50 de ºcolari în
fiecare clasã. Dacã s-ar admite în clasa I a fiecãreia din ele câte 50 de ºcolari,
am putea conta aproape cu siguranþã sã avem 40 de absolvenþi pe an de la
fiecare ºcoalã normalã, ceea ce ar face peste tot 360 de absolvenþi pe an de la
toate ºcolile normale.

Dar din acest numãr trebuie sã socotim vreo 140 pânã la 180 pe an, necesari
pentru a umplea golurile ce se produc în rândurile învãþãtorilor actuali prin
moarte sau retragere; aºa cã nu rãmân în realitate disponibili decât vreo 200
absolvenþi pe an, cu care sã putem face creaþiuni noi. Ne vor trebui dar 10 ani,
ca sã ne completãm învãþãmântul rural.

ªtiind cã plata lunarã a unui învãþãtor este de 85 lei, adaosul a 200 învã-
þãtori reprezintã o sumã de 204.000 lei pe an. Aceastã sumã va trebui dar
adãugitã pe fiecare an, în timp de 10 ani.

Dacã s-ar înscrie numai câte 100.000 lei pe an, ne-ar trebui 20 de ani, pânã
sã completãm învãþãmântul rural.

Aceastã cheltuialã, foarte modestã faþã de însemnãtatea obiectului ce se are în
vedere, este neevitabilã, ºi trebuie sã se facã, chiar dacã ar cere oarecare sacrificii.

* * *

Odatã ce se va completa numãrul necesar de învãþãtori, se va putea face o
reducere în ºcolile normale existente. În adevãr, numãrul complet al institutorilor
ºi învãþãtorilor fiind atunci de 8.000 în cifrã rotundã, golurile produse pe an prin
moarte sau retragere vor trebui evaluate ca la 240. Pentru umplerea lor vor fi
destule 6 ºcoli normale sau, dacã se vor conserva toate cele 9 existente, va fi de
ajuns a se admite într-nsele pe fiecare an câte 33 de ºcolari noi, în loc de 50.

Grãdini de copii

Aceste utile instituþiuni au fost prevãzute pentru prima oarã în proiectul de
lege de la 1886. În legea din 1893, ele nu figureazã; dar în 1896 s-a introdus art.
36, care zice cã „în comunele rurale mai populate se pot înfiinþa grãdini de copii“.

Din lipsã de mijloace, dispoziþia aceasta a rãmas aproape cu totul neexecu-
tatã. În comunele rurale, dupã cum am arãtat mai sus, mai trebuie încã înfiinþate
multe ºcoli primare, înainte de a ne gândi la înfiinþarea de grãdini de copii.

Pe lângã acestea, grãdinile de copii sunt necesare nu numai în comunele rurale,
ci ºi în oraºe; dovadã este cã s-au înfiinþat deja mai multe din iniþiativã privatã.
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De altfel, chiar în 1896 în regulamentul învãþãmântului privat, s-au prevã-
zut dispoziþiuni destul de amãnunþite relative la grãdinile de copii; între altele,
prin acel regulament s-a instituit un examen de capacitate pentru conducerea
acestor grãdini1.

Examenul s-a þinut pentru prima oarã la 15 iunie 1898, ºi au obþinut certi-
ficatul 3 concurente. Acestea sunt astãzi întrebuinþate prin diverse ºcoli private.

Dar grãdinile de copii sunt cu deosebire necesare în localitãþile unde se aflã
populaþiune de limbi deosebite, ºi de aceea am cãutat sã le înmulþim, pe cât
mijloacele ne-au permis, mai ales în Dobrogea. În anul 1898, se înfiinþaserã mai
multe grãdini în oraºul ºi judeþul Tulcea. Numãrul lor a mai scãzut în urmã. În
curentul an bugetar, s-a prevãzut o sumã anume de 3.000 lei, cu care, pe lângã
subvenþiile date de comune ºi judeþe, sperãm sã putem înfiinþa încã 6 grãdini
nouã în judeþele Tulcea ºi Constanþa.

E însã necesar ca numãrul lor sã se mãreascã mult nu numai în Dobrogea,
dar ºi în cele câteva sate ºi oraºe de dincoace de Dunãre, unde se vorbeºte limbã
strãinã.

ÎNVÃÞÃMÂNTUL PRIMAR RURAL
Orarul ºcolilor primare rurale

Cu începere de la 1 septembrie 1902, în ºcolile rurale se aplicã un nou orar,
care constã în aceasta: în ºcolile cu un singur învãþãtor, ºcolarii din diviziile II
ºi III vin la ºcoalã numai în orele de dimineaþã, iar cei din divizia I numai în
orele de dupã amiazã.

Mãsura aceasta, având o deosebitã importanþã, se cuvine sã dãm asupra ei
oarecare explicaþiuni.

ªcoala ruralã are 5 clase. Când ºcoala nu are decât un singur învãþãtor, cum
este în cele mai multe cazuri (din 3.653 ºcoli rurale câte erau în 1899–1900, 2.830
aveau un singur învãþãtor), el ar fi dar silit sã urmãreascã deodatã 5 serii de copii,
având fiecare alte materii de învãþat; ba încã de cele mai multe ori sunt 6 serii,
pentru cã începãtorii din clasa I mai totdeauna sunt împãrþiþi ºi ei în douã serii.

Dacã aceste 6 serii de copii trebuie sã vinã la ºcoalã toate deodatã, învã-
þãtorul trebuie ca, pe când se ocupã sã înveþe alfabetul pe prima serie, sã aibã
ochiul ºi asupra celorlalte 5 serii, ca sã le þinã în ordine, sau sã le dea câte ceva
de lucru, ca sã le ocupe. Este foarte mare oboseala care rezultã pentru dânsul de
aici, ºi mai ales din mulþimea lucrurilor de care trebuie sã se ocupe, fie pe rând,
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fie deodatã, în cursul unei ore. Este lucru ºtiut cã, pentru un învãþãtor, mai lesne
este sã aibã 20 de copii într-o singurã clasã, decât 20 împãrþiþi în 6 clase.

Neajunsul acesta este foarte grav ºi trebuie considerat ca una din principa-
lele cauze care s-au opus atâta vreme la rãspândirea mai temeinicã a învãþã-
mântului primar la þarã. De aceea încã din anul 1897 am cerut consiliului gene-
ral de instrucþiune, secþia primarã, sã gãseascã mijlocul de a se reduce munca
învãþãtorului, fãrã a se reduce învãþãmântul.

Problema a fost atunci rezolvatã, în parte în mod fericit, în chipul urmãtor:
ºcolarii de clasa II au fost puºi la un loc cu cei de clasa a III-a, într-o singurã
clasã care se face în doi ani; ei formeazã divizia II; cei de clasa a IV-a s-au pus
la un loc cu cei de clasa a V-a întraltã clasã, tot de doi ani; aceasta este divizia
III. Clasa I singurã formeazã divizia I.

În realitate dar ºcolarii fac tot 5 ani de învãþãturã; însã învãþãtorul nu are
înaintea sa decât 3 serii de ºcolari. Astfel dificultatea este redusã în proporþia de
la 5 la 3.

Aceastã combinaþiune, care constituia deja un progres enorm, a fost pro-
pusã de d-nii C. Meissner, pe atunci inspector general al învãþãmântului primar,
ºi S. Haliþa, inspector.

În 1902 s-a fãcut al doilea pas în aceeaºi direcþiune, prin adoptarea noului
orar al ºcolilor rurale, dupã care divizia I vine la ºcoalã numai în orele post-
meridiane, iar diviziile II ºi III numai în cele ante-meridiane. Acum învãþãtorul
nu mai are a se ocupa deodatã decât de douã serii de ºcolari în orele de
dimineaþã, ºi numai de una în orele de dupã amiazã.

Cât de departe suntem de timpul când învãþãtorul era obligat a se ocupa fãrã
încetare, toatã ziua, de câte 5 sau 6 serii deodatã! ªi cu cât puterea lui de muncã
este mãritã astãzi, faþã de fiecare serie de ºcolari în parte!

E adevãrat cã timpul pe care-l petrec copiii în clasa este mai mic cu noul
orar. Divizia I stã în ºcoalã numai 2 ore pe zi iar diviziile II ºi III numai câte 3,
în loc de 5 ore pe zi, cât rãmâneau toate mai înainte. Acesta a ºi fost principalul
argument ce s-a adus contra noului orar, cãci s-a pretins cã învãþãmântul, pentru
fiecare divizie, se va reduce în proporþia în care se vor reduce orele lor de clasã.
Dar obiecþiunea nu are nicio valoare, cãci este evident cã atunci când toate cele
6 serii se aflau deodatã în clase, în realitate în fiecare moment numai una lucra,
iar celelalte nu fãceau decât sã oboseascã ºi sã încurce pe învãþãtor; pe când azi,
învãþãtorul, având a se ocupa numai de o serie sau douã, se poate ocupa cu
dânsele în mod intensiv ºi produce, în douã sau trei ore, desigur mai mult lucru
util decât producea mai înainte în cinci.

În aceastã privinþã rezultatele deja dobândite de la 1 septembrie 1902 sunt
destul de probante.

Aºadar orarul cel nou nu numai cã realizeazã vechiul ºi marele deziderat de
a împuþina munca învãþãtorului, fãrã a împuþina învãþãmântul, ci încã îl întãreºte.
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Dar el mai are ºi alte avantaje, tot aºa de mari.
Se ºtie cã sãtenii nu-ºi trimit copiii la ºcoalã în mare parte, pentru cã îi þin

ca sã le ajute la treburile casei ºi ale câmpului. Cu orarul cel nou copiii vor putea
fi pe lângã casã o mare parte a zilei, aºa cã se satisface una din cele mai mari
dorinþe ale þãranilor.

Dar este un alt folos ºi mai mare al noului orar, acela cã, tot cu localurile
ºcolare actuale, vom putea avea un numãr de ºcolari cu mult mai mare. În
adevãr, este evident cã dacã avem o salã de clasã în care nu încap deodatã decât
40 de copii, vom putea, cu noul orar, sã dãm întrînsa învãþãmântul la 80 de
ºcolari, din care jumãtate ar veni dimineaþa ºi cealaltã jumãtate dupã amiazã.
Prin urmare, s-ar putea mãri frecventarea cu sutã la sutã, servindu-ne chiar de
localele actuale. În realitate, îmbunãtãþirea nu va fi aºa de mare, din cauza
repartizãrii neregulate a copiilor în sate ºi în diversele clase, cum ºi din alte
cauze mai puþin însemnate. Totuºi o îmbunãtãþire foarte mare a frecventãrii este
sigurã. Sunt judeþe unde abia dupã un an de aplicarea noului orar frecventarea
ºcolarã a crescut cu 50% ºi mai mult ºi nu ne îndoim cã aceste rezultate se vor
generaliza ºi se vor mãri cu timpul.

În fine, noul orar va avea pentru viitor ºi un alt avantaj, ºi mai mare decât
toate cele examinate pânã acum.

Am spus mai sus cã, pentru completarea personalului didactic necesar
învãþãmântului primar rural, am avea. nevoie de un total de 10.500 de învãþãtori,
adicã încã 6.000 peste cei pe care-i avem deja, cu toate cã, dupã lege, fiecare din
aceºti învãþãtori ar trebui sã aibã în seamã pânã la 80 de copii. Cu noua
dispoziþiune, dacã fiecare învãþãtor ar avea în rândul de dimineaþã, nu 80, ci 60
de copii, ºi tot 60 în rândul de dupã amiazã, el ar putea sã dea cu înlesnire
învãþãmântul la un total de 120 de copii. Aºa fiind, se gãseºte lesne cã un numãr
de vreo 6.600 pânã la 7.000 de învãþãtori ar fi de ajuns, în loc de 10.500 cât se
cerea cu vechiul orar. ªi fiindcã costul mijlociu anual al unui învãþãtor este de
1.191 lei, se vede cã noul orar reprezenta o economie viitoare de cel puþin patru
milioane ºi jumãtate pe fiecare an.

* * *

Din expunerea aceasta se vede cã introducerea noului orar al ºcolilor rurale
este una din mãsurile cele mai fecunde în bune rezultate, dacã va fi aplicatã cu
stãruinþã ºi cu bãgare de seamã.

Ceea ce ne dã cu deosebire încredere în buna ei chibzuialã, este cã nu am
ajuns sã o concepem ºi sã o aplicãm decât în mod gradat ºi prin o serie de mãsuri
care au decurs una din alta.

Cea dintâi ºi cea mai însemnatã a fost împãrþirea ºcolii rurale în trei
diviziuni, fãcutã în 1897, dupã cum am explicat mai sus.
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Pe baza acestei divizii, s-au aranjat programele ºcolilor rurale din 22 ianua-
rie 1898, precum ºi orarele tip din acelaº an.1

În timpul congresului corpului didactic primar, þinut în Bucureºti în iulie
1901, s-a emis dorinþa ca în ºcolile rurale sã se introducã un orar, dupã care în
lunile de varã, lecþiunile sã se facã numai în orele de dimineaþã, iar în cele de
iarnã sã se facã trei ore dimineaþa ºi douã dupã amiazã. Am autorizat pe revizorii
ºcolari sã experimenteze acest orar, precum ºi mai multe altele care s-au propus,
în câte cel mult trei ºcoli în fiecare judeþ, în timpul anului ºcolar 1901–1902,
Experienþa fãcutã a arãtat cã sistemul propus la congres nu e practic; dar ea a
pus în acelaºi timp în evidenþã avantajele sistemului pe care l-am generalizat
apoi la 1 septembrie 1902, ºi pe care l-am expus pânã aici. Putem dar zice cã
noul orar nu a fost introdus decât în urma unei încercãri fãcute cu bãgare de
seamã, ceea ce este o garanþie serioasã pentru succesul lut viitor.

* * *

Pentru a completa cele ce avem de zis în privinþa lui, vom adãuga cã siste-
mul, pe care l-am expus pentru ºcolile cu un singur învãþãtor, se poate gene-
raliza, cu oarecare modificãri, ºi pentru cele cu mai mulþi învãþãtori.

Cu toate acestea, în unele pãrþi, unde erau greutãþi locale, am lãsat încã în
vigoare vechiul orar, atât pentru a da timp sã se înlãture dificultãþile, cât ºi pen-
tru a evita impunerea fãrã tranziþ iune a unei mãsuri aºa de însemnate.

Vacanþele regionale

Art. 23 din legea învãþãmântului primar prevede cã „epoca începerii anului
ºcolar, precum ºi vacanþele din cursul anului, se vor fixa prin regulament, dupã
regiuni“.

Dispoziþiunea aceasta, deºi introdusã în lege încã de la 1893, nu fusese încã
realizatã, poate pentru cã realizarea ei, aºa cum o prezintã legea, se pãrea foarte
anevoie. În adevãr nu era lesne a se face o anchetã aºa de vastã ºi a se fixa de
la centru vacanþele pentru fiecare regiune în parte, dupã informaþiuni insufi-
ciente sau interesate. O încercare de a se rezolva cestiunea în felul acesta, fãcutã
în 1898, nu dãduse nici un rezultat.

Noi am rezolvat cestiunea în modul cel mai practic, credem, separând-o în
douã pãrþi; de o parte vacanþele fixe, care vor fi aceleaºi pentru toate ºcolile, ºi
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care cuprind: 47 zile de vacanþã de varã (25 iunie pânã la 10 august inclusiv)
vacanþa Crãciunului (24 decembrie pânã la 7 ianuarie inclusiv), ºi vacanþa
Paºtelui (15 zile); iar de altã parte, 20 de zile de vacanþe regionale.

Aceste din urmã se vor þinea la epocile care se vor gãsi cele mai potrivite,
pentru ca copiii sã dea ajutor pãrinþilor în lucrãrile câmpeneºti. Ele se vor putea
da sau laolaltã sau în mai multe rânduri, cu condiþiune ca numãrul total al zilelor
de vacanþe regionale sã nu treacã peste 20. În localitãþile unde asemenea vacanþe
nu ar fi necesare, zilele lor vor putea sã se adauge la vacanþa de varã, la finele ei.

Epoca vacanþelor regionale ºi durata fiecãreia dintr-însele se va hotãrî, la
fiecare comunã, de cãtre consiliul comunal dupã propunerea învãþãtorului res-
pectiv, care va avea drept sã ia parte la ºedinþa cu vot consultativ. Deciziunea
luatã se va comunica în aceiaºi zi revizorului ºcolar de cãtre învãþãtor. (Decretul
Regal nr. 3.139 din 1 octombrie 1901.)

Cu modul acesta, se rãspunde pe deplin la intenþiunea legiuitorului, care
într-adins nu a fixat vacanþele în mod invariabil, pentru ca ele sã poatã fi utili-
zate, dupã localitãþi, la lucrãrile câmpului, ºi se evitã centralizarea deciziunilor
într-o cestiune care nu se învoieºte deloc cu centralizarea.

Examenele de absolvire a cursului primar rural

Prin regulamentul din 26 februarie 1899, (anexa nr. 19) s-a hotãrât ca exa-
menele de ultima clasã primarã, atât urbanã cât ºi ruralã, sã se facã pe grupe de
mai multe ºcoli, ºi în prezenþa unui delegat al ministerului.1

Pentru aceasta, regulamentul dispune ca ºcolile din acelaºi judeþ sã se
împartã într-un numãr de cercuri ºcolare, fiecare cerc cuprinzând mai multe
ºcoli alese în aºa fel, ca distanþa de la fiecare din ele pânã la una care sã fie în
mijlocul cercului, sã fie cât mai micã ºi nu greu de strãbãtut.

ªcolarii din ultima clasã a tuturor ºcolilor primare dintr-un cerc ºcolar se
reunesc la ºcoala centralã a cercului, care a fost aleasã mai dinainte, ºi în ziua
care a fost hotãrîtã mai dinainte de revizor. Acolo ei þin examenul împreunã, în
prezenþa delegatului ministerului, care dã note, având în vedere ºi notele de
peste an ale ºcolarilor, dupã cataloagele ºcoalei.

Motivele care au dictat aceastã mãsurã au fost mai multe.
În prima linie a fost trebuinþa de a se adaugã un nou mijloc de control serios

ºi regulat asupra învãþãmântului primar. Cu un singur revizor ºcolar pe judeþ, cum
avem acum, este imposibil sã credem cã un asemenea control existã. Revizorul
are prea multe însãrcinãri, ºi numãrul ºcolilor a crescut prea mult pentru ca fiecare
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din ele sã poatã fi inspectate cum trebuie, mai mult decât o datã pe an, ceea ce este
evident cã nu ajunge. Examenul de absolvire însã aratã rezultatele obþinute în
fiecare ºcoalã; ºi, dupã numãrul ºi calitatea absolvenþilor pe care îi dã fiecare
învãþãtor, se judecã mai bine munca lui decât prin orice alt mijloc.

Examenul de absolvire mai are avantajul cã face pe învãþãtori sã se cunoas-
cã ºi sã se judece unii pe alþii, ceea ce provoacã emulaþiunea între dânºii. Învãþã-
mântul lor capãtã prin aceasta mai multã seriozitate, iar metodele mai multã
uniformitate ºi însemnate îmbunãtãþiri, prin comparaþiunea silinþelor tuturor în
întrunirile anuale.

E adevãrat cã la început mãsura aceasta a fost întâmpinatã cu oarecare osti-
litate de cãtre învãþãtori; dar în scurtã vreme se convinserã de foloasele ei.

De altfel, rezultatele dobândite rãspund îndeajuns la orice obiecþiune. Iacã
numãrul absolvenþilor ºcolilor rurale de la 1896 pânã la 1901. Amintim cã
examenul de absolvire a fost decretat în februarie 1899 ºi a avut loc pentru
prima oarã în iunie 1899.

În 1896 au fost 4.354 absolvenþi
În 1897 au fost 6.880 absolvenþi
În 1898 au fost 9.118 absolvenþi
În 1899 au fost 9.798 absolvenþi
În 1900 au fost 11.564 absolvenþi
În 1901 au fost 12.499 absolvenþi

* * *

Examenele de absolvire au fost instituite nu numai pentru ºcolile rurale, ci
ºi pentru cele urbane. Lipsa de mijloace însã nu a permis pânã acum a o aplica
la aceste din urmã. Bunele rezultate dobândite la ºcolile rurale ne obligã însã sã
ne silim a generaliza mãsura. Am luat mãsuri pentru ca aceasta sã se facã în 1904.

Învãþãmântul agricol în ºcoala primarã ruralã

ªcoala ruralã, ca sã rãspundã chemãrii ei, trebuie sã fie o pregãtire pentru
viaþa þãrãneascã sub toate manifestãrile ei, ºi cea mai însemnatã dintr-însele este
activitatea agricolã.

Trebuia dar ca învãþãmântul agricol sã ocupe loc de frunte în programa ºcolii
rurale; ºi nu învãþãmânt teoretic, ci un învãþãmânt cu totul practic ºi modest, atâta
cât trebuie pentru a întreþinea ºi a dezvolta dragostea pentru pãmântul producãtor, ºi
pentru a permite o îmbunãtãþire cât de micã a practicei urmate pânã acum de þãrani.

Fie din lipsã de timp, fie din lipsã de personal, fie din cauza prejudiciului
învechit cã ºcoala e fãcutã numai pentru abstracþiuni ºi pentru teorie, pânã acum
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învãþãmântul agricol în ºcoala ruralã rãmãsese numai o simplã dorinþã, fãrã cel
mai mic început de realizare.

Sperãm cã silinþele ce ne-am dat, atât noi cât ºi învãþãtorii, în aceºti din urmã
ani, vor contribui a face ca acest mare gol sã fie umplut în mod satisfãcãtor.

* * *

Organizarea învãþãmântului agricol în ºcolile rurale întâmpinã trei mari
obstacole: lipsa de terenuri de culturã pe lângã fiecare ºcoala, lipsa de timp ºi
lipsa de personal competent.

Vom expune, în cele ce urmeazã, mijloacele de care ne-am servit, pentru a
triumfa de dânsele.

* * *

Din cele 3.653 ºcoli rurale câte aveam în 1901, sunt 1.476 care au câte o
bucatã de loc în sat sau chiar împrejurul ºcolii, pentru grãdinã ºcolarã, ºi 1.450
care au teren în þarinã. Aceste terenuri, în cea mai mare parte, au fost date
ºcolilor din moºiile particulare sau din moºiile statului, când cu diversele împro-
prietãriri. Unele, puþine la numãr, provin din donaþiuni sau din legate. Prin
urmare, 2.203 ºcoli nu aveau teren de culturã ºi 2.177 nu aveau nici chiar loc de
grãdinã. Dar în fapt situaþiunca era ºi mai rea, cãci o bunã parte din terenurile
ºcolare erau cotropite, unele în totalitate; iar revendicarea lor ar costa mult timp
ºi o cheltuialã mai mare decât însãºi valoarea lor.

Neajunsul acesta este cel mai grav ºi cel mai greu de înlãturat; cãci, chiar
dacã am voi ºi am avea mijlocul de a cumpãra locurile ce ne lipsesc, de cele mai
multe ori nu am avea cum sã le cumpãrãm, cãci vetrele satelor ºi locurile
imediat vecine, singurele care pot conveni pentru ºcoala, sunt de cele mai multe
ori nealienabile, prin legea de împroprietãrire de la 1864 ºi de la 1879.

Aºa fiind, a trebuit sã ne mulþumim a încerca sã organizãm învãþãmântul
agricol numai pe unde ºcolile aveau pãmânt. Am încercat sã atenuãm rãul acesta,
adresând în februarie 1902 un apel cãtre proprietari, arendaºi, cãtre Eforia
Spitalelor civile din Bucureºti, Epitropia St. Spiridon din Iaºi, Epitropia averilor
Brâncoveneºti, societatea agrarã ºi cea agricolã (anexa nr. 20). Prin acest apel,
rugam pe toþi sã procure ºcolilor de pe proprietãþile lor câte o bucatã de loc de
grãdinã, ºi una de culturã în þarinã, aceasta din urmã de o întindere de 2 pânã la
10 hectare, fie prin donaþiune de veci, fie pe timp limitat, fie chiar cu arendã, cu
înlesniri pentru plata arenzii1. Apelul acesta, rãspândit în toatã þara într-un mare
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numãr de exemplare, nu a rãmas fãrã efect, cãci un numãr destul de mare de
proprietari ºi arendaºi s-au grãbit ºi continuã încã a oferi ºcolilor pãmânturi, în
tot felul de condiþiuni. Îndeosebi, Epitropia St. Spiridon a fãcut sã se prezinte un
proiect de lege, deja votat de unul din cele douã corpuri legiuitoare, prin care este
autorizatã a ceda de veci câte o bucatã de loc tuturor ºcoalelor de pe moºiile sale.

Un alt mijloc la care am mai recurs, a fost de a cere sã ni se cedeze de cãtre
ministerul domeniilor conacele moºiilor statului vândute în loturi, lucru prevã-
zut prin legea vânzãrii bunurilor statului.

Este însã evident, ca toate aceste mijloace nu sunt suficiente, ºi cã va trebui
ca multã vreme sã se urmãreascã dotarea ºcolilor rurale cu pãmânturi, prin
mijloace diverse, potrivite cu împrejurãrile.

Douã cãi se pare cã sunt cu deosebire indicate pentru aceasta.
Una este ca Casa ªcoalelor sã cumpere treptat, din veniturile sale proprii,

terenurile necesare. Pentru aceasta însã va trebui sã se înmulþeascã resursele de
care dispune azi aceastã Casã, ºi care nu sunt suficiente pentru aceastã grea
sarcinã.

A doua ar fi ca statul ºi toate marile administraþiuni publice sau puse sub
controlul statului sã fie obligate, prin o lege, a ceda din moºiile lor ºcoalelor
aflate pe dânsele ºi lipsite de terenuri, câte o întindere de loc de 5 hectare, cât
mai aproape posibil de ºcoalã.

Cu aceste chipuri, nu s-ar face sã disparã rãul de tot, dar s-ar micºora în
mare parte.

* * *

Dar nici la ºcolile care aveau pãmânturi nu s-a putut începe îndatã învãþã-
mântul agricol. Locurile de grãdini ºcolare erau mai toate neîmprejmuite. ºi din
cauza aceasta nicio culturã nu se putea face pe ele. Cãci erau la discreþiunea
rãufãcãtorilor ºi a vitelor satului: iar pãmânturile din þarinã erau arendate, con-
form legii Casei ªcoalelor.

În ceea ce priveºte împrejmuirea grãdinilor, ne-am adresat prefecþilor de
judeþe ºi le-am cerut sã ne ajute. Cei mai mulþi din ei au ascultat cererea noastrã.
De altã parte învãþãtorii înºiºi au ºtiut sã intereseze pe sãteni ºi pe autoritãþile
comunale.

Cu modul acesta, un numãr de 1.190 de grãdini, dintre care cele mai multe nu
erau împrejmuite, se gãsesc azi înconjurate cu gard, cu uluci sau cu ºanþuri adânci.
Mulþi învãþãtori introduc gardul viu (glãdiþa), împrejmuire care nu costã mai nimic
ºi care pânã în trei sau patru ani va înconjura o mulþime din grãdinile ºcolare.

Cât pentru pãmânturile din þarinã, nu am putut sã le redãm ºcolii, pentru cã
venitul lor formeazã, prin lege, una din principalele resurse ale Casei ªcoalelor;
dar am cãutat sã le scoatem din mâna arendaºilor particulari, în mare parte

1901–1904 / 249

+Opere_vol_II_final.qxd  11/22/2009  1:15 PM  Page 249



250 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. II

cârciumari sau speculanþi, pentru a le da învãþãtorilor. Pentru aceasta, am luat
deciziunea din 25 aprilie 1901 (anexa nr. 21)1.

Prin aceastã deciziune se dispune ca pãmântul ºcoalei sã fie arendat de
preferinþã învãþãtorului respectiv, sau unui alt învãþãtor al unei ºcoli situate
într-o razã nu mai mare de 4 kilometri. Învãþãtorului arendaº i se acordã însem-
nate înlesniri, ºi ca preþ al arendei ºi ca mod de platã, care i se permite a o face
în rate lunare, prin reþineri din salariu.

Casa ªcoalelor procurã seminþe alese, pomi ºi arbori pentru plantaþiuni, iar
plata lor se face în rate, tot prin reþineri din salariu.

În schimb însã, învãþãtorul este dator ca sã lucreze pãmântul ºcolii în mod
mai raþional decât sãtenii din localitate, ºi ca la aceastã lucrare sã întrebuinþeze pe
ºcolarii sãi cei mai în vârstã, pentru a-i deprinde cu o culturã mai perfecþionatã.

* * *

Al doilea neajuns, care se opunea la introducerea învãþãmântului practic
agricol, era lipsa de timp. Programa era în aºa fel dispusã, încât învãþãtorului nu
i se lãsau orele necesare pentru a lucra la câmp sau în grãdinã.

Neajunsul acesta a fost înlãturat în prima linie prin însemnatele reduceri
fãcute în programã, în anii 1897 ºi 1903. Prin aceasta, s-a lãsat liberã o jumãtate
de zi pe fiecare sãptãmânã, care se consacrã întreagã lucrãrilor practice agricole.

Dar lucrãrile acestea nu se fac cu aceeaºi intensitate în toate epocile anului. Se
poate apoi întâmpla ca în jumãtatea de zi prevãzutã pentru munca agricolã sã fie
timpul nefavorabil, ceea ce ar cauza pierderea profitului unei sãptãmâni întregi.

Pentru a face faþã acestui neajuns, prin deciziunea din 17 iulie 1902 (anexa
nr. 22)2, învãþãtorii sunt autorizaþi ca, în interesul învãþãmântului practic agricol,
sã suspende cursul ºcoalei pentru un timp nu mai lung de trei zile pe fiecare
lunã. Zilele acestea ei le vor alege atunci când munca câmpului ºi timpul po-
trivit reclamã o activitate mai mare; într-însele ei vor lucra la câmp cu ºcolarii
lor cei mai înaintaþi: iar, pentru compensare, în alte sãptãmâni, când lucrul câm-
pului nu va fi aºa zornic, ei vor putea lua jumãtatea de zi destinatã lui, pentru a
împlini zilele în care cursurile au fost suspendate.

În fine, întrebuinþarea raþionalã a vacanþelor regionale, despre care am vor-
bit mai sus, va pune la dispoziþiunea învãþãtorilor un numãr de 20 zile pe an, de
care vor putea uza uneori, în interesul învãþãmântului agricol.

Aceste trei mijloace sunt suficiente pentru a înlãtura lipsa de timp, ca pie-
dicã a învãþãmântului agricol.

1. Aceastã deciziune e în colecþia de faþã sub nr. 34.
2. Vezi colecþia de faþã, nr. 65.
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* * *

A treia piedicã, ºi poate cea mai gravã, era cã nu dispunem de un personal
special pentru învãþãmântul agricol, nici de mijloace pentru a-l plãti; iar învã-
þãtorii actuali, în cea mai mare parte, nu posedã cunoºtinþele practice agricole
care ne sunt necesare.

Pentru a învinge dificultatea, am recurs la sistemul învãþãtorilor agricoli
ambulanþi, care nu trebuie confundaþi cu învãþãtorii de acelaºi nume întrebuin-
þaþi în Italia ºi în Germania (anexa nr. 23).1

Pentru noi, un învãþãtor ambulant este un învãþãtor ca toþi ceilalþi, dar care
posedã acele câteva cunoºtinþe practice de agriculturã, grãdinãrie, pomologie,
pe care voim sã le popularizãm. Acestui învãþãtor i se dã un concediu de ºapte
luni pe an, iar suplinitorul lui este plãtit de Casa ªcoalelor. 

În timpul celor ºapte luni, învãþãtorul ambulant este dator sã peregrineze la
un numãr de ºcoli rurale, care sunt mai în vecinãtatea locuinþei lui. I se dau în
seamã 7, 10 sau 12 ºcoli, dupã cum sunt ºi împrejurãrile; bineînþeles, ºcoli din
acele care au pãmânt.

Învãþãtorul ambulant este dator sã se ducã la prima ºcoalã, anunþând de mai
înainte sosirea lui. Acolo gãseºte pe învãþãtor cu ºcolarii cei mai înaintaþi în
vârstã, ºi se lucreazã una sau douã zile, sub ochii lui ºi dupã indicaþiunile lui.

Pe urmã se duce la altã ºcoalã, unde face tot aºa; ºi aºa mai departe.
Dupã ce a trecut pe la toate, se întoarce la prima ºcoalã ºi asistã la o nouã

serie de lucrãri.
În fiecare ºcoalã unde merge, el controleazã rezultatele dobândite ºi modul

cum au fost urmate instrucþiunile sale, ºi consemneazã observaþiunile sale în
condica de inspecþii a ºcoalei.

Cu modul acesta, un singur învãþãtor poate sã dea învãþãmântul practic la
un numãr de 7–12 ºcoli, dupã împrejurãri. De învãþãmântul acesta profitã nu
numai elevii ºcoalelor date în seama învãþãtorului ambulant, dar ºi învãþãtorii
lor; aºa cã se poate spera ca, pânã în câþiva ani, unii dintr-înºii sã poatã ºi ei la
rândul lor sã serveascã ca învãþãtori ambulanþi Cu modul acesta, în puþinã
vreme, prin generalizarea sistemului, am putea face ca toþi învãþãtorii sã fie apþi
pentru învãþãmântul practic agricol.

În anii 1902 ºi 1903, nu am avut decât 32 de învãþãtori ambulanþi, adicã
câte unul de fiecare judeþ; Casa ªcoalelor nu a avut mijloace ca sã întreþinã mai
mulþi. Dar rezultatele obþinute cu dânºii sunt de naturã a ne încuraja, ºi plãtesc
cu mare prisosinþã neînsemnatul sacrificiu bãnesc fãcut.

Se impune acum ca numãrul lor sã se mãreascã ºi ca situaþia lor sã fie mai
bine definitã, pentru ca noul învãþãmânt sã devinã temeinic ºi general.
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Pentru aceasta, este indispensabil ca învãþãtorii ambulanþi sã fie trecuþi în
bugetul statului, care sã prevadã sumele necesare pentru ca toate ºcoalele care
au pãmânturi sã poatã beneficia de serviciile lor. Socotind cã ar fi 2.400 ºcoli,
care pot beneficia de pãmânturile ºcolare, cã ar fi în mijlociu în învãþãtor
ambulant la fiecare 10 ºcoli, ºi cã suplinitorul unui învãþãtor ambulant costã 600
lei pe an, ar fi dar o cheltuialã de 144.000 lei pe an, pe care trebuie sã prevedem
cã va avea s-o suporte statul pentru acest scop. Atâta este foarte puþin în
comparaþiune cu însemnãtatea scopului ce se urmãreºte; ºi pe urmã nu trebuie
sã se piardã din vedere cã aceastã cheltuialã nu va dura decât câþiva ani, câþi vor
fi necesari pentru ca învãþãtorii actuali sã capete cunoºtinþele, necesare, ºi sã nu
mai aibã nevoie de învãþãtorul ambulant.

Dar pânã când statul sã poatã lua asuprã-ºi aceastã sarcinã, ne-am adresat,
în toamna anului 1902, cãtre prefecþii de judeþe, rugându-i sã caute a face ca
judeþele sã ne vinã în ajutor pentru înmulþirea învãþãtorilor ambulanþi. Din
nenorocire, intervenþiunea noastrã a venit la un moment când bugetele judeþelor
erau deja încheiate. Cu toate acestea, mai multe din ele au putut sã rãspundã
favorabil apelului nostru, aºa cã, în 1903, pe lângã cei 32 de învãþãtori ambu-
lanþi plãtiþi de Casa ªcoalelor, au mai funcþionat încã 12, daþi de judeþe.

Sperãm cã acest numãr va fi crescut în 1904.
Este evident însã cã instituþiunea învãþãtorilor ambulanþi nu poate fi privitã

decât ca ceva tranzitoriu. Pentru ca învãþãmântul agricol sã devinã temeinic,
trebuie sã aibã mijlocul de a trãi fãrã ajutorul învãþãtorilor ambulanþi, ºi pentru
aceasta trebuie ca pregãtirea viitorilor învãþãtori sã fie completatã cu ceea ce
lipseºte celor de azi, în partea cunoºtinþelor agricole.

Pentru acest scop, am cãutat sã facem ca învãþãmântul agricol sã devinã
realitate în ºcoala normalã.

Agricultura figureazã de mult în programa ºcoalelor normale; e regretabil
însã cã acest curs a fost tratat ca un curs pur teoretic, fãcut numai în clasã, ºi deloc
sau mai deloc însoþit de practica pe câmp. ªi cu toate acestea, încã de la 1886 se
luaserã dispoziþiuni pentru ca fiecare ºcoalã normalã sã aibã câte o bucatã de loc
destul de mare, pentru a se putea face practica agricolã în mod îndestulãtor. Atunci
s-a dispus transferarea ºcoalei normale din Bucureºti la Câmpulung, pe un teren
de 10 hectare, cãpãtat de la comunã; s-a cumpãrat, pentru ºcoala ,,Vasile Lupu“
din Iaºi grãdina Pester, de o întindere de 64 hectare, ºi s-a obþinut la Bârlad, pentru
ºcoala de acolo, un teren de 9 hectare 7.930 m.p. Mai pe urmã, în 1898, în acelaºi
scop s-au dotat ºcoalele normale din Craiova ºi Galaþi cu terenuri întinse, de câte
10 hectare.

ªcoala normalã a Societãþii pentru Învãþãtura Poporului Român din
Bucureºti, clãditã în mijlocul oraºului, era lipsitã de putinþa de a da învãþã-
mântul practic agricol. Noi am reparat rãul anul acesta, punând la dispoziþiunea
ei, pentru acest scop, locul de grãdinã pe care-l posedãm lângã biserica Radu-
Vodã, în întindere de vreo 2 hectare.
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Cu toate acestea, cursul de agriculturã a continuat sã fie în cea mai mare
parte un curs pur teoretic pânã în 1898, când am luat dispoziþiunea ca fiecare
ºcoalã normalã sã aibã câte un agronom, a cãrui însãrcinare exclusivã sã fie de
a lucra cu normaliºtii pe câmp. În acelaºi an, am profitat de un fond donat de
repausatul Petrovici Armis(35), pentru a înzestra ºcolile din Craiova ºi Galaþi cu
uneltele ºi vitele necesare pentru formarea unei ferme; mai pe urmã s-au dotat
ºi celelalte în acelaºi mod. Azi singura ºcoalã din Buzãu este lipsitã de o
asemenea înzestrare, din cauza cã nu are nici local, nici teren suficient.

Cu aceste mijloace, învãþãmântul agricol în ºcoalele normale poate deveni
o realitate. Deja în unele i se da ºi mai înainte o deosebitã atenþiune. Aºa, la
,,Vasile Lupu“ din Iaºi, se fãcea ºi mai înainte de 1898 cultura de legume, lucer-
nã, cereale, vie, flori ºi pomi roditori.

În anii 1897 ºi 1898, am însãrcinat pe dl I. Mitru, director al ºcoalei nor-
male „Vasile Lupu“, ºi pe dl S. Haliþa, inspector ºcolar, sã studieze în mod
complet cestiunea organizãrii învãþãmântului practic agricol în ºcoalele normale
ºi a înfiinþãrii grãdinilor ºcolare pe lângã ºcoalele rurale. În urma rapoartelor
foarte documentate ce ne-au înaintat dlor (publicate în „Buletinul“ nr. 101 din
15 octombrie 1897 ºi nr. 130 din 7 ianuarie 1899), am dat rezoluþiunea din 26
decembrie 1898 (anexa nr. 24), prin care dispuneam modul cum învãþãmântul
agriculturii în ºcoalele normale sã se facã în mod practic, regulam formarea de
pepiniere de arbori fructiferi, ordonam înfiinþarea de grãdini ºcolare pe lângã
ºcoalele rurale, înfiinþam premii pentru învãþãtorii care vor avea cele mai bune
grãdini, dispuneam modul de constructiune a locuinþelor învãþãtorilor, aºa ca sã
poatã servi pentru o gospodãrie þãrãneascã.1

Dar toate aceste dispoziþiuni au primit organizarea ºi consacrarea lor
definitivã prin noua programã a ºcoalelor normale care se pune în aplicare la 1
septembrie 1903. Într-însa se acordã agriculturii practice câte 4 ore pe sãptã-
mânã în fiecare clasã, în lunile în care se poate face muncã pe câmp. Cu modul
acesta, ºcolarii din fiecare clasã pe rând sunt obligaþi sã lucreze pe câmp câte o
jumãtate de zi pe sãptãmânã, ceea ce, pe lângã folosul învãþãturii, va mai avea
ºi pe acela de a nu lãsa ca normaliºtii, fii de þãrani, sã se dezveþe, în cursul celor
ºase ani de ºcoalã, de a pune mâna pe coarnele plugului.2

Avem bune speranþe cã silinþele acestea vor fi încoronate de cel mai deplin
succes. Deja ºcoalele normale din Iaºi, Câmpulung ºi Bârlad cultivã pãmânturile
lor în mod admirabil, ºi ºi-au format niºte adevãrate ferme model, cultivate
numai cu normaliºtii. Cele din Galaþi ºi Craiova le urmeazã de aproape, fiind
întârziate faþã de ele prin faptul cã clãdirea ºi terenul li s-au dat în stãpânire abia
în 1901, ºi cã terenul celei de la Craiova încã nici nu este îngrãdit.
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* * *

Aºadar, întrucât priveºte pe viitorii învãþãtori, suntem asiguraþi cã ei vor
avea capacitatea cuvenitã pentru învãþãmântul practic agricol.

Cât pentru învãþãtorii actuali, pe lângã instrucþiunea practicã ce vor primi de
la învãþãtorii ambulanþi, dupã sistemul pe care l-am expus mai sus, am cãutat sã
profitãm ºi de conferinþele anuale din aprilie, când învãþãtorii din fiecare judeþ
sunt reuniþi în capitala judeþului pentru opt zile. La conferinþele din 1902 ºi 1903,
jumãtate din timp a fost întrebuinþat pentru a se trata cestiuni privitoare la învã-
þãmântul ºi practica agricolã, ºi anume: grãdina ºcolarã, întocmirea, împrejmuirea
ºi parcelarea ei; diferite feluri de pãmânt arabil: negru, nisipos, argilos ºi vãros;
experienþe simple pentru deosebirea felurilor de pãmânt; îmbunãtãþirea
pãmântului; îngrãºãminte; gunoiul ºi prepararea lui; groapa de gunoi; puterea
fertilizatoare a gazelor din gunoi; cultura zarzavaturilor în genere; pomii roditori
ºi viþa de vie; plante medicinale ºi dãunãtoare; flori; câmpul; împãrþirea culturilor;
rotaþia culturilor; cultura cartofului, sfeclei, grâului, lucernei, trifoiului; insecte
vãtãmãtoare; îngrijirea animalelor de muncã; viermii de mãtase; albinãritul.

În cele mai multe pãrþi, discuþiunile au fost foarte animate ºi fructuoase.
Profitãm asemenea de dispoziþiunea cuprinsã în art. 10 din legea învãþã-

mântului profesional, care prevede cã învãþãtorii actuali, ca sã poatã fi între-
buinþaþi la ºcoalele elementare de agriculturã, trebuie sã facã un an de practicã
într-o ºcoalã de agriculturã sau într-o fermã model. Anul acesta se trimit doi
învãþãtori ºi se va continua tot aºa ºi în viitor. Învãþãtorii astfel formaþi vor fi
utili, fie la ºcoalele elementare de agriculturã, fie ca învãþãtori ambulanþi.

* * *

Ceea ce se face pe o scara mare în privinþa învãþãmântului agricol în genere,
se face într-un cerc mai restrâns, pentru a propaga printre învãþãtori cunoºtinþe
mai speciale, în legãturã cu agricultura.

Încã din anul 1895, ministerul de domenii a organizat un curs practic de
sericiculturã la mãnãstirea Varatec ºi a dispus a se aduce la dânsul câte doi
învãþãtori de judeþ pe fiecare an. Aceastã bunã dispoziþiune nu s-a mai putut aplica
de la 1900, când mãnãstirea Varatec a ars împreunã cu toatã instalaþiunea cursului
de sericiculturã. Dar bunele lui efecte au rãmas, pentru cã cultura mãtãsii s-a
propagat printre învãþãtori, ºi azi sunt mulþi din ei, ºi chiar din învãþãtoare, care se
ocupã de dânsa cu succes.

Tot aºa, noi ne-am silit a lãþi printre ei gustul pentru cultura albinelor. încã
de mai mulþi ani, Ministerul Instrucþiunii Publice a lucrat în acest sens. Mai
mulþi ani de-a rândul, dupã invitaþiunea ministerului domeniilor, el a trimis câte
o serie de învãþãtori pe fiecare an la ºcoala de agriculturã de la Roman, ca sã
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urmeze cursul de apiculturã ce se fãcea acolo. Dar acum se face apiculturã
foarte sistematicã ºi la ºcoala normalã „Vasile Lupu“, sub conducerea unui
apicultor special ºi de aceea, de anul trecut, învãþãtorii sunt trimiºi acolo, de
vreme ce gãsesc ºi înlesnirile de locuinþã ºi de întreþinere.

Afarã de aceasta, am cãutat sã profitãm ºi de alte mijloace, pentru a lãþi
aceste folositoare cunoºtinþe. Casa ªcoalelor a împãrþit pe la învãþãtori instruc-
þiuni tipãrite pentru îngrijirea albinelor. Într-un an am trimis o serie de învãþãtori
sã viziteze stupii d-lui Begnescu, un învãþãtor din Vlaºca, care se ocupã cu
apicultura pe un picior mai mare. În mai mulþi ani dearândul, am înlesnit unui
institutor din Piteºti, care cunoºtea aceastã meserie, mijloacele de a strãbate
satele din judeþele Argeº ºi Muscel, pentru a face cursuri practice de apiculturã.
Exemplul acesta l-a urmat apoi ºi judeþul Vâlcea, care a fãcut tot aºa cu un
apicultor din pãrþile acelea.

Fiecare din mãsurile pe care le-am expus pânã aici are utilitatea ei ºi concurã
pentru atingerea scopului nostru, care este de a ne forma un personal cât mai
capabil pentru întemeierea învãþãmântului practic agricol în ºcoalele rurale. Dar
acestea nu sunt singurele ce se pot lua. În asemenea materie, este mai util a se
recurge la mijloace numeroase, din care fiecare dã oarecare folos, decât la o singurã
mãsurã generalã, care rareori se poate acomoda deopotrivã de bine peste tot.

Am dori, spre exemplu, ca nou mijloc de perfecþionare, sã organizãm
excursiuni pe care sã le facã grupe de învãþãtori pentru a vizita ferme model,
culturi perfecþionate, ºi mai ales grãdinile sau culturile cele mai bine reuºite ale
colegilor lor. Excursiunile acestea ar avea folosul de a apropia pe învãþãtori unii
de alþii, de a-i face sã cunoascã þara ºi ar fi ºi un puternic mijloc de încurajare
pentru acei care ar lucra bine. E de regretat cã ne lipsesc mijloacele pentru a
realiza aceastã idee.

În altã ordine de idei, dat fiind cã exemplul este cel mai bun mijloc de pro-
pagare a unei bune agriculturi printre þãrani, ar fi de dorit ca exemplul dat de preot
sã se adauge pe lângã acel dat de învãþãtor. Ar trebui dar ca învãþãmântul practic
agricol sã se introducã ºi în seminarii, precum s-a introdus în ºcoalele normale. Dar
seminarul din Iaºi este construit în oraº, iar cel din Bucureºti, deºi construit la
margine, nu are teren de culturã, ºi nici nu e probabil sã poatã avea în curând.

E de temut cã aceste piedici curat materiale se vor opune la realizarea unui
deziderat aºa de util. Cu toate acestea, noi ne-am preocupat de aceastã cestiune încã
din 1898, când, prin adresa din 13 noiembrie cãtre directorii seminariilor (anexa nr.
25), le-am cerut pãrerea asupra modului cum s-ar putea înlãtura acest neajuns.1

Acum cã am arãtat greutãþile ce am avut de învins pentru a introduce învã-
þãmântul agricol în ºcoala ruralã ºi mijloacele ce am întrebuinþat pentru a le
înlãtura, sã arãtãm modul cum am cãutat sã organizãm acest învãþãmânt.

El cuprinde douã pãrþi: învãþãmântul în grãdina ºcolarã, ºi acel din þarinã.

1901–1904 / 255

1. Colecþiunea de faþã sub nr. 19 (vol.I, n.ed.).

+Opere_vol_II_final.qxd  11/22/2009  1:15 PM  Page 255



Cel dintâi a fost organizat în 26 decembrie 1898. În urma unui raport al d-lui
I. Mitru, directorul ºcoalei normale ,,Vasile Lupu“ din Iaºi, relativ la modul cum
se fãcea învãþãmântul agricol la acea ºcoalã, am însãrcinat pe dl S. Haliþa,
inspector al învãþãmântului primar, sã ne propunã un plan pentru organizarea
învãþãmântului agricol în ºcoalele normale.

În rezoluþiunea pusã pe raportul d-lui Haliþa (anexa nr. 24), am hotãrât ºi
începerea grãdinilor ºcolare rurale, care, deºi prevãzute prin lege, rãmãseserã
nerealizate aproape pretutindeni, precum ºi înfiinþarea de premii de câte 50 lei
pentru grãdinile cele mai bune. În fapt însã aceste premii nu s-au înfiinþat atunci,
din cauza schimbãrilor urmate în guvern.1

În anii 1899 ºi 1900, s-au înfiinþat câteva grãdini ºcolare. Avântul cel mai
mare l-au luat însã de la 1901, pe de o parte în urma îndemnurilor noastre, pe
de alta prin înfiinþarea ºi înmulþirea premiilor decise la 26 decembrie 1898
(anexele nr. 26 ºi 27)2.

În urma acestor mãsuri, înmulþirea grãdinilor ºcolare a mers cu o
repeziciune foarte mare. De unde pânã în anul 1898 nu se înfiinþaserã decât 304
grãdini în toatã þara, numãrul lor a crescut cu 210 în 1899, ºi cu 787 în 1902 ºi
merge crescând mereu.

Dar nu era destul a înmulþi grãdinile; mai trebuia sã facem sã participe la
lucrãrile lor un numãr cât mai mare de copii. Pânã acum o mare piedicã era
prevenþiunea sãtenilor, care vedeau cu ochi rãi ea copiii lor sã lucreze în grãdina
ºcoalei, pentru cã acuzau pe învãþãtor cã-i pune sã lucreze în folosul sãu. E ade-
vãrat cã, dupã lege, venitul grãdinii aparþine învãþãtorului. Dar, pentru a-i scuti
de învinovãþiri ºi pentru a interesa chiar pe pãrinþi a lãsa pe copii sã se instru-
iascã în grãdina ºcoalei, am dispus, prin circulara din 5 februarie 1902 (anexa
nr. 23), ca 25% din venitul grãdinii sã se distribue între ºcolarii care vor lucra
în ea. Cu aceasta nu micºorãm beneficiul învãþãtorului, pentru cã el tot trebuia
sã plãteascã pe lucrãtorii grãdinii sale; dar interesãm pe ºcolari printr-un bene-
ficiu destul de apreciabil, care, în cazurile favorabile, se poate ridica pânã la 10
lei de fiecare ºcolar.3

O serie de alte mãsuri s-au mai luat tot cu scop de a întinde învãþãmântul în
grãdina ºcolarã.

Prin circulara din 28 iulie 1902 (anexa nr. 28)4, am ordonat ca, pe lângã
lucrul ºcolarilor în grãdina ºcoalei, sã aibã fiecare la el acasã câte o micã grãdinã,
pe care sã o îngrijeascã singur, învãþãtorul fiind dator a le inspecta din când în
când ºi a le da note pentru modul cum le cautã. În unele judeþe, dispoziþiunea

256 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. II
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aceasta a dat rezultate excelente; aºa în Vâlcea sunt peste 2.000 de asemenea
grãdini, pe care copiii le cautã cu o râvnã deosebitã, ºi de multe ori se vãd
asociindu-se câte mai mulþi între ei, pentru a-ºi cultiva grãdinile pe rând ºi a face
unele lucrãri pe care un singur copil nu le-ar putea face. La Poenarii-Rali (jud.
Prahova), în doi ani de zile, nu au mai rãmas decât 14 case þãrãneºti din 201, câte
compun satul, fãrã grãdinã de legume.

Prin circulara din 11 martie 1902, am invitat pe învãþãtorii din judeþele de
munte, care au grãdini plantate cu pomi fructiferi, sã adune seminþele ºi sâm-
burii fructelor, pentru a se distribui la ºcoalele lipsite de asemenea plantaþiuni.
Cu modul acesta, s-au adunat în 1902 o cantitate de 788 kilograme de seminþe
diferite, de la ºcoalele din regiunea podgoriei ºi a muntelui, care s-au distribuit
la ºcoalele din judeþele Ilfov, Vlaºca, Ialomiþa ºi Teleorman. ªi tot aºa se va
urma ºi în anii viitori.

Prin circulara din 12 august 1902 a Casei ªcoalelor, se organizeazã expozi-
þiuni anuale ale grãdinilor ºcolare (anexa nr. 29), prevãzându-se premii bãneºti
pentru expozanþii cei mai merituoºi. Dispoziþiunea aceasta a fost adusã la cu-
noºtinþa tuturor prefecþilor, cerându-li-se sprijinul, ºi prima expoziþiune va avea
loc în septembrie 1903.1

Aceste diverse mãsuri au avut de efect de a arãta învãþãtorilor cã ministerul
pune mare preþ pe dezvoltarea grãdinilor ºcolare; a deºteptat emulaþiunea între
dânºii; i-a interesat ºi pe ei ºi pe ºcolari ºi pe pãrinþii acestora, la o îndeletnicire
care pânã acum rãmãsese de zece ani literã moartã în lege. Lipsa de timp nu ne-a
permis sã punem sã se facã o statisticã mai amãnunþitã, care sã ne arate numãrul
ºcolarilor care iau parte la lucrãrile de grãdinãrie anul acesta, abia la doi ani dupã
organizarea lor; dar suntem siguri cã ea ne-ar da rezultate foarte îmbucurãtoare.

* * *

Învãþãmântul agricol în þarinã a fost regulat prin circulara din 5 februarie
1902 (anexa nr. 23). Totul se reduce la aceasta cã, din pãmântul din þarinã al
ºcoalei, se consacrã o întindere de 2 hectare anume pentru învãþãmântul agricol.
Aceste 2 hectare se lucreazã de cãtre învãþãtor cu ºcolarii lui cei mai în vârstã,
sub conducerea învãþãtorului ambulant, aºa cum am arãtat mai sus, ºi în
jumãtatea de zi pe sãptãmânã care, prin programã, i s-a rezervat anume pentru
acest scop. Produsul acestor 2 hectare se împarte astfel: 25% învãþãtorului, 10%
învãþãtorului ambulant ºi 65% ºcolarilor lucrãtori.2

Pe unde ºcoala nu are deloc pãmânt în þarinã, învãþãtorii au fost îndemnaþi
sã ia chiar cu arendã cele 2 hectare.
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Sistemul acesta a fost perfecþionat de învãþãtorul Teodor Zaharescu de la
Glodeanu-Cârlig, judeþul Buzãu. Neavând pãmânt, a luat o bucatã de loc cu
arendã; însã, în loc de a-l lucra numai cu ºcolarii sãi, el a atras în asociaþiune ºi
pe pãrinþii acestora, ºi pe alþi sãteni. Pãmântul se lucreazã de toþi în tovãrãºie,
sub conducerea ºi dupã normele puse de învãþãtor, iar venitul se împarte între
toþi. Se înþelege cã, cu o culturã bine fãcutã, venitul acesta este cu mult mai mare
decât acel obiºnuit, pe care l-ar da o întindere egalã de pãmânt, lucratã dupã
chipul ordinar. Deosebirea de folos este, ºi pentru ºcolari, dar mai ales pentru
cei adulþi, un îndemn puternic ca sã se foloseascã ºi mai departe de învãþãturile
cãpãtate. Cu modul acesta, ºcoala ruralã devine un mijloc foarte eficace de
instrucþiune agricolã, nu numai pentru copii, dar ºi pentru oamenii în vârstã.

Inovaþiunea aceasta ni s-a pãrut aºa de însemnatã încât nu am ezitat a o
recomanda tuturor învãþãtorilor, prin circulara din 10 ianuarie 1903 (anexa nr.
30). îndemnul a fost ascultat de mulþi din ei, uneori cu un succes desãvârºit.1

Vom cita exemplul învãþãtorului N. Petriceanu de la Podul Iloaei (jud. Iaºi).
ªcoala de acolo neavând pãmânt, învãþãtorul a luat cu arenda de la proprietarul
moºiei o întindere de 2 fãlci (2 hectare 8.642 mp) în marginea târguºorului, într-un
loc bãltos, dar propriu pentru cultura legumelor. Pentru cultura lui, învãþãtorul s-a
asociat cu 18 din ºcolarii lui, bãieþi ºi fete, ºi cu 10 oameni din sat, dând fiecãrui
ºcolar câte 360 pânã la 1.160 metri pãtraþi, iar adulþilor, dupã cererea lor, parcele
ele 400 pânã la 2.550 metri pãtraþi. Fiecare parcelã se lucreazã de cãtre cel care o
are ºi produsul ei aparþine întreg lucrãtorului; iar restul rãmas peste aceste parcele
se lucreazã de toþi împreunã. S-a cultivat lucerna ºi tot felul de legume, ridicân-
du-se de pe aceeaºi bucatã de loc câte douã recolte într-o varã. Era de admirat
sârguinþa, atenþiunea ºi dragostea cu care toþi lucrau, chiar bãieþi ºi fete de câte 11
sau 12 ani, ºi mândria cu care fiecare arãta produsele muncii sale. ªi îndemnul va
fi ºi mai mare la sfârºit când, dupã încheierea socotelilor, fiecare va primi în bani
folosul muncii sale. Învãþãtorul conta cã acest folos nu va fi mai mic de 50 lei
pentru fiecare prãjinã (179 m.p.), pentru douã recolte într-un an, aºa cã folosul
unui copil ar putea fi de 100 pânã la 300 lei.

Un exemplu ca acesta face mai mult decât oricâte îndemnuri ºi instrucþiuni
ale ministerului, ºi de aceea am luat mãsuri ea sã se aducã la cunoºtinþa tuturor
ºcolilor modul de procedare ºi rezultatele obþinute de dl N. Petriceanu.

Cu modul acesta, se întinde foarte repede cultura legumelor printre þãrani,
ºi birul greu pe care-l plãteau grãdinarilor strãini tinde sã disparã. În multe
localitãþi, cum e judeþul Vâlcea, a ºi dispãrut aproape de tot. Aici sãtenii au
fundat ºi asociaþiuni de grãdinãrie, care iau în arendã o bucata mai mare de loc,
în scop de a face comerþ cu legumele. Productele le desfac prin sate, sau în
oraºele Râmnicul-Vâlcii ºi Drãgãºani.
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Avem convingerea cã miºcarea aceasta va continua, ºi încã cu mai mare
vigoare în viitor, atunci când, dupã ce se va sistematiza, beneficiile vor creºte ºi
vor dovedi chiar celor mai neîncrezãtori cât de bunã ºi mãnoasã este calea aceasta.

În aceeaºi ordine de idei, trebuie menþionaþi învãþãtorii care, în lipsã de
pãmânt, se ocupã cu albinãritul sau cu creºterea gândacilor de mãtase. Sunt
foarte numeroºi învãþãtorii care produc cearã ºi miere. Cultura mãtãsii nu e aºa
de rãspânditã; de ea se ocupã ºi unele învãþãtoare. Dar exemplul lor face sã se
întindã încetul cu încetul aceste îndeletniciri ºi printre sãteni, ºi pe fiecare zi se
vãd stupi sistematici luând loc în grãdinile þãranilor.

Sperãm cã aceastã bunã deprindere va rãmânea ºi în viitor, pentru cã cultura
albinelor ºi a gândacilor de mãtase se face azi în mai toate ºcolile normale, chiar
în cele de fete. Afarã de aceasta, la 25 iunie 1902 Casa ªcoalelor a imprimat ºi
a distribuit la toþi învãþãtorii niºte instrucþiuni practice, privitoare la creºterea ºi
îngrijirea albinelor.

* * *

Cu un cuvânt, s-a deºteptat ºi cãutãm a întreþinea printre învãþãtori un cu-
rent sãnãtos de muncã rodnicã, cu dorinþa de a lucra nu numai în ºcoalã ºi pentru
ºcoalã, ci în genere pentru a aduce concursul lor sub toate formele, pentru
ridicarea clasei þãrãneºti.

Noi ne silim a utiliza acest curent în modul cel mai fructuos posibil, ºi de
aceea nu lipsim a indica învãþãtorilor cãile cele mai potrivite pe care pot merge,
pentru realizarea scopului lor ºi al nostru.

Am crezut, între altele, cã învãþãmântul practic agricol poate fi utilizat pentru
a încerca sã îmbunãtãþim hrana þãranului, prin introducerea, în alimentarea lui, a
nouã elemente nutritive, ºi în special a cartofului, pe lângã cele puþine pe care le
are deja. În acest scop, prin dispoziþiunea din 10 aprilie 1902 (anexa nr. 31)1, am
înfiinþat un numãr de trei premii pentru învãþãtorii sau preoþii care vor fi dezvoltat
activitatea cea mai rodnicã, nu numai pentru a lãþi cultura cartofului printre þãrani,
dar ºi pentru a-l introduce în mod efectiv în alimentaþiunea lor zilnicã. Aceste
premii se vor plãti de Casa ªcoalelor, pe fiecare an, cu începere din toamna anului
1904, ºi. deoarece Casa ªcoalelor nu putea ca singurã sã înfiinþeze numãrul de
premii ce ar fi fost necesar, ne-am adresat ºi Ministerului de Domenii, prefecþilor,
societãþii de agriculturã ºi celei agrare, ca sã ne ajute. În scopul de a populariza ºi
a încuraja înmulþirea arborilor de orice fel ºi de a combate tendinþa þãranilor de a-i
distruge cu uºurinþã ºi fãrã trebuinþã, am instituit, prin deciziunea din 8 februarie
1902 (anexa nr. 32), serbarea sãdirii pomilor, care se face în fiecare an, la martie,
la fiecare ºcoalã ruralã. Serbarea s-a þinut deja în primãvara anilor 1902 ºi 1903.
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Dacã ea va da ºi la noi rezultatele obþinute pe aiurea, putem spera sã vedem
cândva curþile sãtenilor noºtri pline cu copaci folositori, ºi întinsele noastre câmpii
presãrate cu umbrã.1

* * *

Pentru a nu intra în prea multe amãnunte, ne mulþumim cu cele arãtate pânã
aici, din care se poate vedea modul cum am crezut cã putem realiza învãþã-
mântul practic agricol în ºcoala ruralã, rezultatele ce am dobândit deja, spe-
ranþele noastre. pentru viitor ºi greutãþile ce am avut de învins.

Fãrã îndoialã, aceste din urmã sunt mari ºi numeroase; noi nu am expus mai
sus decât o parte din ele. Trebuie sa mai adãugãm rutina care este aºa de înrã-
dãcinatã în spiritul sãtenilor ºi chiar în celelalte clase sociale. Pentru a o învinge,
va trebui ca activitatea începutã anii aceºtia sã fie menþinutã fãrã slãbire un lung
ºir de ani. Altfel, se va pierde încrederea, ºi bunele începuturi din anii aceºtia vor
merge ºi ele sã se adauge la imensa grãmadã a mãsurilor neisprãvite, care mãresc
pe fiecare zi scepticismul nostru când e vorba de orice inovaþiune, fie cât de bunã.

O altã dificultate, mai puþin gravã, dar de care totuºi a trebuit sã þinem seamã,
este lipsa de mijloace a învãþãtorilor, care nu pot sã-ºi înjghebeze modesta
gospodãrie agricolã, care le este indispensabilã pentru a putea face agriculturã ºi
grãdinãrie bunã pe pãmântul ºcoalei.

Cu toate cã mijloacele sale sunt destul de restrânse, Casa ªcoalelor ºi aici ne-
a venit în ajutor. Prin încheierea din 22 mai 1902, am dispus ca ea sã punã pe
fiecare an o sumã de 10.000 lei la dispoziþiunea învãþãtorilor, pentru a-i ajuta sã-ºi
alcãtuiascã gospodãria ruralã (anexa nr. 33). Acest ajutor li se face sub formã de
împrumut, dându-li-se suma de 300 pânã la 500 lei, pe care o restitue Casei
ªcoalelor prin reþineri din leafã, pânã într-un termen de 4 ani. Sumele restituite se
dau din nou cu împrumut la alþi învãþãtori. Cu modul acesta, pânã în 4 ani, Casa
ªcoalelor va dispune de un capital de 40.000 lei, care va servi apoi în mod
permanent pentru acest scop. Capitalul acesta va fi de mare utilitate în viitor,
pentru a permite noilor învãþãtori sã-ºi facã instalaþiunea de care au nevoie. În
momentul intrãrii lor în învãþãmânt, înlãturându-se astfel pentru viitorii învãþãtori
o cauzã de mari suferinþe, pe care au avut sã le îndure predecesorii lor.

* * *

Am expus pânã aici numai una din feþele activitãþii pe care ne silim sã o
imprimãm ºcoalei primare rurale: acea interioarã ºcoalei. În cele ce urmeazã
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vom cãuta sã expunem rolul pe care ne silim sã-l dãm ºcolii ºi în afarã de pereþii
ei. Dar din cele expuse pânã aici, se poate, deja judeca în mare parte direcþiunea
în care îndreptãm silinþele noastre.

Cu toate cã chestiunile de învãþãmânt nu ocupã un loc de frunte în preo-
cuparea generalitãþii publicului, ceea ce este de regretat, putem totuºi spune cã,
atât cât sunt cunoscute pânã acum, mãsurile luate de ministerul nostru au fost
întâmpinate în genere cu simpatie de opiniunea noastrã publicã. Unul din indiciile
cele mai decisive, în aceastã privinþã, sunt numeroasele ºi însemnatele ajutoare
care ne vin, sub toate formele ºi din toate pãrþile; cãci credem cã niciodatã ºcoala
nu a primit atâtea donaþiuni în aºa de scurt timp. Nu vom menþiona aici decât una:
pe aceea a d-lui Vasile Stroescu, care a oferit 200.000 lei, din care se construiesc
anul acesta 34 de localuri ºcolare sãteºti. Dar nu putem înºira pe toþi aceia: pro-
prietari, particulari, chiar simpli sãteni, care-ºi impun uneori adevãrate privaþiuni,
pentru a contribui la lãþirea ºi întãrirea instrucþiunii populare.

Este întãritor pentru noi avântul acesta, care este dovada patriotismului sub
forma cea mai curatã ºi mai practicã.

ªCOALA PRIMARÃ RURALÃ

Cele ce am spus pânã aici cu privire la ºcoala primarã ruralã ne scutesc de
a insista prea mult asupra celei urbane, la care, de altfel, problema este cu mult
mai simplã.

Cestiunea localurilor este ºi aici o cestiune arzãtoare, pentru cã foarte pu-
þine sunt comunele urbane, care ºi-au fãcut toate localurile ºcolare de care au
nevoie, ºi mai ales care ºi le-au fãcut în bune condiþiuni, ca construcþiune ºi ca
distribuþiune în cuprinsul oraºului.

Am arãtat mai sus mãsurile luate pentru a grãbi construirea a celor ce mai
lipsesc, precum ºi pentru regularea circumscripþiunilor ºcolare.

* * *

O operaþiune delicatã, destul de neplãcutã, dar necesarã este reducerea
numãrului institutorilor, care, dupã cum am dovedit, întrece cu vreo 300 numãrul
trebuitor. Reducerea aceasta însã nu se poate face decât foarte încet, pentru mai
multe motive, întâi pentru cã nu se pot suprima decât posturi de ale celor ieºiþi
din învãþãmânt, cãci nu este permis a se lãsa pe drumuri niºte oameni, pentru care
învãþãmântul este singura carierã posibilã, dupã atâþia ani cât au profesat-o; al
doilea, pentru cã lipsa de localuri suficiente ne obligã sã pãstrãm în unele locali-
tãþi mai mulþi institutori decât trebuie. În fine, pentru cã vacanþele nu se produc
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totdeauna în localitãþile unde reducerea este necesarã ºi este atunci nevoie a se
face transferãri care nu totdeauna sunt posibile.

Oricum ar fi, a rezultat din aceastã stare de lucruri cã de la 1900 nicio nu-
mire nouã nu s-a mai fãcut în învãþãmântul primar urban. Abia în 1903 se vor
face vreo 12, ºi acestea numai din cauzã cã în localitãþile unde s-au ivit vacanþe
nu se pot transfera institutori din alte pãrþi, unde sunt în exces.

Starea aceasta de lucruri creeazã dificultãþi mari, din cauza marelui numãr
de normaliºti institutori care rãmân într-o situaþiune cu totul precarã.

Originea acestor dificultãþi se urcã tocmai la anul 1893. Prin legea învãþã-
mântului primar ºi normal primar, pusã în aplicare în anul acela, se dispunea ca
pe viitor sã nu se mai numeascã institutori decât dintre absolvenþii ºcoalelor nor-
male de institutori. Mãsura era excelentã; era chiar singura raþionalã. Ea fusese
propusã deja prin proiectul de lege din 1886. Însã pe când acest proiect nu
prevedea decât o ºcoalã normalã de institutori ºi una de institutoare, legea din
1893 prevedea o ºcoalã normalã de institutori ºi trei de institutoare, în Bucu-
reºti, Iaºi ºi Craiova.

Trebuie sã se observe cã în 1893 erau în funcþiune 1.257 institutori ºi institu-
toare, adicã deja cu 25% mai mulþi de câþi erau necesari. Prin urmare, ºcoalele
normale de institutori nu mai aveau altã chemare, decât sã umple golurile ce aveau
sã se producã prin moarte, boalã sau retragere de bunã voie. Dar chiar dacã
socotim cã aceste goluri ar fi fost de 5% din numãrul total pe fiecare an, ceea ce
este prea mult, ºcoalele normale nu ar fi trebuit sã dea decât câte 63 absolvenþi pe
an. Douã ºcoli normale de institutori, câte erau atunci în fiinþã, erau dar cu totul
suficiente ºi când legea din 1893 a înfiinþat deodatã patru, se putea deja prevedea
cã jumãtate din absolvenþii lor vor rãmânea fãrã întrebuinþare.

Dar nu a fost numai atât. Legea din 1893, prin articolul sãu 64, prevedea
ca, pânã la 1895, sã se poatã numi institutori ºi simplii bacalaureaþi, absolvenþii
de licee clasice ºi absolventele de Azil ºi de ºcoli centrale de fete, precum ºi acei
care, fãrã a avea niciun titlu, vor fi suplinit timp de un an o catedrã urbanã. Pe
baza acestei dispoziþiuni, s-au fãcut 127 numiri, deºi se publicase concurs numai
pentru 40 de locuri, aºa cã s-au ocupat mai toate catedrele care mai erau vacante
în învãþãmântul primar urban. Cu modul acesta, legea a anulat ea însãºi prin-
cipala ei dispoziþiune, cãci a fãcut o mulþime de numiri de nenormaliºti, pe când
normaliºtii care ies pe fiecare an nu mai gãsesc locuri; ºi aceasta s-a fãcut
tocmai în momentul când se creau patru ºcoli normale.

Legea din 1896 a cãutat sã repare rãul, suprimând douã din cele patru ºcoli
normale de institutori; iar la 1900, s-au suprimat ºi celelalte douã; ba încã rapor-
torul legii, care fusese raportor ºi la legea din 1893, se felicita de aceastã suprimare.

Rezultatul acestor mãsuri neconsecinte este cã, pe când în 1893 s-au numit
sute de nenormaliºti, tabloul de capacitate cuprinde în momentul acesta 309
normaliºti institutori, care nu pot fi numiþi din lipsã de locuri. Pe lângã dânºii,
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vor veni sã se mai adauge în 1904 încã ultima serie de vreo 50 absolvenþi; cãci,
deºi decretatã în 1900, suprimarea ºcoalelor normale de institutori nu s-a putut
face decât clasã cu clasã.

Cu modul acesta, statul a fãcut cheltuieli considerabile cu înfiinþarea atâtor
ºcoli, numai pentru a avea o mulþime de declasaþi, cu care acum nu ºtie ce sã facã.

Ceea ce este mai grav pentru dânºii, este cã, dupã lege, înscrierea lor pe
tabloul de capacitate nu este valabilã decât trei ani; ºi cum mulþi din ei figureazã
pe tablou încã de la 1899, ei se gãsesc astãzi în situaþia cea mai nesigurã. Mulþi
din ei, mai ales fete, siliþi de nevoie ºi de pericolul de a fi ºterºi de pe tablou, au
fost nevoiþi sã primeascã posturi de învãþãtori, deºi aveau drept la locuri în
oraºe. Dar acum nici posturi de învãþãtori nu mai sunt.

Din nenorocire, niciun chip nu vedem de a se ieºi din aceastã situaþiune.
Trebuinþa de a se împuþina posturile de institutori multã vreme nu va permite a
se face decât foarte puþine numiri, cãci nu se pot înmulþi fãrã trebuinþã niºte pos-
turi deja prea numeroase, numai pentru a se legitima eroarea din 1893. ªi chiar
dacã nu s-ar mai reduce posturile vacante, tot ar trebui cel puþin 9 ani pentru a
se putea numi toþi cei de pe tabloul de capacitate.

* * *

Reducerea de programã despre care am vorbit mai sus priveºte, bineînþeles,
ºi pe ºcoala primarã urbanã. Orele rãmase libere vor fi utilizate pentru a da mai
mare dezvoltare lucrului de mânã la fete, ºi pentru a lãsa lucrului manual la
bãieþi timpul care pânã acum îi lipsea cu desãvârºire, deºi este prevãzut în lege.
Asupra acestor douã cestiuni vom reveni mai jos.

Dispoziþiunile privitoare la examenele de absolvire de curs primar ºi la
serbarea sãdirii pomilor (anexe nr. 19 ºi 32) privesc ºi pe ºcolile urbane; împre-
jurãrile însã nu au permis încã sã li se aplice.1

Printre dispoziþiunile care privesc îndeosebi ºcoalele primare urbane, pu-
tem cita intervenþiunea ce am fãcut pe lângã primãriile din Bucureºti ºi Iaºi
pentru a înlesni copiilor sãraci de a lua bãi în stabilimentele comunale. Avem
din ambele pãrþi promisiuni, care însã nu au fost împlinite pânã acum.

1. Vezi nr. 53 din colecþiunea de faþã.
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Învãþãmântul lucrului manual la bãieþi în ºcoalele primare, 
urbane ºi rurale

Lucrul manual ca obiect de învãþãmânt în ºcoalele primare apare pentru
prima oarã la noi în proiectul de lege din 1886; el a fost introdus în legea din
1893 ºi menþinut în legile urmãtoare.

La început, învãþãmântul acesta a mers destul de greu, pentru cã lipseau pe
de o parte învãþãtori care sã-l cunoascã, ºi pe de alta localurile, sculele ºi mate-
rialul necesar.

Începutul se fãcu în anul 1891. Atunci, cu ocaziunea conferinþelor anuale ale
institutorilor ºi învãþãtorilor din judeþul Brãila, învãþãtorul P. Mohor, care cunoºtea
lucrul manual, fãcu o serie de conferinþe asupra lui. Mai mulþi învãþãtori profitarã
de dânsele destul de bine, pentru ca sã poatã începe ºi ei a-l preda în ºcoalele lor.
În anii urmãtori, sistemul acesta s-a întins, trimiþându-se mai mulþi învãþãtori
cunoscãtori în materie sã facã conferinþe în diverse judeþe. În scurtã vreme, un
mare numãr de ºcoli rurale furã dotate cu învãþãmântul lucrului manual.

Ca început, ceea ce se fãcuse era foarte bine; dar atâta nu era de ajuns.
Trebuia sistematizat lucrul ºi mai ales trebuia preparat mai bine personalul.

Pentru acest din urmã scop, în 1896 se trimiserã în strãinãtate doi tineri
normaliºti la Nääs (Suedia) ºi la Lipsca, pentru a-ºi asimila în mod sistematic noul
învãþãmânt. În þarã, lucrul manual fãcu obiectul discuþiunilor corpului didactic
primar, în mai multe din conferinþele sale anuale. Prin legea din 1896, se prevãzu
un spor de 10% din salariu pentru învãþãtorii care vor practica lucrul manual.

În urma acestor mãsuri, se practicã azi în 7 ºcoli urbane ºi în 1227 ºcoli
rurale diverse meserii uºoare, precum: facerea pãlãriilor de paie, a frânghiilor ºi
sforilor, împletirea de rogojini ºi alte lucruri din papurã, fabricarea de coºuri ºi
alte obiecte din richitã, traforajul, fabricarea de obiecte simple, de lemn, ºi
altele, mai puþin importante.

Învãþãmântul acesta, aºa cum se practicã la noi, diferã de acel fãcut în unele
þãri strãine. Pe acolo, ºcolarii sunt ocupaþi a face numai unele lucrãri clasice,
destinate numai a le da abilitate la lucru, precum: tãierea ºi netezirea lemnului,
încheieturi, îndoirea ºi îmbinarea fierului etc, iar nu lucruri de utilitate practicã.
La noi, ºcolarii produc chiar lucruri necesare vieþii, precum sunt pãlãriile, frân-
ghiile, mobile simple, vase de lemn etc, ceea ce dã învãþãmântului nostru întru-
câtva caracterul industrial. Prin aceasta, copiii capãtã nespus de mare interes
pentru lucrul manual, ºi foarte mulþi dintr-înºii dovedesc o pricepere ºi o
abilitate la lucru, care este cel mai bun rãspuns acelora care tãgãduiesc þãranului
nostru orice aptitudine industrialã.

Este o cestiune încã nu destul de bine lãmuritã pentru specialiºtii noºtri,
dacã direcþiunea aceasta datã învãþãmântului lucrului manual este cea mai bunã.
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Unii cer ca acest învãþãmânt sã aibã un scop pur educativ ºi neglijeazã cu totul
punctul de vedere industrial; alþii din contrã. Aceºti din urmã cer chiar ca în
fiecare ºcoalã sã se practice numai un singur fel de lucru manual, pentru ca
copiii sã capete din ºcoalã ºi o micã meserie, pe care nu ºi-ar putea-o asimila
destul de bine, dacã ar fi ocupaþi deodatã cu mai multe specialitãþi.

Întrucât ne priveºte, noi înclinãm mai mult spre acest de al doilea punct de
vedere, fãrã însã a-l admite în mod prea absolut. Cinci ani de ºcoalã primarã,
pentru un copil de þãran, reprezintã un capital prea însemnat, pentru ca în schimb
sa i se dea numai cunoºtinþe teoretice, neînsoþite de folos practic imediat. Acest
motiv ne-a fãcut deja sã dãm atâta atenþiune învãþãmântului practic agricol; ºi tot
pentru dânsul credem cã este de dorit, din toate punctele de vedere, ca ºcoala ru-
ralã sã contribuie la înfiinþarea de mici ºi foarte modeste industrii, care sã permitã
þãranului a se folosi de materiile prime ce le are sub mânã, creându-ºi un mic
venit în lungile zile de iarnã, când lipsa muncii câmpului ºi a oricãrei alte
ocupaþiuni face dintr-însul clientul aproape forþat al cârciumii.

Rezultatele dobândite sunt deja destul de apreciabile. Sunt regiuni întregi
unde þãranii poartã vara pãlãrii de paie, lucrate de copiii lor. Expoziþiuni de
lucru manual se fac în fiecare an, în fiecare judeþ, în timpul conferinþelor anuale.

Într-însele se vãd de multe ori lucrãri care meritã toatã atenþiunea. Aceasta
a ºi dat ideea de a se organiza în unele capitale de judeþe câte un depozit
permanent de obiecte lucrate în ºcoalele rurale, spre vânzare. În anul 1901,
corpul didactic primar a deschis în Bucureºti, Calea Victoriei, un bazar central
pentru a cãrui înfiinþare ºi întreþinere Casa ªcoalelor a dat ajutoare însemnate.
Asemenea creaþiuni însã nu au reuºit bine, ºi nu se pare cã sunt de naturã de a
putea prinde rãdãcini, din cauzã cã un magazin de vânzare, ca sã aibã o
clientelã, trebuie sã fie sigur cã va avea totdeauna destule obiecte în depozit; dar
aceasta nu e posibil cu produsele ºcoalelor primare, în care fabricaþiunea este cu
totul subordonatã consideraþiunilor de ordine ºcolarã.

Urmãtoarele mãsuri ce am mai luat în privinþa lucrului manual sperãm cã-l
vor face sã intre cu totul în deprinderile noastre ºcolare.

Cu începere de la 1 aprilie 1902, am numit inspector special pentru lucrul
manual pe dl N. Moga, normalist institutor ºi fost elev al ºcoalelor de lucru
manual de la Nääs ºi de la Lipsca. Cu competenþa d-sale specialã, nu ne îndoim
cã acest învãþãmânt va lua un nou avânt, ºi mai ales cã va cãpãta mai multã
unitate ºi sistemã.

A doua mãsurã a fost de a întruni, în iulie ºi august 1903, la ºcoala normalã
din Câmpulung un numãr de 151 învãþãtori ºi 19 institutori, pentru a li se face
conferinþe cu lucrãri practice de lucru manual de cãtre mai mulþi mãiestri de pe
la ºcoalele normale, sub conducerea d-lui Moga. Cheltuielile provenite din
transport, întreþinere ºi cumpãrarea instrumentelor necesare, ce li s-au dat gra-
tuit, le-a suportat Casa ªcoalelor, iniþiatoarea acestei mãsuri, care, dacã va fi
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urmatã mai mulþi ani d-arândul, va înmulþi numãrul învãþãtorilor ºi institutorilor
capabili de a preda cu succes lucrul manual

Alte câteva mãsuri ce s-au luat în privinþa lucrului manual, se pot vedea din
anexa No 341.

* * *

Nimic din ce am spus pânã aici în privinþa lucrului manual nu se aplicã
ºcoalelor primare urbane, în care învãþãmântul acesta nu existã aproape deloc.

Este greu de explicat cauza acestei excepþiuni. În adevãr, ºcoalele urbane
sunt în mai bunã situaþiune pentru a preda lucrul manual decât cele rurale; ele
au localuri mai bune, institutori mai numeroºi în proporþiune cu numãrul ºco-
larilor; comunele urbane au mai multe mijloace pentru a favoriza acest învãþã-
mânt decât cele rurale, ºi ºcolarii sunt recrutaþi într-un mediu în mare parte mai
potrivit pentru ocupaþiunile de naturã industrialã.

Oricare ar fi cauza, aceastã stare de inferioritate a ºcoalelor urbane trebuie
sã înceteze cât mai curând, ºi legea trebuie sã se execute ºi pentru ele.

Numirea d-lui Moga ca inspector al acestui învãþãmânt are, între altele, ºi
acest scop: d-sa are însãrcinarea de a introduce lucrul manual în ºcoalele urbane.

Deocamdatã, d-sa a luat ºase oraºe de care sã se ocupe în special, alese
printre acelea în care avea împrejurãri mai favorabile: tragere de inimã din
partea institutorilor ºi ajutor din partea primãriilor. Aceste oraºe sunt: Craiova,
Buzãu, Brãila, Iaºi, Galaþi ºi Vaslui. De la 1 septembrie 1903 se vor lua încã alte
vreo 15 oraºe. Dl Moga se ocupã în fiecare a face conferinþe pentru a deprinde
un numãr de institutori cu predarea lucrului manual, ºi cu înzestrarea câtorva
ºcoli cu unelte necesare. Dupã ce în aceste oraºe se va forma câte un mãnunchi
de institutori capabili, ei vor putea pregãti ºi pe ceilalþi colegi ai lor din acelaºi
oraº, prin conferinþe; iar dl Moga se va putea ocupa de alte oraºe, pânã ce le va
trece pe toate.

De altã parte, la conferinþele de lucru manual, þinute anul acesta la ºcoala
normalã din Câmpulung, au fost convocaþi ºi un numãr de 19 institutori.

Cu modul acesta, suntem siguri cã lucrul manual se va introduce ºi în
ºcoalele urbane într-un timp nu mai lung decât pentru cele rurale.

Raportul nr. 3306 din februarie 1903 al d-lui Administrator al Casei ªcoalelor
(anexa nr. 35), aratã în mod destul de clar care este starea actualã a învãþãmântului
lucrului manual, ºi oarecare mãsuri luate în afarã de cele expuse pânã aici.

1. Vezi în colecþiunea de faþã nr. 45.
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Învãþãmântul lucrului de mânã la fete, în ºcoalele primare, 
urbane ºi rurale

Programa analiticã din 1893 a fost, dintr-un punct de vedere, o cauzã de
scãdere pentru învãþãmântul lucrului de mânã în ºcoalele de fete. Înainte de
aceastã programã, lucrul de mânã ocupa toate orele dupã amiazi în toate zilele;
cu alte cuvinte, dispunea de 10 ore pe sãptãmânã în fiecare clasã, câte 2 ore
consecutive; peste tot, 40 ore în 4 clase. La 1893 numãrul acesta s-a redus la
3 + 3 + 5 + 5 = 16 ore în total, împãrþite în lecþiuni de câte o orã. Scurtarea
lecþiunilor de la 2 ore la 1 orã mai împuþina încã durata efectivã a cursului, din
cauza timpului care se pierde la fiecare lecþiune de lucru la început ºi la fine.

Evident cã aceastã însemnatã scãdere a timpului consacrat cursului a avut
de efect de a face sã scadã ºi învãþãmântul. În prima linie, au început sã disparã
de prin ºcolile primare lucrãrile complicate ºi minuþioase de broderii artistice,
ceea ce, departe de a fi un rãu, a fost un mare bine. Dar, de altã parte, a lipsit
timpul chiar pentru lucrãrile simple ºi de o utilitate necontestabilã, care nu pot
lipsi din educaþiunea primarã a unei fete. Dacã mai socotim timpul cel mult care
se pierde din cauza metodei individuale, singura întrebuinþatã pânã acum în
ºcolile noastre, va fi uºor de înþeles pentru ce de câþiva ani institutoarele nu erau
mulþumite de rezultatele cursului de lucru de mânã.

În aceastã privinþã, mãsurile luate în timpurile din urmã nu au putut aduce
decât o îmbunãtãþire parþialã. Cu toate însemnatele reduceri fãcute în programã
în 1897 ºi mai ales în 1903, nu a fost posibil a se mãri numãrul de ore acordat
lucrului de mânã. S-a mai uºurat însã programa lui, suprimându-se cu totul
broderia, pentru a se lãsa loc mai mult lucrãrilor de utilitate curentã; iar orarul
s-a dispus aºa, ca lucrul de mânã sã aibã câte 2 ore consecutive.

O mãsurã mai însemnatã a fost numirea unei inspectoare speciale pentru
lucrul de mânã, cu însãrcinarea specialã de a introduce în ºcolile primare
metoda învãþãmântului simultaneu) pentru acest obiect. În aceastã metodã,
institutoarea nu se ocupã ca pânã acum cu fiecare elevã în parte, ceea ce este de
tot obositor ºi reclamã un timp enorm, dacã este vorba a se da fiecãrei eleve
atenþiunea cuvenitã. Metoda constã întru a reduce învãþãmântul la un numãr
hotãrît de exerciþii, care se executã de toate elevele în acelaºi timp ºi dupã
comandã. Aceasta permite a ocupa pe toate elevele deodatã, de a înainta cu toate
în mod egal, de a avea rezultate lesne comparabile între dânsele, ºi în fine de a
se putea urma un plan hotãrît în predare. Ca ºi pentru lucrul manual la bãieþi, s-a
ales un numãr de ºcoli de fete, în care se aplicã noua metodã cu succes destul
de bun. Încetul cu încetul apoi se va generaliza.
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* * *

În ºcolile rurale învãþãmântul lucrului de mânã la fete stã rãu.
Mai întâi, nici nu poate fi vorba de dânsul în ºcoalele unde sunt numai

învãþãtori bãrbaþi; ºi trebuie sã se ºtie cã la cele 3.653 ºcoli rurale, care
funcþionau în 1900–1901, erau 3.628 învãþãtori bãrbaþi ºi numai 965 învãþãtoare.

Acest mare inconvenient, care nu va putea fi înlãturat cu totul niciodatã, s-a
cãutat a se atenua prin lege, prevãzându-se ca în ºcoalele rurale mixte, unde nu
funcþioneazã decât învãþãtori bãrbaþi, predarea lucrului de mânã la fete poate fi
încredinþatã unor mãiestre speciale, plãtite de Comunã ºi numite de revizor (art.
25). În fapt însã dispoziþiunea aceasta nu vindecã rãul. Sunt foarte puþine comu-
nele care sunt în stare, sau care vor sã plãteascã o maiestrã de lucru. Când fac
aceasta, plata este aºa de neînsemnatã, încât cu greu se poate gãsi o maiestrã
convenabilã. În fine, prea adeseori comunele nu-ºi impun acest sacrificiu decât
în vederea unor anumite persoane, iar nicidecum în folosul ºcoalei.

Este dar nevoie absolutã a se lua mãsuri mai radicale în aceastã privinþã. Un
mijloc ar fi ca plata maiestrei de lucru sã fie obligatoare pentru comunã ºi a se
înscrie din oficiu în bugetul ei, cum se face ºi pentru localul, mobilierul ºi alte
cheltuieli ale ºcoalei. Va fi oarecare greutate din cauza veniturilor nesuficiente
ale multor comune; dar va trebui sã se înceapã cel puþin cu comunele cele mai
avute. Nevoia este cu atât mai mare de a se face aºa, cu cât învãþarea lucrului de
mânã este principalul mijloc prin care se pot atrage fetele la ºcoala ruralã, care
azi abia este urmata de 54.782 de fete, dintr-un total de 282.225 ºcolari.

Unele învãþãtoare se încearcã sã introducã þesãtoria în ºcolile lor. întâmpinã
mari greutãþi din cauza lipsei de loc ºi de mijloace. Deºi þesãtoria nu este
prevãzutã în program, ne silim sã încurajãm aceastã iniþiativã.

O mãsurã mai însemnatã ce am luat cu privire la lucrul de mânã în ºcolile
rurale, a fost de a face ca în ultimele programe sã se facã deosebire între
lucrurile învãþate la oraº ºi cele învãþate la þarã. Pânã acum, cele douã programe
erau absolut identice: fetele de þãrani învãþau sã facã cãmãºi de damã ºi cãmãºi
bãrbãteºti, întocmai ca cele de la oraº. S-au suprimat acestea ºi s-au introdus în
loc rufãria bãrbãteascã ºi femeiascã dupã modelul þãrãnesc.

Învãþãmântul desenului

Învãþãmântul acesta lasã în mare parte de dorit, din cauzã cã corpul didactic
primar nu are pregãtirea necesarã.

Pentru a se remedia acest, inconvenient, în anul 1898 s-a însãrcinat dl
Hegel(39), profesor la ºcoala de belle-arte din Bucureºti, sã facã un curs asupra
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predãrii practice a desenului. Cursul acela, care a durat de la februarie pânã la
iunie, a fost apoi imprimat în broºuri ºi rãspândit peste tot. Învãþãtorii ºi insti-
tutorii, care au profitat mai bine de acele conferinþe, au obþinut certificate ºi au
mers apoi în anul urmãtor sã facã ºi ei conferinþe colegilor lor în diverse judeþe.

Prin acest mijloc, desenul se introduce cu încetul ca obiect cãruia i se dã
toatã atenþiunea ce meritã.

Învãþãmântul muzicii 

Încã de la început, muzica a fost cultivatã cu îngrijire în ºcoalele normale;
de aceea mai toþi învãþãtorii ºi institutorii ieºiþi dintr-însele sunt în stare sã o
predea cu succes. Mulþi din ei au format cu ºcolarii lor coruri care cântã în
biserici duminicile ºi sãrbãtorile. Unii chiar se încearcã a forma coruri þãrãneºti
cu flãcãii ºi fetele, din sat ºi încercarea prinde foarte bine.

Pentru a înlesni ºi a încuraja aceste bune începuturi, am însãrcinat pe dl G.
Chiriac, profesor la conservatorul din Bucureºti, sã alcãtuiascã o colecþiune de
cântece ºcolare, cum existã în alte pãrþi. De altã parte, Casa ªcoalelor a prevãzut
în bugetul sãu pe 1903–1904 o sumã de 1.600 lei, din care sã se dea premii de
câte 50 lei învãþãtorilor care vor fi organizat cel mai bun cor sãtesc.

Pentru a activa ºi a organiza mai bine învãþãmântul muzicii în ºcoalele
urbane, am dat însãrcinarea d-lui Juarez Movilã, institutor în Bucureºti, ca sã se
ocupe în special de aceastã cestiune, mai ales în ºcolile urbane. D-sa cautã sã
introducã metoda intuitivã pentru acest învãþãmânt, ºi a organizat coruri în
câteva ºcoli din Bucureºti.

De altã parte, dl G. Chiriac tinde sã ajungã la acelaºi rezultat pe o altã cale.
Ajutat de câþiva membri de bunãvoinþã ai societãþii corale Carmen, d-sa
formeazã coruri de copii, pe care îi învaþã sã cânte numai dupã auz. Sistemul
acesta are avantajul de a deprinde pe copii sã cânte repede ºi cu înlesnire un mare
numãr de bucãþi, fãrã a avea trebuinþã de cunoºtinþe teoretice muzicale, care pot
însã veni pe urmã. Am lãsat voie deplinã d-lui Chiriac sã facã încercãrile sale,
care, dacã vor reuºi, dupã cum nu ne îndoim, vor contribui mult pentru a întãri ºi
a întinde gustul muzical.

Acþiunea ºcolii în afarã de ºcoalã

Este admis, ºi e un adevãr, cã þara noastrã a realizat în 60 de ani progrese de
neînchipuit. Izolatã pânã deunãzi prin situaþia sa geograficã ºi mai mult încã prin
forþa împrejurãrilor, ea s-a gãsit deodatã într-o situaþiune de inferioritate
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necompatibilã cu vigoarea ºi cu inteligenþa poporului sãu, atunci când a încetat
izolarea sa de mai înainte. Energia ºi succesul cu care ea luptã de atunci pentru
a recâºtiga timpul pierdut îi vor da, fãrã îndoialã, locul ce meritã în lume. Dar
trebuie sã lucrãm prin toate mijloacele pentru ca momentul acela sã soseascã cât
mai curând.

Pãturile de jos ale poporului sunt acelea care au cu deosebire trebuinþã de
solicitudinea noastrã. Ele sunt acelea care au beneficiat mai puþin de lucrarea de
transformare din ultimele decenii; ºi aceasta este natural, deoarece miºcarea,
venitã de sus în jos, are trebuinþã de timp mai lung pânã sã se comunice masei.

Pentru a lucra asupra masei, nu sunt de ajuns numai mijloacele, adminis-
trative, nici în genere acele restrânse între limitele unui formalism riguros. Tre-
buie ca toþi aceia care au o putinþã cât de micã de a contribui la ridicarea nive-
lului poporului, sã-ºi dea concursul muncii sale, fãrã tocmealã ºi fãrã ezitare.

Corpul didactic, prin numãrul cel mare al membrilor sãi, prin cultura lor,
prin faptul cã sunt rãspândiþi pe toatã suprafaþa þãrii ºi pânã în colþurile ei cele
mai depãrtate, este chemat în prima linie la aceastã mare operã. Ceea ce
lucreazã el în ºcoalã este, fãrã îndoialã, meritoriu; dar atâta nu ajunge.

Dacã învãþãtorul ar considera rolul sãu ca terminat, îndatã ce a dat strict
cantitatea ºi felul de muncã pentru care este plãtit, el ar fi un bun funcþionar, dar
nu ar merita numele de apostol, cu care se glorificã, ºi nu ar fi un bun patriot,
învãþãtorul trebuie sã înveþe ºi sã facã mai buni, nu numai pe copii, dar pe toþi
cei care au trebuinþã sã fie instruiþi ºi luminaþi.

Conduºi de aceste vederi ºi convinºi cã aducem þãrii un serviciu de prima
ordine, noi ne-am silit sã utilizãm activitatea corpului didactic ºi în afarã de
ºcoalã, punând-o în serviciul luminãrii poporului ºi a deºteptãrii lui la o viaþã
intelectualã, moralã ºi economicã mai bunã.

La prima vedere, întreprinderea se pãrea foarte grea Se pãrea puþin probabil
ca corpul didactic sã-ºi impunã de buni voie un adaos de muncã ºi de rãspundere.

Modul plin de vrednicie cum el a rãspuns la aºteptarea noastrã ne dispen-
seazã de a mai dovedi cât de netemeinice erau temerile acelea.

Vom expune aici cele mai însemnate din mijloacele prin care s-a manifestat
aceastã acþiune a corpului didactic. Dintr-însele, se va putea judeca de ce mare
importanþã poate sã fie în viaþa þãrii acest eminent factor, dacã va fi întrebuinþat
în aºa fel, încât sã dea tot efectul util de care este capabil.

Lupta antialcoolicã

Cea dintâi provocare pe care am fãcut-o corpului didactic a fost pentru a-l
îndemna sã întreprindã în sate lupta contra alcoolismului. Aceasta s-a fãcut prin
circulara din septembrie 1898 cãtre revizorii ºcolari (anexa nr. 36), prin care îi
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invitam sã îndemne pe învãþãtori a face sãtenilor conferinþe contra alcoolis-
mului, la ocaziuni favorabile.1

Aceastã circularã a fost însoþitã de o adresã cãtre P. S. Mitropoliþi ºi Epis-
copi, prin care-i rugam sã dea ordine preoþilor sã þinã predici în acelaºi sens.2

Învãþãtorii au urmat îndatã îndemnul nostru. S-a început o serie întreagã de
conferinþe, la care sãtenii asistau cu interes, în numãr destul de mare.

Cu toate acestea, aceastã primã încercare nu a reuºit îndestul. Cauza este cã
lucrul nu avea o bunã organizaþiune; conferinþele nu erau fãcute dupã un plan;
cercurile culturale, nefiind încã organizate pe atunci, învãþãtorii lucrau izolaþi,
nu se sprijineau unii pe alþii ºi nu se simþeau îndestul sprijiniþi nici de la centru.
Dar mai presus de toate acestea, silinþele învãþãtorilor au fost paralizate prin
vrãjmãºia cârciumarilor, cãreia venea în ajutor neîncrederea primarilor sãteºti
faþã de iniþiativa învãþãtorilor. În adevãr, trebuie sã se ºtie cã pe atunci învã-
þãtorul era încã a priori considerat ca un rãzvrãtitor, ºi orice miºcare, fãcea el se
interpreta în rãu. De aceea mulþi învãþãtori s-au vãzut atunci acuzaþi de agita-
þiuni subversive ºi expuºi la tot felul de neajunsuri. Când cu tulburãrile þãrãneºti
din 1898 în judeþele Teleorman, Olt, Romanaþi ºi Dolj, vreo câþiva învãþãtori au
fost denunþaþi ca provocatori ai dezordinelor ºi urmãriþi. Justiþia i-a scos din
cauzã deoarece, afarã de doi, ceilalþi nu aveau nicio vinã; dar s-a vãzut pe urmã
cã denunþarea fusese fãcutã de cârciumari, pe care conferinþele învãþãtorilor îi
tulburau în comerþul lor cel otrãvitor.

Negreºit cã aceste întâmplãri au fãcut sã slãbeascã deocamdatã zelul
învãþãtorilor. Lupta însã nu a fost pãrãsitã; ea a fost reluatã de Casa ªcoalelor,
în înþelegere la început cu Liga antialcoolicã de la Iaºi.

Casa ªcoalelor a întreprins publicaþiunea unei biblioteci ºi a unui tablou
antialcoolic în culori. Biblioteca nu a cuprins deocamdatã decât 2 broºuri, iar
tabloul antialcoolic era alcãtuit de repausatul cunoscut artist Jiquidi.

Mai târziu, în 1899 ºi în 1900, cadrul acesta a fost mult lãrgit. S-au mai
imprimat 12 broºuri ºi trei tablouri antialcoolice.

Broºurile s-au distribuit pe la bibliotecile ºcoalelor rurale ºi pe la învãþãtori;
tablourile antialcoolice pe la toate ºcolile.

Deocamdatã, seria acestor publicaþiuni a contenit, cãci credem cã efectul
lor nu atârnã atât de numãrul, cât de rãspândirea lor, ºi mai ales de modul cum
sunt alcãtuite. Ca tablouri antialcoolice, ne vom mulþumi cu cele patru, care sunt
mai mult decât suficiente pentru scopul nostru.

Cât pentru învãþãtori, lupta lor a reînceput ºi continuã cu destulã energie.
înfiinþarea ºi organizarea cercurilor culturale a contribuit mult la aceasta. Cele mai
numeroase din conferinþele þinute la dânsele sunt îndreptate contra alcoolismului.
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Afarã de aceasta, în teatrele sãteºti, despre care vom vorbi mai jos, se reprezintã
mici piese care au acelaºi obiect.

Nu se poate încã spune care este rezultatul propriu al acestei propagande.
Este evident însã cã ea nu poate face decât bine, mai ales sprijinitã cum este ºi
prin alte mijloace.

Bãnci populare

Fiind informaþi în toamna anului 1898, cã la Bezdead, în judeþul Dâmbo-
viþa, un învãþãtor, Gr. Rãdulescu, fundase o bancã popularã, am însãrcinat pe
revizorul ºcolar sã meargã sã cerceteze. Raportul lui a fost foarte favorabil
pentru noua instituþiune ºi plin de laude pentru fondatorul ei.

Convinºi fiind de însemnãtatea cea mare a acestei fericite iniþiative, am
cãutat sã o încurajãm ºi sã o prosperãm. Învãþãtorul de la Bezdead a fost onorat
cu medalia Rãsplata Muncii de clasa I, conferitã în urma unui raport publicat,
prin care i se aduceau laude; ceilalþi învãþãtori care l-au imitat au fost susþinuþi
ºi ajutaþi.1

Prima bancã popularã dateazã din 1891; dar pânã în 1898 abia se înfiin-
þaserã cu încetul 24, dintre care unele dispãruserã în interval. Mai toate fuseserã
înfiinþate prin iniþiativa învãþãtorilor, de cele mai multe ori cu mari greutãþi, din
cauza piedicilor de tot felul ce li se puneau în cale.

Mãsura luatã în 1898 cu învãþãtorul din Bezdead a schimbat lucrurile. Pânã
atunci învãþãtorii, când înfiinþau o bancã, aveau aproape siguranþa cã încercarea
lor va fi rãu vãzutã ºi rãu interpretatã. Vãzând acum cã nu mai este aºa, ei se
puserã pe lucru, ºi în curând numãrul bãncilor crescu; se înfiinþarã 20 în 1899,
ºi 44 în 1900; dintre acestea din urmã, cele mai multe în judeþul Dolj.

La 1 aprilie 1901, se luã o mãsurã care a avut o influenþã decisivã asupra
dezvoltãrii acestor instituþiuni: dl. G. Dumitrescu, învãþãtor la Bumbeºti (Gorj),
a fost însãrcinat a se ocupa exclusiv cu dânsele, a umbla din sat în sat, a îndemna
pe învãþãtori, preoþi ºi sãteni sã fundeze bãnci, ºi a le da instrucþiuni cum sã facã.

Rezultatele acestei mãsuri au întrecut toate aºteptãrile. În intervalul de la 1
aprilie pânã la 1 decembrie 1901, se înfiinþarã 168 bãnci nouã; pe când în tot
timpul de la 1891 pânã la 1901 nu se înfiinþaserã decât 88; capitalul crescu pânã
la 2.346.046 lei, iar numãrul membrilor pânã la 20.604. În cele noi luni
urmãtoare, pânã ia 1 septembrie 1902, numãrul bãncilor ajunse la 700, al
membrilor la 59.844, ºi capitalul la 4.250.600 lei; ºi miºcarea continuã mereu
cu aceeaºi intensitate. Rezultatele acestea, în marea lor majoritate, se datoreazã
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numai învãþãtorilor, în unele pãrþi ºi preoþilor; ºi dacã nu ar fi decât atâta, tot ar
fi de ajuns, pentru ca recunoºtinþa þãrii sã le fie dobânditã.

Bãncile populare, aºa cum sunt constituite, realizeazã forma de credit cea
mai comodã ºi cea mai potrivitã pentru populaþiunea noastrã ruralã ºi un mijloc
de a dezvolta simþul ei de economie; ºi sumele însemnate (care în momentul
acesta sunt de peste 6 milioane), care s-au depus în aceste bãnci, aratã ce
enormã forþã economicã rãmânea pânã acum pierdutã pentru clasele muncitoare
rurale, ºi este acum pusã în valoare numai graþie inteligenþei, stãruinþei ºi
devotamentului învãþãtorilor.

Nu sunt decât doi ani de când bãncile populare s-au înmulþit ºi au prins
putere, ºi deja binefacerile pe care le rãspândesc ele prin sate sunt nenumãrate.

În prima linie trebuie pusã dispariþiunea cametei, care ruina cu totul pe
sãteni. Rezultã din o lucrare publicatã nu de mult de dl D. Neniþescu(37), cã
þãranul, când se împrumuta pentru nevoile lui, nu plãtea niciodatã dobândã mai
puþinã de 60% pe an; dar mergea ºi pânã la 500%. Azi bãncile populare îi dau
bani cu 12% pe an cel mult ºi cu înlesniri de platã, care-i permit sã se uºureze
cu timpul, ºi sã înceapã sã agoniseascã ºi pentru dânsul, pe când pânã acum o
datorie odatã fãcutã nu se mai putea plãti niciodatã.

Se înþelege cã nenumãraþii cãmãtari ai satelor nu au putut sã vadã cu ochi
buni ruina imoralelor specule ale lor; ei au fãcut ºi fac tot ce pot pentru a împie-
dica bunul mers al bãncilor; dar silinþele lor nu mai au nicio putere în faþa avân-
tului cu care întreaga populaþiune a îmbrãþiºat instituþiunea, ºi mai ales în urma
votãrii legii, care asigurã într-un mod aºa de fericit existenþa ºi prosperitatea ei.

Întrucât ne priveºte, prin circulara din aprilie 1903 (anexa nr. 37), am atras
atenþiunea învãþãtorilor asupra intrigilor þesute de rãu voitori ºi i-am îndemnat
sã lumineze pe sãteni asupra intereselor lor ºi sã nu se lase a fi ademeniþi de
neadevãrurile interesate ale celor pe care bãncile nu-i mai lasã sã-ºi urmeze
exploatarea neomenoasã a sãtenilor.1

Bãncilor populare se datoreazã cã þãranii se plãtesc de datorii, cã încep a-ºi
cumpãra vite ºi pãmânt, cã-ºi fac case mai bune. Dãrile de seamã ale unora din
aceste bãnci enumerã binefacerile de acest fel ºi sunt garanþia binefacerilor
viitoare care se vor revãrsa asupra satelor. Sunt regiuni întregi pe care în scurtã
vreme bãncile le-au transformat cu totul; camãtã a dispãrut, bunãstarea i-a luat
locul, þãranii au cãpãtat încredere în ei înºiºi ºi încep a întreprinde lucruri la care
altãdatã nici nu cutezau sã se gândeascã. Astfel ei fundeazã magazii de consum,
care le procurã cu preþ redus toate obiectele de care au trebuinþã, scutindu-se de
alergãrile pe la târg ºi de ademenirile lui, pentru cea mai micã cumpãrãturã;
totdeodatã se curãþã satele de prãvãliaºi veroºi care, sub pretext de comerþ, erau
cãmãtarii cei mai nesãþioºi ºi negustori de otravã sub formã de alcool. Pe aiurea,
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bãncile au permis þãranilor sã-ºi cumpere maºini agricole scumpe, sã ia în arendã
pãmânturi, fâneþe, ºi chiar moºii întregi. În viitor, bãncile vor fi care vor permite
a se realiza ºi la noi minunatele asociaþiuni þãrãneºti, care în þãri mai sãrace decât
a noastrã, Danemarca ºi Norvegia, au permis þãranilor sã monopolizeze industria
untului, brânzei, fructelor ºi comerþul laptelui ºi ouãlor, nu numai pentru þara lor,
dar ºi pentru þãri strãine. Bãncile populare vor pune la dispoziþiunea sãtenilor
mijloacele necesare pentru a-ºi face gospodãrii mai bune, cu care sã poatã face
agriculturã mai raþionalã, sã îmbunãtãþeascã pãmânturile, sã scurgã bãlþile, sã
planteze râpile, ºi sã punã cu modul acesta în valoare întinderi mari, care azi
rãmân fãrã niciun folos. În fine sunt deja semne sigure cã bãncilor populare se
va datora, în mod indirect, stãvilirea alcoolismului, pe unde bântuie. Stârpirea
cametei va goni din sate pe cea mai mare parte din cârciumari, iar dezvoltarea
spiritului de economie va fi cel mai bun leac contra risipei de la cârciumã. Se
observã cã sãtenii împrumutaþi la bancã sunt de o punctualitate exemplarã în
regularea datoriilor lor, ºi nu odatã s-au vãzut oameni rezistând tentaþiunii de a
merge la cârciumã, pentru a nu ºtirbi rata pe care trebuia sã o ducã la bancã.

Înainte de votarea legii asupra bãncilor populare, putea sã fie de temut
tendinþa ce se manifestase printre sãteni, de a profita de ajutorul bãncilor pentru a
face tot felul de întreprinderi, nu totdeauna sigure. De aceea, prin circulara din 13
iunie 1902 (anexa nr. 38)1, am dat sfaturi învãþãtorilor ca pânã la votarea legii sã
se abþinã de la asemenea întreprinderi. Acum aceastã teamã nu-ºi mai are locul.

Iacã opera pe care mai multe decenii nu au putut-o îndeplini ºi pe care
numai în doi ani au înjghebat-o cu atâta fericire învãþãtorii sãteºti! Cãci numai
lor se datoreºte ceea ce s-a fãcut. Ministerul a lucrat pentru a deºtepta iniþiativa
lor, pentru a-i îndemna la lucru, pentru a le da sfaturi; a recompensat pe cei mai
harnici ºi mai pricepuþi, a þinut de rãu pe cei mai târzii la treabã; dar nu se poate
contesta cã partea cea mai grea ºi mai merituoasã a lucrului, învãþãtorii au
fãcut-o ºi lor li se cuvine laudã.

Prin legea bãncilor populare, Ministerul Instrucþiunii Publice ºi al Cultelor
are dreptul a numi un membru în consiliul de administraþiune al Casei lor centrale.
Noi am numit pe dl Dimitrie Brezeanu, învãþãtor la Teiºani (Prahova), fondatorul
unei bãnci populare foarte prospere, care aduce cele mai mari servicii în localitate.
Ca inspector al bãncilor, am recomandat pe dl G. Dumitrescu-Bumbeºti, tot
învãþãtor, care cu atâta râvnã ºi pricepere a lucrat pentru înmulþirea lor.

Prin aceste numiri ºi recomandaþii, am þinut sã recompensãm corpul învãþã-
torilor, în persoana a doi din membrii sãi, ºi am voit în acelaºi timp sã facem ca
direcþiunea bãncilor sã nu fie lipsitã de concursul acelora care, înfiinþându-le ºi
conducându-le, cunosc mai bine decât oricine alþii nevoile lor.

1. Colecþia de faþã nr. 64.

+Opere_vol_II_final.qxd  11/22/2009  1:15 PM  Page 274



Cercurile culturale

În anul 1898, dl I. Antonescu, revizor ºcolar al judeþului Putna, a avut ideea
de a organiza întruniri de învãþãtori, cu scop de a þine între ei conferinþe, atât
pentru propria lor instrucþiune, cât ºi pentru folosul sãtenilor. Ideea aceasta,
pârându-se bunã, a fost recomandatã de minister ºi a fost pe urmã aplicatã ºi în
alte judeþe.

Aceasta a fost originea cercurilor culturale.
Prima organizaþie li s-a dat prin un raport, aprobat de minister, ai d-lui Th.

Speranþã(38), pe atunci inspector ºcolar, din 25 februarie 1900.
Aceastã organizaþiune însã prezintã inconvenientul cã era prea complicatã

ºi cã impunea învãþãtorilor cheltuieli prea mari, cu transportul o datã pe lunã în
capitala judeþului. De aceea a fost modificatã prin deciziunile din 21 februarie
1902 ºi 4 februarie 1902 (anexele nr. 39 ºi 40).1 Astãzi funcþioneazã 444 cercuri
culturale (anexa nr. 41).

Dupã organizarea lor actualã, cercurile culturale funcþioneazã astfel: ºcolile
dintr-un judeþ se împart în grupe de câte cel mult 9 ºcoli; învãþãtorii de la aceste
ºcoli se adunã în fiecare duminicã, de la septembrie pânã la mai inclusiv, pe
rând la fiecare din ºcolile din cercul lor ºi þin douã ºedinþe, una intimã ºi alta
publicã. În cea dintâi, se trateazã cestiuni pur didactice; în cea de a doua, la care
se cautã a se atrage cât mai mulþi sãteni, se þin conferinþe asupra subiectelor
celor mai variate din acele care prezintã pentru sãteni un interes practic, moral
sau instructiv. Fiecare cerc cultural stabileºte, în februarie, planul lucrãrilor sale
ºi ale fiecãruia din membrii sãi, pentru întregul an pânã în februarie urmãtor.
Activitatea cercurilor culturale este pusã sub controlul revizorilor ºcolari.

Cercurile culturale astfel organizate sunt de o mare utilitate, ºi pentru învã-
þãtori ºi pentru sãteni.

Pentru învãþãtori creeazã o viaþã intelectualã, de care ei erau aproape cu
totul lipsiþi în satele lor, dându-le ocaziunea de a-ºi mai schimba vederile cu
colegii lor, ºi impunându-le obligaþiunea de a nu da uitãrii cestiunile relative la
profesiunea lor ºi completarea cunoºtinþelor lor.

Cât pentru sãteni, cercurile culturale, dupã ce vor prinde rãdãcini, vor
însemna punctul de plecare al unei prefaceri complete în viaþa lor intelectualã.
Poate ar fi mai drept sã zicem cã vor fi începutul unei stãri de lucru aproape cu
totul neexistente pânã acum. Cine nu ºtie cã la sate viaþa intelectualã nu existã
mai de loc? Sãteanul nu ºtie nimic din cele ce se petrec în afarã de satul lui; el
nu are nici o idee de viaþa modernã; invenþiunile cele mari, de care el se
foloseºte, nu le înþelege; nici chiar rostul þãrii lui nu-l cunoaºte. De aceea pãtura
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þãrãneascã este terenul priincios în care cu uºurinþã prind rãdãcini orice idei
false, mai ales când sunt propagate de oameni fãrã scrupule, interesaþi a profita
de ignoranþa ºi de credulitatea sãteanului.

Cercurile culturale nu vor putea ele singure sã remedieze aceastã stare de
lucruri; dar vor fi unul din mijloacele pentru a se ajunge acolo.

Dacã nu ar fi decât timpul sustras cârciumii, dacã nu ar fi decât deprinderea
ce ar lua-o sãteanul de a trece pragul ºcolii, încã ar fi un câºtig. Dar nu e numai
atâta, cãci conferinþele þinute la cercurile culturale sunt de naturã a-i aduce
foloase reale.

Ministerul nu a cãutat sã impunã învãþãtorilor niciun plan. I-a lãsat sã-ºi
aleagã subiectele conferinþelor în modul cel mai potrivit nevoilor fiecãrei
localitãþi, deprinderilor ºi priceperii auditorilor, ideilor admise de dânºii. Liber-
tatea aceasta, care li s-a lãsat, a fost spre binele instituþiunii, cãci învãþãtorii ºi-au
dat silinþe ºi au reuºit sã gãseascã subiecte potrivite scopului, ºi care sã intereseze
pe sãteni. Fãrã îndoialã, au fost ºi destule conferinþe puþin nimerite, fie ca formã,
fie ca fond; dar lucrurile se îndreaptã repede, ºi suntem siguri cã vom ajunge nu
târziu a face educaþia specialã care se cere învãþãtorilor în aceastã materie.

Gestiunile care se trateazã în ºedinþele publice ale cercurilor culturale sunt
foarte variate. Ele se ocupã cu agricultura, grãdinãria, creºterea vitelor ºi îngri-
jirea lor, economia ruralã, igiena, istoria, ºtiinþa popularizatã, religia etc. Pentru
a le face mai atrãgãtoare, ele sunt de multe ori însoþite de mici producþiuni ale
copiilor din ºcoalã, precum recitãri, coruri, reprezentaþiuni teatrale etc.

Dar un mijloc de atracþiune mult mai puternic, care se întrebuinþeazã ºi în
alte þãri, ºi pe care l-am introdus ºi la noi cu mare succes, este acela al proiec-
þiunilor luminoase. La întrunirea anualã a revizorilor ºcolari din aprilie 1902, li
s-a recomandat a cãuta sã procure, dacã se poate, fiecãrui cerc cultural câte o
lanternã magicã cu o colecþiune de desene colorate. Pentru aceasta, puteau sã
cearã ajutorul judeþelor, al comunelor, al particularilor, sã deschidã subscrieri,
sã dea serbãri. Cum valoarea unei lanterne bune nu este decât de vreo 100 lei,
nu va fi prea greu a se ajunge ca fiecare cerc sã aibã lanterna sa. Deocamdatã,
s-a putut face ca în fiecare judeþ sã se afle cel puþin câte una, care serveºte pe
rând diverselor cercuri. Multe din ele au fost comandate de Casa ªcoalelor
pentru contul diverselor judeþe. Vom cãuta apoi sã formãm în fiecare judeþ câte
o colecþiune cât mai bogatã de desene pentru proiecþiuni, fie colorate, fie sim-
ple fotografii, din care sã nu lipseascã ºi subiecte istorice naþionale ºi vederi
pitoreºti din þarã. Din aceastã colecþie, fiecare cerc va lua pe rând plãcile de care
va avea nevoie la conferinþele sale.

Silinþele noastre ºi cheltuiala fãcutã ºi care se va mai face nu vor fi zadar-
nice, cãci pretutindeni unde conferinþele sunt însoþite cu proiecþiuni luminoase,
numãrul auditorilor este aºa de mare, încât nu-i poate încãpea localul ºcoalei.
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* * *

Precum vedem, cercurile culturale se prezintã ca o instituþiune de viitor ºi
care meritã toatã solicitudinea noastrã; de aceea am cãutat a o încuraja cât am
putut ºi a-i înlesni funcþionarea

Pentru a mãri importanþa lor în ochii sãtenilor, ºi chiar în ai învãþãtorilor,
am însãrcinat pe d-nii Al. Vlahuþã ºi G. Coºbuc, cunoscuþii noºtri scriitori, sã ia
parte la mai multe din conferinþele lor în diversele pãrþi ale þãrii (anexa nr. 42).
Vorbirea lor a avut efect atât de bun, încât vom continua a ne folosi de serviciile
lor în acest fel.

Am pus apoi sã se facã colecþie de cele mai bune conferinþe þinute de
învãþãtori, fie la cercurile culturale, fie la examenul de înaintare pe loc, ºi dintre
care unele prezenta calitãþi de prima ordine. Aceste conferinþe alese se vor im-
prima de cãtre Casa ªcoalelor în mai multe volume, care se vor pune la dispo-
ziþiunea învãþãtorilor, pentru a-i ajuta în alcãtuirea propriilor lor conferinþe.1

Pe lângã toate acestea, în urma experienþei câºtigate în timpul acestor trei
ani, este vreme a ne gândi a regulariza întrucâtva activitatea cercurilor culturale,
în vederea unor anumite scopuri mai bine definite. Aceasta va face obiectul
uneia din viitoarele lucrãri ale ministerului .

În fine, încã una din preocupãrile noastre este de a face ca cercurile cultu-
rale sã întruneascã la un loc activitatea, sau cel puþin buna voinþã, nu numai a
învãþãtorilor, dar a tuturor acelora care, prin situaþia lor, sunt în mãsurã de a avea
o influenþã oarecare asupra sãtenilor.

Printre aceºtia în prima linie vine preotul, a cãrui vorbã, oricine ºtie, este mai
mult ascultatã ºi decât a învãþãtorului. De aceea lucrarea de înãlþare a pãturei
þãrãneºti va fi mult înlesnitã, dacã preotul va colabora alãturi cu învãþãtorul.

Pentru acest motiv am solicitat de la P.S. Mitropoliþi ºi Episcopi ca sã ne
ajute în întreprinderea noastrã. Prin adresa noastrã din 20 februarie 1902 (anexa
nr. 43), am rugat sã ia mãsuri pentru ca preoþii sã ia parte, împreunã cu învã-
þãtorii, la cercurile culturale, la instituirea bãncilor populare ºi altele. De altã
parte, am luat dispoziþiunea ca la întrunirile cercurilor culturale sã fie invitaþi ºi
preoþii, ºi de câte ori vor lua parte, sã aibã ei preºedinþia de onoare.2

Acest apel al nostru a fost ascultat de cei mai mulþi din P. S. Chiriarhi, ºi
pretutindeni unde au fost ordine date, preoþii s-au asociat la activitatea învãþã-
torilor ºi succesul a fost îndoit. În special, în eparhia Dunãrii de Jos, P. S. S.
Episcopul a dat însuºi ordine ºi a organizat conferinþe preoþeºti la care sunt che-
maþi ºi revizorii ºcolari, cu scop de a stabili legãtura între activitatea lor ºi acti-
vitatea cercurilor de învãþãtori.
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În schimb, în judeþele unde preoþii s-au þinut de o parte, foloasele activitãþii
învãþãtorilor sunt mai puþin simþite.

Sperãm cã pânã în cele din urmã vom triumfa de acest antagonism neînþeles
ºi pe unde a mai rãmas, cãci preoþii trebuie sã înþeleagã cã principala lor che-
mare este de a lucra pentru binele poporului.

Pentru aceleaºi motive, este necesar ºi concursul primarului ºi al celorlalte
autoritãþi locale. Ostilitatea lor, sau chiar numai abþinerea ori indiferenþa lor,
este totdeauna rãu interpretatã de sãteni.

ªezãtorile sãteºti

Învãþãtoarele în genere iau parte la lucrãrile învãþãtorilor, precum la cercurile
culturale, la bãncile populare etc. Conferinþele þinute de dânsele sunt de multe ori
printre cele mai bune; dintre bãncile populare mai multe sunt fundate prin
iniþiativa lor, ºi în unele locuri sãtenii nu vor sã aibã casier decât pe învãþãtoare.

Ele însã au gãsit ºi un alt mijloc de a se face utile. Dna Ioana Popovici,
învãþãtoare în jud. Covurlui, a inaugurat ºezãtorile de searã, cu femeile ºi fetele
din sat. În timpul ºezãtorii, învãþãtoarea dã auditoarelor sale lecþiuni de cusãturi,
de împletituri, de gospodãrie, de igienã, de creºterea ºi îngrijirea copiilor; toate
acestea sub formã de convorbiri fãrã pretenþiune, amestecate cu lecturi de bucãþi
instructive, morale sau numai de distracþiune.

Asemenea ºezãtori nu sunt niciodatã lipsite de auditoare, mai ales în serile
de iarnã, ºi constituiesc un excelent mijloc de popularizare. De aceea, prin
circulara nr. 36.692 din 24 iulie 1902, le-am recomandat tuturor revizorilor, ºi
ele s-au îmmulþit aºa de repede, încât azi nu este nici un judeþ în care sã nu se
afle câteva. Sunt astãzi 446 ºezãtori (anexa nr. 44).1

Însã, pentru ºezãtori, ca ºi pentru cercurile culturale, un mic ajutor din par-
tea comunei este indispensabil; învãþãtorilor pentru transport ºi învãþãtoarelor
pentru luminat. Sacrificiul va fi abia de 40 sau 50 lei pe an cu totul, ºi este cu
prisosinþã rãsplãtit prin foloasele aduse în schimb.

ªcoale de adulþi

Legea învãþãmântului primar (art. 34) prevede înfiinþarea de cursuri de
adulþi, asupra materiilor cursului primar. Plata de 10 lei pe lunã pentru învãþãtori
ºi de 30 lei pe lunã pentru institutori priveºte pe comunã.
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Un mare numãr din comunele rurale, pentru a îmbunãtãþi situaþia învãþã-
torului, îi acordã câte o subvenþiune. Am profitat de aceasta, pentru a impune
învãþãtorilor care primesc o asemenea subvenþiune, de 10 lei pe lunã sau mai
mare, ca în schimb sã facã cursul de adulþi, la care-i obligã legea; iar prin circulara
din 31 august 1902 cãtre d-nii prefecþi de judeþe (anexa nr. 45), le-am cerut sã
oblige pe comune a prevedea fondurile necesare.1

Mãsura aceasta a avut de efect ca în singur anul 1901–1902 sã se înfiinþeze
un numãr de 171 ºcoli rurale de adulþi, cu un numãr de 11.934 auditori. În anul
1902–1903, numãrul ºcoalelor de adulþi a crescut pânã la 995 (anexa nr. 46). Ele
nu sunt repartizate în mod egal între toate judeþele, pentru cã nici subvenþiunile
comunale nu sunt deopotrivã de însemnate în toate; dar în unele numãrul ºi
populaþiunea ºcolilor de adulþi e foarte însemnatã.2

În unele judeþe, numãrul auditorilor cursurilor de adulþi a fost crescut prin
faptul cã miliþienii ºi rezerviºtii întruniþi duminica pentru exerciþiu au fost înda-
toraþi de cãtre comandanþii lor ca sã asculte ºi la cursuri.

Este mai greu la oraºe, din cauzã cã niciuna din comunele urbane nu acordã
institutorilor subvenþii, precum dau cele rurale învãþãtorilor; de aceea mãsura
luatã de noi pentru învãþãtori nu s-a putut aplica ºi institutorilor. Cu toate acestea,
în unele pãrþi institutorii au organizat cursuri de adulþi în mod gratuit. În Galaþi,
pe lângã douã secþii de învãþãmânt primar, este ºi o secþie în care se predau cunoº-
tinþe de electricitate, mecanicã etc, necesare lucrãtorilor auditori. Numãrul audito-
rilor în toate secþiile a crescut pânã aproape de 90. Cursurile sunt fãcute, nu numai
de institutori, dar ºi de profesori, ingineri, ofiþeri etc. La finele anului ºcolar s-au
fãcut examene, în urma cãrora s-au liberat câteva certificate de absolvire.

Este necesar sã se ia mãsuri pentru ca cursurile de adulþi de la oraºe sã fie
înmulþite cât mai mult. Lucrul nu este greu, pentru cã niciun oraº nu este aºa de
sãrac, încât sã nu poatã plãti modesta indemnizare de 300 lei pe an, ce se cere
pentru un asemenea curs.

Cursuri complementare

Cursurile complementare în ºcolile rurale trebuie fãcute, fãrã adaos de
salariu, de cãtre învãþãtori, pentru absolvenþii cursului primar, care nu au încã
împlinitã etatea de 14 ani. Ele trebuie sã se facã cel puþin 2 ore pe sãptãmânã.

Dispoziþiunea aceasta a rãmas pânã acum aproape neexecutatã ºi va fi greu
sã fie generalizatã cel puþin deocamdatã. În adevãr, învãþãtorii care fac învãþãmânt
agricol ºi acei care fac cursuri de adulþi nu mai dispun de timp suficient, ca sã facã
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1. Vezi nr. 71 în colecþia de faþã.
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ºi cursul complementar. Vom lua însã mãsuri ca acest curs sã. se facã de toþi aceia
care nu se aflã în unul din aceste douã cazuri.

Diverse alte moduri de activitate exterioarã a ºcoalei

Fiindcã ne ocupãm aici de diversele mijloace prin care ºcoala primarã cautã
sã lucreze ºi în afarã de cuprinsul ei, pentru a modifica în bine starea culturalã
ºi economicã a poporului, catã sã amintim din nou câteva lucruri despre care am
vorbit deja mai sus.

Grãdinile ºcolare, grãdinile de legume, asociaþiunile învãþãtorilor cu ºcola-
rii ºi cu pãrinþii acestora, pentru a cultiva în mod sistematic câte o bucatã de loc,
serbarea sãdirii pomilor; toate aceste încercãri, dintre care cele mai multe se pot
deja considera ca reuºite, au de scop, ºi vor avea de efect a pune la dispoziþiunea
clasei þãrãneºti nouã mijloace de câºtig foarte însemnate, care pânã acum, ori nu
existau deloc, ori erau în mâna strãinilor. Este destul sã amintim cultura zarza-
vaturilor, care face sã iasã pe fiecare an din þarã zecimi de milioane de lei, deve-
nind astfel o cauzã de sãrãcire pentru þarã, în loc de a fi cum trebuie sã fie, un
mijloc de înavuþire pentru sãteni.

Tot aºa sunt încercãrile de sericiculturã ºi de apiculturã, fãcute de învãþãtori
ºi care merg îmmulþindu-se pe fiecare zi. Oricât de greu ar fi a se schimba
deprinderile þãranului, este imposibil ca aceste încercãri repetate, dacã vor con-
tinua a fi sprijinite ºi încurajate de minister, sã nu aibã ca efect a face ºi pe þãrani
sã le imiteze, mãcar cât de puþin.

Tot aºa este ºi cu silinþele ce ne dãm de a face sã intre ºi cartoful în alimen-
taþia þãranilor, lucru care suntem siguri cã se poate face, dacã începuturile fãcute
de noi vor fi urmate cu stãruinþã.

Jurii de împãciuire

Doi învãþãtori din judeþul Muscel au avut ideea de a forma în satul lor un
juriu de împãciuire, cu scopul de a regula prin bunã înþelegere micile conflicte
de interese care se pot ivi între sãteni. Ei au ºi avut norocul de a aplana astfel
câteva neînþelegeri, care ar fi putut duce la procese ruinãtoare.

Ideea aceasta, pãrându-se bunã, a fost recomandatã prin o circularã (anexa
nr. 47). Au fost ºi alþi învãþãtori care au utilizat-o cu succes. Credem însã cã o
asemenea instituþiune, ca sã prindã rãdãcini ºi sã fie în adevãr utilã, ar trebui sã
fie recunoscutã ºi regulatã prin o lege anume.1
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1. Vezi nr. 56 din colecþia de faþã.
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Biblioteci, reviste ºi publicaþiuni populare

Una din cauzele cele mai însemnate, pentru care instrucþiunea primarã nu
se rãspândeºte mai mult ºi mai repede, mai ales la þarã, este cã absolvenþii ºcoa-
lelor primare, odatã ce au pãrãsit ºcoala, nu mai au nicio ocaziune de a mai pune
mâna pe carte. Din aceastã cauzã, foarte mulþi din ei uitã în curând tot ce au
învãþat, mai ales dacã au pãrãsit ºcoala la o vârsta prea micã ºi înainte de a fi
trecut toate clasele. ªi chiar acei care nu uitã sã citeascã ºi sã scrie sunt cu totul
lipsiþi de orice mijloace de a-ºi înmulþi sau de a-ºi împrospãta cunoºtinþele, cel
puþin atât cât trebuie oricãrui om pentru a înþelege cele ce se petrec împrejurul
lui, întrucât îl privesc.

Preocupaþi de aceastã stare de lucruri, am cãutat încã din 1897 sã umplem
acest însemnat gol.

Prima mãsurã luatã a fost de a se funda o revistã popularã de un preþ cât
mai accesibil, destinatã mai cu seamã satelor.

Revista aceasta s-a înfiinþat la 1 octombrie 1897, sub numele de „Albina“.
Scopul ei este de a rãspândi, într-o limbã cât se poate mai popularã, tot felul de
cunoºtinþe folositoare, privitoare la religie, istorie, geografie, ºtiinþe naturale,
igienã, medicinã popularã, veterinãrie, agriculturã cu toate ramurile ei etc. Ea
mai cuprinde sfaturi morale, literaturã popularã, îndemnuri patriotice, noþiuni
asupra organizãrii puterilor statului, sfaturi ºi lãmuriri asupra organizãrii bãncilor
populare, articole pedagogice; cu un cuvânt tot ce poate interesa pe un sãtean, pe
un preot, pe un învãþãtor sãtesc.

Toate acestea formeazã pe fiecare an douã volume de câte 52 de coale
fiecare, ºi costã 5 lei pe an.

Revista a dus-o foarte greu la început. Cu tot sprijinul moral pe care i-l
acorda ministerul, numai cu mare greutate se puteau acoperi cheltuielile, necesi-
tate de un tiraj foarte considerabil. Greutatea principalã venea din anevoinþa cu
care se încasau abonamentele precum ºi din neglijenþa sau reaua voinþã a unora
din abonaþi.

Cu încetul însã situaþia s-a îmbunãtãþit, ºi azi revista este scoasã din nevoi.
A contribuit la aceasta sprijinul ce i-a dat ministerul ºi Casa ªcoalelor, prin
luarea unui numãr de abonamente pentru bibliotecile rurale, pentru ºcolile din
Macedonia etc, precum ºi prin mãsurile luate contra învãþãtorilor care nu-ºi
achitau regulat abonamentele. Un alt ajutor foarte însemnat a venit din partea
administraþiunii generale a poºtelor ºi telegrafelor, care a fãcut toate înlesnirile
compatibile cu legea pentru expediarea ºi pentru încasarea lesnicioasã a abona-
mentelor. Dar mai presus de toate, succesul se datoreºte membrilor comitetului
de redacþiune prezidat, de dl I. Kalinderu, care de ºase ani munceºte cu o stãru-
inþã, o abnegaþiune ºi o dezinteresare mai presus de orice laudã pentru succesul
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revistei. Azi revista are un capital de rezervã de peste 25.000 lei, cu care va
putea sã lupte în viitor.

* * *

Tot în scopul de a procura satelor mijloace de culturã, s-au înfiinþat biblio-
tecile populare de pe lângã ºcolile rurale.

Scopul acestor biblioteci, dupã deciziunea din 16 octombrie 1898 (anexa
nr. 48), prin care s-a înfiinþat prima serie, este „de a pune, la dispoziþiunea þãra-
nilor cunoscãtori de carte mijloace pentru întinderea cunoºtinþelor lor uzuale,
pentru întãrirea ºi înãlþarea sentimentului lor de oameni ºi de români, de a
limpezi întrînºii ideea de drept, ºi datorie; de a-i pune în stare sã dezlege proble-
mele de care se izbesc în calea vieþii lor; în fine de a le deschide sufletul pentru
frumos, bine ºi adevãr“.1

În acest scop, în 9 decembrie 1897, s-a dat însãrcinare d-lui Anghel
Demetriescu(42), profesor la liceul Sf. Sava, sã alcãtuiascã o listã tip de cãrþi pentru
o bibliotecã ruralã în marginile sumei de 100 lei. Lista propusã de dl Demetriescu,
modificatã în câteva puncte, nu a putut fi mãrginitã în suma de 100 lei; în realitate,
primul fond al fiecãreia din bibliotecile înfiinþate, împreunã cu legatul ºi
transportul cãrþilor ºi cu alte cheltuieli accesorii, a costat mai mult de 200 lei
(anexele nr. 49 ºi 50). Pe lângã cãrþile notate în aceste anexe ºi în anexa nr. 52, fie-
care bibliotecã a mai fost abonatã la revistele „Albina“, „Gazeta sãteanului“ ºi
„ªezãtoarea sãteanului“; unele din ele mai sunt abonate la „Horticultorul“, „Noua
revistã pedagogicã“, „Revista folkloristicã“ ºi „ªcoala românã“. Apoi fiecare
ºcoalã primarã a primit cele 12 broºuri antialcoolice imprimate de Casa ªcoalelor,
20 Cuvântãri de Chiricescu ºi pr. Nazarie, Povestea unei coroane de oþel ºi
Rãzboiul nostru pentru neatârnare de G. Coºbuc; unele ºcoli ºi toate bibliotecile
au mai primit Noþiuni elementare de muzicã de ªtefãnescu, Muzica bisericeascã
pe psaltichie ºi pe note lineare, ºi Creºtinismul la români de P. S. S. Archiereul
Nifon Ploieºteanul, ºi Vieþile sfinþilor pe luna octombrie.2

La 7 august 1898 s-a elaborat un regulament pentru funcþionarea acestor
biblioteci (anexa nr. 51); iar la 16 octombrie 1898, s-a decis înfiinþarea a 320
biblioteci, câte 10 în fiecare judeþ. În 1903 s-au mai înfiinþat încã 320.3

Pe lângã acestea, trebuie. sã mai socotim un numãr de 145 biblioteci, unele
destul de bine înzestrate, înfiinþate din iniþiativa învãþãtorilor, ºi care au fost
ajutate de Casa ªcoalelor (anexa nr. 52).

282 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. II
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Începutul acestei instituþiuni este destul de bun, ºi fãcut pe un picior relativ
mare, dacã ne gândim cã toatã cheltuiala a fost purtatã numai de Casa ªcoalelor.
Cu timpul, fiecare din bibliotecile deja create se vor mai înavuþi, fie prin cãrþile ce
se vor mai imprima de minister, fie prin achiziþiuni, fie prin donaþiuni. Numãrul
bibliotecilor însuºi va trebui mãrit treptat, pânã ce fiecare ºcoalã ruralã sã aibã pe
a sa. Din nenorocire, la multe din ele va fi piedicã lipsa de localuri ºi de mobilier.

O altã dificultate va fi de a deprinde pe sãteni sã frecventeze biblioteca.
Informaþiunile ce avem în aceastã privinþã nu sunt favorabile; numãrul lectorilor
este mic. La cele 320 biblioteci înfiinþate în 1898, am avut în patru ani 18.773
cititori, cu 47.500 buletine, în care nu se cuprind elevii ºcoalelor, nici învãþãtorii.
Lucrul nu este de mirare, pentru cã trebuinþa lecturii este încã un lucru aproape
necunoscut la sate. Mijlocul de îndreptare va fi în prima linie priceperea
învãþãtorului. Dacã la conferinþele culturale s-ar introduce ºi deprinderea
lecturilor în comun, dacã învãþãtorii ar distribui ºcolarilor lor din diviziunea III
precum ºi absolvenþilor, câte o carte, cu obligaþiunea de a o restitui peste câtva
timp, dând ºi seamã de cuprinsul ei, s-ar ajunge cu vremea a se lãþi gustul citirei.

Dl I. Atanasiu, prefectul judeþului Covurlui, a avut recurs la un alt mijloc:
d-sa a creat cinci premii anuale, compuse din instrumente de grãdinãrie, pentru
sãtenii care vor frecventa bibliotecile cu mai multã asiduitate. Rezultatul a fost
cã numãrul lectorilor a crescut îndatã în judeþul acela într-o proporþiune foarte
însemnatã.

* * *

Lipsa unei literaturi populare la noi este foarte simþitã, înþelegem prin aceasta
un numãr de publicaþiuni, scrise pe înþelesul poporului ºi potrivite cu trebuinþele
lui intelectuale ºi morale: scrieri de utilitate, de ºtiinþã popularizatã, de moralã, de
distracþiune, precum ºi scrieri cu tendinþe naþionaliste. Locul pe care ar trebui sã-l
ocupe o asemenea literaturã l-au apucat o mulþime de publicaþiuni abjecte, romane
originale sau traduse, pline de obscenitãþi, de imoralitãþi, pe care niºte industriali
fãrã scrupule le debiteazã în toate pãrþile, pânã ºi prin sate, cu preþ de 10 bani
coala. Cãci nu trebuie sã credem cã lectorii lipsesc cu totul în sate; lectori se
gãsesc, dacã ºtie sã-i ademeneascã cineva cu niºte preþuri mici ºi cu titluri
bãtãtoare la ochi.

Contra acestei literaturi infame trebuie luptat pe toate cãile, ºi sã i se ia
locul prin publicaþiuni bune ºi folositoare.

Fundarea ºi susþinerea „Albinei“ poate pânã la un punct rãspunde acestui
scop; publicarea bibliotecii antialcoolice, despre care am vorbit mai sus, de
asemenea. Dar pe lângã acestea, am fãcut a se scrie cãrþi anume în scopul acesta
de cãtre cei mai buni din scriitorii noºtri. Astfel, dl G. Coºbuc a scris Istoria
rãzboiului nostru de neatârnare ºi Povestea unei coroane de oþel; dl Al. Vlahuþã,
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România pitoreascã; dl N. Popoviei-Lupa, Agricultura, cunoºtinþe practici de
cultura pãmântului; dl C. Druþu, Cultura cartofului. dl G. Coºbuc a mai fost
însãrcinat sã alcãtuiascã o Antologie, carte de lecturã pentru þãrani, cu subiecte
variate, din care a apãrut prima parte; dl Al. Vlahuþã, o Istorie popularã a
românilor. Mai sunt ºi alte scrieri, publicate sub auspiciile Casei ªcoalelor, care
se vãd menþionate în anexa nr. 50 ºi 52. În fine, Casa ªcoalelor a acordat o
subvenþiune anualã de 3.000 lei societãþii Steaua, al cãrei scop este de a imprima
ºi a rãspândi, fãrã nici un beneficiu, broºuri populare ieftine (15 bani broºura de
96 pagini).

Cele mai multe din aceste scrieri, rãspândite gratuit sau puse în vânzare cu
preþuri foarte reduse, sunt mult cãutate. Greutatea cea mai mare însã stã în lipsa
unui colportaj suficient ºi bine organizat. Pentru scrierile care trebuie sã fie rãs-
pândite prin sate ºi în numãr mare, este foarte anevoie a le face sã ajungã acolo
unde trebuie, ºi mai ales a se încasa preþul lor, oricât de modest ar fi el.

Direcþiunea generalã a monopolurilor statului a binevoit sã ofere concursul
sãu societãþii Steaua, pentru înlãturarea acestui mare neajuns; ea a admis ca
debitanþii sãi sã fie însãrcinaþi ºi cu desfacerea broºurelor Stelei contra unei
remize. Chiar însã dacã sistemul acesta ar da bune rezultate pentru Steaua, dupã
cum sperãm, el nu se poate generaliza. Singura soluþiune ar fi poate o
modificare a legii poºtelor; ºi chestiunea este destul de importantã pentru ca sa
merite o asemenea modificare.

* * *

Printre celelalte mijloace de vulgarizare, vom mai cita încã unul, a cãrui
iniþiativã se datoreºte învãþãtorului din judeþul Buzãu, Th. Zaharescu. El a alcã-
tuit un tablou al boalelor celor mai obiºnuite la þarã, arãtând numirile lor vulgare
ºi ºtiinþifice, cauzele care le produc, semnele dupã care se cunosc ºi mijloacele
de vindecare sau mãsurile de luat pânã la sosirea medicului. Acest tablou, dupã
ce a fost prefãcut ºi îndreptat de dl dr. A Urechiã(43), l-am imprimat în mai multe
mii de exemplare, ºi l-am fãcut sã fie afiºat în permanenþã în toate ºcolile
primare ºi în primãriile rurale.

Tot deodatã, de vreme ce în tablou nu se putea trece decât un mic numãr de
boale, am cerut tot d-lui dr. A. Urechiã sã alcãtuiascã un tablou mai complet,
care, sub formã de broºurã, a fost de asemenea distribuit în toate pãrþile.

Serbãri ºcolare; teatru sãtesc

De când cu înfiinþarea cantinelor ºcolare (1898), serbãrile ºcolare în ºcolile
primare s-au înmulþit, pentru cã prin ele se reunesc mai cu seamã fondurile
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pentru întreþinerea cantinelor. Mai pe urmã serbãrile ºcolare au însoþit ºi confe-
rinþele cercurilor culturale, distribuþiunile de premii etc.

Nu am cãutat sã le împiedecãm, pentru cã aceste serbãri au foloasele lor. Ele
dau copiilor siguranþã, îi învaþã sã se prezinte bine, sã vorbeascã desluºit. Ele mai
sunt ocaziune de recitãri ºi de cântãri patriotice, ocaziune indirectã de a se cultiva
dicþiunea ºi muzica. În fine, ele apropie pe pãrinþi de ºcoalã ºi fac ºcoalã popularã.

E bine înþeles cã aceste foloase s-ar schimba lesne în pagubã, dacã s-ar
merge prea departe. Nu trebuie ca serbãrile sã ocupe prea mult din timpul ºcolii.

Reprezentaþiunile ºcolare constau din recitãri, cântãri în cor, miºcãri
corporale dupã comandã, miºcãri gimnastice, dansuri româneºti. De câtva timp,
s-au adãugat ºi mici reprezentaþiuni de piese compuse anume pentru ºcoalã, ca
realizare a ideii teatrului sãtesc a d-lui I. Kalinderu.

* * *

Cele expuse pânã aici aratã spiritul în care ne silim sã dezvoltãm activitatea
ºcolii primare, mai ales pe a celei rurale, ºi rolul pe care credem cã poate, ºi
trebuie, sã-l împlineascã ea în opera de îmbunãtãþire a stãrii materiale ºi intelec-
tuale, a claselor de jos.

Timpul de când încercarea noastrã a început este încã prea scurt, pentru ca
rezultatele ei sã fie destul de aparente; cu toate acestea unele din aceste rezultate
sunt aºa de însemnate, încât credem cã ar fi anevoie a se tãgãdui cã încercarea
noastrã, oricum ar fi judecatã de altfel, meritã toatã atenþiunea.

Un lucru, în orice caz, rezultã dintr-însa; anume, cã s-a dovedit cum cã cor-
pul didactic primar, ºi în special învãþãtorii, sunt un factor de prima ordine, pe
care nu va mai fi nimãnui permis a-l neglija, ori cum ar crede cã trebuie condusã
lucrarea de regenerare a pãturii muncitoare.

Concluziunea aceasta deocamdatã nu o putem extinde ºi asupra celorlalte pãrþi
ale corpului didactic, pentru cã activitatea lor nu s-a manifestat în afarã de ºcoalã
îndeajuns ºi într-un sens destul de potrivit, ca sã justifice, o asemenea extindere.

Poate cã mediul în care-ºi exercitã el misiunea e mai puþin propriu; poate
cã ocaziunea nu i s-a oferit încã, poate cã activitatea lui sã fie prea mult abãtutã
pe cãi mai puþin fecunde. Trebuie însã sã credem cã, dacã învãþãtorii au putut sã
facã ceea ce au fãcut, cu atât mai mult cuvânt vor putea face ºi celalþi.

Consideraþiuni asupra situaþiunii corpului didactic primar

Situaþia corpului didactic primar a suferit schimbãri profunde de la 1864
încoace.
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Dupã legea din acel an, numirea provizoriuie a învãþãtorilor o fãcea pre-
fectul, dupã recomandaþiunea revizorului ºcolar. Ca titlu de capacitate, li se
cerea sã fi absolvit cursul primar, ºi sã fi trecut un concurs asupra materiilor
acestui curs, plus noþiuni de agriculturã ºi de artã veterinarã, pe cât se va putea
Pentru institutori, concursul se fãcea asupra materiilor de gimnaziu. Nici unii,
nici alþii, nu beneficiau de niciuna din dispoziþiunile legii care asigurau
stabilitatea profesorilor de ºcoli secundare ºi superioare. Urma de aici cã
învãþãtorii ºi institutorii puteau fi cenzuraþi, suspendaþi ºi chiar destituiþi prin
simpla deciziune ministerialã (învãþãtorii chiar de cãtre prefect), fãrã judecatã
sau altã formalitate.

Situaþia aceasta era aºa de rea, da loc la nereguli aºa de mari ºi þinea învãþã-
mântul primar la un nivel aºa de jos, încã o schimbare se impunea.

Proiectul de lege din 1886 a propus asupra tuturor acestei cestiuni soluþiuni,
care mai pe urmã au fost toate traduse în lege, ºi anume: numirea învãþãtorilor
ºi institutorilor numiþi dintre normaliºti, dupã un tablou de capacitate, ºi asigu-
rarea stabilitãþii depline a lor, ca ºi pentru profesorii secundari ºi superiori.

Proiectul din 1886 nu a fost votat; cu toate acestea principiile lui, cel puþin
întrucât priveºte stabilitatea, au fost în mare parte realizate chiar de atunci, cãci
de fapt chiar de atunci s-a pus capãt pentru totdeauna nesfârºitelor numiri, sus-
pendãri, transferãri ºi destituiri, fãcute de minister, de prefect sau chiar de revi-
zorul ºcolar, fãrã nici o normã ºi fãrã nici un frâu.

Legea din 1893 a consacrat numirea numai dintre normaliºti, dupã un tablou
de capacitate, precum cerea proiectul din 1886. În ceea ce priveºte stabilitatea,
legea era mult mai asprã decât proiectul, deoarece lãsa ministrului dreptul de a
aplica toate pedepsele, chiar excluderea temporarã sau definitivã, cerându-se doar,
în acest din urmã caz, avizul conform al consiliului permanent. Transferarea
rãmânea o simplã mãsurã administrativã, cu totul Ia voia ministrului.

Legea din 1896, care în acest punct este neschimbatã pânã azi, a îmbunã-
tãþit situaþia în mod radical, lãsând pronunþarea pedepselor celor mari în compe-
tenþa unei comisiuni judiciare, compuse dintr-un profesor universitar ºi din doi
membri ai Curþii de apel, ºi considerând transferarea în altã localitate tot ca o
pedeapsã, care nu se poate pronunþa decât în urma unei judecãþi.

În ce priveºte dar siguranþa situaþiunii sale, corpul nostru didactic primar stã
mai bine decât în oricare altã þarã, fãrã excepþiune. Din punctul de vedere al
plãþii, de asemenea, nu sunt multe þãrile care sã ne treacã înainte.

Ceea ce însã nu i se acordã îndeajuns, era încrederea. Erau, ºi încã sunt
mulþi aceia, care considerau pe învãþãtor ca pe un declasat, incapabil de a face
vreun bine, plin de ambiþiuni în disproporþiune cu capacitatea lui, ros de invidie,
element dizolvant azi, cu perspectiva de a fi un agent de distrucþiune mâine.

Ceea ce s-a fãcut în aceºti doi ani din urmã este cel mai bun rãspuns ce se
poate da acestor credinþe pesismiste. Învãþãtorii au dovedit nu numai cã sunt
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element de ordine în stat, dar încã constituiesc un corp inteligent, activ, care
pricepe rolul ce poate sã joace ºi este gata sã-l împlineascã. De azi înainte va fi
lucru dovedit cã, fãrã învãþãtori, nimic temeinic nu se va putea întreprinde pentru
prefacerea în bine a stãrii poporului de jos, ºi vinovat va fi acela care, chemat
fiind a prezida într-o mãsurã oarecare la aceastã prefacere, va mai persista în
vechile sale prevenþiuni, ºi va neglija sau nu va ºti a se servi de dânºii.

E prea adevãrat cã felul cum. am educat pânã acum pe viitorii învãþãtori, ºi
pãrãsirea în care-i lãsam dupã ce-i trimiteam la o catedrã, era de naturã a crea o
stare de lucruri îngrijitoare. Luam pe bãiatul de þãran de la viaþa lui câmpe-
neascã, îl instalam într-un palat luminat cu electricitate ºi încãlzit cu calorifer;
îl îmbrãcam în uniformã; îi fãceam o viaþã de rentier; ºi, dupã cinci ani de viaþa
aceasta, fãcutã anume pentru a-l dezvãþa de toate deprinderile lui de sãtean, îl
trimiteam înapoi la sat ºi nu mai aveam nicio grijã de dânsul. Era natural ca
învãþãtorul, lipsit deodatã de viaþa intelectualã pe care abia apucase a o cunoaºte
în ºcoala normalã, lãsat pradã indiferenþei sau relei voinþe a sãtenilor, a
primarului, a notarului, de multe ori chiar a preotului ºi a proprietarului, lipsit
de orice sprijin ºi de orice consiliu, sã piardã curajul ºi sã renunþe la luptã. ªi
când vedea cã orice pas, orice încercare a lui, în loc de a deºtepta simpatia ºi a-i
atrage sprijinul superiorilor sãi, era interpretatã în rãu ºi atribuitã cine ºtie cãror
scopuri ascunse, nu era de prevãzut cã vom face din el pe veºnicul nemulþumit,
cum îl învinovãþeau unii cã este?

Aceasta era o stare de lucruri care trebuia schimbatã numaidecât. Trebuia
mai întâi ca învãþãtorul sã capete o educaþiune mai potrivitã cu chemarea lui, ºi
pe urmã sã înceteze starea de izolare ºi de suspiciune în care trãia.

Vom spune mai jos cele ce se cuvin în privinþa ºcolilor normale; iar, din
cele arãtate pânã aici, se vãd silinþele ce ne dãm pentru a înãlþa pe învãþãtor, ºi
în ochii sãi ºi în ochii þãrii, precum ºi pentru a micºora distanþa care îl separã de
superiorii lui ºi care-l þinea pânã acum într-o izolare aºa de absolutã.

Ridicând prestigiul lui, convingându-l cã este un factor important în stat,
chemat la o misiune mare, arãtându-i aceasta misiune ºi învãþându-l cum sã ºi-o
îndeplineascã, încetând de a-i pune mereu în ochi pãrþile lui cele rele, fãrã a-i
þinea seamã de cele bune, înzecim puterea de muncã a învãþãtorului ºi facem din
el un colaborator ager ºi harnic, pentru atâtea mari întreprinderi care aºteaptã
încã sã fie duse la bun capãt; ºi odatã ce vom fi pus lucrurile pe calea cea bunã,
ele vor merge pe urmã de sine, pentru cã învãþãtorii vor ºti sã-ºi pãstreze ei
singuri situaþia onorabilã pe care îºi vor fi fãcut-o prin meritul ºi munca lor.

* * *

Nu este lucru tocmai uºor a stabili o relaþiune continuã ºi regulatã între
învãþãtori ºi institutori de o parte ºi organele centrale ale ministerului de alta.

1901–1904 / 287

+Opere_vol_II_final.qxd  11/22/2009  1:15 PM  Page 287



Numãrul cel mare al celor dintâi, diseminarea lor ºi lipsa unui corp de revizori
ºi de inspectori destul de numeros, au fãcut ca pânã deunãzi relaþiunile lor cu
ministerul sã se reducã doar la simple raporturi administrative.

Am cãutat sã remediem acest neajuns prin diverse mijloace.
Societãþile de învãþãtori ºi de institutori ºi revistele publicate de ele au fost

unul din aceste mijloace. Am ajutat pe cât am putut la consolidarea lor ºi am
cãutat sã stabilim relaþiuni cât mai strânse cu dânsele. Ne-am silit îndeosebi sã
favorizãm formarea unei vaste asociaþiuni a întregului corp primar, care, bine
condusã, ar fi putut sã fie de mare ajutor ministerului în realizarea mai multor
puncte din programul sãu. Din nenorocire, buna înþelegere nu s-a putut men-
þinea, aºa cã corpul primar se gãseºte azi divizat în mai multe grupe, din care
fiecare este prea slabã pentru a putea avea o influenþã mai însemnatã asupra
activitãþii corpului întreg.

Cu toate acestea, uneia din ele se datoreºte instituirea congreselor anuale
ale corpului didactic primar, inaugurate în 1900. Aceste congrese au folosul de
a întruni pe învãþãtorii ºi institutorii din toate pãrþile þãrii, ceea ce permite a se
da la ivealã multe pãreri ºi multe neajunsuri, care altminteri ar rãmânea
necunoscute. Ministerul a ajutat în toþi anii þinerea congreselor, prin subvenþiuni
bãneºti, prin mijloace de transport ºi prin adãpostirea congresiºtilor în inter-
natele din Bucureºti, care sunt goale în momentul acela.

* * *

S-a vãzut mai sus în ce rele condiþiuni se fãcea recrutarea corpului didactic
primar sub regimul legii din 1864. Dacã mai adãugãm pe lângã aceasta ºi lipsa
unui numãr suficient de revizori ºi de inspectori ºcolari care sã poatã consilia ºi
dirija pe cei mai slabi, pentru a le permite sã-ºi înmulþeascã cunoºtinþele, pre-
cum ºi izolarea ºi mediul puþin cultivat în care trãiesc învãþãtorii, se poate lesne
înþelege cã mulþi din ei sã fi ajuns cu timpul a nu mai corespunde chemãrii lor,
mai ales în comparaþiune cu colegii lor mai tineri ºi mai bine pregãtiþi.

Pentru a permite acestor învãþãtori sã-ºi împrospãteze cunoºtinþele, legea a
prevãzut mai multe mijloace.

Unul din ele constã în „conferinþele ºcolare, în care, sub preºedinþia revi-
zorului sau inspectorului ºcolar, membrii corpului didactic se vor ocupa cu
cestiunile ameliorãrii metodelor de învãþãmânt“ (art. 73).

În fiecare an este o conferinþã generalã de acestea, în care se întrunesc la
reºedinþa judeþului toþi institutorii ºi învãþãtorii din judeþ. Data acestei conferinþe
a variat de mai multe ori. În anul 1898, ea era fixatã în august. Atunci am
schimbat-o, punând-o îndatã dupã Paºte ºi reducându-i durata la 8 zile, pentru a
lãsa vacanþa cea mare neatinsã. De doi ani încoace, o parte din lucrãrile acestor
conferinþe anuale este consacratã în special învãþãmântului practic agricol ºi
gestiunilor economice rurale.

288 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. II

+Opere_vol_II_final.qxd  11/22/2009  1:15 PM  Page 288



Afarã de conferinþele anuale, institutorii mai sunt obligaþi a frecventa
conferinþele sãptãmânale, care se þin pe grupe de câte cel mult 16 institutori. Cu
timpul, aceste conferinþe au ajuns sã nu mai corespundã aºteptãrilor, din cauzã
cã aceleaºi cestiuni, mereu tratate într-însele, ajung în cele din urmã fastidioase;
de aceea vom schimba modul lor de funcþionare, fãcându-le mensuale, ºi dân-
du-le o organizare analoagã cu aceea a cercurilor culturale de pe la sate, care
dau aºa de bune rezultate.

* * *

Legea mai prevede ºi cursuri de repetiþie, þinute la ºcolii normale, pentru
învãþãtorii ºi institutorii care-ºi vor fi pierdut cunoºtinþele. „Acei care vor refuza
de a veni, sau care nu voi reuºi a se pune în curent cu cunoºtinþele necesare, vor
putea excluºi din corpul didactic“ (art.74).

Aceste cursuri au fost totdeauna foarte nepopulare printre învãþãtori ºi
institutori ºi cei trimiºi la dânsele au considerat, pe nedrept, mãsura aceasta ca
o gravã pedeapsã pentru dânºii

Pentru a combate aceastã prevenþiune nejustificatã contra unei mãsuri de o
utilitate evidentã, am dispus ca de aici înainte sã se primeascã la cursurile de
repetiþie ºi aceia care vor dori sã vinã de bunã voia lor, dându-li-se în acest caz
transportul gratuit. Vor fi, credem, unii care vor prefera sã vinã de bunã voie, ºi
exemplul lor va dovedi ºi celorlalþi cã cursurile de repetiþie sunt în folosul das-
cãlilor, ºi nu au nici un caracter represiv.

O altã dispoziþiune mai însemnatã priveºte modul ºi epoca cum se þin aceste
cursuri de repetiþie. Pânã în 1902, ele se þineau în lunile iulie ºi august, în timp
de 40 zile, de cãtre o comisiune de profesori de ºcoalã normalã. Cei trimiºi la
ele erau internaþi în ºcoalã în tot timpul acesta. Cu începere din 1902, lucrul s-a
schimbat: cei trimiºi la cursuri urmeazã în timp de o lunã cursurile efective ale
ºcolii ºi în special lecþiunile de practicã pedagogicã, chiar în timpul cursului
ºcolilor normale. Sistemul acesta permite de a distribui pe învãþãtori ºi
institutori la toate ºcolile normale ºi de a-i face sã profite de cursul viu ºi
complet al lor, în loc de cursurile foarte sumare ºi lipsite de practicã pedagogicã
ce li se puteau face în 40 zile de vacantã.

Eliminarea din corpul didactic în urma cursurilor de repetiþie este o mãsurã
foarte gravã, de care nu am uzat decât cu cea mai mare discreþiune, ºi numai în
cazuri în care învãþãtorul sau institutorul în mod evident era o calamitate pentru
învãþãmânt ºi nici speranþã de îndreptare mi mai era. În cei 6 ani, de la 1897
pânã azi, nu s-au eliminat din învãþãmânt în urma cursurilor de repetiþie decât
32 învãþãtori.

Este permis sã sperãm cã în viitor ministerul se va gãsi din ce în ce mai
rareori pus în aspra necesitate de a uza de acest mijloc extrem, pentru a curãþi
învãþãmântul de elemente incapabile ºi vãtãmãtoare.
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Am arãtat mai sus, ºi vom vedea ºi mai jos, modul sever în care se face azi
numirea învãþãtorilor ºi institutorilor, ºi studiile lungi, serioase ºi bine apro-
priate care se cer în acest scop. Pe lângã aceasta, trebuie sã se mai adauge cã
numirea învãþãtorului ºi institutorului se face numai cu titlu provizoriuiu ºi cã,
pentru a cãpãta numirea definitivã, el trebuie, la trei ani dupã intrarea în învã-
þãmânt, sã treacã un nou examen, la care dacã cade de trei ori, este exclus pentru
totdeauna din învãþãmânt.

Examenul acesta pentru definitivat se þine în fiecare an. El nu prezintã greu-
tãþi mari; cu toate acestea, având în vedere consecinþa gravã a eliminãrii
definitive la care poate duce el, ministerul acordã totdeauna numeroase amânãri
ºi dispense, de câte ori se poate, aºa cã eliminarea, când se pronunþã, se ªtie bine
cã este pe deplin meritatã.

Numãrul eliminãrilor pronunþate, de la 1897 pânã azi, în urma examenelor
de definitivat, este. de 123 pentru învãþãtori ºi de 3 pentru institutori.

Pe lângã mijloacele prescrise prin lege pentru perfecþionarea cunoºtinþelor
membrilor corpului didactic primar, trebuie sã se numere ºi acele pe care le
procurã diversele publicaþiuni, periodice sau nu.

Însuºi corpul didactic primar face sã aparã mai multe reviste, care fac însem-
nate servicii; cãci atât colaboratorii cât ºi lectorii au ocaziunea, unii de a scrie, alþii
de a citi lucrãri de naturã pedagogicã sau enciclopedicã. Acelaºi serviciu îl face
revista Albina ºi bibliotecile înfiinþate pe lângã 640 de ºcoli rurale, ºi care se vor
mai înmulþi. Atunci când am voit sã lãmurim planul activitãþii noastre în învãþã-
mântul primar rural, l-am imprimat în forma de broºurã ºi l-am distribuit la toþi
învãþãtorii ºi institutorii ºi aceasta a avut un efect bun, deoarece fiecare a vãzut þinta
ce i se punea înainte ºi i se arãta ºi calea pe care sã ajungã la dânsa.

O mãsurã mai însemnatã pe care am luat-o, dar care va cere câþiva ani pânã sã
se realizeze pe deplin, este aceea de a se alcãtui ºi publica o bibliotecã pedagogicã
pentru uzul corpului didactic primar. Ea va cuprinde o colecþiune din cele mai bune
scrieri pedagogice ale autorilor strãini ºi români, publicate toate în limba românã
ºi puse în vânzare cu preþul cel mai mic posibil. Planul primei serii din aceastã
colecþiune a fost fãcut de dl C. Meissner, fost inspector general al învãþãmântului
primar ºi profesor la ºcoala normalã „Vasile Lupu“ (anexa nr. 53).1 Fiecare din
scrierile din acea listã va fi încredinþatã unei persoane competentã, pentru a fi
tradusã. Deja scrierea Leonard ºi Gertruda de Pestalozzi(44) este datã d-lui I.
Rãdulescu-Pogoneanu(45), ºi va fi pusã sub presã în curând.2

Casa ªcoalelor suportã cheltuielile acestei publicaþiuni.
Biblioteca pedagogicã va þinea locul lecturilor în limbi strãine, care pentru

cei mai mulþi învãþãtori ºi institutori erau imposibile, din cauza necunoºtinþei de
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limbi strãine ºi a lipsei de mijloace de a-ºi procura publicaþiuni strãine scumpe
ºi numeroase.

* * *

Legea învãþãmântului primar din 1901 a adus o însemnatã modificare în
modul de recrutare a corpului didactic primar.

Dupã proiectul din 1886 ºi dupã legile din 1893, 1896 ºi 1900, erau douã
feluri de ºcoli normale; unele pentru învãþãtori, altele pentru institutori. Învãþã-
torii se recrutau din cele dintâi, iar institutorii din cele de al doilea.

Cu toate aceastea, art. 63 din legea de la 1893 prevedea cã învãþãtorii
definitivi puteau fi trecuþi la ºcolile urbane de acelaºi grad cu cele la care funcþio-
nau ei, dupã un serviciu de 10 ani, ºi numai pentru a cincea parte din locurile
vacante, cu condiþiunea sã fie recomandaþi de inspectorul de circumscripþie ºi sã
reuºeascã a trece un examen echivalent cu examenul de institutori urbani.

În legea din 1896, stagiul dupã care învãþãtorii puteau fi admiºi la examenul
de institutor era scoborât de la 10 la 3 ani, ºi se suprima limita de o cincime din
locurile vacante. Cei reuºiþi se înscriau în tabloul de capacitate pentru institutori,
în urma absolvenþilor ºcolilor normale de institutori din acelaºi an, ºi se numeau
la rândul lor.

Ambele aceste dispoziþiuni aveau de scop sã dea învãþãtorilor merituoºi un
mijloc de înaintare. Din nenorocire, ea nu a putut fi aplicatã decât o singura
datã, în 1894, când un numãr de 33 învãþãtori au fost înaintaþi ca institutori. De
atunci, aceasta nu s-a mai putut face, pentru cã toate locurile vacante din învã-
þãmântul urban au fost ocupate, în urma numeroaselor numiri de normaliºti din
1894, aºa cã nu a mai fost unde sã se facã înaintarea învãþãtorilor.

Pentru a nu lãsa sã se piardã o dispoziþiune care constituia un aºa de puter-
nic mijloc de încurajare, în februarie 1899 s-a depus în Camerã un proiect de
lege pentru înaintarea pe loc a învãþãtorilor (anexa nr. 54). Acest proiect a fost
incorporat, cu oarecare modificãri, în legea din 1900 (art. 61), ºi apoi în acea din
1901, astãzi în vigoare (art. 57).

Examenele de înaintare pe loc se fac la fiecare trei ani. La ele sunt admiºi
învãþãtorii care au un serviciu de trei ani cu titlul definitiv. La fiecare examen,
se pot înainta câte 10 pânã la 20 de învãþãtori, care atunci capãtã titlul de
institutor ºi leafã de 130 lei pe lunã, continuând însã a funcþiona la ºcolile rurale.
Dupã 6 ani de serviciu în aceastã situaþiune, ei pot fi trecuþi ea institutori la oraº.

Tot prin legea din 1901 s-au desfiinþat ºcolile normale de. institutori. Deja
legea din 1900 prevedea cã aceste ºcoli vor fi conservate numai atâta cât timp
vor fi necesare, ºi în septembrie 1900 se ºi începuse suprimarea lor, nemaiad-
miþându-se elevi în clasa I a lor. De atunci, suprimându-se câte o clasã pe fiecare
an, la iunie 1901 va ieºi ultima promoþiune dintr-însele.
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Cu modul acesta, a dispãrut deosebirea care era pânã în 1901 între învãþã-
tori ºi institutori. Acest de al doilea grad nu este altceva decât ultimul stagiu de
înaintare al învãþãtorilor; în viitor, toþi institutorii de la oraº vor fi luaþi esclusiv
numai dintre învãþãtori.

Sistemul acesta a fost impus în mare parte prin criza de anii trecuþi; ea nu
mai permitea a se întreþinea cele patru ºcoli normale de istitutori, care ar fi con-
tinuat sã dea pe fiecare an câte o mulþime de absolvenþi, pe când nici un loc de
institutor mai era vacant. Sistemul are avantajul de a fi fãcut sã disparã distanþa
care separa pe învãþãtori de institutor ºcoala ruralã de cea urbanã, pe când
amândouã aveau acelaºi scop. El mai are meritul de a fi creat un mijloc foarte
puternic de emulaþiune pentru învãþãtori. De altã parte, are însã inconvenientul
de a fi o cauzã ca învãþãtorii sã fie mereu cu gândul la mutare, ºi sã nu se con-
sidere ca aºezaþi definitiv la locurile lor, ceea ce va putea sã fie o piedicã la
formarea unei gospodãrii definitive. El va fi un mijloc de a se atrage mereu la
oraº elementele cele mai bune de la sate ceea ce va fi în dauna satelor.

Programa ºi regulamentul examenului de înaintare pe loc s-au sancþionat la
25 aprilie 1902. S-a evitat a se da acestui examen caracterul unui examen pur
ºcolar; s-a cãutat, din contrã, a cere candidaþilor sã dea dovada mai ales cã
cunosc ºi înþeleg datoriile sociale ale învãþãtorului ºi s-a þinut seamã de modul
cum ºtiu sã ºi le îndeplineascã.

Primul examen s-a þinut în iarna 1902–1903, cu un succes desãvârºit. S-au
prezentat 57 candidaþi la Bucureºti ºi 50 la Iaºi, dintre care, în urma eliminãrilor
succesive de la diversele probe, au rãmas pânã la proba din urmã 10 candidaþi la
Bucureºti ºi 29 la Iaºi. Rapoartele preºedinþilor ambelor comisiuni de examen
constatã cu deplinã satisfacþiune valoarea candidaþilor, întinderea cunoºtinþelor
lor pedagogice ºi enciclopedice, talentul ºi convingerea expunerii, priceperea
rolului lor în ºcoalã ºi în societate. Unul din preºedinþi scrie: „E cel mai bogat în
învãþãminte din toate examenele la care am participat. Avem elemente distinse
de tot în corpul nostru didactic rural; sunt relativ mulþi învãþãtori atât de pricepuþi
ºi vrednici, încât alegerea finalã va constitui o realã greutate… Conferinþele în
grai popular au fost susþinute de mai bine de 15 candidaþi cu un succes strãlucit.
E cu neputinþã ca oamenii, care vorbesc astfel, sã nu aibã o înrâurire însemnatã
asupra auditoriului lor de sãteni.“ (A se vedea ºi anexele nr. 55 ºi nr. 56).1

În învãþãmânt care rezultã din acest prim examen de înaintare pe loc este cã
numãrul învãþãtorilor care pot sã beneficieze de dânsul este cu mult prea mic,
restrâns cum este prin lege la un minimum de 10 ºi un maximum de 20 la fiecare
trei ani. Aceasta ne face 3 pânã la 7 înaintãri pe an. La un corp care deja trece
peste 4.600 membri, este evident cã acest numãr este aºa de neînsemnat încât
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nici nu mai constituie un mijloc de încurajare, dupã cum fusese intenþiunea
legii; cãci probabilitatea pentru fiecare de a se putea prenumãra printre acei 3
sau 7 este cu totul neînsemnatã, oricât de mare ar fi meritul lui. ªi când cons-
tatãm câþi oameni de merit numãrã corpul învãþãtorilor, nu este logic nici drept
ca sã se reducã la aºa de puþin lucru principalul lor mijloc de încurajare.

Dar mai este o consideraþiune de care trebuie sã þinem seamã. Dupã legea
actualã, pe viitor institutorii se vor recruta numai dintre învãþãtorii înaintaþi pe
loc. Avem peste 1.300 de institutori: dar chiar dacã numãrul lor ar scãdea pânã
la 1.000, dupã cum ar trebui, va fi nevoie pe fiecare an de un numãr de 30 pânã
la 50 de învãþãtori înaintaþi pe loc, pentru a umplea golurile produse în rândurile
institutorilor de oraºe, prin moarte sau retragere.

Legea actualã s-a votat în 1901, sub presiunea crizei financiare, care nu
permitea sã se adopte nici o mãsurã ce ar fi putut duce la o creºtere de cheltuieli.
Dar, din cele spuse aici, se vede cã în punctul acesta va trebui ca ea sã fie
modificatã, încât sã se poatã face mai multe înaintãri pe loc decât acum.

* * *

Înaintarea pe loc, chiar dacã i s-ar putea largi cercul, dupã cum cerem aici,
nu este un mijloc de încurajare suficient pentru corpul didactic primar. Mai
întâi, ea nu se aplicã institutorilor urbani. Pe urma, orice s-ar face, ea va rãmâne
totdeauna mãrginitã la un numãr prea restrâns de învãþãtori. În fine, ea nu poate
recompensa decât numai o anumitã specie de merite, ºi nu se poate aplica la
toate numeroasele cazuri în care un învãþãtor sau institutor meritã o distincþiune

Lipsa unui mijloc de încurajare care sã corespundã la aceste diverse trebuinþe,
a fost una din cauzele cele mai însemnate pentru care corpul didactic primar, timp
de atâþia ani, s-a considerat cu oarecare dreptate, ca uitat de mai marii lui.

Pentru a împlini aceastã lipsã, s-a înfiinþat, prin decretul regal din 30 octom-
brie 1898, medalia Rãsplata muncii pentru învãþãmântul primar, destinatã anume
învãþãtorilor, institutorilor. precum ºi tuturor acelora care, sub o formã oarecare,
au adus un serviciu însemnat învãþãmântului primar (anexele nr. 57 ºi 58).1

Pânã acum, medalia aceasta a servit, pentru a se recompensa mai mulþi
învãþãtori, institutori ºi persoane din toate treptele sociale. Ea constituie unul
din imboldurile spre bine cele mai puternice din câte dispunem, ºi este în acelaºi
timp ºi un act de dreptate pentru o categorie, de servicii ºi de devotamente, care
pânã acum rãmãseserã cu totul uitate sau nebãgate în seamã.
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1. Anexa 57 cuprinde Raportul lui Haret cãtre Rege pentru înfiinþare: medaliei „Rãspla-
ta muncii pentru învãþãmântului primar“ care se gãseºte ºi în colecþia de faþã sub nr. 18 (vol.
I, n.ed.); anexa 58 cuprinde Regulamentul acestei medalii, care s-a publicat în ,,Monitorul
Oficial“ din 9 octombrie 1898 ºi în „Colecþiunca legilor Instrucþiunii“, 1864–1901, p. 745.
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Prin decretul din 27 iunie 1900, medalia Rãsplata muncii a fost instituitã ºi
pentru învãþãmântul secundar.

* * *

Mãsurile ce am indicat pânã aici privesc mijloacele întrebuinþate pentru a
ridica prestigiul învãþãtorului ºi institutorului, ºi pentru a-l recompensa când
face bine. Trebuie însã sã ne ocupãm ºi de mãsurile de luat contra acelora care
nu-ºi fac datoria.

Am arãtat mai sus deosebirea care este între situaþia actualã a corpului didac-
tic primar ºi aceea pe care i-o fãcea legea din 1864. Astãzi el are o situaþiune
stabilã ºi respectatã, în. schimbul celei absolut precare pe care i-o fãcea legea
veche. Pedepsele cele mai grele nu i se pot aplica decât în urma unei judecãþi, care
niciodatã nu abuzeazã de ele.

Totuºi trebuie sã observãm cã, precum ministerul nu lipseºte a recunoaºte ºi
a recompensa meritul acolo unde se aflã, el þine cu aceeaºi stãruinþã sã reprime ºi
rãul, când se iveºte. Putem spune cã în ultimii ani abaterile de la datorie, ale cor-
pului didactic au fost urmãrite cu mai multã severitate decât oricând, ºi s-a urmãrit
cu cea mai mare stãruinþã eliminarea din corp, sau cel puþin pedepsirea exemplarã
a acelora care-l compromit prin purtarea imoralã sau prin neîngrijirea datoriilor
lor. Este vorba aici nu numai de interesul serviciului, dar chiar de prestigiul
corpului dideactic, care nu poate decât sã piardã prin vina unor membri nedemni
de chemarea lor.

Trebuie însã fãcutã o deosebire între cei vinovaþi.
Sunt unii pentru care pedeapsa nu este un mijloc de îndreptare. Socotin-

du-se adãpostiþi de garanþiile pe care legea le acordã, ei cred cã pot considera
catedra ca un mijloc de trai asigurat, ca o rentã personalã ºi perpetuã, care le
permite sã nesocoteascã datoria ce au cãtre ºcoalã ºi cãtre þarã. Pentru dânºii,
indulgenþa relativã a pedepselor nu este decât o încurajare, pentru a persista în
apucãturile lor. Contra acestora trebuie sã se uzeze de toatã severitatea, pentru
cã altfel, pe lângã rãul pe care-l fac chiar ei, fac un rãu ºi mai mare prin exem-
plul rãu pe care-l dau celorlalþi prin impenitenþa lor.

Nu e tot aºa pentru aceia care pentru prima oarã cad în greºealã, care dau
dovadã de pãrere de rãu ºi care se îndreaptã în urma pedepsei. Pentru aceºtia se
poate admite cã abaterea a fost în adevãr consecinþa unei greºeli, unei scãpãri
din vedere, unei neglijenþe sau unei porniri momentane. Este evident cã faþã de
aceºtia nu e necesar a se uza de aceeaºi rigoare ca faþã de cei dintâi. Scopul
pedepsei fiind îndreptarea celui greºit, nu ar fi necesar ºi nici nu ar fi drept a
face sã apese pentru toatã viaþa asupra cuiva consecinþele unei greºeli
trecãtoare, de care în urmã a dat dovadã cã s-a îndreptat.
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De aceea regulamentul pentru aplicarea legii învãþãmântului primar conþine
dispoziþiunea foarte înþeleaptã cã pedepsele se pot prescrie, dacã cel pedepsit dã
dovadã cã s-a îndreptat (art 168).

De dispoziþiunea aceasta am uzat de mai multe ori, ºi nu ne pare rãu, pentru
cã am avut satisfacþiunea de a constata tot de atâtea ori cã pedeapsa îºi avusese
efectul.

Credem însã cã se cuvine sã facem un pas mai departe în direcþiunea aceasta.
Vom introduce anume în regulament un articol, care se va aplica întregului corp
didactic, dupã care, dacã unui membru al lui se aplicã o pedeapsã pentru prima
oarã, ministrul apreciind dupã statul personal al celui pedepsit ºi dupã orice alte
mijloace de informaþiune, va putea, dacã va crede cã este oportun, a suspenda
efectul pedepsei pentru un timp oarecare, fixat tot prin regulament; ºi, dacã în
timpul acesta cel pedepsit ar fi dat dovezi neîndoioase de îndreptare, pedeapsa se
va putea radia ºi lucrurile se vor putea repune întocmai în starea în care ar fi fost
dacã pedeapsa nici nu s-ar fi pronunþaþ.

Motivele ºi foloasele unei asemenea dispoziþiuni nu au, credem, nici o ne-
voie sã mai fie explicate.

* * *

De câtva timp, unii institutori au început a-ºi trece examenele la facultatea
de drept. Dupã obþinerea diplomei de licenþã, unii din ei s-au înscris în tabloul
avocaþilor. Aceasta era în paguba serviciului, cãci orele de clasã ale instituto-
rului coincidând cu orele de lucru ale tribunalelor ºi curþilor, institutorii avocaþi,
ori lipseau de la clasã, ori solicitau concediu sub tot felul de pretexte. În orice
caz, era imposibil ca cineva sã satisfacã chemarea sa de institutor, care este aºa
de absorbantã, deodatã cu alta meserie aºa de plinã de responsabilitãþi, cum este
aceea de avocat.

Pentru aceste motive, pe baza art. 66 din lege, dupã ce am luat ºi avizul
consiliului permanent de instrucþiune, am declarat cã este incompatibilitate între
funcþiunea de institutor ºi meseria de avocat, ºi am silit pe cei în cauza sã opteze
între una ºi alta. Mai toþi au preferat sã rãmânã în învãþãmânt.

* * *

Pânã anul acesta, chitanþele pentru plata lefurilor învãþãtorilor se vizau de
cãtre primarii rurali, ca dovadã cã învãþãtorii au fost prezenþi la post, ºi numai
cu chitanþele astfel vizate puteau învãþãtorii sã-ºi primeascã leafa. Dispoziþiunea
aceasta era o cauzã de nenumãrate vexaþiuni ºi umilinþe pentru învãþãtor, fiindcã
primarii abuzau adeseori de dreptul ce li se dãduse, fãrã cel mai mic folos pentru
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ºcoalã: cãci s-a dovedit în nenumãrate rânduri cã neajunsurile ce fãceau ei învã-
þãtorilor nu aveau nimic a face cu prezenþa sau absenþa lor de la ºcoalã. Am pus
capãt acestei stãri de lucruri ºi am suprimat una din cauzele cele mari ale scã-
derii prestigiului învãþãtorului în sat, prin deciziunea din 3 mai 1902, prin care
am hotãrât ca chitanþele de leafã ale învãþãtorilor sã nu le mai vizeze primarii,
ci revizorii ºcolari.

* * *

Ca sã încheiem cele ce aveam de spus în privinþa corpului didactic primar,
ne vom opri un moment asupra cestiunii destul de discutate la noi, a învãþã-
toarelor ºi institutoarelor la ºcoalele de bãieþi: cãci sunt unii care susþin cã ar fi
de preferat ca învãþãmântul primar sã fie încredinþat în întregime numai femeilor

Suntem contra acestei pãreri.
Oricât s-ar zice cã femeia are mai mult decât bãrbatul aptitudinea de a

creºte copiii, împrejurãrile de la noi sunt astfel cã funcþionarea unei femei într-
o ºcoalã de bãieþi este foarte grea. Bãieþii noºtri sunt turbulenþi, ºi o institutoare
tânãrã, a cãrei etate nu diferã mult de a ºcolarilor ei, nu poate avea energia nece-
sarã pentru a-i stãpâni. Lucrul acesta nu mai face îndoialã pentru nimeni azi,
când, dupã 10 ani de experienþã, se comparã clasele de bãieþi þinute de femei cu
acele þinute de bãrbaþi. De altfel institutoarele înseºi îºi dau seamã de greutatea
mult mai mare pe care o au în ºcoalele de bãieþi, ªi cautã, îndatã ce pot, sã fie
trecute la cele de fete.

În ºcoalele rurale, situaþia pentru învãþãtoare este ºi mai rea. Învãþãtoarea are
acolo de luptat cu reaua voinþã ºi cu forþa de inerþie a primarului ºi a sãtenilor; ea
are sã aplice amenzile ºcolare, sã facã recensãmântul copiilor în vârstã de ºcoalã,
sã stãruie ca primãria sã-i dea servitor, lemne ºi reparaþiuni pentru ºcoalã, lucruri
care rareori se capãtã de la primarii rurali fãrã stãruinþe ºi dispute. Locuinþã nu
gãseºte, întreþinere de asemenea; ºcolarii ei sunt în majoritate bãieþi de o vârstã
relativ mai mare decât la oraºe. Pe lângã acestea, învãþãtoarea este mai totdeauna
fatã de la oraº, nedeprinsã cu greutãþile vieþii de la þarã, ºi înconjuratã ºi din
aceastã cauzã de ostilitatea sau cel puþin de indiferenþa rãu voitoare a tuturor. Nu
mai vorbim ºi de alte pericole care ameninþã pe o femeie, de cele mai multe ori
tânãrã, aruncatã fãrã niciun sprijin între niºte oameni care nu ºtiu respectul ce
datoresc sexului ºi slãbiciunii.

Dupã legea actualã, învãþãtorii din ºcoalele rurale mixte cu un singur
învãþãtor trebuie sã fie bãrbaþi. În ºcoalele cu mai mulþi învãþãtori se pot numi ºi
învãþãtoare, însã direcþiunea ºcolii trebuie încredinþatã totdeauna unui învãþãtor.

În ºcoalele mixte, unde nu funcþioneazã decât învãþãtori, predarea lucrului
manual la fete poate fi încredinþatã unor mãiestre speciale, plãtite de comunã ºi
numite de revizor. În ºcoalele de fete, sunt numai învãþãtoare. În ºcoalele urbane
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de bãieþi, nu se pot numi institutoare decât la primele douã clase; ele se pot numi
ºi în ºcoalele mixte; direcþiunea însã trebuie sã o aibã totdeauna un institutor.

De fapt, sunt încã la þarã învãþãtoare diriginte la ºcoalele mixte, numite
fiind între 1893 ºi 1896; dar, îndatã ce se poate, ele sunt trecute la alte ºcoli ºi
sunt înlocuite prin bãrbaþi.

ªcoalele normale primare

Prima ºcoalã normalã din þara a fost acea de la „Vasile Lupu“, din Iaºi; a
doua, ºcoala „Carol I“, fondatã prin munificienþa Maiestãþii Voastre, ºi transfe-
ratã în urmã la Câmpulung.

Azi avem 6 ºcoli normale de bãieþi: la Craiova, Câmpulung, Buzãu, Galaþi,
Bârlad ºi Iaºi, pe lângã care trebuie numãratã ºi acea din Bucureºti, întreþinutã
de Societatea pentru învãþãtura poporului român ºi subvenþionatã de stat. ªcoli
normale de fete sunt douã: cea de la Iaºi, ºi secþia normalã din azilul „Elena-
Doamna“.

Se poate calcula cã fiecare din aceste 9 ºcoli poate da 25 pânã la 40 de
absolvenþi pe an; în total, 225 pânã la 360. Intre aceste limite, se poate face sã
varieze dupã trebuinþã numãrul absolvenþilor, fixând dupã voie numãrul admi-
terilor în ºcoli pe fiecare an.

Numãrul total al membrilor corpului didactic primar, urban ºi rural este de
6.000 în cifra rotundã. Învãþãmântul rural are însã trebuinþã a fi completat, ºi
pentru aceasta mai trebuie cel puþin 2.000 de învãþãtori, dupã cum am arãtat mai
sus. Pentru a se completa numãrul acesta în 10 ani, ar trebui adãugaþi câte 200
pe an; în niciun caz nu se pot adãuga mai puþini de 100, ºi, de fapt, chiar în anii
cei mai grei, tot a crescut numãrul învãþãtorilor cel puþin cu 50.

Aºadar ºcoalele normale trebuie sã împlineascã golurile ce se fac pe fiecare
an, care trebuie socotite la cel puþin 3% din numãrul total, ºi sã dea ºi absol-
venþii necesari pentru posturile din nou create.

Cu efectivul actual de învãþãtori, se fac dar 180 locuri, devenite vacante
prin moarte sau retragere, ºi 100 pânã la 200 prin nouã creaþiuni; peste tot, 280
pânã la 380.

Când se va completa numãrul de 8.000 de învãþãtori ºi institutori, vom avea
sã facem faþã numai golurilor de cel puþin 240 pe an, care se vor ivi.

În orice caz dar actualele ºcoli normale sunt necesare ºi suficiente. Dar pe
lângã ºcoalele enumãrate, mai erau ºcoalele normale de institutoare din Bucu-
reºti ºi Craiova, ºi ºcoala normalã de institutori din Bucureºti.

Din calculul de mai sus se vede cã aceste ºcoli erau inutile, nu numai pentru
motivul, dezvoltat mai sus, cã de acum înainte institutorii se vor recruta dintre
învãþãtori, dar ºi pentru cã numãrul total al învãþãtorilor ºi institutorilor necesari
nu justificã existenþa a 12 ºcoli normale.
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O observaþiune se impune în special în privinþa ºcoalelor de fete.
Admiþând cã numãrul institutorilor ºi institutoarelor va scãdea pânã la nu-

mãrul suficient de 1000; cã jumãtate din aceºtia vor aparþinea ºcoalelor de fete;
cã din cealaltã jumãtate, la clasa I ºi II de bãieþi vor fi numai femei, ceea ce, evi-
dent, e o ipotezã extremã, nu vom avea, când lucrurile ar fi ajuns în stare nor-
malã, decât cel mult 750 institutoare în toatã þara.

La þarã, nu vor putea fi mai mult de 1.000 învãþãtori cel mult, deoarece ele
nu pot fi întrebuinþate decât în ºcoale de fete, care sunt foarte puþine, sau în
posturile II ºi III la ºcoalele cu mai mulþi învãþãtori.

La 1.750 de învãþãtoare ºi institutoare, golurile anual vor fi aproximativ 50.
Prin urmare, cele douã ºcoli normale de fete, din Bucureºti ºi Iaºi, sunt ºi vor fi,
nu numai suficient, dar poate chiar mai mult decât suficiente.

* * *

Dintre toate categoriile de ºcoli, afarã de seminarii, ºcoalele normale sunt
acelea care au localurile cele mai bune ºi instalaþiunea cea mai suficientã. În
adevãr, toate ºcoalele normale sunt instalate în localuri proprii, clãdite anume
pentru ele, cele mai multe din ele au ºi mobilier ºi dotaþiune bunã ºi suficientã.
Chiar ºcoala normalã a Societãþii ºi-a clãdit un loc din care douã din trei pãrþi
sunt gata, în parte cu ajutorul de stat. Singurã ºcoala din Buzãu, cea mai nouã
din toate, e instalatã în localul vechiului seminar, care este cu totul impropriu ºi
nesuficient, ºi va trebui sã i se facã unul anume.

ªcoalele normale sunt institute bine þinute, curate: una din ele ar putea fi
date ca model, din toate punctele de vede ºi arãtate cu mândrie oricui.

Cu toate acestea, este o imputare care se poate face tuturor fãrã deosebire:
este cã sunt clãdite cu prea mult lux. Pentru aceasta, vina o au fãrã excepþie toþi
miniºtrii care prezidat la clãdirea vreuneia din ºcoalele normale. Dominaþi de
gândul importanþei acestor ºcoli ºi cu dorinþa de a face mai bine posibil, ei au
aprobat planuri de clãdiri vaste, adevãrate palate, dotate uneori cu instalaþiuni
costisitoare ºi lux. Dupã reflecþiune, s-a vãzut cã tipul cel mai potrivit pentru
ºcoalã normalã, populatã cu bãieþi de þãrani, ar fi fost acela al unei ferme,
compusã din mai multe clãdiri separate, fãrã etaj, simple de tot. Dar acum lucrul
e fãcut, ºi nu se mai poate reveni. Va trebui doar a se stabili un regim care sã
apropie cât mai mult viaþa normaliºtilor de cea þãrãneascã, pentru a nu-i mai
înstrãina de viaþa care va fi a lor, ca învãþãtori.

Acest scop vom cãuta sã-l realizãm prin noul regulament al ºcoalelor
normale, care este deja fãcut ºi care se va promulga în curând.
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* * *

O schimbare fundamentalã a fost adusã organizaþiunii ºcoalelor normale,
prin introducerea lucrãrilor practice de agriculturã.

Pânã în 1886, toate ºcoalele normale erau instalate prin oraºe, în case
închiriate, neîncãpãtoare ºi nepotrivite scopului. În anul acela, hotãrându-se a se
construi localuri anume pentru ºcoalele normale, s-a luat deciziunea ca ele sã se
facã la câmp, ºi sã se doteze cu câte o bucatã de loc destul de mare, pentru ca
pe dânsa normaliºtii sã facã lucrãri practice de agriculturã ºi grãdinãrie. Atunci
s-a ales pentru ºcoala ,,Carol I“ un loc mare lângã biserica Flãmânda, în faþa
Câmpulungului; s-a cumpãrat grãdina Pester, de la Copou, pentru ºcoala „Vasile
Lupu“; s-a obþinut locul cel mare dintre oraº ºi grãdina publicã, pentru ºcoala
din Bârlad. În acelaºi timp s-a obþinut ºi creditele necesare pentru clãdirea
acestor ºcoli.

În 1898, s-au obþinut creditele ºi pentru ºcoalele din Galaþi ºi Craiova, pre-
cum ºi terenuri mari la marginea acestor oraºe.

ªcoala din Buzãu nu are încã teren de culturã; dar se vor face pasurile
necesare pentru a i se da.

ªcoala normalã a Societãþii din Bucureºti de asemenea nu are teren; i-am
pus însã la dispoziþiune grãdina care aparþine statului, de lângã biserica Radu-
Vodã, cumpãratã la 1886 în vederea clãdirii Seminarului central.

Dar cu toate cã parte din ºcoli aveau terenuri de culturã încã de la 1886,
aceste terenuri au rãmas neîntrebuinþate, iar cursul de agriculturã figura numai
de formã în programã, cãci era un curs curat teoretic, fãcut numai în clasã,
neînsoþit de cea mai micã practicã pe teren. Excepþiune fãcea, în parte, numai
ºcoala „Vasile Lupu“.

Am pus însã capãt acestei anomalii.
În anul 1897, am dat însãrcinare d-lui I. Mitru, directorul ºcolii „Vasile

Lupu“, sã studieze cestiunea ºi sã ne prezinte un raport asupra organizãrii învãþã-
mântului practic agricol în ºcoalele normale. Raportul d-lui Mitru (publicat în
„Buletinul Oficial al Ministerului“ nr. 101 din 15 octombrie 1897) a fost punctul
de plecare al modificãrii organizaþiei ºcoalelor normale, ºi în special al adaosului
unui al ºaselea an de curs, spre a se gãsi timpul necesar pentru învãþãmântul prac-
tic agricol.

În acelaºi an, s-a introdus pe lângã ºcolile normale câte un agronom, însãr-
cinat a se ocupa, împreunã cu normaliºtii, nu mai cu lucrãrile practice de agri-
culturã, fãrã a face nici un curs.

În 1901, Casa ªcoalelor a procurat ºcolilor normale din Craiova ºi Galaþi
câte o sumã de 1.098 lei, provenitã din un legat lãsat de repausatul S. Petrovici-
Armis, cu care aceste ºcoli ºi-au procurat vitele ºi uneltele necesare pentru mun-
ca pãmântului lor.
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Dar învãþãmântul practic agricol a primit definitiva sa organizaþiune prin
ultimele programe ale ºcolilor normale, sancþionate în 2 iunie 1903. De acum
înainte, lucrãrile practice sunt obligatorii pentru normaliºtii din toate clasele,
câte o jumãtate de zi pe sãptãmânã fiecare clasã. Aceste jumãtãþi de zile se pot
acumula, la momentele când lucrãrile sunt mai zornice.

Apoi ºcolile „Carol I“ ºi „Vasile Lupu“ posedã ferme lucrate numai cu
normaliºtii, care sunt model din toate punctele de vedere. Se cultivã cereale,
plante furajere, legume, flori, pomi fructiferi; se îngrijesc vitele, se cresc albine
ºi viermi de mãtase, ca în cea mai bunã ºcoalã de agriculturã. La Bârlad, lucrã-
rile sunt de asemenea destul de înaintate. La Galaþi ºi la Craiova, sunt începute,
dar nu împinse prea departe, pentru cã ºcolile sunt instalate abia de un an, ºi
fermele lor nici nu posedã încã toate cele trebuincioase.

Reforma aceasta în organizarea ºcolilor normale o considerãm ca fiind de
cea mai mare importanþã. Prin ea se va micºora, dacã chiar nu va dispare de tot,
înstrãinarea normaliºtilor de viaþa câmpeneascã, care era consecinþa inevitabilã
a stãrii de lucruri de mai înainte, iar ºcoala ruralã va avea învãþãtori destoinici,
care vor face ca învãþãmântul practic agricol sã devinã o realitate.

* * *

O schimbare mai însemnatã în organizaþiunea ºcolilor normale s-a adus
prin legea din 25 aprilie 1903, care a ridicat numãrul claselor lor de la 5 la 6,
ceea ce a fãcut necesarã ºi prefacerea programelor. Noile programe au fost
promulgate la 2 iunie 1903.

Cu tot adaosul de un an, noile programe prevãd în partea teoreticã simpli-
ficãri destul de însemnate faþã de cele vechi; mai ales programa de matematici
a fost foarte mult uºuratã. S-au suprimat apoi exerciþiile militare, devenite inu-
tile, deoarece, prin legea recrutãrii din 1898, s-a fãcut iluzorie dispoziþiunea din
legea învãþãmântului primar din 1898, care organiza militãreºte ºcolile normale,
pentru ca normaliºtii, trecând de-a dreptul în rezervã când terminau ºcoala, sã
nu mai rãmânã ºcolile câte 3 ani fãrã învãþãtori, pe timpul cât îºi fãceau ei ser-
viciul militar. Legea recrutãrii din 1898 obligã însã pe normaliºti la serviciul în
cazarmã, aºa cã sunt numeroase ºcoli lipsite ani întregi de învãþãtorii lor. În
asemenea condiþiuni, este evident cã era inutil a se mai consacra timp
învãþãmântului militar în ºcolile normale.

S-au suprimat de asemenea limbile moderne din ºcolile normale. Scopul
introducerii lor fusese ca normaliºtii sã fie în stare de a citi ºi a se folosi de
scrierile strãine de pedagogie, franceze sau germane. Dar o experienþã de 10 ani
a dovedit, fãrã îndoialã posibilã, cã nu se putea ca normaliºtii sã capete, în
ºcoalã, destulã cunoºtinþã de limba strãinã ca sã se poatã folosi în mod curent
de dânsa. Aºa fiind, timpul consacrat acestui studiu era pierdut în zadar. S-au
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suprimat dar limbile strãine; dar am luat mãsuri, dupã cum am arãtat mai sus, a
se forma o bibliotecã pedagogicã în limba românã, de cele mai bune scrieri
strãine din orice limbã, bibliotecã care va înlocui cu mare avantaj ºi înlesnire
utilizarea limbilor strãine.

Timpul rãmas liber prin aceste suprimãri ºi simplificãri a fost întrebuinþat
pentru a da mai mult spaþiu unora din materiile care pânã acum erau prea îndesate;
s-a introdus învãþãmântul practic agricol; s-a dat timp mai mult lucrului manual.

În fine, s-a introdus un curs anume de datoriile învãþãtorului afarã din
ºcoalã, cu un curs de contabilitate practicã, pentru a-i permite sã fie în sat ele-
mentul de progres ºi înãlþare ce dorim sã fie, punându-l în poziþiune de a funda
ºi a conduce bãncile populare, de a face sã progreseze cercurile culturale, ºi de
a fi într-un cuvânt sfãtuitorul ascultat ºi respectat al sãtenilor în toate ocaziunile.

Programa astfel întocmitã s-a aplicat la 1 septembrie 1903 deodatã în toate
ºcolile normale ºi în toate clasele. În genere, introducerea unei programe noi nu
se poate face decât pe încetul. Aici nu a fost nevoie de o asemenea precauþiuue,
pentru cã programa cea nouã este mai simplã ºi mai uºoarã decât cea veche, ºi
este alcãtuitã dupã acelaºi plan ca ºi dânsa. Au fost de ajuns a se lua doar câteva
mãsuri de tranziþiune, pentru a se evita toate inconvenientele schimbãrii.

* * *

ªcolile normale, neavând decât ºcolarii interni, dintre care cea mai mare
parte sunt bursieri, ele sunt, neapãrat, supuse unui regim mai sever, în special în
ceea ce priveºte promoþiunile. Aºa, un normalist care rãmâne repetent pierde
bursa. Cei care ajung în cazul acesta se aflã într-o situaþiune foarte grea, cãci se
gãsesc, la o vârstã relativ înaintatã, cu studiile neterminate iar sã se întoarcã la
plug, nu mai au curajul. În cea mai mai parte, ei rãmân niºte declasaþi.

Acelaºi lucru se poate spune ºi despre seminariºtii repetenþi.
Am socotit cã ºi unii ºi alþii, pot fi întrebuinþaþi cu folosi pentru ei, ºi pentru

þarã, dacã printr-un curs suplimentar li s-ar putea da cunoºtinþele necesare
pentru a servi ca notar de sat. În acest scop, am alcãtuit un proiect de programã
pentru o ºcoalã de notari, în care sã se admitã normaliºtii ºi seminariºtii cu cel
puþin trei clase de ºcoalã normalã sau de seminar. Programa cuprinde un an de
studii speciale, necesare notarului.

Proiectul acesta este încã în studiu, împreunã cu dl ministru de Interne.
Printr-un exces de indulgenþã ºi de generozitate nu bine nimeritã, se luase

deprinderea ca statul sã procure tuturor normaliºtilor, fãrã deosebire, chiar celor
ce aveau mijloace, îmbrãcãmintea ºi cãrþile. Am fãcut sã înceteze acest lucru,
ale cãrui inconveniente sunt evidente, prin deciziunea din 14 ianuarie 1899.
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ÎNVÃÞÃMÂNTUL SECUNDAR
Legea din 1898

Învãþãmântul nostru secundar este sub regimul legii din 23 martie 1898
pusã din nou în aplicare la iulie 1901, cu mici modificãri, dupã ce fusese des-
fiinþatã prin legea din 1900.

În ceea ce priveºte învãþãmântul secundar, legea din 1898 se deosebeºte de
cea din 1864 în mai multe puncte esenþiale: organizarea liceelor ºi gimnaziilor,
egalizarea condiþiunilor învãþãmântului real cu ale celui clasic, organizarea
învãþãmântului secundar al fetelor, recrutarea ºi disciplina corpului didactic,
sunt cele mai însemnate.

Organizarea liceelor ºi gimnaziilor

Legea din 1864 nu recunoºtea decât un singur tip de liceu, acel numit
clasic. Numirea aceasta însã nu era pe deplin meritatã. Prin liceu clasic se
înþelege o ºcoalã, în care studiul limbilor latinã ºi elenã servesc de temei între-
gului învãþãmânt. La noi însã limba latinã ocupã în totul 23 de ore pe sãptã-
mânã, iar cea elenã 14, aºa cã mai cã nu era exemplu ca un ºcolar, dupã ter-
minarea liceului, sã fie în stare sã citeascã în mod curent un text latin, ºi încã ºi
mai puþin unul elen. În liceele clasice franceze, limba latinã dispune de cel puþin
40 de ore; în cele germane de peste 60.

În realitate, studiul limbilor latinã ºi elenã, aºa cum se fãcea, nu era de nicio
utilitate, sau numai de o utilitate foarte restrânsã. Cele 37 de ore, ce ocupau ele,
puteau cu mai mare folos sã fie întrebuinþate la altceva mai practic ºi mai util.

La 1875, s-a creat gimnaziul real, al cãrui scop mãrturisit era de a da un
învãþãmânt bazat pe studiul limbilor moderne ºi al ºtiinþelor; prin urmare, mai
conform cu ideile ºi cu trebuinþele moderne. În realitate, gimnaziul real nu
diferã de cei clasic decât prin suprimarea limbii latine ºi elene.

De altfel, creaþiunea aceasta nu a avut nicio influenþã asupra mersului
învãþãmântului. Gimnaziul real, neavând decât 4 clase, nu avea nicio perspectivã;
de aceea, pe unde se afla câte unul, se fãceau silinþe pentru ca sã fie transformat
în gimnaziu clasic. Abia mai târziu se fãcu ºi un singur liceu real la Brãila.

* * *

Dupã legea din 1898, liceul are opt clase.
Primele patru clase în toate liceele au aceeaºi programã, care este alcãtuitã

în aºa fel, încât formeazã un ciclu complet de cunoºtinþe.
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La clasa a V-a, se face trifurcarea, adicã liceul se desparte în trei secþiuni:
clasicã, realã ºi modernã, aºa cã, de la aceastã clasã, un ºcolar alege deja direc-
þiunea studiilor sale ulterioare.

Secþiunea clasicã este caracterizatã prin limbile latinã ºi elenã, cãrora li se
dã o mare dezvoltare. În secþiunea realã, locul de frunte îl ocupã matematicile
ºi ºtiinþele fizice ºi naturale, secþiunea modernã nu este altceva decât secþiunea
clasicã, în care limba elenã este înlocuitã prin ºtiinþele fizice ºi naturale fãcute
dupã programa secþiunii reale (anexa nr. 59 ºi 60).

Sunt comune, la câte trele secþiunile cursurile de religie, limbile românã,
francezã ºi germanã, istoria universalã ºi istoria þãrii, noþiuni de psihologie, de
logicã, de economia politicã, drept uzual ºi instrucþiunea civicã, de muzicã
vocalã ºi de gimnasticã.

Se vede îndatã cu cât aceastã organizare este mai raþionalã decât cea veche.
Vechiul liceu impunea tuturor tinerilor un singur tip de învãþãmânt, alcãtuit

ºi acela în vederea unor idei ºi unor trebuinþe care nu mai rãspundeau timpului
nostru. Rãul cel mare ce decurgea de aici era cã toatã tinerimea þãrii era împinsã
într-o singurã direcþiune ºi cã, la terminarea liceului, dupã 11 ani de ºcoalã. Ea
se gãsea cu o sumã de cunoºtinþe care, pentru cea mai mare parte, erau inutile
ºi destinate sã fie uitate, pe când lipseau alte cunoºtinþe indispensabile în viaþã.
Repetãm ceea ce am spus încã o datã: viaþa din timpul nostru este prea
complicatã ºi prea grea, pentru ca ºcoala sã nu se preocupe deloc de greutãþile
ei ºi sã nu înarmeze deloc pe ºcolari pentru lupta ce au sã ducã mai târziu.

De altfel, concepþiunea aceasta nu au avut-o nici acei care au creat învãþã-
mântul clasic, acum 400 de ani. Pe atunci, cel care învãþa numai latineºte ºi
nimic altceva, nu fãcea studii care aveau sã-i fie inutile pe urmã; cãci limba
latinã, fiind limba ºtiinþei, a bisericii, a diplomaþiei, a justiþiei ºi a adminis-
traþiunii superioare, studiul ei avea pe atunci acelaºi rost pe care îl are azi studiul
ºtiinþelor aplicate sau al medicinei. Dar ca azi, când limbile clasice antice nu
mai aduc folos practic decât acelora care se destinã studiilor literare ºi filolo-
gice, sã fie ele impuse deopotrivã tuturor, era o absurditate ºi o risipã de timp ºi
de forþe, care nu mai puteau fi tolerate.

S-a obiectat sistemului actual cã impune tinerilor a opta pentru o carierã la
etatea de 15 ani, când de cele mai multe ori vocaþiunea fiecãruia încã nu este
bine pronunþatã. Dar se uitã cã în vechiul sistem optarea trebuia sã se facã chiar
la clasa I, la etatea de 11 ani, de vreme ce despãrþirea între liceul clasic ºi cel
real chiar de acolo începea. Se mai uitã cã chiar aceastã optare nu se fãcea dupã
voia fiecãruia, ci silit, de vreme ce fiecare oraº nu poseda ºi liceul clasic ºi pe
cel real, pentru ca fiecare copii, sã poatã merge la acela pe care l-ar fi preferat.
Iar dacã se face abstracþiune de gimnaziile reale, care au avut aºa de puþinã
însemnãtate, ºi se pretinde cã optarea se fãcea tocmai la finele liceului, ar fi fost
logic ca liceul sã nu dea decât acel fond de cunoºtinþe comune care ar fi fost
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necesare unui ºcolar, oricare ar fi fost direcþiunea pe care ar fi ales-o el în urmã,
iar nu sã-l încarce cu o sumã de cunoºtinþe, despre care se ºtia de mai înainte cã
vor fi inutile celor mai mulþi, ºi sã nu dea altele care erau indispensabile tuturor.

De altfel, obiecþiunea cã, în sistemul legii din 1898 optarea se face prea de
timpuriu, nu este fundatã ºi pentru un alt motiv: cã chiar dacã mai târziu un
ºcolar crede cã a greºit calea, el poate totdeauna sã o schimbe ºi sã treacã în altã
secþiune, printr-un simplu examen de diferenþã asupra materiilor care diferã de
la o secþiune, la alta, examen relativ uºor.

Din toate punctele de vedere dar sistemul legii din 1898 este superior celui de
mai nainte, ºi în aceastã privinþã avem în favoarea noastrã ºi exemplul altor þãri,
care au intrat pe aceeaºi cale ca ºi noi. Fãrã a vorbi de Norvegia, care ne-a precedat
în punctul acesta, de Germania, unde cestiunea egalizãrii depline a învãþãmântului
clasic cu cel real este în fine în punctul de a se face ºi de Rusia, care acum trei ani
a fãcut o reformã ce seamãnã mult cu a noastrã, trebuie sã spunem cã Franþa, în
1902, a introdus în liceele sale principiul bifurcãrii studiilor, însã într-un mod mult
mai complicat decât noi. Ea a admis ºi principiul ca fiecare din cele douã cursuri,
inferior ºi superior, al liceului sã reprezinte câte un ciclu complet de cunoºtiinþe,
precum ºi examenul de absolvire, nu numai la finele liceului, dar ºi al gimnaziului:
ambele aceste dispoziþiuni adoptate de noi pentru prima oarã.

Catã sã lãmurim cã trifurcarea de la clasa a V-a, aºa cum o avem noi, nu are
nimic a face cu cunoscuta bifurcare a liceului francez, introdusã la 1852 ºi care,
dovedindu-se rea, a fost pãrãsitã de mult. Aceasta din urmã se fãcea numai pentru
ultimele douã clase ale liceului, ºi numai în scopul de a înlesni trecerea examenului
de bacalaureat; pe când la noi trifurcarea se face pentru patru ani, timp suficient
pentru ca studiile speciale fiecãreia din cele trei secþiuni sã se poatã face în mod
temeinic, iar nu numai superficial, ca pentru o preparare de examen. Eroarea aceas-
ta se fãcuse în legea din 1900, desfiinþatã în 1901, care prevedea bifurcarea numai
pentru trei ani, ºi cu menþiunea numai pentru ultima clasã ca, în secþiunea clasicã,
numãrul orelor de limbã latinã ºi elenã sã fie cele mai numeroase, iar în cea realã
orele de matematicã. Cu modul acesta, bifurcarea rãmânea numai o aparentã ºi o
mãsurã luatã numai în vederea examenului de absolvire,

Aceasta însemna a se repeta experienþa nenorocitã a Franþei, agravând-o.

Învãþãmântul secundar al fetelor

Legea din 1898 prevede, pentru fete, douã feluri de ºcoli secundare: pe cele
de gradul I ºi pe cele de gradul II; primele pot fi comparate cu gimnaziile, cele de
al doilea cu liceele (anexa nr. 61 ºi 62). Deosebirea este cã ºcolile de gradul I nu
cuprind ºi o a cincea clasã, destinatã în special studiilor necesare femeii, ºi pe care
nu au nevoie sã o urmeze fetele care-ºi propun sã treacã în ºcolile de gradul al II.
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Programa acestor din urmã ºcoale, repartizatã pe patru ani, dezvoltã ºi
completeazã studiile din ºcoalele de gradul I, adãugând noþiuni de psihologie,
logicã, economie politicã, drept uzual ºi instrucþiunea civicã, precum ºi una din
limbile latinã, italianã sau englezã.

Elevele care urmeazã limba latinã obþin, la absolvirea ºcolii, un certificat
care le dã drepturi egale cu acele ce conferã examenul de absolvire a secþiunii
moderne din liceele de bãieþi, între care ºi dreptul de înscriere la universitate.

Noile programe ale liceelor, 
gimnaziilor ºi ºcoalelor secundare de fete

Legea din 1898 prescria ca noile programe ale ºcoalelor secundare, care se
vor face în conformitate cu dânsa, sã se punã în aplicare treptat de la 1 septem-
brie 1899, începând cu clasa I de liceu, gimnaziu ºi ºcoalã secundarã de fete de
gradul I, ºi cu clasa a V-a de liceu ºi de ºcoalã secundarã de fete de gradul II.

Îndatã dupã promulgarea legii, am luat mãsuri pentru ca noile programe sã
fie alcãtuite la timp. De astã datã însã nu era vorba de a se face numai o programã
sumarã de distribuþiune a materiilor pe clase; voiam sã facem, pentru prima oarã
la noi, o programã analiticã, care sã dea indicaþiuni precise asupra modului cum
trebuia predatã fiecare materie, metoda de urmat ºi distribuþiunea materiei pe
grupe de lecþiuni, aºa cã terminarea ei în fiecare clasã sã fie pe deplin asiguratã.

În acest scop am format, la 29 martie 1898, o comisiune compusã din 92 de
profesori universitari ºi secundari de toate specialitãþile. Ea s-a desfãcut în mai
multe subcomisiuni, câte una de fiecare specialitate, care au format mai întâi
câte un anteproiect de programã pentru fiecare materie. Aceste anteproiecte au
fost apoi discutate ºi amendate în comisiunea plenarã, care din ele a format pro-
iectul de programã completã, ºi aceasta s-a supus dezbaterii consiliului general,
secþia învãþãmântului secundar, ºi apoi consiliului permanent ºi ministrului.
Totul a fost gata, ºi programa a fost publicatã în „Monitor“ la 1 aprilie 1899,
termenul fixat de lege; aºa cã aplicarea ei se putea face la 1 septembrie 1899, în
toate ºcoalele secundare, dupã cum cerea legea.

Schimbându-se însã atunci guvernul, noul ministru al Instrucþiunii Publice
ºi al Cultelor a crezut de cuviinþã sã nu o aplice decât în clasa I peste tot; iar, în
clasa a V-a de bãieþi, a aplicat-o numai la 10 licee, din 19 câte erau. În celelalte
noua programã nu s-a aplicat în clasa a V-a decât de la 1 septembrie 1901, dupã
revenirea la guvern a autorilor legii din 1898.

Din aceastã cauzã, cele 10 licee în care programa s-a aplicat în 1899, au dat
deja prima serie de absolvenþi de opt clase în iunie 1903, pe când celelalte 9 nu
o vor da decât la iunie 1905.
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Aceastã nepotrivire, care menþine timp de 6 ani o deosebire între 10 licee
de o parte ºi 9 licee de alta, a dat loc la numeroase dificultãþi, care nu vor
dispãrea cu totul decât în 1905.

Prin deciziunea din 1 septembrie 1898, luasem încã precauþiunea a dispune
ca pentru clasa a V-a sã se facã programe de tranziþiune, pentru a evita
dificultãþile ce s-ar fi putut naºte din aplicarea noilor programe la niºte ºcolari
care fãcuserã cursul inferior dupã programele vechi. Programele de tranziþiune
însã tot din cauza schimbãrii de guvern, nu s-au putut face îndatã dupã 1 aprilie
1899, ci tocmai la finele lui august 1899.

Cu toate aceste greutãþi, noile programe se gãsesc aplicate peste tot. Ulti-
mele resturi ale celei vechi au dispãrut în iunie 1903.

Dintre cele 19 licee, sunt 4 care, în cursul superior, posedã câtetrele secþiunile;
clasicã, realã ºi moderna (Bârlad, Brãila, Craiova ºi Ploieºti); 4 au secþiunile clasicã
ºi modernã (Sf. Sava din Bucureºti, liceul internat din Iaºi ºi liceele din Bacãu,
Piteºti); 9 au secþiunile realã ºi modernã (Mihai-Viteazul din Bucureºti, liceul
naþional din Iaºi ºi liceele din Botoºani, Buzãu, Focºani, Galaþi, Piatra, Severin ºi
Tulcea); 2 au numai secþiune realã (Matei Basarab ºi Lazãr din Bucureºti).

Cauza acestor nepotriviri este cã legea (art. 111) zice cã cele trei secþiuni se
vor organiza treptat; iar în oraºele unde sunt mai multe licee, clasele lor superioare
se pot combina într-un singur liceu complet. De aceea s-au dat cele trei secþiuni
numai la liceele cele mult populate, iar în Bucureºti ºi Iaºi cele trei secþiuni s-au
înfiinþat parte la unele, parte la altele din licee. În celelalte licee, cu populaþiune
mai micã, s-au înfiinþat deocamdatã numai câte douã secþiuni, cele mai cãutate.

Se poate observa cã secþiunea modernã figureazã peste tot, fiind cea mai
cerutã din toate.

* * *

Introducerea noii organizaþiuni ºi a noilor programe realizeazã un progres,
ale cãrui efecte suntem singuri cã se vor cunoaºte în curând.

Mai întâi studiile secundare vor fi mult uºurate, nu numai din cauza
metodelor mai perfecte care se impun acum, dar chiar prin faptul cã programele
s-au fãcut analitice. În adevãr, cu programa veche, care nu da decât numele
materiei de fãcut în fiecare clasã, fãrã cea mai micã indicaþiune asupra întinderii
ce trebuia sã i se dea ºi a modului cum sã fie distribuitã, era aproape imposibil a
se þinea mãsura justã. Dacã profesorul era indus a da unei pãrþi din cursul sãu o
întindere mai mare, el risca sã nu aibã timp sã termine materia; ºi foarte adeseori
profesorii cedau acestei tentaþiuni, ºi mulþi din ei îºi fãceau chiar o laudã cã
cursul lor de liceu semãna a curs de universitate. Cu noile programe, asemenea
lucruri nu se mai pot întâmpla. Ele impun anume în ce numãr de lecþiuni trebuie
sã se facã fiecare parte a materiei, ºi numãrul de lecþiuni este calculat în aºa fel,
încât sã rãmânã o rezervã suficientã ºi pentru cazurile neprevãzute.
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Este dar cu total nefondatã acuzaþiunea pe care unii o aduc noilor programe
cã sunt prea încãrcate. În raport cu cele vechi, ele nu conþin decât adaosul de
materie care se justificã prin adãugarea unei clase mai mult, ºi prin trifurcare;
cãci este evident câºtigul de timp pe care ele îl realizeazã pentru fiecare din cele
trei secþiuni, ne mai impunându-le unele studii, care pânã acum erau obligatoare
pentru toþi ºcolarii. Dar, de altã parte, este o uºurare mare care rezultã din faptul
cã profesorii nu vor mai putea sã dea cursului lor o întindere nepermisã, ºi cã se
impun metode mai lesnicioase decât pânã acum.

Aceste din urmã avantaje nu s-au putut încã cunoaºte îndestul, din cauza
lipsei de cãrþi apropriate noilor programe; dar se vor vedea ºi ele când se vor fi
fãcut cãrþile necesare.

Fãrã îndoialã, noile programe nu vor fi perfecte; o lucrare aºa de mare,
fãcutã pentru întâia oarã, nu poate sã fie perfectã. Dar fãrã contestare ele sunt
superioare tuturor celor anterioare; ºi, pentru a le face din ce în ce mai bune, va
fi de ajuns a se profita de experienþa ce se va cãpãta pe fiecare an, ºi a se îmbu-
nãtãþi lucrarea treptat, bucatã cu bucatã.

Deja la alcãtuirea ei am cãutat sã utilizãm experienþa trecutã. Ca exemplu,
vom cita programa de matematici din clasele I ºi a II-a, care conþine o ino-
vaþiune, aceea de a se începe predarea geometriei înainte de a aritmeticii
raþionate. Inovaþiunea aceasta nu am adoptat-o decât dupã ce am experimentat-
o timp de un an în gimnaziul din Râmnicul-Sãrat ºi am constatat folosul.

Observaþiunile ce ni se trimit asupra programei se reunesc ºi se utilizeazã la
timpul lor. Deja am profitat de ele pentru a îmbunãtãþi programa de cosmografie.

ªcolarii pregãtiþi dupã noile programe vor avea cunoºtinþe mult mai întinse
ºi mai solide în specialitatea cãreia s-au destinat ei vor fi dar mult mai apþi
pentru studiile universitare, care pânã acum sufereau aºa de mult din cauza
pregãtirii liceale nesuficiente a studenþilor lor. Era o anomalie ca studenþii în
matematici sã nu posede pe deplin matematicile elementare la intrarea lor în
universitate, pe când îºi pierduserã timpul cu limba latinã ºi elenã, ºi ca studenþii
în litere sã fie slabi la aceste limbi, pentru cã trebuiserã sã se ocupe în liceu mai
mult decât trebuie cu studiile de ºtiinþe.

* * *

Ceea ce caracterizeazã noile programe faþã de cele vechi este cã ele nu se
mulþumesc a fixa numai materiile pe clase, care impun ºi aplicarea unor metode
mai raþionale, potrivite fiecãreia din ele. Pretutindeni se cere ca profesorii sã nu
facã apel la memoria ºcolarilor, decât atunci când raþionamentul nu-i poate þinea
locul. Peste tot se impune a se face aplicaþiuni ºi a se dezbrãca învãþãmântul cât
mai mult posibil de caracterul abstract ºi pur teoretic.

Dintre toate materiile, acele la care introducerea acestor metode vor avea
efectul cel mai însemnat vor fi limbile, mai ales cele moderne. Se ºtie cã pânã
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acum studiul limbilor se reducea la studiul gramaticii, cu toate nenumãratele ei
definiþiuni, reguli, excepþiuni ºi subtilitãþi. Limba însãºi era cu totul pierdutã din
vedere în mijlocul acestor abstracþiuni seci ºi fastidioase, aºa cã, dupã ºapte ani
de studiu, nu erau în stare ºcolarii nici sã vorbeascã, nici sã traducã, nici sã scrie
limba pe care o învãþaserã.

Noile programe prescriu cu desãvârºire aceste metode învechite, resturi din
alte vremi, ºi impun întrebuinþarea metodelor moderne, în care conversaþiunea ºi
lucrãrile practice ocupã locul de frunte, iar regulile gramaticii se deduc din studiul
limbii însãºi, în loc de a se considera aceasta ca o aplicaþiune a gramaticii, ca pânã
acum. Cu modul acesta, limba devine ceva viu ºi animat, care intereseazã pe
ºcolar, în loc de obiectul neînsufleþit ºi respingãtor de mai nainte. ªi superioritatea
noilor metode este aºa de mare, încât programa nu se sfieºte a pretinde cã chiar
ºcolarii de curs inferior, dupã patru ani de limba francezã ºi dupã trei ani de limba
germanã, sã fie în stare a le înþelege ºi a se exprima într-nsele.

Va fi oarecare greutate pânã ce noile metode sã pãtrundã peste tot în învã-
þãmântul nostru, cãci nu e uºor ca sã se schimbe deprinderile vechi. Pe urmã,
pentru unii profesori, aceste metode nici nu sunt destul de cunoscute. Dar cu
timpul, ºi prin puterea exemplului, se vor schimba lucrurile.

Pentru ca sã ajutãm aceastã transformare, am dispus ca de la 1 septembrie
1902, sã se introducã metoda Berlitz(46) pentru predarea limbii germane în una
din clasele ºcoalei comerciale de gradul I din Bucureºti, ºi am invitat pe toþi
profesorii de limbi moderne sã urmãreascã aceastã experienþã. Deºi condiþiunile
în care se face experienþa sunt grele, mai ales din cauza marelui numãr de
ºcolari, rezultatele dobândite sunt destul de bune pentru a dovedi ºi celor mai
neîncrezãtori superioritatea metodei. E adevãrat cã nu metoda Berlitz este cea
recomandatã de noile programe ale ºcoalelor secundare, dar experienþa se face
la o ºcoalã de comerþ; ºi pe urmã metoda Berlitz procedeazã de la acelaºi punct
de vedere ca ºi aceea impusã de noile programe, ºi este, ca ºi aceasta, în
opoziþiune absolutã cu vechea metodã pur gramaticalã.

* * *

Învãþãmântul desenului, muzicii ºi al gimnasticii a fost pânã acum destul de
sacrificat în ºcoalele noastre. Se considerau aceste studii ca secundare, ca
accesorii, ºi aºa se ºi numeau. 

Aceasta era o greºealã. În învãþãmânt, orice studiu ar un scop bine deter-
minat, aºa cã lipsa lui face ca þinta învâþãmântului sã nu fie pe deplin atinsã. De
nu ar fi aºa, logica ar cere ca învãþãmântul sã fie curãþit de tot ce este într-însul
accesoriu, pentru a-l uºura ºi pentru a se câºtiga, timp.

Noile programe au dat ºi acestor obiecte toatã atenþiunea, acordându-le timpul
de care aveau trebuinþã ºi prescriind ºi pentru ele metodele ce trebuiesc urmate.
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De altã parte, prin ordinele ce am dat ºi prin mãsurile ce am luat, ne-am silit
a face ca învãþãmântul sã devinã efectiv ºi util, în loc de formalist ºi inutil, cum
era în mare parte.

Muzica a cãpãtat o deosebitã importanþã de când cu înfiinþarea serbãrii de
10 mai, cãci acum are un obiectiv o ocaziune de a se manifesta.

Prima consecinþã a acelei mãsuri a fost cã s-a introdus cântul coral, care
pânã atunci lipsea din mai toate ºcolile. Mai înainte muzica se preda în fiecare
clasã îndeosebi, în ora respectivã, ºi teoria ocupa cea mai mare parte a timpului;
cântul însuºi lipsea cu totul din unele ºcoli, ºi aproape de tot în altele. Azi nu
mai este aºa: fiecare ºcoalã are ore anumite, fixate în fiecare sãptãmânã, în care
toate clasele sunt reunite, pentru a forma corul.

Ca urmare, deja la 10 mai 1898, în Bucureºti s-a dispus de un cor de 1.600
voci, alcãtuit din reunirea corurilor deja formate pe la diversele ºcoli. De atunci,
s-a putut urmãri în fiecare an progresul ce se fãcea, prin perfecþiunea cu care
corurile se achitau de rolul lor la 10 mai, ºi în alte ocaziuni.

Pentru a adãuga un nou stimul, prin regulamentul din 12 august 1902 am
înfiinþat în Bucureºti ºi Iaºi concursul de coruri între diversele ºcoli, care trebuie
sã se þinã în fiecare an în luna mai. Primul concurs a avut loc la 15 mai 1903;
publicul l-a urmãrit cu mare interes.

În fine o altã mãsurã, care este în legãturã cu studii muzicii, este circulara
noastrã din 28 august 1902 (anexa nr. 63), prin care impunem maeºtrilor de
muzicã sã caute a cultiva muzica naþionalã ºi ca ºcolarii lor sã înveþe cât mai
multe cântece româneºti; cãci muzica trebuie ºi ea sã fie un mijloc, ºi încã un
mijloc puternic, pentru a cultiva iubirea de þarã ºi de tot ce este al ei.1

Învãþãmântul gimnasticii încã a cãpãtat mare avânt în anii din urmã, mai
ales prin stãruinþa câtorva maeºtri, care au introdus ºi aici metodele ºi exerciþii
noi în locul vechii sisteme, care dãduse învãþãmântului acestuia mai mult carac-
terul acrobaþiei. Astãzi sunt în onoare mai mult miºcãrile corpului fãrã aparate,
care se pot face chiar de copii de la 7 ani, izolaþi sau în grupe, ºi care sunt aºa
de proprii pentru a dezvolta vigoarea ºi sãnãtatea corpului, dând în acelaºi timp
deprinderi de disciplinã a miºcãrilor.

Prin deciziunile noastre din 13 aprilie 1898 ºi decembrie 1898 (anexa nr. 64)2

am introdus jocul de oinã ca exerciþiu obiºnuit în ºcoli. Pentru aceasta am înfiinþat
concursul anual de oinã, care trebuie sã se þinã la 10 mai în fiecare oraº unde sunt
mai multe ºcoli, între toate liceele, gimnaziile, seminariile ºi ºcolile normale;
precum ºi concursul general de oinã, în care echipele învingãtoare din diversele
oraºe luptã între ele pentru premiul cel mare. Oina este un joc gimnastic foarte
potrivit pentru a dezvolta vigoarea, agilitatea, curajul ºi spiritul de deciziune, ºi va
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fi cel mai bun exerciþiu pentru tinerimea noastrã care cu mirare ºi cu îngrijire
constatãm cã a pierdut gustul de a se juca, dupã cum se cuvine la vârsta ei.

Prin deciziunea din 23 ianuarie 1903, am mai hotãrât þinerea în Bucureºti,
în fiecare an, în mai, a unei serbãri generale de gimnasticã, la care sã participe
toate ºcoalele. Anul acesta ea nu s-a putut þinea, din cauza timpului rãu; dar anii
viitori se va þinea, ºi va fi un nou stimulent ºi un nou chip de a onora învãþã-
mântul gimnastic din ºcoli.

Pentru a completa însã toate mãsurile ce am luat cu privire la învãþãmântul
desenului, muzicii ºi gimnasticii, precum ºi pentru lucrul de mânã în ºcoalele de
fete, va trebui ca, îndatã ce mijloacele vor permite, sã se înfiinþeze câte un
inspector special pentru fiecare din aceste studii, care sã privegheze executarea
programei ºi a dispoziþiunilor ministeriale, îmbunãtãþirea metodelor, înmulþirea
ºi sistematizarea exerciþiilor.

* * *

Art. 75 din legea învãþãmântului profesional prevede cã „unele ºcoli secundare
de bãieþi se vor putea transforma treptat în ºcoli cu caracter practic ºi profesional,
potrivit cu trebuinþele locale ºi în vederea unor aplicaþiuni determinate“.

Am uzat de aceastã dispoziþiune la liceele din Buzãu ºi din Piatra, nu pentru
a le transforma în ºcoale profesionale, ci pentru a face încercare în sensul ideilor
care dominã în lucrarea de faþã: de a apropia, pe cât se poate, învãþãmântul
nostru de trebuinþele cele mai însemnate ale timpului ºi ale societãþii noastre.

Dupã lege ºi dupã program, în secþiunea realã a liceului (curs superior) sunt
prevãzute câte 3 ore pe sãptâmãnã în fiecare clasã (peste tot 12 ore), pentru
limba italianã sau englezã

Deoarece la Piatra ºi la Buzãu nu aveam profesori pentru aceste limbi, am
decis ca orele de englezeºte sau de italieneºte sã le consacrãm unui curs de agri-
culturã, consideratã nu numai ca ºtiinþã practicã, dar ºi în raporturile ei cu
societatea noastrã: locul pe care îl ocupã, întinderea foloaselor aduse, rapor-
turile între oameni pe care le stabileºte, exportul ºi importul agricol, industriile
în raport cu agricultura, transporturile.

Scopul acestui curs nu este de a face din liceeni agricutori, precum cursul
de istorie nu-i va face istorici, nici cel de chimie nu-i va face chimiºti. Scopul
este de a-i face sã fie familiarizaþi cu problemele la care, în þara noastrã agricolã,
dã loc agricultura, de a-i convinge de rolul cel mare ce joacã ea în viaþa noastrã
de stat, de a le dovedi cât de vast câmp de activitate deschide ea oamenilor activi
ºi inteligenþi. Socotim cã, deoarece liceul este o ºcoalã de instrucþiune generalã,
care trebuie sã facã tinerimea sã cunoascã bine mediul ºi timpul în care trãieºte,
este absurd a ascunde de privirile ei tocmai ceea ce ocupã un loc aºa de mare în
viaþa modernã.
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De altfel, vederile noastre, când am luat aceastã mãsurã sunt expuse mai de
aproape în adresa cãtre directorii liceelor din Buzãu ºi din Piatra, cu data de 16
august 1902 (anexa nr. 65).1

Încercarea noastrã neavând decât un an ºcolar de vechime, nu putem încã
ºti ce folos va avea. Ea însã a fost întâmpinatã cu multã favoare de opiniunea
publicã din localitãþile acelea.

În aceeaºi ordine de idei, ar fi nimerit a se introduce cursuri comerciale la
secþiunile reale ale liceelor din Brãila ºi Galaþi.

Cãrþi ºcolare pentru cursul secundar

Introducerea noilor programe a fãcut sã se nascã trebuinþa indispensabilã ºi
imediatã de a se alcãtui manuale noi pentru toate materiile de învãþãmânt secun-
dar. Cele vechi nu mai puteau conveni, cãci nici întinderea, nici distribuþiunea
materiei, nici metodele lor nu se mai potriveau noilor exigenþe.

De aceea, încã din aprilie 1899, îndatã dupã promulgarea noilor programe,
am convocat pe un numãr de profesori secundari ºi superiori, care, în urma
consfãtuirilor avute între ei, au ºi întreprins lucrarea mai multora din manualele
necesare. Schimbarea supravenitã atunci a fãcut însã ca acest început sa rãmânã
fãrã urmare, aºa cã acum, la 4 ani de la schimbarea programelor, cele mai multe
cursuri se fac încã dupã cãrþi scrise pentru programa cea veche.

De aceea aplicarea programei celei noi se face în modul cel mai defectuos,
ºi nici nu se pot încã judeca avantajele ei, pentru cã de fapt ea încã nici nu a fost
aplicatã cum trebuie.

Pentru aceste motive, a trebuit sã luãm mãsuri energice spre a se face cãrþile
ce lipseau, ºi pentru a se goni cu totul din ºcoli cãrþile care nu fãceau decât sã
împiedice realizarea efectivã a programei actuale.

Prin regulamentul din 16 iulie 1902, s-a dispus ca în ºcoalele secundare, cu
începere de la 1 septembrie 1903, sã nu se mai admitã decât cãrþi scrise anume în
vederea noii programe ºi aprobate de minister. Pentru a obþine aceastã aprobare,
cartea prezentatã ministerului este mai întâi trimisã în cercetarea unei comisiuni
compuse din 24 membri, împãrþitã în 10 subcomisiuni, pe specialitãþi. Raportul
acestei comisiuni vine apoi în dezbaterea consiliului permanent de instrucþie ºi în
fine la aprobarea ministrului.

Cheltuielile necesitate de aceste lucrãri se acoperã din o taxã pe care o
plãtesc autorii care cer autorizarea.

Prima aplicare a acestor dispoziþiuni a întâmpinat greutãþi mari. Numãrul
cãrþilor intrate a fost aºa de mare (peste 300), încât lucrãrile comisiunii de
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cercetare, în loc de a termina la 31 martie 1903, cum cerea regulamentul, s-au
terminat tocmai la finele lui mai, iar ale consiliului permanent la 20 iunie, aºa
cã nu a mai rãmas timpul necesar pentru ca autorii sã aducã lucrãrilor lor
îndreptãrile cerute ºi cã abia ar fi timp destul, pânã la 1 septembrie 1903, pentru
a se imprima acele care au fost admise fãrã corecþiuni. Mãsura nu se va putea
dar aplica în întregimea ei decât în 1904.

Din aceastã cauzã am fost siliþi sã atenuãm, pentru altãdatã, dispoziþiunile
regulamentului, acordând un an de toleranþã cãrþilor deja aprobate dupã 1 aprilie
1899, prin urmare sub regimul programei celei noi .

Cu toate acestea, începutul anului ºcolar 1903–1904 vedea pentru prima oarã
noua programã aplicatã cu un numãr mai mare de cãrþi scrise anume pentru dânsa.

* * *

Neajunsul pe care l-am constatat mai sus pentru ºcoalele primare, unde ºco-
larii erau obligaþi uneori sã facã cheltuieli mai mari decât trebuiau, cumpãrând
cãrþi ºi rechizite inutile, întocmai ºi pentru ºcoalele secundare.

Am pus frâu acestui abuz prin art. 171, 206 ºi 231 din regulamentul ºcolilor
secundare din 12 august 1898, care impune ca lista cãrþilor necesare sã fie fixatã
în fiecare an la iunie pentru anul ºcolar urmãtor, ºi controlatã de inspectorii
generali ai ºcoalelor secundare, care pot suprima orice inutilitãþi ar avea
într-însa. De asemenea directorul este dator sã observe cã cãrþile odatã puse pe
listã sã nu fie schimbate în cursul anului ºi nici sã nu se impunã ºcolarilor cum-
pãrarea de caiete, blocuri de desen, hãrþi ºi orice alte rechizite, a cãror necesitate
nu va fi fost recunoscutã de conferinþa ºcolii.

Aceste dispoziþiuni au fost din nou puse în vederea tuturor ºi prin circu-
larele noastre din 1 septembrie 1901 ºi 17 ianuarie 1902.

Regulamentul ºcolilor secundare; 
mãsuri de ordine ºi disciplinã

Votarea legii învãþãmântului secundar în 1898 a fãcut necesarã alcãtuirea unui
nou regulament al ºcolilor secundare, care a ºi fost promulgat la 12 august 1898.

Acest regulament conþine dispoziþiuni noi, impuse de lege, precum ºi dispozi-
þiuni cuprinse în alte regulamente anterioare ºi în deciziuni ministeriale diseminate,
care au fost reunite la un loc ºi puse de acord între dânsele ºi cu legea cea nouã.

Vom analiza aici câteva din acele dispoziþiuni mai însemnate.
În prima linie vin acele relative la admiterea elevilor în ºcolile secundare,

bazate pe art. 15 din lege, care limiteazã numãrul admisiunilor. Deºi la 1885 deja
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se încercase a se impune aceastã limitare, lucrul a trebuit acum sã fie regulamentat
din nou ºi în mod foarte minuþios, pentru a se evita neînþelegerile ºi erorile.

Regulile pentru plata taxelor ºcolare, pentru þinerea matricolelor ºi a cata-
loagelor, pentru ordinea claselor, ocupã o parte însemnatã din regulament.

Cestiunea notãrii ºi promoþiunii ºcolarilor a primit o soluþiune mai practicã ºi
mai dreaptã, rezultatã din experienþa numeroaselor sisteme încercate mai înainte.
Este de notat rolul însemnat ce s-a dat în promoþiune notei de purtare ºi de
frecventare, mãsurã încercatã deja la 1885 ºi care, atunci ca ºi acum, a avut cele
mai bune rezultate pentru disciplina ºi regularitatea ºcolarilor. Mai este de notat
cã s-a micºorat importanþa notei de examen la promoþiune, faþã cu media notelor
de peste an. În principiu, examenul din iunie ar trebui chiar sã disparã ºi ºcolarii
sã fie apreciaþi ºi promovaþi dupã activitatea lor din întregul an, iar nu numai dupã
încercarea momentanã ºi întâmplãtoare a examenului. Suprimarea aceasta nu ar fi
încã oportun a se face, dar se cuvine sã ne îndreptãm cãtre dânsa încet, încet.

Dexteritãþile (desenul, muzica, gimnastica, lucrul de mânã la fete) aveau
mai înainte o importanþã destul de nehotãrîtã în promoþiuni. Uneori ele erau
prea sacrificate, alteori li se da o importanþã prea exageratã. Regulamentul ac-
tual le dã, credem, locul ce meritã, cu precauþiunile cuvenite. El a desfiinþat exa-
menul la dexteritãþi, care nu avea niciun sens.

O parte însemnatã a regulamentului este consacratã chestiunii destul de grele
ºi complicate a examenelor ºcolarilor preparaþi în familie sau în institute private.

Pânã la 1885, aceºti ºcolari nu aveau drept la niciun certificat, care sã
constate studiile fãcute de dânºii. Numai prin toleranþã, cu destule greutãþi ºi
fãrã o regulã hotãrâtã, erau ei admiºi a trece examene de promoþiune la una din
ºcolile statului ºi aceasta nu totdeauna.

La 1885 s-a fãcut primul regulament, care a fixat procedura de urmat. Se
poate zice cã acel regulament a consacrat pentru prima oarã existenþa legalã a
învãþãmântului privat, deoarece i-a dat putinþa de a avea o sancþiune legalã, prin
trecerea unor adevãrate examene de stat.

De atunci regulamentul examenelor particulare a variat întrucâtva, oscilând
când spre o mai mare, când spre o mai micã severitate.

Dispoziþiunile inserate în regulamentul din 1898, sunt cât se poate de amã-
nunþite ºi lãmurite, reprezintã starea de lucruri aºa cum a rezultat din o expe-
rienþã 13 ani.

* * *

Pãrþii regulamentului care se ocupã de disciplina ºcolarilor, i s-a dat o
extensiune ºi o atenþiune deosebitã. Ea priveºte purtarea lor nu numai în ºcoalã,
ci ºi afarã din ºcoalã.

Aceastã din urmã parte a fost fãcutã posibilã prin dispoziþiunile din 29
septembrie 1898, 12 martie 1899 ºi 29 martie 1899, ºi prin art. 273 din
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regulament, care a obligat pe ºcolarii de licee ºi gimnazii sã poarte uniformã,
mãsurã care în curând s-a generalizat de la sine pentru multe alte ºcoli, chiar de
fete, ºi chiar ºcoli private.

Unul din obiceiurile cele mai rele, pe care ne-am silit sã-l stârpim, este
acela ca ºcolarii sã frecventeze localurile publice puþin recomandabile, precum
cafenelele, cu sau fãrã concerte, balurile publice, cazinele, grãdinile cu specta-
cole etc, precum ºi de a avea purtare necuviincioasã pe strãzi ºi în locurile pu-
blice. Pentru aceasta, nu ne-am mulþumit a insera în regulament dispoziþiuni
foarte aspre, dar încã prin ordine cãtre autoritãþile de poliþie ºi prin circulare,
dintre care unele s-au citit ºi s-au afiºat în ºcoli, am dispus ca cei ce se vor abate
sã fie pedepsiþi dupã regulamentele poliþieneºti ºi sã ne fie raportaþi ºi nouã,
pentru a fi pedepsiþi dupã regulamentele ºcolare. Vom uza de toatã severitatea
posibilã pentru a pune capãt în mod definitiv unor dezordine, care prea multa
vreme au fost tolerate ºi care ajunseserã de nesuferit.

* * *

Vom arãta mai jos care sunt dispoziþiunile regulamentului în ceea ce pri-
veºte personalul didactic.

El este completat prin un regulament asupra internatelor, care era de o
trebuinþã neevitabilã, deoarece vechiul regulament din 1864 era cu totul cãzut
în desuetudine.

Partea cea mai însemnatã a acestui regulament este acea privitoare la modul
de a se obþinea ºi de a se conserva bursa, Pânã acum, dacã un ºcolar cãpãta o
bursã într-un internat al statului, el o conserva chiar dacã rãmânea ºcolar slab,
cu singura rezervã de a nu rãmânea repetent, care ºi aceea nu totdeauna era
pãzitã. Dupã dispoziþiunile noului regulament, bursierii sunt datori, pentru a-ºi
conserva bursa, sã rãmânã printre ºcolarii buni, dupã cum era ºi logic.

O altã parte nouã a acestui regulament este aceea care regulamenteazã
dispoziþiunea alin. IV de la art. 22 din lege, care prescrie cã un sfert din locurile
de bursieri în internatele de liceu sã fie rezervate pentru fiii de sãteni.

Examenele de absolvire de liceu, 
de gimnaziu ºi de ºcoli secundare de fete

Art. 19 din lege înfiinþeazã examenul de absolvire pentru ºcolarii care
absolvesc clasa a IV-a de liceu, gimnaziu ºi ºcoalã secundarã de fete de gradul
I, ºi clasa a VIII-a de liceu ºi de ºcoalã secundarã de fete de gradul II. Scopul
acestui examen nu este de a dovedi gradul cunoºtinþelor candidatului, ceea ce
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l-ar fi identificat cu fostul examen de bacalaureat, ci „de a dovedi mai ales
influenþa studiilor fãcute asupra formãrii cugetãrii ºcolarilor“, De altfel, toate
precauþiunile, pe care le ia legea pentru a defini condiþiunile acestui examen,
aratã ce caracter trebuie sã aibã el, ºi deosebirea absolutã care este între dânsul
ºi examenul de bacalaureat.

Acest din urmã era exclusiv un examen de ºtiinþã, care nu fãcea apel decât
la memoria ºcolarului, din care cauzã ºcolarii, dupã ce se promovau din toate
clasele liceului, mai erau încã siliþi sã facã lungi preparaþiuni de repetiþiune
asupra materiilor întregului liceu, pentru a fi în stare sã se prezinte la bacalaureat.

Examenul de absolvire, din contrã, nu numai cã nu are nevoie de o prepa-
raþiune, dar legea ia mãsuri pentru a împiedica preparaþiunea, cãci prescrie ca el
sã înceapã chiar a doua zi dupã ce se terminã examenul de promoþiune din
ultima clasã. În adevãr, scopul examenului fiind numai de a arãta cum ºcolarii
ºi-au asimilat materia ºi ce folos au tras ei din studiile fãcute pentru a ºti sã
cugete mai bine, o preparaþiune nu ar avea nici un sens, cãci ceea ce nu s-a fãcut
în 1 sau 8 ani nu se va putea face în câteva zile.

O altã deosebire între examenul de absolvire ºi cel de bacalaureat este cã
cel dintâi se þine înaintea unei comisiuni formate din 4 profesori ai ºcoalei, care
prin urmare cunosc pe candidaþi ºi valoarea lor; singur preºedintele poate fi luat
din afarã. La bacalaureat profesorii erau luaþi din universitate.

Dar caracterul adevãrat al examenului de absolvire se cunoaºte ºi mai bine
din dispoziþiunile din regulament care-l privesc

Iatã care sunt probele ce compun acest examen:
– o compunere scrisã în limba românã asupra unui subiect ales de ºcolar,

din o listã de cinci subiecte deosebite, propuse de comisiune.
– traduceri din limba francezã, latinã, elenã, italianã sau englezã, în limba

românã; din limba germanã în cea francezã; din limba românã în cea latinã –
dupã cum este ºi secþiunea pentru care se trece examenul;

– rezolvarea unei probleme de matematicã sau tratarea unei cestiuni de
fizicã, potrivit secþiunii;

– o disertaþiune vorbitã, de 15 pânã la 30 minute în cursul inferior, de 20
pânã la 40 minute în cel superior, asupra unui subiect ales de fiecare ºcolar,
dintr-o listã de 20 subiecte deosebite propuse de comisiune ºi apropriate fiecãrui
fel de examen. Pentru prepararea disertaþiunii, se acordã un timp de douã ore.

Candidaþii au dreptul sã consulte cãrþi ºi dicþionare, atât pentru lucrãrile
scrise, cât ºi pentru prepararea disertaþiunii.

Precum vedem, nu e vorba deloc, în aceste probe, de a surprinde pe
candidat cu întrebãri la care, ca sã rãspundã, el sã nu aibã alt mijloc decât
memoria lui. Din contrã, s-a cãutat a se suprima rolul memoriei ºi s-a lãsat
candidatului, la toate probele, timp de gândire ºi mijloace de lucru.

Iatã în fine ce zice regulamentul (art. 96) în privinþa modului cum trebuie
apreciat meritul candidaþilor:
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,,În aprecierea meritului lucrãrilor scrise ºi al disertaþiunii, comisiunea va
avea în vedere pânã la ce punct ele denotã, la ºcolarii respectivi, asimilarea
materiei învãþate ºi formarea cugetãrii mature, iar nu întinderea cunoºtinþelor
lor. Va vedea dacã ºcolarii ºtiu sã grupeze faptele, sã aleagã pe cele necesare
subiectului lor, sã lase la o parte pe cele inutile, sã expunã cu claritate ºi în mod.
sistematic ideile lor, sã-ºi mãrgineascã expunerea în limita timpului de care
dispun. Va fi o cauzã de inferioritate însemnatã pentru un ºcolar, ca lucrarea lui
sã nu fie terminatã, din cauzã cã s-a abãtut de la cestiune, sau cã a croit-o pe un
plan prea vast, chiar dacã partea deja expusã ar fi bine tratatã. Comisiunea va
aprecia nota personalã a lucrãrilor, fie ca idei, fie ca formã de expunere. Va pune
deosebit preþ pe corectitudinea limbii întrebuinþate, ºi, pentru disertaþiune, pe
facilitatea ºi metoda expunerii“.

Primul examen regulat de absolvire, atât pentru clasa a IV-a, cât ºi pentru
clasa a VIII-a, s-a þinut în iunie 1903. Rapoartele ce am primit de la preºedinþi,
pe lângã oarecare imperfecþiuni de detaliu care vor putea fi lesne îndreptate,
sunt în genere de acord pentru a recunoaºte avantajele examenului de absolvire.
Ei semnaleazã cu deosebire facultatea ce se lasã acum spiritului ºcolarului de a
se manifesta în toata libertatea, posibilitatea ce are de a-ºi arãta preferinþele, de
a pune nota sa personalã în lucrãrile ce face; toate acestea erau de tot sau
aproape de tot imposibile cu vechiul examen de bacalaureat, care închidea pe
candidat în fãgaºe nestrãmutate, din care nu putea sã iasã.

În iunie trecut, s-au vãzut ºcolari care s-au prezentat ca oameni care ºtiu sã
cugete, ºtiu sã vorbeascã, ºtiu sã citeascã, sã înþeleagã ºi sã clasifice în mintea
lor ceea ce citesc. Asemenea rezultate s-au constatat, nu numai la clasa a VIII-a,
ci ºi la a IV, ºi, lucru demn de observat, s-a întâmplat uneori ca sã se prezinte în
mod cu totul superior unii ºcolari care în liceu nu erau notaþi ca fruntaºi; dovadã
decât de mult pot sã fie paralizate facultãþile unui tânãr inteligent prin sistemul
de compresiune urmat prea adeseori în ºcolile noastre, care nu lasã ºcolarului
putinþa de a spune o vorbã, de a emite o pãrere, de a face un raþionament care
sã iasã din tipicul obligator.

Avem siguranþa cã în anii viitori rezultatele vor fi ºi mai bune. Profesorii vor
ºti mai bine ce li se cere, în urma examenului de anul acesta; ei vor deprinde
ºcolarii lor a lucra mai liber, a uza mai bine de iniþiativa lor, pentru a nu se mai
vedea, ca anul acesta, ºcolarii pierzând o orã pânã ce sã se decidã a alege una din
cele 5 sau 20 de cestiuni între care aveau dreptul sã aleagã. Se vor face mai multe
exerciþii ºi probleme ºi se vor deprinde ºcolarii a-ºi expune cunoºtinþele ºi pãrerile
prin disertaþiuni, gen de exerciþii cu totul necunoscut panã acum în ºcolile noastre.

În ceea ce priveºte pe ºcolari, fãrã a vorbi de alte avantaje, ei vor lua deprin-
derea de a citi, ºi de a citi cu preferinþã în unele direcþiuni, în vederea viitoarei lor
disertaþiuni. Deja anul acesta au fost multe disertaþiuni care dovedeau cã autorii
lor fãcuserã lecturi numeroase ºi variate, în afarã de materia strictã a programei.
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De altã parte, trebuie sã constatãm cã unele comisiuni nu s-au pãtruns îndestul
de rostul noului examen, ºi cã au cãutat sã-l reducã, mai mult sau mai puþin, tot la
vechiul bacalaureat, cu toate prescripþiunile ºi lãmuririle legii, regulamentului ºi ale
unor circulare pe care anume le-am dat la 12 ºi 19 iunie 1903, pentru a lãmuri bine
lucrurile. Unul din preºedinþi, în raportul sãu, spune chiar fãrã înconjur cã noul exa-
men nu diferã de bacalaureat.

Cu încetul, anomalii de acestea nu se vor mai produce. Vom mai da circu-
lare explicative, ºi mai ales vom publica în curând un extract din rapoartele pre-
ºedinþilor de anul acesta, care vor servi încã mai bine decât circularele.1

Pentru cunoaºterea ºi înþelegerea deplinã a lucrurilor, alãturãm aici
(anexele nr. 66 ºi 67) un extract din raportul d-lui I. Bianu, profesor la univer-
sitatea din Bucureºti, care a prezidat comisiunea de clasa a VIII-a de la liceul
Mihai-Viteazul, ºi lista subiectelor propuse pentru compunerea în limba românã
ºi pentru disertaþiune, din care candidaþii aveau dreptul sã aleagã câte una.

Colonii de varã; excursiuni; mãsuri de igienã

Încã din anul 1895, ministerul a înfiinþat la Predeal, pe un teren dãruit de
Maiestatea Voastrã, un sanatoriu, în care sã petreacã cele douã luni de vacanþã
copiii din internatele statului a cãror stare de sãnãtate ar reclama o schimbare de
aer. Acel sanatoriu a continuat a primi în fiecare varã câte 100 de ºcolari; iar, cu
începere de la 1902, primeºte douã serii de câte 100, fiecare câte o lunã. În
timpul cât stau acolo, ºcolarii fac excursiuni prin munþi ºi exerciþii de muzicã ºi
de gimnasticã.

Încercarea aceasta a ieºit aºa de bine, încât în 1898 ministerul a întreprins
sã înfiinþeze încã un sanatoriu de bãieþi la mãnãstirea Tismana, care, în urma
incendiului de acum câþiva ani, era în ruinã. În acest scop, s-a obþinut un credit
de 100.000 lei, din care s-a restaurat pe deplin partea distrusã de incendiu; însã
partea din credit care se rezervase pentru mobilier a fost anulatã în 1901, aºa cã
clãdirea stã acum neîntrebuinþatã, din lipsa de mobilier.

Un moment a fost vorba a se înfiinþa încã un al treilea sanatoriu, tot pentru
bãieþi, lângã Piatra-Neamþ însã ideea aceasta nu a avut nici un început de
execuþiune.

Pentru fete, nu era nici o instituþiune de acest fel. În vara 1903, s-a înfiinþat
una la mãnãstirea Cozia, pentru elevele, din secþia primarã ºi profesionalã a
Azilului Elena Doamna. Ar mai fi însã necesar unul pentru elevele din celelalte
internate de fete.
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1. Aceastã lucrare a apãrut sub titlul: „Examenul pentru absolvire a cursului secundar“,
Bucureºti, 1903.
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De altfel, nimerit ar fi ca în sanatorii sã se primeascã nu numai elevii ºi
elevele din internatele statului, ci ºi copii slabi de sãnãtate din orice ºcoalã, fie
ºi externi. Ne-am apropia astfel mai bine de ideea coloniilor ºcolare de vacanþã,
care prin alte þãri fac de câþiva ani aºa de însemnate binefaceri.

Casa ªcoalelor s-a folosit de stabilimentul, de la bãile Boboci, care face parte
din averea defunctului I. Crãciunescu din Mizil, lãsatã pentru ºcoli, ca sã fundeze
o asemenea colonie. Acel local, nefiind închiriat, a fost pus la dispoziþiunea
societãþii Sprijinul, care a trimis acolo 20 de copii în 1902 ºi în1903.

În 1901, Sprijinul trimisese 10 copii la Bughea, lângã Câmpulung, într-un
local pe care-l avea cu chirie ministerul ºi care era neîntrebuinþat.

Cu începere de la 1904, Casa ªcoalelor va prevedea în bugetul sãu suma nece-
sarã, pentru ca colonia de la Boboci sã funcþioneze regulat, chiar pe cheltuiala ei.

* * *

De vreme ce numãrul sanatoriilor nu poate fi mãrit prea mult, pentru a da
la câþi mai mulþi ºcolari mijlocul de a profita de aer curat, de a cunoaºte þara, de
a deprinde cu osteneala ºi cu viaþa mai asprã, am însemnat sã se organizeze ex-
cursiuni de varã cu ºcolarii, sub conducerea ºi privegherea profesorilor. Aseme-
nea excursiuni se mai fãcuserã de câteva ori în mod izolat de câte un profesor
cu ºcolarii lui. Prin circulara noastrã din 9 ianuarie 1903 (anexa nr. 68), am
cãutat sã generalizãm aceastã bunã deprindere, ºi avem ºtiinþã cã în iulie ºi
august 1903, au avut deja loc mai multe excursiuni ºcolare.1

O mãsurã igienicã de altã naturã a fost interzicerea absolutã ca elevele din
ºcolile publice sã mai poarte corset, luatã prin ordinul din 1 iunie 1902. Aceastã
mãsurã nu are nevoie de explicaþiune, nici de justificare.2

Localuri ºi mobilier

Când a început, la 1880, scria construcþiunilor de localuri pentru serviciile
publice, ºcolile nu au fost uitate. În perioada de la 1880 pânã la 1898, s-au cheltuit
35.920.805 lei pentru construirea, prefacerea, completarea sau dotarea de localuri
ºcolare, fãrã a vorbi de alþi 9.108.791 lei cheltuiþi pentru localuri religioase.

Dintre instituþiunile ºcolare, liceele ºi gimnaziile au avut parte destul de bunã.
În 1885, s-au cumpãrat douã imobile în Bucureºti, unul de la Eforia spita-

lelor civile, celãlalt de la familia Laurian; s-au restaurat cu totul, s-au completat
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cu clãdiri noi ºi s-au instalat în ele liceele St. Sava ºi Matei Basarab, care pânã
atunci peregrinau mereu din casã în casã, luate cu chirie ºi cu totul improprii.

La aprilie 1886, se acordã ministerului de instrucþiune un credit de
21.107.892 lei pentru construcþiuni ºcolare ºi religioase ºi pentru palatul minis-
terului; dintr-însul era destinatã anume pentru licee ºi gimnazii o sumã de
6.627.892 lei, în care intrau ºi sumele deja cheltuite în anul precedent pentru
liceele St. Sava ºi Matei Basarab.

Având în vedere însemnãtatea sumei care era de cheltuit, desenarea lu-
crãrilor în toate pãrþile þãrii, trebuinþa de a se exercita un control competent ºi
stãruitor asupra lucrãrilor, ministerul a organizat atunci un birou central cu
însãrcinarea de a elabora planurile, ante-mãsurãtorile, devizele ºi caietele de
sarcini pentru toate clãdirile prevãzute în credit, de a organiza controlul pe
ºantier, de a face recepþiunile ºi conturile definitive. Biroul a fost pus sub condu-
cerea dlor Louis Blanc(47), arhitect, ºi G. Duca(48), inginer, fost în urmã director
general al cãilor ferate. Ca cheltuieli de regie, adicã pentru întreþinerea biroului
central, pentru control, facerea planurilor etc, s-a fixat cifra de 4,20% din
valoarea construcþiunilor ce se vor efectua.

Combinaþiunea aceasta a ministerului a fost aspru criticatã pe atunci, ca
scumpã ºi improprie de a asigura un control serios. De aceea biroul central nu a
apucat sã execute decât una sau douã lucrãri, printre care palatul ministerului,
ºi sã prepare planurile ºi devizele mai multor altele, printre care universitatea ºi
liceul internat din Iaºi.

Schimbându-se guvernul în martie 1888, biroul central a fost dizolvat, ºi
lucrãrile au fost date cu contract la arhitecþi angajaþi anume pentru fiecare
lucrare. Printre acestea au fost chiar acele pentru care biroul central fãcuse deja
planurile ºi devizele; dar aceste planuri ºi devize s-au pus la o parte.

Lucrãrile efectuate în asemenea condiþiuni au lãsat de dorit, în genere, din
punctul de vedere al execuþiunii, cãci controlul nu a fost destul de sever; iar
cheltuielile de regie s-au ridicat la 8,25%, în loc de 4,20%, cât erau limitate de
guvernul din 1886.

Este de notat cã construcþiunea Universitãþii din Iaºi s-a încredinþat tot d-lui
Louis Blanc, însã dupã noile condiþiuni; cheltuielile de regie au costat 231.450
lei, pe când, dupã condiþiunile puse în 1886, nu s-ar fi cheltuit decât 124.061 lei

* * *

Iacã lista ºcoalelor secundare care au azi localurile lor proprii:
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No.
curent

NUMELE ªCOLII Data clãdirii Costul clãdirii OBSERVAÞIUNI

1
Liceul 
Sft. Sava Bucureºti

1885 503.584 Împreunã cu dotaþiunea

2 Liceul Matei Basarab 1885 548.553 Împreunã cu dotaþiunea

3 Liceul Lazãr Bucureºti 1890 566.972

4
Liceul Mihai-Viteazul
Bucureºti

– 171.657
Casã cumpãratã, cu totul

improprie

5 Gimnaziul ªincai Bucureºti – – Veche proprietate a statului

6 Liceul din Bacãu 1890 328.932

7 Liceul din Bârlad 1883 323.453

8 Liceul din Botoºani 1883 312.123

9 Liceul din Buzãu 1889 332.211

10 Liceul Massim din Brãila – – Local oferit de primãrie

11 Liceul Bãlcescu din Brãila 1884 262.400

12 Liceul din Craiova 1893 1.029.001

13 Gimnaziul din Craiova 1900 95.001
Casã cumpãratã, cu totul

improprie

14 Gimnaziul din Caracal 1890 228.400

15 Gimnaziul din Câmpulung – – Clãdit de primãrie

16 Gimnaziul din Dorohoi 1891 254.982

17 Liceul din Focºani 1898 446.390

18 Gimnaziul din Fãlticeni 1890 366.828

19 Gimnaziul din Giurgiu 1895 223.667

20 Liceul din Galaþi 1888 337.820

21 Gimnaziul din Huºi – –
Veche proprietate a statului

(fost Seminar)

22 Liceul naþional din Iaºi 1890 614.471

23 Liceul internat 1892 1.455.950

24
Gimnatiul ªtefan-cel-Mare
din Iaºi

1900 130.508
Casã cumpãratã, cu totul

improprie

25 Liceul din Piteºti 1897 439.994

26 Liceul de Ploieºti 1895 1.149.827

27 Liceul din Piatra-Neamþ 1890 388.296

28 Gimnaziul din R.-Vâlcei – –
Veche proprietate a statului

(fost Seminar)

29 Gimnaziul din R.-Sãrat 1890 268.988

30 Gimnaziul din Roman 1898 324.745
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În acest tablou este de observat costul cu mult prea mare al construcþiunii
liceelor din Craiova ºi Ploieºti, care, deºi simple externate, costã de douã ori
mai mult decât celelalte licee externate, tot atât cât ºcoala de gradul II de fete
din Bucureºti, care are internat pentru 250 eleve, ºi nu departe de preþul aceului
internat din Iaºi, la care trebuie þinut cont de preþul de cumpãrare a terenului,
care a costat 50.988 lei, pe când la Craiova ºi Ploieºti el nu a costat nimic.

Din cele 40 ºcoli prevãzute în tablou, au trebuinþã a se clãdi local nou, în
locul celui actual care nu convine de liceul Mihai Viteazul ºi gimnaziul ªincai din
Bucureºti, gimnaziul din Craiova, gimnaziul ªtefan cel Mare din Iaºi ºi ºcoala
secundarã de fete de gradul I cu internat din Craiova. Din aceastã listã însã trebuie
scos gimnaziul din Craiova, care în urma votului Camerei din sesiunea trecutã,
este destinat sã se desfiinþeze. Cât pentru gimnaziile din Huºi ºi Râmnicul-Vâlcii,
ele pot încã rãmânea în localurile actuale, dacã vor fi restaurate cum se cade.

Mai observãm cã sunt destinate sã disparã gimnaziile din Câmpulung, Sla-
tina ºi Vaslui. În localul celui de la Slatina s-a instalat deja ºcoala de meserii de
curând înfiinþatã, ºi tot aºa se va face ºi la celelalte douã.

Rãmân dar fãrã localuri proprii numai urmãtoarele ºcoli secundare:
1. Gimnaziul din Alexandria;
2. Gimnaziul Cantemir din Bucureºti;
3. Gimnaziul din Cãlãraºi;
4. Gimnaziul din Constanþa;
5. Gimnaziul Alexandru-cel-Bun din Iaºi;
6. Gimnaziul din Turnu-Mãgurcle;
7. Liceul din Tulcea;
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No.
curent

NUMELE ªCOLII Data clãdirii Costul clãdirii OBSERVAÞIUNI

31 Gimnaziul din Slatina 1889 349.849

32 Liceul din Turnu-Severin 1890 530.790

33 Gimnaziul din Târgoviºte 1890 347.976

34 Gimnaziul din T.-Jiului 1896 352.763

35 Gimnaziul din Tecuci 1888 253.530

36 Gimnaziul din Vaslui 1891 238.145

37
ªcoala de fete gr. II,
Bucureºti

1888 1.154.957

38
ªcoala de fete gr. I cu
internat din Craiova

– –
Veche proprietate a statului

(improprie)

39 ªcoala de fete gr. I, Iaºi 1898 242.954

40 ªcoala de fete gr. I, Ploieºti 1892 131.006
Local cedat de Societatea pentru

învãþãtura poporului român
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8. ªcoala secundarã de fete de gradul I, nr. 1, din Bucureºti;
9. ªcoalã secundarã de fete de gradul I, nr. 2, din Bucureºti;
10. ªcoala secundarã de fete de gradul I din Bârlad;
11. ªcoala secundarã de fete de gradul I din Botoºani;
12. ªcoala secundarã de fete de gradul I din Craiova;
13. ªcoala secundarã de fete de gradul I din Focºani;
14. ªcoala secundarã de fete de gradul I din Tulcea.

Din aceastã listã, trebuie scos gimnaziul din Alexandria, care se desfiin-
þeazã, ºi ºcoala de fete din Bârlad, care se preface în ºcoalã profesionalã ºi de
menaj „Roºca-Codreanu“ ºi se mutã la septembrie 1903 într-un local clãdit anu-
me, dar care va avea nevoie de adaosuri.

Aºa cã, pentru a se completa clãdirile tuturor ºcolilor secundare, existente,
ar mai fi nevoie de 17 construcþiuni nouã.

* * *

În mai toate ºcolile secundare au dispãrut din mobilier vechile bãnci lungi,
construite fãrã nicio observare a regulilor de igienã. S-au introdus în locul lor
pupitrele de douã locuri, fãcute pe trei mãrimi.

Sunt mai multe sisteme, dintre care cel mai simplu, mai ieftin, mai durabil ºi
care permite mai lesne curãþirea claselor, este acel introdus la 18851a St. Sava ºi
la Matei Basarab, fãcute numai din lemn. Acesta funcþioneazã de atunci cu prea
puþine reparaþiuni. El însã nu convine pentru internate. Alte tipuri, în construc-
þiunea cãrora intrã ºi fonta, costã mai mult decât îndoit ºi sunt mai puþin durabile.

Material didactic

Dotarea ºcoalelor secundare cu material didactic este departe de a fi com-
pletã ºi, câtã se aflã, e fãcutã într-un mod foarte neegal.

În anul 1884, s-a votat o sumã de 500.000 lei, pentru dotarea ºcolilor secun-
dare, speciale ºi superioare, cu materialul didactic necesar. S-a procurat atunci
o însemnatã cantitate de material, însã mai ales universitãþilor, pentru crearea ºi
înzestrarea laboratoriilor lor.

În 1885, când s-au construit liceele Sf. Sava ºi Matei Basarab li s-a dat ºi o
dotaþiune foarte completã de mobilier ºi material didactic, care a costat 153.185
lei, pentru amândouã la un loc.

De atunci, s-au cheltuit în mai multe rânduri sume mai mici.
Pentru ca cumpãrãturile ulterioare sã se poatã face dupã un plan bine hotãrât,

am format, în 3 iulie 1898, o comisiune de profesori speciali, care sã formeze o
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listã tip de dotaþiunea necesarã unui liceu, unui gimnaziu ºi unei ºcoli secundare
de fete.

În anul 1902, am reluat aceastã chestiune, sub altã formã. Am format mai
întâi o comisiune, care a stabilit lista exactã a materialului în bunã stare, pe
care-l posedã acum fiecare ºcoalã, precum ºi a celui care are trebuinþã de
reparaþiune. O altã comisiune a format apoi lista tip a materialului necesar în
proporþiuni mai modeste decât acea de la 1898.

Casa ªcoalelor, având acum terminatã dotarea ºcoalei primare, care a
absorbit veniturile sale timp de mai mulþi ani, îºi va lua acum însãrcinarea de a
forma ºi pe a ºcoalelor seundare. Pentru aceasta, am dispus ca ea sã înscrie în
bugetul sãu pe 1904–1905 o sumã de 300.000 lei în acest scop. Cu modul acesta
credem cã în doi ani dotarea ºcoalelor secundare va fi terminatã.

Vom lua încã mãsuri pentru ca sã instalãm în Bucureºti un mic atelier pen-
tru reparaþiunea aparatelor deteriorate; cãci astãzi, îndatã ce un aparat se stricã
cât de puþin, el nu mai poate fi întrebuinþat, pentru cã nu are cine-l drege sau
pentru cã reparaþiunea lui ar costa prea mult.

Bibliotecile ºcoalelor secundare

Deºi sunt cel puþin 30 de ani de când ministerul cumpãrã câte puþine cãrþi
pentru bibliotecile ºcoalelor secundare, nu se poate zice cã cestiunea aceasta este
intratã pânã acum pe calea unei soluþiuni. Cumpãrãturile deja fãcute sunt prea
puþine ºi fãcute prea fãrã nici un plan, pentru ca sã poatã constitui mãcar un
început al bibliotecilor necesare. Singura excepþiune o fac liceele Sf. Sava ºi
Matei Basarab, care la 1885, când au fost dotate cu material didactic, au primit
ºi câte o bibliotecã destul de bogatã, ºi liceul din Buzãu; însã biblioteca acestuia
din urmã nu se datoreazã statului, ci stãruinþei fostului director, dl B. Iorgulescu.

Mai sunt oarecare începuturi de biblioteci, nu sistematizate, ºi pe la alte
ºcoli secundare, formate prin iniþiativa rectorilor sau a profesorilor.

Trebuie însã ca cestiunea aceasta sã fie studiatã în întregimea ei, ca sã se
ajungã odatã la o soluþiune.

Bibliotecile pe care ar trebui sã le aibã ºcoalele secundare, sunt de douã
feluri: o bibliotecã a ºcolii care sã fie pentru uzul ºi al profesorilor ºi al ºcolarilor,
ºi apoi câte o bibliotecã de clasã, care sã cuprindã cãrþile de uzul cel mai curent,
ºi care sã fie puse în fiecare clasã la dispoziþiunea neîntreruptã a ºcolarilor.

La 26 iunie 1903, am format o comisiune care sã alcãtuiascã listele tip
pentru aceste biblioteci de clasã ºi vom forma încã una care sã dea lista tip a
unei biblioteci de liceu, de gimnaziu sau de ºcoalã secundarã de fete.

Cât pentru procurarea acestor biblioteci, ea va cãdea tot în sarcina Casei
ªcoalelor, care însã nu o va putea face decât dupã ce va fi terminat cu dotarea
ºcoalelor secundare cu material didactic.
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Recrutarea personalului didactic dupã legea nouã

Legea din 1864 admitea, ca mijloc aproape unic de recrutare a corpului
didactic de toate gradele, numai concursul, fãcut în parte pentru fiecare catedrã
sau grupã de catedre scoase la concurs. Se declarau admiºi acei care, dupã con-
curs, reuºeau sã fie clasificaþi în capul listei, în numãr egal cu numãrul cate-
drelor puse anume în concurs pentru ziua aceea.

Rezultã de aici cã un candidat putea sã cadã la Bucureºti cu nota 9, pe când
în acelaºi timp, la Iaºi, altul reuºea cu 7, pentru cã aici media candidaþilor fusese
mai joasã, ori pentru ca numãrul catedrelor publicate, pentru Iaºi fusese mai
mare. Se mai putea ca unul ºi acelaºi candidat sã fie refuzat la un concurs,
cãpãtând nota 9, ºi sã fie admis la un altul, cãpãtând tot el nota 7. Se putea în fine
ca un candidat sã se prezinte ºi sã cadã de nenumãrate ori obþinând note mari,
pentru ca la fiecare concurs ar fi avut nenorocul a fi clasificat al doilea, pe când
un altul reuºea de la prima data cu o notã mai micã, pentru ca i se întâmplase sã
nu aibã concurenþi serioºi.

Cu modul acesta, concursul numai mijloc serios de a se alege meritul nu era.
Era mai mult un fel de loterie, în care ºi abilitatea jucãtorului avea oarecare rol.

Inconvenientul cel mai grav al acestui sistem era cã el înlãtura din învãþãmânt
pe oamenii de merit, care nu voiau sã-ºi riºce reputaþiunea lor într-o probã în care
meritul avea aºa de puþin rol. Dar mai erau ºi altele: era insuficienþa probelor, care
nu difereau de acele impuse ºcolarilor la examen, decât prin aceea cã erau în
genere mai puþin serioase; în fine, mulþimea concursurilor, care se þineau într-una
ºi nu se terminau niciodatã. Pe când erau ºcoale puþine ºi corpul didactic puþin
numeros, acest din urmã neajuns era mai puþin simþit; dar când numãrul profe-
sorilor de toate gradele a trecut de 7.000, erau pe fiecare an 200 pânã la 400 de
vacanþe, ºi prin urmã tot atâtea concursuri. Ajunsese a nu se mai gãsi destui exa-
minatori, cãci o serie de concursuri începea, când alta nu era încã terminatã.

Pentru aceste motive, încã prin proiectul de lege din 1886 s-a propus înlocu-
irea concursului prin examenele de capacitate, care se fac la epoci fixe, nu în
vederea unei anumite catedre vacante, ci pe specialitãþi; cu alte cuvinte, se înscriu
în tabloul de capacitate, cu dreptul de a fi numiþi îndatã se va ivi o catedrã vacantã
corespunzãtoare, toþi acei care iau cu succes examenul de capacitate. Cât pentru
examen însuºi, probele lui erau fãcute mult mai serioase decât erau ale
concursului, ºi în special se impunea candidaþilor condiþiunea de a fi fãcut ºi studii
de pedagogie.

Acest sistem, întrebuinþat în multe pãrþi aiurea, a fost adoptat în toate pro-
iectele de lege, care s-au mai prezentat din 1886 încoace, ºi a fost consacrat în
cele din urmã prin legea din 1898.

În momentul votãrii acestei legi, erau deja în învãþãmântul secundar ºi special
un numãr de aproape 600 catedre vacante, din 1.300 câte erau peste tot; cãci de
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mult deja miniºtrii, vãzând inconvenientele mereu crescânde ale concursului, ºi în
aºteptarea unei legi noi, se fereau sã þinã concurs pentru vacanþele ce se tot iveau.

De aceea, îndatã dupã votarea ºi promulgarea legii, s-au luat mãsurile, pen-
tru þinerea primelor examene de capacitate, adicã s-au numit comisiunile de
examen pentru fiecare specialitate, al cãror mandat avea sã dureze 4 ani, s-a
fãcut regulamentul din 15 decembrie 1898 pentru þinerea examenelor, s-au fãcut
programele de examen pentru specialitãþile secundare, s-au publicat catedrele
vacante ºi data þinerii examenelor.

Dupã cum se regulaserã lucrurile, examenele ar fi început la 1 octombrie
1899 ºi s-ar fi terminat la iunie 1900, pentru toate specialitãþile, aºa cã se putea
crede cã, la 1 septembrie 1900, cea mai mare parte a catedrelor vacante ar fi fost
ocupate cu titulari. Însã dispoziþiunile luate de noi s-au modificat, aºa cã în anul
1899–1900 nu s-au þinut examene de capacitate decât pentru religie, geografie,
limbile francezã ºi germanã, desen ºi caligrafie, desenul linear, muzicã ºi gim-
nasticã; ºi deoarece legea nouã cere ca cineva sã fie abilitat, cel puþin pentru
douã specialitãþi ca sã poatã fi numit profesor titular (aceastã condiþiune nu se
cere maeºtrilor de dexteritãþi), nu s-au putut ocupa cu titulari la septembrie 1900
decât catedrele de dexteritãþi.

În 1901, am luat din nou mãsuri pentru a se þinea ºi examenele ce fuseserã
amânate, ºi care erau tocmai cele mai însemnate. Ele s-au þinut de la octombrie
1901 pânã la mai 1902, aºa cã în iunie 1902 tablourile de capacitate, cerute de
lege, erau deja formate pentru toate specialitãþile.

Examenele þinute au dovedit cu prisosinþã superioritatea lor asupra vechiului
concurs, ºi tinerii intraþi în învãþãmânt în urma lor sunt elemente excelente, care vor
avea cea mai bunã înrâurire asupra mersului viitor al ºcolilor noastre. La aceasta
nu puþin va contribui, în afarã de valoarea lor doveditã prin examen, împrejurarea
cã fiecare din ei a trebuit sã treacã examen nu numai pentru o specialitate, cum era
în legea veche, ci pentru cel puþin douã, ºi cel mult trei. Scopul acestei dispoziþiuni
a legii este de a se putea varia ocupaþiunea profesorului în ºcoalã, pentru a se evita
imobilizarea într-un cerc strâmt de idei ºi de cunoºtinþe, dupã cum se întâmpla cu
legea din 1864. Aceastã dispoziþiune mai este utilã ºi pentru a se putea mai lesne
forma numãrul de 12 ore pe sãptãmânã, pe care orice profesor este obligat sã le
aibã; cãci, cu specializarea peste mãsurã a profesorilor, ajunseserã unii sã nu poatã
avea decât catedre de 6 ore pe sãptãmânã ºi, mai puþin, ceea ce era o pierdere de
forþe ºi o cheltuialã zadarnicã, foarte însemnatã.

Acum, nu numai cã am putut împlini numãrul de 12 ore mai tuturor profe-
sorilor, dar am putut chiar sã introducem în regulament (art. 236) principiul
rotaþiunii ºi pentru dânºii, lucru care în trecut era cu totul imposibil.

În urma examenelor de capacitate din 1899–1900 ºi din 1901–1902, au fost
numiþi ca titulari 192 profesori ºi maiºtri dintre care 75 în 1899–1900 ºi 117 în
1901–1902.

1901–1904 / 325

+Opere_vol_II_final.qxd  11/22/2009  1:15 PM  Page 325



În acest numãr nu intrã cei 35 profesori ºi mãiestri numiþi la 1 februarie
1901, fãrã concurs ºi fãrã examen, de capacitate, ci numai pentru cã supliniserã
un numãr de ani. Numirea aceasta s-a fãcut pe baza Art. 95 din legea de la 5
aprilie 1900, care a fost desfiinþatã anul urmãtor.

Cu toate numirile acestea, numãrul catedrelor vacante era aºa de mare,
încât tot au mai rãmas multe neocupate, mai ales în unele specialitãþi. De aceea,
uzând de dreptul ce ne dã legea, am fixat examene de capacitate suplimentare
pentru specialitãþile în care sunt mai multe locuri libere. Aceste examene se vor
þine în anul 1903–1904 ºi în urma lor sperãm cã la septembrie 1901 numãrul
catedrelor vacante va rãmâne foarte mic.

Mijloace de perfecþionare

Dispariþiunea suplinitorilor va aduce desigur o mare îmbunãtãþire învãþã-
mântului secundar. Suplinitorii, luaþi la întâmplare, fãrã nicio garanþie de capa-
citate ºi lipsiþi de stabilitate nu puteau sã aducã ºcolii nici cunoºtinþele, nici
devotamentul pe care i-l pot da profesorii titulari, stabili ºi recrutaþi cu atâta în-
grijire, cum cere legea actualã.

Dar atât nu ajunge. Mai trebuie sã se facã ceva pentru ca profesorii, odatã
numiþi, acoperiþi fiind de inamovibilitatea lor, sã nu se imobilizeze în ceea ce au
apucat a ºti înainte de intrarea lor în învãþãmânt, cãci pentru dânºii imobilizarea
însemneazã scãdere. Trebuie încã sã se înlesneascã chiar acelora care vor fi
rãmas mai în urmã putinþa de a se ridica; cãci nu rareori s-au vãzut profesori cu
o preparaþiune mai necompletã ajungând sã egaleze ºi sã întreacã pe cei mai buni,
numai prin stãruinþã. S-au vãzut exemple de acestea mai ales în învãþãmântul
primar, unde mijloacele de perfecþionare ale corpului didactic nu lipsesc.

Pentru cursul secundar, aceste mijloace sunt mai puþine: dar tot se pot gãsi.
La 23 martie 1898, îndatã dupã votarea legii, am adresat o circularã tuturor

profesorilor, cerându-le concursul, pentru ca sã intrãm cu hotãrâre pe calea nouã
ce ni se impunea. Dar era greu a se aºtepta numai de la iniþiativa corpului
didactic împlinirea a o mulþime de nevoi, unele vechi, altele pe care le crea
însãºi noua lege.

În special, legea cea noua impunea programe ºi metode nouã, ºi era indis-
pensabil a se face ceva pentru ca corpul didactic sã fie pus în cunoºtinþã mai de
aproape a lor ºi sã-ºi tragã calea ce avea de urmat pentru aplicarea lor.

În acest scop am înfiinþat conferinþele profesorilor secundari, care aveau a
se întruni pe grupe de specialitãþi, ca sã lucreze împreunã.

Deciziunile relative sunt din 20 noiembrie 1898 ºi 5 ianuarie 1899. Ele au
hotãrât deocamdatã a se þine conferinþe cu profesorii de ºtiinþe fizice, de mate-
matici, de limba românã ºi de limbile strãine moderne; unele trebuiau sã se þinã
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Ia Bucureºti, altele la Iaºi, în aprilie ºi mai 1899. Dar schimbarea politicã supra-
venitã atunci a fãcut ca nu s-au þinut decât cele de ºtiinþe fizice ºi cele de mate-
matici; celelalte au fost contramandate, ºi nu s-au þinut decât în mai 1903, în
urma noilor mãsuri ce am luat.

Toþi cei care se intereseazã de bunul mers al ºcolii au urmãrit cu un viu inte-
res aceste conferinþe, ºi pãrerea generalã este cã ele au dat, ºi vor da, cele mai
bune rezultate.

Profesorii întruniþi au þinut conferinþe ºi leeþiuni practice, ºi au discutat asu-
pra lor, luminând punctele obscure sau discutabile, emiþând pãreri ºi deziderate,
aprofundând cestiunile puse în dezbatere. În acelaºi timp, conferinþele au mai
avut efectul de a întruni ºi a face sã se cunoascã între ei profesorii de aceeaºi
specialitate din toatã þara ºi de a face sã circule între ei curente de simpatie, care
sperãm cã vor determina în viitor o acþiune mai strânsã ºi mai sistematicã din
partea lor în folosul ºcoalei, în locul izolãrii complete de pânã acum.

De aceea ne propunem a continua seria conferinþelor începute ºi pentru specia-
litãþile încã neconvocate, ºi a face ca ele sã devinã o instituþiune permanentã.

* * *

Un alt chip de perfecþionare a corpului didactic, la care vom recurge chiar
toamna aceasta, va fi de a trimite pe fiecare an câte un numãr de profesori în
misiune în strãinãtate. S-a mai fãcut încercarea aceasta în 1886 cu un succes aºa
de bun, încât se impune sã revenim la dânsa

Misiunea s-ar da pentru trei luni pânã la un an, dupã specialitãþi ºi dupã
împrejurãri. Profesorul trimis ar fi îndatorat a studia metodele, organizaþiunea
ºcolarã, deprinderile, instituþiunile dintr-o anumitã regiune; eventual, a se
perfecþiona el însuºi în cunoºtinþele sale. Aceasta ar conveni cu deosebire pentru
profesorii de limbi moderne.

La întoarcere, ei ar fi datori sã facã raport.

* * *

În fine, încã o creaþiune utilã, pe care sperãm sã o putem realiza în curând,
este aceea a unei reviste didactice pentru învãþãmântul secundar, la care s-ar putea
alãtura ºi cel special ºi cel profesional. Revista aceasta ar fi cel mai bun mijloc de
a stabili în corpul didactic legãtura care-i lipseºte. Ar fi însã mai cu seamã o
tribunã de unde sã se manifesteze ideile, sã se discute cestiunile controversate, sã
se arate fructele ostenelilor fiecãruia, pentru a se folosi ºi alþii de dânsele; ar fi un
mijloc de îndem la lucru, o ocaziune pentru cei începãtori, de a se face cunoscuþi,
o arhivã în care sã se depunã rezultatele muncii comune, pentru folosul celor
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prezenþi ºi viitori. ªtim cã corpul didactic doreºte de demult sã vadã înfiinþatã o
asemenea revistã, ºi credem cã, cu concursul lui ºi al ministerului, ideea se va
putea realiza.

* * *

Disciplina profesorilor secundari, ca ºi a celor superiori este mai bine regu-
latã prin legea din 1898 decât prin cea din 1864, care dezarma cu totul pe minis-
tru în faþa neregulilor ºi a abuzurilor. Cu toate acestea, stabilitatea corpului
didactic este tot aºa de bine asiguratã acum, ca ºi înainte de 1898.

Prin regulamentul ºcolilor secundare din 12 august 1898, am fixat în mod
cât se poate de lãmurit datoriile profesorilor. Legea ºi regulamentul se comple-
teazã unul pe altul în privinþa aceasta, ºi ar asigura pe deplin buna ordine în
ºcoalã, dacã nu ar fi oarecare cauze exterioare, despre care vom vorbi mai jos,
ºi care paralizeazã în mare parte silinþele ministerului de a menþinea regula,
liniºtea ºi buna înþelegere în ºcoala.

* * *

Prin noua lege, directorul capãtã drepturi ºi îndatoriri pe care nu le avea mai
înainte, ceea ce îi dã o deosebitã importanþã, ca organ administrativ. Prin regu-
lament am cãutat sã lãmurim cât mai pe larg chemarea lui; iar pentru rezolvarea
dificultãþilor mai însemnate care se pot ivi, ne propunem a inaugura conferinþele
de directori, care sã se þinã din când în când – poate o datã pe an – în Bucureºti.
Cea dintâi conferinþã va avea loc în ianuarie 1904.

Chestiunea populãrii ºcolilor secundare

Legea din 1864 fixa numãrul de licee ºi gimnazii care se puteau înfiinþa în
þarã, ºi cuprindea oarecare dispoziþiuni care ar fi fost de ajuns pentru a mãrgini
întrucâtva grãmãdirea prea peste mãsurã a tinerimii în licee ºi gimnazii.

Dar în punctul acesta, ca ºi în atâtea altele, legea din 1864 nu a fost pãzitã.
Nu numai cã s-a abuzat de înfiinþarea de clase divizionare, dar numãrul de licee
ºi gimnazii fixat de lege a fost depãºit cu mare prisosinþã; iar numãrul elevilor
din fiecare clasã a ajuns pânã la 100, ºi mai mult.

Ca sã se ajungã la asemenea efective, trebuie sã se creadã cã întregul contin-
gent al ºcolilor primare se precipita în licee ºi gimnazii; ºi în fapt aºa era. Nici o
piedicã nu era în cale; oricine avea certificatul de trecerea claselor primare, n-avea
decât sã cearã, pentru ca sã fie înscris în liceu sau în gimnaziu. Lipsa de loc nu li
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se opunea niciodatã; clasã completã nu se ºtia ce este. Oricâþi ºcolari veneau erau
admiºi, pânã se fãceau 80, 90, 100; iar dacã în salã nu mai încãpeau mai mulþi,
oricâtã bunãvoinþã se punea pentru a-i tescui cât mai bine, se cerea ºi se obþinea
înfiinþarea unei clase divizionare.

Ce putea sã fie învãþãmântul în asemenea condiþiuni, nu e greu de înþeles.
Majoritatea ºcolarilor figurau în cataloage numai de formã; cu lunile nu-i
ajungea rândul sã fie interogaþi; timpul ºi-l petreceau în bãnci, bolnãviþi de aerul
infect al clasei, ºi ieºeau la fiecare datã din clasã ameþiþi ºi cu câte o zi pierdurã
mai mult. Cei mai mulþi nici nu ar fi fost în stare sã urmeze liceul, chiar dacã nu
ar fi fost o asemenea grãmãdealã, fie cã cunoºtinþele lor nu erau suficiente, fie cã
mijloacele materiale nu le-ar fi permis sa mai facã 7 ani de ºcoalã, în care nu ar
fi fãcut decât sã consume, fãrã sã producã nimic. Dar aceºtia, nu numai cã nu
puteau sã profite ei, dar împiedicau sã profite ºi pe alþii, care poate ar fi putut face
ceva. În adevãr, ce clasã, ce învãþãmânt putea sã fie cu 100 de ºcolari? Ce
metodã? Ce supraveghere?

Iacã pentru ce promoþiunile erau adevãrate dezastre. Când cu indulgenþã se
putea promova jumãtatea unei clase, acea clasã se considera ca bunã de câte ori
repetenþii nu se urcau pânã ia 80%! Dar repetenþii sunt niºte valori negative
pentru învãþãmânt: ei reprezintã timp ºi muncã pierdutã, care pot fi întrebuinþate
mai cu folos în altã parte: ei reprezintã loc ocupat zadarnic în bãnci, piedica
pusã altora de a lucra ºi de a se folosi de ºcoalã. Dacã ar fi posibil sã admitem
ca o ºcoalã sã nu dea decât repetenþi, este evident cã ºcoala aceea ar trebui
desfiinþatã; iar dacã dã numai 20% de promovaþi, aceasta însemneazã cã ea dã
numai 20% din efectul util ce trebuie sã dea.

Ei bine, s-a constatat cã, din 100 elevi înscriºi în clasa I a unui liceu, abia 8
terminau clasa a VII-a: toþi ceilalþi 92 rãmâneau pe drum, cei mai mulþi abia cu o
clasã, douã sau trei terminate. Aºadar un liceu nu da mai mult de 8% de efect util.

Trebuie dar ca prin toate mijloacele sã se urmãreascã reducerea la minimul
posibil a numãrului repetenþilor, ºi, pentru aceasta, prima condiþiune este a nu
se mai permite aglomera peste mãsurã a elevilor în clase. Trebuie sã nu se mai
admitã deloc aceia care de la început se poate ºti cã nu vor fi în stare sã urmeze
ºcoala; iar odatã admiºi, dacã se constatã cã nu pot merge, chiar de la început
nu trebuie sã fie încurajaþi a persista.

Dar starea de lucruri pe care o descriem aici avea ºi un alt pericol. Nu numai
cã învãþãmântul liceului era compromis, dar mulþimea de repetenþi care nu erau
în stare sã termine liceul, dupã ce-l începuserã, rãmâneau oameni fãrã nici un
rost, incapabili de a mai întreprinde altã carierã, ºi prin aceasta condamnaþi a se
nãpusti asupra bugetului, din care fiecine se crede capabil sã trãiascã.

Câte greutãþi au guvernele din aceastã cauzã ºi ce pericol pentru societatea
româneascã decurge de aici, nu mai este nevoie sã explicãm.

În fine, rãul cel mai mare este cã, liceul absorbind el singur întreaga activi-
tate a tinerimii, ºcolare, toate celelalte ramuri de activitate, comerþul, industria,
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agricultura, rãmân pãrãsite, ºi niciun om cu prevedere nu poate sta indiferent la
primejdia viitoare ce creeazã aceastã dezechilibrare.

* * *

Aceastã stare de lucruri foarte gravã a preocupat pe mai mulþi din miniºtrii
de Instrucþiune Publicã ºi i-a fãcut sã încerce a pune stavilã rãului.

Prima mãsurã de acest fel s-a luat la 1885, sub ministerul d-lui D. A. Sturdza,
prin un regulament care impunea ca sã nu se mai înscrie, în clasa 1 de liceu ºi
gimnaziu, decât un numãr mãrginit de copii, aleºi printr-un examen uºor (anexa nr.
69). Mãsura aceasta era bazatã pe dispoziþiunea legii din 1801, cã nu se vor înscrie
în cursul secundar decât copiii care vor poseda cunoºtinþele de clasele primare.1

Mãsura din 1885 a avut foarte bun efect, cãci clasele formate în urma ei au
fost clase bune cu promoþiuni relativ excelente. Cu toate acestea, mãsura a fost
abrogatã peste trei ani; iar, în perioada care a urmat dupã aceasta, departe de a
se mai pune vreo stavilã la grãmãdirea copiilor în licee, li s-a fãcut toate înles-
nirile posibile, clasele au devenit mai numeroase decât oricând, ºi, nemai-
ajungând cele existente, s-au înmulþit ºcolile secundare ºi clasele divizionare
peste mãsurã (anexa nr. 70).2 S-au vãzut atunci unele licee ajungând sã aibã
pânã la 14 clase ºi 1.300 de ºcolari.

Expansiunea aceasta a mãrit foarte mult greutatea unei înfrânãri, cãci a
contribuit sã întãreascã printre oameni convingerea cã statul are datoria sã dea
loc în ºcoalele secundare tuturor copiilor care vor cere; credinþã absolut greºitã,
cãci o asemenea datorie o are statul numai pentru învãþãmântul primar care este
obligatoriu pentru toþi, iar nu ºi pentru cel secundar a cãrui extensiune trebuie
sã fie potrivitã numai cu nevoile þãrii dar nu mai mult.

Cu toate greutãþile acestea ºi cu toatã nemulþumirea pe care trebuia sã o
stârneascã orice încercare de a opri acest curent nerezistibil, noi nu am ezitat a
lua mãsuri în acest sens încã din 1897. Prin circulara din 8 august 1897, am
dispus cã înscrierea în clasa I de liceu ºi gimnaziu nu se va mai face decât în
urma unui examen, ca în 1885. Totdeodatã, prin circulara din 8 octombrie 1897,
publicatã în „Monitor“ (anexa nr. 71) atrãgeam atenþiunea directorilor ºi a
profesorilor asupra relelor celor mari care rezultã din excesiva grãmãdire în
licee, ºi-i invitam sã ajute silinþele noastre de a pune un frâu acestei invaziuni.3
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1. Acest regulament s-a publicat în „Monitorul Oficiul“ de la 22 august 1885 (abrogat
în 1888) ºi în „Colocþiunea legilor Instrucþiei“, 1864–1901, p. 416.

2. Anexa aceasta cuprinde lista gimnaziilor ºi liceelor înfiinþate de la 1888 pânã la
1897, gimnaziile transformate în licee de la 1888 pânã la 1897 ºi divizionarele înfiinþate între
1888 ºi 1897.

3. Circulara e în colecþia de faþã sub nr. 8 (vol. I, n. ed.).
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Legea din 1898 a venit sã ne dea o nouã putere în lupta aceasta, prin arti-
colul sau 15, care consacrã regula ca înscrierea în cursul secundar sã nu se facã
decât în numãr mãrginit ºi în ordinea meritului. De aceea admisiunile din sep-
tembrie 1898 s-au fãcut încã cu mai mare severitate decât în 1897, mai ales în
urma noii noastre circulare din 8 octombrie 1898 (anexa nr. 72).1

Am reuºit astfel sã facem ca în septembrie 1898 nu numai clasele I, dar ºi
clasele a V-a secundare, sã nu mai cuprindã mai mult decât efectivul legal de
ºcolari. Dacã mãsura aceasta s-a fi menþinut, pânã în 4 ani toate clasele
secundare ar fi fost reduse la efectivul legal.

Din nenorocire, în 1899 din nou s-au deschis porþile largi ºi nu numai s-au
admis în clasa I fãrã limitã ºi fãrã examen, cu toate cã legea îl impunea, dar s-a
reînceput înfiinþarea de ºcoli ºi de clase noi; chiar în Bucureºti, unde erau deja
4 licee ºi 2 gimnazii, s-a transformat unul din ele în liceu. Dacã se fãcea aceasta
în acel an de crizã extremã, putem înþelege unde ne-ar fi dus acel sistem, dacã
ar fi continuat ºi în anii urmãtori.

La 1901 însã am pus din nou în aplicare legea, ºi am stãruit cu cea mai mare
severitate ca ea sã fie pãzitã fãrã nicio abatere; aºa cã azi, dupã ce de trei ori în
ºir s-au fãcut înscrierile dupã lege, avem trei clase în care a dispãrut înghesuiala
din trecut.

Legea actualã însã ne-a mai dat ºi un alt mijloc de a pune obstacol
curentului, anume taxele, ºcolare pentru învãþãmântul secundar.

Deja prin legea din 1900, se prevãzuse ca fiecare ºcolar secundar sã plã-
teascã o taxã de 48 lei pe an pentru cursul inferior, ºi de 72 lei pe an pentru cel
superior; însã, deºi legea se promulgase la aprilie în acel an, dispoziþiunea
aceasta nu a fost aplicatã la septembrie urmãtor.

Prin legea actualã, din 1901, taxele s-au menþinut, reducându-se însã cifra
lor la 30 lei ºi 50 lei pe an; de la 1 septembrie 1901, ele se percep regulat,
scutindu-se, bineînþeles, copiii merituoºi ºi sãraci, pânã la a treia parte din
efectivul fiecãrei clase, dupã cum prescrie chiar legea. Prin aceasta, s-a pus încã
o piedicã de a mai pãtrunde în liceu ºcolarii cãrora, nici capacitatea lor, nici
mijloacele, nu le-ar fi permis sã-l urmeze cu succes.

În fine o a treia mãsurã, cea mai radicalã, a fost de a suprima parte din
gimnazii ºi numeroase clase divizionare, ceea ce s-a fãcut prin diversele bugete,
de la cel votat în martie 1901 pânã azi. Astfel, pe lângã clasele divizionare de
pe la ºcoalele încã în fiinþã, s-au suprimat, sau sunt pe cale de a se suprima, un
liceu la Brãila ºi câte un gimnaziu la Bârlad, Iaºi, Vaslui, Câmpulung, Slatina,
Alexandria ºi Craiova. S-au suprimat astfel în total, de la 1901 pânã azi, 87 clase
în licee ºi gimnazii; iar efectivul total al ºcolarilor a scãzut în mod foarte
simþitor. În schimb, s-a înfiinþat câte o ºcoalã de meserii la Bârlad, Câmpulung
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ºi Slatina, una de agriculturã ºi de comerþ la Alexandria, pe lângã una de meserii
care va trebui înfiinþatã la Vaslui ºi numeroase alte ºcoli de meserii ºi de agri-
culturã, pe care le-am înfiinþat deja în toate pãrþile þãrii, ºi altele care vor trebui
înfiinþate în viitor. Dar despre aceasta vom vorbi mai jos.

Fãrã îndoialã, mãsurile acestea nu au fost întâmpinate fãrã oarecare neîn-
credere ºi nemulþumire. Aceasta era lesne de prevãzut, cãci nu se poate suprima
fãrã rezistenþã, numai în doi ani, un curent pornit, susþinut ºi încurajat timp de
zeci de ani. Dar suntem siguri cã pânã în cele din urmã evidenþa dreptãþii se va
impune tuturor.

* * *

Cele ce am spus pânã aici nu se aplicã numai bãieþilor, ci ºi fetelor, însã sub
o formã deosebitã. Fetele nu se grãmãdesc în ºcoalele secundare publice fãcute
pentru ele, pentru cã acestea nu dau dreptul de a intra în universitate, sau cel
puþin de a obþine certificatul de absolvire a liceului de bãieþi. Un foarte mare
numãr de fete însã îºi impun sacrificii de muncã ºi de cheltuieli de multe ori mai
presus de puterile lor, pentru a urma studiile de liceu în familie sau în ºcoli
private. Dupã ce cu multã greutate ºi prea adeseori în mod nesuficient, terminã
studiile ce au întreprins, marea majoritate a lor solicitã posturi în învãþãmânt,
unde de mult nu mai sunt locuri. Acesta este un rãu tot aºa de mare ca ºi cel
contra cãruia am luat mãsuri aºa de energice la bãieþi; aici însã este mai rãu sã
ne opunem lui, pentru cã lucrul se petrece afarã din ºcoalele statului. Sunt însã
mijloace de acþiune, pe care vom ºti sã le punem în miºcare.

SEMINARIILE

Legea din 1864, care, în punctul acesta, nu fãcea decât sã consacre starea de
lucruri anterioarã, decidea ca sã fie un seminar pe lângã fiecare eparhie: cele de
la mitropolii cu câte 7 clase, cele de la episcopii cu câte 4 clase. Se puteau
hirotoni, ca preoþi rurali, absolvenþii de 4 clase; cei cu 7 clase se puteau hirotoni
pentru oraºe.

Legea clerului mirean din 1893 a adus o îmbunãtãþire prin reducerea numã-
rului seminariilor, care ajunseserã sã dea un numãr de absolvenþi cu mult mai
mare decât era necesar. Dupã acea lege, trebuiau sã fie numai douã seminarii
inferioare la Curtea de Argeº ºi la Roman, cu câte trei clase, ai cãror absolvenþi
trebuiau sã-ºi termine studiile seminariaie la seminariile superioare din
Bucureºti ºi Iaºi, care aveau câte cinci clase. De fapt însã s-a lãsat se subziste ºi
un al treilea seminar inferior, la Râmnicul Vâlcii. Absolvenþii de opt clase de
seminar se puteau hirotoni ca preoþi la sate, iar licenþiaþii în teologie la oraºe.
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La 1901, devenind necesarã o reducere generalã a cheltuielilor statului, s-a
dat seminariilor o organizare mai concentratã, unindu-se seminariile inferioare
cu cele superioare în câte un singur seminar complet, unul la Bucureºti ºi unul
la Iaºi, care s-au organizat cu câte 7 clase.

Aceastã prefacere a necesitat alcãtuirea unei noi programe, care s-a ºi fãcut
în mod analitic, s-a sancþionat la 17 august 1902, ºi s-a aplicat, de la 1 septem-
brie 1902, deodatã în toate clasele, deoarece s-a gãsit mijlocul a se menaja tran-
ziþiunea, fãrã niciun zdruncin. Noua programã, deºi fãcutã numai pentru ºapte
clase, dã un loc mai însemnat studiilor religioase decât programa din 1893, care
era de opt clase.

Trebuie sã adãugam cã, de la 1 septembrie 1901 pânã la ianuarie 1902, cele
douã seminarii au funcþionat tot cu câte opt clase, cãci seminariºtilor care
urmaserã pânã la 1 septembrie 1901 dupã vechea programã ºi care terminaserã
7 clase, nu li se putea da absolutoriul înainte de a-ºi fi completat studiile reli-
gioase, tot dupã programa veche de clasa a VIII-a. De aceea, în ianuarie 1902 a
avut loc un examen de capacitate special pentru aceastã serie de absolvenþi.

La 14 decembrie 1901, s-a promulgat ºi un nou regulament al seminariilor,
devenit necesar atât din cauza prefacerii organizãrii lor, cât ºi din a imperfec-
þiilor pe care o experienþã de 10 ani le pusese în evidenþã în vechile regulamente
din 1893.

De asemenea, schimbarea programelor ne-a obligat sã ne ocupãm a procura
seminariilor cãrþile didactice potrivite cu programele cele noi. Aici însã nu se
mai putea face ca la licee ºi gimnazii, unde, populaþiunea ºcolarã fiind nume-
roasã, puteam lãsa autorilor grija de a imprima ºi desface cãrþile lor, dupã apro-
bare; cãci vânzarea acolo este destul de mare ºi de repede, pentru ca autorul unei
cãrþi aprobate sã fie sigur cã va putea sã scoatã cheltuielile sale ºi un beneficiu
legitim. Dar seminarii nu sunt decât douã, ºi populaþiunea lor ºcolarã e micã.

De aceea, pentru cãrþile necesare seminariilor, am dat însãrcinarea la un
numãr de profesori, aleºi de la facultatea de teologie ºi de la ambele seminarii,
sã compunã un numãr din cãrþile cele mai imediat necesare. Manuscrisele lor au
fost cercetate de o comisiune de trei episcopi, însãrcinatã de Sf. Sinod, din
punctul de vedere al credinþei, ºi de un agregat de la facultatea de litere din
Bucureºti, din punctul de vedere al limbii. Pentru cele gãsite bune, s-a plãtit
autorilor o indemnizaþiune potrivitã de cãtre Casa ªcoalelor, iar manuscrisele se
vor imprima tot de Casa ªcoalelor, care se va despãgubi treptat de cheltuielile
sale din vânzarea cãrþilor.

* * *

Cele douã seminarii actuale, împreunã cu seminarul „Nifon“, sunt sufici-
ente pentru a rãspunde trebuinþelor. Se calculeazã cã un numãr de 4.000 de
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preoþi va fi de ajuns, dar þinând seamã ºi de unele nevoi pe care legea actualã nu
le satisface ºi pentru care va trebui sã se ia mãsuri. Pentru umplerea golurilor ce
se vor produce printre acei 4.000 de preoþi, trei seminarii care ar da câte 50, sau
chiar 40 de absolvenþi pe an, vor fi de ajuns. În orice caz, necesitatea mãririi
seminariilor actuale sau a înfiinþãrii unui seminar nou, nu se reprezintã decât ca
o eventualitate foarte depãrtatã în viitor; din contrã, am fost nevoiþi ca pentru
câtva timp sã impunem numãrul admisiunilor în seminarii, din cauzã cã
hirotonirile nu se pot face decât foarte puþine, pânã ce nu vor dispare actualii
preoþi supra-numerari, aºa cã numãrul absolvenþilor pe care îi dau seminariile
pentru moment este mai mare decât cel necesar.

* * *

Fiecare din cele douã seminarii are local propriu bun ºi suficient.
Cel din Bucureºti se foloseºte de noul local clãdit pentru ºcoala normalã de

institutori, rãmas liber prin desfiinþarea acestei ºcoli. Localul este încãpãtor,
foarte bine condiþionat ºi nu are nevoie decât de oarecare mici lucrãri pentru
regularea curþii ºi a grãdinii.

Seminarul din Iaºi instalat în vechiul palat al Principelui Mihail Sturdza,
prefãcut ºi mãrit în vederea noii sale destinaþiuni. El poate conþine pânã la 250
interni, numãr cam mic faþã de organizaþiunea actualã. Vor fi necesare câteva
adãugiri, precum ºi unele modificãri ºi o dezinfectare generalã în partea deja
existentã.

Mobilierul ºi dotaþiunea sunt nesuficiente ºi vor trebui completate.

* * *

Localurile actuale au o însemnatã lipsã, care va trebui remediatã într-un fel,
ºi cât mai curând: ele nu au deloc teren de culturã, aºa cã seminariºtii, deºi au
agricultura în programa lor, nu pot sã facã cea mai micã practicã pe teren. Din
aceastã cauzã, învãþãmântul agriculturii în seminarii este o curatã ficþiune, ºi nu
este de nici un folos preoþilor rurali

Prin adresa noastrã din 13 noiembrie 1898 (anexa nr. 25),1 noi am întrebat
pe directorii seminariilor asupra mijloacelor prin care trebuia sã se dea acestui
învãþãmânt caracterul practic. Dar pasul acesta, nu a avut nicio urmare. Vom
pune din nou cestiunea în studiu ºi vom cãuta sã-i dãm o soluþiune.

1. Aceasta adresã e în colecþia de faþã sub nr. 19 (vol. I, n.ed.).
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ÎNVÃÞÃMÂNTUL PROFESIONAL ªI COMERCIAL
Consideraþiuni generale

Ideile care ne conduc în cestiunea învãþãmântului profesional au fost
expuse în parte în cele ce preced.

Putem zice cã pânã în 1899 acest învãþãmânt mai cã nu exista la noi. Nu cã nu
erau ºcoli de agriculturã, de meserii, de comerþ; dar cele care erau, prin organi-
zaþiunea lor ºi prin numãrul cel mic, nu puteau exercita nicio influenþã asupra
învãþãmântului public, pentru a-l abate din calea exclusiv teoreticã în care-l men-
þineau liceele, gimnaziile ºi universitãþile. Cu trei sau patru ºcoli de agriculturã izo-
late în câteva centre ºi ferite, de contactul cu þãrãnimea, prin regulamente aspre,
prin programe grele ºi fãrã sancþiune practicã, nu se putea spera sã se poatã schim-
ba deprinderile seculare ale unui milion de agricultori, pe care chiar ignoranþa lor
îi fãcea mai rezistenþi la movaþiuni. Nu cu douã ºcoli superioare de meserii se putea
deºtepta în poporul românesc gustul pentru industrie. Iar ºcolile de comerþ nu
difereau de licee decât prin schimbarea, mai mult în nume, a câtorva materii din
program, iar nicidecum prin spiritul însuºi al învãþãmântului lor.

Þinta ce ne-am propus noi sã atingem a fost îndoitã pe de o parte, de a
înfrâna curentul care împingea tinerimea toatã numai cãtre ºcolile de teorie: iar
pe de alta, sã creãm un învãþãmânt profesional care sã fie în contact cât mai
intim posibil cu poporul, cât mai accesibil pentru dânsul ºi cu pretenþiuni cât se
poate mai mici.

S-au vãzut pânã aici ce mijloace întrebuinþãm pentru a realiza prima parte
a programului nostru ºi rezultatele ce am dobândit. Am reuºit deja sã facem sã
scadã populaþiunea ºcolilor pur teoretice, ºi excesul l-am împins cãtre cele cu
caracte practic.

Întrucât priveºte a doua parte a scopului ce ne-am propus, este nevoie sã-l
lãmurim bine.

În genere, o ºcoalã are de scop a satisface o trebuinþã deja existentã; mai rar
ºi mai greu ºcoala va putea crea o trebuinþã care nu existã; ea poate însã, ºi e
datoare, sã facã a se înþelege unele nevoi care existã, dar pe care lumea nu le
înþelege, ºi sã determine curente în opinia publicã. În aceastã privinþã, nu este
nicio deosebire între chemarea ºcolii de a deºtepta ºi a întreþinea sentimentul
naþional al unui popor, ºi aceea de a îndruma activitatea lui economicã în cutare
sau cutare direcþiune.

În alte þãri, industria ºi comerþul au luat naºtere, s-au dezvoltat ºi au înflorit
prin forþa împrejurãrilor prin aptitudinile poporului, prin mijloacele ºi înlesnirile
ce a avut el de a-ºi funda o industrie ºi un comerþ. Pe acolo ºcolile de comerþ ºi
de industrie au venit în urmã, nu pentru a funda ceea ce exista deja, ci pentru a
aduce un nou element de întãrire ºi progres. La noi, lucrurile se prezintã din
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contrã. Noi avem trebuinþã sã fundãm aproape pe de-a-ntregul industria noastrã,
sã apucãm din nou în mâinile noastre comerþul, pe care l-am lãsat sã ne scape,
ºi sã dovedim milioanelor noastre de agricultori cã, din pãmântul ce avem,
putem trage foloase cu mult mai mari decât acele ce ne dã el acum. Prin urmare,
ºcolile ce avem ºi acele pe care le vom mai crea vor trebui mai mult sã preceadã
decât sã urmeze miºcarea economicã.

Datoria lor va fi sã formeze o opiniune publicã, sã facã sã intre în convin-
gerea tuturor ca învãþãmântul profesional este tot aºa de onorabil, ºi în ziua de
azi cu mult mai necesar ºi mai fructuos decât cel teoretic. Ele vor trebui sã ne
formeze pãtura din care sã se ridice oamenii ce vor funda cu timpul industria,
comerþul ºi agricultura cea mare de la noi; cãci aceste lucruri nu se impro-
vizeazã ºi nu pot lua naºtere decât dintr-un substrat, care trebuie sã existe deja
de mai înainte.

De aceea, ºcolile elementare ºi inferioare de meserii, pe care le-am înfiinþat
ºi pe care le vom mai înfiinþa, nu au deloc pretenþiunea de a funda la noi indus-
tria cea mare. Scopul lor este de a forma o pãturã cât mai numeroasã de mici
industriaºi, sau de a întãri pe aceea care existã deja.

Când þara va avea o clasã numeroasã de lucrãtori deprinºi a trãi din munca
mâinilor lor, învãþaþi cu viaþa de atelier, pricepuþi a cunoaºte gusturile clientelei
ºi ºtiind a le satisface, vom dispune de elementul principal ºi indispensabil, fãrã
care este inutil sã ne gândim a întemeia industria cea mare pe scarã întinsã. Cãci
la ce este bun a funda fabrici mari, dacã nu vom avea lucrãtori pentru ele? ªi
cum vom avea lucrãtori, dacã nu va exista un strat social anume pregãtit pentru
a ni-i da? ªtim bine cã un mare industriaº poate sã-ºi caute lucrãtorii ºi printre
þãrani, care nu au lucrat niciodatã într-o fabricã; dar câtã muncã-i trebuie ca sã-i
gãseascã! Câtã, ca sã-i formeze ºi sã-i instruiascã în meserie! ªi cine nu ºtie cã,
dupã ce cu multã muncã ºi pierdere de vreme ºi-a format cineva lucrãtorii,
aceºtia îl pãrãsesc îndatã ce ºi-au format un mic capital, pentru a se întoarce tot
la plugul lor? Aceasta nu este deloc de mirare. Lucrãtorul luat de la plug este
numai un lucrãtor de ocaziune; el nu este un lucrãtor de meserie. De aceea
vedem cã mai toate fabricile mai însemnate ce se înfiinþeazã sunt silite sã aducã
lucrãtori strãini, ceea ce reduce mult din folosul ce aduc ele þãrii.

Modestele noastre ºcoli de meserii vor schimba cu timpul aceastã stare de
lucruri. Ele iau pe copii chiar la ieºirea lor din ºcoala primarã ºi lucreazã asupra
lor la o vârstã când spiritul lor poate primi impresiuni durabile. Se vor forma
astfel un numãr destul de mare de oameni deprinºi a trãi numai din produsul
muncii lor industriale, ºi printre care viitoarele fabrici vor gãsi lucrãtori stabili
ºi deja deprinºi cu viaþa de atelier.

ªcolile elementare ºi inferioare de meserii au de obiei a dezvolta industria
micã, ºi anume acele industrii care transformã materiile prime ce se aflã în þarã,
ºi ale cãror produse îºi gãsesc desfacerea chiar în þarã. Este lucru anormal,
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ruºinos ºi dãunãtor ca pãlãriile de pâslã, dimia, mobilele ordinare de lemn,
doniþele, oalele, pânã ºi opincile ºi furcile de lemn, sã se aducã de peste graniþã.
Sunt nenumãrate obiecte care sunt în acelaºi caz, deºi fabricarea lor este uºoarã,
nu cere nici unelte multe ºi scumpe nici o învãþãturã lungã, ºi deºi lemnul, lâna,
pieile sunt la îndemâna tuturor. ªcolile noastre vor cãuta sã propage toate
industriile care se pot practica cu uºurinþã în ateliere mici, chiar în casa þãra-
nului, cu unelte puþine ºi ieftine. Cu modul acesta vom utiliza multe materiale
care azi nu-ºi gãsesc întrebuinþarea, vom da de lucru la o mulþime de oameni,
vom da putinþã þãranilor a se folosi de zilele de iarnã, pe care acum le pierd în
zadar ºi vom reþinea în þarã multe milioane, care merg acum de plãtesc peste
graniþã numeroasele obiecte simple pe care le consunã poporul.

* * *

Ceea ce am zis despre industrie se poate repeta în mare parte ºi pentru
agriculturã. ªcoalele noastre elementare ºi inferioare de agriculturã nu au deloc
ca scop de a propaga cunoºþintele cele mai înalte de agriculturã. Ele îºi propun
sã facã a trece prin ele cel mai mare numãr posibil de bãieþi de þãran, ca sã
capete în mod practic cunoºtinþe restrânse, care sã le permitã a cultiva pãmântul
în mod mai perfecþionat decât pãrinþii lor. Ne propunem astfel sã facem ca
practica urmatã de masa þãranilor sã se îmbunãtãþeascã cu încetul, fãcând-o sã
adopte pe rând ºi pe nesimþite unele obiceiuri uºor de admis ºi pe care numai
neºtiinþa sau lipsa de stãruinþã a fãcut pânã acum sã fie necunoscute. Astfel, vom
fi fãcut, credem, un mare serviciu agriculturii noastre, dacã vom fi deprins pe
þãrani sã introducã rotaþia anualã, sã cultive câteva plante furajere, sã întrebuin-
þeze seminþe mai bine alese ºi sã facã arãturi mai bune. Nu ne trece deloc prin
minte sã-i învãþãm analiza chimicã a pãmânturilor, experimentarea de culturi
rare ºi alte asemenea lucruri. ªi suntem convinºi cã, atunci când masa þãrã-
neascã va fi adoptat acele puþine lucruri ce voim sã o învãþãm, va fi mult mai
lesne marilor agricultori sã facã agricultura pe care vor voi, pentru cã vor avea
cu cine, iar venitul pãmântului nostru se va îndoi.

* * *

Acestea sunt motivele pentru care, deosebindu-ne de sistemul urmat pânã
acum, în loc de a ne mãrgini într-un mic numãr de ºcoli mari ºi costisitoare cu
învãþãmânt superior, am preferat sã înfiinþãm cât mai multe ºcoli de meserii ºi
de agriculturã, mici, ieftine, dând un învãþãmânt foarte restrâns, ºi pe care sã le
putem rãspândi pe toatã suprafaþa þãrii, ºi mai ales în sate ºi în oraºele cele mici.
În adevãr, deoarece este vorba sã creãm un învãþãmânt destinat mai cu seamã
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copiilor de oameni sãraci, era natural sã cãutãm a duce ºcoala la ei, în loc de a
voi sã-i facem pe ei sã vinã de departe la vreo câteva ºcoli mari. Am putut astfel
ca, chiar din primul an, în ºcolile elementare ºi inferioare de meserii, sã dãm
învãþãmântul la un numãr de peste 1.000 de copii, care ne costã în mijlociu câte
300 lei unul pe an, pe când în ºcolile cele mari nu aveam decât 385 ºcolari, care
costã fiecare câte 2.500 lei pe an. Este adevãrat cã aceºti din urmã primesc un
învãþãmânt cu mult mai superior decât cei dintâi; dar este tot atât de adevãrat cã,
pentru acele dintâi, am avut în acest prim an de suportat cheltuielile de
instalaþiune, care se fac numai odatã, ºi cã la început o ºcoalã nu câºtigã mai
nimic, pe când pe urmã ea poate trãi în mare parte prin propriile ei mijloace; aºa
cã în anii urmãtori costul anual al unui ºcolar se va reduce de la 300 lei la cel
mult 150. (O ºcoalã elementarã de meserii cu un singur mãiestru, odatã consti-
tuitã, nu costã mai mult de 2.000 lei pe an; aºa cã, de ar avea numai 30 de
ºcolari, costul anual al unuia ar fi abia de 70 lei.)

Sistemul ºcolilor mici ºi numeroase are dar avantajul de a ne permite ca, cu
o micã cheltuialã, sã facem sã treacã prin ele un numãr mare de ºcolari ºi sã ne
formãm astfel, în scurtã vreme, cu sacrificii neînsemnate, un numãr mare de
lucrãtori industriali ºi de þãrani cu ºtiinþã de meseria lor. Tinerii aceºtia vor fi
trãit câte doi sau trei ani în ºcoalã ºi vor fi vãzut cã, cu ceea ce-i învaþã ºcoala,
ei au putut, la o vârstã de 13-16 ani, sã se întreþinã aºa ca sã nu coste nimic pe
pãrinþi, ºi sã adune ºi câte un mic capital; ei vor fi putut face comparaþiune între
foloasele pe care le-au tras ºi le mai pot trage din aceea ce au învãþat, ºi între
munca în mare parte stearpã a pãrinþilor lor, închiºi încã în metodele ºi ideile lor
rutiniere. Astfel cu timpul va dispare neîncrederea pe care o are poporul nostru
pentru tot ce nu se potriveºte cu ceea ce ºtie el din pãrinþi, precum ºi aceea pe
care o nutreºte contra meseriilor manuale, despre care crede cã nu sunt în stare
sã hrãneascã pe cineva ºi cã nu sunt bune decât pentru strãini.

Legea învãþãmântului profesional din 1899

Legea învãþãmântului profesional, promulgatã la 31 martie 1899, a fost
inspiratã de aceste consideraþiuni.

Reforma învãþãmântului public, urmãritã timp de aproape 40 de ani cu atâta
tenacitate, nu se putea considera ca desãvârºitã prin votarea legilor din 1893,
1896 ºi 1898. În adevãr, la noi nu era vorba numai de a avea ºcoli primare, licee
sau universitãþi mai bune decât erau înainte; ceea ce se cerea, era de a se reforma
învãþãmântul însuºi, în întregimea lui; era vorba de a i se reda echilibrul care-i
lipsea, a dezvolta pãrþile atrofiate, a completa lipsurile ºi a reduce pãrþile
dezvoltate în mod anormal la proporþiile cuvenite. Iatã pentru ce legea asupra
învãþãmântului secundar din 1898 a dus la rezultatul, nelogic în aparenþã, de a
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fi fãcut sã scadã numãrul ºcolarilor din licee: este cã aici era un exces de dez-
voltare, pe care, cu ºtiinþã ºi cu voinþã, am cãutat sã-l reducem. Iatã iarãºi pentru
ce, în mod logic ºi forþat, trebuia ca legea din 1898 sã fie completatã prin o lege
asupra învãþãmântului profesional, fãrã care dezechilibrarea de mai înainte nu
ºi-ar fi gãsit remediul, ºi reforma nu ºi-ar fi meritat numele.

Era însã aici o dificultate, cã o parte din ºcolile pe care le interesa legea
asupra învãþãmântului profesional depindeau de Ministerul Domeniilor.

Era greu de a se despãrþi reforma în douã pãrþi, ºi a se legifera din douã
puncte de vedere deosebite. Toatã expunerea din aceastã lucrare aratã ce strânsã
unitate domneºte în planul întreg al reformei. Nu este nicio parte a învãþã-
mântului care sã se poatã considera deosebit de celelalte. Ele se pãtrund ºi se
influenþeazã unele pe altele în aºa fel, încât organizaþia datã uneia impune într-o
mare mãsura organizaþia ce trebuie datã tuturor celorlalte.

Am vãzut deja cum învãþãmântul profesional a pãtruns în ºcoala primarã,
în cea secundarã; vom vedea mai jos cum îºi deschide drum pânã ºi în univer-
sitate. Cum se putea admite ca legea care-l privea, sã fie fãcutã fãrã nicio preo-
cupare de ceea ce se fãcuse în celalte ramuri de învãþãmânt? Cum se putea sã se
ridice un zid de despãrþire între dânsul ºi restul învãþãmântului?

Acestea au fost motivele care au impus, ca o singurã lege sã regulize între-
gul învãþãmânt profesional, atât pentru ºcoalele care deja depindeau de Minis-
terul Instrucþiunii Publice, cât ºi pentru cele pe care le administra Ministerul
Domeniilor, ºi, ca consecinþã, trecerea acestor din urmã ºcoli sub administra-
þiunea Ministerului Instrucþiunii.

De altfel, mãsura aceasta nu are nimic neobiºnuit într-însa, deoarece mai
sunt þãri unde întregul învãþãmânt este reunit sub singura autoritate a Minise-
rului Instrucþiunii Publice.

* * *

Legea învãþãmântului profesional din 31 martie 1899 nu a fost aplicatã, nici
o zi. Guvernul din 12 aprilie 1899 a abrogat-o ºi a restabilit vechea lege din
1893, cu deosebire numai cã ºcoalele comerciale au fost lãsate sub autoritatea
Ministerului de Instrucþiune, cum fuseserã ºi înainte de 1883.

Dar legea din 1899 a fost restabilitã la 9 iulie 1901, cu oarecare modificãri,
dintre care cea mai însemnatã a fost cã ºcoala superioarã de agriculturã de la
Herãstrãu a fost lãsatã la Ministerul Domeniilor.

Aºa cum este ºi cum se aplicã ea acum, legea cuprinde trei subdiviziuni
mari: învãþãmântul agriculturii, al meseriilor ºi al comerþului.

ªcoalele de agriculturã pentru bãieþi sunt de douã categorii: ºcoli elemen-
tare ºi ºcoli inferioare; pentru fete, sunt ºcoli elementare de gospodãrie ruralã
(anexa nr. 73, art. 6 ºi 7).
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ªcoalele elementare de agriculturã au doi ani de curs. Învãþãmântul lor
cuprinde, pe lângã învãþãtura practicã a agriculturii ºi industriilor ei anexe sau
derivate, foarte succinte cunoºtinþe teoretice, care sunt limitate la cel mult 3 ore
pe sãptãmânã în timpul muncii câmpului, ºi cel mult 2 ore pe zi în timpul când
aceastã muncã este suspendatã. Scopul acestor ºcoli este învãþãmântul practic al
agriculturii raþionale, în vederea culturii celei mici.

ªcoalele inferioare de agriculturã au de scop a forma buni gospodari rurali
pentru o culturã mai întinsã, precum ºi pe învãþãtorii pentru ºcoalele elementare
de agriculturã. Cursul lor este de trei ani (anexa nr. 73, art. 15).

Pentru învãþãmântul meseriilor, sunt ºcoli elementare cu doi ani de curs,
ºcoli inferioare, care pot fi de gradul I cu cinci ani de curs, sau de gradul II cu
ºapte ani, ºi ºcoalele superioare de meserii din Bucureºti ºi Iaºi (anexa nr. 73,
art. 21, 28. 43 ºi 45).

În fine, învãþãmântul comercial se dã, pentru bãieþi în ºcoli comerciale de
gradul I ºi de gradul II; pentru fete, în ºcoalele elementare de fete ºi în clasele
comerciale alãturate lângã ºcoalele secundare de fete; pentru adulþi, în cursurile
comerciale de seara ºi de duminicã (anexa nr. 73, art. 58, 59, 69, 61 ºi 75).

Mai sunt în fine cursurile de comerþ ºi de meserii peni ucenici ºi pentru
adulþi (anexa nr. 73, art. 76).

ªcoli profesionale existente înainte de 1901 
ºi cele înfiinþate de atunci încoace

În momentul când s-a pus în aplicare legea din 1901 asupra învãþãmântului
profesional, existau deja urmãtoarele ºcoli profesionale.

ªcoli de agriculturã: ºcoalele inferioare de la Strihareþ, Roman ºi Armã-
ºeºti, ºi cea superioarã de la Herãstrãu;

ªcoli de meserii: ºcoalele superioare din Bucureºti ºi Iaºi, 15 ºcoli profesio-
nale de fete, dependente de Ministerul Instrucþiunii Publice;

ªcoli de comerþ: 5 ºcoli comerciale inferioare ºi 4 ºcoli comerciale superioare.
Se vede de aici cã învãþãmântul meseriilor pentru bãieþi nu avea deloc ºcoli

elementare ºi inferioare, ci numai superioare. Tot aºa, învãþãmântul agriculturii
nu dispunea decât de patru ºcoli, toate cu internat ºi cu o organizaþiune relativ
superioarã ºi complicatã. Trebuia dar sã se completeze cadrul, creând pe de-a-n-
tregul învãþãmântul începãtor agricol ºi industrial, ºi mai ales rãspândindu-l în
toate pãrþile, în loc de a-l þinea concentrat numai în câteva puncte.

Prin bugetul anului 1901–1902, se pusese la dispoziþiunea ministerului o
sumã de 234.761 lei, pentru înfiinþarea ºcoalelor necesare. La 11 aprilie 1901,
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am adresat prefecþilor o circularã (anexa nr. 71), prin care-i consultam asupra
felului ºcoalelor ce trebuiau înfiinþate ºi a locului unde sã se înfiinþeze.1

Având în vedere rãspunsurile primite, prin deciziunea din 11 iulie 1901
(anexa nr. 75),2 am hotãrât înfiinþarea, subvenþionarea sau transformarea în ºcoli
profesionale a 53 de ºcoli. Din acestea însã nu s-au putut înfiinþa deocamdatã
decât 39; pentru celelalte, am fost împiedicaþi, fie de lipsa de local, fie de alte
împrejurãri. Unele au fost înfiinþate mai târziu, ºi câteva s-au înfiinþat fãrã sã fi
fost prevãzute în deciziunea de la 1901. În rezumat, avem azi urmãtoarele ºcoli
profesionale (a se vedea ºi anexa nr. 76).3

Dintre ºcoalele prevãzute în acest tablou, cea elementarã agricolã din
Odobeºti (Putna), cea inferioarã de meserii din Târgul-Ocnii ºi ºcoala de menaj
a azilului Elena-Doamna, deºi înfiinþate înainte de 1 septembrie 1901, fusese
fãcute tot în vederea direcþiunii ce se conta a se imprima învãþãmântului prin
legea din 1899. Tot aºa a fost ºi cu ºcoala de viticulturã din Drãgãºani, care azi
a trecut în sarcina societãþii culturale din Vâlcea.

Dintre ºcoalele profesionale de fete, acele din Huºi ºi Vaslui, deºi trecute ca
înfiinþate dupã 1 septembrie 1901, existau în realitate mai înainte, ca ºcoli co-
munale; la 1 septembrie 1901 au fost însã trecute în contul statului ºi reorga-
nizate dupã modelul celorlalte ºcoli ale sale.

În fine, ar mai trebui adãugate, la tabela precedentã, ºcoalele secundare de
fete din Bârlad ºi Focºani, care sunt pe cale a se transforma, prima într-o ºcoalã
mixtã profesionalã ºi de menaj, a doua într-o ºcoalã profesionalã.

Mai sunt ºi alte observaþiuni, care se vor face mai jos, la locul lor.
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ªcoli de
agriculturã

ªcoli de meserii
de bãieþi

ªcoli
comerciale
de bãieþi

Vechi 1 3 – 2 2 15 5 4 – – – 32

Nouã 7 1 18 9 – 3 2 – 2 3 3 48

8 4 18 11 2 18 7 4 2 3 3 80

1. Circulara aceasta e în colecþia de faþã sub nr. 30.
2. Aceastã deciziune e în colecþia de faþã sub nr. 39.
3. Anexa aceasta cuprinde un tablou de ºcoalele ºi clasele profesionale care existau la

15 septembrie 1903.
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În tabelã, nu figureazã ºcoala superioarã de agriculturã de la Herãstrãu, care
depinde de Ministerul Domeniilor.

* * *

Ar fi greu sã expunem toate greutãþile ce am avut de învins, pentru a da o
fiinþã acestei prime serii de ºcoli profesionale, ºi a mulþimii de mãsuri de detaliu
ce au trebuit luate.

Dupã cum se vede din tablou, þinta noastrã a fost mai cu seamã de a dez-
volta învãþãmântul profesional elementar ºi inferior, pentru a da o bazã sigurã
celui superior, care exista deja. Dar ºcoalele de tipul ce cream noi erau aproape
necunoscute în þarã, ceea ce mãrea greutãþile, din cauzã cã chiar personalul
chemat a le conduce nu era la început bine lãmurit asupra scopului ºcolilor ºi a
modului de conducere ce voiam sã le imprimãm.

Acest prim moment de mari greutãþi a trecut cu bine, ºi rezultatele ce cons-
tatãm deja, dupã un timp aºa de scurt, ne îndreptãþesc sã concepem bune spe-
ranþe pentru viitor.

* * *

Prima greutate, ºi cea mai mare, a fost gãsirea personalului instructor. E
adevãrat cã ºcoalele noastre tehnice superioare au dat, de când existã, numeroºi
absolvenþi; dar aceºtia aveau deja situaþiuni formate, la care nu consimþeau sã
renunþe, pentru salariile foarte modeste ce puteam sã le oferim noi. De altã
parte, printre simplii lucrãtori, chiar când îºi cunoºteau foarte bine meseria, nu
era uºor sã gãsim oameni care sã întruneascã ºi celelalte calitãþi cerute unui om,
care era sã fie chemat a funcþiona într-o ºcoalã.

Am fost siliþi sã facem lungi cãutãri, numeroase schimbãri, ºi, pentru unele
meserii puþin practicate în þarã, sã aducem mãiestri din Transilvania, ºi pânã din
Germania. Astfel a fost pentru frângherie, pentru olãrie, pentru jucãrii, ºi vom fi
siliþi sã o mai facem ºi pentru alte specialitãþi.

A doua greutate a fost aceea a instalãrii materiale. Nu vorbim de procurarea
uneltelor, pentru care aveam fond îndestulãtor, ci de localuri. O ºcoalã de me-
serii, o ºcoalã de agriculturã, reclamã încãperi speciale, precum ateliere, maga-
zii, grajduri, care nu se gãsesc cu uºurinþã, mai ales prin satele ºi orãºelele unde
voiam noi sã aºezãm ºcoalele noastre. Trebuie sã recunoaºtem cã, fãrã sprijinul
devotat ºi stãruitor al prefecþilor, primarilor, ºi chiar al simplilor particulari, de
cele mai multe ori ne-ar fi fost foarte greu, dacã nu chiar imposibil, sã gãsim
ceea ce ne trebuia. Am putut însã sã acomodãm unele clãdiri vechi, printre care
unele erau vechile conace ale moºiilor statului, vândute în loturi; li s-au fãcut
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reparaþiuni, adaose, ºi, pe unde era absolutã nevoie, s-au fãcut chiar construc-
þiuni noi. Cheltuielile acestor lucrãri s-au acoperit mai cu seamã din subven-
þiunile acordate de judeþe ºi comune, conform legii, ºi uneori din donaþiunile
unor proprietari generoºi, ca d-nii Sava ªomãnescu la ªopot ºi la Drãghicenii-
Liiceni, Marincu(49) la Poiana, B. ªtirbei(50) la Buftea.

Cu toate acestea, instalaþiunilc fãcute nu se pot considera ca definitive. Cele
mai multe sunt încã nesuficiente, ºi unele sunt construite uºor, aºa cã vor trebui
înlocuite peste câtva timp cu lucrãri mai serioase. Aceasta va fi cu atât mai
indispensabil, cu cât în localitãþile respective lipseºte chiar putinþa de a se lua
cu chirie localurile necesare, cum se face prin oraºe mai mari.

O a treia greutate, foarte mare, a fost aceea care rezultã din lipsa de mij-
loace a copiilor, pentru care ºcoalele noastre erau destinate. ªcolarii noºtri
aveau sã fie fii de sãteni sau de orãºeni din clasele cele mai sãrace, dintre aceia
pentru care însãºi sãrãcia lor era o piedicã pentru a urma cu succes liceul sau
gimnaziul. Aceia dintre ei a cãror familie nu locuiau în localitatea unde era
ºcoala, ar fi trebuit dar sã locuiascã cu plata pe la gazde, ceea ce era mai presus
de puterile pãrinþilor lor. Mai trebuie apoi sã nu se piardã din vedere cã, între
vârsta de 12 ºi cea de 17 ani, un bãiat este de mare ajutor unor pãrinþi sãraci ºi
poate contribui în mod simþitor pentru a uºura sarcinile familiei ºi chiar a aduce
oarecare câºtig în casã. Era dar un îndoit sacrificiu pentru o familie sãracã, de a
se lipsi de ajutorul unui bãiat, ºi de a-l întreþine pe cheltuialã la o ºcoalã mai
depãrtatã. E adevãrat cã legea prevede ca, din beneficiile ºcolii, cea mai mare
parte sã se distribuie ºcolarilor, la absolvire; dar aceasta nu rezolva problema
întreþinerii lor în timpul studiului însuºi.

Dificultatea aceasta este aºa de serioasã, încât putea sã compromitã
succesul întregului învãþãmânt profesional.

În vechile ºcoli, ea fusese rezolvatã prin înfiinþarea de internate pe lângã
fiecare ºcoalã. Dar la sistemul acesta nu ne putem gândi aici, pentru cã costã
scump ºi ar fi fãcut imposibilã înmulþirea ºi diseminarea ºcoalelor; ºi pe urmã
internatul are marele inconvenient de a învãþa pe ºcolari cu viaþa fãrã grijã,
relativ confortabilã, pe care nu o vor avea dupã ieºirea lor în lume.

Legea din 1901 a preferat sã adopte sistemul cantinelor ºcolare, care deja
se experimentase în ºcoalele primare ºi dãduse aºa de bune rezultate. Pe baza
legii, se înfiinþase deja câte o cantinã pe lângã unele din ºcoalele cele noi, chiar
de la fundarea lor. Dar mijloacele lor de întreþinere erau de tot nesuficiente.

Prin deciziunea din 28 decembrie 1802 (anexa nr. 77)1 am hotãrât înfiinþarea
de cantine pe lângã toate ºcoalele elementare de meserii ºi de agriculturã; iar pen-
tru întreþinerea lor am prevãzut a se întrebuinþa plata elevilor cantinieri, ajutoarele
date de minister, de Casa ªcoalelor, de judeþe, comune ºi de instituþiunile private;

1901–1904 / 343

l. Deciziunea aceasta se gãseºte în colecþia de faþã sub nr. 78.

+Opere_vol_II_final.qxd  11/22/2009  1:15 PM  Page 343



donaþiunile, produsul serbãrilor, colectelor, ºi mai ales o parte din venitul net al
ºcoalei, care sã nu treacã peste jumãtate din acest venit.

Deja Casa ªcoalelor acorda acestor cantine un ajutor de 14.000 lei pe an.
Partea venitã din beneficiul ºcoalei este mult mai însemnatã. E adevãrat cã,
dupã textul strict al legii, aceastã parte trebuie sã se libereze ºcolarilor la
absolvire; dar am socotit cã prima noastrã datorie era de a le face posibilã
urmarea în ºcoalã, fãrã care nici ºcoala, nu ar fi putut exista, nici ºcolarii sã mai
aibã vreun beneficiu. De altfel, prin întreþinerea ce li se acordã ºi prin înlesnirea
ce li se face de a învãþa o meserie, se dã ºcolarilor un folos cel puþin tot atât de
mare ca ºi acela de a avea un capital mai mare la ieºirea lor din ºcoalã.

De aceea, credem cã mãsura noastrã este bunã ºi folositoare.
Deciziunea noastrã din 28 decembrie 1902 am susþinut-o prin circularele

din 8 ºi 8 ianuarie 1908, cãtre prefecþi ºi cãtre revizorii ºcolari (anexele nr. 78
ºi 79), prin care le ceream concursul ºi le indicãm mijloacele, pentru a veni în
ajutorul cantinelor.

Pe lângã acestea, am creat un nou venit acestor cantine, din vânzarea carne-
telor personale ale ºcolarilor, prevãzute la art. 215 din regulamentul ºcoalelor
secundare, ºi generalizate în urmã pentru ºcolarii de orice categorie. Aceste
carnete se vor face de Casa ªcoalelor, ºi tot excedentul provenit din vânzarea lor
se va vãrsa pentru cantinele ºcoalelor profesionale.

În fine, la ºcoalele de agriculturã ºi la acele care au grãdini, întreþinerea
cantinelor este mult înlesnitã prin legumele pe care le procurã grãdina.

Prin aceste mijloace, credem cã s-a asigurat în mod suficient deocamdatã
întreþinerea cantinelor ºi buna funcþionare a ºcoalelor. În adevãr, deºi mãsurile
noastre nu vor primi deplina lor executare decât de la 1 septembrie 1903, deja
numãrul elevilor a crescut ºi frecventarea a devenit mai regulatã. Nu ne îndoim
cã dupã 1 septembrie 1903 îmbunãtãþirea va fi mare ºi evidentã pentru toþi.

* * *

Cu toate greutãþile neseparabile de orice început, avem mulþumirea de a
constatã cã ºcoalele nou înfiinþate au fost primite în genere cu favoarea, ºi cã
într-însele se lucreazã cu multã ardoare. Am vizitat mai multe dintr-însele, ºi
peste tot am constatat rezultate care, mai ales în unele, trec peste orice aºteptare.
ªcolarii lucreazã cu râvnã; unii din ei manifesteazã aptitudini în adevãr surprin-
zãtoare; culturile fãcute de ºcoalele agricole sunt în genere demne de toatã lauda.
Cât pentru public, el dovedeºte favoarea sa prin mulþimea comenzilor, care la
unele ºcoli trec chiar peste ceea ce pot produce ele. Din aceastã cauzã, chiar din
al doilea an ºcoalele au putut sã-ºi acopere toate cheltuielile lor de material, ºi sã
lase beneficii însemnate, care, dupã lege, se împart între mãiestri ºi ºcolari.
Dispoziþiunea aceasta a legii este foarte nimeritã, fiindcã constituie un stimul
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puternic ºi pentru unii, ºi pentru alþii, ºi fiindcã va da mijlocul viitorilor absolvenþi
ca, cu micul capital ce-ºi vor fi format în ºcoalã, sã-ºi poatã exercita meseria.

În septembrie 1903, se va þinea în Bucureºti prima expoziþiune a ºcoalelor
de meserii ºi de agriculturã, prevãzutã de art. 74 din lege. Sperãm cã cu aceastã
ocaziune se va convinge oricine de utilitatea noului învãþãmânt ºi de aptitudinea
deosebitã pe care o au fiii poporului nostru pentru industriile manuale.

Sã intrãm acum în câteva lãmuriri mai de aproape asupra diverselor cate-
gorii de ºcoli.

ªcoli elementare ºi inferioare de agriculturã

Printre ºcoalele de agriculturã care depind de Ministerul Instrucþiunii Pu-
blice sunt trei care au fost înfiinþate înainte de începutul reformei învãþãmân-
tului, ºi anume ºcoalele inferioare de la Strihareþ, Roman ºi Armãºeºti. Aceastã
din urmã are ºi secþie de meserii, ºi e împãrþitã în douã diviziuni: a bãieþilor ºi
a fetelor,

Aceste ºcoli sunt câtetrele cu internat, ºi au bugete respectiv de 30.545 lei,
33.910 lei ºi 55.112 lei pe an.

La 1 septembrie 1897, am înfiinþat douã ºcoli primare, superioare cu aplica-
þiuni practice de viticulturã: una la Drãgãºani ºi alta la Focºani; aceasta de a
doua a fost strãmutatã în 1901 la Odobeºti. Organizarea lor a fost fixatã prin
regulamentul ºi programa din 3 septembrie 1897 ºi prin deciziunea din 23
decembrie 1897. La punerea în aplicare a legii învãþãmântului profesional, la 1
septembrie 1901, ºcoala din Odobeºti a fost supusã organizãrii comune a ºcoa-
lelor elementare de agriculturã ºi a primit ºi o secþiune de dogãrie. Cea de la
Drãgãºani a trecut în seama societãþii culturale din Vâlcea, care i-a adãugat ºi o
secþiune de meserii.

ªcoalele de la Braniºtea, Belceºti, Lehliu, Strehaia ºi Nucet au fost înfiinþate
cu pãmânturi cedate din moºiile statului; cele din Poiana, Sopot ºi Draghiceni, pe
pãmânturi dãruite de veci de cãtre particulari. La Poiana, dl Marincu a oferit 37
de hectare, iar la Sopot ºi Drãghiceni, dl Sava ªomãnescu câte 20 de hectare, pe
lângã alte înlesniri. Aceastã bunãvoinþã pentru noua instituþiune din partea dlor
Marincu ºi ªomãnescu este de naturã a încuraja mult silinþele noastre, mai ales
cã este departe de a fi izolatã, deoarece din multe alte pãrþi am avut numeroase
îndemnuri ºi înlesniri.

La 1 septembrie 1903, va începe sã funcþioneze încã o instituþiune de învãþã-
mânt agricol, la R.-Sãrat. Aceastã comunã ne-a oferit în acest scop localul vechii
gãri, împreunã cu 100 hectare din moºia oraºului ºi încã o bucatã lângã apa
Râmnicului, pentru grãdinã de legume. Cu acestea, Casa ªcoalelor va înfiinþa ºi
va întreþinea în socoteala sa o fermã model pentru instrucþiunea agricolã a
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învãþãtorilor ce se destinã ºcoalelor elementare de agriculturã, conform art. 9 ºi 10
din lege, precum ºi pentru învãþãtorii ambulanþi ºi toþi acei care îºi propun a-ºi
perfecþiona cunoºtinþele lor agricole. Am decis crearea acestei ferme, atât pentru
a profita de donaþiunea ce ni se fãcea, cât ºi pentru a avea o fermã organizatã
anume în vederea trebuinþelor învãþãmântului agricol.

Ne propunem încã, ca, cu ajutorul acestei ferme, sã introducem, sã perfec-
þionãm ºi sã propagãm unele industrii în legãturã intimã cu agricultura. În
scopul acesta, pentru a ne prepara personalul trebuincios, am trimis doi învãþã-
tori în Boemia, pentru a învãþa chipul de a se creºte porcii ºi a se fabrica ºunca,
ºi doi în Bosnia, pentru uscatul prunelor.

Tot la 1 septembrie 1903, se va deschide la Alexandria (Teleorman) o ºcoalã
inferioarã de agriculturã, pe lângã care vor fi ºi câteva cursuri comerciale, destinatã
a înlocui gimnaziul ºi ºcoala de meserii de acolo, care se suprimã. Terenul necesar,
în întindere de 100 hectare, ni s-a cedat de cãtre comunã, din moºia oraºului.

ªcoale elementare, inferioare ºi superioare de meserii

ªcoalele superioare de meserii din Bucureºti ºi Iaºi nu au fost atinse în
organizaþiunea ce li se dãduse prin legea de la 1893, decât în cestiunile de deta-
liu. Cele inferioare ºi cele elementare însã au fost înfiinþate toate în conformitate
cu legea din 1901. E adevãrat cã cea din Târgul-Ocnei se înfiinþase la 1 septem-
brie 1897, ºi cea din Bârlad la 1899; însã cea dintâi era tot o îndrumare cãtre
introducerea învãþãmântului profesional elementar, iar cea de a doua a imitat
organizarea ei.

În cele 29 de ºcoli elementare ºi inferioare ce avem azi sunt introduse, în
prima linie, meseria lemnãriei, a rotãriei ºi a fierãriei, care se regãsesc în cele
mai multe. Pe lângã acestea se învaþã, dupã împrejurãrile locale, câte una sau
douã din meseriile urmãtoare: lãcãtuºeria, tinichigeria, tâmplãria, curelãria,
fabricarea pãlãriilor de pâslã, olãria ºi ceramica, împletitura de rãchitã ºi de
papurã, dogãria, frânghieria, cismãria, croitoria, bãrbãteascã. Fiecare din aceste
meserii se practicã în localitatea unde are mai multã cãutare, sau unde se gãseºte
mai cu înlesnire materia primã. Când aceastã materie nu se gãseºte, dar se poate
produce în þarã, am luat mãsuri în acest scop. Astfel, nu se gãseºte la noi cânepã
îndestulã ºi de calitatea voitã pentru frânghierie, ºi se aduce din strãinãtate; am
dispus ca diriginþii ºcoalelor, unde se învaþã aceastã meserie, sã contracteze cu
sãtenii de prin vecinãtate ca sã cultive ei cantitatea ºi calitatea voitã de cânepã,
cu obligaþiunea pentru ºcoalã de a o cumpãra, aºa cã se va contribui la reintro-
ducerea acestei culturi, care se împuþinase la noi de câtva timp.

Observãm cã ºcoalele de meserii din Alexandria (care acum se înlocuieºte
cu una de agriculturã), din Bârlad, din Câmpulung ºi din Slatina înlocuiesc câte
un gimnaziu, care se desfiinþeazã sau s-a desfiinþat.
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De asemenea, meritã atenþiune cã mai peste tot ºcoalele nou înfiinþate s-au
bucurat de sprijinul autoritãþilor locale, judeþe sau comune, ºi de ale particu-
larilor. Epitropia averilor Madona-Dudu din Craiova îºi propune sã înfiinþeze cu
totul în socoteala sa o ºcoalã inferioarã de meserii la Maglavit, în judeþul Dolj.
Dl B. ªtirbei a donat localul, uneltele ºi 5 hectare de loc pentru ºcoala din
Buftea. Comuna Brãila întreþine în socoteala sa o ºcoalã inferioarã de meserii,
înfiinþatã în 1901.

* * *

Pentru a desãvârºi aplicarea legii în ceea ce priveºte ºcoalele elementare ºi
inferioare de agriculturã ºi de meserii, mai trebuia sã se alcãtuiascã programele
lor ºi regulamentele lor de aplicaþiune.

Pentru învãþãmântul agricol, elementar ºi inferior, s-a promulgat deja regu-
lamentul din 16 aprilie 1903. Pentru ºcoalele de meserii, regulamentul este în
preparaþiune; pânã la promulgarea lui, s-au distribuit ºcoalelor niºte Instrucþiuni
pentru întrebuinþarea veniturilor ºi distribuirea beneficiilor provenite din lucrã-
rile executate. Pentru ºcoalele superioare de meserii, un proiect de regulament,
deja elaborat, se aflã încã în dezbaterea consiliului permanent de instrucþiune.

Întrucât priveºte programele, credem cã nu este încã momentul a se ela-
bora. ªcoalele despre care vorbim sunt o creaþiune cu totul recentã, pentru care
experienþã încã nu existã. Trebuie ca mersul lor câtva timp sã fie condus numai
prin ordine ºi instrucþiuni ministeriale, pânã ce se va reuni o sumã de obser-
vaþiuni destul de mare, pentru a se putea scoate din ele oarecare reguli comune.
E bine chiar sã se lase fiecãrei ºcoli oarecare libertate de miºcãri, pentru a se
acomoda mai cu înlesnire cu împrejurãrile locului în care se aflã.

Cu toate acestea, am crezut necesar sã elaborãm, sub formã de instrucþiuni,
pentru ºcoalele de meserii, un orar ºi o programã al cãrei scop este numai de a
circumscrie cunoºtinþele ce sunt a se preda în ele.

În aceastã privinþã, meritã atenþiune dispoziþiunile din lege (art. 6, 15, 21,
28), care limiteazã cu mare îngrijire întinderea ce trebuie datã cunoºtinþelor
teoretice ce se pot preda în ºcoalele profesionale. În opoziþie cu ceea ce se
întâmpla pânã acum, grija cea mare a legii actuale este nu de a întinde cât mai
mult aceste cunoºtinþe, ci din contra, de a le impune limite peste care sã nu
treacã. Aceasta este o nouã dovadã de tendinþa ce ne silim a impune învãþã-
mântului public, ºi în special celui profesional. Este un lucru cunoscut cã pânã
acum majoritatea absolvenþilor acestui învãþãmânt, în loc sã caute a exercita
meseria ce învãþaserã, asediau autoritãþile cu cereri de posturi. Cauza, credem,
era cã învãþãmântul ce primeau nu le infiltra îndeajuns iubirea ºi încrederea în
meseria lor, ºi lãsa prea mult loc credinþei cã sunt oameni învãþaþi ºi demni de o
soartã mai aleasã decât aceea de simpli meseriaºi. Pe viitor, sperãm cã nu va mai
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fi aºa. Legea mãrgineºte aºa de bine întinderea programei teoretice ºi eliminã
atât de mult tot ce nu este strict necesar unui bun meseriaº pentru a-ºi exercita
meseria, încât e de crezut cã nu va mai rãmâne în spiritul lor niciun loc pentru
aspiraþiuni contrarii scopului ºcoalei ce au urmat.

ªcoale de meserii pentru fete

Prima ºcoalã de meserii pentru fete a fost înfiinþatã în anul 1877, sub nu-
mele de ºcoalã profesionalã de fete, de cãtre fostul ministru G. Chiþu. De atunci,
numãrul lor a crescut treptat, pânã a ajuns la cel actual de 18, pe lângã care mai
trebuie numãratã ºi secþia profesionalã de la Azilul Elena Doamna.

Administraþia acestor ºcoli a fost regulatã prin regulamentul din 18 august
1877, iar învãþãmântul lor prin programa din acelaº an.1

Pe atunci, ºcoalele profesionale nu cuprindeau decât un curs de trei ani. Cu-
rând însã s-a vãzut cã acest timp era departe de a fi suficient, nu numai pentru
cã era prea scurt pentru învãþarea unei meserii, dar ºi pentru cã elevele, termi-
nând ºcoala prea tinere (pe la 14-15 ani), nu puteau sã se foloseascã ele ceea ce
învãþaserã.

Din aceastã cauzã, încetul cu încetul numãrul claselor crescu la 4, ºi pe urmã
la 5. Aceasta a fost folositor pentru învãþãmântul meseriei, dar a avut neajunsul de
a permite în acelaºi timp creºterea programei teoretice, care ajunse sã contrabalan-
seze pe aceea a meseriilor. Se ajunse astfel a se învãþa douã limbi strãine, lite-
raturã, geometrie etc. Rezultatul fu cã absolventele nu ºtiau meseria lor mai bine
decât când fãceau numai trei clase, dar aveau pretenþiuni mult mai mari. De tot
rare erau absolventele care deschideau ateliere pe contul lor, sau care se duceau sã
lucreze în atelierele altora. În mod aproape invariabil, ele veneau sã cearã posturi,
aºa cã aceastã utilã ºi înþeleaptã creaþiune ajunse sã fie un izvor de postulante. ªi
aceastã idee greºitã se întãrise aºa de tare, ºi în mintea elevelor ºi a pãrinþilor, încât
acum doi ani, când am pus sã se afiºeze prin ºcoalele profesionale cã ele nu dau
drept la slujbe, ci la meserii, numãrul elevelor a scãzut în mod subit.

În septembrie 1897, am convocat o comisiune de persoane competente, cu
care am studiat cestiunea aceasta. Din dezbaterile urmate, a rezultat programa
din 14 iunie 1898, care organiza ºcoalele, cu 7 ani de studiu, dintre care 5 de
învãþãmânt propriu-zis, iar 2 de perfecþionare a meseriei.2
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Programa aceasta, deºi simplificatã întrucâtva faþã de aceea care de fapt era
urmatã în momentul acela, era totuºi prea încãrcatã în partea ei teoreticã. De
aceea, prin legea din 1901, care a pãstrat numãrul de 7 clase, s-a restrâns mult
programa, suprimându-se una din limbile strãine, ºi impunându-se o limitã
maximã pentru studiile teoretice, de 18 ore pe sãptãmânã în primele douã clase,
de 12 ore în cele 3 urmãtoare, ºi de 6 ore. în cele douã din urmã.

Legea a mai prevãzut cã o ºcoalã de meserii trebuie sã conþinã cel puþin 5
clase, dintre care primele douã sã fie preparatoare: o asemenea ºcoalã se cheamã
de gradul I. Se mai pot adãuga douã clase de perfecþionare, ºi atunci ºcoala
devine de gradul II.

* * *

ªcoalele profesionale de fete predau urmãtoarele meserii: croitoria ºi con-
fecþiunea femeiascã, albiturile, modele ºi florile artificiale. Cele douã dintâi se
predau în toate ºcoalele. Afarã de acestea, se mai predã, în câte o ºcoalã, fabri-
carea corsetelor, a dantelelor, broderia naþionalã ºi broderia artisticã.

De fapt, meseriile ce se pot învãþa în ºcoalele profesionale de fete nu sunt
mult mai numeroase decât atâta. Ne propunem sã introducem în cât mai multe
ºcoli ºi confecþiunea hainelor de copii, meserie destul de potrivitã ºi rentabilã.

Este însã o direcþiune care are trebuinþã sã fie urmatã la noi, ºi în care rolul
ºcoalelor profesionale de fete este indicat; aceea a artei româneºti.

Se ºtie cu ce repeziciune se pierd modelele vechilor cusãturi ºi þesãturi
româneºti, de o artã aºa de desãvârºitã ºi care excitã aºa de mult admiraþiunea
celor cunoscãtori. Modelele vechi dispar pe fiecare zi, gonite de importaþiunile
strãine, lipsite de caracter ºi de esteticã. Dacã nu vom lua mãsuri grabnice, în
curând nu va mai rãmâne nicio urmã dintr-însele, ºi cu ele împreunã va dispare
unul din elementele cele mai preþioase pentru constituirea unei arte curat
naþionale, a cãrei creaþiune o sperãm ºi o aºteptãm cu tãrie ºi cu încredere.

Pentru a conjura acest pericol, ne propunem sã facem ca una din cele patru
ºcoli profesionale din Bucureºti sã se ocupe exclusiv cu învãþãmântul ºi cu
cultivarea artei naþionale femeieºti.

Un prim element îl avem deja: este o maiestrã de cusãturi naþionale.
Pe lângã dânsa, am adãugat, la 1 septembrie 1902, o maestrã pentru covoare.
Deocamdatã lipsesc acestei din urmã industrii douã lucruri: modelele ºi

mijlocul de a vopsi lânurile în toate nuanþele voite.
În ceea ce priveºte modelurile de covoare, ele vor trebui formate prin com-

binaþiunea nenumãratelor motive existente, în cusãturi, scoarþe, broderii, ouã
încondeiate, sculpturi de prin biserici ºi de prin casele vechi etc. Aceastã însãr-
cinare vom cãuta sã o încredinþãm unui artist, care sã aibã cunoºtinþa, înþele-
gerea ºi iubirea acestor lucruri.
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De altã parte, am chemat în þarã pe un specialist din Constantinopole, ca
însãrcinarea de a învãþa pe elevele noastre arta de a vopsi lânurile în toate culo-
rile obiºnuite în tapetele orientale, ºi cu aceleaºi materiale.

Prin colaborarea maestrei de covoare, a artistului desenator ºi a vopsitorului,
sperãm sã facem începutul unei fabricaþiuni de covoare româneºti, tunse ºi netunse,
care va fi cel mai bun chip de utilizare a admirabilelor motive ce posedãm.

Înfiinþarea atelierului de vopsitorie ne va permite apoi sã cãutãm a varia ºi
a perfecþiona modelele noastre de scoarþe, care pe zi ce merge se depãrteazã mai
mult, ºi de modelele ºi de culorile întrebuinþate altãdatã. Vom face, un atelier
special pentru scoarþe.

În fine, þesãtoria va forma obiectul unei a cincea specialitãþi, ºi atâta va fi
de ajuns deocamdatã pentru a constitui o ºcoalã care poate sã exercite cea mai
fericitã ºi hotãrîtoare influenþã asupra dezvoltãrii viitoare a artei naþionale.

E bine înþeles cã atelierul de þesãtorie va avea datoria, nu de a produce
pânzã pentru comerþ, ci de a cultiva ºi a perfecþiona numeroasele sisteme de
þesãtorie finã ºi artisticã, aºa de mult îngrijite altãdatã de femeile românce, ºi aºa
de pãrãsite, astãzi.

* * *

În legãturã cu înfiinþarea unei ºcoli special consacratã artei naþionale, stã
înfiinþarea unui muzeu de arte naþionale. Scopul acestei instituþiuni trebuie sã
fie de a aduna ºi a conserva toate rãmãºiþele ce se mai gãsesc din producþiunile
artistice din trecut ale þãrii noastre: cusãturi, broderii, þesãturi, picturi, sculpturi,
miniaturi, enluminures etc. Un asemenea muzeu va pune, la dispoziþiunea ºcolii
de arte naþionale elementele necesare pentru a-ºi alcãtui modelurile, iar
viitorilor artiºti le va procura motive de inspiraþiune de o nepreþuitã valoare.

Încã din 1901 am luat primele mãsuri pentru constituirea acestui muzeu. Am
dat atunci însãrcinare pictorului Alpar(51) sã culeagã tot ce va putea, ºi i-am ºi pus
la dispoziþiune o sumã pentru aceasta. Încetând el din viaþã curând dupã aceea, am
trecut aceastã însãrcinare d-lui Ipolit Strâmbulescu, profesor la ºcoala de belle-
arte din Bucureºti unul din tinerii artiºti care au dat mai multã atenþiune pro-
ducþiunilor artistice româneºti. D-sa a strãbãtut deja mai multe din judeþele þãrii,
Gorj, Vâlcea, Neamþ ºi a reunit obiecte de valoare. În acelaºi timp, am luat mãsuri
ca culegerea aceasta sã se facã pe o scarã mai mare prin învãþãtori. Cu ocaziunea
conferinþelor generale din anul 1902, am dat circulara din 11 aprilie 1902 cãtre
revizorii ºcolari (anexa nr. 80), prin care li se da instrucþiuni asupra modului cum
trebuia sã se facã culegerea.1 Obiectele adunate au fost apoi examinate de dl
Strâmbulescu, reþinându-se numai cele care merita.
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O colecþiune însemnatã de cusãturi ºi þesãturi, fãcutã în cursul mai multor
ani de excursiuni prin þarã de cãtre un amator, am cumpãrat-o. Ne-am asigurat
o colecþiune de cusãturi, þesãturi ºi desenuri de asemenea lucrãri din Transil-
vania. În fine, am introdus în regulamentul ºcoalelor de belle-arte dispoziþiunea
ca, printre celelalte lucrãri ale ºcolarilor, sã se adauge ºi copierea obligatoare a
vechilor documente artistice ce se mai aflã prin þarã.

Prin aceste mijloace, oricât de modeste ºi puþin costisitoare ar fi, se va
putea face un bun început muzeului, care rãmânea pe urmã sã se dezvolte treptat
în cursul timpului.

Sperãm cã muzeul se va putea deja deschide în toamna anului 1903, în
localul ºcolii profesionale de fete nr. 3, din ºoseaua Kiselef.

* * *

În momentul punerii în aplicare a legii învãþãmântului profesional, ºcoalele
profesionale de fete care erau în fiinþã prezentau între ele deosebiri de
organizare destul de însemnate; unele din ele aveau trei ani de curs, unele patru
ani, iar câteva cinci ani. Niciuna nu avea cei 7 ani ce erau necesari, dupã lege,
pentru a constitui o ºcoalã profesionalã de gradul II.

Prin bugetul pe 1902–1903, am fãcut ca toate ºcoalele existente sã intre în
lege, impunându-le cursul de 5 ani, pentru a constitui ºcoli complete de gradul
I. Am fãcut aceasta chiar pentru ºcoalele diu Huºi ºi Vaslui, care pânã în 1901
fuseserã întreþinute de comune, ºi erau departe de a avea o organizare completã.

De altã parte, am ridicat ºcoala nr. 1 din Bucureºti la rangul de ºcoalã de
gradul II prin adaugarea atelierelor necesare ºi a doi ani de curs (anexa nr. 81).1

Noile clase s-au deschis în septembrie 1902, populate fiecare cu câte 50 de
eleve de diverse meserii, dintre care o bunã parte serveau deja ca maestre sau
ajutoare de maestre suplinitoare, prin diverse ºcoli profesionale.

Creaþiunea acestei ºcoli va permite pe viitor a se aplica legea, în ceea ce
priveºte recrutarea maiestrelor ºcoalelor profesionale, care, dupã lege, trebuie sã
fi absolvit cel puþin o ºcoalã de gradul II. Pânã acum, o asemenea ºcoalã neexis-
tând, maiestrele se recrutau numai dintre absolventele ºcoalelor de gradul I, din
care cauzã unele din ele lasã de dorit.

Potrivit legii, secþiunea superioarã nou înfiinþatã cuprinde foarte puþine ore
de curs (6 pe sãptãmânã în fiecare clasã); tot restul timpului este ocupat în
ateliere, care sunt încãrcate de comenzi în mare numãr.

Ceea ce împiedica întrucâtva dezvoltarea ºcoalei, era lipsa unei instalaþiuni
suficiente. ªcoala ocupã un local, în strada Fântânii, central ºi bine situat, dar
foarte impropriu ºi neîncãpãtor pentru o asemenea ºcoalã, ºi mai ales lipsit de
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sãli de ateliere destul de vaste. Dar acest local, de o valoare de 350.000 lei, a
fost dãruit de veci ºcoalei de cãtre dl Al. F. Robescu. Aceasta ne-a permis ca din
fondul ºcoalei sã clãdim sãli noi de ateliere ºi de expoziþiune, care vor fi gata în
curând ºi care vor da ºcoalei un nou avânt.

La Iaºi existã de mulþi ani una din cele mai vechi ºcoli profesionale din þara,
întreþinutã de Reuniunea femeilor române ºi subvenþionatã de stat. Aceastã
ºcoalã a fost prima care, în urma programei din 1898, s-a completat cu 7 clase
ºi cu atelierele de aplicaþiune necesare pentru a forma o ºcoalã de gradul II.
Aceste împrejurãri ne-au permis a recunoaºte aceastã ºcoalã ca ºcoalã de gradul
II, impunându-i oarecare condiþiuni, pentru ca certificatele ei sã fie valabile. Cu
aceasta ne-am scutit de a înfiinþa în Iaºi o asemenea ºcoalã, pentru care ne lipsea
ºi personalul, ºi mijloacele materiale.

* * *

Curentul, care se produce deja cu oarecare putere cãtre învãþãmântul pro-
fesional, s-a manifestat în anii din urmã prin iniþiativa luatã în mai multe
localitãþi de a se transforma ºcoalele secundare de fete, ce existau pe acolo, în
ºcoli profesionale. Aceasta s-a întâmplat pânã acum pentru ºcoalele secundare
din Focºani ºi Bârlad, precum ºi pentru ºcoala „Penetis ºi Zurmale“ din Brãila,
aceasta din urmã întreþinutã de comunã. Transformarea a început la septembrie
1901, ºi se face clasã cu clasã. ªcoalele din Focºani ºi Brãila se înlocuiesc cu
ºcoli profesionale; cea din Bârlad, cu o ºcoalã mixtã profesionalã ºi de menaj,
de un tip particular, despre care vom vorbi mai jos.

* * *

Programa ºcoalelor profesionale din 1898, deºi alcãtuitã pentru 7 ani, avea
trebuinþã sã fie modificatã, pentru a fi pusã în acord cu legea învãþãmântului
profesional. Proiectul noii programe este fãcut; el se aflã în dezbaterea consi-
liului permanent, ºi va fi promulgat în curând.

De asemenea s-a promulgat, la 12 august 1902, un regulament al ºcoalelor
profesionale de fete, deoarece aceste ºcoli nu aveau decât vechiul regulament
din 1877, cu totul nepotrivit situaþiunii actuale ºi cãzut deja în desuetudine.

* * *

Art. 80 din legea învãþãmântului profesional dispune ca ,,pânã în trei ani de
la punerea în aplicare a acestei legi, profesoarele ºi maestrele suplinitoare de la
ºcoalele profesionale de fete, care vor fi având, în momentul acela, cel puþin trei
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ani neîntrerupþi de suplininþã, vor putea fi numite ca profesoare ºi maestre cu
titlu provizoriu, în urma unui examen de capacitate instituit anume; pentru a fi
admise la acest concurs, profesoarele suplinitoare vor mai trebui sã poseadã
certificatul de absolvire a liceului; iar maiestrele de ateliere suplinitoare,
diploma de absolvire a unei ºcoli profesionale complete“.

Examenul acesta s-a þinut numai pentru mãiestre, de la aprilie pânã la iunie
1903. Au luat parte la dânsul 14 maiestre, care s-au gãsit cã împlineau condiþiunile
cerute de lege; din ele, au reuºit 3, care au fost ºi numite cu titlul provizoriu.

Cât pentru profesoare, examenul lor se va þine cu începere de la 15 martie
1904.

ªcoalele profesionale de fete simt mare lipsã de un serviciu de inspecþiune
special al lor. Învãþãmântul acesta, înfiinþat nu de mult ºi lipsit de orice tradi-
þiune, avea mai mult decât oricare altul nevoie de a fi supravegheat ºi condus de
aproape de cãtre o persoanã competentã, care sã-i dea îndrumarea cea mai
potrivitã. Nu s-a fãcut aºa: ºcoalele s-au înfiinþat una dupã alta, cu personal
compus din mãiestre tinere, fãrã nicio experienþã, de multe ori fãrã o instruc-
þiune profesionalã suficientã, ºi au fost lãsate sã meargã în voia lor. Personalul
superior al ministerului, lipsit ºi el de competenþã, nu a putut contribui mai cu
nimic la buna direcþiune a acestor ºcoli. Din aceastã cauzã, puþine din ele sunt
care sã aibã stabilitã o bunã tradiþiune practicã.

O bunã inspectoare ar contribui în mod puternic pentru a îndrepta multe
neajunsuri, pentru a regulariza lucrul în ateliere, pentru a organiza suprave-
gherea comenzilor. Fãrã dânsa, nu este de crezut cã învãþãmântul profesional al
fetelor va putea vreodatã sã capete unitatea ºi seriozitatea ce se cuvine.

În neputinþa în care eram de a putea numi o inspectoare permanentã pentru
acest învãþãmânt, deoarece bugetul nu ne da mijloacele necesare, am format un
comitet de 8 doamne în Bucureºti ºi unul de 3 doamne în Iaºi, alese printre acele
care erau cunoscute ca competente în materie, ºi pe care le interesa cestiunea
învãþãmântului profesional al femeii. Acestor comitete am conferit dreptul
permanent de a vizita ºcoalele profesionale din Bucureºti ºi Iaºi, de a da consilii
maestrelor ºi directoarelor, de a face rapoarte ºi propuneri ministerului. Ele sunt
niºte comitete de patronaj, care deja au fãcut însemnate servicii ºi sperãm cã vor
mai face. Dar este cert cã aceasta nu este decât o soluþiune tranzitorie a
dificultãþii, ªi cã va trebui cât mai curând a se înfiinþa postul de inspectoare a
ºcoalelor profesionale de fete.

* * *

O cestiune foarte serioasã, care se iveºte, este aceea a situaþiunii absol-
ventelor ºcoalelor profesionale.

Sunt 26 de ani de când s-a înfiinþat prima ºcoalã de acest fel, ºi numãrul lor
a crescut pânã la 18. Mii de fete au trecut prin ele. Cu toate acestea, când
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cercetãm câte din ele trãiesc din produsul meseriei ce au învãþat, rãmânem uimiþi
de micul lor numãr. O statisticã exactã nu avem, ºi nici nu ar fi lesne a se face,
dar ºtim îndeajuns cã, în aceºti 26 de ani, nu s-au înfiinþat mai mult de 10 sau 15
ateliere de cãtre absolventele ºcoalelor profesionale; cã puþine din ele s-au putut
susþinea ºi cã foarte puþine absolvente lucreazã prin atelierele þinute de alþii. Cele
mai multe din ele, când vor sã profite de meseria lor, cer posturi, fie ca maestre,
fie ca ajutoare, fie chiar ca învãþãtoare sau ca suplinitoare de învãþãtoare sãteºti.

Acesta este un rezultat dezastruos, care, dacã nu ar avea explicaþiunea lui ºi
mijlocul de îndreptare, ne-ar îndreptãþi a închide îndatã toate ºcoalele profe-
sionale de fete.

Cauzele rãului sunt mai multe.
În prima linie, caracterul prea mult teoretic al învãþãmântului. Nu numai cã

studiile curat teoretice, ca limbile moderne, matematicile etc., ocupau locul de
frunte în programã ºi cea mai mare parte a timpului, dar chiar învãþãmântul me-
seriei se fãcea în mod teoretic. Se dau regiile, se fãceau desenuri pe tablã, dar
elevele nu lucrau destul ca sã capete deprinderea mânei ºi a ochiului, fãrã care
învãþarea teoreticã a meseriei nu are nicio valoare. Ieºeau dar din ºcoalã fete ale
cãror pretenþii cã sunt învãþate, erau în raport invers cu cunoºtinþa realã a mese-
riei lor; ºi ca învãþate ce se socoteau, gãseau cã a trãi din meseria lor este lucru
înjositor ºi cã o slujbã la stat era singura recompensã ce se cuvenea meritului lor
ºi ostenelii ce ºi-au dat de a învãþa la ºcoalã.

Un alt inconvenient mare era cã elevele absolveau ºcoala prea tinere: când
ºcoala avea trei clase, elevele ieºeau la 14 ani; cu 5 clase, la 16 ani. La aceastã
vârstã încã copilãreascã, ºcoala le conferea titlul de maiestrã. Fata care se vedea
înarmatã cu aceastã diplomã, la o etate când ea încã nu era în stare a se conduce
singurã pe sine în lume, socotea neadmisibil ca sã mai lucreze în ateliere ca
ucenicã, sau chiar ca calfã, aºa cã diploma era pentru dânsa o piedicã pentru a-ºi
desãvârºi educaþiunea technicã, de care mai avea nevoie. Cât pentru ca sã
conducã ele înseºi un atelier, nici nu era de gândit. Conducerea unui atelier
reclamã o experienþã, o energie, o cunoºtinþã de oameni ºi de lucruri, care nu se
puteau gãsi la niºte copile de 14 pânã la 16 ani.

Aceste neajunsuri sunt înlãturate, sau cel puþin în mare parte atenuate, prin
legea învãþãmântului profesional ºi prin programele ºi regulamentele care au
urmat-o. Reducerea foarte însemnatã fãcutã în învãþãmântul teoretic, importanþa
cea mare datã celui practic, creºterea numãrului claselor de la 5 la 7, ºi liberarea
diplomei de maestrã numai dupã 7 ani de studiu, rãspund întocmai nevoilor
constatate de atâþia ani.

Rãul însã nu este de tot înlãturat. Chiar la 18 ani, o fatã nu are încã calitãþile
de energie ºi experienþã, care se cer unei mãiestre, ºef de atelier. Afarã de aceasta,
elevele ºcoalelor profesionale sunt mai totdeauna sãrace, ºi nu au de unde lua
cele câteva mii de lei necesare pentru deschiderea ºi întreþinerea unui atelier.
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Neajunsul acesta s-a cãutat a se înlãtura, dându-se absolventelor celor mai
bune câte un ajutor din fondul format din veniturile ºcoalei, pentru a le permite
sã-ºi deschidã atelier. Am cãutat sã regulamentãm aceste ajutoare prin deciziunea
noastrã din 17 noiembrie 1898 (anexa nr. 82).1 Cu toate acestea cestiunea e mult
mai serioasã, ºi ea se prezintã nu numai pentru fete, dar ºi pentru bãieþii care vor
absolvi ºcoalele de meserii. Ceea ce le lipseºte la toþi, mai mult decât capitalul,
este experienþa, stãruinþa, curajul, ºi mai ales sprijinul clientelei, care nu se duce
bucuroasã sã-ºi dea comenzile la niºte tineri începãtori ºi necunoscuþi.

Credem cã aici rolul societãþii trebuie sã se substitue în locul ministerului. Se
cuvine ca camerele de comerþ sã ia protecþiunea începãtorilor, ºi ele pot face mult.
S-ar putea încã funda societãþi de patronaj pentru absolvenþii ºi absolventele
ºcoalelor de meserii, ºi ele ar avea un frumos rol de îndeplinit. Ne-am încercat sã
provocãm înfiinþarea unei asemenea societãþi, dar fãrã succes: mediul în care se
poate exercita acþiunea noastrã nu este potrivit pentru o asemenea întreprindere.

ªcoale de menaj pentru fete

În strãinãtate, mai ales în Germania ºi în Elveþia, ºcoalele de menaj sunt
foarte populare. La noi, ele erau necunoscute pânã acum 6 ani. ªi cu toate aces-
tea, nicãieri nu sunt mai necesare decât la noi, nu numai pentru a forma gospo-
dine, dar ºi pentru a înlocui mulþimea de servitori strãini care umplu þara.

Noi am deschis prima ºcoala de menaj în septembrie 1897. Aceastã ºcoalã
este o sucursalã a Azilului Elena Doamna, cãci elevele ei se iau dintre acele eleve
ale Azilului care dovedesc cã nu sunt proprii pentru niciunul din diversele feluri
de învãþãmânt ale Azilului.

Elevele sunt interne. Cursul ºcoalei este de patru ani. Specialitãþile trebuiau
sã fie: bone de copii, servitoare superioare, servitoare ordinare, bucãtãrese ºi
spãlãtorese; însã primele douã specialitãþi nu au putut încã fi întrebuinþate, din
diverse cauze. Prin noul regulament al ºcolii din 18 decembrie 1902 (anexa nr.
83) s-au ºi suprimat aceste douã specialitãþi.

Numãrul elevelor acestei ºcoli nu a fost pânã acum mare de 30; de la 1
septembrie 1903, el va fi crescut la 40.

* * *

A doua ºcoalã de menaj s-a înfiinþat tot în Bucureºti, la 1 septembrie 1902,
cu atelierele de bucãtãrie, de spãlat ºi cãlcat, de croitorie ºi rufãrie.
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Elevele sunt externe. Cursurile sunt de doi ani. Chiar din primul an s-au
primit 50 de eleve, dar cererile de admisiune au fost mai multe. La 1 septembrie
1903, se vor primi încã 50 de eleve.

Regulamentul acestei ºcoli a fost sancþionat la 25 iulie 1903 (anexa nr. 84).

* * *

O ºcoalã de un tip deosebit este pe cale de a se înfiinþa la Bârlad: aceasta
este ºcoala profesionalã ºi de menaj ,,Roºca-Codreanu“.

Fondul ,,Roºca-Codreanu“(52) este format din un legat de 6.000 galbeni,
lãsat la 1854. Destinaþiunea lui era de a se funda un spital ºi o ºcoalã în care
fetele sã înveþe „citirea, scrierea, gramatica, geografia, aritmetica, istoria uni-
versalã ºi mai cu deosebire a patriei, þinerea izvoadelor de gospodãrie; felurite
cusãturi ºi croieli, spãlãtoria, meºteºugul bucãtãriei; într-un cuvânt tot ce este
neapãrat spre a fi bune gospodine, bune soaþe ºi bune mame de copii; vor mai
învãþa ºi limba italianã ºi francezã“.

Dupã ce câtva timp fondul a fost în pericol de a se pierde, din cauza unor
împrumuturi negarantate; pe urmã el a crescut, nu însã îndeajuns pentru ca din
venitul lui sã se poatã împlini cererile testamentului.

Dupã lungi tratative, în anul 1901 administratorii fondului convenirã cu
ministerul ca sã cedeze Casei ªcoalelor vechea casã Roºca din Bârlad cu tot
terenul ei, plus o suma de 400.000 lei în efecte cu obligaþiunea ca cu 100.000
lei sã se clãdeascã pe terenul cedat un nou local, unde sã se înfiinþeze o ºcoalã
în condiþiunile testamentului.

Construcþiunea este deja aproape gata; este însã cam micã, deoarece cu
100.000 lei era imposibil sã se facã mai mult. ªcoala a fost deschisã la 1 septembrie
1901, cu un numãr de 5 interne, care trebuie sã creascã pânã la 15; restul elevelor
sunt externe. Numãrul claselor va creºte cu câte una pe an, pânã se vor face ºase.

Cât pentru programã, ea nu este încã fixatã printr-un decret regal, cãci
ºcoala fiind de un tip cu totul deosebit, se cuvine sã lãsãm câtva timp de obser-
vare, pânã sã se stabileascã organizarea ei în mod definitiv. Totuºi condiþiunile
ce trebuie ea sã îndeplineascã, dupã testament, sunt de aºa fel, cã ºcoala prezintã
întrucâtva întreitul caracter al unei ºcoale profesionale, de menaj ºi de
educaþiune generalã. Acest tip se pare cel mai propriu pentru a forma bune soaþe
ºi mame de familie, ºi sperãm cã succesul ci va fi desãvârºit.

* * *

Hotãrîrea Alteþei Sale Regale Principesei Maria(53), de a destina pentru
înfiinþarea unei ºcoale de menaj la Iaºi fondul format din donaþia ce l-au fãcut

356 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. II

+Opere_vol_II_final.qxd  11/22/2009  1:15 PM  Page 356



doamnele române la sosirea Sa în þarã, a venit sã încoroneze în modul cel mai
fericit aceastã serie de creaþiuni; cãci niºte instituþiuni, care se bucurã de o aºa
de înaltã aprobare, capãtã prin aceasta dintr-odatã consacrarea pe care altfel
numai timpul putea sã le-o dea.

Donaþiunea Alteþei Sale Regale Principesei Maria se compune din un fond
în efecte de 255.500 lei ºi din o casã ºi un loc mare în Iaºi. Aici se va instala o
ºcoalã de menaj, al cãrui program va fi acelaºi cu al ºcoalei de menaj externe
din Bucureºti; ea însã va admite ºi un numãr de 12 interne, dintre care unele vor
putea fi solvente. Pe locul dimprejurul casei se va putea face grãdinãrie.

Condiþiunile cele bune în care se înfiinþeazã aceastã ºcoaºã, localul încã-
pãtor ce are, ºi mai ales înaltul patronaj de care se bucurã, va face dintr-însa în
scurtã vreme o ºcoalã model.

* * *

Legea învãþãmântului profesional (art. 7) prevede înfiinþarea de ºcoli de
gospodãrie ruralã pentru fete. Pânã acum, lipsa de mijloace nu ne-au permis sã
înfiinþãm nicio ºcoalã de acest fel. Sperãm însã cã în curând sã putem alãtura
câte una pe lângã ferma ce se creazã la Râmnicul-Sãrat, ºi pe lângã unele din
ºcoalele noastre de agriculturã.

* * *

ªcoalele de menaj, fiind abia la începutul lor, ar avea trebuinþã de inspecþiuni
de tot momentul, pentru a stabili buna lor îndrumare, pentru a observa din vreme
erorile ºi a le îndrepta. Neputând avea o inspectoare specialã pentru ele, am format
ca ºi pentru ºcoalele profesionale, un comitet de patronaj patru doamne, care se
ocupã cu cel mai mare interes de cele douã ºcoli ce avem în Bucureºti.

Alte forme ale învãþãmântului profesional

În acest capitol, am arãtat pânã acum în ce fel cãutã sã organizãm învãþã-
mântul profesional în ºcoli anume fãcute pentru dânsul, înfiinþate unele mai de
demult, iar cele mai multe în virtutea legii din 1901.

Dar acesta nu este singurul chip în care ne silim a lãþi acest învãþãmânt.
Pãrerea noastrã este cã între diversele feluri de învãþãmânt nu trebuie sã se facã
despãrþiri absolute, ci, din contrã, trebuie ca ele sã fie în contact, ºi chiar sã se
pãtrundã întrucâtva unele pe altele.

Cea mai mare parte din mãsurile ce am luat în vederea învãþãmântului
profesional în afarã de ºcoalele propriu-zise de agriculturã ºi de meserii, au fost
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deja expuse în capitolele precedente. De aceea este destul a reaminti doar aici
pe cele mai însemnate, pentru a se avea sub ochi un conspect al întregii organi-
zãri ce dãm acestui învãþãmânt.

Pentru învãþãmântul agricol: Introducerea învãþãmântului practic agricol
în ºcoalele primare rurale;

Înfiinþarea grãdinilor ºcolare;
Arendarea pãmântului ºcoalelor la învãþãtori;
Înfiinþarea învãþãtorilor ambulanþi;
Înfiinþarea de premii la învãþãtori, pentru grãdini ºcolare ºi pentru cultura

cartofilor;
Introducerea cestiunilor de agriculturã în dezbaterea conferinþelor anuale

ale învãþãtorilor ºi institutorilor;
Înfiinþarea expoziþiunilor anuale ale grãdinilor ºcolare;
Mãsurile pentru propagarea culturii albinelor ºi a viermilor de mãtase;
Organizarea învãþãmântului practic agricol ºi a fermelor de pe lângã ºcoa-

lele normale;
Introducerea cursurilor de agriculturã în secþiunea realã a douã licee;
În fine, crearea unei catedre de chimie agricolã ºi introducerea unui curs

liber de agriculturã la universitatea din Bucureºti, despre care vom vorbi mai jos.
Pentru învãþãmântul meseriilor: Încurajarea ºi propagarea lucrului manual

în ºcoaiele primare, rurale ºi urbane;
Introducerea învãþãmântului simultan al lucrului de mânã în ºcoalele

primare urbane de fete;
Întreþinerea a câtorva ucenici prin ateliere private, pentru învãþarea oare-

cãror meserii;
Introducerea unui atelier de þesãtorie pe lângã secþiunea normalã a azilului

Elena Doamna;
Trimiterea a doi învãþãtori în Boemia, pentru a învãþa fabricarea ºuncii, ºi

a altor doi în Bosnia pentru uscarea prunelor.
În mai multe pãrþi, prin sate se înfiinþeazã din iniþiativa privatã ateliere pe

lângã ºcoli, pentru învãþarea de meserii; astfel la Teiºani (Prahova), la Comã-
neºti (Bacãu), ºi mai multe altele.

Aceste din urmã încercãri ne bucurã, pentru cã ne dovedesc cã curentul ce
ne-am silit a determina, a început sã pãtrundã în mase. Când va prinde rãdãcini
acolo, viitorul învãþãmântului profesional va fi pe deplin asigurat.

Învãþãmântul comercial al bãieþilor

ªcoalele comerciale, a cãror creaþiune a început la 1864, au fost sub admi-
nistraþiunea Ministerului Instrucþiunii Publice ºi al Cultelor pânã la 1883, când
au trecut sub acel al domeniilor.
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Readuse la Ministerul Instrucþiunii prin legea învãþãmântului profesional
din 1899, ele au rãmas aici, cu toatã abrogarea în 1900 ºi pe urmã restabilirea ei
în 1901.

La început, aceste ºcoli erau de un singur grad; primeau ºcolari cu cursul
primar terminat ºi aveau 5 ani de curs. Prin legea învãþãmântului profesional din
1893, s-au fãcut douã feluri de ºcoli comerciale: cele de gradul I cu trei ani de
curs, care primeau ºcolari absolvenþi ai ºcolii primare, în etate de 11 pânã la 14
ani, ºi cele de gradul II, având tot trei ani de curs, ºi în care se admiteau absol-
venþii a 4 clase de liceu sau ai unei ºcoli comerciale de gradul I.

Legea din 1901 a conservat aceastã din urmã organizaþiune, cu deosebire cã a
dat ºcoalelor de gradul II patru ani de curs; cã a mai redus programa ºcoalelor de
gradul I, mai ales prin suprimarea limbilor moderne; cã a dispus înfiinþarea birou-
rilor comerciale pe lângã fiecare ºcoalã comercialã de orice grad; cã absolvenþii
ºcoalelor de gradul I nu mai sunt admiºi a se înscrie în cele de gradul II.

Cu modul acesta, ºcoalele de gradul I vor avea destinaþiunea de a produce
personalul care se va îndeletnici cu comerþul curent de detaliu. Pânã acum
aceste ºcoli nu erau decât niºte porþi de trecere pentru ºcoalele de gradul II, ai
cãror absolvenþi aveau aspiraþiuni cu mult mai mari decât de a fi simpli vân-
zãtori în prãvãlie sau de a dirija un comerþ mic. Închizându-se trecãtoarea
aceasta, absolvenþii ºcoalelor de gradul I nu vor putea face altfel decât sã intre
în comerþ, cu atât mai mult cã reducerea ce s-a mai adus programelor acestor
ºcoli nu e de naturã a le deºtepta aspiraþiuni cãtre funcþiunile publice.

Cât pentru ºcoalele de gradul II, ele rãmân destinate, ca ºi în legea din
1893, a forma personalul pentru comerþul cel mare, pentru bancã, pentru admi-
nistraþiunile cele mari financiare.

S-a exprimat temerea cã ºcoalele de gradul II se vor despopula, dacã se
închide absolvenþilor ºcolile de gradul I putinþa de a trece într-însele. Credem cã
temerea aceasta nu are nici un temei. ªi azi ºcoalele superioare sunt populate
mai cu seamã cu absolvenþi de 4 clase de liceu. Pe urmã, nici nu este mult de
dorit ca ºcoalele superioare sã dea absolvenþi prea numeroºi, cãci carierele ce le
sunt rezervate sunt destul de mãrginite. În fine, nu ne îndoim cã restrângerea
perspectivelor deschise absolvenþilor de liceu va fi o cauzã puternicã pentru a
abate pe mulþi liceeni spre cariera mai sigurã a comerþului. O mãsurã recentã a
ministerului de finanþe, care a decis a da preferinþã, pentru unele, posturi,
absolvenþilor ºcoalelor comerciale superioare, va contribui mult la aceasta.

O creaþiune foarte importantã a legii din 1901 este aceea a biroului comer-
cial, în care, ºcolarii vor avea sã facã practica comerþului, în modul cel mai ase-
mãnat posibil cu ceea ce se face în comerþul adevãrat. Biroul comercial trebuie
sã fie pentru ºcoala comercialã ceea ce este câmpul de experienþã pentru ºcoala
de agriculturã ºi atelierul pentru ºcoala de meserii. Fãrã dânsul, învãþãmântul
comercial rãmâne o simplã abstracþiune, fãrã miez ºi fãrã folos.
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La ºcoala comercialã din Severin, în lipsa unui birou comercial, ºcolarii
urmeazã cursurile numai în orele de dimineaþã, chiar duminica ºi sãrbãtorile, iar
în orele de dupã amiazã sunt trimiºi sã facã practicã prin diverse magazine ale
oraºului, unde direcþiunea a reuºit sã facã a fi primiþi. Rezultatele sunt foarte
bune, mai ales cã ºcolarii iau deprinderea comerþului, ºi mai toþi intrã într-însul.
S-au vãzut chiar ºcolari de-ai liceului pãrãsindu-l dupã doi sau trei ani, pentru a
trece la ºcoala comercialã ºi a intra în comerþ.

Aceste deosebiri între legea din 1901 ºi cea din 1893 impun alcãtuirea unor
noi programe. Proiectul acestor programe, atât pentru ºcoalele de gradul I, cât
ºi pentru cele de gradul II, este deja fãcut ºi trecut prin consiliul general de
instrucþiune; în momentul acesta, el se aflã în dezbaterea consiliului permanent,
ºi în curând va fi gata de promulgare. Deoarece însã e probabil cã modificãrile
ce i se vor aduce aici nu vor fi fundamentale, pentru a nu se pierde încã un an,
am luat mãsuri ca noua programã sã se aplice de la 1 septembrie 1903 în clasa
I a ºcoalelor de ambele grade, rãmânând ca în cursul anului sã se þinã seamã
treptat de modificãrile pe care consiliul permanent le-ar aduce eventual proiec-
tului votat de consiliul general.

La 1 aprilie 1903 s-a promulgat ºi regulamentul ºcoalelor de gradul II, care,
cu puþine modificãri, se va aplica ºi celor de gradul I. Aceste regulamente sunt
fãcute în vederea legii actuale, ºi înlocuiesc vechile regulamente din 1878, care
nu mai corespundeau în nimic stãrii de lucruri actuale.

În momentul acesta, existã 5 ºcoli comerciale inferioare: la Bucureºti, Iaºi,
Craiova, Galaþi ºi Ploieºti; ºi 4 ºcoli superioare: la Bucureºti, Iaºi, Craiova ºi Galaþi.
Pe lângã acestea, statul acordã o subvenþie de 10.000 lei ºi alta de 7.000 lei
ºcoalelor inferioare comerciale din Turnu-Severin ºi Giurgiu, înfiinþate de grupe de
profesori din aceste oraºe ºi ajutate încã de comunele sau de judeþele respective.

Dar curentul pentru dezvoltarea învãþãmântului comercial se deºteaptã pe
fiecare zi. Camera de comerþ din Piteºti subvenþioneazã deja de câþiva ani o
ºcoalã de comerþ acolo; iar deunãzi, congresul camerelor de comerþ a emis do-
rinþa ca în fiecare capitalã de judeþ sã se înfiinþeze câte o ºcoalã de comerþ.
Dorinþa aceasta ar fi bine sã se împlineascã, cu oarecare temperamente, ºi cu
rezerva de a nu se face creaþiuni prea repede ºi fãrã calcul, ca sã nu se întâmple
cu ºcoalele de comerþ ceea ce s-a întâmplat cu liceele ºi gimnaziile, pe care
acum suntem siliþi sã le împuþinãm.

De altfel, cunoºtinþele comerciale, pentru a se rãspândi, nu au la dispoziþie
numai singura cale a ºcoalelor comerciale propriu-zise.

Art. 60 din legea învãþãmântului profesional prevede înfiinþarea de cursuri
comerciale de seara ºi de duminica. Aceste cursuri sperãm sã le putem înfiinþa
în curând pe lângã ºcoalele comerciale, fãrã cheltuialã pentru stat, folosindu-ne
de orele disponibile ale profesorilor acestor ºcoli.

Mai este dispoziþiunea din art. 75 din aceeaºi lege, de care am profitat
pentru a înfiinþa câte un curs de agriculturã pe lângã douã licee, ºi care ne poate
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permite tot aºa de bine a introduce ºi cursuri comerciale la unele licee potrivite
pentru aceasta, cum ar fi, spre exemplu, cele din Galaþi ºi Brãila.

Dar de dispoziþiunea aceasta am profitat deja în altfel, înfiinþând de la 1
septembrie 1903 câte o clasã comercialã specialã pe lângã liceul din Ploieºti ºi
pe lângã gimnaziul din Constanþa. Aceastã clasã, care va purta numele de clasa
a V-a comercialã, va primi absolvenþi de 4 clase de liceu sau de gimnaziu, ºi le
va da cunoºtinþele de comerþ cele mai indispensabile pentru a practica comerþul
cu pricepere. Scopul nu este de a desãvârºi educaþiunea lor comercialã, cãci
aceasta se va face în casele de comerþ unde vor practica.

Programa acestor clase comerciale a fost deja votatã de consiliul general, ºi
se aflã încã în dezbaterea consiliului permanent.

* * *

Legea prevede (art. 61, al. VIII) a se înfiinþa douã burse de cãlãtorie pentru
studii comerciale, care sã se dea prin concurs la fiecare 3 ani. Utilitatea acestor
burse este evidentã, ºi este de regretat cã lipsa de mijloace nu ne-a permis pânã
acum sã împlinim aceastã cerinþã a legii. Sperãm sã o putem face în curând.

Învãþãmântul comercial al fetelor

Învãþãmântul comercial al fetelor este o creaþiune a legii din 1901. Pânã la
dânsa, nu exista nicio ºcoalã pentru ele, nici vreo dispoziþiune în lege care sã se
ocupe de aceastã cestiune.

Legea din 1901 prevede înfiinþarea de ºcoli comerciale elementare pentru
fete, precum ºi adãugarea unei clase a V-a comerciale pe lângã ºcoalele
secundare de fete de gradul I.

Creaþiunile acestea au de scop a atrage spre comerþ o parte din mulþimea de
fete care cautã azi a-ºi forma o carierã prin ºcoalã, ºi care pânã acum se grãmãdesc
în cea mai mare parte asupra careerii didactice, unde nu mai este loc nicidecum.

Nu s-a putut deschide pânã acum nicio ºcoalã de comerþ pentru fete. Am
putut doar înfiinþa, anul trecut, clasa a V-a comercialã pe lângã ºcoala secundarã
din Iaºi, ºi anul acesta ºi la Bucureºti. Programa acestei clase a fost deja
sancþionatã la 17 august 1903.

Meritã menþiune faptul cã la Iaºi, în cursul anului 1902–1903, clasa a V-a
comercialã a atras un numãr de eleve mai mare decât clasa a V-a secundarã.
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ÎNVÃÞÃMÂNTUL SUPERIOR
Organizarea învãþãmântului

Este o profundã deosebire între organizarea pe care o dã legea din 1898
învãþãmântului superior ºi aceea care se fãcea prin legea din 1864.

Aceasta din urmã prevedea patru facultãþi (ºtiinþe, litere, medicinã ºi drept),
dãdea lista cursurilor ce trebuiau sã se facã în fiecare ºi prescria ca fiecare curs
sã se facã de cãtre un profesor, numit cu împlinirea tuturor formelor legale.

Organizarea aceasta fãcea din universitate o ºcoalã superioarã liceului, dar
încolo întru nimic diferind de dânsul. Aceleaºi programe nestrãmutate, aceleaºi
examene trecute la epoci fixe, aceleaºi diplome, aceleaºi cursuri limitate ºi ca
numãr, ºi ca întindere. Dar ºtiinþa înainteazã, ideile evolueazã fãrã încetare, ºi o
universitate, ca sã-ºi merite numele, trebuie sã se þinã cel puþin în curent cu
dânsele, dacã nu sã contribuie însãºi la aceastã evoluþiune. Legea din 1864 nu
dã alt mijloc pentru aceasta decât de a se crea catedre noi.

Alta a fost concepþiunea noastrã de rolul ce trebuie sã aibã o universitate.
Dupã noi, pentru o universitate cestiunea examenelor ºi a diplomelor trebuie, dacã
nu sã rãmânã pe ultimul plan; cel puþin sã nu-i absoarbã toatã atenþiunea, ºi sã nu
o facã sã piardã din vedere principala ei chemare, care este de a fi centrul cultural
cel mai înalt al þãrii. Ea trebuie sã atragã ºi sã reþinã în sfera acþiunii sale pe toþi
aceia care sunt în mãsurã de a contribui la înaintarea ºtiinþei, sau cel puþin de a o
expune sub forma ei cea mai din urmã. Universitatea trebuie sã fie tribuna de unde
ideile sã se poatã expune liber, scutite de cãtuºele programelor, examenelor ºi
diplomelor. Fãrã îndoialã, ºi de acestea trebuie sã se preocupe universitatea; dar
nu trebuie ca aceastã preocupare sã fie unicã, nici sã primeze totul.

De altã parte, învãþãmântul universitar, ca ºi tot restul învãþãmântului, nu
trebuie sã facã abstracþiune de nevoile, de aspiraþiunile ºi de împrejurãrile þãrii,
ºi, izolându-se exclusiv în regiunea speculaþiunilor superioare, sã-ºi facã un
punct de onoare de a nu se lãsa sã fie scos din sfera abstracþiunilor.

* * *

Plecând de la acest punct de vedere, legea din 1898 se sileºte mai întâi sã
lãrgeascã cercul strimt în care era închisã fiecare catedrã. Ea prevede cã:
„fiecare din cursurile universitare poate fi fãcut de unul sau mai mulþi profesori
sau agregaþi. Din contrã, acelaºi profesor sau agregat poate fi însãrcinat cu mai
multe cursuri în cadrul specialitãþii sale. Profesorii ºi agregaþii pot fi obligaþi a
face cursuri ºi în alte facultãþi, însã numai în materia care intrã în sfera
specialitãþii lor, ºi în acest caz ei primesc o diurnã“.

Cu modul acesta va lua sfârºit ideea cã fiecare curs aparþine în mod ex-
clusiv unui anume profesor, care nu mai poate sã se atingã de altã ramurã a
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ºtiinþei decât aceea care i s-a dat de la început, cu obligaþiunea de a o repeta
mereu cât timp va fi profesor. Va înceta izolarea dintre cursuri ºi dintre profe-
sori, se vor putea în fiecare an face combinaþiuni noi, care sã permitã oricãrui
profesor sã se ocupe de oricare parte a ºtiinþei în care a lucrat. Va înceta ºi
izolarea dintre diversele facultãþi, care pânã acum formau ºcoli absolut distincte
ºi fãrã niciun amestec între ele, ceea ce fãcea cã ºi numirea de universitate, datã
reunirii lor, nu era meritatã. La acest din urmã rezultat va contribui ºi modul
cum se vor hotãrî prin regulamentele diverselor facultãþi cursurile ce vor trebui
urmate în vederea fiecãrui fel de diplomã, ºi care vor putea, dupã împrejurãri,
sã fie împrumutate de la douã sau mai multe facultãþi.

Dar, afarã de cursurile fãcute de profesori ºi agregaþi, cursuri normale, pen-
tru care de ordinar se vor da examene ºi care sunt prevãzute în buget, ºi docenþii
vor putea face, asupra oricãrei ramuri de ºtiinþã, cursuri libere ºi gratuite, sau
retribuite numai de studenþii care le ascultã, în afarã de cursurile fãcute de
profesori ºi agregaþi, sau paralele cu acestea; asemenea cursuri, dupã trei ani,
pot fi recunoscute ca obligatorii, dacã în timpul acesta s-a dovedit cã prezintã
un deosebit interes pentru învãþãmântul universitar.

În fine, în universitate se pot face cursuri libere ºi gratuite asupra oricãrei
ramure de ºtiinþe de cãtre persoane care nu aparþin corpului profesoral univer-
sitar, dar care au învoirea senatului universitãþii ºi aprobarea ministerului.

Cu modul acesta, universitatea devine, dupã cum doream, tribuna liberã unde
orice om de merit are acces, pentru a vorbi în numele ºtiinþei.

S-a zis cã este iluzorie speranþa de a vedea pe cineva solicitând titlul de
docent, sau onoarea de a face un curs liber. Se zicea cã nu se vor gãsi oameni
de ºtiinþã care, fãrã a fi plãtiþi, sã se expunã a trece examenul de abilitare de
docent, ºi sã-ºi impunã munca de a face un curs gratuit. Evenimentele au do-
vedit cât de netemeinice erau aceste temeri. Pânã acum, un numãr de 15 docenþi
au fost abilitaþi pe lângã ambele universitãþi. Unii dintr-înºi sunt oameni deja
cunoscuþi prin lucrãrile lor în ºtiinþã. Unii fac cursuri libere, alþii sunt, sau vor
fi utilizaþi ca asistenþi, ºefi de laboratorii sau de lucrãri practice. Sunt ºi câteva
cursuri libere fãcute de persoane încã neabilitate, ºi dintre care unele sunt de un
real interes ºi împlinesc un gol simþit în învãþãmântul universitar.

Dar docenþii mai pot face ºi un altfel de servicii importante în universitate:
dupã lege, ei pot înlocui la nevoie pe profesori la cursuri ºi la examene. Aceastã
cestiune a examenelor a devenit serioasã la facultãþile cele mult populate, cum
sunt cea de drept ºi cea de medicinã din Bucureºti. Numãrul examenelor a deve-
nit aºa de mare, încât profesorii sunt excedaþi ºi nu mai ajung ca sã le facã.
Docenþii pot fi chemaþi sã împartã aceastã sarcinã cu profesorii, ºi sã le aducã o
însemnatã uºurare.

Docenþii în fine vor fi chemaþi a face conferinþele ºi lucrãrile practice fãrã
care nici nu se poate azi înþelege un curs universitar, ºi care la unele facultãþi nu
existã deloc, sau sunt încã departe de a fi completate.
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Din toate punctele de vedere dar docenþii vor fi un element preþios în univer-
sitãþi, ºi de aceea cu atât mai puþin se poate explica neîncrederea pe care unii le-o
aratã. Organismul unei universitãþi moderne este cu mult mai complicat ºi mai
plin de exigenþe decât altãdatã. O universitate nu mai poate astãzi sã se închidã
în forme hieratice, fãrã a risca sã devinã un anacronism. ªi dacã docenþii sunt o
inovaþiune la noi, nu ne este permis sã ne speriem de inovaþiuni, noi a cãror
tradiþiune universitarã nu e mai veche de 40 de ani, când universitãþi cu tradiþiune
de ºase ori seculare se lasã sã fie pãtrunse de spiritul cel nou.

* * *

Înfiinþate, cea de la Iaºi la 1860, cea de la Bucureºti la 1863(54), universi-
tãþile noastre avurã începuturi destul de modeste. Deocamdatã nu avurã decât
facultãþile de drept, de ºtiinþe ºi de litere. Cea de medicinã se înfiinþa la Bucu-
reºti în 1869, la Iaºi în 1883; cea de teologie, la Bucureºti, în 1884.

Deºi toate facultãþile, afarã de cea de medicinã, nu aveau sã dea decât di-
ploma de licenþã, organizarea lor fu la început foarte neîndestulãtoare. Nu erau
catedre de ajuns; unele cursuri indispensabile lipseau cu totul; altele erau reunite
câte douã ºi trei în sarcina unui singur profesor. Colecþiunile, laboratoriile lip-
seau; de lucrãrile practice ale studenþilor, mai cã nu era vorbã.

Lipsurile însã începurã a se completa de timpuriu. Se adãugarã catedrele ce
lipseau, se separarã cursurile prea încãrcate, se înfiinþarã laboratoriile ºi lucrã-
rile practice; toate acestea cam fãrã sistem, ºi dupã trebuinþele sau mijloacele
momentului.

Din aceastã cauzã, diversele ramuri al învãþãmântului superior nu sunt deo-
potrivã favorizate. Facultatea de medicinã a ajuns sã aibã câte mai multe catedre
pentru un singur obiect, ºi unele catedre care nu sunt indispensabile. În facul-
tatea de litere, secþiunea istoricã ºi cea filosoficã sunt destul de bine dotate, pe
când ambele secþiuni filologice au încã lipsã de catedre neapãrat necesare, cum
este, spre exemplu, aceea de literaturã germanã.

La fiecare buget nou, se cautã a se face sã disparã aceste neajunsuri, fie prin
creaþiunea catedrelor ce lipsesc, fie, în timpul din urmã, prin suprimarea unor
catedre rãmase vacante ºi al cãror învãþãmânt se putea repartiza la altele.

Legea din 1898 prevede înfiinþarea diplomei de doctorat la toate facultãþile
care încã nu o dau (pânã acum numai facultatea de medicinã conferã acest titlu).
Mai toate facultãþile, ºi chiar cea de drept, posedã deja oarecare elemente care
pot servi la aceastã inovaþiune; e cert însã cã vor mai trebui oarecare adaose de
catedre. Aceste adaose vor trebui fãcute treptat, potrivit nu numai cu mijloacele
bugetare, dar ºi cu personalul ºtiinþific de care se va dispune.

La facultatea de drept, creaþiunea doctoratului se impune cât mai curând. Se
afirmã de cei în drept cã cunoºtinþele de licenþã în drept nu sunt suficiente
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pentru magistraturã, mai ales cã marea majoritate a studenþilor în drept obþin
diploma de licenþã la o vârstã de tot tânãrã, 20 pânã la 23 de ani. E trebuinþã ca
ei sã facã studii mai îndelungate, nu numai pentru a avea cunoºtinþe mai întinse
care le sunt necesare în carierã, dar ºi pentru a da mai multã maturitate spiritului
lor, înainte de a li se încredinþa o sarcinã aºa de plinã de responsabilitãþi, ca
aceea de magistrat.

Creaþiunea doctoratului în drept este apoi necesarã ºi pentru a face sã dis-
parã credinþa cã studiul dreptului este cel mai uºor, ceea ce face cã acea facultate
este nãpãditã de toþi acei care se socotesc ei înºiºi incapabili de a face studii mai
grele, ceea ce, pe lângã cã micºoreazã prestigiul facultãþii, mai este o cauzã de
realã slãbire a învãþãmântului ei.

Deodatã cu înfiinþarea doctoratului, va trebui sã se împlineascã în facul-
tatea de drept ºi o altã exigenþã a legii, aceea de a se înfiinþa secþiunea ºtiinþelor
de stat(55). Necesitatea acestei creaþiuni nici nu se poate discuta, când ne gândim
cã sunt atâtea funcþiuni administrative ºi financiare, pentru care nu preparã
niciuna din ºcoalele noastre; cãci facultatea de drept, cu studiile ei pur juridice,
dã o parte din cunoºtinþele necesare unui bun administrator, sã zicem chiar pe
cele mai necesare, dar e departe de a le da pe toate.

Studiile ºi stãruinþele pentru împlinirea acestor douã cerinþe ale legii le-am
început deja de doi ani, dar pânã acum ne-am lovit de tot felul de dificultãþi ºi
de rezistenþe neînþelese, care pânã în cele din urmã vor trebui învinse, cãci altfel
facultatea de drept nu va putea ieºi din starea de suferinþã în care este, nici
rãspunde pe deplin chemãrii ei. ªi realizarea acestor deziderate nu va fi aºa de
grea, deoarece facultatea de drept dispune deja de oarecare elemente utile, care
vor trebui doar sã fie completate sau altfel utilizate, pentru a se putea avea ºi
doctoratul ºi secþiunea ºtiinþelor de stat.

* * *

Facultãþile de ºtiinþe ºi de litere au vãzut, în ultimii 25 de ani, crescând
foarte repede favoarea de care se bucurau. ªi-aduc mulþi aminte de timpul, nu
depãrtat, când cursurile lor erau cu mare greutate urmate de un foarte mic numãr
de studenþi, dintre care cei mai mulþi nominali, ºi prea puþini fãcându-ºi în mod
regulat studiile ºi examenele.

Azi nu mai este aºa. Numãrul auditorilor a crescut într-o proporþiune nes-
peratã, ºi o bunã parte dintr-înºii urmeazã cu cea mai mare asiduitate cursurile,
conferinþele, lucrãrile în laborator.

Este însã de prevãzut cã perioada aceasta de prosperitate va fi urmatã de o alta,
în care populaþiunea amândoror acestor facultãþi va suferi o scãdere. În adevãr, în
afarã de preocuparea lor de ºtiinþã purã, ele mai au de obiect de a forma pe viitorii
profesori de curs secundar ºi superior, ºi pe o parte din cei de ºcoli speciale.
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Cât timp corpul didactic secundar, superior ºi special a mers înmulþindu-se,
din cauzã cã înseºi ºcoalele corespunzãtoare se înmulþeau, licenþiaþii în ºtiinþe ºi
în litere gãseau acolo o întrebuinþare mai mult sau mai puþin sigurã. Dar acum
învãþãmântul secundar nu mai are trebuinþã de dezvoltare mai departe; din
contrã, constatãm cã el a ajuns la o extensiune mai mare decât era necesar ºi de
aceea cãutãm sã-l restrângem. De altã parte, sutele de catedre care erau vacante
se ocupã mai toate cu titulari, în urma examenelor de capacitate þinute anul
trecut ºi acelor ce se vor mai þinea anul acesta. Rolul facultãþilor se va reduce
dar, din acest punct de vedere, a împlini doar golurile ce se vor produce pe
fiecare an prin moarte sau retragere. Observaþiunea aceasta este justã, mai ales
în privinþa auditoriului feminin al celor douã universitãþi. Aproape unanimitatea
mulþimii de fete care populeazã mai ales facultatea de litere, nu-ºi impune
greutãþile ºi cheltuielile studiilor universitare decât cu speranþa ca prin ele sã-ºi
facã o carierã în învãþãmânt. Trebuie acum sã se convingã toate cã speranþa
aceasta este deºartã. Cele 31 de ºcoli secundare, normale ºi profesionale de fete
în care îºi pot gãsi întrebuinþarea licenþiatele în ºtiinþe ºi în litere, au prea puþine
posturi pentru ca sã poatã îndestula mãcar a zecea parte din cele care aspirã la
dânsele; ºi încã trebuie observat cã acele posturi sunt mai toate ocupate cu
titulare, aºa cã este neînsemnat numãrul vacanþelor la care sã se poatã numi
titulare noi. Aceasta ºi este cauza pentru care ºcoala normalã superioarã de fete,
prevãzutã prin lege, nu se va înfiinþa, pe câtã vreme absolventele ce ar da ea nu
ºi-ar gãsi nicio întrebuinþare.

Iatã pentru ce avem convingerea cã curentul care împinge azi pe fete spre
universitate va conteni în curând, lucru foarte de dorit, cãci el nu face decât sã
istoveascã forþele ºi mijloacele atâtor fete, fãrã a realiza niciuna din speranþele lor.

Este deci neîndoios cã în curând cea mai mare parte din tinerii, care nu pot
sã facã studii superioare numai pentru satisfacþiunea sufleteascã pe care o dau ele,
vor lua alte direcþiuni, ºi cã clientela facultãþilor de litere ºi de ºtiinþe va scãdea.

Perspectiva aceasta nu ne îngrijeºte. Facultãþile fiind chemate a împlini o
funcþiune bine determinatã în stat, este natural ºi logic ca clientela lor sã varieze
în raport cu trebuinþele ce sunt de satisfãcut. Din contrã, ar fi un rãu dacã s-ar
rupe echilibrul între cerere ºi ofertã, ºi dacã facultãþile ar continua sã func-
þioneze cu aceeaºi intensitate, când cererea e micã, ca ºi când era mare.

Dar lucrul nu ne îngrijeºte ºi pentru un alt motiv: este cã ambele aceste
facultãþi au de exploatat un câmp de activitate mai întins decât cel actual, ºi când
ele îºi vor lãrgi cercul acþiunii lor, numãrul auditorilor se va mãri de sine.

Pentru aceasta va fi de ajuns ca facultãþile sã caute a se preocupa ºi de
numeroasele cestiuni de naturã practicã, care trebuie sã solicite ºi atenþiunea
oamenilor de ºtiinþã, cum se face acum ºi pe aiurea, ºi chiar la noi. În adevãr,
facultatea de medicinã, cea de drept, nu fac numai ºtiinþã purã; ele trag învã-
þãminte practice din ºtiinþã, ºi produc medici ºi oameni de drept care practicã
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ºtiinþa în mod efectiv ºi nu se mãrginesc numai în speculaþiuni abstracte. În
acelaºi fel va putea fi ºi facultatea de litere: sã se ocupe, spre exemplu, a pro-
duce oameni care sã vorbeascã ºi sã scrie limbile moderne, pentru uzul practic,
în loc de a se ocupa numai de cestiuni de gramaticã ºi de literaturã. Aceasta este
o specialitate care totdeauna va avea cãutare. ªi nu ea este singura de care ar
putea sã se ocupe facultãþile de litere.

Cât pentru cele de ºtiinþe, câmpul lor de acþiune este ºi mai vast. Se ºtie cum
avântul cel mare al industriei germane se datoreºte în prima linie ºtiinþei
germane, ºi cum în fiecare fabricã mai însemnatã omul de ºtiinþã nu lipseºte. Pe
urmã cestiunile agronomice solicitã atenþiunea noastrã cu mai multã stãruinþã
decât pe aiurea, unde catedrele de chimie agricolã, de zootehnie, de botanicã
aplicatã la agriculturã, nu lipsesc, deºi pe acolo agricultura nu ocupã în stat locul
cu totul dominant pe care îl ocupã la noi.

Consideraþiunile acestea ne îndeamnã sã ne silim a completa învãþãmântul
facultãþilor de ºtiinþe ºi în sensul aplicaþiunilor practice ale ºtiinþei, ºi am ºi fãcut
un început, aprobând încheierea facultãþii de ºtiinþe din Bucureºti, de a se trans-
forma una din catedrele sale de chimie teoreticã în catedrã de chimie tehnologicã.
Am rugat apoi pe un specialist competent, dl C. Jornescu(56), sã facã la aceeaºi
facultate un curs liber de agriculturã, care sperãm sã înceapã în octombrie 1903;
am þinut mult sã se facã un asemenea curs, nu numai pentru utilitatea practicã ce
trebuie sã aibã, dar ºi pentru ca agricultura, nobila noastrã îndeletnicire naþionalã,
sã nu fie lipsitã de onoarea de a avea un loc în cea mai înaltã ºcoalã a þãrii.

O catedrã de electricitate aplicatã încã ar fi indispensabilã.

Localuri, laboratorii, regulamente

Universitatea din Iaºi (facultãþile de ºtiinþe, litere ºi drept) posedã cel mai
vast ºi mai bine amenajat din toate localurile ºcolare din þarã. Sãli de cursuri,
amfiteatre, laboratorii bine dotate, biblioteci, nimic nu-i lipseºte.

Facultatea de medicinã din Iaºi ocupã localul vechi al Universitãþii ºi un
local construit anume pentru institutul de anatomie. Palatul facultãþii are nevoie
sã fie cu totul prefãcut, restaurat ºi completat, cãci, aºa cum este, e departe de a
corespunde destinaþiunii sale. Cât pentru institutul de anatomie, deºi a costat
650.431 lei, este rãu construit ºi rãu potrivit pentru destinaþiunea sa.

La Bucureºti, universitatea stã foarte rãu în privinþa localului. Palatul univer-
sitãþii, cu toatã vastitatea lui, corespunde foarte puþin destinaþiunii sale, fiind
construit acum 45 de ani, într-un timp când învãþãmântul superior nu avea nici a
zecea parte din exigenþele de astãzi, ºi când nimeni nu putea prevedea dezvoltarea
ce va lua el la noi. De altfel universitatea nu ocupã decât a treia parte din palatul
clãdit pentru dânsa; restul îl ocupã Senatul ºi muzeele, aºa cã universitatea nu are
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sãli pentru cursuri, ºi niciun singur amfiteatru destul de încãpãtor pentru auditorii
unora din cursurile cele mai frecventate. De aceea dispoziþiunile regulamentelor
relative la regularitatea frecventãrii sunt literã moartã. Cum sã se oblige sã nu
lipseascã de la cursuri cei 1.500 de studenþi ai facultãþii de drept, când nu se pot
oferi locuri nici pentru 300? Facultatea de ºtiinþe are, drept sãli de curs, niºte
coridoare de câþiva metri pãtraþi; iar laboratoriile ei sunt rãspândite în case cu
chirie, prin toate cartierele oraºului. Cum sã-ºi facã studiile un student obligat a
merge la laboratorul de botanicã de la Cotroceni, la cel de chimie de pe splaiul
Magheru, la cel de fiziologie de dincolo de Ministerul de Finanþe, la cel de
morfologie de lângã biserica Silvestru, ºi la unele cursuri în palatul universitãþii?
ªi ce cursuri se pot face în niºte laboratorii instalate prin case particulare, fãrã
spaþiu, fãrã luminã, fãrã nimic din ce trebuie unui laborator?

Situaþia aceasta este cu totul netolerabilã, ºi trebuie sã i se punã un capãt cât
mai curând, dacã vrem ca universitatea noastrã sã-ºi merite numele.

Soluþiunea cea mai bunã nu ar fi de a se goli palatul universitãþii de toate
autoritãþile ºi instituþiunile care ocupã cea mai mare parte din ele, ºi a se lãsa
întreg pe seama universitãþii; dupã cum am spus mai sus, palatul nu e potrivit
pentru o universitate modernã.

E de preferat a se face o clãdire anume pentru facultatea de ºtiinþe cu toate
anexele ei. Dacã apoi ºi muzeele se vor trece într-o instalaþiune definitivã a lor,
ar putea palatul vechi sã rãmânã pe seama Senatului ºi a facultãþilor de litere ºi
de drept, care ar avea atunci destul loc.

Cât pentru facultatea de teologie, locul ei este indicat în marea clãdire
ridicatã la Radu-Vodã, în care este internatul teologic, ºi unde ar fi loc foarte
suficient ºi pentru cursurile facultãþii.

În prevederea acestei soluþiuni, încã din anul 1898 am cumpãrat de la trei
proprietari un loc de o întindere de peste 10.000 metri pãtraþi, mergând din
strada Academiei pânã în strada Enei, în lungul locului vechii universitãþi, cu
care face corp. Schimbãrile ºi nevoile supravenite de atunci nu au permis a se
da urmare ideii noastre din 1898; dar continuãm a crede cã tot ea este singura
care convine.

Clãdirea ar putea sã fie relativ puþin costisitoare, cãci nu e nevoie sã se facã
lucrãri de lux, care nu ajutã întru nimic ºtiinþei. Se pot face clãdiri economice,
care ar avea ºi avantajul de a putea lesne fi înlocuite, dacã cu timpul progresul
ºtiinþei le-ar face sã ajungã necorespunzãtoare scopului lor.

Dintre institutele dependinte de facultatea de ºtiinþe, singur institutul de
botanicã posedã o instalaþiune proprie, care este perfectã din toate punctele de
vedere. E adevãrat cã e cam departe de centrul oraºului; dar vasta grãdinã bota-
nicã care-l înconjoarã a fãcut imposibilã evitarea acestui inconvenient.

Facultatea de medicinã din Bucureºti are de asemenea instalaþiunea sa
definitivã într-o clãdire nouã, care a costat 4.410.686 lei. Aceastã clãdire era
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destinatã sã conþinã numai institutele de anatomie; a fost însã croitã pe un plan
aºa de vast, încât a putut sã intre într-însa întreaga facultate de medicinã, cu
toate laboratoriile ºi institutele sale, care au încãput în largul lor.

Mai sunt însã necesare oarecare lucrãri accesorii, precum îngrãdiri, grajduri
etc.

* * *

Reducerile bugetare din 1901 au fãcut ca dotaþiunea diverselor institute ºi
laboratorii universitare sã scadã foarte mult. Pentru unele, scãderea e mai puþin
simþitã; e mai greu însã pentru laboratoriile unde fac lucrãri un numãr mare de
studenþi, ºi unde prin urmare se consumã mult material. Nu este mai puþin ade-
vãrat cã organizaþiunea actualã a acestor instituþiuni este ºi ea în mare parte
cauza cheltuielilor mari ce reclamã. Fiecare laborator este independent de cele-
lalte, are personalul sãu, materialul sãu, bugetul sãu, pânã ºi localul sãu. Numai
la Universitatea din Bucureºti sunt 5 laboratorii de chimie, 2 de fizicã, 2 de
anatomie umanã, 4 de anatomie, fiziologie ºi morfologie generalã, ºi aºa mai
departe. Dacã în loc de a fi 5 laboratorii ºi institute distincte de chimie, ar fi fost
unul singur, organizat în vederea întregului serviciu chimic, câtã economie de
personal, de local ºi de material ar fi fost!

Concentrarea aceasta va trebui dar urmãritã, cu atât mai mult, cu cât ea ar
fi ºi în avantajul studiilor. Dar ea nu va fi posibilã pentru universitatea din Bucu-
reºti, decât atunci când va avea un local propriu pentru aceasta; încã un motiv
pentru ca clãdirea lui sã nu mai întârzie.

O altã nevoie a învãþãmântului superior este înfiinþarea unei grãdini zoolo-
gice cât de modeste. Necesitatea ei pentru cursul de zoologie este tot aºa de
mare ca ºi a grãdinii botanice pentru cursul de botanicã; dar o grãdinã zoologicã
contribuie mai mult decât una botanicã pentru a deºtepta în popor interes pentru
studiile naturii, ºi prin urmare pentru educarea lui.

Am studiat cestiunea unei asemenea creaþiuni în Bucureºti. Deºi preþul ce ni
s-a cerut era foarte modest, având în vedere cã era vorba de a se popula grãdina
ºi cu animale exotice, totuºi el întrecea puterile noastre actuale. De aceea am
renunþat pentru moment la aceastã dorinþã, ºi vom cerca sã înfiinþãm o grãdinã
mai modestã, populatã numai cu animale din þarã, care ar servi ca început pentru
una mai completã, ºi încã ar fi de un folos enorm pentru a populariza cunoºtinþa
faunei noastre, aºa de rãu cunoscutã chiar de mulþi oameni de ºtiinþã.

* * *

Votarea legii din 1898 a fãcut necesarã prefacerea tuturor regulamentelor
universitare. Ele trebuiau puse de acord, nu numai cu legea cea nouã, dar ºi între

1901–1904 / 369

+Opere_vol_II_final.qxd  11/22/2009  1:15 PM  Page 369



dânsele, cãci erau nepotriviri mari între regulamentele facultãþilor de acelaºi fel,
de la cele douã universitãþi, ceea ce da loc la dificultãþi nenumãrate.

Noile regulamente s-au fãcut ºi s-au pus în aplicare pentru toate facultãþile
ºi pentru învãþãmântul farmaceutic, afarã de cele de drept, al cãror proiect este
încã în dezbaterea consiliului permanent. Cauza acestei întârzieri este mai cu
seamã cã consiliul a aºteptat sã se dea o soluþiune chestiunii doctoratului ºi a
secþiei ºtiinþelor de stat.

Un punct în care acest din urmã regulament va trebui sã dea o soluþiune
practicã este acela al examenelor, care au ajuns aºa de numeroase, încât profe-
sorii nu mai ajung ca sã le facã, din care cauzã ele devin superficiale.

O îndreptare mare va veni, îndatã ce se va mãrgini dreptul studenþilor de a
se prezenta la examen fãrã nicio limitã.

Dupã regulamentul actual, care dateazã din vremurile când facultãþile de
drept aveau abia douã sau trei sute de elevi, sunt patru sesiuni de examene pe
an, ºi un student cãzut la o sesiune are dreptul a se prezenta din nou chiar la
sesiunea imediat urmãtoare. Aceasta este neraþional; cãci, când un student e
respins de la un examen, aceasta însemneazã cã nu-ºi cunoaºte materia, ºi nu în
cele douã luni care separã o sesiune de alta va fi el în stare sã o prepare.

De altã parte, putinþa ce au studenþii de a se prezenta la examen oricând vor,
chiar când ºtiu cã sunt nepreparaþi, mãreºte munca profesorilor în mod inutil, ºi
nu are nicio sancþiune pentru un student. Va trebui a se impune o taxã de exa-
men, din care partea cea mai mare sã serveascã pentru plata examinatorilor, ºi
care sã rãmânã pierdutã pentru student, în caz de respingere. Cu modul acesta,
un student va sta la gânduri înainte de a se prezenta nepreparat la examen, de
vreme ce cãderea îi va aduce o pagubã.

În fine, o nouã uºurare pentru profesori va fi când facultãþile, având câte un
numãr de docenþi, aceºtia vor fi chemaþi a face examenul împreunã cu profe-
sorii. Munca acestor din urmã va fi micºoratã, iar docenþii, fãcând examene, se
vor face cu timpul cunoscuþi ºi se vor deprinde cu atmosfera universitarã, ceea
ce va fi în folosul universitãþii, deoarece docenþii sunt în parte pepiniera din care
se vor recruta viitorii profesori universitari.

Studenþii

Pânã în 1899, universitãþile noastre nu aveau un regulament de disciplinã
pentru studenþi. Cu toate acestea, necesitatea lui se simþea mai de demult, mai
ales în urma oarecãror dezordini ce avuserã loc anii trecuþi. Dar trebuinþa
aceasta a devenit imperioasã în anii din urmã, din cauza înmulþirii celei repezi
a studenþilor de la universitatea din Bucureºti, al cãror numãr a trecut de 3.500.
Regulamentul era necesar nu numai pentru a da mijloc de a se þine disciplina
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acestei mulþimi, dar ºi pentru a împiedica creºterea artificialã a numãrului stu-
denþilor. În adevãr, sunt numeroºi studenþii care, dupã ce s-au înscris într-o
facultate, nici nu mai urmeazã cursurile, nici nu-ºi mai trec examenele. Anii
trecuþi s-a constatat chiar cã erau unii care se înscriau în universitate, nicidecum
cu intenþiunea de a face studii, ci numai pentru a se introduce printre studenþi ºi
a-i provoca la dezordini.

Se întâmplã iarãºi cã mulþi studenþi se înscriu la douã facultãþi deodatã, dar
apoi nu urmeazã cursurile decât la una, rãmânând înscriºi ºi la cealaltã, ceea ce
face cã numãrul studenþilor acesteia se pare mai mare decât este în realitate.

Pânã la 1899, nu era niciun mijloc de a regula într-un fel situaþia unor ase-
menea studenþi, ºi de aceea se vedeau unii care figurau în matricole de zeci de
ani, deºi de mult ei nu mai fãcuserã nici un act de student regulat.

Regulamentul de ordine ºi disciplinã din 10 februarie 1899 a împlinit aceste
lipsuri, prescriind pe de o parte reguli ºi pedepse disciplinare, iar pe de alta
norme dupã care studenþii neregulaþi trebuie ºterºi din matricole.1

Regulamentul pune norme ºi pentru modul cum pot sã funcþioneze socie-
tãþile de studenþi. Ele trebuie sã aibã autorizarea senatului universitar ºi sã co-
munice în mod regulat rectoratului noile admisiuni de membri, lista membrilor
biroului ºi dãri de seamã despre gestiunea averii societãþii.

Mãsurile acestea au devenit indispensabile în urma dezordinelor la care
unele grupe de studenþi au dat loc de câþiva ani încoace. Sub diverse pretexte, ºi
de multe ori fãrã nici un pretext, capitala ºi oraºele din provincie au fost agitate
în numele tinerimii universitare.

Trebuie sã spunem cã mai totdeauna de câte ori s-au întâmplat asemenea
lucruri regretabile, s-a dovedit cã principalii agitatori pierduserã de fapt dreptul
la numele de student, pentru cã pãrãsiserã studiile de ani întregi, sau cã erau
oameni fãrã nici un rost, care se înscriseserã în universitate numai pentru ca, la
adãpostul numelui ei, sã poatã comite dezordini fãrã fricã de pedeapsã. S-a
dovedit în fine cã printre studenþi se strecurau ºi oameni fãrã cãpãtâi, tulburãtori
de meserie, agenþi plãtiþi anume pentru a agita strada.

Este de neapãratã trebuinþã ca la asemenea scandaluri sã se punã capãt
odatã pentru totdeauna. Fapte ca acestea dezonoreazã universitatea, ºi cei care
se fac vinovaþi de dânsele sunt nedemni de a figura într-însa. Vom uza dar de
toatã rigoarea contra celor care vor mai comite asemenea fapte, ºi vom restabili
ordinea cu orice preþ. Vom face astfel cel mai mare serviciu universitãþii, curã-
þind-o odatã de elementele rele, care de ani de zile o compromit în ochii lumii
ºi-i tulburã mersul liniºtit.

1. Regulamentul de care vorbeºte aici e publicat în „Monitorul Oficial“ din 10 februa-
rie 1899 ºi în „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1864–1901, p. 779.
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* * *

Deºi având o vechime numai de 40 de ani, universitãþile noastre dispun deja
de diverse instituþiuni însemnate, al cãror scop este de a aduce ajutor studenþilor.

În frunte vine Fundaþiunea Carol(57), înfiinþatã în 1891 de cãtre Maiestatea
Voastrã ºi al cãrei regulament a fost modificat la 10 octombrie 1898. Ea pune la
dispoziþiunea studenþilor o bibliotecã admirabilã, într-un local splendid ºi cu
facilitãþi de lucru excepþionale. Fundaþiunea mai acordã ºi burse ºi ajutoare de
diverse feluri.

Ministerul are prevãzute în bugetul sãu 50 de burse pentru studenþii univer-
sitari, a 100 lei pe lunã. Aceste burse sunt repartizate între ambele universitãþi.

Universitatea din Bucureºti dispune de fondul Hillel, care azi este de aproa-
pe 300.000 lei, ºi care provine din o donaþiune de 100.000 lei, fãcutã de repau-
satul Hillel Manoach(58) pe la 1870. Din venitul acestui fond, se dau câteva
ajutoare de studiu în þarã, ºi se trimit ºi bursieri în strãinãtate.

În acelaºi caz, este fondul Adamachi(59), administrat de Academia Românã,
ºi din care, pe lângã altele, se dau burse în þarã ºi în strãinãtate pentru studenþi ai
universitãþii din Iaºi.

Fondurile Iosif Niculescu ºi Rãducanu Simonidi, administrate de Casa
ªcoalelor, sunt afectate în special pentru burse ºi ajutoare în strãinãtate.

Cu modul acesta, studenþii noºtri dispun de înlesniri relativ însemnate, atât
pentru a-ºi face studiile în þarã, cât ºi pentru a ºi le desãvârºi în strãinãtate.

Printre tinerii trimiºi în strãinãtate, þinem sã menþionãm în special pe dl
George Murnu(60), doctor în filosofie de la München, om versat în cunoºtinþa
limbilor ºi literaturilor antice, pe care am reuºit sã-l facem sã fie admis în ºcoala
germanã de la Atena, una din cele mai înalte instituþiuni pentru studiul arheologiei
elene. Aceastã ºcoalã face sãpãturi ºi descoperiri care au ilustrat-o deja, ºi este o
favoare deosebitã aceea care s-a fãcut unui tânãr român de a fi admis în ea. Dupã
ce va termina lucrãrile sale la Atena, dl Murnu va trebui trimis la Roma, pentru a
se perfecþiona ºi în arheologia romanã. Toate aceste studii sunt indispensabile
pentru a forma un bun arheolog pentru þara noastrã, unde antichitãþile romane ºi
greceºti se întâlnesc în aºa de mare numãr unele lângã altele.

În fine, Casa ªcoalelor a întreprins sã fundeze o cantinã universitarã la Bu-
cureºti ºi una la Iaºi, cu scop de a procura studenþilor fãrã mijloace o hranã îndes-
tulãtoare ºi nu scumpã. La început, ea consacrã acestei fundaþiuni o sumã de
16.000 lei pe an, care sperãm cã va mai creºte pe urmã prin ajutorul oamenilor
generoºi. Cantinele universitare vor începe sã funcþioneze la 1 noiembrie 1903.
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SITUAÞIA CORPULUI DIDACTIC ÎN GENERE
Remuneraþiuni. Instituþiuni de ajutor

Sub regimul legii din 1864, remuneraþiunile corpului didactic nu erau supu-
se la nicio regulã; ele se fixau prin buget, ºi de aceea variau foarte mult de la un
profesor la altul ºi de la un an la altul. Acea lege conþinea însã o dispoziþiune
(art. 387), dupã care, dupã 12 ani de serviciu, remuneraþiunea se îndoia. Aceastã
dispoziþiune nu a fost însã niciodatã aplicatã, ºi nici nu ar fi putut sã fie, cãci ar
fi dus la niºte creºteri de cheltuieli fantastice, mai ales în perioada aceea de
îumulþire repede a ºcolilor.

La 6 martie 1883, fiind ministru dl P. S. Aurelian, s-a sancþionat legea
numitã a gradaþiunii, care fixa norme mai realizabile pentru plata corpului
didactic. În locul dispoziþiunii de la 1864, ea introducea gradaþiunea, care era o
creºtere a salariului primitiv de câte 15% la fiecare 5 ani, pânã la împlinirea a
20 de ani de serviciu, când creºterea se oprea.

Sistemul acesta, care constituia o înaintare pe loc, a fost un act de mare
dreptate pentru corpul didactic ºi cea mai mare binefacere, nu numai pentru
dânsul, dar ºi pentru învãþãmânt. În adevãr, serviciile de învãþãtor de orice grad,
faþã cu alte servicii publice, nu sunt bine plãtite, nici la noi, nici pe aiurea.
Privilegiul acesta învãþãtorii îl împart în genere cu toate categoriile de servitori ai
statului al cãror numãr e mare. Este o necesitate care nu se poate înlãtura. Corpul
didactic însã are circumstanþa agravantã, cã un învãþãtor, odatã numit la un post,
rãmâne într-însul toatã viaþa lui. Învãþãtorul dar ar fi lipsit de orice putinþã de a-ºi
îmbunãtãþi situaþia cu timpul, cãci el nu are mijloacele de înaintare care nu lipsesc
nici uneia din celelalte cariere. Ar urma dar ca un învãþãtor, intrat în serviciu la
vârsta de 21 de ani cu un salariu oarecare, sã continue a-l primi neschimbat timp
de 30 sau 35 de ani, fãrã nicio creºtere, chiar atunci când va avea soþie ºi copii pe
care va trebui sã-i creascã, ºi când vârsta ºi infirmitãþile nu-i vor mai permite sã
suporte privaþiunile pe care le suportã un tânãr. ªi aceastã situaþiune nenorocitã ar
fi partea tocmai a corpului a cãrui recrutare este supusã la condiþiunile cele mai
grele, deoarece i se cer studii îndelungate, examene ºi concursuri grele ºi repetate,
care nu se cer pentru nicio altã carierã. Situaþia aceasta ar fi fost o nedreptate aºa
de mare, încât cu siguranþã cariera profesoratului ar fi fost cu totul pãrãsitã ºi ar fi
rãmas un refugiu doar pentru incapabilii ºi lepãdaþii celorlalte cariere.

S-au exprimat însã temeri cã gradaþia va continua a creºte aºa, încât sã
devinã o povarã de nesuferit pentru buget. Este însã uºor de înþeles cã nu poate
fi aºa; creºterea gradaþiei trebuia în mod fatal sã se opreascã cel mult pânã în 20
de ani de la punerea în aplicare a legii ei, deoarece pânã atunci toþi cei ce aveau
drept la dânsa ar fi dobândit-o, iar de aici înainte gradaþiunea trebuia sã se
menþinã la o cifrã aproape fixã, înscrierile cele noi fiind compensate prin
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stingerile celor ieºiþi din corp. În fapt, nu a fost tocmai aºa, din cauza continuilor
înfiinþãri de ºcoli ºi de posturi noi ce au avut loc în ultimii 20 de ani. Totuºi
creºterea anualã a gradaþiei s-a micºorat deja foarte mult, aºa cã ea nu poate sã
fie nici într-un caz o cauzã de dezechilibrare bugetarã.

Totalul gradaþiilor se ridicã azi la 2.900.000 lei în cifrã rotundã, pentru un
total de salarii de 16.764.659 lei pe an, ceea ce face vreo 17%; iar media
creºterii gradaþiei de la 1883 pânã azi a fost de 73.000 lei pe an, creºtere care ºi
ea e destinatã sã disparã cu totul îndatã ce perioada creaþiunilor va fi închisã. Nu
credem sã fie vreun alt corp în care înaintãrile sã reprezinte o cifrã aºa de micã.

Criza din anii din urmã a atins ºi corpul didactic, ºi încã într-o mãsurã mai
simþitoare decât pe alþii, din cauzã cã reforma legilor instrucþiunii a coincidat
tocmai cu momentul maximului crizei. De aceea salariile corpului didactic au
fost atinse nu numai de reducerea progresivã aplicatã tuturor salariilor, dar ºi de
o altã micºorare care se va aplica tuturor celor care vor intra de la 1901 înainte
în învãþãmânt. Astfel, salariul unui institutor a fost fixat la 160 lei pe lunã, în loc
de 200, cât trebuia sã fie în urma reducerii progresive; al unui profesor secundar,
la 300 lei, în loc de 330; al unui profesor universitar la 550 lei, în loc de 720;
iar gradaþiile pentru viitorii învãþãtori de orice grad vor fi de câte 10% la fiecare
5 ani, în loc de 15%. Este dar de prevãzut cã pânã în 20 de ani, cifra totalã a
gradaþiei va suferi o scãdere de a treia parte.

În rezumat, corpul nostru didactic nu se poate zice cã e mai rãu plãtit decât
pe oriunde aiurea, dupã cum spun unii; având însã în vedere cã viaþa la noi este
astfel organizatã, cã pentru cei sãraci ea este relativ mai grea decât pe aiurea,
trebuie sã recunoaºtem cã pentru un dascãl, care cu mijloace aºa de mici este
dator sã-ºi þinã cu cuviinþã locul lui în lume, este destul de greu sã facã faþã
greutãþilor. ªi când vreo întâmplare nenorocitã obligã pe câte unul sã se abatã
din bugetul lui, foarte greu mai poate sã-ºi restabileascã socotelile. Aceasta
îndeamnã pe unii din ei, pentru a-ºi mãri venitul, sã caute ocupaþiuni ºi în afarã
de ºcoalã, ceea ce este spre marea daunã a ei.

Casa de economie, credit ºi ajutor a corpului didactic, înfiinþatã prin legea
din 31 ianuarie 1903, dupã modelul acelei care exista deja pentru corpul ofiþe-
rilor, însã cu însemnate îmbunãtãþiri, are de scop a veni în ajutorul profesorilor
de orice, grad, scãpându-i de camãtã la care erau expuºi, îndatã ce dintr-o împre-
jurare oarecare ei erau siliþi sã depãºeascã la vreun moment venitul lor regulat.
Casa are de scop a capitaliza cu o dobândã micã cotizaþiunile lunare ale mem-
brilor, care trebuie sã fie de cel puþin 2% din leafã, ºi de a le face împrumuturi
cu dobândã micã ºi cu mari înlesniri de platã. Afarã de aceasta, casa îºi
formeazã un fond pentru ajutoare, din care ea va putea, în caz de nenorociri, sã
acorde pensiuni ºi ajutoare membrilor, vãduvelor sau orfanilor lor, precum ºi de
a funda ºi întreþinea instituþiuni de educaþiune pentru copiii membrilor ºi pentru
orfanii lor, ºi orice alte stabilimente filantropice în folosul lor.
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Aceastã instituþiune, constituitã la 1 aprilie 1903, se prezintã deja ca una din
cele mai însemnate binefaceri aduse corpului didactic. În mai puþin de ºase
sãptãmâni, ea numãra deja 3.000 de înscrieri, dintr-un total de vreo 7.700 mem-
bri, cât numãra întregul corp didactic, ºi înscrierile continuã mereu. Capitalul ei,
deocamdatã modest, a fost întrebuinþat pentru a face împrumuturi, dintre care cele
mai multe au scãpat din grele nevoi pe cei împrumutaþi. Dar binefacerea cea mai
mare este cã, abia constituitã, casa a putut deja sã împlineascã ºi o altã mare
chemare a sa, aceea de a se îngriji de soarta orfanilor membrilor corpului didactic.

Soarta acestor desmoºteniþi este cu totul de plâns. Un dascãl, cât trãieºte,
mai niciodatã nu poate face economii, cu care sã asigure existenþa vãduvei ºi
orfanilor sãi, în caz de nenorocire. De aceea, sunt o mulþime de copii, unii orfani
de ambii pãrinþi, rãmaºi literalmente pe drumuri, dupã ce tatãl sau mama lor a
fost pe catedrã ani întregi.

Pentru dânºii s-a înfiinþat, de la 1 septembrie 1903, Orfelinatul corpului
didactic, care chiar de la început a putut sã primeascã 50 de bãieþi de curs
primar. Însã organizaþiunea lui deplinã, care se va realiza cel mult pânã în trei
ani, prevede ºi secþiune de agriculturã ºi de meserii pentru bãieþi, secþiune pri-
marã, de gospodãrie ruralã ºi industrie casnicã pentru fete, ºi grãdinã de copii
(anexa nr. 85). Orfelinatul este instalat în vastele clãdiri ale mãnãstirii Bistriþa
(judeþul Vâlcea), cedate nouã în acest scop de cãtre Ministerul de Rãzboi, ºi
reparate de noi. El dispune ºi de un teren ca de 10 hectare, care va servi pentru
aplicaþiunile de agriculturã, grãdinãrie ºi pomologie.1

În curând sperãm cã Casa de economie va fi în mãsurã a se îngriji ºi de
vãduvele rãmase fãrã ajutor, ºi de unii dascãli infirmi care, neavând drept la
pensiune ºi nici fiind în stare a-ºi face cursul, se aflã în situaþia cea mai de plâns.
Pentru a nu-i arunca pe drumuri, suntem siliþi sã le acordãm concedii; dar
aceasta nu se poate face la infinit. Când casa va fi în stare sã le facã un mic
ajutor cu care sã-ºi poatã duce viaþa, ea va face un act de umanitate, ºi în acelaºi
timp un serviciu ºcoalei.

Stabilitatea corpului didactic

Trebuinþa ca corpul didactic sã aibã o situaþiune bine asiguratã ºi scutitã de
fluctuaþiunile politice, a fost totdeauna recunoscutã de toþi, cu deosebire doar în
privinþa mãsurii în care sã se þinã seamã de dânsa. ªi este evident cã o îndelet-
nicire intelectualã, aºa de încordatã ºi de obositoare ca aceea de dascãl ºi pentru
care condiþiunea de continuitate este indispensabilã, ar fi paralizatã cu totul,
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dacã cel chemat a o îndeplini ar trebui sã aibã în fiecare moment preocuparea
zilei de mâine.

De altã parte însã nicãieri mai mult decât în corpul didactic nu este necesarã
disciplina cea mai exactã ºi împlinirea datoriei, nu dupã litera legii ºi a regulamen-
tului, ci dupã conºtiinþa de om onest ºi cu simþul responsabilitãþii sale morale.

În aceastã alternativã, este destul de greu a se nimeri mãsura justã, ºi a se
pune reguli care sã asigure interesul ºcoalei deopotrivã de bine din ambele
puncte de vedere.

Legea din 1864 a mers pânã la extrema limitã în primul sens, cãci ea lua
ministerului dreptul de a aplica orice pedeapsã corpului didactic, afarã de
avertisment. Orice altã pedeapsã nu se putea aplica decât de o comisiune de 5
profesori traºi la sorþi pentru fiecare judecatã în parte.

Dispoziþiunea aceasta avea deja inconvenientul cã micºora prestigiul minis-
trului faþã de administraþii sãi, ºi cã fãcea ca pedepsele, chiar când se aplicau,
veneau aºa de târziu în urma greºelii, încât se pierdea tot efectul lor. Mai este de
observat cã legea din 1864, care fãcea o situaþiune aºa de privilegiatã profeso-
rilor secundari, speciali ºi superiori, lãsa pe învãþãtori ºi pe institutori la discre-
þiunea absolutã a ministrului, ba ºi a revizorului ºcolar, care puteau sã le aplice
de-a dreptul orice pedeapsã, pânã ºi destituirea. Dar, ceea ce a fost mai rãu,
comisiunile de judecatã, aºa cum le forma legea din 1864, adeseori nu ºi-au
priceput datoria, ci, inspirate de un spirit de corp rãu înþeles, se socoteau obli-
gate a apãra pe acuzat de pedeapsã, uneori chiar în cazuri de vinã vãditã. Se
înþelege, nu totdeauna se fãcea aºa; dar destul a fost ca un numãr însemnat de
sentinþe sã fie date în aºa fel, pentru ca toate sã fie apoi lovite de discredit pânã
într-atât, încât miniºtrii preferau sã lase pe vinovaþi nepedepsiþi, mai bine decât
sã se expunã a fi înfruntaþi prin achitãri nimeritate.

O reacþiune contra acestei stãri de lucruri s-a produs chiar de la început,
cãci toate proiectele de legi, de la 1866 încoace, au propus lãrgirea puterii de
represiune a ministrului, fãrã a merge însã pânã a se atinge siguranþa poziþiunii
profesorului.

Cât pentru situaþia netolerabilã pe nedrept fãcutã învãþãtorilor ºi institu-
torilor prin legea din 1864, ea a fost îmbunãtãþitã în fapt chiar înainte de modi-
ficarea legii, prin mãsurile luate între 1885 ºi 1888 de cãtre dl D. Sturdza, pe
atunci ministru al Instrucþiunii Publice.

Dupã diverse schimbãri, aduse de modificãrile legilor votate în ultimii zece
ani, situaþia actualã este cea urmãtoare: pentru învãþãtori, institutori ºi perso-
nalul didactic al ºcoalelor elementare ºi inferioare de meserii ºi de agriculturã,
avertismentul, amenda, cenzura ºi întârzierea gradaþiunii cu un an, se pronunþã
de ministru; suspendarea ºi transferarea, de ministru, cu avizul conform al
consiliului permanent; a doua transferare ºi excluderea pe timp mãrginit sau
pentru totdeauna, de o comisiune judiciarã numitã pe ºase ani ºi compusã din un
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profesor de universitate ºi doi membri de curte de apel; pentru profesorii secun-
dari ºi pentru acei ai ºcoalelor comerciale ºi ai ºcoalelor superioare de meserii,
avertismentul ºi amenda se pronunþã de ministru; cenzura, de ministru, cu avi-
zul conform al consiliului permanent; iar toate celelalte pedepse, de o comisiune
judiciarã compusã din 5 profesori universitari ºi numitã pe ºase ani; pentru
profesorii ºi agregaþii universitari, avertismentul ºi amenda se pronunþã de
ministru, cu avizul conform al consiliului permanent; toate celelalte pedepse, de
aceeaºi comisiune judiciarã care judecã ºi pe profesorii secundari.

Cu modul acesta ºi astãzi ministrul nu poate aplica nici una din pedepsele
acelea care pot compromite stabilitatea situaþiunii unui învãþãtor oarecare, nici
pe acele care l-ar putea zdruncina întru atâta, încât sã-l poatã sili a pãrãsi învãþã-
mântul. De altã parte, comisiunile judiciare, fiind numite pe câte ºase ani iar nu
pentru fiecare cauzã în parte, vor avea mai mult simþul responsabilitãþii lor, ºi
vor putea sã-ºi formeze o jurisprudenþã, care sã regularizeze întrucâtva hotãrâ-
rile lor, lucru care era cu neputinþã în sistemul legii din 1864.

Situaþia actualã ar fi dar destul de bunã ºi ar asigura o administraþiune destul
de regulatã, dacã nu ar fi o împrejurare care zãdãrniceºte bunele prevederi ale
legiuitorilor: aceasta este introducerea în ºcoalã din ce în ce mai mult a luptelor
politice, cu toate pasiunile ºi violenþele lor.

Originea acestei calamitãþi stã în douã dispoziþiuni de lege, care amândouã
sunt excelente în sine, ºi au cu totul alt scop decât de a duce la un asemenea
rezultat. Una este aceea de a asigura stabilitatea corpului didactic; alta este
dispoziþiunea din legea electoralã ºi din cea comunalã, care a admis intrarea
profesorilor secundari ºi superiori în corpurile elective politice: camera, senatul
ºi consiliile comunale.

Nu se poate admite ca legiuitorul sã fi fãcut aceste excepþiuni cu intenþiunea
de a face o favoare specialã, de a crea un privilegiu pentru corpul didactic, în
contra intereselor ºcolii ºi ale þãrii. Dacã a cãutat sã asigure stabilitatea corpului
didactic, mergând chiar pânã la extremitatea de a-l sustrage aproape de tot de la
acþiunea ministrului, cum fãcea legea din 1864, era tocmai pentru cã se
presupunea cã ministrul, ca om politic, va fi expus influenþelor de partid, ºi s-a
voit ca aceste influenþe sã nu tulbure seninãtatea ºi liniºtea ºcolii. Iar dacã legea
electoralã ºi cea comunalã a fãcut pentru profesori excepþiunea de a-i admite în
corpurile elective, deºi fiind funcþionari plãtiþi ai statului, a fost pentru cã s-a
socotit cã profesorii, ca oameni independenþi ce erau, luminaþi ºi deprinºi a judeca
lucrurile cu obiectivitatea obiºnuitã în ºtiinþã, vor aduce în dezbaterile intereselor
publice liniºtea, sângele rece, reflecþiunea, logica netulburatã de consideraþiunile
personale, pe care era în drept cineva sa le aºtepte de la dânºii. Ce nepreþuit ar fi
pentru buna conducere a afacerilor publice un concurs de acest fel!

Dar nu a fost aºa. Politica a intrat în ºcoalã, fãrã a lãsa la uºã nimic din
bagajul ei, ºi a introdus împreunã cu dânsa zâzania, violenþa, dezordinea ºi
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nedisciplina. Dreptul profesorilor de a face politicã s-a interpretat pentru ei ca un
drept de a fi necuvincioºi, nu numai cu autoritãþile ºcolare, dar cu orice autoritate
a þãrii, fãrã a excepta nici chiar pe cea mai înaltã din toate. Prin presã, în întruniri
publice, pretutindeni unde se face o manifestaþiune politicã, ori de ce naturã ar fi,
se vãd profesori luând parte, fãrã a se vedea vreo deosebire între modul de a fi al
lor ºi al oricãrui altul care nu e reþinut de nici un fel de consideraþiuni.

Nu sunt mulþi acei care se gândesc cã calitatea lor de profesori însemneazã
ºi ea ceva, ºi cã le impune unele rezerve de care nu le este permis sã se eman-
cipeze. Dacã o lege le-a dat dreptul a fi aleºi, nu este nici o lege care sã le dea
dreptul de a nu-ºi face datoriile de profesori, ºi printre acestea în prima linie le
este impus ca sã fie disciplinaþi, sã aibã respect de ordine ºi de autoritãþi, sã dea
ºcolarilor exemplu de dreptate, de adevãr ºi de bunã cuviinþã în raporturile so-
ciale, ori de ce naturã ar fi ele. Cine nu ºtie, sau nu poate sã concilieze aceste
datorii cu exerciþiul altor drepturi ale sale, nu se cuvine sã fie profesor. Sã se
ocupe numai de politicã cel care nu o poate face în mod demn ºi liniºtit, ºi care
nu ºtie sã punã datoriile sale faþã de ºcoalã mai presus de pretinsul drept de a se
emancipa de toate regulile de bunã cuviinþã ºi de ordine; dar în ºcoalã nu are ce
cãuta. Este o incompatibilitate absolutã între chemarea înaltã ºi sfântã a unui
profesor, de a fi apostolul adevãrului ºi al iubirii între oameni, ºi aceea de a
semãna vrajba ºi a lucra pentru pervertirea simþului moral al þãrii.

Catã sã recunoaºtem cã, de ceea ce se petrece, nu profesorii sunt primii
vinovaþi. Legiutorii din trecut le-au dat dovadã de înaltã încredere, când i-au
chemat sã ia parte la conducerea afacerilor publice, dar ei nu au prevãzut cã vor
fi politicieni, care sã nu se sfiascã a introduce pânã ºi în ºcoalã anarhia, numai ca
sã-ºi înmulþeascã numãrul clienþilor. Ei nu au prevãzut ademenirile, promisiunile,
favorurile nepermise care se vor întrebuinþa pentru a face din profesori niºte
simpli agenþi politici, în locul oamenilor cumpãtaþi ºi înþelepþi pe care voiau ei sã-
i punã în serviciul þãrii. ªi este un mare merit, ºi o mare dovadã de înþelepciune
din partea corpului didactic cã, cu toate acele ademeniri ºi favoruri, abia un
neînsemnat numãr din membrii sãi meritã asprele critice pe care le formulãm aici.
Marea lor majoritate îºi însuºesc pe deplin cuvintele cu care nu de mult, într-o altã
þarã, într-o ocaziune solemnã, corpul didactic se exprima în aceastã materie:

„Am vãzut ºi vedem încã în toate zilele pe niºte politicieni fãrã scrupule
legând soarta ºcolii de soarta foarte precarã a destinelor lor electorale, fãcând
din institutor robul lor, scoborându-l, nici chiar la rolul de propagandist al unei
doctrine, ci de agent al unei coterii, în serviciul unei personalitãþi. În numele
interesului superior al þãrii ºi pentru salvarea ei, vã rugãm sã ne scãpaþi cât mai
curând de politicieni“.

Strigãtul acesta la noi nu este numai al profesorilor cuminþi ºi care suferã de
a vedea înjositã demnitatea corpului din care fac parte, dar al þãrii întregi. Trebuie
ca ºcoala sã fie scãpatã de politicã, cu orice preþ ºi numaidecât. Este de prisos sã
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vorbim de reforma ºcolii, de reforma moravurilor, pe câtã vreme vom asista,
neputincioºi sau nepãsãtori, la pervertirea simþului moral al generaþiunilor
viitoare care se consumã sub ochii noºtri, de unii din aceia care au jurat ºi sunt
plãtiþi ca sã lucreze numai pentru îndreptarea lor pe calea binelui ºi a adevãrului.

Din acest punct de vedere, regimul care este la noi nu existã în nicio altã
þarã. Nicãieri, absolut nicãieri, nu s-a crezut cã unui profesor i se poate permite
totul, îndatã ce se va pune sub egida a tot puternicã a politicii. Am vãzut în þãri,
al cãror liberalism nu se mai discutã, suspendându-se pe cinci luni un profesor
universitar, pentru o manifestare politicã destul de modestã, dar socotitã ofensa-
toare pentru autoritate, ºi un altul eliminat din corp pentru o publicaþiune al
cãrei spirit era opus ideilor de iubire de patrie ºi de ordine. La noi s-a vãzut
acum câþiva ani un profesor pãrãsind clasa împreunã cu ºcolarii lui, copii de 16
ani, ºi ducându-i la o întrunire publicã, fãrã ca sã i se întâmple nimic rãu; din
contrã. S-au vãzut oameni judecaþi în regulã ºi condamnaþi pentru fapte infa-
mante, luaþi sub protec-þiune ºi recompensaþi îndatã ce s-au pus la adãpostul
politicii. Aºa fiind, chiar puþinele mijloace represive ce prevedea legea rãmân
neputincioase, cãci pedeapsa se aplicã, nu pentru a face un rãu celui vinovat, ci
pentru a servi de exemplu; ºi cum are sã fie aºa, când cel vinovat se vede trans-
format în erou politic, designat pentru recompensele de mâine?

Oricare ar fi fost bunele intenþiuni ale legiuitorului din trecut, acum expe-
rienþa este fãcutã. S-a dovedit ca, dacã introducerea profesorilor în politicã a
adus þãrii servicii necontestate, aceste servicii pe zi ce merg sunt compensate,
cu un prisos din ce în ce mai mare, prin rãul colosal ce se face ºcolii ºi prin
viitorul periculos ce se preparã þãrii din cauza relei educaþiuni morale ce se dã
tinerimii. Experienþa a ieºit rãu.

Fãrã îndoialã nu va fi uºor a se aduce îndreptarea necesarã. În viaþa politicã,
orice pas înapoi este greu de fãcut. Dar datoria conducãtorilor este de a vedea rãul,
de a-i calcula consecinþele ºi de a spune adevãrul întreg. Noi ne facem aceastã
datorie, convinºi fiind cã oricât vor protesta cei interesaþi, toþi cei care judecã
lucrurile cu nepãrtinire ºi cu dor de þarã, fãrã a excepta însãºi imensa majoritate a
corpului didactic, ne vor da dreptate. De altfel, cel care se adreseazã Majestãþii
Voastre, e dator sã-i spunã adevãrul, fãrã a se preocupa de nimic altceva.

Pentru a se aduce îndreptare, trebuie sã înceteze confuziunea care se face
între dreptul profesorului de a face politicã ºi datoriile lui de profesor. Trebuie
sã se ºtie cã nu existã pentru dânsul niciun drept care sã-i permitã a se sustrage
de la acele datorii, ºi cã printre acestea, în prima linie sunt acele datorii de or-
dine, de disciplinã, de supunere la legi, pe care el însuºi e dator sã le inculce
ºcolarilor sãi. Trebuie sã se creeze mijloace de a se pedepsi repede ºi în mod
eficace orice abatere de acest fel; altfel, dezordinea se va perpetua, ºi ºcoala nu
poate sã trãiascã în dezordine. Se impune dar alcãtuirea unui cod, care sã
prevadã pedepse anumite pentru orice abatere de la datoriile profesionale, care
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sã loveascã în mod egal ºi pe vinovaþii care fac ºi pe cei care nu fac politicã ºi
oricare ar fi rangul lor în învãþãmânt.

Sã nu se spunã cã prin aceasta s-ar aduce atingere prestigiului corpului
didactic. Nu existã pentru nimeni niciun drept al cãrui exerciþiu sã fie permis
pânã la licenþã; ºi când aceasta se întâmplã, prestigiul corpului e atins prin faptul
licenþei, iar nu prin mãsurile ce se iau pentru înfrânarea ei.

Mai sunt în stat corpuri respectate ºi iubite de toþi, cãrora nu le este permis
a abuza de dreptul de a-ºi exercita drepturile cetãþeneºti, nici chiar în mãsura pe
care cerem a se impune pentru corpul didactic. Acelea sunt magistratura ºi ar-
mata; al cãror prestigiu, departe de a fi micºorat, este mãrit ºi asigurat prin
interzicerea lor de la orice manifestare pasionatã. Sã se compare, ºi sã se spunã
dacã prestigiul corpului didactic a câºtigat sau a pierdut prin amestecul lui în
luptele politicii militante.

De altfel, când discutãm asupra interesului ºcolii, asupra interesului þãrii,
nu putem sã ne împiedicãm de interesul unui corp, oricare ar fi acela.

Sã nu se zicã cã mãsurile ce cerem ar restrânge libertatea de acþiune a profe-
sorului, în exercitarea drepturilor ce-i conferã legile existente. Toate drepturile
consacrate prin legi se pot exercita în toatã deplinãtatea lor, când fiecare rãmâne
în limitele ce-i sunt trase ºi nu degenereazã în licenþã. Dar dacã ar fi adevãrat cã
exercitarea dreptului de a face politicã nu o pot avea profesorii decât cu con-
diþiunea de a continua starea anarhicã de astãzi, nu ezitãm un moment a spune
cã ar trebui sã se retragã profesorilor dreptul de a face politicã.

* * *

Avem oarecare dificultate de a lupta contra unui obicei introdus de câtva
timp în învãþãmântul de toate gradele: acela de a se acorda concedii lungi, sub
pretextele cele mai uºoare. Se invocã boalã, pentru care se produc certificate
medicale de complezenþã, studii, interese de familie. La un moment, numai
concediile acordate în învãþãmântul primar însumau un total de 180 de ani, ºi
variau de la câteva luni pânã la trei ºi patru ani.

Rãul ce decurge de aici pentru învãþãmânt este mare. Un suplinitor nicio-
datã nu poate sã prezinte garanþiile pe care le prezenta un titular, numit cu atâtea
precauþiuni ºi în urma atâtor probe de capacitate. El nu poate da niciodatã cate-
drei sale priceperea, interesul ºi tragerea de inimã pe care suntem în drept sã o
aºteptãm de la un titular, care e legat de dânsa pe viaþã. Este dar nedrept pentru
stat de a plãti un titular ºi a avea serviciile unui suplinitor. ªi rãul era ºi mai mare
când ºi suplinitorul cãpãta concediu ºi se înlocuia cu un al doilea suplinitor. Se
întâmpla astfel cã pe o catedrã trãiau câte trei sau patru inºi, care fiecare bene-
ficia cu ceva de la dânsa, iar serviciul se fãcea numai în proporþiune cu ceea ce
primea ultimul suplinitor.
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Luptãm cu stãruinþã pentru a stârpi acest rãu, cu toate greutãþile ce întâm-
pinãm, cãci nu e niciun mijloc care sã nu se întrebuinþeze pentru a se eluda mã-
surile noastre.

Singura excepþiune ce am fãcut a fost în favoarea absolvenþilor normaliºti
institutori ºi institutoare, care, din lipsã de locuri la oraºe, au fost siliþi sã
primeascã locuri de învãþãtori sãteºti. Am crezut cã faþã de dânºii, trebuie câtva
timp sã uzãm de oarecare indulgenþã, pânã ce sã se deprindã cu decepþiunea. Cu
încetul însã îi vom aduce ºi pe dânºii la regula comunã.

* * *

Legea din 1864 (art. 387) zicea: „Toþi membrii corpului învãþãmântului
public, pe cât se aflã în activitate de serviciu, au dreptul de scutealã de serviciul
militar“.

Din punctul de vedere al învãþãmântului, mãsura aceasta era excelentã. Nu
se poate calcula rãul ce rezultã pentru ºcoalã din reþinerea la cazarmã, timp de
trei ani, sau chiar de un an a unui învãþãtor, de orice grad ar fi. întreruperea
aceasta îl face sã piardã o mare parte din cunoºtinþele lui ºi din educaþiunea
specialã pedagogicã pe care, cu atâta trudã, a cãpãtat-o în ºcoala normalã, orga-
nizatã ca internat anume în vederea acestei educaþiuni. În cazarmã, învãþãtorul
contracteazã deprinderi care sunt în opoziþiune cu educaþiunea aceea, ºi cursul
ideilor lui suferã o întrerupere sau o deviere foarte dãunãtoare. În timpul acesta
catedra lui, fiind suplinitã, suferã toate neajunsurile semnalate mai sus.

Din nenorocire, dispoziþiunea legii din 1864 a fost anulatã prin legile de
recrutare subsecvente.

Legea învãþãmântului primar din 1896 reuºise sã concilieze interesul ºcoalei
cu acel al armatei, organizând militãreºte ºcoalele normale de învãþãtori ºi insti-
tutori. Cu modul acesta, normaliºtii cãpãtau instrucþiunea militarã chiar în ºcoalã,
sub controlul ministerului de rãzboi; iar dupã absolvire, erau scutiþi de serviciul
permanent în armatã. Regimul acesta nu a durat însã decât pânã în 1898 când, prin
legea de recrutare din acel an, corpul didactic primar a fost din nou supus legii co-
mune. De aceea avem o mulþime de catedre primare neocupate, pentru cã titularii
lor îºi fac serviciul militar, ºi, în fiecare an, în septembrie, tocmai când activitatea
ºcolii este mai intensã, o mulþime de ºcoli se închid, pentru cã învãþãtorii sunt che-
maþi la concentrare, fãrã mãcar sã poatã fi supliniþi; cãci cum se poate gãsi un
suplinitor la þarã pentru trei sãptãmâni, cu o platã de 58 lei pe lunã?

Este indispensabil sã se revinã la dispoziþiunile legii din 1896, dacã nu la
acele din 1864.
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ÎNVÃÞÃMÂNTUL PRIVAT

Dintre toate ramurile de învãþãmânt, acela care a fãcut mai puþine progrese
la noi este învãþãmântul privat.

Dintre legile asupra instrucþiunii votate în ultimii 40 de ani, singurã legea
din 1864 cuprinde 12 articole care se ocupã de învãþãmântul privat. Aceste
articole însã nu stabilesc mai nicio regulã certã, aºa cã ºcoalele private au rãmas
de fapt aproape libere de a avea orice programe, orice regulamente, orice fel de
personal. De aici a rezultat cã ºcoalele serioase care se înfiinþaserã altãdatã nu
au putut susþinea concurenþa celor care nu-ºi fãceau niciun scrupul de a da un
învãþãmânt superficial, cu un personal recrutat la întâmplare, pentru cã acestea
din urmã puteau sã se mulþumeascã cu o platã ce nu putea acoperi cheltuielile
unei ºcoale bine organizate. De aceea multe din ºcoalele mai de seamã s-au
închis, ºi celelalte merg anevoie, afarã dacã nu beneficiazã de vreo împrejurare
deosebitã care sã le permitã a lupta.

Regulamentul din 29 august 1885, a contribuit întrucâtva sã îndrepteze
aceastã stare de lucruri, silind sã se închidã o parte din ºcoalele mai puþin
serioase, prin faptul cã a stabilit un control sever în privinþa promoþiunii
ºcolarilor pregãtiþi în afarã de ºcoalele statului.

Dar regulamentul din 1885 a avut ºi o altã importanþã pentru învãþãmântul
privat; anume cã el pentru întâia oarã a dat o consacrare oficialã învãþãmântului
ºcolilor private, cãci a organizat în mod regulat examenele de promoþiune ale
ºcolarilor lor ºi le-a liberat certificate valabile în ºcoalele statului.

Mãsura aceasta a provocat pe vremea aceea reclamaþiunile celor care la
prima vedere nu-i înþelegeau sensul; ei însã se datoreºte cã mii de ºcolari, care
altãdatã primeau un învãþãmânt numai de formã, au putut sã-ºi regulize studiile,
cãpãtând siguranþa cã munca lor în ºcoalele private nu este pierdutã pentru
continuarea studiilor lor pânã la sfârºit.

Regulamentul din 1885 a fost modificat de mai multe ori de atunci, însã
principiul lui a rãmas neschimbat, ca ºcolarii particulari sã poatã trece examene
de promoþiune de stat, în anumite condiþiuni.

Atâta însã nu este de ajuns. învãþãmântul privat are nevoie de o lege spe-
cialã care-i lipseºte, fie cã multe din dispoziþiunile legii din 1864 sunt cãzute în
desuetudine, fie cã sunt cestiuni pe care acea lege nu le-a atins, ºi care azi au
trebuinþã de o soluþiune. Astfel, ca sã nu citãm decât una, este cestiunea învã-
þãmântului primar, care dupã constituþiune ºi dupã lege este obligatoriu pentru
toþi copiii de români; pe când, în cele mai multe ºcoli private, el este neglijat cu
totul ºi înlocuit prin studii strãine de programã.

De aceea chiar în viitoarea sesiune a corpurilor legiuitoare vom prezenta un
proiect de lege asupra învãþãmântului privat.
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În momentul acesta, regulamentele cãrora este supus învãþãmântul privat
sunt: acel din 4 iulie 1896, asupra ºcoalelor private; acel din 29 mai 1896,
pentru examenele de învãþãmânt primar ale copiilor pregãtiþi în familie sau în
institute private recunoscute de Stat; ºi acel din 12 august 1898, asupra ºcoalelor
secundare, care se ocupã ºi de examenele de promoþiune ale ºcolarilor privaþi de
curs secundar. Dintre acestea, cel din 4 iulie 1896, cautã sã dea o organizaþiune
întregului învãþãmânt privat.1

În afarã de aceste regulamente, învãþãmântul privat, în anii din urmã, nu a
dat loc la mãsuri generale de naturã organicã. Vom enumera aici numai câteva
din cele mai însemnate dispoziþiuni luate cu privire la dânsul.

Ne-au preocupat tendinþele puþin naþionale care se manifesteazã în ºcoalele
private dirijate de strãini, uneori chiar de români, ºi în care urmeazã copii de
români. Am observat cã aceºti copii sunt lipsiþi de un învãþãmânt suficient al
limbii române; cã istoria ºi geografia þãrii sunt neglijate ºi cã învãþãmântul reli-
gei ortodoxe se face foarte de multe ori cu cea mai culpabilã neglijenþã. Am mai
constatat cã partea educativã este lãsatã în pãrãsire, cã timpul de lucru este
scurtat prin vacanþe ºi sãrbãtori neprevãzute de niciun regulament.

Contra acestor abateri, am dat ordine repetate, care pentru unele ºcoli, cu
deosebire recalcitrante, au fost urmate de mãsuri de represiune severe. Astfel a
fost circulara din 16 noiembrie 1898 (anexa nr. 86), relativã la învãþãmântul
istoriei naþionale ºi al religiunii, ºi acea din 8 august 1903 (anexa nr. 87), prin
care impunem în mod obligatoriu introducerea în ºcolile private a cântecelor
naþionale, a imnului regal ºi a tablourilor istorice naþionale. Prin circulara din 29
ianuarie 1903 (anexa nr. 88), am recomandat a se da mai multã atenþiune edu-
caþiunii în ºcoalele private. Prin aceea din 17 noiembrie 1897 am oprit a se sus-
penda cursurile în ºcoalele private în alte zile decât sãrbãtorile prevãzute pentru
ºcoalele statului. Nu citãm mai multe altele de mai micã însemnãtate.1

Cu toate aceste ordine repetate, sunt ºcoli care cu persistenþã se sustrag de
la datoria lor ºi care prin aceasta se expun la mãsuri de represiune. Astfel am
fost siliþi, anul trecut, sã ordonãm închiderea ºcoalelor primare bulgare din
Tulcea ºi Babadag, care cu toate ordinele, avertismentele ºi înlesnirile ce li se
fãcuserã, se opuseserã ani întregi de a se conforma regulamentului, se obstinau
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1. Regulamenlal din 4 iulie 1896 e publicat în „Monitorul Oficial“ din 4 iulie 1896 ºi
în „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1864–1901, p. 5691; Regulamentul pentru examenele
de învãþãmânt primar ale copiilor pregãtiþi în familie e publicat în „Monitorul Oficial“ din
29 mai 1896 ºi în „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1864–1901, p. 555; Regulamentul ºcoa-
lelor secundare din 1898 e publicat în „Monitorul Oficial“ din 12 august 1898 ºi în „Colec-
þiunea legilor Instrucþiunii“ 1864–1901, p. 702. Dispoziþiile privitoare la elevii pregãtiþi în
particular se gãsesc de la art. 112 înainte.

2. Circulãrile citate aici ºi puse în anexele 86, 87, 88 ale „Raportului“ se gãsesc în
colecþia de faþã sub, nr. 20 (vol. I, n.ed.) ºi 82.
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a priva pe o mulþime de copii supuºi români de învãþãmântul suficient al limbii
române, ºi încredinþau instrucþiunea acestor copii unor strãini, veniþi de peste
graniþã, ºi care nu înþelegeau nicio vorbã româneascã.1

Ne-am preocupat asemenea de cãrþile introduse în ºcoalele private, ºi am
interzis întrebuinþarea acelora care erau de naturã a zdruncina iubirea ºi respec-
tul copiilor noºtri pentru þara lor.

În fine, am cãutat sã facem ca autorizãrile de a deschide aziluri confesio-
nale sã nu se mai acorde decât la persoane care sã împlineascã oarecare condi-
þiuni de competenþã ºi o moralitate bine stabilitã.

Desigur, toate aceste mãsuri nu sunt suficiente pentru a asigura învãþãmân-
tului privat o dezvoltare rodnicã ºi pentru a stârpi multele nereguli ce au putut
sã se strecoare într-însul în atâþia ani. Lipsa unei legi speciale ºi a personalului
de control deoarece nu dispunem decât de doi inspectori, nu ne-a permis sã
facem mai mult. Sperãm cã votarea viitoarei legi va pune pe minister în mãsurã
de a lucra mai cu spor ºi în aceastã direcþiune.

* * *

Meritã atenþiune faptul cã de doi ani încoace au început a se înfiinþa ºcoli
private profesionale, de care mai nainte nu exista mai niciuna. Acesta este un
semn cã noua tendinþã spre învãþãmântul practic prinde rãdãcini în spiritul
poporului, cãci altfel asemenea ºcoli nu ar avea nicio putinþã de a se înfiinþa ºi
de a trãi. Vom cãuta sã încurajãm pe acele care vor dovedi cã meritã.

Obiectivul educaþiunii în ºcoalã

Terminând aci expunerea situaþiunii întregului învãþãmânt credem necesar
a rezuma în puþine cuvinte direcþiunea pe care ne silim sã i-o imprimãm, ºi a
insista asupra câtorva mãsuri despre cari nu am zis încã nimic ºi care
caracterizeazã o parte din acea direcþiune.

Una din þintele noastre este de a restrânge domeniul pur teoretic al învãþã-
mântului atât cât e posibil, fãrã a-i compromite unitatea ºi soliditatea, ºi a
dezvolta partea lui practicã. Ne silim sã înlãturãm din învãþãmânt tot ce nu avea
viaþã decât prin puterea tradiþiunii, fãrã a rãspunde însã vreunei realitãþi oare-
care: fie o necesitate socialã actualã, fie îndestularea unei necesitãþi sufleteºti.
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1. Asupra ºcoalelor din Tulcea ºi Babadag a publicat Haret un Raport cãtre Rege în anul
1901 (în colecþia de faþã sub, nr. 9 (vol. I, n.ed.) ºi apoi, dupã un raport la consilul de miniºtri
în 1902 a închis ºcoalele acestea (în colecþia de faþã sub nr. 74).
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Mai cãutãm sã apropiem ºcoala de popor, sã o facem sã fie iubitã ºi respec-
tatã, sã fie centrul de unde sã porneascã curentele cele bune ºi sãnãtoase pentru
înãlþarea ºi întãrirea neamului.

Cãutãm a face ca învãþãmântul nostru sã devinã un învãþãmânt naþional, de
vreme ce ne silim a-l face sã se potriveascã þãrii noastre, în loc de a ne mulþumi
sã-l luãm fãcut gata, într-un timp ºi în niºte condiþiuni care nu mai sunt ale noastre.

Fãrã îndoialã, încercarea este foarte grea ºi ea poate fi supusã criticii în
detaliile sale; este imposibil însã ca þinta ei sã nu aibã aprobarea tuturor bunilor
patrioþi ºi a oamenilor prevãzãtori ºi avem credinþa cã chiar mijloacele ce între-
buinþãm, în generalitatea lor, sunt nimerite.

Scopul învãþãmântului însã nu este numai instrucþiunea, ci ºi educaþiunea
tinerimii, ºi aceastã de a doua parte este mai importantã ºi mai grea de realizat decât
cea d-întâi. Este grea mai ales la noi, unde silinþele învãþãtorului nu sunt îndestul
secundate de pãrinþi, care prea adeseori, dintr-un sentiment de iubire pãrinteascã
rãu înþeles, sunt dispuºi a considera ca acte de ostilitate contra copiilor lor orice
încercare de a le disciplina caracterul. Este greu ºi pentru minister, pentru cã în
aceastã privinþã el nu dispune decât de mijloace mai mult indirecte; ºi este greu cu
deosebire, pentru cã la noi, ca nicãieri aiurea, tinerimea se aflã pusã între sfaturile
de disciplinã, de corectitudine, de iubirea aproapelui ºi a adevãrului, care i se
propagã de pe catedrã, ºi exemplele de nesupunere, de rãzvrãtire, de violenþã, de
învrãjbire pe care politica introdusã în ºcoalã i le pune veºnic sub ochi. O bunã
educaþiune în ºcoalã va fi imposibilã, pe câtã vreme va dura aceastã stare de lucruri.

* * *

Înainte de toate, ºcoala trebuie sã sãdeascã în sufletul tinerimii iubirea
neþãrmuitã de þarã ºi sentimentul solidaritãþii naþionale. În sensul acesta s-au
luat de ºase ani încoace o serie de mãsuri.

Cea dintâi, ca datã ºi ca importanþã, a fost instituirea zilei de 10 mai ca zi
de serbare naþionalã pentru toate ºcoalele. Aceasta s-a fãcut prin circulara din 22
aprilie 1897 (anexa nr. 89) ºi prin decretul regal din 24 mai 1897.1

Instituþiunea aceasta a prins rãdãcini chiar de la început. Deºi în mai 1897
noi nu dispusesem a se serba decât în ºcoalele secundare ºi speciale ºi, deºi
mãsura fusese luatã numai cu 18 zile înainte de ziua serbãrii, pretutindeni s-au
asociat la dânsa toate ºcoalele, chiar cele primare ºi pânã ºi prin sate. De atunci,
ziua de 10 mai a rãmas o zi de mare manifestaþiune naþionalã pentru toate ºcoa-
lele ºi se serbeazã cu un entuziasm care nu slãbeºte deloc. Sunt oraºe ºi sate în
care populaþiunea întreagã se asociazã la miºcarea ºcolarã.

Organizarea serbãrii este lãsatã cu totul la iniþiativa directorilor ºcoalelor.
Ea cuprinde cântece în cor, discursuri þinute de profesori ºi de ºcolari, marºuri
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1. Circulara din aceastã anexã se gãseºte în colecþia de faþã sub nr. 3 (vol. I, n.ed.).
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la câmp, exerciþii gimnastice, concurs de oinã; la Bucureºti ºi la Iaºi s-a mai
adãugat concursul general al corurilor ºcoalelor secundare ºi speciale. Unele din
cele mai bune conferinþe þinute cu aceastã ocaziune au fost imprimate ºi rãspân-
dite într-un mare numãr de exemplare.

Ziua de 24 ianuarie este ºi ea o zi de serbare generalã pentru toate ºcoalele.
Afarã de aceste douã, s-a mai instituit serbarea aniversarã a bãtãliilor de la

Valea-Albã ºi de la Cãlugãreni. Din cauza vacanþelor, ziua acestor serbãri nu coin-
cide exact cu zilele aniversare: serbarea de la Valea-Albã se face la 30 august, ani-
versarea luãrii Griviþei; iar cea de la Cãlugãreni în prima duminicã din septembrie.

Serbarea de la Valea-Albã, care s-a fãcut anul acesta pentru a ºasea oarã,
este una din cele mai frumoase ºi mai înãlþãtoare, învãþãtorii, ºcolarii ºi sãtenii
din toate satele vecine, ºi pânã la mari depãrtãri, iau parte la dânsa cu însufleþire
ºi bucurie. Cea de la Cãlugãreni, instituitã prin deciziunea din 30 noiembrie
1902, s-a fãcut anul acesta pentru prima oarã.

În legãturã cu aceste serbãri patriotice, este ordinul ce am dat, ºi care se
executã întocmai, ca la dânsele veteranii din rãzboiul de la 1877 sã fie totdeauna
chemaþi ºi sãrbãtoriþi în modul cel mai demn; iar la serviciul religios, ce se face
în acele zile, preoþii sã facã pomenirea specialã a celor cãzuþi în rãzboi.

În 19 decembrie 1897, realizând o idee emisã de dl D. A. Laurian, am dis-
pus a se face tablouri comemorative de luptãtorii cãzuþi în 1877 pentru cucerirea
independenþei þãrii. Fiecare tablou conþine numele celor cãzuþi dintr-un sat,
înconjurate cu o cununã de lauri ºi de stejar, ºi însoþite de o dedicaþie. Tabloul
fiecãrui sat s-a atârnat în ºcoalã ºi în bisericã. Învãþãtorii sunt datori ca, în toate
ocaziunile, sã vorbeascã ºcolarilor despre evenimentele din 1877, ºi atunci sã
glorifice pe cei care au murit pentru þarã; iar preoþii au primit ordin de la toþi P.
S. Eparcioþi ca sã-i pomeneascã la liturghie în zilele cele mari.

Cu ocaziunea formãrii acestor tablouri, am fost siliþi sã facem o lungã
cercetare în toate satele, prin învãþãtori, preoþi ºi primari, pentru a stabili în mod
sigur lista completã a celor cãzuþi în rãzboi. Aceastã listã am publicat-o apoi
într-un volum.

Tot pentru a deºtepta ºi a întreþine sentimentul patriotic, atât în ºcoalã, cât ºi
afarã din ºcoalã, am dispus a se face ºi a se rãspândi, ºi în ºcoli, ºi în public,
tablourile istorice, despre care am vorbit mai sus; am obligat pe mãiestrii de
muzicã sã cultive cântecele româneºti; am fãcut sã se scrie ºi sã se rãspândeascã
cu preþul cel mai mic posibil scrieri ca Povestea unei Coroane de oþel, Istoria
Rãzboiului de neatârnare ºi Antologia românã de dl G. Coºbuc, România
pitoreascã de dl Al Vlahuþã, ºi facem a se scrie o istorie popularã a românilor.
Prin diverse circulare, în special prin cea din 15 august 1902, adresatã revizorilor
ºcolari (anexa nr. 90),1 am insistat asupra modului cum trebuie înþeleasã preda-
rea istoriei în ºcoalele primare, pentru a forma în copii conºtiinþa naþionalã.
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Tot în aceastã ordine de idei a fost datã ºi deciziunea din 2 septembrie 1902
(anexa nr. 91), prin care ºcolarii sunt îndatoraþi a saluta drapelul ºi a asculta
imnul regal în picioare ºi cu capul descoperit.1

* * *

Spiritul de ordine ºi de economie este nedespãrþit de o bunã educaþiune, iar
ºcoala poate lucra în mod destul de eficace pentru a-l dezvolta.

Pentru a ajuta acþiunea învãþãtorilor, am luat câteva dispoziþiuni, dintre care
vom cita pe cele mai însemnate.

Casele de economie ºcolare, înfiinþate prin legea Casei de economie de la 16
ianuarie 1880, rãmãseserã de câtva timp în oarecare pãrãsire. Am luat mãsuri
pentru ca ele sã funcþioneze regulat, am fãcut sã se ia socotelile celor întârziate, ºi
am însãrcinat pe un institutor cu grija de a se ocupa anume de ele ºi a ne þine în
curent cu mersul lor. Depunerile ºcolarilor au crescut în mod simþitor în anul din
urmã. Va trebui însã sã luãm mãsuri pentru a face sã funcþioneze aceste case ºi în
ºcoalele secundare, unde pânã acum ele nu existã, cu toate prescripþiunile legii.2

Prin circulara din 17 august 1903 cãtre învãþãtori, i-am îndemnat sã deprin-
dã pe ºcolarii lor a aduna plantele cãutate în medicinã, pe care pânã acum
farmacia le cumpãra din strãinãtate, precum ºi cârpele vechi, bune pentru fabri-
cile de hârtie. Mãsura aceasta nu numai va deprinde pe copii a fi strângãtori, dar
va avea de efect de a opri în þarã o sumã destul de însemnatã care se plãteºte pe
fiecare an strãinãtãþii, fãrã nicio trebuinþã.3

Prin circulara din 25 august 1902 (anexa nr. 90), am prescris învãþãtorilor
a adopta costumul sãtenilor, de care nu se cuvine a fi deosebiþi prin îmbrã-
cãmintea lor, ºi am oprit pe învãþãtoare de a purta îmbrãcãminte luxoasã ºi pre-
tenþioasã, care face sã se piardã la þarã portul naþional ºi deprinderile de
economie ºi simplicitate.4

Prin deciziunea din 8 iunie 1902, am proscris cu desãvârºire purtarea cor-
setului în ºcoalele de fete, atât pentru a combate apucãturile luxoase, cât ºi
pentru motive igienice.5

Într-o ordine puþin diferitã, am voit sã deprindem pe ºcolari a se mulþumi pe
cât se poate cu produsele industriei þãrii ºi, pentru aceasta, prin ordine repetate,
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1. Deciziunea aceasta e în colecþia de faþã sub nr. 73.
2. Inspectorul numit atunci era C. Popovici Tascã, institutor în Bucureºti, care, afarã de

cazurile speciale, adresa anual Ministrului rapoarte cu date statistice.
3. Circulara pentru adunarea de plante medicinale (pe care Haret n-o publicã în anexe)

se gãseºte în colecþia de faþã sub nr. 97 însã cu data de 30 august 1903.
4. E vorba de circulara citatã încâ o datã mai sus (Colecþia de faþã, nr. 72) ºi anume de par-

tea finalã, unde vorbeºte de rolul învãþãtoarelor pentru pãstrarea costumului naþional la sãtence.
5. Deciziunea aceasta e în colecþia de faþã sub nr. 63.
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am oprit pe directorii ºi directoarele internatelor statului a-ºi mai procura de la
fabricile strãine stofele, pânzeturile ºi celelalte articole care se produc în þarã.
ªcoalele de frânghierie au fost obligate a produce în þarã cânepa ce le este nece-
sarã, dupã cum am arãtat mai sus.

Excursiunile ºcolare, despre care am vorbit deja, cãutãm sã le încurajãm ºi
sã le propagãm, nu numai ca mijloc excelent de educaþiune fizicã, dar ºi pentru
a face pe ºcolari sã-ºi cunoascã ºi sã-ºi iubeascã þara.

Toate aceste mãsuri au de scop, fiecare în felul ei, a contribui pentru formarea
educaþiunii tinerimii. Nu ne facem însã iluziunea cã ele ar fi suficiente pentru
aceasta. Este cert cã educaþiunea nu poate fi opera decât a învãþãtorului, ºi mai cu
seamã a familiei. Rolul ministerului este mult mai restrâns, ºi noi numai pe acesta
l-am avut în vedere aici.

ªCOLI DE BELLE-ARTE, DE MUZICÃ ªI DECLAMAÞIUNE;
TEATRUL

Cine-ºi aduce aminte cât de restrâns era acum 20 de ani cercul de activitate
al Ministerului Instrucþiunii Publice ºi al Cultelor ºi vede cât este de vast astãzi,
îºi poate da seama de drumul strãbãtut în acest timp. Munca care s-a depus nu
a fost zadarnicã, cãci edificiul învãþãmântului public s-a înãlþat din ce în ce mai
mãreþ ºi a rãsplãtit silinþele celor ce au lucrat la dânsul.

Este însã o parte care, în mijlocul acestei rodnice activitãþi, a rãmas în pãrã-
sire ºi care reclamã ºi ea atenþiunea ºi îngrijirea noastrã; acestea sunt artele.

Generaþiunea de la 1864, în avântul ei de înainte mergãtoare, nu a pierdut
din vedere nici interesele artei: de atunci dateazã ºcoalele de belle-arte, de mu-
zicã ºi declamaþiune, muzeul de antichitãþii, pinacotecile. Ba încã, în ardoarea
ei, ea a crezut necesar sã înfiinþeze douã ºcoli de belle-arte, douã de muzicã, fã-
când ca, într-un timp când miºcarea noastrã artisticã era aproape nulã, sã între-
cem în numãr de ºcoli de arte pe þãrile cele mai vechi ºi mai mari.

Dar miºcarea începutã în 1864 s-a oprit pe loc. ªcoalele înfiinþate atunci au
rãmas în starea lor de la creaþiune, ºi ca organizaþiune, ºi ca numãr de personal,
ºi ca instalaþie; muzeul ºi pinacoteca vegeteazã, grãmãdite în niºte localuri im-
posibile ºi lipsite aproape de orice mijloace de înavuþire. Lumea noastrã artisticã
nu are încurajare; învãþãmântul artistic este rudimentar.

Cauza acestei stãri de lucruri stã în aceea cã problema cea mare a învãþã-
mântului a absorbit atenþiunea miniºtrilor atât de mult, încât nu a mai rãmas putinþa
de a se da o deopotrivã îngrijire ºi cestiunilor de artã. A mai fost cã miniºtrii, fiind
rareori competenþi ei înºiºi în cestiunile acestea, nu au gãsit ajutor nici în personalul
ministerului, unde nu existã nici un serviciu, cât de modest, în special consacrat
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artelor. De aceea nici chiar silinþele ºi bunãvoinþa celor care, pe apucate, au putut
sã dea ceva atenþiune artelor, nu au fost folositoare. În fine mai este lipsa aproape
completã a unui buget al artelor; cãci desigur nu meritã acest nume neînsemnata
sumã de 7.500 lei pe an, pusã pentru înavuþirea celor douã pinacoteci.

Va trebui sã se ia cât mai curând mãsuri pentru a se da ºcoalelor ºi muzeelor
niºte localuri ºi instalaþiuni mai demne de þarã; sã se mãreascã fondul pentru
înavuþirea muzeelor, dar mai cu seamã sã se dea instituþiunilor artistice niºte
legi, care le lipsesc cu totul, pentru a se organiza odatã; cãci organizaþiunea ac-
tualã, bazatã pe niºte regulamente vechi de 39 de ani, fãcute în pripã ºi cu lipsa
de oameni ºi de mijloace de atunci, nici nu meritã acest nume.

Material pentru aceste legi este destul. Fãrã a mai vorbi de experienþa adu-
natã în patru decenii, avem proiecte ºi memorii numeroase asupra acestei ches-
tiuni. Mai mult decât atât: în 1897, am format trei comisiuni, în care am reunit
pe toþi bãrbaþii cunoscãtori în materie de arte, cu însãrcinarea de a elabora trei
proiecte de legi: unul asupra ºcoalelor de belle-arte, altul pentru cele de muzicã
ºi declamaþiune, ºi cel de al treilea pentru teatru. Lucrãrile fãcute atunci au rãmas
neutilizate pânã acum. Ne propunem sã ne folosim de ele cât mai neîntârziat.
Vom cãuta sã facem în special ca ºcoalele de belle-arte ºi de muzicã sã fie
organizate astfel, încât sã serveascã ºi ca pepinierã de mãiestri bine preparaþi de
desen ºi de muzicã pentru ºcoalele secundare ºi speciale, ceea ce organizaþiunea
lor actualã nu are deloc în vedere.

La 1892, s-a votat legea pentru descoperirea monumentelor ºi obiectelor
antice, ºi mai ales acea pentru conservarea ºi restaurarea monumentelor publice;
legi importante ºi utile, care însã nu au dat tot ce trebuia sã dea: una, din cauza
nesuficienþei mijloacelor administrative, pentru a supraveghea descoperirea de
antichitãþi; cealaltã, din lipsa de mijloace bãneºti. Cea de a doua s-a întors chiar,
uneori, în contra scopului sãu; cãci, nepermiþând a se restaura unele monumente
altfel decât în conformitate cu pãrerile comisiunii monumentelor istorice ºi ne-
fiind mijloace a se împlini cererile ei, monumentele au cãzut în ruinã. ªi aici, pen-
tru ca legea sã dea tot efectul ei util, va trebui a se procura mijloacele necesare sub
forma unei alocaþiuni bugetare permanente, anume pentru restaurarea ºi între-
þinerea monumentelor istorice.1

Inventarul monumentelor publice ºi al celor istorice, prescris a se face prin
legea din 1892, s-a fãcut ºi s-a publicat în mai 1897.2
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1. Legea din 1892 „pentru descoperirea monumentelor ºi obiectelor antice“ e publicatã
în „Monitorul Oficial“ din 24 noiembrie 1892 ºi în „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“
1864–1901, p. 49. Comisiunea monumentelor isterice s-a înfiinþat prin o altã lege publicatã
în acelaºi nr. din „Monitor“ ºi la p. 51 din „Colecþia legilor“.

2. Inventarul s-a publicat sub acest titlu în 1903 de cãtre minister. Se poate gãsi în
Biblioteca Academiei, nr. III 122.759.
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ªcoalele de belle-arte

Cele spuse pânã aici, arãtând cã ºcoalele de belle-arte ºi conservatoriile au
trebuinþã de o reorganizaþiune radicalã, ne vom mulþumi a arãta acum numai
mãsurile mai însemnate ce s-au luat în privinþa lor în anii din urmã.

La ºcoala de belle-arte din Bucureºti, o creaþiune importantã a fost aceea a
secþiunii de arhitecturã, fãcutã prin deciziunea din 30 mai 1897 ºi organizatã
prin regulamentul din 12 septembrie 1898. Secþiunea aceasta, a cãrei nevoie era
imperios simþitã de demult, a avut chiar de la început un numãr de ºcolari destul
de mare, ba încã poate prea mare, pentru cã consiliul ºcolii, printr-o interpretare
prea largã a regulamentului, a admis un numãr de ºcolari ai unei ºcoli private,
care nu aveau împlinite toate condiþiunile necesare.

O altã mãsurã a fost aceea luatã prin deciziunea din 19 aprilie 1903 (anexa
nr. 92)1, care îndatoreazã pe studenþii ºcoalelor de belle-arte ca, printre celelalte
lucrãri ale lor, sã facã în mod obligatoriu pe fiecare an, ºi câte o lucrare de copiere
sau de reproducere de pe monumentele vechi româneºti. Mãsura aceasta are de
scop, pe de o parte de a face pe studenþi sã cunoascã de aproape aceste monu-
mente, iar pe de alta de a nu lãsa sã se piardã atâtea resturi artistice, care sunt pe
cale de a dispare. Lucrãrile cele mai bune vor contribui pentru a mãri fondul unui
muzeu religios, a cãrui trebuinþã devine pe fiecare zi mai simþitã, ºi pe al celui de
arte naþionale, despre a cãrui creaþiune am vorbit mai sus cu ocaziunea învãþã-
mântului profesional. Poate chiar ar fi nimerit ca ambele muzee sã fie unite într-o
singurã instituþiune, pentru care biserica Stavropoleos, reparatã ºi restauratã, ar
servi ca un cadru admirabil.

Am vorbit mai sus despre transformarea uneia din ºcolile profesionale de
fete din Bucureºti în ºcoalã specialã de arte naþionale, ºi nu mai revenim asupra
acestei cestiuni.

Conservatoriile de muzicã ºi declamaþiune

Pentru ºcoalele de muzicã ºi declamaþiune, singurele mãsuri generale ce
putem cita sunt douã: prima este introducerea taxelor pentru ºcolarii conserva-
toriilor, prin regulamentul din 31 iulie 1901; a doua introducerea diapazonului
normal, prin ordinul din 2 septembrie 1902.

Introducerea taxelor va avea de efect de a înlãtura din conservatorii mulþimea
de ºcolari care se înscriu, fãrã sã aibã cel mai mic talent artistic, ºi care prin
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1. Anexa notatã aici este o adresã cãtre directorii ºcoalelor de Belle-arte. Se gãseºte în
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numãrul lor face cã învãþãmântul devine o ficþiune pentru unele cursuri. Contra
acestui rãu am luat mãsuri încã din 1897 ºi 1898, ºi le-am repetat ºi în urmã,
impunând ca admiterile elevilor în conservatorii sã se facã numai prin concurs ºi
în numãr limitat, fixând anume numãrul elevilor pe care îi poate avea fiecare curs.

Mãsura aceasta nu a fost încã pe deplin executatã; numãrul elevilor deja
admiºi la cursuri era aºa de mare, încât nu s-a putut pânã acum reduce numãrul
lor la cel normal decât la unele cursuri. De altã parte, aceastã deprindere, de a
lãsa conservatorul liber deschis tuturor celor ce voiau sã intre într-însul, era aºa
de înrãdãcinatã, încât cu mare greuate am putut înfrânge rezistenþa celor care
voiau sã persiste în vechile deprinderi.

De vreme ce învãþãmântul din conservatorii, prin însãºi natura lui, este
individual, înmulþirea peste mãsurã a ºcolarilor avea drept rezultat evident, cã
timpul ce se putea consacra fiecãruia se reducea abia la câteva minute pe sãptã-
mânã; ºi de vreme ce cu atâta nici nu putea fi vorba de un învãþãmânt care sã-ºi
merite numele, se luase obiceiul ca ºcolarii conservatoriilor sã ia de la profesorii
lor ºi lecþiuni particulare plãtite. Cu sistemul acesta, se încuraja înmulþirea
excesivã a ºcolarilor, ºi se fãcea imposibil studiul pentru cei sãraci, chiar de erau
talentaþi, pentru cã ei nu erau în stare sã plãteascã lecþiunile private ale profe-
sorilor. De aceea, în legãturã cu mãrginirea numãrului elevilor, am interzis cu
totul profesorilor a mai da lecþiuni plãtite elevilor acestor ºcoli.

Prin legea din 1900 (art. 102, alin. II), profesorii ºcoalelor speciale sunt
asimilaþi cu profesorii secundari, în ceea ce priveºte datoriile. Aceasta
însemneazã cã profesorii speciali sunt datori sã dea câte 12 ore de curs pe
sãptãmânã, ca ºi cei secundari. Obiceiul era însã ca fiecare sã nu dea decât câte
6 ore. Am impus ca sã se revinã la lege.

Prin înlãturarea elevilor care nu dau probã de talent, precum ºi prin înmul-
þirea orelor de curs ale profesorilor, aceºtia vor putea dispune de mult mai mult
timp pentru fiecare elev, aºa cã învãþãmântul va deveni o realitate pentru dânºii.

* * *

Regulamentul conservatoriilor din 7 noiembrie 1870 prevedea ca directorul
sã fie ajutat în conducerea ºcolii de un comitet muzical. Aceastã dispoziþiune a
rãmas însã totdeauna literã moartã, pânã în anul 1901, când pentru prima oarã
am constituit aceste comitete.

Prin mãsurile luate de dânsele, vom semnala organizarea orchestrelor la
fiecare conservator, cu elevii lor proprii, ºi a producþiunilor publice fãcute tot cu
aceºti elevi. Deja în 1901 se înfiinþase în Bucureºti corul conservatorului, în
urma înfiinþãrii catedrei de cânt coral. Catedra de armonie a fost completatã prin
cursul de fugã ºi contrapunct, care pânã acum nu se fãcea.

Toate aceste sunt îndrumãri pentru viitor; conservatoriile aºteaptã însã
organizarea lor numai de la o lege care trebuie sã rezolve multe puncte ce nu se
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pot hotãrî numai prin mãsuri ministeriale, precum este, spre exemplu, cestiunea
numirii personalului didactic ºi aceea a organizãrii învãþãmântului lor.

* * *

Cu privire la învãþãmântul muzical, am arãtat mai sus diversele mãsuri
luate, ca aceea a instituirii concursurilor de muzicã în ºcoalele secundare ºi
speciale, a învãtãmîntului efectiv al muzicii în ºcoalele primare, a instituirii de
premii pentru cele mai bune coruri la sate, a introducerii în ºcoli a cântecelor
româneºti. Nu mai revenim asupra lor.

Teatrul

Dintre toate instituþiunile care depind de Ministerul Instrucþiunii Publice ºi al
Cultelor, aceea care merge mai greu este fãrã îndoialã teatrul. Cu toate acestea, nu
se poate zice cã statul nu s-a interesat de dânsul ºi nu i-a venit în ajutor în toate
felurile. Prin legea din 6 aprilie 1877, s-a cãutat a se da teatrului o organizaþiune
temeinicã, imitatã dupã aceea a Comediei franceze(61). Statul dã teatrelor din
Bucureºti, Iaºi ºi Craiova, subvenþiuni care ani întregi s-au menþinut la cifra de
195.000 lei pe an, fãrã a socoti 46.000 lei, cheltuielile direcþiunii generale a
teatrelor; în anii din urmã, cu toate reducerile fãcute, cifrele acestea sunt încã
respectiv de 168.000 ºi 41.000 lei. Teatrele din Bucureºti ºi din Iaºi au sãlile gratuit,
ceea ce reprezintã încã o sumã foarte însemnatã, care nu se poate evalua la mai
puþin de 100.000 lei pe an numai pentru teatrul din Bucureºti. Câte trele teatrele au
încã subvenþiuni de la comune ºi judeþe, care la un loc nu fac mai puþin de 90.000
lei pe an. În fine, statul a fãcut ºi face continuu cheltuieli cu reparaþiunea,
întreþinerea ºi înavuþirea teatrului din Bucureºti; aceste cheltuieli s-au ridicat de la
1875 pânã azi la 1.715.621 lei. Nu mai socotim deficitele însemnate pe care de mai
multe ori le-a plãtit tot statul. Toate acestea la un loc reprezintã cel puþin 50.000 lei
pe an. Ce nu s-ar putea face cu o asemenea sumã, consacratã în altfel artelor!

O asemenea subvenþiune din partea statului, oraºelor ºi judeþelor, ne pare
destul de însemnatã. Cu toate acestea, câtetrele teatrele duc o viaþã foarte pre-
carã, ºi poate de mult s-ar fi închis, dacã le-ar fi lipsit sprijinul statului în împre-
jurãrile cele mai grele.

Cauzele acestei stãri de lucruri sunt numeroase.
1. Împrejurarea cã un numãr relativ mare dintre societari nu mai sunt în stare

de a face servicii în raport cu situaþia ce ocupã în teatru ºi nici nu pot fi înlãturaþi
prin trecere la pensiune sau altfel, ceea ce încarcã teatrul cu o povarã însemnatã.
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2. Sistemul societariatului, care face din societari niºte adevãraþi funcþio-
nari, având un fel de inamovibilitate prea timpurie, incompatibilã pentru unii cu
munca intensivã ce reclamã arta teatralã.

3. Dificultatea ca, cu o singurã trupã, sã se facã faþã tuturor exigenþelor reper-
toriului variat ce trebuie sã aibã unicul teatru al oraºului, osteneala peste mãsurã ce
impune artiºtilor ºi greutatea de a se prepara bine piesele în asemenea condiþiuni.

4. Slãbiciunea studiilor dramatice în conservatorii, care nu produc destule
talente bine preparate, pentru a împrospãta personalul.

5. Iarãºi sistemul societariatului, care, imobilizând personalul vechi, face
grea, dacã nu imposibilã reînoirea lui, chiar dacã conservatoriile ar produce
tineri de valoare.

6. Diseminarea ajutoarelor oficiale la trei teatre, în loc de a avea numai unul
bine organizat, care ar putea atunci sã satisfacã el singur trebuinþele pe care nu
le pot satisface cele trei de azi. (Franþa are o singurã Comedie francezã; noi
avem trei!)

7. Organizarea costisitoare pe care o face necesarã aceastã mutiplicitate de
teatre subvenþionate.

8. Lipsa unui repertoriu destul de complet, scris într-o limbã curatã ºi aleasã
ºi potrivit gustului diverselor categorii de public.

9. Lipsa unei administraþiuni energice, care este necompatibilã cu organiza-
þiunea actualã, în care autoritatea directorului se reduce la a executa deciziuni
luate de comitet, ºi de care directorul nu este responsabil.

10. Concurenþa cafenelelor-concerturi ºi a trupelor strãine, de cele mai multe
ori cu totul inferioare, care, nefiind supuse la nicio taxã pentru sãraci ca pe aiurea,
ºi la nicio limitã de preþuri, absorb cea mai mare parte din clientela, care altfel ar
putea fi a teatrului naþional.

Ne mulþumim cu enumerarea acestor câteva cauze, care ni se par a fi printre
acele ce au adus actuala stare a teatrelor noastre; ne abþinem însã de a insista ºi
de a discuta, cãci avem trebuinþã sã mai studiem cestiunea, înainte de a ne putea
pronunþa cu siguranþã asupra ei.

BISERICA ªI CLERUL
Legea din 1893

Legea asupra clerului mirean ºi a seminariilor din 1 iunie 1893 este acea
care reguliazã în momentul de faþã afacerile bisericeºti; cât pentru seminarii,
organizarea lor a fost schimbatã, din cea fãcutã la 1893, prin legea modifica-
toare din 1901, despre care am vorbit deja.

În ceea ce priveºte biserica ºi clerul, legea din 1893 cuprindea în esenþã
urmãtoarele dispoziþiuni:
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1. Se limiteazã numãrul parohiilor la 297 pentru oraºe ºi 2.734 pentru sate;
ca consecinþã se menþin 297 + 2.734 = 3.031 preoþi ca parohi, se reduc treptat
toþi ceilalþi, numiþi supranumerari, ºi se opreºte în principiu de a se mai mãri
numãrul bisericilor peste cel existent la 1893.

2. Se fixeazã salariile personalului bisericesc.
3. Se punea în sarcina comunelor urbane plata personalului parohiilor urbane,

ºi în a statului plata celor rurale; pentru aceasta, se punea o dare de 4 lei pe an pe
fiecare cap de familie ortodox în comunele rurale, ºi se prevedea în buget o sumã
de 500.000 lei pe an, ca ajutor din partea statului pentru comunele urbane.

4. Se deferã toatã puterea disciplinarã asupra preoþilor în fiecare eparhie
unui consistoriu de trei clerici, numit pe trei ani.

Dupã 10 ani de experienþã, atât avantajele, cât ºi inconvenientele legii
clerului se pot judeca în destulã cunoºtinþã de cauzã.

* * *

De la prima vedere se observã cã numãrul parohiilor este prea mic. În oraºe,
numãrul de 400 de familii, pe care legea îl fixeazã pentru un paroh, este admisibil,
din cauzã cã populaþiunea este strânsã la un loc, ºi cestiunea distanþelor nu are
mare importanþã. Nu este însã tot aºa la þarã. Acolo întinderea mijlocie a unei
parohii, aºa cum o fixeazã legea, este de peste 4.700 hectare, ceea ce presupune
distanþe mijlocii de 7 kilometri de strãbãtut, în lung ºi în lat. În realitate, sunt
foarte multe parohii a cãror întindere este ºi mai mare, ºi acestea de ordinar sunt
tocmai parohiile de munte, unde locurile sunt rele ºi cãtunele rãzleþe de tot. Nu
sunt rare parohiile unde preotul trebuie sã alerge câte 20 de kilometri ºi mai mult,
pentru ca sã viziteaze pe parohienii sãi. ªi aceastã enormã greutate a distanþelor
nu este cel puþin compensatã prin numãrul mai mic al poporanilor; cãci numãrul
mijlociu de familii care revine unei parohii rurale este de peste 360.

Este uºor de înþeles cã în asemenea condiþiuni este imposibil unui paroh
rural sã-ºi facã cum trebuie datoria lui, care este, nu numai de a servi liturghia
în bisericã, dar ºi de a vizita într-una pe parohienii sãi, pentru a-i sfãtui ºi a-i
consola în nevoile lor.

Dar cestiunea se complicã ºi mai mult, dacã se considerã ºi numãrul
bisericilor existente. Acest numãr este cu mult mai mare decât acela al paro-
hiilor, cãci sunt 3.348 biserici filiale pe lângã cele 2.734 parohiale. Dupã lege,
preotul paroh este dator sã facã serviciul religios pe rând la toate bisericile din
parohia sa. Pretutindeni dar, unde sunt mai multe biserici într-o parohie, cre-
dincioºii nu pot asculta serviciul religios decât la douã sau trei sãptãmâni odatã;
cãci rareori distanþele sunt destul de mici, ca sã le permitã sã se adune toþi la
biserica unde se serveºte. Se înþelege lesne rãul cel mare ce decurge de aici, mai
ales la sãrbãtorile cele mari la Paºte ºi la Crãciun, când biserica din sat stã
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închisã. Sunt sate unde de la 1893 nu s-a mai fãcut serviciul în ziua de Paºte ºi
de Crãciun, singurul preot fiind ocupat la biserica parohialã.

Inconvenientele acestea merg crescând ºi înmulþindu-se cu cât numãrul
preoþilor supranumerari merge scãzând; ºi de aceea se înþelege pentru ce mitro-
poliþii ºi episcopii cautã prin toate mijloacele sã împedice reducerea acestor
supranumerari. Ministerul însã este silit sã urmãreascã aceastã reducere, obligat
fiind la aceasta prin prescrierile exprese ale legii.

Inconvenientele acestea ale legii au fost vizibile chiar de la punerea ei în
aplicare, ºi de aceea chiar de atunci a început sã se agite cestiunea înmulþirii
parohiilor. Sinodul s-a ocupat de dânsa în mai multe rânduri, ºi s-a fãcut tabele
de noile parohii ce se mai gãsesc necesare. Numãrul lor se urcã la aproape 500.
Nu a fost însã posibil pânã acum a se da satisfacere cererilor repetate ale
sinodului, pentru cã nu a fost posibil a se mãri bugetul cu vreo 500.000 lei pe an
pentru acest scop.

În schimb însã numãrul parohiilor urbane este prea mare în cele mai multe
oraºe. În unele pãrþi, numãrul lor s-ar putea reduce uºor la a treia parte din cel
de azi, ceea ce ar însemna o uºurare considerabilã pentru bugetele comunelor
respective.

* * *

Faptul de a se hotãrî în principiu ca preoþii sã fie plãtiþi de stat sau de
comunã este punctul capital în legea din 1893, cãci a asigurat situaþia clerului,
faþã de poziþiunea lui cea precarã din trecut. Ceea ce se poate imputa acestei
pãrþi din lege, este cã a creat pentru stat o povarã foarte grea, destinatã a deveni
cu mult mai grea în viitor, fãrã a crea ºi resurse sigure pentru a o acoperi.

În adevãr, legea clerului a impus statului chiar de la început o creºtere de
cheltuieli de 4.513.870 lei pe an, care este destinatã sã mai creascã încã cu aproape
3.000.000, prin adãugarea gradaþiunii preoþilor, ºi prin înlocuirea treptatã a preo-
þilor cu titluri nesuficiente prin alþii cu seminarul complet, care se plãtesc mai
scump. Este dar în total o sarcinã nouã, prezentã sau viitoare, de mai bine de 7
milioane care s-a impus statului în 1893. Pentru acoperirea ei, se prevedea un
impozit de 4 lei pe cap de familie ruralã, care putea sã dea cel mult 4.000.000 lei
pe an. Dar nici acest impozit nu s-a putut menþinea, ºi se ºtie pentru ce.

Cestiunea aceasta este foarte serioasã ºi nu trebuie pusã la o parte; ea
intereseazã bugetele viitoare într-un grad foarte însemnat, fiind vorba de o
creºtere viitoare aºa de mare.
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* * *

Dacã la inconvenientele acestea vom mai adauga ºi pe acela cã disciplina
preoþilor a fost slãbitã mult prin anularea autoritãþii mitropoliþilor ºi episcopilor,
care s-a înlocuit cu acea a consistoriilor, vedem cã sunt destule motive care im-
pun o revizuire a legii din 1893. Aceasta nu s-a putut încã face, din cauza nume-
roaselor lucrãri din anii din urmã, ºi din cauzã cã momentul era rãu potrivit, în
timpul crizei care ne-a bântuit; dar se va face în curând.

Criza a fãcut însã ca sã se modifice deja cifrele fixate de legea din 1893,
dupã cum s-au modificat toate legile care cuprindeau dispoziþiuni de naturã
financiarã. Între altele, s-a suprimat alocaþiunea anualã de 500.000 lei pentru
subvenþionarea comunelor urbane.

Dispoziþiunea aceasta a creat oarecare dificultãþi cu primãriile, dintre care
unele s-au socotit în drept a reduce sau chiar a suprima cu totul alocaþiunile
pentru cler, care le priveau în virtutea legii. Dreptul acesta nu-l au. Votul Came-
relor din 1901 a suspendat toate legile anterioare numai întrucât nu erau de
acord cu bugetul votat pentru 1901–1902, dar nu mai mult. El nu modificã întru
nimic celelalte obligaþiuni reciproce ale statului ºi comunelor. ªi de altfel, aceste
din urmã primiserã avantaje care se calculeazã cã sunt de mai bine de trei ori ºi
jumãtate mai mari decât subvenþia ce li se suprimase, prin adaosul de venituri
ce le-a adus creºterea impozitului funciar ºi reducerea progresivã a salariilor.

Casa Bisericii

Prin legea din 21 ianuarie 1902 ºi prin regulamentul ei din 31 martie 1902, s-a
înfiinþat ºi s-a organizat o instituþiune, care sperãm cã va aduce bisericii servicii cel
puþin tot atât de mari ca ºi acelea pe care Casa ªcoalelor le aduce învãþãmântului.

Casa Bisericii are însãrcinarea de a administra, sub controlul ºi autoritatea
ministrului, toate afacerile bisericeºti ºi religioase, care cad în atribuþiunile lui;
dar în acelaºi timp ea este declaratã persoanã juridicã, ºi ca atare i se dã dreptul
de a controla administraþiunea averilor bisericeºti, oricare ar fi provenienþa lor,
ºi de a face sã se respecte ºi sã se execute întocmai testamentele ºi actele de
donaþiune fãcute în favoarea stabilimentelor religioase.

Importanþa acestei din urmã dispoziþiuni este încã mai mare pentru biserici
decât pentru ºcoli, cãci bisericile posedã averi lãsate prin testamente, donaþiuni
sau altfel, mai mari decât ale ºcoalelor, ºi cu toate acestea mai niciun control nu
se exercitã asupra lor. Socotelile bisericilor care, dupã lege, trebuiau verificate de
cãtre primãrii, de cele mai multe ori nu erau luate cu anii; am avut ocaziune sã
vedem socoteli neverificate de 15 ani. Cât pentru averile lãsate prin testamente,
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neregulile ce se petreceau cu ele erau de neînchipuit. Biserici care aveau zecimi
de mii lei venit pe an cãdeau în ruinã, pe când veniturile serveau pentru a
întreþine armate întregi de funcþionari.

Casa Bisericii este chematã sã punã regulã în aceastã dezordine, ºi ea s-a
pus pe lucru cu energie ºi stãruinþã. În 18 luni de când existã, ea a descoperit
deja o mulþime de neregularitãþi, ºi luptã ca sã le punã capãt. Deja socotelile pe
trecut sunt aproape sã fie lãmurite la cele mai multe biserici, ºi sunt multe averi
din cele care erau în pericol de a se pierde, pe care Casa Bisericii le-a recãpãtat
sau este pe cale a le recãpãta. Dar lucrarea aceasta este neînchipuit de grea,
pentru cã sunt foarte mulþi aceia care, într-un fel sau în altul, se foloseau pe
nedrept de averile bisericeºti, ºi va trebui o luptã îndelungatã ºi înverºunatã
pentru a li se scoate din mânã. Atunci însã când se va fi fãcut lucrul acesta, când
Biserica va fi readusã în stãpânirea tuturor averilor care sunt ale ei ºi care se
risipesc, ea va fi scutitã în mare parte de tutela statului ºi va putea sã-ºi regã-
seascã vechea splendoare numai prin propriile ei mijloace.

Deocamdatã însã situaþia Casei Bisericii este destul de grea. Înfiinþatã
tocmai în momentul maximului crizei, sunt foarte restrânse mijloacele ce i s-au
pus la dispoziþiune, ºi prin urmare ºi puterea ei de luptã.

Pânã acum, singurul venit propriu al Casei Bisericii este acel care provine
din arendarea pãmânturilor date bisericilor prin diversele legi de împroprie-
tãrire, conform art. 7 din legea ei constitutivã. Acest venit, pentru 1903–1904,
este de 180.000 lei.

Cu toate acestea, Casa Bisericii a putut chiar din primul an al înfiinþãrii sale
sã înceapã a-ºi împlini obligaþiunile ce i se impun prin art. 8 din legea sa. În anul
1902, ea a întreprins cu propriile sale mijloace reclãdirea palatului mitropoliei din
Iaºi, restaurarea ºi completarea locuinþelor de la biserica Antim din Bucureºti, ºi
a înscris pentru prima oarã în bugetul sãu o sumã, modestã deocamdatã, pentru a
ajuta la reparaþiunea ºi construcþiunea de biserici rurale lipsite de mijloace.

Acþiunea Casei Bisericii se va simþi din ce în ce mai mult, cu cât mijloacele
sale vor creºte. Pentru a i le mãri, ºi în acelaºi timp pentru a aduce Bisericii un
serviciu pe care de mult îl reclama, ne-am propus sã regulamentãm fabricarea ºi
întrebuinþarea în biserici a lumânãrilor de cearã.

Altãdatã în biserici nu se tolera întrebuinþarea niciunui alt fel de lumânãri
decât de cearã curatã de albine. Aceasta era un bine ºi pentru igiena
credincioºilor ºi pentru conservarea picturilor, ºi pentru cã alimenta o industrie
înfloritoare, aceea a albinãritului, care îmbogãþea regiuni întregi. Cu timpul însã
fabricaþiunea lumânãrilor a început a se falsifica prin amestecul a tot felul de
ingrediente, ºi mai cu seamã a parafinei. Azi lumânãrile întrebuinþate în biserici
mai cã nu mai conþin ceara curatã. Din aceastã cauzã, aerul se umple de un fum
negru ºi gros, care pe de o parte este un pericol pentru sãnãtate, iar pe de alta
acoperã ºi distruge în câþiva ani picturile, care altã datã se conservau curate ºi
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frumoase secole întregi. Cât pentru albinãrit, el a dispãrut mai peste tot ºi încer-
cãrile ce se fac pentru a-l reînvia nu vor reuºi, dacã nu se va reasigura acestei
industrii întrebuinþarea pe care o avea altãdatã pentru productele ei.

De demult deja sinodul a cerut cu stãruinþã ca sã se interzicã fabricarea
lumânãrilor falsificate, precum ºi introducerea lor în biserici. S-au fãcut chiar ºi
proiecte de legi pentru aceasta, fãrã însã sã ajungã a se vota.

În toamna anului 1902, noi am afectat o sumã de 50.000 lei din veniturile
proprii ale Casei Bisericii, pentru înfiinþarea într-o mãnãstire a unei fabrici de
lumânãri de cearã curatã. Proiectul acesta însã nu a fost dus la îndeplinire,
pentru cã da loc la greutãþi practice ºi din cauzã cã se pãrea cã ar face grea situa-
þia fabricanþilor de lumânãri. În urma consfãtuirilor ce am avut, atât cu camerele
de comerþ, cât ºi cu fabricanþii, am alcãtuit un proiect de lege pentru fabricarea
lumânãrilor ºi pentru oprirea falsificãrii lor. Acest proiect îl vom aduce în
dezbaterea corpurilor legiuitoare.

* * *

Rstaurarea monumentelor religioase vechi ºi construirea altora din nou a
fost totdeauna constanta grijã a Maiestãþii Voastre. Numai în intervalul de la
1880 pânã la 1898, s-au cheltuit pentru acest scop 9.108.791 lei. În anii din urmã,
nevoile ne-au fãcut sã mai încetãm cu aceste lucrãri. De la 1901 încoace, ele nu
se mai continuã decât graþie sumei de 237.037 lei pe an, pe care Majestatea
Voastrã binevoieºte a o consacra pentru acest scop din lista Sa civilã. Cu toate
acestea, din excedentul anului 1901–2, s-a acordat ministerului cultelor o sumã
de 200.000 lei, din care s-au putut restaura mitropolia ºi palatul mitropolitan din
Bucureºti, bisericile Cotroceni, Antim, Popãuþi, Sf. Nicolae din Dorohoi, Sf.
Gheorghe din Hârlau, Golia, Barnovschi ºi Mihai-Vodã, ºi mãnãstirile Viforâta,
Govora, Arnota, Cãluiu ºi Cetãþuia. Nu am voit a face o restaurare completã, aºa
cum ar cere-o toate regulile artei: nu se putea face aceasta cu o sumã aºa de micã;
dar am voit numai sã asigurãm contra unei ruine complete niºte monumente de
un interes istoric de prima ordine, pânã ce timpuri mai bune vor permite a se
consacra sumele cuvenite pentru o restaurare completã.

Se observã însã o îmbucurãtoare nãzuinþã din partea credincioºilor înºiºi
pentru repararea sau reînoirea bisericilor. Este destul de mare numãrul lucrãrilor
de acest fel, care se fac numai cu subscrieri ºi ajutoare particulare: sunt sate care
cheltuiesc zecimi de mii de lei pentru a-ºi face biserica. Este chiar o trebuinþã a
se lua mãsuri pentru ca aceastã bunã pornire sã nu fie o ocaziune pentru
speculanþi de a abuza de neºtiinþa oamenilor, fãcându-le lucrãri rele ºi scumpe,
dupã cum s-a întâmplat deja în mai multe locuri.
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* * *

O cestiune care preocupã, atât pe P. S. L. mitropoliþi ºi episcopi, cât ºi pe
noi, este prepararea cântãreþilor necesari bisericilor. Pentru aceasta nu existã
nici o instituþiune regulatã, ºi din aceastã cauzã arta cântãrilor bisericeºti nu se
mai gãseºte decât rareori cultivatã prin biserici, mai ales prin cele depãrtate. P.
S. L. eparhioþi au înfiinþat, pe lângã mitropolii ºi episcopii câte o ºcoala specialã
de cântãreþi, care costã puþin ºi fac bune servicii. Ministerul ajutã cu mici sume
pe unele din acele ºcoli. Va trebui însã a se da ajutoare ceva mai însemnate
pentru a se face lucru temeinic.

* * *

Pentru a termina cele ce avem de zis asupra afacerilor religioase ºi biseri-
ceºti, vom adãuga cã, spre a înlesni preoþilor putinþa de a vorbi ascultãtorilor lor
ºi a le da sfaturile de care au trebuinþã, am luat mãsuri pentru a se alcãtui o
colecþiune de predici apropriate diverselor sãrbãtori ºi diverselor împrejurãri.
De asemenea ne silim a atrage ºi pe preoþi în miºcarea culturalã, care însufle-
þeºte într-un mod aºa de îmbucurãtor pe învãþãtori. Dar despre aceasta am vorbit
deja mai sus.

ADMINISTRAÞIUNEA CENTRALÃ

Administraþiunea ministerului a fost organizatã prin legea din 31 august
1892.1 În 1901 i s-au fãcut însemnate reduceri, impuse de greutãþile de atunci;
între altele, serviciul construcþiunilor s-a unit cu acela al contabilitãþii. Aceste
reduceri au fost consacrate prin legea modificatoare din 9 iulie 1901. O nouã
modificare s-a mai adus prin legea Casei Bisericii din 21 ianuarie 1902, care a
suprimat din minister serviciul cultelor, trecându-l la Casa Bisericii.

În momentul acesta, dar, serviciile ministerului sunt împãrþite între el, Casa
Bisericii, care a luat toate afacerile relative la cler ºi la bisericã, ºi Casa ªcoa-
lelor, cãreia i s-au trecut cele privitoare la dotaþiunea ºcoalelor, la construcþiunea
ºcoalelor primare ºi la averile proprii ale lor, ºi la pãmânturile ºcolare.

Am vorbit despre aceste douã Case ºi am arãtat eminentele servicii ce fac
ele. Doar prin înfiinþarea lor s-a introdus în administraþiunea averilor proprii ale
bisericilor ºi ale ºcoalelor era ordinei ºi a economiei. De aceea este de dorit sã
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se mãreascã resursele de care dispun, pentru a se mãri ºi puterea lor de acþiune.
Pentru Casa Bisericii, am arãtat în ce mod credem cã vom putea sã mãrim
întrucâtva veniturile ei proprii.

Cât pentru Casa ªcoalelor, însã, este de temut cã veniturile ei vor ajunge în
curând a nu-i mai fi de ajuns pentru împlinirea chemãrii sale, cãci aceste veni-
turi, departe de a merge crescând, s-au micºorat foarte mult în anii din urmã.
Iatã cele mai însemnate din cauzele acestei scãderi.

S-a micºorat, ºi este destinatã sã disparã cu totul, reþinerea de 20% de la
suplinitorii ºcolilor secundare, profesionale ºi comerciale, care se varsã la Casa
ªcoalelor: aceasta din cauzã cã numãrul acestor suplinitori s-a micºorat foarte
mult în urma examenelor de capacitate din anul trecut, ºi ei vor dispare cu totul
dupã cele care se vor mai face în anii viitori.

De altã parte, reþinerile pentru absenþe din leafa profesorilor, în urma noii legi
a pensiunilor, se varsã la Casa pensiunilor, în loc de a se mai da Casei ªcoalelor.

Pânã acum, Casa ªcoalelor nu a avut încã sã sufere mult de aceastã situa-
þiune; ba încã, în ultimii doi ani, graþie unei severe economii, a putut sã dea ºi
un însemnat excedent, cu toate cã a avut sã achite sume însemnate pentru o parte
din dotaþiunea ºcoalelor primare, contractatã în anii precedenþi. Trebuie însã sa
ne îngrijim pentru viitor, ºi pentru aceasta credem cã este drept ºi logic ca
veniturile create prin legi anume în vederea unor trebuinþe ºcolare, sã fie cedate
Casei ªcoalelor, pentru a le întrebuinþa ea la destinaþiunea lor.

Printre acestea, cele mai însemnate sunt douã: sumele cu care comunele ºi
judeþele contribuiesc la întreþinerea învãþãmântului profesional, conform legii,
ºi taxele plãtite de ºcolarii secundari ºi superiori.

Pentru cele dintâi, lucrul este clar. Legea învãþãmântului profesional (art. 2,
8, 16, 23 ºi 42) prevede cã ºcoalele profesionale vor fi întreþinute în comun de
stat, de judeþe ºi de comune, în condiþiuni pe care ea le determinã. Judeþele ºi
comunele varsã azi statului partea lor contributivã, dar ºcoalele se întreþin
numai din bugetul ministerului .

Cât pentru taxele ºcolarilor, scopul înfiinþãrii lor a fost „de a se acoperi
cheltuielile fãcute cu materialul didactic, cu biblioteca ºcoalei, cu materialul de
laboratorii, cu repararea stricãciunilor aduse localului ºi mobilierului“ (art. 16 ºi
54 din legea învãþãmântului secundar ºi superior). Cu toate acestea, de la înfiin-
þarea acestor taxe în 1901, niciun adaos nu s-a adus cifrelor corespunzãtoare din
bugetul ministerului, iar produsul taxelor se face venit la stat.

Venitul acestor taxe ar fi cu atât mai necesar sã se verse la Casa ªcoalelor,
cu cât este de îngrijit ceea ce se petrece cu clãdirile dependente de Ministerul
Instrucþiunii Publice. Ca sã nu vorbim decât de cele ºcolare, s-a cheltuit numai
de la 1880 pânã azi vreo 40 de milioane de lei cu construcþiunile sau restaurarea
lor. Dacã la aceastã sumã se adaugã valoarea clãdirilor ºcolare care erau
proprietatea statului din nainte de 1880, precum ºi acelor luate cu chirie, dar a
cãror întreþinere cade tot în sarcina statului, ajungem lesne la un total de cel puþin
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60 de milioane. Pentru reparaþiunile ºi întreþinerea lor în bunã stare, bugetul nu
cuprinde decât 70.000 lei pe an, din care trebuie sã se procure ºi mobilierul ºi
dotaþia ºcolarã. Ar trebui o sumã cel puþin de patru ori mai mare, având în vedere
cã multe din localurile vechi sunt în rea stare, ºi cã niºte localuri, în care trãiesc
copiii cu sutele, sunt expuse la stricãciuni mai mari decât altele.

De altã parte, laboratoriile universitare sunt frecventate de un numãr de
studenþi din ce în ce mai mare, ºi trebuinþele lor merg crescând pe fiecare zi.
Acum cã studenþii plãtesc taxe pentru laborator, este cu deosebire necesar a li se
pune la dispoziþie locuri ºi material suficient.

Acestea dovedesc îndeajuns cã venitul, creat în scopul determinat de a face
faþã acestor nevoi, trebuie sã meargã la destinaþiunea sa, ºi pentru aceasta Casa
ªcoalelor este indicatã de sine.

Cele ce am spus pentru clãdirile ºcolare se potrivesc încã ºi mai mult pentru
cele religioase. Þara este acoperitã de sute de mãnãstiri ºi de mii de biserici,
dintre care multe sunt monumente istorice sau artistice de cea mai mare însem-
nãtate. Toate aceste monumente se cuvine sã fie întreþinute, unele pentru cã statul
se foloseºte de clãdirile lor, altele în virtutea legii de conservare ºi restaurare a
monumentelor publice, toate, pentru cã fac parte din patrimoniul þãrii, ºi pentru
cã sunt aproape singurii martori ai trecutului nostru de suferinþe ºi de vitejie. Dar
pentru aceasta se dã 45.000 lei pe an. Nici nu e nevoie sã mai insistãm.

Este o socotealã greºitã aceea de a nu se întreþinea cum trebuie ceea ce este.
O reparaþiune care nu se face la vremea ei însemneazã o cheltuialã mult mai
mare care se va face mai târziu.

Este indispensabil ca, pentru reparaþiunea ºi întreþinerea clãdirilor, sã se
punã la dispoziþiunea ministerului sume îndestulãtoare, pe care le evaluãm la cel
puþin 500.000 lei pe an.

* * *

Este anevoie, ºi nici nu ar fi necesar a enumera mãsurile ce s-au luat în
minister pentru a asigura o administraþiune cât mai bunã, mai exactã ºi mai
economicã. E destul sã menþionãm vreo câteva.

– Lucrarea cea mai grea a ministerului în anii din urmã a fost punerea în
aplicare a noilor legi ale învãþãmântului, cu toatã mulþimea de regulamente, de
programe, de circulare, de ordine, de lãmuriri, de statistice, ce ea a comportat.
Pentru a avea o idee, este destul a se considera lista legilor, regulamentelor, pro-
gramelor ºi principalelor deciziuni ºi circulare emise de la 1897 pânã azi (anexa
nr. 93).1 Ne-am silit sã facem ca diversele regulamente sã fie pe cât se poate
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concordante, deºi se raportã la ºcoli de naturi diferite. Le vom supune în curând
la o nouã cercetare, pentru a face sã disparã nepotrivirile care ar mai fi.

– Este un lucru destul de neexplicabil ca Ministerul Instrucþiunii Publice,
administrând un personal didactic aºa de numeros, la care condiþiunile de bunã
purtare sunt esenþiale, sã nu fi avut un serviciu de state personale, cuprinzând
tot ce priveºte titlurile, serviciile, meritele ºi demeritele fiecãrui membru al
corpului didactic. Un asemenea serviciu existã în toate administraþiunile bine
organizate, chiar în acelea unde valoarea moralã a fiecãrui funcþionar are mai
puþinã importanþã decât în învãþãmânt.

Pentru a împlini aceastã lipsã, prin regulamentul din 30 mai 1898 am orga-
nizat un serviciu al statelor personale (anexa nr. 94), care a ºi început a func-
þiona de la 1 iunie 1898, ºi care în 10 luni a reuºit sã formeze statele personale
pentru întregul personal al învãþãmântului primar.1

Este regretabil cã acest serviciu a fost desfiinþat în aprilie 1899. L-am reîn-
fiinþat de la 1901; însã împrejurãrile de atunci nu ne-au permis a o face decât
numai pentru personalul învãþãmântului primar. Este indispensabil sã se
completeze pentru întregul învãþãmânt.

– Sistemul dupã care sunt organizate arhivele ministerului este din cele mai
primitive, ºi dã loc în toate zilele la pierdere de timp ºi la rãtãciri de hârtii. Prin
regulamentul din 3 iulie 1897, am introdus un sistem cu mult mai bun, care înlã-
tura toate inconvenientele, înlesnea serviciul într-o mãsurã foarte mare ºi asi-
gura un control riguros. În 1899 însã s-a revenit iarãºi la vechiul sistem. Astãzi
serviciul lasã de dorit încã mai mult decât înainte de 1897, cãci schimbãrile din
1897 ºi 1899 l-au încurcat ºi mai rãu. Este indispensabil sã restabilim sistemul
abrogat în 1899, pentru a pune capãt dezordinei.

– În mai multe din noile clãdiri ºcolare din cele mai mari se introdusese
lumina electricã ºi încãlzirea centralã cu cãrbuni de pãmânt. Aceasta a complicat
ºi a scumpit foarte mult serviciul, cãci a reclamat un personal întreg de mecanici
ºi fochiºti ºi un combustibil costisitor. A trebuit dar sã facem mari simplificãri.

La liceele din Craiova ºi Ploieºti se introdusese lumina electricã. Acest din
urmã liceu era externat ºi prin urmare nu avea serviciu de searã. Am suprimat
dar lumina electricã, ca inutilã.

Acelaºi lucru am fãcut la liceul din Craiova, dupã ce internatul lui a fost
trecut la liceul Sf. Sava.

La ºcoala normalã din Câmpulung, era introdusã încãlzirea centralã cu cãr-
buni de pãmânt. De vreme ce în partea aceea lemnele sunt abundente ºi ieftine, în
1898 s-a transformat sistemul de încãlzire, pentru a se întrebuinþa lemne.

Caloriferele de la Azilul Elena Doamna, care erau fãcute pentru a se încãlzi
tot cu cãrbuni, s-au prefãcut pentru a fi încãlzite cu petrol, ceea ce va da o
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economie de la combustibil aºa de mare, încât preþul transformãrii se va recâºtiga
în mai puþin de doi ani. Tot aºa s-au transformat, pentru a arde pãcurã sau lemne,
caloriferele de la liceul internat din Iaºi, la institutul de anatomie ºi la Uni-
versitatea din Iaºi, la institutul de bacteriologie din Bucureºti; tot aºa se va face ºi
pentru institutul botanic din Bucureºti ºi pentru liceele din Ploieºti ºi Craiova.

Cu toate aceste îmbunãtãþiri ºi transformãri, încãlzirea prin calorifere da loc
la o risipã de combustibil aºa de mare, încât creditele acordate pentru combus-
tibil erau în fiecare an depãºite cu sume care variau între 80 ºi 120 mii de lei.

Pentru a pune capãt acestei risipe, a cãrei cauzã era numai neglijenþa sau
reaua voinþã a personalului însãrcinat cu conducerea ºi privegherea instalaþiu-
nilor mecanice, am convenit cu un inginer specialist, ca sã se însãrcineze cu
privegherea instalaþiililor ºi a personalului technic, cu condiþiune ca d-sa sã pri-
meascã drept platã o parte din economia ce va realiza de la combustibil în raport
cu cheltuiala ce se fãcuse în iarna 1900 –1901, iar restul sã rãmânã ministerului.
Ceea ce s-a cuvenit inginerului din aceste economii a fost de a doua parte în
iarna 1901–1902 ºi de a treia parte în iarna 1902–1903. Rezultatul acestei
combinaþiuni a fost cã în prima iarnã s-a realizat o economie de 15.000 lei, iar
în a doua de peste 69.000. Cu transformarea fãcutã anul acesta la unele
instalaþiuni, pentru a se întrebuinþa petrolul, economia va fi ºi mai mare.

– De la 1864, ºcoalele au mers înmulþindu-se cu o repeziciune foarte mare,
iar serviciile lor reclamã din ce în ce mai multã competenþã specialã. Personalul
didactic fiind multã vreme format dupã reguli nu destul de severe, mulþi din
membrii lui ar fi avut trebuinþã de oarecare îndrumare ºi sã nu fie lãsaþi numai
cu conducerea foarte neîndestulãtoare pe care puteau sã o aibã prin ordinele ºi
circularele ministeriale. Ar fi trebuit ca chiar de la început sã se dispunã de un
corp numeros ºi capabil de revizori ºi inspectori, a cãror sarcinã sã nu fi fost
numai administrativã; ei trebuiau, din contrã, sã fi fost consilierii care sã
introducã metodele cele bune, sã privegheze de aproape mersul ºcoalelor ºi
aplicarea programelor, sã lãmureascã punctele obscure sau îndoioase, sã previnã
erorile, sã le îndrepteze când se produceau.

În anii din urmã, reforma întreprinsã, care atinge ºi tinde sã schimbe toate
deprinderile ºi tendinþele din trecut, face ca aceastã trebuinþã sã fie simþitã mai
mult decât oricând. Introducerea noilor programe ale învãþãmântului secundar,
ale ºcoalelor comerciale, ale celor profesionale, modificarea celor primare, pã-
trunderea peste tot a tendinþei de a da învãþãmântului caracter mai practic în
locul celui exclusiv teoretic, nu se poate face bine ºi uºor decât cu consiliile ºi
sub privegherea de tot momentul a unor oameni care sã cunoascã bine noua
direcþiune ºi sã ºtie sã o facã înþeleasã pentru numerosul nostru corp didactic.

În partea aceasta însã, învãþãmântul nostru a dus totdeauna lipsã. Pânã la
1886, învãþãmântul primar abia dispunea de 16 revizori ºcolari pentru toatã þara.
Cel secundar, pânã la 1882, nu avea nici un inspector; de atunci a avut uneori
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unul, alteori doi. Numãrul acesta cu mare greutate a crescut, aºa cã s-a ajuns a
se avea 33 revizori, 4 inspectori primari ºi 4 inspectori secundari; dar prin redu-
cerile din anii trecuþi, numãrul inspectorilor primari a scãzut la 2, ºi al celor
secundari asemenea. S-au mai adãugat 2 inspectori pentru învãþãmântul pro-
fesional, când acest învãþãmânt s-a alipit la Ministerul Instrucþiunii Publice.

Acest personal de control este departe de a fi suficient. Tot timpul lui este
abia de ajuns pentru a face faþã numai pãrþii curat administrative a însãrcinãrilor
lui; dar partea didacticã rãmâne în pãrãsire.

Se impune dar ca, cât mai curând, sã se mãreascã numãrul inspectorilor pri-
mari, secundari ºi speciali, ºi sã se înfiinþeze subrevizorii ºcolari, care se cer de 20
de ani, ar costa foarte puþin ºi ar fi aºa de mare ajutor revizorilor, în multiplele
însãrcinãri ce le impune noul fel de activitate al corpului didactic primar.

– Printre mãsurile de ordine generalã luate de minister, credem necesar a
aminti pe aceea care a impus ortografia Academiei Române ca obligatoare pentru
toate ºcoalele ºi autoritãþile dependente de minister. Deºi aceastã ortografie poate
sã mai sufere în viitor oarecare schimbãri, astãzi ea este admisã de cel mai înalt
institut cultural al þãrii, ºi prin urmare singura pe care o puteam impune. Mãsura
noastrã va contribui, credem, la stabilirea definitivã a unei ortografii regulate, a
cãrei lipsã este aºa de prejudiciabilã progresului limbii însãºi.

– Cu toate cã în ºcoalele secundare am înlocuit, în 1901, distribuirea de cãrþi
de premii prin distribuirea de medalii, cestiunea cãrþilor de premii este încã de
actualitate, cãci în ºcoalele primare primãriile continuã încã a distribui cãrþi, ºi
este de neînchipuit ce fel de cãrþi aleg ele de multe ori pentru aceastã ocaziune.
Ne propunem sã încercãm a forma o bibliotecã specialã în acest scop; iar pânã
atunci, a proscrie cu totul orice cãrþi, care nu ar îndeplini anumite condiþiuni.

CONCLUZIUNE ªI REZUMAT

Expunerea pe care o terminãm aici, sperãm cã va fi utilã, pentru a lãmuri
pe deplin spiritul în care conducem lucrarea de reformã a învãþãmântului. Am
fãcut-o în mod destul de amãnunþit, pentru cã o întreprindere de asemenea
naturã nu se poate judeca numai dupã principiile ei generale, ci ºi dupã mãsurile
de detaliu ce se iau pentru realizarea ei. Am mãrginit însã expunerea noastrã
aproape exclusiv la perioada trecutã de la 1896 pânã azi, pentru cã într-însa s-au
votat legile ºi s-au luat principalele dispoziþiuni al cãror complex formeazã
reforma, în înjghebarea ei actualã. Dacã însã timpul ºi spaþiul ne-ar fi permis, ar
fi fost bine ca expunerea sã fi cuprins ºi o parte istoricã, care sã înceapã de la
1864; cãci ar fi fost util a se urmãri filiaþiunea principalelor idei care s-au vân-
turat de atunci, ºi dintre care unele îºi gãsesc realizarea tocmai azi; ar fi fost ºi
drept a se cunoaºte partea de muncã adusã de fiecare din predecesorii noºtri în
serviciul reformei ce urmãrim.
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Cât pentru lucrarea noastrã însãºi, ea va putea fi judecatã în diverse feluri;
credem însã cã va fi greu a se formula o judecatã dreaptã ºi definitivã înainte de
câþiva ani. Pânã acum, mãsurile noastre nu au primit decât începuturi de
execuþiune; rezultatele nu se vor vedea decât mai târziu. Nu ne facem iluziune cã
ele vor fi perfecte din toate punctele de vedere. Lucrarea noastrã va putea sã
prezinte pãrþi susceptibile de a fi perfecþionate, ca orice lucrare omeneascã, mai
ales când este aºa de vastã ºi de complicatã. Am fãcut însã ce am putut pentru ca
lucrarea sã fie bunã, ºi pentru ca sarcina urmaºilor noºtri sã fie cât mai uºoarã.

* * *

Înainte de a termina, pentru ca sã se poatã da o privire generalã asupra
planului întregii întreprinderi, rezumãm aici, de o parte principalele lucrãri deja
fãcute, iar de alta acele care mai trebuiesc sã se facã.

Ca lucrãri deja fãcute sau pe cale de a se face, citãm pe cele urmãtoare:
În învãþãmântul primar. Legea învãþãmântului primar ºi normal primar din

1896, care fusese abrogatã în 1900, a fost restabilitã, cu oarecare adaosuri, în 1901;
Numãrul învãþãtorilor nefiind suficient, s-a introdus în ºcoalele rurale un

orar care permite a se face o mare economie de personal ºi de localuri; din
contrã, institutorii fiind mai numeroºi decât trebuie, se reduce numãrul lor prin
susprimarea locurilor ce rãmân vacante;

S-au luat mãsuri energice pentru completarea localurilor ºcolare primare,
s-au uºurat condiþiunile lor de construcþiune ºi s-a putut face ca în doi ani sã se
construiascã 439 ºcoli rurale, cu 718 sãli de clase ºi 172 locuinþe pentru diri-
janþi, iar altele se încep, sau se vor începe în curând; de asemenea, s-au construit
în ultimii ºapte ani 61 ºcoli urbane cu 245 sãli de clase;

S-a întreprins regularea circumscripþiunilor ºcolare primare;
Stãruim pentru îmbunãtãþirea mobilierului ºcolar;
S-a urmãrit dotarea ºcoalelor primare cu material didactic, în special cu

hãrþi ºi tablouri istorice;
S-a început seria publicaþiunilor antialcoolice ale Casei ªcoalelor;
S-a cãutat a se uºura ºi a se îmbunãtãþi dispoziþiunile relative la amenzile

ºcolare, asigurând în acelaºi timp încasarea lor regulatã;
S-au ieftinit cãrþile ºcolare primare ºi s-a asigurat uniformitatea lor;
S-au înfiinþat cantinele ºcolare;
S-au creat fonduri pentru ajutarea cu cãrþi a copiiilor sãraci;
S-a fãcut sã creascã proporþiunea frecventãrii ºcolii primare într-o mãsurã

foarte însemnatã, în unele judeþe cu 50%, de la un an la altul;
S-a simplificat programa ºcolii primare;
S-au modificat ºi s-au completat regulamentele, în vederea legii actuale;
S-a uºurat într-o mare mãsurã munca în clasã a învãþãtorului, prin împãr-

þirea claselor rurale în trei diviziuni ºi prin noul orar;
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S-au regulat vacanþele regionale în ºcoalele rurale;
S-au regulat examenele de absolvire a cursului primar în aºa fel, ca sã se

asigure un control serios al lor;
S-a introdus învãþãmântul practic agricol în ºcoalele primare rurale;
S-au înfiinþat învãþãtorii ambulanþi, în vederea acestui învãþãmânt;
Se fac silinþe pentru a propaga prin ºcoli apicultura ºi sericicultura;
S-au înfiinþat ºi s-au organizat grãdinile ºcolare;
S-au înfiinþat premii pentru învãþãtorii care vor avea bune grãdini ºcolare ºi

care vor contribui la lãþirea culturii cartofului;
S-a înfiinþat serbarea sãdirii pomilor;
S-au luat dispoziþiuni pentru a se distribui pe la ºcoli seminþe de arbori

fructiferi, pentru formarea de mici pepiniere;
Casa ªcoalelor a luat mãsuri pentru a înlesni învãþãtorilor formarea de

gospodãrii agricole;
S-au luat dispoziþiuni pentru organizarea ºi încurajarea lucrului manual în

ºcoalele rurale ºi pentru introducerea lui ºi în cele urbane;
S-a început introducerea învãþãmântului simultan pentru lucrul de mânã în

ºcoalele de fete;
S-au luat mãsuri pentru dezvoltarea învãþãmântului desenului ºi muzicii ;
S-a inagurat pentru învãþãtori un întreg program de activitate culturalã ºi

economicã, pentru a ajuta la îmbunãtãþirea stãrii pãturii þãrãneºti;
S-a început cu ei lupta contra alcoolismului;
S-au înfiinþat în 22 de luni 700 bãnci populare cu 59.844 membri ºi

4.250.600 lei capital;
S-au organizat cercurile culturale ale învãþãtorilor, cãutând a atrage în sfera

lor de activitate ºi pe preoþi;
S-au înfiinþat ºezãtorile sãteºti, þinute de învãþãtoare pentru femeile ºi fetele

din sate;
S-au înfiinþat 995 ºcoli de adulþi;
S-au luat mãsuri pentru înfiinþarea cursurilor complementare, prevãzute

prin art. 32 din lege;
S-au înfiinþat 640 biblioteci rurale ºi revista popularã „Albina“;
S-au luat mãsuri pentru publicarea de scrieri populare, dintre care un numãr

de lucrãri au ºi apãrut;
S-au luat mãsuri pentru a se vulgariza regulile cele mai elementare de igienã;
S-au încurajat serbãrile ºcolare cu caracter moral ºi patriotic;
S-a început publicarea unei biblioteci pedagogice în limba românã, pentru

învãþãtori ºi institutori;
S-a înfiinþat examenul de înaintare pe loc a învãþãtorilor;
S-a înfiinþat medalia „Rãsplata muncii pentru învãþãmântul primar“; 
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În fine s-a fãcut tot posibilul pentru a ridica prestigiul învãþãtorului în satul
lui, ºi pentru a face din el un agent de acþiune de prima ordine pentru ridicarea
sãteanului.

Pentru ºcoalele normale primare. S-a înfiinþat ºcoala normalã din Buzãu;
S-au clãdit localurile celor din Galaþi, Craiova ºi Bârlad, ºi s-a mãrit acel al

ºcoalei „Vasile-Lupu“;
S-a introdus învãþãmântul practic agricol în programa lor, care în celelalte

pãrþi ale sale a fost simplificatã, deºi numãrul anilor de curs s-a mãrit de la 5 la 6;
S-a înfiinþat pe lângã fiecare din ele câte o fermã, ºi li s-a dat câte un agro-

nom, cu însãrcinarea specialã de a conduce lucrãrilor practice ale ºcolarilor.

În învãþãmântului secundar. S-a fãcut legea din 23 martie 1898, abrogatã în
1900, dar restabilitã în 1901, ºi s-au organizat deja, dupã prescripþiunile ei, toate
ºcoalele secundare;

S-au fãcut programele analitice ale liceelor, gimnaziilor ºi ºcoalelor secun-
dare de fete, în conformitate cu noua lege, ºi în vederea unor metode mai per-
fecþionate decât în trecut;

S-a dat mai multã atenþiune dexteritãþilor (desenul, muzica, gimnastica); s-a
organizat cântul coral; s-au introdus concursurile de oinã; 

S-a introdus un curs de agriculturã la douã licee;
S-au luat mãsuri pentru a se scrie cãrþi didactice anume în vederea noilor

programe ºi pentru a se opri introducerea în ºcoli a acelora care nu li se potrivesc;
S-au luat mãsuri pentru ca ºcolarii sã nu fie încãrcaþi cu cheltuieli inutile de

cãrþi ºi rechizite;
S-a fãcut un nou regulament complet pentru ºcoalele secundare;
S-au introdus taxele ºcolare;
S-au introdus reguli severe disciplinare; s-a impus uniforma pentru toþi

ºcolarii secundari de ambele sexe;
S-au regulamentat examenele de absolvire de ºcoli secundare;
S-a înfiinþat colonia de varã a Azilului Elena-Doamna, de la Cozia, pe lângã

cea deja existentã la Predeal ºi pe lângã cea care se va organiza la Boboci;
S-a fãcut început excursiunilor ºcolarilor secundari în timpul verii;
S-a alcãtuit planul pentru dotarea ºcoalelor secundare cu material didactic;
S-a pus în studiu înfiinþarea bibliotecilor ºcoalelor secundare ºi speciale;
S-au þinut examene de capacitate pentru ocuparea catedrelor vacante în

învãþãmântul secundar, în urma cãrora s-au numit 117 profesori titulari, ºi se va
mai þinea încã o sesiune suplimentarã în anul 1903–1904;

S-au înfiinþat conferinþele profesorilor secundari;
S-a fãcut regulamentul pentru comisiunea de judecatã a profesorilor secun-

dari ºi superiori;
S-a convocat prima conferinþã a directorilor ºcoalelor secundare, pentru

dezbaterea cestiunilor de organizare ºi administrare;
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S-a mãrginit numãrul efectivului claselor secundare inferioare la cel legal,
rãmânând a se continua mãsura ºi pentru celelalte clase în anii urmãtori; prin
aceasta, ºi prin alte mãsuri, proporþiunea promovaþilor a crescut în mod simþitor;

S-au împuþinat gimnaziile ºi clasele divizionare de la licee ºi gimnazii.

Pentru seminarii. S-a format douã seminarii complete de câte 7 clase la
Bucureºti ºi Iaºi, în loc de 5 seminare necomplete, cu un curs de 8 ani, cum erau
pânã la 1901;

S-au fãcut programele analitice, în conformitate cu aceastã nouã organizare;
S-a alcãtuit un nou regulament;
S-au luat mãsuri ca cãrþile didactice pentru seminarii sã fie editate cu

cheltuiala Casei ªcoalelor;
S-a clãdit local nou pentru seminarul din Bucureºti.

Învãþãmântul profesional ºi comercial. S-a fãcut legea învãþãmântului pro-
fesional din 31 martie 1899, abrogatã în 1900 ºi restabilitã în 1901;

S-au înfiinþat din nou 8 ºcoli de agriculturã, 27 ºcoli de meserii, 2 clase a
V-a comerciale pe lângã licee de bãieþi, 3 clase comerciale de fete, 3 ºcoli de
menaj pentru fete; s-au înfiinþat din nou ºi s-au luat pe seama statului 3 ºcoli
profesionale de fete; s-au subvenþiont 2 ºcoli comerciale înfiinþate de judeþe sau
comune; se transformã în ºcoli profesionale 3 ºcoli secundare de fete;

S-au înfiinþat cantine pe lângã ºcoalele elementare ºi unele ºcoli inferioare
de agriculturã ºi de meserii;

S-a început, în septembrie 1903, seria expoziþiunilor anuale ale ºcolilor de
agriculturã ºi de meserii;

S-a înfiinþat ferma de la Râmnicul-Sãrat, pentru trebuinþele învãþãmântului
profesional;

S-au trimis doi învãþãtori în Boemia ºi doi în Bosnia, pentru a învãþa
prepararea ºuncii ºi uscarea fructelor;

S-au luat mãsuri pentru ca cânepa necesarã ºcoalelor de meserii sã se
cultive în þarã;

S-a alcãtuit regulamentul ºcoalelor de agriculturã ºi proiectul de
regulament pentru cele de meserii;

S-a modificat programa ºcoalelor profesionale de fete în vederea legii din
1899, organizându-se pe 7 ani;

S-a înfiinþat un atelier pentru facerea covoarelor ºi se preparã înfiinþarea
altuia pentru vopsirea lânurilor;

S-a pus începutul muzeului de arte naþionale;
S-a înfiinþat ºcoala profesionalã de fete de gradul II din Bucureºti, cãreia i

s-a mãrit localul, ºi s-a unificat învãþãmântul celor de gradul I;
S-a þinut examenul de capacitate pentru maiestrele suplinitoare ale ºcoa-

lelor profesionale prevãzut de art. 80 din legea învãþãmântului profesional;
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S-au instituit comisiunile de patronaj, compuse din doamne, pentru ºcoalele
profesionale de fete din Bucureºti ºi Iaºi ºi pentru acele de menaj din Bucureºti;

S-au regulamentat ajutoarele ce se dau absolventelor ºcoalelor profesio-
nale, pentru deschidere de ateliere;

Legea din 1901 prescrie înfiinþarea birourilor comerciale pe lângã ºcoalele
de comerþ;

S-au fãcut programe ºi regulamente noi pentru aceste ºcoli;
S-a fãcut programa clasei a V-a comerciale de pe lângã licee ºi gimnazii;
S-au înfiinþat câteva clase comerciale pe lângã ºcoalele secundare de fete,

ºi s-a fãcut ºi programa lor.

În învãþãmântul superior. Prin legea din 1898, s-a lãrgit mult autonomia
universitãþilor în afacerile care le privesc;

S-au abilitat 15 docenþi la ambele universitãþi ºi la diversele facultãþi;
S-a înfiinþat o catedrã de chimie agricolã la universitatea din Bucureºti;
S-a cumpãrat un teren vast pentru clãdirea laboratoriilor facultãþii de ºtiinþe

din Bucureºti;
S-au reunit toate serviciile facultãþii de medicinã din Bucureºti în clãdirea

care se ridicase pentru dânsa;
S-a fãcut regulamente nouã, puse în acord cu legea noua, pentru toate facul-

tãþile, afarã de cea de drept, al cãrui regulament este încã în dezbaterea consi-
liului permanent;

S-a fãcut un regulament de disciplinã pentru studenþii universitari;
S-a obþinut admiterea unui tânãr român la ºcoala germanã de arheologie de

la Atena;
S-a înfiinþat câte o cantinã universitarã la Bucureºti ºi la Iaºi.

În ceea ce priveºte corpul didactic în genere. S-a înfiinþat Casa de econo-
mie, credit ºi ajutor a corpului didactic;

S-a fundat Orfelinatul corpului didactic de la mãnãstirea Bistriþa (jud.
Vâlcea);

S-a cãutat a se restrânge cât mai mult concediile ºi se vor mai restrânge încã.

Din punctul de vedere general al educaþiunii în ºcoalã. S-au organizat ser-
bãrile patriotice ºcolare de la 10 mai ºi 24 ianuarie, precum ºi acelea de la
Rãzboeni ºi de la Cãlugãreni;

S-au aºezat în ºcoli ºi în biserici tabloul comemorativ ai celor cãzuþi în rãz-
boiul pentru independenþã; cu aceastã ocaziune, s-a publicat într-un volum lista
completã a lor, în urma unei anchete fãcute în toatã þara, prin primari, învãþãtori
ºi preoþi;

S-a dat atenþiune înfiinþãrii caselor de economie ºcolarã ºi s-au îndemnat
învãþãtorii a se ocupa, cu ºcolarii lor, cu adunarea plantelor medicinale;
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S-a recomandat ca învãþãtorii sã adopte costumul românesc;
S-a proscris întrebuinþarea corsetului de cãtre eleve;
S-a impus întrebuinþarea în ºcoli a produselor industriei þãrii.

În privinþa artelor ºi a învãþãmântului artistic. S-a fãcut inventarul monu-
mentelor istorice ºi naþionale;

S-a înfiinþat ºcoala de arhitecturã din Bucureºti;
S-a format comisiuni cu însãrcinarea de a studia cestiunile ºi a aduna

materialul pentru alcãtuirea legilor respective;
S-a impus studenþilor de la ºcolile de belle-arte ca, printre celelalte lucrãri

ale lor, sã facã ºi lucrãri de copiere sau de reproduceri de pe monumentele vechi
naþionale;

S-au introdus taxe ºi examene de admitere în conservatoriile de muzicã ºi
declamaþiune;

S-a introdus diapazonul normal;
S-a dat fiinþã comitetelor muzicale de pe lângã conservatorii, prevãzute

dejea prin regulamentul lor din 7 noiembrie 1870.;
S-a organisat câte un cor ºi câte o orchestrã, formate din elevi.

Pentru bisericã ºi cler. S-a înfiinþat prin lege Casa Bisericii, ºi s-a fãcut
regulamentul ei;

S-a început regularea socotelilor bisericilor rãmase încã nehotãrâte pe anii
trecuþi;

Se urmãreºte revendicarea averilor bisericeºti pierdute, risipite sau cotro-
pite în decursul timpurilor;

Se reconstruieºte palatul mitropolitan din Iaºi;
S-au restaurat biserica ºi palatul mitropoliei din Bucureºti ºi mai multe

biserici ºi mãnãstiri istorice;
S-a dispus facerea unei colecþiuni de predici apropriate mai ales trebuinþelor

populaþiunii sãteºti, pentru a fi citite în bisericã în zilele de Dumineci ºi sãrbãtori.

În ceea ce priveºte administraþiunea generalã. S-a înfiinþat serviciul sta-
telor personale;

S-au organizat arhivele ministerului dupã un sistem practic ºi raþional, care
însã a fost desfiinþat în 1899, ºi va trebui introdus din nou;

S-a transformat sistemul de încãlzire centralã de la mai multe din ºcoalele
clãdite în anii din urmã, pentru a se întrebuinþa petrolul sãu lemnele, în locul
cãrbunilor de pãmânt;

S-a introdus un sistem de supraveghere pentru instalaþiunile de încãlzire
centralã, care dã o însemnatã economie de combustibil;

Ortografia Academiei a fost fãcutã obligatoare pentru toate ºcoalele ºi auto-
ritãþile dependente de minister.
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* * *

Din acestea se vede cât de vastã ºi de variatã este lucrarea întreprinsã, ºi cât
de mult este încã de fãcut pânã sã se ajungã la rezultate definitive. Vor trebui
încã ani de muncã ºi multe rânduri de muncitori.

Deocamdatã, printre lucrãrile care sunt în curs de executare sau care sunt a
se face în curând, vom menþiona pe cele urmãtoare:

În învãþãmântul primar. Sã se înmulþeascã grãdinile de copii, mai ales prin
localitãþile unde se aflã ºi populaþiune eteroglotã;

Sã se urmãreascã completarea localurilor de ºcoli primare;
Sã se perfecþioneze sistemul de percepere a amenzilor ºcolare;
Sã se simplifice lucrãrile de cancelarie ale învãþãtorilor, institutorilor ºi

revizorilor ºcolari;
Sã se creeze cel puþin 2.000 de posturi noi de învãþãtori în cel mult 10 ani;
Sã se mãreascã numãrul revizorilor ºcolari ºi sã se înfiinþeze sub-revizori;
Sã se introducã examenele de absolvire a cursului primar ºi în ºcoalele urbane;
Sã se încerce a se organiza excursiunile de învãþãtori, pentru cunoaºterea

þãrii ºi vizitarea ºcoalelor celor mai bune;
Sã se doteze cu terenuri de grãdinã ºi de culturã ºcoalele rurale care încã nu

au;
Sã se mãreascã numãrul învãþãtorilor ambulanþi ºi sã se treacã în bugetul

ministerului;
Sã se ia mãsuri pentru ca sã devinã o realitate învãþãmântul lucrului de

mânã pentru fete în ºcoalele rurale, unde sunt numai învãþãtori bãrbaþi;
Sã se urmãreascã lupta contra alcoolismului, prin ºcoalã ºi prin învãþãtori;
Sã se formeze o colecþiune de desenuri colorate pentru proiecþiuni lumi-

noase, necesare cercurilor culturale;
Sã se înmulþeascã cursurile de adulþi la oraºe ºi la sate;
Sã se facã o lege pentru înlesnirea colportajului publicaþiunilor oficiale;
Sã se mãreascã numãrul învãþãtorilor care pot fi înaintaþi pe loc;
Sã se înfiinþeze o ºcoalã de notari, pentru care sã se utilizeze normaliºtii ºi

seminariºtii care au deja fãcute trei sau patru clase normale sau seminariale.

În învãþãmântul secundar. Sã se mãreascã numãrul inspectorilor, ºi sã se
facã câte unul pentru diversele dexteritãþi;

Sã se menþinã deprinderea de a se trimite pe fiecare an în strãinãtate, în mi-
siuni ºcolare, câte un numãr de profesori secundari ºi speciali;

Sã se completeze localurile ce mai lipsesc pentru ºcoalele secundare;
Sã se reînoiascã mobilierul vechi, înlocuindu-se cu mobilier sistematic ºi

perfecþionat;
Sã se facã dotaþiunea completã cu material didactic;
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Sã se înfiinþeze biblioteci pe lângã fiecare ºcoalã;
Sã se continue conferinþele profesorilor secundari;
Sã se fundeze o revistã a învãþãmântului secundar, special ºi profesional;
Sã se perpetueze conferinþele directorilor, þinute la doi sau trei ani.

Pentru seminarii. Sã se completeze ºi sã se îmbunãtãþeascã localul semi-
narului din Iaºi;

Sã se doteze ambele seminarii cu tot mobilierul ºi materialul didactic necesar;
Sã se ia mãsuri pentru introducerea în seminarii a învãþãmântului practic

agricol.

În învãþãmântul profesional ºi comercial. Una din ºcoalele profesionale din
Bucureºti sã se prefacã în ºcoalã pentru arta româneascã a lucrãrilor femeieºti;

Specialitatea hainelor de copii sã se introducã în ºcoalele profesionale de fete;
Sã se înfiinþeze un post de inspectoare a ºcolilor profesionale de fete;
Sã se provoace înfiinþarea unei societãþi ºi a unor instituþiuni de patronaj

pentru absolvenþii ºi absolventele ºcoalelor profesionale ºi comerciale;
Sã se înfiinþeze cursurile comerciale de seara ºi de duminica pentru adulþi;
Sã se înfiinþeze burse în strinãtate pentru comerþ, cum cere legea;
Sã se înfiinþeze ºcoalele comerciale pentru fete.

În învãþãmântul superior. Sã se adauge catedrele strict necesare care mai
lipsesc;

Sã se înfiinþeze secþiunea de ºtiinþe de stat la facultãþile de drept;
Sã se înfiinþeze doctoratul la facultãþile la care lipseºte;
Sã se clãdeascã localuri anume pentru facultatea de ºtiinþe din Bucureºti ºi

pentru laboratoriile sale;
Sã se reorganizeze laboratoriile universitãþilor, reunindu-se într-un numãr

mai mic de institute, pentru a reduce cheltuielile lor de personal ºi material;
Sã se înfiinþeze o grãdinã zoologicã în Bucureºti.

În ceea ce priveºte corpul didactic în genere. Sã se creeze ajutoare pentru vã-
duve ºi orfani, cum ºi pentru infirmii corpului didactic, care nu au drept la pensiune;

Sã se facã un cod disciplinar al corpului didactic;
Sã se facã posibilã radierea deplinã a pedepselor pentru cei pedepsiþi, care

dau dovezi netãgãduite cã s-au îndreptat;
Sã se îndulceascã prescripþiunile legii de recrutare faþã de membrii corpului

didactic.

În învãþãmântul privat. Sã se facã o lege specialã pentru acest învãþãmânt.

Din punctul de vedere general al educaþiunii în ºcoalã. Sã se înfiinþeze case
de economie ºcolarã ºi la ºcoalele secundare ºi speciale;

Sã se creeze o bibliotecã specialã pentru cãrþi de premii.
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În privinþa artelor ºi a învãþãmântului artistic. Sã se facã câte o lege pentru
ºcoalele de belle-arte, pentru cele de muzicã ºi declamaþiune ºi pentru teatre;

Sã se înfiinþeze în minister un birou special pentru afacerile privitoare la
arte ºi la învãþãmântul artistic;

Sã se înfiinþeze un muzeu special de artã religioasã, luându-se, poate, pen-
tru acest scop biserica Stravopoleos;

Sã se afecteze în mod regulat, prin buget, un fond suficient pentru restau-
rarea monumentelor istorice.

Pentru bisericã ºi cler. Sã se mãreascã numãrul parohiilor;
Sã se asigure o mai bunã disciplinã a preoþilor;
Sã se regulize prin lege fabricaþiunea lumânãrilor de cearã;
Sã se mãreascã veniturile proprii ale Casei Bisericii;
Sã se regulamenteze condiþiunile de construcþiune a bisericilor;
Sã se organizeze mai bine ºcoalele de cântãreþi ºi sã li se dea mijloace.

În ceea ce priveºte administraþiunea generalã. Sã se completeze serviciul
statelor personale;

Sã se schimbe sistemul actual al arhivelor.

* * *

În lucrarea de faþã, ne-am silit sã expunem problema învãþãmântului nostru,
aºa cum se prezintã ea astãzi, în modul cel mai complet ºi mai obiectiv.

Cestiunea este vastã ºi grea ºi nu ne permitem a crede cã modul nostru de
a o privi ºi soluþiunile ce propunem vor fi totdeauna cele mai bune. Vom fi însã
fericiþi, dacã Majestatea Voastrã va binevoi sã creadã cã lucrarea de faþã va
putea contribui întrucâtva la rezolvarea uneia din cele mai însemnate din proble-
mele care o preocupã.

(Acest raport s-a publicat în vara anului 1903 într-un volum de 408 p. + 293 p. anexele. Se
poate gãsi în Biblioteca Academiei Române sub nr. II 105.053. Idem în traducere francezã, 1903,
458 + 328 p. nr. II 56.727.)
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99.

Deciziunea nr. 49545 din 23 septembrie 1903 prin care se
modificã serbarea de la Cãlugãreni

Deciziunea1 publicatã în „Monitorul Oficial“ nr. 199 din 5 decembrie 1902
se modificã dupã cum urmeazã:

Art. 1. – În fiecare an se va face o serbare ºcolarã la Cãlugãreni (judeþul
Vlaºca), în amintirea bãtãliei de la 13 august 1595. Serbarea se va face în ultima
duminicã din august, cu excepþie cã în anii când ea cade la 30 august, serbarea
sã se facã tot în prima duminicã din septembrie.

La serbare vor participa ºcoalele rurale din vecinãtatea localitãþii, cu ºco-
larii ºi învãþãtorii lor ºi delegaþii de la ºcoalele din Bucureºti, Giurgiu ºi din
judeþele Ilfov ºi Vlaºca.

Art. 2. – Serbarea se va organiza în fiecare an de cãtre un comitet, compus
din d-nii colonel, comandantul regimentului Vlaºca nr. 5, directorul gimnaziului
din Giurgiu, revizorul ºcolar de Vlaºca, primarul comunei Cãlugãreni, sub
preºedinþia d-lui prefect al judeþului Vlaºca.

(Publicatã în „Monitorul Oficial“ nr. 151 din 30 septembrie 1903), în „Buletinul Oficial al
Ministerului Instrucþiunii“ nr. 218 din 15 octombrie 1903, p. 3756, în ,,Colecþiunea legilor
Instrucþiei“, 1901–1904, p. 612.)

100.

Circulara nr. 11829 din 22 noiembrie 1903 cãtre licee, ºcoale
secundare ºi profesionale ca sã aplice legea Casei de

economie cu elevii

Legea pentru înfiinþarea Casei de economie din 16 ianuarie 1880, la art. 15,
19, se ocupã ºi de chestia înfiinþãrii caselor de economie ºcolarã pe lângã ºcoa-
lele de orice categorie.

Sunt deja mulþi ani de când aceastã prescriere a legii a fost îndeplinitã în
ceea ce priveºte ºcoalele primare, urbane ºi rurale. Este însã neexplicabil pentru
ce ea a rãmas cu totul uitatã în ceea ce priveºte ºcoalele secundare, profesionale
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ºi speciale. ªi, cu toate acestea, propagarea spiritului de economie este una din
principalele þinte ale unei bune educaþiuni ºi este imposibil ca tocmai ºcoalele
mai superioare sã o neglijeze, când cele primare dau aºa de bune rezultate.

Am dar onoarea a vã invita sã daþi atenþiune acestei chestii ºi sã luaþi de în-
datã mãsuri pentru introducerea instituþiei Casei de economie ºcolarã în ºcoala ce
conduceþi. Pentru lãmuririle de care aþi avea nevoie, vã rog sã vã adresaþi d-lui C.
Popovici-Taºcã (în Bucureºti, strada Mântuleasa, nr. 9), care, ocupându-se de
aceastã afacere în ºcoalele primare, poate sã înlesneascã mult sarcina d-voastrã.

De mãsurile ce veþi fi luat vã rog sã ne faceþi cunoscut pânã la 1 ianuarie
1904.

(Publicatã în „Buletinul ministerului “ nr. 220 din 1 decembrie 1903, p. 3819, în ,,Colecþi-
unea legilor Instrucþiunii“, 1901–1904, p. 624.)

101.

Circulara nr. 11861 din 24 noiembrie 1903 cãtre ºcoalele
inferioare de meserii asupra caracterului pe care trebuie sã-l

aibã lucrãrile lor

O minunatã precizare de principii pentru rostul ºcoalelor de meserii, care s-ar fi
putut din când în când reaminti celor în drept.

Expoziþiunea ºcoalelor de arte ºi meserii, care a avut loc în Bucureºti, în
septembrie trecut, a dovedit silinþele pe care aceste ºcoli le-au pus pentru a rãs-
punde chemãrii lor ºi bunele rezultate pe care au reuºit sã le realizeze într-un
timp de tot scurt. Ministerul nu poate, deci, decât sã fie mulþumit cã noile ºcoli
au rãspuns aºteptãrilor sale ºi ale þãrii.

Trebuie însã sã atragem atenþiunea d-voastrã asupra caracterului pe care tre-
buie sã-l aibã cu deosebire lucrãrile acestor ºcoli. Nu trebuie uitat cã ele au de scop,
mai presus de orice alt, de a dezvolta prin sate ºi prin oraºele cele mici, industriile
cele mici locale, care se pot exercita cu înlesnire, fãrã unelte scumpe ºi multe, în
ateliere mici sau chiar prin locuinþele sãtenilor. Scopul este de a da acestor sãteni
ºi orãºenilor sãraci un mijloc de a-ºi câºtiga viaþa sau de a mãri venitul lor, în lu-
nile când munca câmpului îi lasã neocupaþi; de a face sã se producã în þarã o mul-
þime de obiecte de prima necesitate, de o fabricaþie uºoarã ºi de o consumaþie mare,
întrebuinþate de populaþia de jos ºi care azi în mare parte se aduc din strãinãtate; de
a face, în fine, sã se întrebuinþeze materiile prime pe care le vom avea în þarã.
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Aºa fiind, trebuie sã fie bineînþeles cã fabricaþia, spre exemplu, de mobile
dupã forme strãine, mai mult sau puþin de lux, de bucãtãrie complicatã ºi altele de
aceasta, nu poate corespunde scopului unei ºcoli inferioare ºi mai ales elementare
de meserii. Se poate admite ca ºcolarii sã facã asemenea lucrãri ca exerciþiu, dar
ele nu trebuie sã formeze ocupaþia principalã a ºcolarilor. Mobilele de lemn alb
lustruite sau nu, tronurile, mesele, scaunele, paturile ordinare, fierãria ordinarã
pentru cãruþe sau pentru uz curent în viaþa þãrãneascã, instrumentele necesare în
agriculturã, de lemn ºi de fier, cele mai simple ºi mai mult întrebuinþate, reparaþiile
cele mai uºoare ºi mai obiºnuite la piesele maºinilor agricole, plugurile,
frânghiile, hamurile de sfoarã, plasele de pescuit, pãlãriile de paie ºi de pâslã de
formã þãrãneascã ºi altele o mulþime de acest fel: iatã obiecte cu a cãror fabricaþie
pot sã-ºi câºtige viaþa o mulþime de modeºti meseriaºi, care s-ar aºeza prin sate,
unde vor înlocui pe mulþi meseriaºi strãini lipsiþi de cele mai multe ori de cunoº-
tinþa serioasã a meseriei lor, sau vor face sã înceteze importarea acestor obiecte
din strãinãtate.

O observaþie importantã trebuie însã fãcutã: ºcoalele sã caute sã producã cu
deosebire obiecte de formele ºi de dimensiunile cu care poporul este obiºnuit ºi
pe care el cautã cu preferinþã.

Va trebui ca fiecare ºcoalã sã caute sã reuneascã modele de obiectele cele
mai întrebuinþate în regiunea ei, cu formele, cu ornamentele lor, ºi sã se inspire
de aceste modele. Sã nu caute sã inoveze – cel puþin câtãva vreme – decât com-
binând între ele tot formele ºi ornamentele luate din popor, fãrã amestec de forme
sau de motive strãine. ªcoalele de meserii trebuie sã contribuie ºi ele, în limita
cercului lor de activitate, pentru conservarea modelelor ºi a artei populare, chiar
sub formele ei cele mai modeste. Formarea unei mici colecþii de asemenea
modele nu poate costa mult ºi se poate face chiar din fondul ºcoalei.

(Publicatã în „Monitorul Oficial“ nr. 199 din 27 noiembrie 1903; în „Buletinul Oficial al
Ministerului Instrucþiunii“ nr. 220 din 1 decembrie 1903, p. 3819; în „Colecþiunea legilor
Instrucþiunii“ 1901–1904, p. 620.)

102.

Circulara nr. 11862 din 24 noiembrie 1903 cãtre ºcoalele
elementare ºi inferioare de agriculturã pentru acelaºi lucru

Expoziþia ºcoalelor de agriculturã, care a avut loc în Bucureºti în septem-
brie trecut, a dovedit silinþele pe care aceste ºcoli le-au pus pentru a rãspunde

416 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. II

+Opere_vol_II_final.qxd  11/22/2009  1:15 PM  Page 416



chemãrii lor ºi bunele rezultate pe care au reuºit sã le realizeze într-un timp de
tot scurt. Ministerul dar nu poate decât sã fie mulþumit, cã noile ºcoli au rãspuns
aºteptãrilor sale ºi ale þãrii.

Trebuie însã sã atragem atenþiunea d-voastrã asupra caracterului pe care
trebuie sã-l aibã cu deosebire lucrãrile acestor ºcoli. Nu trebuie uitat cã ele au
de scop de a îmbunãtãþi cu încetul metodele de culturã ale sãtenilor noºtri. Nu
putea fi în intenþia noastrã ca aceastã transformare sã se facã deodatã, pentru cã
aceasta ar fi un lucru cu toi imposibil. Ceea ce voim e numai sã deprindem pe
sãteni, încetul cu încetul ºi prin multã stãruinþã, ca lucrãrile, pe care ei azi le fac
în mod cu totul primitiv, sã se facã mai bine: sã facã arãturi mai bune, sã aleagã
seminþele, sã facã semãnãturile la timp, sã observe rotaþia riguroasã a culturilor,
sã ºtie sã îngrijeascã pomii, sã-ºi îngrijeascã bine vitele. Dacã pe lângã acestea
vom adãuga cultura furajelor, mai cã am împlinit programa pe care am avea-o
deocamdatã în vedere. Când sãtenii vor fi adoptat aceste diferite învãþãminte, ne
vom gândi a-l face sã treacã la altele ceva mai depãrtate, sau mai grele, sau la
altele de o utilitate nu atât de imediatã.

Nu este dar necesar, nici util, ca ºcoalele elementare, ºi chiar cele inferioare
de agriculturã, sã caute a face cu ºcolarii lor, fii de sãteni, gospodarii rurali de
mâine, altceva decât de a-i deprinde cu o mai bunã practicã a aceloraºi lucrãri pe
care ºi pãrinþii lor le fac, iar nu a-i ocupa cu culturi de plante rare sau necunoscute
la noi, sau cu teorii asupra compoziþiei pãmânturilor sau altele asemenea. Ar fi
bine chiar ca pe pãmântul ºcolii sã se facã, una lângã alta, cultura primitivã cum
o face þãranul ºi cultura bunã cum o învaþã ºcoala, pentru ca ºcolarul sã facã
comparaþie între rezultate. O asemenea învãþãturã nu-i va mai ieºi din minte toatã
viaþa ºi va face mai mult pentru dânsul decât ani întregi de teorie.

Un obiect principal de preocupare pentru ºcoalele de agriculturã de orice
grad trebuie sã fie ºi cultura legumelor ºi nu e nevoie sã mai explicãm petru ce.
Dar ºi aici trebuie fãcutã o distincþiune: sunt legume care servesc pentru alimen-
taþia chiar a sãteanului ºi a familiei sale, ºi sunt altele care nu au cãutare decât
la oraº. Pe unde sãtenii pot avea putinþã de a-ºi desface produsele la oraº, aceste
din urmã îi pot aduce un însemnat adaos la venit; dar cele dintâi trebuie îngrijite
pretutindeni deopotrivã, cãci trebuie ca, cu orice preþ, sã scutim pe toþi sãtenii
de birul colosal pe care-l plãtesc grãdinarilor strãini pentru niºte legume pe care
cu atâta uºurinþã ºi le pot produce ei înºiºi.

Cu un cuvânt, învãþãmântul ºcoalelor elementare ºi inferioare de agricul-
turã trebuie sã fie exclusiv practic, fãrã nici o pretenþie de ºtiinþã înaltã ºi inspi-
rat exclusiv de trebuinþele cele mai imediate ale sãtenilor.

(Publicatã în „Monitorul Oficial“ din 27 noiembrie 1903, în „Buletinul Oficial al Ministeru-
lui Instrucþiunii“ nr. 220 din 1 decembrie 1903, p. 3820, în „Colecþia legilor Instrucþiunii“
1901–1904, p. 621.)
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103.

Circulara nr. 11966 din 5 noiembrie 1903 cãtre licee, ºcoli de
fete etc. în privinþa examenului de absolvire

Examenele de absolvire pentru cursul secundar, instituite prin legea învãþã-
mântului secundar ºi superior, s-au fãcut, anul acesta, pentru întâia oarã. Ra-
poartele ce am primit din partea preºedinþilor comisiilor de examinare sunt
aproape unanime pentru a constata cã aceste examene, dupã cum sunt concepute,
sunt de cea mai mare utilitate nu numai pentru a constata rezultatele dobândite
în patru ani de studiu, dar ºi pentru a da studiilor secundare un caracter destul de
mult deosebit de cel de pânã acum.

În adevãr, atât examenele de promoþiune cât ºi fostele examene de bacalau-
reat erau ºi sunt examene aproape exclusiv de ºtiinþã. Ele cerceteazã ºi cautã sã
constate numai gradul cunoºtinþelor elevului; se ocupã numai de instrucþia lui.
Din aceastã cauzã, în cea mai mare parte, examenele acestea fac apel la
memoria ºcolarului, fãrã sã se preocupe de educaþia inteligenþei lui, de folosul
pe care raþionamentul lui îl trage din cunoºtinþele dobândite. Ele nu cautã sã
vadã dacã ºcolarul ºtie sã gãseascã raportul care este între diversele cunoºtinþe
ce a cãpãtat; din contra, faptul cã diversele materii sunt predate de profesori
diferiþi, care se preocupã fiecare numai de materia lui, stricã unitatea pe care ar
trebui sã o aibã învãþãmântul ºi nu puþin contribuie pentru a aduce confuzie în
spiritul ºcolarilor. E adevãrat cã acest mare inconvenient se poate înlãtura, nu
numai prin modul cum se alcãtuiesc programele, dar mai ales prin conferinþele
profesorilor clasei, care trebuie ,,sã stabileascã armonia între lucrãrile deose-
biþilor profesori, aºa ca unul sã nu tulbure, nici sã împiedice lucrarea altuia, ci,
din contra, sã se uºureze unii pe alþii, evitându-se repetiþiile inutile ale aceloraºi
lucrãri la diversele materii, sau prezentarea lor sub aspecte contradictorii“. (Art.
208 din regulamentul ºcoalelor secundare.) Dar cu mare pãrere de rãu trebuie sã
constatãm cã aceastã dispoziþie salutarã nu este pãzitã în cele mai multe ºcoli,
ºi regretãm cã corpul didactic secundar se lipseºte astfel de cel mai bun mijloc
de a-ºi uºura ºi de a-ºi îmbunãtãþi munca.

Oricum ar fi ºi oricare ar fi modul cum aceste diverse cauze au lucrat asupra
dezvoltãrii învãþãmântului nostru, rezultatul a fost cã s-a ajuns, încet-încet, la
rezultatul cã învãþãmântul se ocupã numai de instrucþia elevilor, nu ºi de
formarea raþionamentului lor.

Timp de opt ani mintea copilului este supusã unei discipline de fier, în sco-
pul de a face sã reþinã o sumã de lucruri sub formã dogmaticã, fãrã a-i permite
cea mai micã manifestare personalã. Am avut prea adeseori ocaziunea sã cons-
tatãm prin noi înºine, cu ce vigilenþã mulþi profesori supravegheazã rãspunsurile
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ºcolarilor lor, pentru a nu-i lãsa sã se depãrteze nici cu o iotã de la formele ad-
mise; cum la fiecare moment raþionamentul profesorului se substitue în locul
raþionamentului ºcolarului, ºi cu ce severitate acesta este readus în fãgaº“ îndatã
ce încearcã sã se abatã pe cãi unde personalitatea lui sã se poatã arãta.

Sunt sigur, domn… director…, cã e destul sã amintesc aceste lucruri, care
nu pot scãpa din vederea niciunui observator atent, pentru ca fiecare sã zicã ca
ºi noi cã învãþãmântul astfel înþeles este cu totul greºit, pentru cã în loc sã
dezvolte iniþiativa ºi personalitatea copilului, o înãbuºe ºi face din el un fel de
automat, care este incapabil sã se mai conducã ºi sã se foloseascã de ceea ce
ºtie, îndatã ce lipseºte de lângã dânsul motorul care sã-l punã în miºcare.

Regulamentul ºcoalelor secundare, precum ºi repetatele instrucþii minis-
teriale, insistã asupra acestor lucruri, ºi îndreptarea va veni repede când meto-
dele moºtenite din trecut, pãrãsite de toþi pedagogii demni de acest nume, vor fi
înlocuite cu metodele raþionale.

Examenul de absolvire va contribui sã grãbeascã realizarea acestui dezide-
rat; cãci el va pune în evidenþã asupra fiecãrui elev în parte, insuficienþa meto-
delor care se vor fi întrebuinþat faþã de dânsul.

Prin adresa de faþã atrag, în special, atenþia d-voastrã asupra disertaþiei, care
este una din principalele probe care constituie examenul de absolvire. S-a vãzut
astã-varã cum unii candidaþi pierdeau câte o orã din cele douã de care dispuneau,
numai pânã ce sã se decidã a alege un subiect din cele 20 din care aveau dreptul sã
aleagã. Acest singur fapt ar fi deja de ajuns ca sã arate pânã la ce punct ºcoala
noastrã nu-ºi împlineºte scopul, de a fortifica caracterul ºi de a-i da spiritul de
deciziune. Pe urmã s-a vãzut cum mulþi candidaþi, chiar din cei de clasa a VIII-a,
nu ºtiu sã-ºi exprime gândirea, nici sã-ºi ordoneze ideile, nici, în fine, sã îm-
plineascã condiþiunile expuse în mod aºa de clar în art. 96, alin. III din regulament.

Trebuie ca lucrãrile ºcolarilor din diversele clase sã fie deja fãcute în aºa fel,
încât ei sã nu fie surprinºi, ca anul acesta, ºi sã se gãseascã dezorientaþi, îndatã ce
li se lasã ceva libertate de miºcãri. Trebuie ca diverºii profesori, printre celelalte
lucrãri ce dau ºcolarilor, sã-i punã sã facã ºi câte una-douã sau trei lucrãri, în felul
celor care se vor cere la examenul de absolvire ºi în aceleaºi condiþii. Sã nu li se
deie însã chestii de curs, cãci atunci ne-am întoarce iar la vechiul examen de
bacalaureat; trebuie ca chestiile alese sã fie acelea care pot permite ºcolarului sã
facã el însuºi, întrucâtva, sinteza cunoºtinþelor ce posedã, ºi sã punã ceva ºi din
propriile lui vederi, pe lângã acele pe care i le-a dat învãþãtura din clase.

Recomandãm cu deosebire exerciþiile de disertaþii, pentru cã, pe lângã avan-
tajele enumerate pânã aici, aceste exerciþii au ºi pe acela de a da ºcolarilor
deprinderea de a vorbi în public, de a-ºi îngriji vorbirea, de a-i sili sã-ºi ordoneze
ideile, de a-ºi mãsura timpul de care dispun. Dar pentru cã aceste exerciþii sã fie
în adevãr folositoare, este indispensabil ca profesorii, când le vor face, sã renunþe
cu totul la deprinderea de a tot întrerupe pe ºcolar, pentru a-i corija vorbele,
pentru a-i sugera idei sau pentru a-l sili sã-ºi schimbe ºirul raþionamentului.
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Deprinderea aceasta e foarte rea; ea este, în mare parte, cauza cã ºcolarii se
deprind a nu mai umbla singuri, ci tot mereu sã aºtepte sprijinul cârjilor altuia; pe
urmã, ea face pe ºcolar sã-ºi piardã ºirul ideilor, sã piardã încrederea în sine ºi sã
alerge, în cele din urmã, tot la ceea ce i-a spus cartea sau profesorul, renunþând la
ceea ce încerca sã spunã el de la dânsul. Trebuie, din contra, sã fie lãsat ºcolarul
sã-ºi termine disertaþia aºa cum poate ºi cum ºtie el, afarã numai dacã nu-i dã aºa
proporþii încât sã nu aibã timp sã o termine în ora de clasã; dar, chiar în acest caz,
sã nu i se ia cuvântul, decât atunci, când a ajuns la limita timpului ce i s-a putut
acorda. Dupã terminare, este bine ca critica sã i-o facã colegii lui, ajutaþi ºi com-
pletaþi de profesor. Cu modul acesta, nu numai cã atenþia clasei întregi va fi mereu
þinutã deºteaptã, dar se va obþinea acest mare rezultat, cã atât autorul disertaþiei cât
ºi colegii lui vor fi trataþi ca oameni formaþi, ºi nimic nu încurajeazã ºi nu
deºteaptã emulaþia copiilor ºi a tinerilor, mai mult decât aceasta.

Sistemul acesta, ca asupra lucrãrii unui ºcolar sã fie chemaþi ºi colegii lui
sã-ºi dea pãrerea, credem chiar cã nu ar fi rea sã fie generalizat ºi pentru lucrã-
rile scrise bimestriale ale ºcolarilor. Un domn profesor secundar aplicã cu suc-
ces sistema aceasta, ºi dupã îndemnul sãu, ºi, bazaþi pe experienþa sa, facem ºi
noi acest îndemn profesorilor secundari ca sã facã ca dânsul.

Nu putem încheia aceastã adresã, fãrã a atrage deosebita atenþiune a
d-voastrã, domn… director…, asupra rolului preponderent pe care trebuie sã-l
aibã profesorul de limba românã în toate chestiile pe care le atingem aici. Lui îi
revine mai cu seamã datoria de a deprinde pe ºcolari sã-ºi asimileze calitãþile de
vorbire corectã ºi mãsuratã, de ordonare a ideilor ºi de proporþionare potrivitã a
lucrãrii în vederea timpului disponibil.

Niciuna din materiile din programã nu poate face obiectul unui învãþãmânt
mai atrãgãtor ºi mai folositor dacã va fi privit în modul acesta. Din contra, ce
poate fi mai fastidios, mai inutil, mai vãtãmãtor chiar, decât un curs de limba
românã lipsit de lecturi numeroase ºi variate ºi de lucrãri în care iniþiativa ºcola-
rului sã aibã vreun rol, ºi redus doar la recitãri seci de reguli, de excepþii, de bio-
grafii ºi de critici fãcute gata ºi învãþate pe dinafarã, a unor scrieri pe care
ºcolarii nici mãcar nu le-au citit.

Terminãm aceastã comunicare, rugându-vã din nou – ºi cu toatã insistenþa
– ca sã o puneþi în vedere dlor profesori ºi sã-i rugaþi din partea noastrã ca sã
þinã seamã de dânsa. Vã rugãm ºi pe d-voastrã sã nu lipsiþi ca, în cursul anului,
sã privegheaþi dacã profesorii se conformeazã cererilor noastre ºi, în cazul
contrar, sã ne încunoºtiinþaþi.

(Publicatã în „Monitorul Oficial“ nr. 200 din 28 noiembrie 1903; în „Buletinul Oficial al
Ministerului Instrucþiunii“ nr. 220 din 1 decembrie 1903, p. 3822 în ,,Colecþiunea legilor
Instrucþiunii“ 1901–1904, p. 622.)
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104.

Circulara nr. 59304 din 2 decembrie 1903 cãtre învãþãtori
pentru consolidarea bãncilor sãteºti dupã noua lege a bãncilor

populare

Toþi oamenii de bine au urmãrit cu admiraþie munca bãrbãteascã ºi patrio-
ticã pe care au pus-o învãþãtorii în miºcarea pentru înfiinþarea bãncilor populare
prin sate. Mulþumitã muncii d-voastrã ºi a preoþilor, avem astãzi peste 1.100 de
bãnci, care garanteazã înlãturarea cãmãtãriei de pânã acum, cãreia cãdea jertfã
sãteanul în nevoie. statul, cum ºtiþi, a consfinþit munca d-voastrã, legiferând
instituþia bãncilor populare ºi luând-o sub ocrotirea ºi garanþia sa.

Însã, pentru ca aceastã ocrotire ºi garanþie sã poatã trece din domeniul
intenþiilor în acel al faptelor, se cere ca bãncile înseºi sã-ºi cunoascã interesul cel
mare ce-l au, de a trece din starea actualã de provizoriat la starea temeinicã legalã.

Statul nu poate garanta averea unei bãnci pânã când ea nu cere ºi nu se
supune de bunãvoie condiþiilor cerute de legea bãncilor populare.

V-a rãmas, deci, sã încoronaþi tot d-voastrã propria d-voastrã muncã,
grãbindu-vã de a da bãncilor fiinþa legalã.

Orice întârziere de a intra în lege e în dauna instituþiunii. întârzierea nu poate
sã bucure decât pe cãmãtari, care au tot interesul ca bãncile sã nu intre în lege,
pentru ca, în acest timp, vârând zâzanii între membrii bãncilor, sã poatã pune la
cale procese cu bãncile neintrate în lege. Cu acest prilej s-ar vedea cã bãncile
nelegale n-ar putea sta înaintea instanþelor judecãtoreºti, procesele ºi deci
capitalul s-ar pierde; neîncrederea membrilor ar veni imediat ºi toatã rãspunderea
moralã ar cãdea asupra d-voastrã, – iniþiatorii, – iar cãmãtarii ºi-ar ajunge scopul.

Sunt în joc ºi interesele superioare ale þãrii ºi munca ºi amorul d-voastrã
propriu; dar, mai presus de toate, nu lãsaþi sã se zdruncine încrederea pe care aþi
câºtigat-o faþã de sãteni, cã le sunteþi de folos pentru ridicarea lor materialã ºi
moralã. Vã îndemn, deci, ºi de rândul acesta, sã vã puneþi tot interesul de care
aþi dat dovadã cã sunteþi capabili, sã lãmuriþi ºi sã îndemnaþi pe sãteni sã intre
în legea bãncilor populare, ºi astfel sã-ºi asigure avutul pentru care stau la pândã
atâþia rãuvoitori.

(Publicatã în „Monitorul Oficial“ nr. 204 din 3 decembrie 1903; în „Buletinul Oficial al
Ministerului Instrucþiunii“ din 1 decembrie 1903, p. 3865; în „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“
1901–1904, p. 659; în ziarul „Voinþa Naþionalã“ din 4 decembrie 1903.)
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105.

Circulara nr. 12345 din 4 decembrie 1903 cãtre ºcoalele 
private ca sã introducã cãrþi aprobate de minister

Conform art. 58 din regulamentul ºcoalelor private, institutele particulare
care au programa statului urmeazã sã aibã în mod obligatoriu aceleaºi programe
ºi regulamente ca ºi ºcoalele similare ale statului.

Recurge deci, din aceastã obligaþiune reglementarã, ca ºi cãrþile introduse în
ºcoalele cu programa statului sã fie dintre acele aprobate de minister prin
deciziunile respective privitoare la cãrþile didactice primare, secundare sau speciale.

Multe din ºcoalele private cu programa statului se abat totuºi de la sus arã-
tata obligaþiune ºi introduc în ºcoalele lor cãrþi didactice care nu sunt din cele
aprobate de minister pentru ºcoalele publice ale statului.

Vã atragem serioasã atenþiune asupra art. 58 din regulamentul ºcoalelor
private, ºi vã invitãm sã-l aplicaþi în ºcoala ce dirijaþi ºi cu privire la cãrþile di-
dactice, cunoscând cã în caz când vom constata cã aþi introdus cãrþi neaprobate
în ºcoalã, d-voastrã care urmeazã dupã programa statului, vom aviza la mãsuri
de represiune severã în contra d-voastrã.

(Publicatã în „Monitorul Oficial“ nr. 208 din 9 decembrie 1903; în „Buletinul Oficial al
Ministerului Instrucþiunii“ nr. 220 din 1 decembrie 1903, p. 3825; în „Colecþiunea legilor
Instrucþiunii“ 1901–1904, p. 659.)

106.

Rezoluþia din 23 martie 1904 pe raportul institutorului 
I. Adamiu nr. 16415–1904 ca sã fie la ºcoli maºini de tuns,

foarfeci etc.

Ideile propuse sunt bune, dar contribuþia pe directori nu o credem practicã.
Se va aduce la cunoºtinþa revizorilor ºi directorilor de ºcoli urbane, precum ºi
diriginþilor de ºcoli rurale, pentru a-i îndemna sã caute a realiza dezideratele de
la numãrul 1, 2, 4 ºi 5 din acest raport, însã realizarea mijloacelor necesare se
lasã la chibzuinþã lor. Pentru cel de la numãrul 3, directorii se vor adresa direct
primarilor oraºelor unde sunt stabilimente de bãi populare, pentru a le cere
câteva bilete gratuite pe fiecare lunã pentru elevii cei mai sãraci.

(Publicatã în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 225 din 1 aprilie 1904, p.
4057.)
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107.

Rezoluþia din 19 mai 1904 pe raportul liceului naþional din
Iaºi pentru îmbogãþirea bibliotecii

Aceeaºi metodã pe care o întrebuinþa Haret faþã de iniþiativele învãþãtorilor o aplicã
ºi faþã de profesori. Trebuie sã semnalãm cã de atunci bibliotecile liceelor s-au îmmulþit
ºi îmbogãþit.

Luãm act cu cea mai mare mulþumire de acest raport. Se va invita dl
director sã încurajeze pe ºcolari pe calea apucatã, pentru cã este bunã ºi sperãm
cã dovada de fraternitate fãcutã prin constituirea acestei societãþi, va avea cea
mai bunã influenþã asupra dezvoltãrii morale a tinerimii de la Liceul Naþional ºi
pentru acum ºi pentru viitor. Raportul de faþã, rezoluþia ºi statutele alãturate se
vor publica în Buletin, ca sã serveascã de îndrumare ºi altor ºcoli care ar vrea
sã urmeze liceul Naþional din Iaºi.

(Publicatã în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 231 din 1 iulie 1904, p.
4427.)

108.

Deciziunea nr. 13075 din mai 1904 ca sã se suprime cele 
2 ha. de teren învãþãtorilor care nu dau venit de pe ele

Având în vedere cã unii din învãþãtorii cãrora s-au pus la dispoziþie cele douã
hectare teren pe care sã-l cultive cu elevii ºi sub supravegherea învãþãtorilor am-
bulanþi, prezintã socoteli din care ar reeºi cã acel teren nu produce niciun venit,

Considerând cã este inadmisibil ca douã hectare pãmânt chiar de calitate
mediocrã, sã nu producã niciun venit, atunci când el este cultivat în condiþiunile
cerute de regulile ºtiinþei.

Cã raþiunea pentru care s-a dat acele douã hectare a fost tocmai ca prin
producere de venit vãdit sã fie exemplu pentru sãteni,

Decidem ca regimul acesta sã se suprime învãþãtorilor care n-au dat venit
din cultura celor douã hectare pãmânt, ºi sã li sã cearã plata de arendã.

(Publicatã în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 228 din 1 iunie 1904, p.
4379.)

+Opere_vol_II_final.qxd  11/22/2009  1:15 PM  Page 423



424 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. II

109.

Circulara nr. 34077 din iunie 1904 cãtre învãþãtori arãtând cã
noua lege comunalã le dã drept a lua parte la dezbaterile

consiliului comunal

Aceastã deciziune aratã cã mãsurile luate de Haret în folosul ºcoalelor rurale ºi al
învãþãtorilor nu erau lãsate în uitare fãrã a se mai interesa dacã îºi ating în adevãr sco-
pul; ci, când era cazul, intervenea ca sã punã ordine ºi sã se împiedice abuzul.

Prin noua lege comunalã, s-a prevãzut cã învãþãtorul va lua parte la ºedin-
þele consiliului comunal, ori de câte ori ar fi în dezbatere cestiuni privitoare la
ºcoalã sau la sãnãtatea publicã.

Nu este trebuinþã sã vã arãtãm noi de ce mare importanþã pentru ºcoalã, este
dispoziþia aceasta. Nu ne îndoim cã veþi ºti sã vã folosiþi de dânsa, pentru a face
sã se înlãture o mulþime de greutãþi ºi de neajunsuri, care pânã acum nu se
puteau înlãtura, pentru cã învãþãtorul nu avea putinþa de a pune în vedere celor
în drept nevoile ºcoalei. De altã parte însã va trebui ca ºi învãþãtorii sã uzeze cu
moderaþiune de dreptul ce li s-a dat, ºi sã nu caute a impune comunei cheltuieli
inutile sau mai presus de puterile ei.

Principala ocaziune în care învãþãtorul va fi chemat a face sã se recunoascã
ºi sã se satisfacã nevoile ºcoalei, va fi la votarea bugetului comunei. Atunci va
trebui el sã insiste pentru ca în el sã se treacã cheltuielile ºcolare, care dupã art.
76 din lege sunt obligatoare pentru comunã, bineînþeles þinându-se seamã de
mijloacele ei. Dupã aceea, învãþãtorul va fi dator a face ca prescrierile buge-
tului, odatã votat, sã se împlineascã întocmai ºi ca sumele alocate în buget pen-
tru ºcoalã, sã fie cheltuite conform destinaþiei lor.

Nu pot lãsa sã treacã ºi aceastã ocazie, pentru a vã pune în vedere, dle
învãþãtor, cã pentru bunul mers al afacerilor publice în genere, ºi al afacerilor
ºcolare în particular, este indispensabil ca sã domneascã cea mai deplinã armo-
nie ºi bunã înþelegere între toþi aceia care sunt chemaþi, într-o mãsurã oarecare,
a aduce concursul lor intereselor publice. De aceea vã recomand cu insistenþã
ca, în relaþiunile pe care vi le creeazã noua lege comunalã, sã cãutaþi a întreþinea
cele mai bune relaþiuni cu toate organele administrative cu care veþi fi pus în
contact, ºi sã evitaþi cu îngrijire orice cauze de neînþelegere ºi jignire, care nu
pot face decât rãu ºcolii, ºi chiar dvs. înºivã.

(Publicatã în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 230 din 15 iunie 1904, p.
4396.)
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110.

Circulara nr. 43.873 din 15 august 1904 cãtre preºedinþii
camerelor de comerþ ca sã înlesneascã elevilor din ºcoalele

comerciale a face practicã în prãvãlii

Prin legea învãþãmântului profesional din anul 1901 s-a adus o însemnatã
îmbunãtãþire în învãþãmântul nostru comercial. S-a prevãzut anume înfiinþarea
birourilor comerciale pe lângã fiecare ºcoalã comercialã. Iar prin programele
din 1904, care s-au fãcut pentru ºcoalele elementare comerciale, pe baza legei
din 1901, s-a prevãzut cã elevii din clasele II ºi III sã nu aibã cursuri decât
dimineaþa; iar dupã amiazã sã fie obligaþi a lucra prin prãvãlii, pentru a se de-
prinde cu practica comerþului ºi cu atmosfera lui specialã, de care elevii în ºcoli
sunt aºa de strãini, ceea ce este principala cauzã pentru care absolvenþii ºcoa-
lelor noastre comerciale aºa de rar se dedau comerþului ºi aºa de des cautã sã
întreprindã alte meserii, cu totul strãine de comerþ.

Dar, pentru ca dispoziþiile binefãcãtoare ale programei din 1904 sã aibã
efectul lor, trebuie ca, în oraºele unde sunt ºcoli comerciale elementare (Bucu-
reºti, Iaºi, Galaþi, Craiova, Ploieºti, Piteºti, Giurgiu ºi Turnu-Severin), elevii din
clasele II ºi III ai acestor ºcoli sã fie admiºi, în orele de dupã amiazã, în prãvã-
liile comercianþilor din oraº, pentru a face practica comerþului.

Pentru aceasta solicitãm, dle preºedinte, sprijinul stãruitor al d-voastrã ºi al
membrilor Camerelor de comerþ în genere. Vã rugãm sã stãruiþi pe lângã comer-
cianþii din zisele oraºe ca sã primeascã în prãvãliile lor pe acei ºcolari, în orele de
dupã amiaza în zilele de lucru. Prin aceasta ei nu pot suferi niciun neajuns, ºi pot,
din contrã, sã capete în mod gratuit, pentru câteva ore pe zi, ajutorul unui tânãr ca
un început serios de instrucþie comercialã, care nu le poate fi decât spre folos.

Ni s-a obiectat cã comercianþii nu consimt bucuros a-ºi dezvãlui secretele
comerþului lor în ochii oricui. Dar nici nu e vorba de aceasta. Nu e vorba ca aceºti
ºcolari sã fie întrebuinþaþi numaidecât la þinerea contabilitãþii sau a corespondenþei
sau la fixarea preþurilor. E destul deocamdatã sã fie întrebuinþaþi ca vânzãtori sau
ca împachetatori sau pentru micile servicii pe care la etatea lor le pot face în
prãvãlii. Prin aceasta, ºcolarii vor câºtiga deprinderea prãvãliei, vor vedea cum
trebuie sã se poarte cu clienþii, vor cunoaºte practica comerþului curent ºi cu
încetul, dacã se vor purta bine, se vor face cunoscuþi în mod avantajos
comercianþilor ºi vor cãpãta încrederea lor. Mai târziu, dacã comercianþii vor
crede de cuviinþã, i-ar putea întrebuinþa ºi la lucruri mai serioase. Dar chiar dacã
nu ar merge pânã acolo, va fi un mare câºtig ºi pentru ºcoalele comerciale ºi
pentru comercianþi aceastã apropiere care se va face între unii ºi alþii, ºi nu ne
îndoim cã nu va trece mult pânã ce comercianþii vor aprecia cum meritã pe
absolvenþii ºcoalelor comerciale elementare ºi-i vor întrebuinþa cu preferinþã.

1901–1904 / 425
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Nu ne îndoim, dle preºedinte, cã consideraþiunile acestea vã vor convinge ºi
cã ne vor asigura preþiosul d-voastrã concurs în silinþele ce ne dãm pentru a face
ca învãþãmântul nostru comercial sã se facã în adevãr util comerþului nostru.

(Publicatã în „Monitorul Oficial“ nr. 110 din 15 august 1904; în ,,Colecþia legilor Instrucþi-
unii“ 1904–1906, p. 431.)

111.

Circulara nr. 44933 din septembrie 1904 cãtre învãþãtori ca sã
îndemne pe sãteni a se asocia ca sã vândã produsele în

comun

Iarãºi atenþia ºi rãsplãtirea moralã a unei iniþiative învãþãtoreºti. Chestiunea în sine
face parte din preocupãrile lui Haret pentru ridicarea þãrãnimii prin toate mijloacele
folositoare ºi þãrii. El a crezut totdeauna cã învãþãtorii pot fi cei mai buni îndrumãtori,
dar totdeauna le-a arãtat cu sinceritate greutãþile ºi posibilele primejdii fie pentru ei, fie
pentru ideea însãºi.

Încercarea din mai trecut, încoronatã cu un succes aºa de frumos, a d-lui St.
Morãrescu, învãþãtor la Paraipan Arsache (jud. Vlaºca), ºi care a fost adusã la
cunoºtinþa publicã prin „Monitorul Oficial“ nr. 73 din 2 iulie 1904 ºi prin Bule-
tinul nr. 232, meritã o deosebitã atenþiune, ºi de aceea revenim asupra ei ºi prin
circulara de faþã.

D-l St. Morãrescu, dupã silinþe destul de lungi, a reuºit sã reuneascã pe
sãtenii din Paraipan într-o asociaþie, cu scop de a-ºi vinde în comun productele
lor. Prima operaþie a societãþii a fost de a vinde în comun 300 de chile de po-
rumb în condiþii aºa de bune, încât folosul ce se socoteºte cã a avut satul
dintr-însa este de cel puþin 4000 lei, care altfel ar fi intrat în punga speculanþilor.

Este multã vreme de când toþi amicii clasei rurale credeau cã cel mai
puternic mijloc pentru îmbunãtãþirea soartei ei materiale vor fie tovãrãºiile þãrã-
neºti. Dar pânã în timpurile din urmã, acestea a rãmas o simplã dorinþã, cãci nu
se gãsea mijlocul de a se realiza asemenea tovãrãºii. Din contrã, era admis ca
un lucru nediscutabil cã þãranii noºtrii sunt cu totul îndãrãtnici la orice idee de
asociaþie ºi cã orice încercare de a-i apropia pe unii de alþii era de nai înainte
condamnatã la nesucces.

Legenda aceasta s-a dovedit mincinoasã ca ºi atâtea altele care s-au fãcut
pe socoteala sãtenilor de cãtre acei care îi judecau fãrã a-i cunoaºte. Succesul
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cel strãlucit al instituþiei bãncilor populare a dovedit, nu numai cã simþul aso-
ciaþiei nu lipseºte sãtenilor noºtri, dar încã, din contrã, cã ei îl au într-un grad
mai dezvoltat decât mulþi alþii. El a mai dovedit cã agenþii cei mai potriviþi pen-
tru a lucra asupra spiritului sãteanului ºi a-l îndemna la cele ce-i sunt de folos
sunteþi d-voastrã, învãþãtorii, care aþi ºtiut sã-i cãpãtaþi încrederea ºi aþi avut ºi
doza de abnegaþie cuvenitã pentru a vã pune în serviciul intereselor lui.

Prin înfiinþarea bãncilor populare, noi credem cã pasul cel mai greu în
aceastã direcþie s-a fãcut. Odatã ce sãtenii ºtiu ce este tovãrãºia ºi i-au vãzut
foloasele, înfiinþarea mai departe a altor forme de tovãrãºii va veni de sine, ºi cu
atât mai lesne, cu cât nu va cere depunere de capital, cum cereau bãncile popu-
lare. Deja avem cunoºtinþã de o mulþime de tovãrãºii care se înfiinþeazã cam
peste tot, pentru a lua în arendã sau chiar pentru a cumpãra moºii, pentru a
exploata pãduri, pentru a planta râpi etc. Bãncile populare înseºi sunt un ajutor
puternic pentru înfiinþarea acestor nouã asociaþii.

Este dar un câmp nou de activitate care se deschide înaintea acelora care
doresc sã lucreze pentru binele þãrãnimii, câmp cu atât mai plãcut de a se strã-
bate, cu cât el nu promite decât succese. Greutatea va fi numai de a se alege în
fiecare localitate care este forma de asociaþie cea mai potrivitã cu nevoile locale,
cu mijloacele ºi cu aspiraþiile oamenilor. O greutate va fi, iarãºi, ca iniþiatorii sã
nu se lase a fi târîþi de iluziile lor, ºi sã nu întreprindã lucruri mai presus de
puterile lor sau care nu ar fi de o utilitate necontestatã. În întreprinderi de ase-
menea naturã, succesul este o datorie, pentru cã nesuccesul descurajeazã ºi sãte-
nii nu trebuie sã fie descurajaþi cu niciun chip.

Dintre diversele forme de tovãrãºii þãrãneºti, credem cã tovãrãºiile pentru
vânzarea în comun a productelor sunt cele mai potrivite pentru a se introduce
peste tot, pentru cã rãspund la nevoi comune ale tuturor þãranilor, cele mai uºor
de realizat ºi cele care pot da rezultatele cele mai simþitoare, din punctul de
vedere al îmbunãtãþirii agriculturii, precum ºi a bunei stãri a sãtenilor.

Nu trebuie sã se creadã cã îmbogãþirea sãteanului nu se poate face decât
prin înmulþirea câºtigurilor lui. Un mijloc poate ºi mai prielnic pentru aceasta
este de a-l ajuta pentru ca mult puþinul ce câºtigã sã nu se iroseascã în mâini
strãine, fãrã nici un folos pentru dânsul.

Bine este sã-l învãþãm o agriculturã mai bunã, pentru ca pãmântul lui sã
producã mai mult; bine este sã-l îndemnãm sã facã livezi artificiale, pentru ca
sã aibã vite mai multe ºi mai bune, chiar fãrã imaºuri; bine este sã-i facem ºcoli
de meserii, pentru ca cu meseria sã-ºi ocupe timpul ce pierde iarna ºi sã mai
câºtige ceva; dar tot aºa de bine este a-l scoate din mâna cãmãtarilor, samsarilor
ºi speculanþilor de tot soiul care trãiesc depe spinarea lui ºi-i storc partea cea
mai mare din modestul lui câºtig.

Bãncile populare sunt deja pe cale de a scãpa þãrani pe de camãtã. Pânã la
înfiinþarea lor, þãranul care se împrumuta plãtea în mod obiºnuit 2 lei la
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napoleon pe lunã, ceea ce fãcea 120% pe an, dar de câte ori nu plãtea ºi mai
mult, ºi chiar pânã la 500%! Sunt exemple de asemenea camete neauzite.
Astãzi, bãncile populare dispun de cel puþin 10 milioane de lei, care se împru-
mutã sãtenilor cu dobânzi de 8 pânã la 12% pe an. Prin urmare, dacã nu ar fi
bãncile ºi dacã aceºti bani i-ar împrumuta þãranii tot de la cãmãtari, ei ar plãti,
ca dobânzi, cel puþin 10 milioane pe an mai mult, deosebirea între dobânda
bãncilor ºi dobânda cãmãtarilor.

Bãncile populare au adus dar deja sãtenilor un mai mare folos decât dacã
le-ar fi dãruit cineva sute de mii de hectare de pãmânt. ªi ce va fi când fiecare
sãtean va fi membru la o bancã popularã, ºi când capitalul acestor bãnci va fi
ajuns la cele 60 de milioane, pe care le socotim necesare pentru a îndestula
nevoile actuale ale þãrãnimii!

Tot aºa va fi ºi cu asociaþiile pentru vânzarea productelor. Dacã numai o
parte din gospodarii unui singur sat, numai din vânzarea porumbului au putut
realiza un folos de 4.000 lei, care va fi folosul, când toþi gospodarii, din toate
satele, vor vinde în comun toate productele lor!

Ca sã ajungã acolo, este de ajuns ca deocamdatã sã se înfiinþeze mãcar câte
una sau douã tovãrãºii de acestea pe judeþ; cãci exemplul acestora se va propaga
pe urmã cu iuþealã. A fost de ajuns ca tovãrãºia de la Paraipan sã facã o operaþie
bunã, pentru ca pânã într-o lunã sã se înfiinþeze alte patru asociaþii în satele
vecine. Tot aºa va fi ºi peste tot.

Poate cã prima asociaþie din judeþ va întâmpina oarecare greutãþi pânã sã se
formeze; dar este imposibil sã nu se gãseascã în fiecare judeþ mãcar un sat ai
cãrui gospodari sã poatã fi convinºi a face o încercare, în care ar avea numai de
câºtigat ºi nimic de pierdut. La nevoie, învãþãtorul poate îndemna pe doi trei
dintrînºii sã meargã sã viziteze o tovãrãºie din alt judeþ, ea sã se încredinþeze din
vãzute, ºi atunci poate fi sigur de succes. Aºa am fãcut noi ca sã facem sã se
înfiinþeze prima bancã popularã dintr-un judeþ, unde nu era chip a se convinge
oamenii de folosul lor, ºi unde astãzi sunt vreo 40 de bãnci.

Când tovãrãºia va fi constituitã, nu se va putea încã zice cã toate greutãþile
au fost învinse; cãci atunci conducãtorii ei vor trebui sã se ocupe a gãsi
cumpãrãtori, a trata cu dânºii, a regula modul de predare al productelor etc. Dar
aceste greutãþi nu se vor ivi decât la început, cãci odatã experienþa dobânditã,
lucrurile vor merge de sine, ºi va veni chiar în curând vremea când sãtenii vor
putea singuri sã-ºi ducã afacerile, fãrã ajutorul nimãnui.

Dar dl Morãrescu, la Paraipan, s-a lovit de o dificultate pe care nu a putut-o
învinge, ºi care meritã atenþiune. D-sa nu a putut reuºi sã vândã în tovãrãºie
grâul sãtenilor, pentru cã grâul ce aduceau tovãrãºii era de calitãþi aºa de
deosebite, unele din ele aºa de proaste, încât nu s-a putut forma o calitate
mijlocie, aºa cum cere comerþul cel mare de cereale. A reuºit însã cu porumbul,
la care neajunsul acesta nu era aºa de mare.
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Din acest exemplu trebuie trase mai multe învãþãminte.
Mai întâi, la început, la constituirea tovãrãºiilor, va fi în genere bine a se

întreprinde numai vânzarea în comun a porumbului, pentru cã porumbul
sãtenilor este în genere mai bun decât grâul lor, ºi de o calitate mai egalã.

Cât pentru grâu, noi credem cã chiar înfiinþarea tovãrãºiilor þãrãneºti va
avea de efect îmbunãtãþirea calitãþii lui. Þãranul nu renunþã cu înlesnire la
obiceiurile lui. Sfaturile ºi exemplele pot sã aibã înrâurire asupra lui, dar numai
dupã lungã trecere de vreme. Dar când el vede cã neascultarea sfaturilor are
pentru dânsul, ca urmare imediatã, o pagubã bãneascã, aceasta va face mult
pentru a-l îndemna sã nu le dispreþuiascã. Când va vedea cã porumbul, pe care-l
cultivã mai bine, îl poate vinde în tovãrãºie, iar grâul nu, va fi mai dispus a
asculta pe cei care-l vor îndemna sã nu semene decât sãmânþã aleasã, sã o
vãruiascã, sã pliveascã ogorul, ºi altele asemenea.

Cu modul acesta, tovãrãºiile þãrãneºti vor avea de efect, nu numai de a face
pe sãteni sã-ºi vândã productele cu mai mult folos, dar încã, într-un viitor nu de-
parte, îi vor face sã îmbunãtãþeascã ºi metodele de lucru, þintã pe care o urmãrim
de atâta vreme, fãrã a o putea ajunge.

Dar vânzarea grâului ºi a porumbului nu trebuie sã fie singurul þel al tovã-
rãºiilor þãrãneºti. În principiu, ele vor avea sã se ocupe cu vânzarea în comun a
orice fel de producte ale industriei þãrãneºti: fructe, pãsãri, ouã, lapte, brânzã, unt
ºi orice alte lucruri pe care þãranii le pot produce, dar pe care nu le pot desface
decât prin amestecul precupeþilor, care-ºi fac în socoteala lor câºtiguri mari. Este
de neînþeles cã centre mari de consumaþiune, ca Bucureºtii, Iaºii, Galaþii ºi altele,
plãtesc preþuri enorme pe fructe, care la câþiva kilometri de acolo, la Cârcinov,
Valea Prahovei, Odobeºti sau Rãdãºeni se dau aproape, pe nimic.

Dar acestea vor veni toate de sine la rândul lor, când tovãrãºiile þãrãneºti
vor fi luat fiinþã.

Din cele arãtate pânã aici, se poate vedea de ce mare însemnãtate va fi
pentru þara noastrã înfiinþarea ºi dezvoltarea tovãrãºiilor þãrãneºti. Ca dovadã cã
prevederile noastre nu sunt mai presus de adevãr, se poate cita exemplul Dane-
marcei ºi al Norvegiei, þãri cu pãmânt sãrac ºi cu climã asprã, unde însã þãrã-
nimea este avutã ºi prosperã numai din cauza acestor tovãrãºii.

Fãrã îndoialã, practica va pune în evidenþã multe greutãþi. Dar înfiinþarea
bãncilor populare s-a lovit de greutãþi ºi mai mari, care au fost învinse prin
stãruinþa ºi inteligenþa fondatorilor lor. Tot aºa va fi ºi cu asociaþiile þãrãneºti.

De altfel, ministerul se va sili sã uºureze pe cât va fi în puterea sa sarcina
iniþiatorilor acestor asociaþii. În special vom recurge la mijlocul care a reuºit aºa
de bine când cu bãncile populare, anume, vom delega un numãr de câþiva
învãþãtori cunoscãtori în materie, care sã umble prin þarã, sã propage ideea ºi sã
dea consilii practice celor care vor voi sã creeze asemenea asociaþii.
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Cu modul acesta, nu ne îndoim cã în puþinã vreme þara întreagã se va aco-
peri de dânsele.

(Publicatã în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 234 din 1 septembrie 1904,
p. 4523; în „Colecþiunea legilor Instrucþiunii“ 1904–1906, p. 437.)

112.

Deciziunea nr. 46051 din 26 august 1904 prin care se 
organizeazã ºcoalele de gospodãrie ruralã pentru fete

Având în vedere dispoziþiunile prevãzute în art. 7 din legea asupra învãþã-
mântului profesional de la 9 iulie 1901;

Având învedere trebuinþa de a se înfiinþa mai multe ºcoli de gospodãrie
ruralã pentru fete, care sã fie organizate dupã un anumit plan ºi conduse dupã
anumite norme, Decidem:

1. ªcoalele de gospodãrie ruralã vor da la cât mai multe fete, chiar la fete
cu etate mai mare ºi la neveste tinere, cunoºtinþe curat practice, trebuitoare în
gospodãria unei þãrãnci, ca: creºterea ºi îngrijirea vitelor ºi a pãsãrilor de curte,
bucãtãria, facerea pâinii, grãdinãria, pomologia, igiena, îngrijirea copiilor, creº-
terea viermilor de mãtase, a albinelor, þesãturile, cusãturile ºi hainele þãrãneºti
pentru femei, bãrbaþi ºi copii. Pe lângã aceste cunoºtinþe nu se adaugã nicio
teorie alta, decât lecturi pentru acelea care ºtiu sã citeascã ºi lecþii de adulþi pen-
tru acelea care nu ºtiu, ca, sã le înveþe ºi pe ele a citi, dacã e posibil.

Învãþãmântul teoretic va consta mai ales din conferinþe, în care din auzite
sã se caute a se procura auditoarelor cunoºtinþe uzuale þãrãneºti ºi ceva noþiuni,
foarte puþine, despre alte lucruri ce se pot gãsi utile pentru ele.

2. În ºcoalele de gospodãrie ruralã se vor primi ca auditoare oricine se va
prezenta, cu condiþiune, însã, sã nu producã tulburãri sau sã provoace neînþe-
legeri, care sã împiedice bunul mers al ºcoalei. Nu se vor cere examene de
admitere, nu se va da niciun concurs, ºi nu se va elibera niciun certificat de frec-
ventare sau absolvire. Numãrul admiterilor va fi limitat numai prin capacitatea
localului ºi prin putinþa de a se da o instrucþiune serioasã.

3. ªcoala va tinde a fi imaginea cât mai exactã a unei bune gospodãrii de
þãran mijlociu. Va trebui sa aibã vaci ºi boi, oi, capre, porci, pãsãri de curte,
stupi, viermi de mãtase etc. Elevele vor face singure toate lucrãrile gospodãriei,
afarã de munca agricolã la câmp, pentru care vor tocmi lucrãtori, însã tot sub
supravegherea elevelor. Localurile de ºcoalã vor fi cât mai reduse ºi deloc
luxoase; vor fi case ºi construcþiuni þãrãneºti.
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4. Lucrãrile ºcoalei vor fi împãrþite în lucrãri de varã ºi de iarnã, care se fac
în casã. Ele vor fi dispuse în aºa fel în cât, dacã se poate, o elevã sã poatã dobân-
di într-un singur an cunoºtinþe bune, îndestulãtoare unei bune gospodine. Un al
doilea an va putea servi pentru elevele care ar putea rãmânea în ºcoalã mai mult,
ºi ar fi consacrat mai ales þesãtoriei, împletiturilor, cusãtoriei etc.

5. Veniturile ºcoalei se vor distribui conform art. 12 din legea învãþãmân-
tului profesional.

6. Personalul se va compune dintr-o directoare ºi din maestrele necesare.
Ca directoare se va alege o bunã învãþãtoare, nu prea tânãrã (35–50 ani), care sã
fie cunoscutã ca femeie energicã ºi moralã ºi va dovedi cã e o bunã ºi priceputã
gospodinã. Ea va fi însãrcinatã a da direcþia ºcoalei, a distribui lucrãrile dupã
timp ºi armoniza învãþãmântul în aºa fel, încât sã nu se dea prea mare dezvoltare
unei pãrþi ºi nu destulã alteia. Ea va preda vreuna din pãrþile gospodãriei enume-
rate la punctul 1, dacã va avea priceperea necesarã, iar dacã nu, numai partea
teoreticã, adicã lecturi ºi conferinþe cu aplicaþiuni practice.

Maestrele vor fi sãtence, luate, pe cât se poate din satele vecine cu ºcoala, dar
la nevoie ºi mai de departe, ºi chiar din Transilvania sau Bucovina. Ele vor trebui
sã fie cunoscute ca având cunoºtinþe temeinice de naturã practicã, în vreuna din
ramurile enumãrate la punctul 1, sã fie harnice, deºtepte, sãnãtoase ºi cu purtãri
bune; ºtiinþa de carte nu este indispensabilã. Afarã de aceasta, ºcoala va avea
argaþii necesari pentru partea grea a îngrijirii vitelor ºi a lucrãrii pãmântului.

7. Directoarea va conta ca învãþãtoare detaºatã, va avea leafa ºi gradaþia sa
de învãþãtoare, plus 40 lei diurnã lunarã. Maestrele vor primi 50–80 lei lunar,
dupã învoialã.

Directoarea va avea ºi locuinþã, maestrele de asemenea, în limitele
posibilitãþii ºi cât se va putea mai curând.

(Publicatã în „Monitorul Oficial“ nr. 119 din 26 august 1904; în „Colecþiunea legilor
Instrucþiunii“ 1904–1906, p. 435; în ziarul „Voinþa Naþionalã“ din 27 august 1904.)

113.

Ordin nr. 21037 din 30 noiembrie 1904 cãtre învãþãtorii
ambulanþi însãrcinaþi cu propaganda pentru tovãrãºie

Dupã ce a vãzut reuºita încercãrii învãþãtorului ªt. Morãrescu de a forma o tovã-
rãºie þãrãneascã pentru vânzarea productelor în comun, dupã ce a adus-o la cunoºtinþa
învãþãtorilor prin circulara din septembrie 1904 (Nr. 111 din colecþia de faþã), Haret pro-
cedeazã îndatã la luarea mãsurilor de fapt: numeºte trei învãþãtori ambulanþi care sã
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meargã în comunele unde sunt împrejurãri favorabile ºi sã ajute pe cei localnici a pune
bazele tovãrãºiei. În ordinul ce urmeazã le aduce la cunoºtinþã detaliile misiunii ce le
încredinþeazã.

Prin deciziunea noastrã nr. 29.512 din 22 noiembrie 1904, vi s-a dat
însãrcinarea de a lucra pentru propagarea printre sãteni a ideii tovãrãºiilor þãrãneºti,
cu scop economic. Prin ordinul de faþã revenim asupra acestei chestii, pentru a cla-
rifica pe cât se poate mai bine modul cum înþelegem noi însãrcinarea aceasta.

Prima recomandaþie pe care trebuie sã v-o facem este ca, mai ales la început,
sã nu cãutaþi a risipi fãrã necesitate activitatea d-voastrã în prea multe locuri.
Folosul munciidv. nu va fi proporþional cu numãrul tovãrãºiilor înfiinþate, ci cu
temeinicia lor. Decât sã se înfiinþeze repede un mare numãr de tovarãºii nu destul
de solide, dintre care multe sã disparã în curând, mult mai bine este a se înfiinþa
puþine, însã ale cãror condiþiuni sã fi fost de la început aºa de bine studiate, încât
reuºita lor sã fie sigurã. Este ºtiut cã oriunde, dar mai ales la þarã, încercãrile
nereuºite descurajeazã pe oameni ºi compromit cele mai bune idei, este dar o
datorie pentru d-voastrã ca sã nu faceþi nici un pas pânã ce nu veþi fi siguri de
succes. ªi când veþi fi reuºit a constitui câteva tovãrãºii prospere ºi solide, risipite
pe toatã suprafaþa þãrii, ele vor servi de model ºi de îndemn, ºi exemplul lor se
va propaga de sine cu cea mai mare repeziciune. Avem dovadã pentru aceasta
marele succes al instituþiei bãncilor populare, care tot în felul acesta au ajuns sã
se înmulþeascã ºi sã prospereze aºa cum le vedem. Va trebui dar ca mai întâi, în
urma unei înþelegeri comune ºi pe baza cunoºtinþelor d-voastrã personale ºi a
informaþiilor ce veþi culege, sã alegeþi un mic numãr de centre, rãspândite în mod
cât se va putea mai egal în toatã þara, care sã se afle în condiþiile cele mai avanta-
joase posibile pentru înfiinþarea câte unei tovãrãºii. Pentru aceasta, primul lucru
ce se cere ºi fãrã care nu se poate, este ca sã se afle în localitate un învãþãtor, un
preot, un primar sau un sãtean, care sã aibã mare autoritate asupra consãtenilor
lui, destulã inteligenþã ºi culturã, ºi mai ales care sã fie înzestrat cu abnegaþia ºi
avântul ce se cer pentru a se duce la bun sfârºit orice întreprindere de folos
public. Pe unde se vor putea gãsi întrunite mai multe din aceste elemente, sau ºi
toate, izbânda va fi aproape sigurã; cãci, dupã ce d-voastrã veþi insufla acestora
încrederea în succes ºi le veþi fi arãtat calea de urmat, se vor face ei propagatorii
cei mai energici în satul lor, ºi lucrãrile vor putea merge bine de sine, ºi numai
cu puþin ajutor ºi priveghere din partea d-voastrã.

Este iarãºi necesar ca primele tovãrãºii sã se înfiinþeze de preferinþã în sate
mari. Succesul unui sat mare are mare rãsunet prinprejur, ºi poate servi mai bine
ca exemplu satelor înconjurãtoare decât acela al unui sat mic; cãci ºtim cã
amorul propriu local se gãseºte ºi la þarã, ºi cã un sat mare nu merge bucuros pe
urmele unuia mai mic. De altã parte, într-un sat mare mai lesne se pot gãsi
oamenii necesari, iar efectele bune ale tovãrãºiei se exercitã asupra unei mai
mari sume de interese þãrãneºti.
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* * *

Dupã ce se vor fi ales centrele primelor tovãrãºii, d-voastrã va trebui sã aveþi
conferinþã cu învãþãtorii, preoþii ºi autoritãþile locale pentru a lãmuri bine scopul
ce se urmãreºte ºi modul de funcþionare al tovãrãºiei. Va trebui sã cãutaþi a face
sã intre cea mai deplinã convingere în spiritul celor care vor fi colaboratorii
d-voastrã, cum cã întreprinderea este folositoare ºi realizabilã. Sã vã feriþi a
începe lucrul numai cu oameni pe jumãtate sau deloc convinºi, ºi pe care i-aþi
vedea cã se prind la treabã numai ca sã vã facã plãcere sau numai ca sã nu rãmânã
mai pe jos decât alþii. asemenea oameni nu vor avea tãria de a sacrifica timpul,
uneori ºi interesele lor, pentru succesul întreprinderii, nici de a suferi supãrãrile
ce vor putea sã le aducã neînþelegerea unora, inerþia sau reaua voinþã a altora.
Odatã ce colaboratorii d-voastrã vor fi fost astfel aleºi ºi pregãtiþi, cu ei împreunã
veþi lucra pentru a atrage pe sãteni ºi a constitui cu ei tovãrãºia.

* * *

În ceea ce priveºte scopul tovãrãºiilor ce vor fi a se înfiinþa, decizia noastrã
nr. 29.512 precizeazã în special vânzarea în comun a productelor, ºi întinderea
comerþului de pãsãri, ouã, lapte cu derivatele lui etc. Nu trebuie însã ca iniþiativa
d-voastrã sã fie împiedicatã întru ceva prin aceastã enumerare a noastrã.

Împrejurãrile variazã aºa de mult de la o localitate la alta, încât este imposibil
a se fixa vreo normã comunã pentru toatã þara. Dacã într-un sat poate fi bine a se
începe cu o tovãrãºie pentru vinderea cerealelor, în altã parte poate fi mai folositor
a se organiza comerþul de unt sau de ouã, ori a se construi în comun un ferestrãu
sistematic, ori a se lua în arendã o bucatã de loc sau în tãiere un petec de pãdure.
Tovãrãºiile pentru vânzarea porumbului au reuºit bine în Vlaºca, pentru cã
porumbul sãtenilor este mai bun ºi de o calitate mai egalã decât grâul lor ºi pentru
cã portul Giurgiului era la doi paºi. Pentru aceste motive, tovãrãºiile vor reuºi ºi
pe aiurea, dacã vor avea în apropiere un oraº mare sau un port ºi dacã vor avea de
obiect vânzarea în comun a porumbului. Dar aceasta nu însemneazã cã nu s-ar
putea face asemenea tovãrãºii ºi pe unde nu e port în apropiere; va trebui numai
ca modul de organizare al lor sã fie potrivit împrejurãrilor locului. În vecinãtatea
oraºelor mari, va fi nimerit a se da deosebitã atenþie vânzãrii pãsãrilor, ouãlor,
untului ºi brânzei, pentru cã loc de desfacere sigur este la îndemânã. Scopul
tovãrãºiei în acest caz va fi de a învãþa ºi de a obliga pe asociaþi de a îmbunãtãþi
pe cât se poate obiectele de vânzare de a le prezenta frumos ºi curat ºi de a
împuþina cheltuielile ºi timpul pierdut prin însuºi faptul tovãrãºiei; cãci este
evident cã va fi un mare câºtig când toate productele unui sat vor fi vândute la oraº
de un om sau mai mulþi însãrcinaþi cu aceasta, în loc ca fiecare gospodar sã fie silit
a pierde o zi întreagã ca sã-ºi vândã însuºi doi pui sau o duzinã de ouã.
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În pãrþile muntelui nu ar fi rãu sã începem a ne gândi sã facem pe þãrani a-ºi
îmbunãtãþi ferãstraiele ºi pivele lor aºa de primitive, ºi care fac un lucru aºa de
prost. E pãcat sã vezi cum o lemnãrie aºa de bunã ca a noastrã se lucreazã aºa
de rãu, din care cauzã i se pierde jumãtate din valoare. Dacã în loc de 20 de
ferãstraie de acestea, înºirate pe un pârâu de munte, locuitorii unui sat s-ar
întovãrãºi ca sã-ºi facã unul singur bun ºi sistematic, ar scoate marfã mai multã,
mai bunã ºi mai bine plãtitã, ar câºtiga mai mult ºi ar plãti ºi costul noului
ferãstrãu în câþiva ani. Tot aºa cu pivele, cu morile.

Cu un cuvânt, pentru alegerea scopului fiecãrei tovãrãºii, d-voastrã veþi fi
conduºi de nevoile speciale ale satului, de mijloacele lui, de oamenii cu care veþi
lucra, de folosul ce se poate realiza. Nicio indicaþie generalã nu vã dãm în astã
privinþã. Singura regulã mai mult sau mai puþin generalã pe care va trebui sã o
aveþi în vedere, va fi aceea de a cãuta sã se împuþineze pe cât se poate numãrul
intermediarilor care se interpun între þãran ºi cumpãrãtorul produselor sau
muncii lui. Mai totdeauna aceºti intermediari abuzeazã în modul cel mai
scandalos de nevoile sau de neºtiinþa þãranului ºi realizeazã beneficii enorme ºi
nimeritate ºi în socoteala þãranului ºi în a celui ce utilizeazã în cele din urmã
munca lui. De multe ori beneficiile þãranului s-ar îndoi dacã ar trata el de-a
dreptul cu adevãratul cumpãrãtor. Iatã pentru ce este de dorit a se da o deosebitã
atenþie tovãrãºiilor pentru vânzarea în comun a productelor de orice fel, pentru
luarea de pãmânturi în arendã, ºi altele de acest fel.

* * *

În ceea ce priveºte în special vânzarea în comun a productelor, circulara
noastrã cãtre învãþãtori cu nr. 44.933 din 16 august 1904, publicatã în „Monitorul
Oficial“ nr. 117 din 24 august 1904, dã oarecare indicaþii generale. Ea nu intrã în
amãnunte, pe de o parte pentru cã amãnuntele ce am fi dat noi nu se puteau po-
trivi peste tot, ºi pe de alta pentru cã scopul circularei era numai de a da îndemn,
fãrã a intra în detaliile tehnice. În ordinul de faþã însã se cuvine sã vã punem în
vedere, dupã cum am fãcut ºi mai sus, cã realizarea acestui fel de tovãrãºii poate
sã întâmpine greutãþi în sate care nu s-ar bucura de avantajele celor din Vlaºca,
unde reuºita d-lui Morãrescu a fost aºa de bunã. În satele depãrtate de orice port
ºi de orice oraº mare, predarea grânelor de cãtre sãteni de-a dreptul în mâna cum-
pãrãtorului nu se va putea face în mod aºa de simplu cum s-a fãcut la Arsache.
În asemenea sate ar trebui ca tovãrãºia sã trimitã la târg un delegat, om de încre-
dere, pentru a trata vânzarea ºi a încheia afacerea. În asemenea caz, tovãrãºia ar
avea de purtat cheltuieli, uneori însemnate, sã subscrie contracte de predãri de
marfã în condiþii anume hotãrîte de cãtre cumpãrãtor.

În astfel de cazuri va trebui negreºit sã se gãseascã mijloace anume pentru a
se înlãtura greutãþile, ºi credem cã mijlocul cel mai potrivit este ca tovãrãºia
þãrãneascã sã trateze de-a dreptul cu administraþia docurilor din Brãila sau Galaþi.
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Precum ºtiþi, aceste docuri sunt niºte grânare publice, construite de stat cu mari
cheltuieli, care au de scop a înlesni oricui pãstrarea grânelor pânã sã se gãseascã
cumpãrãtori cu preþuri bune. ªi nu numai cã pãstreazã grânele în magazii solide de
zid, unde sunt ferite de umezealã ºi de insecte, dar au ºi maºini perfecþionate care
vânturã grânele, le curãþã de neghinã ºi de orice amestec cu materii strãine, ba le ºi
despart dupã calitãþi. Administraþia docurilor se mai însãrcineazã sã vândã grânele
care-i sunt încredinþate la cumpãrãtori din strãinãtate.

Dacã proprietarii grânelor au nevoie de bani ºi nu le dã mâna sã le vândã,
pentru cã nu se gãsesc preþuri bune, administraþia docurilor poate sã le dea cu
împrumut o parte din preþul grânelor ce au depus la docuri, cu dobândã micã,
rãmânând sã se despãgubeascã când se vând grânele. ªi pentru toate aceste
înlesniri, docurile se mulþumesc cu o platã foarte micã.

Este foarte uºor ca satele depãrtate sã trimitã de-a dreptul grânele lor la
docurile din Brãila sau Galaþi ºi atunci toate greutãþile de care vorbeam mai sus
se înlãturã.

* * *

Nu trebuie sã se piardã din vedere cã sãtenii nu vor avea foloase în adevãr
însemnate din vânzarea produselor lor, decât atunci aceste produse vor fi de
bunã calitate ºi totdeodatã de o calitate cât mai potrivitã ºi mai curatã. În adevãr,
cumpãrãtorii, mai ales cei din strãinãtate, nu cer numai ca grâul, spre exemplu,
pe care îl cumpãrã sã fie de soi bun; ei mai cer sã nu fie fãcut din soiuri ames-
tecate. Lor nu le place sã li se aducã la un loc grâu roºu amestecat cu grâu bãlan,
ori grâu cu boabe mari la un loc cu boabele mici, chiar dacã fiecare din aceste
soiuri ar fi bune. Cumpãrãtorii cer ca sã li se vândã deosebit grâul roºu de o
parte, cel bãlan de altã parte, ºi aºa mai încolo. Cât pentru grâul amestecat cu
neghinã, cu secarã, cu pãmânt, sau cu boabe stricate, un asemenea grâu pierde
jumãtate din preþul lui.

Iacã pentru ce grâul sãtenilor se vinde de ordinar cu preþuri aºa de proaste,
pe când al proprietarilor e cu mult mai scump.

Pricina este cã aceºti din urmã seamãnã numai sãmânþã aleasã, de un singur
fel, ºi mai au grijã de o vãruiesc, pentru ca sã o fereascã de stricãciune. Va trebui
ca ºi sãtenii sã facã ca dânºii, dacã vor sã aibã folosul cuvenit de la grânele lor ºi
va trebui ca d-voastrã sã insistaþi ca tovãrãºiile ce se vor face pentru vânzarea
grânelor sã impunã la toþi tovarãºii ca sã nu semene decât sãmânþa aleasã mãrunt,
sã facã semãnãturile la vreme, sã are adânc; cu un cuvânt, fiecare tovãrãºie va
avea datoria de a deprinde pe membrii ei cu o culturã mai înþeleaptã, pentru cã
altfel nu ºi-ar putea realiza scopul de a putea vinde productele în comun. Cu
chipul acesta o tovãrãºie de acest fel, va avea ºi datoria de a cumpãra în comun
sãmânþa de semãnat ºi aceasta se gãseºte foarte bunã la mulþi proprietari sau la
fermele statului Laza ºi Studina sau la oricare din ºcoalele de agriculturã.

1901–1904 / 435

+Opere_vol_II_final.qxd  11/22/2009  1:15 PM  Page 435



* * *

Vom zice încã câteva cuvinte asupra tovãrãºiilor care vor avea de scop a lua
cu arendã moºii, fie de-ale statului fie de ale particularilor; acest fel de tovãrãºie
este unul din acele care vor aduce cu timpul cele mai însemnate servicii ºi
sãtenilor ºi proprietarilor. ªi unii ºi alþii nu pot decât sã câºtige din venirea lor
în contact direct în loc de a avea a face cu arendaºul, om strãin, al cãrui interes
diferã ºl de ale sãtenilor ºi de ale proprietarului. Interesul lui este ca în scurtul
timp cât va petrece pe moºie, sã scoatã cât mai mare folos posibil fãrã a se
preocupa dacã dupã plecarea lui sãtenii vor rãmânea ruinaþi, moºia secãtuitã ºi
acaretele dãrâmate.

Proprietarul însã are interes ca sãtenii lui sã fie avuþi ºi cu putere de muncã
pentru cã altfel valoarea moºiei lui scade, sãtenii au de asemenea interes ca
productivitea moºiei sã rãmânã cât mai mare, pentru cã ei pe dânsa se hrãnesc
ºi când moºia nu va mai produce nimic nici ei nu vor mai avea cu ce sã trãiascã
pe dânsa. Este, dar completã potrivire de interese între sãteni ºi proprietari, ºi
este de datoria bine înþeleasã a oricãrui doritor de binele þãrii ca sã facã sã
domneascã cea mai deplinã armonie între unii ºi alþii, sã-i apropie ºi sã-i facã sã
se preþuiascã reciproc.

Este însã o cauzã pentru care pânã acum sãtenii nu au putut sã ia pãmânturi
în arendã. Este cã proprietarii nu puteau sã trateze cu un sat întreg, pentru cã
dupã legile de pânã acum nu se putea face tovãrãºii þãrãneºti, aºa cã în caz de
neînþelegere, proprietarul ar fi fost silit sã se judece cu fiecare sãtean în parte.
Dar acum tovãrãºiile þãrãneºti se pot înjgheba în mod regulat, aºa cã aceastã
mare cauzã de strãgãnire pentru proprietari nu mai existã.

Înþelegerea este, dar, mult mai lesne de stabilit, cu atât mai mult cã fiecare
îºi gãseºte interesul; cãci dacã folosul pe care-l ia arendaºul s-ar împãrþi între
sãteni ºi proprietar, ºi unul ºi celalt s-ar gãsi folosiþi.

Însã pentru ca încrederea proprietarilor sã fie câºtigatã, este indispensabil
ca în toate cazurile când sãtenii vor reuºi sã ia în arendã o moºie, ei sã fie de cea
mai scrupuloasã corectitudine în relaþiile lor cu proprietarul.

Nu trebuie ca proprietarul sã aibã cea mai micã strãgãnire din partea lor,
nici sã sufere pagube, neplãceri sau întârzieri de platã. Pentru asemenea
tovãrãºii ar trebui ca atenþia d-voastrã sã fie îndoitã, ca contractele de arendare
sã cuprindã clauze clare ºi pe care sãtenii sã le poatã executa, ca nu cumva sã-
tenii sã contracteze arendãri pe care sã nu le poatã plãti; ca nu cumva sã se
strecoare în tovãrãºiile lor, cârciumari cãmãtari sau alte soiuri de paraziþi, care
nu muncesc, dar care trãiesc din munca altora ºi care veºnic vor avea interes a
semãna zâzania între sãteni ºi proprietari ca sã poatã ei pescui în apã tulbure.

Sã cãutaþi a face ca în fruntea tovãrãºiilor acestora, sã fie puºi oameni
cumpãniþi la minte ºi dacã se poate cu oarecare avere sau altfel de bazã în sat,
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oameni care sã aibã influenþã asupra sãtenilor ºi cu care proprietarul sã poatã la
nevoie sã descurce neînþelegerile ce s-ar putea ivi.

O altã recomandaþie însemnatã ce trebuie sã facem, este ca ori de câte ori o
tovãrãºie þãrãneascã va reuºi sã ia în arendã o moºie, mai ales dacã va fi mai
mare, sã se ia mãsuri pentru ca cultivarea ei sã se poatã face în mod mai raþional
decât fac sãtenii pe locurile lor.

Nu este vorba sã li se impunã cine ºtie ce metode complicate ºi grele; dar
sunt câteva îmbunãtãþiri uºor de înþeles ºi uºor de executat, pe care dacã le-ar
adopta sãtenii ar putea sã-ºi îndoiascã beneficiile.

Astfel este rotaþia regulatã a culturilor, semãnare la timp, arãturile adânci,
întrebuinþarea de sãmânþã curatã ºi bunã, cultura de furaje artificiale, în special
de leguminoase, ºi alte trei sau patru reguli, a cãror aplicare ar schimba cu totul
faþa agriculturii þãrãneºti ºi ar îmbunãtãþi ºi pãmânturile, care încep deja a se
resimþi de atâþia ani de culturã lipsitã de orice sistem. Va trebui dar ca tovãrãºiile
care vor lua în arendã vreo moºie sã înscrie în actul sãu de constituire, cu
obligaþie pentru toþi membrii sãi, acele câteva reguli ce am semnalat mai sus ºi
dacã moºia este ceva mai mare, va fi chiar avantajos ca tovãrãºia sã-ºi toc-
meascã un agronom, care cu ºtiinþa lui, sã privegheze exploatarea moºiei ºi sã
ajute pe sãteni cu sfaturile lui.

O asemenea mãsurã ar satisface interesele bineînþelese ºi ale sãtenilor ºi ale
proprietarului.

* * *

Aceste sunt, dle învãþãtor, cele câteva sfaturi ce am crezut cã putem sã vã
dãm cu ocazia intrãrii d-voastrã în însãrcinarea ce v-am dat. Se înþelege cã nu
am spus aici tot ce s-ar putea spune; dar nici nu încercãm aceasta, pe de o parte
pentru cã ordinul de faþã ar deveni prea lung, ºi pe de altã parte cã nici nu se
poate de mai înainte prevedea felul greutãþilor ce vor fi de învins pe calea încã
nestrãbãturã pe care intrãm.

Va atârna de priceperea d-voastrã ºi a celor cu care veþi avea a lucra, ca sã
vã siliþi sã rezolvaþi greutãþile ce vã vor ieºi în cale. În cazurile mai deosebite,
veþi cere ºi îndrumãrile noastre, pe care nu vom lipsi a vi le da.

Pentru a ne þinea în curent cu activitatea d-voastrã ºi cu rezultatele dobân-
dite, ne veþi adresa câte un raport la fiecare trei luni, arãtându-ne tovãrãºiile
înfiinþate, natura ºi obiectul lor, numãrul membrilor fiecãreia, greutãþile întâm-
pinate ºi orice alte lãmuriri veþi mai crede de cuviinþã.

(Publicat în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 238 din 15 decembrie 1904,
p. 4843.)
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114.

Circulara nr. 45182 din noiembrie 1904 cãtre învãþãtori ca sã
dea concurs la ajutarea sãtenilor lipsiþi de porumb

În anii de crizã ºi de mari reduceri în cheltuielile statului (care încep cu 1901) s-a
întâmplat ºi seceta din vara anului 1904. Haret socoteºte cã nu este destul ca guvernul
sã înscrie în buget – pe atunci aºa de redus – sume diferite pentru a procura porumb
þãranilor lipsiþi, dar se impune ca ajutorarea sã se facã în cea mai bunã rânduialã ºi
anume prin mijlocirea bãncilor populare. Cum conducãtorii celor mai multe bãnci erau
învãþãtori, Haret se adreseazã lor, fãcând apel la cele mai frumoase ale lor sentimente ºi
stimulând zelul lor pentru interesul general.

Seceta neauzitã de care suferã þara întreagã de mai bine de un an ameninþã
sã devinã un dezastru pentru sãteni, dacã nu le vor veni în ajutor toþi aceea care
pot sã-i ajute într-un fel oarecare.

Guvernul a luat mãsurile care erau în putinþa sa ºi va mai lua pe acelea pe
care le vor impune împrejurãrile. Credem, însã cã atâta nu e de ajuns ºi cã con-
cursul tuturor oamenilor de bine este neapãrat trebuitor pentru ca sã triumfãm
de o calamitate aºa de mare.

Printre cei chemaþi în prima linie ca sã dea ajutorul lor sunteþi d-voastrã
învãþãtorii; cãci d-voastrã cunoaºteþi oamenii ºi împrejurãrile locale ºi aveþi ºi
pricepere pentru a vã da seamã de mãsurile ce se iau de la centru ºi de modul
cel mai nimerit pentru a le aplica.

Un motiv ºi mai puternic este cã activitatea d-voastrã din anii din urmã v-a
câºtigat încrederea ºi iubirea sãtenilor, ºi cã vorba d-voastrã ei o ascultã ºi o
urmeazã.

Dupã cum aþi putut vedea din publicaþiile fãcute în zilele din urmã, guver-
nul, în împrejurãrile cele grele prin care trecem, a introdus, ca organ principal
al acþiunii sale bãncile populare sãteºti. Printr-însele se va face împãrþirea aju-
toarelor la sãteni ºi tot printr-însele se va face ºi regularea socotelilor. Bãncile
populare sunt dar chemate ca, îndatã dupã înfiinþarea lor, sã joace un rol de
frunte ºi sã aducã cel mai mare serviciu ce se poate aduce clasei þãrãneºti: acela
de a o scoate din nevoia momentului ºi de a nu o lãsa ca, din cauza acestei nevoi,
sã rãmânã îngenuchiatã pentru multã vreme, dupã cum se întâmpla pânã acum.
Dacã bãncile populare vor împlini bine ºi cu tragere de inimã însãrcinarea ce li
se dã, ele vor bine merita de la þarã, ºi recunoºtinþa sãtenilor, îndeosebi, le va fi
dobânditã pentru veºnicie.

Acum este dar timpul ca sã se arate ce admirabilã instituþie sunt aceste
bãnci. ªi de vreme ce d-voastrã, învãþãtorii, sunteþi acei cãrora, înaintea oricui
altora, se datoreºte înfiinþarea lor, este acum pentru d-voastrã oarecum o datorie
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de onoare ca sã dovediþi ºi celor mai neîncrezãtori, ce mari servicii aþi fãcut
þãrãnimii, când i-aþi dat bãncile populare. De acþiunea d-voastrã acum va
depinde ca ele sã devinã în adevãr populare, în sensul ca sãtenii sã înþeleagã cã
nu mai pot trãi fãrã ele, sã le preþuiascã ºi sã le iubeascã aºa cum meritã.

Ceea ce aºteaptã astãzi þara de la d-voastrã, este ca sã daþi concursul
d-voastrã din toatã inima, la opera de salvare din nevoia actualã. Ministerul de
interne ºi finanþe s-au adresat deja la d-voastrã, fãcându-vã sã participaþi la
lucrãrile comisiilor care vor fi însãrcinate cu repartizarea ajutoarelor. Vã rugãm
ºi noi sã daþi concursul d-voastrã înþelept ºi stãruitor acestor comisii, sã îndem-
naþi pe sãteni a fi cu chibzuialã în cererea ºi în întrebuinþarea ajutoarelor, sã le
daþi sfaturile cele mai potrivite locului ºi împrejurãrilor în care se aflã. Cu
aceeaºi ocazie veþi putea face o propagandã foarte folositoare pentru populari-
zarea ideii bãncilor populare; cãci serviciul cel mare pe care-l vor face acum, va
dovedi oricãrui sãtean cã este aproape o datorie pentru dânºii ca sã fie membru
la o bancã. Nu-i lãsaþi sã creadã neadevãrul nãscocit de cãmãtari cã bãncile vor
fi îndatorate sã plãtescã din banii membrilor lor datoriile celor ce nu vor putea
plãti ajutoarele din anul acesta. Lãmuririle date de ministerul de finanþe sunt
destul de limpezi, pentru ca asemenea nãscociri rãu voitoare sã mai poatã amãgi
pe cineva.

Cu concursul d-voastrã, cu al administraþiei, care este: asigurat, ºi cu al pre-
oþilor, la care de asemenea ne adresãim:: avem încrederea cã vom trece cu bine
ºi aceastã grea încercare.

(Publicatã în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 237, din 1 decembrie 1904,
p. 4783; în ziarul „Secolul“ din 25 august 1904 nr. 1545.)
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NOTE

1. Partidul liberal-naþional, corect este Partidul Naþional Liberal.
2. le mieux est l’ennemi du bien (fr.), mai binele este duºmanul binelui.
3. Haret se referã la ªcoala Normalã ,,Vasile Lupu“, una din cele mai vechi ºcoli

româneºti. Aici a învãþat Ion Creangã. Titu Maiorescu a fost director în perioada 1863–1868.
4. Em. Costinescu (1844–1921), om politic. Unul dintre fondatorii ºi directorii Bãncii

Naþionale a României. Deputat liberal. De mai multe ori ministru. Primarul municipiului
Bucureºti în perioada februarie 1901 – aprilie 1901.

5. Maxima debetur pueris reverentia (lat.), cel mai mare respect îl datorãm tinerilor,
maximã din Juvenal, Satire XIV.

6. Gustav Weigand (1860–1930), filolog german. În anul 1893 a înfiinþat Institutul
pentru Studiul Limbii Române de la Leipzig. A fost primul lingvist care a cercetat dialectele
ºi graiurile limbii române, cãlãtorind, în anii 1887 ºi 1909, în toate þinuturile locuite de
români. El a impus în lumea ºtiinþificã denumirea de ,,aromân“.

7. Nuºi Tuliu (1872–?), scriitor. Profesor la gimnaziul din Ianina. Revizor ºcolar în Epir
ºi Tesalia. Profesor de limba românã la Chiºinãu. Scrieri: Poezii, File rupte din viaþa
aromânilor, Calvarul neamului.

8. Apostol Mãrgãrit (1832–1903), profesor. Inspector ºcolar pentru ºcolile româneºti
din Turcia. Membru corespondent al Academiei Române. Scrieri: Raport despre persecuþiile
ºcoalelor române în Macedonia din partea grecilor, Memoriu privitor la ºcoalele române de
peste Balcani, ªcoalele române din Macedonia.

9. Nicolae Batzaria (1874–1952), scriitor. Timp de opt ani a fost senator în parlamentul
otoman. Ministrul Lucrãrilor Publice în guvernul turc. Director al primului ziar aromânesc
editat în România (,,Deºteptarea“, 1908), Dupã 1920, s-a stabilit în România. Senator. Ca autor
este cunoscut sub numele de „Moº Nae“, creatorul personajului Haplea. Scrieri: Haplea la
Bucureºti, Noile pãþanii ale lui Haplea, Turcoaicele, Paravulii, Miþu Miþiºor, Povestiri de aur.

10. Nicolae Papahagi (1868–?), profesor. A predat la ºcolile din Bitolia ºi Ianina.
Scrieri: La question macedonienne, Moºneagul de la munte, Les Roumains de Turquie.

11. Pericle Papahagi (1872–1943), lingvist ºi folclorist. Profesor la licee din Salonic ºi
Giurgiu, Silistra. Profesor la Facultatea de Litere ºi Filosofie din Bucureºti. Scrieri: Din
literatura poporanã a aromânilor, 2 vol., Românii din Meglenia. Texte ºi glosar, Megle-
noromânii. Studiu etnografico-filologic, 2 vol., Basme aromâne ºi glosar, Urme româneºti
în toponimia Peninsulei Balcanice, Macedoromânii sau aromânii, Din dicþionarul dialec-
tului aromân, general ºi etimologic.

12. Nicolae C. Coculescu (1866–1952), astronom. Profesor de astronomie la
Universitatea din Bucureºti. În 1908 a înfiinþat Observatorul astronomic din Bucureºti. Lucrãri:
Chestiunea calendarului, Teoria refracþiei astronomice, Tratat elementar de astronomie.
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13. George Dragu (1866–?), avocat. Profesor de filosofie la Liceul ,,Gh. Lazãr“ Bucu-
reºti. Profesor la ªcoala Superioarã de rãzboi. Deputat. Redactor la ,,Liberalul“, ,,Lupta“,
,,Secolul“. Scrieri: Contractul de mandat, ªtiinþa ºi morala, Partidul conservator, Chestiuni
economice, Instrucþiunea civicã.

14. Prevaricaþiune, încãlcarea îndatoririlor funcþiei.
15. Ipolit Strâmbulescu (1871–1934), pictor. Profesor la ªcoala de Belle Arte din Bucu-

reºti. Membru fondator al Tinerimii Artistice. Autor al unor cãrþi de pedagogia ºi tehnica
picturii ºi a desenului.

16. Dumitru Gerota (1867–1939), medic. Membru corespondent al Academiei Româ-
ne. Profesor la Facultatea de medicinã din Bucureºti. Este autorul tehnicii de injectare a
vaselor limfatice, ,,metoda Gerota“. Cel dintâi radiolog român. A înfiinþat la Bucureºti, un
spital, precum ºi Muzeul de mulaje anatomico-chirurgicale, lucrate în întregime de el.
Lucrãri: Ueber die Anatomie und Physiologie der Harnblase, Razele lui Röntgen sau razele
X, Efectele ºi dezavantajele purtãrii corsetului, Raporturile rinichiului cu privire la ectopia
congenitalã ºi cãpãtatã.

17. Trovatore (Trubadurul), opera lui Giuseppe Verdi.
18. Gh. Dumitrescu Bumbeºti (1861–1939), învãþãtor. A înfiinþat cercul cultural ,,Lumi-

narea sãteanului“ ºi revista ,,ªezãtoarea sãteanului“. Inspector al Casei Centrale a Bãncilor
Populare.

19. Constantin Meissner (1854–1942), pedagog ºi om politic. Membru de onoare al
Academiei Române. Membru al ,,Junimii“. Director al ªcolii normale ,,Vasile Lupu“. Minis-
tru. Deputat. Preºedinte al Camerei Deputaþilor. Scrieri: Prima carte de citire ºi scriere, Prima
carte pentru studiul limbei germane, Educaþie ºi viaþa socialã, Pe marginea Codului penal.

20. strãgãnire, ºicanã.
21. Vasile Stroescu (1845–1926), om politic. Membru de onoare al Academiei Române.

Judecãtor la Tribunalul din Hotin. A dat în arendã þãranilor proprietãþile lui funciare. Pre-
ºedinte de onoare al Partidului Naþional Moldovenesc (1917). Primul preºedinte al Parla-
mentului României Mari.

22. Turin (Torino), oraº din Italia.
23. Sava Henþia (1848–1904), pictor. A participat la Rãzboiul de Independenþã

(1877–1878) ºi a pictat numeroase scene de luptã. Dintre desenele sale amintim: ,,Soldat
cãlare“, ,,Trecerea Dunãrii la Corabia“, ,,Lângã Lagãrul din Calafat“. 

24. Nicolae Mantu (1871–1957), pictor. Maestru Emerit al Artei. A colaborat cu desene
satirice ºi caricaturi la revista ,,Moftul român“. În 1917 a lucrat ca reporter desenator la ziarul
„România“. Vicepreºedinte al Societãþii culturale „V.A. Urechia“. A trãit ºi pictat în Galaþi.

25. Nicolae Grimani (1872–1925), pictor. Tablouri: ,,Portretul Regelui Carol“,
,,Apostolii Petru ºi Pavel“.

26. Constantin Artachino (1870–1954), pictor. Iniþial de orientare academistã, creaþia
sa este dominatã de clasicism. Profesor la ªcoala de Belle-Arte din Iaºi ºi Bucureºti. Picturã
muralã la biserici din Alexandria, Tulcea, Otopeni, Sfântul Gheorghe Nou din Craiova,
biserica româneascã Sfinta Treime din Sofia. 

27. Mihail (Michel) Simonide (Simonidy) (1870–1933), pictor. Stabilit la Paris. A
decorat holul plafonul sãlii de consiliu a Casei de Economii ºi Consemnaþiuni (CEC) din
Bucureºti. A pictat portretul regelui Carol I ºi al reginei Elisabeta.

28. Pandele Ioanid (1878–1956), pictor. Provine dintr-o familie care a dat mulþi pictori, cei
mai cunoscuþi fiind Gheorghe Ioanid, Costache Ioanid. Autor al unor serii de tablouri ,,Hora“.
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29. Ioan Georgescu (1856–898), sculptor. Profesor la ªcoala de arte frumoase din Bu-
cureºti. Lucrãri: „Aruncãtorul de lance“, ,,Alexandru Odobescu“, ,,Mihail Pascaly“, ,,Dimitrie
Bolintineanu“, ,,Vasile Alecsandri“, ,,M. Eminescu“, „Gheorghe Lazãr“, „Gheorghe Asachi“. 

30. Costin Petrescu (1871–1954), pictor. Profesor la Academia de Belle-Arte din
Bucureºti. A pictat ,,Marea frescã a Neamului Românesc“ de la Ateneul Român.

31. Titus Alexandrescu (1868–1928), pictor. Decorator de biserici. Autor de portrete,
din care amintim ,,M.S. Regele ºi Regina din România“.

32. Carol Göbl (1845–1916), tipograf. Proprietar al Institutului de Arte Grafice din
Bucureºti.

33. I. Socec, tipograf, editor ºi librar.
34. Constantin Jiquidi (1865–1899), desenator ºi caricaturist român. A colaborat ca

grafician la ,,Moftul român“. A fost, probabil, primul autor de benzi desenate în România,
publicate în revista „Amicul Copiilor“, în 1893.

35. A.D. Xenopol (1847–1920), istoric. Profesor ºi Rector al Universitãþii Iaºi. Membru
al Academiei Române. Profesor onorific la Sorbona. Deputat. Lucrãri: Principiile
fundamentale ale istoriei, Teoria istoriei, Istoria românilor din Dacia Traianã (14 vol.),
Istoria partidelor politice în România, Teoria lui Rösler.

36. Alexandru Obregia (1860–1937), medic psihiatru. Profesor la Facultatea de Medi-
cinã din Bucureºti. Senator. Lucrãri: Contribuþie la studiul experimental al centrilor
cerebro-corticali, motori ºi vizuali, Noul ospiciu de alienaþi de lângã Bucureºti, Alcoolismul,
Leziunile neuromelor cerebrale.

37. Christu Negoescu (1858–?), om politic. Licenþiat în litere ºi filosofie, doctor în
ºtiinþe politice ºi administrative. Deputat. Administrator al Casei ªcoalelor. ªef al diviziunii
ºcoalelor. Inspector ºcolar. Director al Învãþãmântului primar ºi normal. Scrieri: Poezii,
Studiu asupra fabulei, Colinde ºi cântece de stea, Educaþia integralã. 

38. Witold Rola-Piekarski (1857–1909), desenator ºi caricaturist. Profesor de desen la
Slatina ºi Tîrgu Jiu.

39. Wladimir Hegel (1839–1918), sculptor polonez de origine germanã din România.
Primul profesor de sculpturã al Academiei de Belle-Arte din Bucureºti. Lucrãri: ,,Statuia lui
Miron Costin“ din Iaºi, ,,Statuia lui Vasile Alecsandri“ din Iaºi, ,,Monumentul Eroilor
Pompieri“ din Bucureºti, ,,Bustul Reginei Elisabeta“ de la Muzeul Naþional Peleº.

40. Dimitrie Neniþescu (1861–1930), om politic. Director al Bãncii Naþionale a Româ-
niei. A fost deputat si unul dintre fruntaºii Partidului Conservator. Ministru. A condus ziarul
,,Renaºterea“.

41. Theodor Dimitrie Speranþia (1856–1929), scriitor. Profesor la Academia de Muzicã ºi
Arta Dramaticã. Inspector al Învãþãmântului particular. Membru corespondent al Academiei
Române. Scrieri: Anecdote populare, Gramatica românã, Icoane vii, Manual de limba românã. 

42. Anghel Demetriescu (1847–1903), scriitor. Membru corespondent al Academiei
Române. Profesor la liceul Sfântu Sava ºi la liceul Gh. Lazãr din Bucureºti. Scrieri: Ele-
mente de geografia, Obiectul artei în general, Mihail Eminescu.

43. Alexandru V. Urechiã (1860–1941), medic. Fiul lui V.A. Urechia. Doctor în medi-
cinã la Paris. Profesor de igienã la licee din Bucureºti. Scrieri: ªarlatanismul în medicinã,
Igiena, Noþiuni de igienã, Noþiuni de anatomie.

44. Johann Heinrich Pestalozzi (1746–1827), pedagog elveþian. A reînnoit conþinutul ºi
metodele învãþãmântului primar. Lucrãri: Ora de searã a unui sihastru, Leonard ºi Gertruda.
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45. Ion A. Rãdulescu-Pogoneanu (1870–1945), pedagog. Membru al Academiei Ro-
mâne. Profesor de pedagogie la Universitatea din Bucureºti. Director al Seminarului
Pedagogic Universitar. Scrieri: Probleme ale culturii româneºti, Johann Heinrich Pestalozzi.

46. Maximilian Delphinius Berlitz (1852–1921), lingvist german. Fondatorul ºcolilor
de limbã Berlitz. A inventat metoda de predare a unei limbi bazatã pe conversaþie.

47. Louis Pierre Blanc (1860–1903), arhitect francez. Stabilit în România prin cãsã-
torie. Este autorul proiectelor: Universitatea din Iaºi, Ministerul Instrucþiunii ºi Cultelor,
Institutul botanic, liceele din Buzãu ºi Tecuci, Facultatea de medicinã din Bucureºti.

48. Gheorghe Duca (1847–1899), inginer. Profesor ºi director al ªcolii de Poduri din
Bucureºti. Director general la C.F.R. Membru fondator al Societãþii Politehnice.

49. Gh. Marincu (?–1937), om politic. Deputat. Secretar general la Ministerul de Interne.
50. Barbu Alexandru ªtirbey (1872–1946), om politic. Preºedinte al Consiliului de

Miniºtri, ministru de Interne ºi ad-interim la Finanþe ºi la Externe, membru de onoare al
Academiei Române.

51. Ion Alpar (1855–1901), pictor. Profesor de topografie la ªcoala militarã. Lucrãri:
,,Casã la Câmpina“, ,,O turmã de oi“, ,,Sub nuci“, ,,Satul“ etc.

52. Fondul ,,Roºca-Codreanu“ a fost constituit din averea lãsatã de Neculai Roºca
Codreanu în 1854 pentru infiinþarea primei ºcoli de fete din Bârlad. Fratele sãu, Gheorghe
Roºca Codreanu (1805–1837) lasã prin testament toatã averea sa în scopuri filantropice,
printre care ºi deschiderea unei ºcoli în care sã se predea limba latinã. 

53. Principesa Maria, viitoarea reginã a României (1914–1927).
54. Probabil greºealã de tipar. Universitatea din Bucureºti a fost înfiinþatã prin Decretul

nr. 765 din 4/16 iulie 1864 al Domnitorului Alexandru Ioan Cuza.
55. ªtiinþele de stat sunt ºtiinþele administrative.
56. Constantin Jornescu (1884–1938), inginer agronom. Profesor universitar. Doctor în

drept. Deputat ºi senator. Prefect de Roman.
57. Fundaþiunea Carol (I) este actuala Bibliotecã Centralã Universitarã Bucureºti.
58. Hillel Manoach, personalitate marcantã a Comunitãþii evreilor din Bucureºti. A

susþinut revoluþia de la 1848.
59. Fondul Adamachi a fost creat de cãtre boierul Vasile Adamachi (1817–1892). Prin

testamentul sãu, redactat în anul 1892, a fãcut o donaþie Academiei Române pentru acor-
darea anualã de premii.

60. George Murnu (1868–1957), scriitor ºi istoric. Membru al Academiei Române.
Profesor de arheologie la Universitatea Bucureºti. Director al Muzeului Naþional de Anti-
chitãþi. Lucrãri: Pentru românii din peninsula Balcanicã, Studiu asupra elementului grec
ante-fanariot în limba românã, Gânduri ºi vise, Arheologia clasicã ºi rostul ei la noi.

61. Comedia-Francezã a fost înfiinþatã la Paris, în 1680, la ordinul regelui Ludovic al
XIV-lea. Este o asociaþie a actorilor francezi, cu o ierarhie clarã între societari ºi pensionari.
Este singura trupã de teatru permanentã din Franþa care abordeazã repertoriul naþional. 

+Opere_vol_II_final.qxd  11/22/2009  1:16 PM  Page 444



CUPRINS

Introducere. Activitatea ministerialã a lui Haret de la 14 februarie 1901 pânã la 22
decembrie 1904 /  5

1901–1904 /  31

29. Circulara nr. 3302 din 10 aprilie 1901 cãtre toate ºcoalele, prin care se interzice
corespondenþa între elevi pe cãrþi poºtale ilustrate  /  33

30. Circulara nr. 19844 din aprilie 1901 cãtre prefecþi ca sã dea concurs la înfiinþarea de ºcoli
profesionale  /  33

31. Circulara nr. 3052 din 11 aprilie 1901 cãtre directorii ºi directoarele ºcoalelor de toate
gradele ca sã nu se impunã elevilor ore suplimentare  /  36

32. Circulara nr. 3021 din 12 aprilie 1901 cãtre revizorii ºcolari ca învãþãtorii sã cultive
grãdinile ºcolare  /  36

33. Circulara nr. 2984 din 12 aprilie 1901 cãtre învãþãtori în acelaºi scop  /  38
34. Circulara nr. 3227 din 25 aprilie 1901 cãtre revizori despre modul de a se arenda

învãþãtorilor terenurile Casei ªcoalelor pentru culturã model  /  40
35. Circulara nr. 22074 din 2 mai 1901 cãtre revizorii ºcolari pentru orarul ºcoalelor

primare  /  43
36. Circulara nr. 4194 din 24 mai 1901 cãtre prefecþi pentru clãdirea localurilor de ºcoale

primare  /  44
37. Deciziunea nr. 27110 din 24 mai 1901 prin care se hotãrãºte sã fie un singur abecedar ºi

o singurã carte de citire  /  46
38. Circulara nr. 6730 din 24 iulie 1901 cãtre prefecþi pentru ºcolarii care fac tulburãri în

localurile publice  /  47
39. Deciziune nr. 39374 din 26 iulie 1901 prin care se înfiinþeazã ºcoale profesionale

elementare de la 1 septembrie 1901  /  47
40. Ordinul nr. 7015 din 8 august 1901 cãtre douã ºcoale de meserii prin care se aratã

importanþa meseriilor  /  56
41. Circulara nr. 43913 din august 1901 cãtre direcþiile ºcoalelor secundare pentru înscrierile

în ºcoalele secundare  /  58
42. Adresã cãtre episcopi nr. din august 1901 rugându-i sã ia mãsuri a asocia ºi pe preoþi la

cercurile culturale  /  61
43. Circulara nr. 7700 din 1 septembrie 1901 cãtre directorii ºcoalelor secundare de bãieþi ºi

de fete despre începerea cursurilor în septembrie   /  61

+Opere_vol_II_final.qxd  11/22/2009  1:16 PM  Page 445



44. Raport cãtre Rege asupra ºcoalelor ºi bisericilor române din strãinãtate, 15 noiembrie
1901  /  66

45. Rezoluþie pusã la 22 decembrie 1901 pe raportul nr. 532 din 1901 al revizorului de Roman,
care înainteazã memoriul învãþãtorului Mureºeanu privitor la lucrul manual  /  121

46. Circulara nr. 685 din 17 ianuarie 1902 cãtre licee ºi ºcoale secundare de fete ca sã se
respecte dispoziþiile programelor ºi regulamentele  /  122

47. Raport la Rege nr. 3893 din 22 ianuarie 1902 despre activitatea extraºcolarã a unor
învãþãtori ºi pentru a li se acorda ,,rãsplata muncii”  /  124

48. Circulara nr. 2981 din 26 ianuarie 1902 cãtre revizori ºi directorii ºcoalelor primare ca sã
nu se impunã elevilor cumpãrare de cãrþi ºi rechizite neprevãzute de programã  /  127

49. Adresa din 20 februarie 1902 cãtre mitropoliþi ºi episcopi cerând concurs pentru
îmbunãtãþirea stãrii claselor muncitoare  /  128

50. Rezoluþie pe raportul nr. 190 din 1902 al inspectorului ºcolar Haliþa privitor la specula
cu caiete de caligrafie etc.  /  129

51. Deciziunea nr. 1127 din 4 februarie 1902 ca sã se þinã în fiecare an în februarie cerc
cultural între preoþi ºi învãþãtori spre a-ºi coordona activitatea  /  130

52. Circularã cãtre revizori nr. 1127 din 5 februarie 1902 pentru învãþãmântul rural care
trebuie sã fie practic  /  131

53. Deciziunea nr. 7730 din 8 februarie 1902 pentru sãrbãtoarea „sãdirea pomilor”  /  135
54. Apel cãtre proprietarii rurali ca sã procure pãmânt pentru învãþãmântul agricol, februarie

1902  /  138
55. Deciziunea nr. 10825 din 21 februarie 1902 pentru organizarea cercurilor culturale  /  139
56. Ordin nr. 15520 din martie 1902 cãtre revizorul de Muscel despre juriile de împã-

ciuire  /  142
57. Ordin nr. 2290 din 22 martie 1902 cãtre directorii ºcoalelor secundare de toate felurile

despre purtarea elevilor în timpul vacanþelor  /  143
58. Decizia nr. 16.148 din 22 martie 1902 obligând pe învãþãtori sã dea la conferinþele

generale informaþiuni despre cantine, grãdini ºcolare, cursuri de adulþi, cercuri
culturale ºi bãnci populare  /  143

59. Circulara din 11 aprilie 1902 cãtre revizori ca sã adune obiecte pentru alcãtuirea unui
muzeu de artã naþionalã  /  145

60. Circulara nr. 4568 din 22 aprilie 1902 cãtre directorii ºcoalelor secundare de toate
felurile din Bucureºti pentru elevii care fac scandal pe stradã  /  147

61. Deciziunea nr. 5036 din aprilie 1902 pentru cultura cartofului  /  149
62. Raport la Rege nr. 21698 din 11 mai 1902, lãudând munca unor învãþãtori ºi propunând

a fi medaliaþi cu „rãsplata muncii“  /  150
63. Deciziunea nr. 6490 din 1 iunie 1902 interzicând elevelor din ºcoalã sã poarte corset  /  151
64. Circulara din 13 iunie 1902 cãtre învãþãtori ca bãncile populare sã nu facã întreprinderi

riscate  /  151
65. Deciziunea nr. 37696 din 25 iulie 1902 pentru suspendarea cursurilor în vederea

lucrãrilor agricole cu ºcolarii  /  152
66. Circulara nr. 37.695 din 28 iulie 1902 cãtre revizori pentru ca ºcolarii sã aibã grãdinã

acasã  /  153
67. Deciziune nr. 40.921 din 10 august 1902 pentru organizarea administraþiei ºcoalelor din

imperiul Turciei  /  154
68. Circularã cãtre prefecþi nr. 9439 din 12 august 1902 pentru expoziþia grãdinilor ºco-

lare  /  155

446 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. II

+Opere_vol_II_final.qxd  11/22/2009  1:16 PM  Page 446



69. Ordin nr. 9016 din 16 august 1902 cãtre direcþiile liceelor din Buzãu ºi Piatra-Neamþ
pentru introducerea cursului de agriculturã  /  156

70. Circulara nr. 9445 din 28 august 1902 cãtre maeºtrii de muzicã pentru a se învãþa arii
naþionale  /  160

71. Circulara nr. 43226 din 31 august 1902 cãtre prefecþi pentru înfiinþarea cursurilor de
adulþi  /  161

72. Circulara nr. 43265 din 1902 cãtre revizorii ºcolari cu privire la activitatea corpului
didactic rural  /  162

73. Deciziunea nr. 45337 din 2 septembrie 1902 pentru salutarea drapelului  /  164
74. Deciziunea nr. 9909 din 5 septembrie 1902 pentru închiderea ºcoalelor bulgare din

Tulcea  /  165
75. Circulara din 28 noiembrie 1902 cãtre prefecþi pentru înmulþirea învãþãtorilor agricoli

ambulanþi  /  166
76. Decizia nr. 11801 din noiembrie 1902 pentru înfiinþarea la casa bisericii o bibliotecã cu

tipãrituri de ritual  /  167
77. Decizia nr. 63702 din noiembrie 1902 pentru serbarea de la Cãlugãreni (Vlaºca)  /  168
78. Deciziunea nr. 1153 din 23 decembrie 1902 pentru  înfiinþarea de cantine ºcolare pe

lângã ºcoalele de agriculturã  /  168
79. Circulara nr. 527 din 3 ianuarie 1903 cãtre prefecþi ca sã  ajute ºcoalele de agriculturã ºi

meserii cu burse, cantine…  /  169
80. Circulara nr. 173 din 9 ianuarie 1903 cãtre directorii liceelor, seminarelor, ºcoalelor

normale, ºcoalelor de fete pentru excursiuni în timpul vacanþei  /  171
81. Circulara nr. din 10 ianuarie 1903 cãtre revizori ºcolari ca sã asocieze pe þãrani pentru a

lua în arendã pãmânturi de culturã dupã exemplul lui I. Zaharescu  /  172
82. Deciziunea ministerialã nr. 1.729 din 29 ianuarie 1903, prin care se fixeazã dimensiunile

sãlilor de clase în ºcolile rurale în vederea noului orar  /  173
83. Circulara din 29 ianuarie 1903 cãtre direcþiunile ºcoalelor private, cu privire la îngrijirea

educaþiunii în ºcoalã  /  174
84. Circulara nr. 1073 din 31 ianuarie 1903 cãtre prefecþi îndemnând sã clãdeascã localuri

de ºcoalã  /  176
85. Deciziunea nr. 3307 din 18 februarie 1903 pentru distribuþia sporului de 10% pentru

predarea lucrului manual  /  177
86. Deciziunea nr. 5828 din 14 martie 1903 pentru înfiinþarea unui orfelinat al corpului

didactic  /  179
87. Raport la Rege nr. 15598 din 24 martie 1903 pentru numirea învãþãtorului Brezeanu în

Consiliul de administraþie al bãncilor populare  /  181
88. Circulara nr. 17881 din 18 aprilie 1903 cãtre învãþãtori ca sã lumineze pe sãteni în

privinþa intrigilor contra bãncilor populare  /  182
89. Adresa nr. 3386 din 19 aprilie 1903 cãtre ªcoalele de belle-arte ca sã facã copii dupã

monumentele naþionale ºi picturi  /  184
90. Deciziunea nr. 7675 din 30 aprilie 1903 pentru înfiinþarea cantinei universitare  /  185
91. Rezoluþiune pe referatul dlui profesor C. Meissner(19)înregistrat la nr. 13.954 din 13 mai

1903, în gestiunea formãrii unei biblioteci pedagogice  /  188
92. Circulara nr. 6.288 din 16 mai 1903 cãtre primarii comunelor urbane cerând sã ia mãsuri

energice pentru construirea localurilor de ºcoalã  /  188

Cuprins / 447
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93. Circulara nr. 4889 din 5 iunie 1903 cãtre direcþiile ºcoalelor secundare pentru rotaþia
profesorilor la aceste ºcoale  /  191

94. Circulara nr. 9842 din iulie 1903 cãtre prefecþi pentru expoziþiile grãdinilor ºcolare  /  192
95. Circulara nr. 9843 din iulie 1903 cãtre revizorii ºcolari pentru expoziþiile grãdinilor

ºcolare  /  192
96. Circulara nr. 40610 din 28 august 1903 cãtre învãþãtori îndemnându-i sã îngrãdeascã

grãdinile ºcolare cu glãdiþã  /  193
97. Circulara nr. 40611 din 30 august 1903 cãtre învãþãtori îndemnându-i sã culeagã cu elevii

plante medicinale  /  194
98. Raport la Rege asupra activitãþii Ministerului de Instrucþie, Bucureºti, 1903  /  196
99. Deciziunea nr. 49545 din 23 septembrie 1903 prin care se modificã serbarea de la

Cãlugãreni  /  414
100. Circulara nr. 11829 din 22 noiembrie 1903 cãtre licee, ºcoale secundare ºi profesionale

ca sã aplice legea Casei de economie cu elevii  /  414
101. Circulara nr. 11861 din 24 noiembrie 1903 cãtre ºcoalele inferioare de meserii asupra

caracterului pe care trebuie sã-l aibã lucrãrile lor  /  415
102. Circulara nr. 11862 din 24 noiembrie 1903 cãtre ºcoalele elementare ºi inferioare de

agriculturã pentru acelaºi lucru  /  416
103. Circulara nr. 11966 din 5 noiembrie 1903 cãtre licee, ºcoli de fete etc. în privinþa

examenului de absolvire  /  418
104. Circulara nr. 59304 din 2 decembrie 1903 cãtre învãþãtori pentru consolidarea bãncilor

sãteºti dupã noua lege a bãncilor populare  /  421
105. Circulara nr. 12345 din 4 decembrie 1903 cãtre ºcoalele private ca sã introducã cãrþi

aprobate de minister  /  422
106. Rezoluþia din 23 martie 1904 pe raportul institutorului I. Adamiu nr. 16415–1904 ca sã

fie la ºcoli maºini de tuns, foarfeci etc.  /  422
107. Rezoluþia din 19 mai 1904 pe raportul liceului naþional din Iaºi pentru îmbogãþirea

bibliotecii  /  423
108. Deciziunea nr. 13075 din mai 1904 ca sã se suprime cele 2 ha. de teren învãþãtorilor

care nu dau venit de pe ele  /  423
109. Circulara nr. 34077 din iunie 1904 cãtre învãþãtori arãtând cã noua lege comunalã le dã

drept a lua parte la dezbaterile consiliului comunal  /  424
110. Circulara nr. 43.873 din 15 august 1904 cãtre preºedinþii camerelor de comerþ ca sã

înlesneascã elevilor din ºcoalele comerciale a face practicã în prãvãlii  /  425
111. Circulara nr. 44933 din septembrie 1904 cãtre învãþãtori ca sã îndemne pe sãteni a se

asocia ca sã vândã produsele în comun  /  426
112. Deciziunea nr. 46051 din 26 august 1904 prin care se organizeazã ºcoalele de

gospodãrie ruralã pentru fete  /  430
113. Ordin nr. 21037 din 30 noiembrie 1904 cãtre învãþãtorii ambulanþi însãrcinaþi cu

propaganda pentru tovãrãºie  /  431
114. Circulara nr. 45182 din noiembrie 1904 cãtre învãþãtori ca sã dea concurs la ajutarea

sãtenilor lipsiþi de porumb  /  438

Note /  441
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