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INTRODUCERE
I
Volumul acesta cuprinde, în cea mai mare parte, articolele de polemicã privitoare la administrarea ºcoalelor sub conducerea ministrului Vlãdescu.
Ceea ce se întâmplase dupã retragerea lui Haret în 1899, când a trebuit sã-ºi
apere opera sa legislativã,1 s-a întâmplat ºi dupã 1904. De astã datã legile fãcute
de dânsul nu au fost schimbate, dar s-a paralizat mersul învãþãmântului organizat între 1901 ºi 1904, prin mãsuri administrative ºi prin o sumã de proiecte
care au contribuit la aceastã paralizare ºi au stat ameninþãtoare în timpul celor
doi ani, 1905 ºi 1906.
De rândul acesta, Haret a adoptat alt mod de luptã. În loc de a publica
articolele sale în ziarele politice, a voit sã se serveascã de un organ special, care
sã fie consacrat numai ºcoalei, în accepþiunea cea mai largã a cuvântului. Astfel,
a apãrut la 1 mai 1905 publicaþiunea lunarã: ,,Revista generalã a învãþãmântului“, condusã de un comitet alcãtuit astfel: Director: Sp. C. Haret; Secretar de
redacþie: A. Lupu-Antonescu; Casier: P. Gârboviceanu; membri: I. Bianu, Er.
A. Pangrati, S. Mehedinþi, Spiridon Popescu, Const. Litzica, d-na Adela Proca,
D. Constantinescu, A. Siniºteanu, Gr. Teodossiu. Ei reprezentau diferitele grade
ale învãþãmântului din þarã.
Dupã atâtea frãmântãri în domeniul reformelor ºcolare, care „poartã toate
semnul împrejurãrilor grele în care s-au fãcut“, când lipsea personalul pregãtit,
lipseau mijloacele materiale, lipseau experienþa ºi tradiþia, a urmat o perioadã
nouã de organizare bazatã pe un plan general. Acest plan, întemeiat pe constatãrile raportului lui Haret din 1884, dat la luminã prin proiectul de reformã
ºcolarã din 1886, s-a concretizat în diferitele legi din anii 1896–1904. Aceastã
legiuire reformatoare se poate zice cã formeazã o doctrinã atotcuprinzãtoare în
ce priveºte toate ramurile învãþãmântului. Ea a avut însã douã categorii de adversari, numeroºi în multe împrejurãri, puternici câteodatã: unii nu se împãcau
1. Vezi volumul VII.
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cu principiile fundamentale ale acestei reforme; alþii îºi vedeau stânjenite interese momentane de partid. Afarã de aceasta, ea nu se înfãþiºa – oricât a luptat
Haret sã fie altfel – ca o operã fãrã contingenþe cu realitãþile ºi necesitãþile atât
de complicate ale vieþii politice ºi parlamentare, de aceea vor trece ani mulþi
pânã când noul aºezãmânt ºcolar sã fie recunoscut ca temeinic, de toatã lumea
preocupatã de dezvoltarea culturalã a statului nostru.
De aceea crede el cã este nevoie de o publicaþiune care „sã explice, sã apere,
sã propage noua doctrinã ºcolarã“.
Iatã cum se defineºte rostul ei, în cuvântul preliminar al ,,Revistei generale
a învãþãmântului“: „Ne propunem a funda un organ de discuþie, al cãrui scop sã
fie expunerea, lãmurirea, apãrarea ºi propagarea ideilor care au prezidat la
realizarea reformei, precum ºi perfecþionarea ei în pãrþile pe care experienþa sau
discuþia le-ar dovedi cã pot fi îmbunãtãþite“. Aceastã publicaþiune se adreseazã
tuturor cititorilor care se intereseazã de chestiunile ºcolare, iar îndeosebi
membrilor corpului didactic, care trebuie „sã-ºi formeze o opinie hotãrâtã asupra însemnatelor chestii ce se agitã în domeniul ºcolar“. Dorinþa întemeietorilor
revistei este ca recentul edificiu al învãþãmântului sã se întemeieze pe convingerile acelora care îl aplicã prin practica zilnicã. În felul acesta, zice mai departe
cuvântul preliminar: ,,se va stabili pe tãrâmul didactic o legãturã care sã dea corpului dãscãlesc consistenþa ce-i lipseºte ºi care este atât de necesarã nu numai
din punctul de vedere al intereselor lui de corp, dar mai ales din acela al
intereselor superioare ale ºcoalei ºi ale þãrii“.
În „Revista“ aceasta au apãrut – în cursul anilor 1905, 1906 ºi 1907 – articolele lui Haret. Ele cuprind, fireºte, cercetarea amãnunþitã a modului cum se
fãcea atunci administrarea ºcoalelor, cum se formau ºi se aplicau bugetele
anuale; dar, cu ocazia acestor discuþiunii, el lãmureºte din nou principiile care
l-au condus în alcãtuirea reformelor sale ºcolare, pe care le comentase ºi le dezvoltase în expunerile de motive ale proiectelor ºi în discursurile parlamentare.
Acolo privise toate acestea în întregimea lor, mai mult teoretic; aici le pune în
legãturã cu diferitele cazuri particulare care se prezintã zi cu zi.
În aceste articole va vedea cineva care este, în planul sãu general, justificarea tuturor mãsurilor pe care le luase pentru bunul mers al învãþãmântului primar, cât a fost de greºitã încercarea de a se desfiinþa ºcoalele normale întocmite
de el; va vedea înaltul scop cultural ºi politic-social al învãþãmântului popular,
contra cãruia se pornise o acþiune de anihilare1.
Dupã legea lui Poni din 1896, revãzutã ºi pusã din nou în practicã de Haret
în 1901, ºi dupã legea învãþãmântului secundar a lui Haret din 1898, statul trebuie sã dea poporului o ºcoalã primarã egalã ºi obligatoriuie pentru toþi copiii,
1. Articolele Proiecte de schimbãri în învãþãmântul rural ºi Proiecte contra învãþãmântului popular, în acest vol. p. 89 º.u., 95 º.u.
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care sã fie aºa întocmitã încât sã facã posibilã trecerea unora din absolvenþi în
cursul secundar, sã pregãteascã pentru învãþãmântul profesional inferior pe alþii,
în fine sã dea destule cunoºtinþe practice pentru cei meniþi a rãmânea în satul
lor, aceºtia întãriþi printr-un învãþãmânt supra-primar. Corpul didactic al acestor
ºcoale urma sã fie pregãtit în niºte institute speciale, numite ºcoli normale, în
care se luau copii din clasa I (adicã dupã absolvirea cursului primar) ºi se creºteau ca interni pânã erau capabili sã devinã învãþãtori. Cine a urmãrit mersul
acestor ºcoale, cine a vãzut întocmirea programelor, organizarea în scop teoretic
ºi practic a vieþii interioare a acestor ºcoale, cine a putut sã vadã bunele rezultate
date ºi valoarea multora din absolvenþii lor va înþelege indignarea cu care scrie
Haret articolele sale contra mãsurilor menite a desfiinþa aceste ºcoale1. Dacã, în
schimb, s-ar fi pus în faþa organizãrii lui Haret o concepþie bine gânditã, urmatã
de o întocmire bine închegatã, s-ar fi putut discuta toate cu liniºte; dar planul
ministrului din 1905 era lipsit de orice claritate, cãci imagina niºte ºcoale normale, în care s-ar primi absolvenþi a câtorva clase de liceu ºi li s-ar da cunoºtinþe
practice de gospodãrie ruralã, iar pe unii din absolvenþii acestor ºcoale imagina
sã-i puie în ºcoale normale oarecum superioare, în care sã înveþe pedagogia ºi
limba francezã cu profesori ºi pedagogi francezi.
Tot din cauza lipsei de claritate în privinþa unei plãnuite reforme a ºcoalelor
profesionale, se vede obligat Haret sã desluºeascã principial care poate fi temeiul în organizarea unor astfel de ºcoale.
Societãþile moderne au nevoie de meseriaºi de tot felul. Au fost vremuri
când statul nu se interesa de aceastã chestiune, ci lãsa ca atelierele particulare
sã formeze pe ucenici, dintre care – dupã diverse norme ale corporaþiilor ºi altor
feluri de organizare – sã se recruteze calfele ºi maeºtrii. E, desigur, o concepþie
care poate avea motivarea ei; dar se vede cã în veacul XIX s-au schimbat ideile
în aceastã privinþã ºi în toate þãrile cu o industrie înaintatã statul a fãcut felurite
ºcoale. Aºa s-a întâmplat ºi în þara noastrã, unde au început a se crea ºcoale cu
diferite nume (profesionale, de meserii, de agriculturã etc.) încã de la 1864.
Principiul dar se considera admis de toþi ºi se mai putea discuta numai chestiunea: cum sã fie întocmite acele ºcoale ca sã fie cât mai bune, adicã sã rãspundã
scopului pentru care se fac. Ministrul din 1905 zicea cã ºcoalele profesionale
existente (de bãieþi sau de fete) nu sunt bune. De ce? Fiindcã nu sunt practice.
ªi de ce nu sunt practice? Fiindcã au ateliere! Haret întocmise în 1899 organizarea ºcoalelor de meserii în aºa fel ca sã aibã ateliere în care sã lucreze elevii
sau elevele ºi sã primeascã comenzi de la particulari; adicã sã uneascã teoria –
câtã era necesarã – cu practica serioasã ºi tocmai faptul de a primi comenzi silea
ºi pe maestre sau maeºtri ºi pe elevi sau eleve sã caute a lucra bine pentru a crea
fiecãrei ºcoale o bunã reputaþie, care avea sã serveascã ºi absolvenþilor dupã ce
1. Articolul Desfiinþarea ºcoalelor normale, vol. VIII, p. 75-88.
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vor fi terminat ºi se vor duce sã caute locuri în atelierele particulare. Mai mult:
pentru a întãri aceastã îndrumare practicã, Haret dãduse putinþã ca absolventele
ºcoalelor profesionale sã poatã deschide în asociaþie ateliere proprii, graþie unui
ajutor al statului. Desigur, erau încã discuþiuni posibile: se putea cerceta dacã
este ceva de îndreptat în amãnunte, dacã programele sunt bine alcãtuite etc. Dar
sã vinã un ministru care crede cã ºcoalele acestea nu sunt practice ºi sã
desfiinþeze tocmai atelierele de la ºcoli ºi sã punã – de exemplu – pe elevele
ºcoalelor profesionale sã lucreze pe materiale fãrã valoare, ce se aruncã dupã
executare era sau o lipsã de seriozitate sau dorinþa de a strica opera altui
ministru, fãrã nicio motivare1.
* * *
Pentru cercetãtorul imparþial nu putea fi decât aceastã din urmã cauzã. ªi
tot aceeaºi cauzã explicã mãsurile luate de ministrul din 1905 spre a desfiinþa
activitatea extraºcolarã2.
Planul de luptã al adversarilor a fost, vom recunoaºte, foarte abil, nu ºtiu
dacã se va putea zice cã a fost ºi spre lauda celor ce l-au pus în practicã. Se urmãrea în primul rând sã discrediteze întreaga miºcare prin articole teoretice:
învãþãtorul în ºcoala lui; învãþãtorul cu copiii; n-are nici un drept sã se amestece în viaþa oamenilor vârstnici; dacã se amestecã, poate deveni un element
periculos sau poate fi un exploatator al sãtenilor. Aceastã campanie se adresa
oamenilor politici ºi ea gãsea ecou chiar la unii membri din Partidul Liberal. Tot
acestora se adresa ºi afirmaþia cã, în definitiv, Haret n-a inventat nimic, cã ºi
înainte de Haret au fost cazuri în care ici-colo învãþãtori s-au ocupat de asemenea chestiuni, cã multe din iniþiative au fost luate astãzi chiar de învãþãtori
ºi Haret s-a lãudat cu ele. Se gãseau printre luptãtorii contra activitãþii extraºcolare unii care declarau cã unele forme ale ei s-ar putea, la urma urmei, admite,
dar: de ce sã amestece pe învãþãtori în bãncile populare! Nu cumva urmãreºte
vreun scop ascuns, vreun interes personal?
În al doilea rând, campania se adresa învãþãtorilor, zicându-le cã Haret a abuzat de munca lor, cã le-a dat pe cap atâtea lucrãri încât îi va nenoroci. Ce folos
aveþi voi din toate acestea? Vã dã leafã mai mare? Nu ºtiþi cã el a scãzut toate
lefurile prin curba lui în 1901? Acestea ºi alte asemenea întrebãri le fãceau ei ca
sã-i convingã cã n-au niciun interes. E adevãrat cã modul cum a putut Haret,
tocmai în epoca marilor economii, sã convingã pe învãþãtori la un plus de muncã
s-a pãrut unora neînþeles. Adversarii activitãþii extraºcolare apãreau aici ca amici
ai învãþãtorilor. ªi s-au gãsit unii învãþãtori care au crezut în cuvintele lor.
1. Vezi articolul Reforma proiectatã în ºcolile profesionale de fete, vol. VIII, pp. 149-152.
2. Vezi articolul Activitatea extraºcolarã în vol. VIII, pp. 201-204.
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În al treilea rând, se vorbea de interesul general al þãrii. Dacã învãþãtorii se
ocupã de toate câte li se cer afarã din ºcoalã nu se mai pot ocupa de ºcoalã; deci,
dacã s-ar lãsa sã continue, aceastã activitate s-ar prãbuºi ºcoala primarã din sate.
Argument specios, care putea sã prindã în mintea celor ce nu cãutau a se informa
mai serios. În adevãr, dacã în 1900, dupã ce Haret fusese ministru pentru prima
datã ºi fãcuse numai câteva încercãri în direcþia de care vorbim, dacã atunci un
ministru conservator, dr. C. Istrati, lãudase rolul învãþãtorilor în miºcarea economicã, zicând cã a fost îmbucurãtor ºi norocos, cum era posibil ca, în 1905, dupã
ce miºcarea luase un caracter de mare rãspândire ºi putere, sã vinã un alt ministru
conservator ºi sã meargã pânã acolo cu loviturile contra activitãþii extraºcolare
încât sã închidã chiar cantinele, destinate a ajuta pe copiii sãraci din ºcoale?
Într-un studiu publicat de mine în 1912 vorbeam despre acuzaþia cã dacã
învãþãtorul n-ar fi fost sustras de la datoria sa prin activitatea extraºcolarã ar fi
fost mai mari progresele învãþãmântului primar1. Aduceam atunci ca dovadã
constatãrile unor inspectori ºcolari, din care se putea vedea cã dintre învãþãtorii
cu activitate economicã:
8,9% dau rezultate foarte bune
35,2% dau rezultate bune
21,4% dau rezultate slabe
pe când cei fãrã activitate economicã:
2,8% dau rezultate foarte bunã
20,3% dau rezultate bune
33% dau rezultate mulþumitoare
44,3% dau rezultate slabe
cu alte cuvinte cã activitatea extraºcolarã, chiar cea economicã, nu împiedicã pe
învãþãtori de a-ºi face pe deplin datoria, ba din contrã. (Raportul lui N. Nicolaescu).
Aº putea – dacã ar fi nevoie –, ca sã întãresc constatãrile statistice de aici,
sã citez un raport al inspectorului general al învãþãmântului primar din 1906, sub
ministeriatul lui M. Vlãdescu.
Avea sã se pronunþe asupra activitãþii unui învãþãtor din jud. Neamþ, pe care-1
gãseºte excelent ºi având frecventarea ºcolarã foarte mare. Vorbind de activitatea
lui extraºcolarã, aratã cã a înfiinþat o bancã popularã pe care a condus-o „cu
râvnã“, i-a mãrit capitalul ºi, dupã 12 ani, s-a retras din preºedinþie, lãsând în loc
pe preot, iar el rãmânând în consiliul de administraþie; a înfiinþat o cooperativã de
consum ºi a condus-o ,,pânã a gãsit un element destoinic“ care s-o conducã mai
departe, iar el a rãmas – zice raportul – conducãtor „moral“. Plecat din Bucureºti,
unde era ºi director al învãþãmântului primar, inspirat desigur de ideile ministrului
sãu, care spunea cã activitatea extraºcolarã trebuie desfiinþatã, inspectorul Praja
nu poate, în faþa realitãþii, sã constate decât cã învãþãtorul a fãcut lucruri bune în
1. Vezi Problema educaþiunii populare ºi activitatea extraºcolarã, Buc. 1912.
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miºcarea economicã ºi este excelent în ºcoalã. Cu toate acestea, profitã de cazul
real ce-i sta înainte ºi trage concluzia cã amestecul învãþãtorilor în bãnci este o
ocazie de „învrãjbire“ ºi de „prihãnire“, ºi mai departe afirmã: „Cu mult mai
mult sunt pentru felul de a lucra al învãþãtorului A. decât pentru al acelora care
se gãsesc în fruntea tuturor activitãþilor extraºcolare neglijând ºcoala“. Vorbeºte
ºi de numãrul cel mare al învãþãtorilor care „cad în ispita banilor ce-i mânuesc la
bãncile populare“. S-ar pãrea cã aici este o pledoarie contra amestecului învãþãtorilor în activitatea economicã a satelor; dar cum poate scoate o generalizare de
la un caz care aratã tocmai contrariul! Pledoaria aceasta nu atinge concepþia lui
Haret despre activitatea extraºcolarã, cãci el a recomandat învãþãtorilor sã nu fie
în fruntea „tuturor activitãþilor“ ºi, în nenumãrate rânduri, a explicat cã spre a
începe miºcarea de regenerare economicã în sate, nu gãseºte în acel moment decât
pe învãþãtor ºi pe preot ca sã-i puie în frunte, cu speranþa cã în cursul timpului se
vor forma ºi alte elemente ca sã-i ajute ºi sã-i înlocuiascã. Dacã inspectorul laudã
pe învãþãtorul care s-a retras, îl laudã oare fiindcã s-a retras (aceasta ar fi meritat
laudã?), ori fiindcã a înfiinþat ºi a condus cu mare izbândã în curs de mai mulþi ani
banca ºi cooperativa? Cu toate constatãrile fãcute la faþa locului nu de o persoanã
imparþialã ºi neprevenitã, ministrul de atunci – ca ºi alþi oameni politici mai târziu
– continuã sã fie un adversar al activitãþii extraºcolare. Nu e mai rãu surd decât
acela care nu vrea sã audã.
* * *
Învãþãmântul secundar vine mai puþin în discuþie în articolele acestea ale lui
Haret din 1905–1907.
Cea mai importantã chestiune este a examenelor de capacitate pentru
profesori1. Dupã lege, aceste examene trebuia sã se facã din trei în trei ani.
Fusese o sesiune în 1901. A doua urma sã fie în 1904. Haret luase la timp mãsurile necesare, examenul începuse ºi erau în curs în momentul în care el se
retrage din minister. Noul ministru suspendã examenele. De ce? Explicaþia o dã
Haret. Comisiunile se numeau pe timp de 6 ani; deci membrii numiþi în 1901
aveau sã funcþioneze pânã în 1906, adicã la douã sesiuni. Examenele începute
în 1904 urmau sã se termine în 1905 ºi odatã cu sfârºitul acestei sesiuni se
sfârºea ºi însãrcinarea membrilor comisiunilor. Suspendându-se examenele la
începutul anului 1905 ºi lãsând sã mai treacã un numãr de luni, se ajungea la
anul 1906, deci la momentul în care urma sã se numeascã alte comisiuni de examen. Aºa ºi face ministrul cel nou, cãci tocmai la 11 martie 1906 numeºte comisiunile cele noi ºi încep examenele. Astfel – zice Haret – „comisiunile sunt
1. Vezi articolul Examenele de capacitate pentru învãþãmântul secundar, vol. VIII,
pp. 221-224.
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alcãtuite în aºa fel încât la examene nu se vor putea strecura decât candidaþii
care vor fi fãcut act de supunere politicã celor ce deþin puterea“. Trebuie sã
recunoaºtem cã procedarea ministrului din 1905–1906 a fost foarte abilã. Printr-o mãsurã arbitrarã (amânarea) a creat un motiv legal pentru a schimba
membrii comisiunilor (venirea anului 1906). Cercetãtorul obiectiv nu va putea
însã sã aprobe asemenea procedãri. El va aproba, din contrã, cu toatã
convingerea ceea ce a fãcut Haret în 1907, casând aceste examene, deºi având
din cauza aceasta multe ºi mari neplãceri1.
Tot în legãturã cu învãþãmântul secundar a fost chestiunea salariilor profesorilor. E vorba de plângerea unei delegaþiuni a cercului lor din Bucureºti, prin
care ziceau cã ,,au fost nedreptãþiþi în 1901“, când cu reducerile cele mari. Plângerea se fãcea în 1906 ºi se înþelege cât se putea broda politiceºte pe aceastã
temã. Haret rãspunde explicând într-un articol de ziar cum s-a fãcut aplicarea
curbei de reducere în 1901 la lefurile profesorilor secundari2 ºi publicând o
broºurã „Pagini de istorie“, în care cerceteazã chestiunea salariilor tuturor categoriilor de membri ai corpului didactic de la 1864 pânã în 1904, ºi dovedeºte cã
partidul liberal, de câte ori a fost la guvern, a cãutat sã îmbunãtãþeascã situaþiunea moralã ºi materialã a tuturor slujitorilor ºcoalei3.
* * *
Mai puþin se ocupã Haret de învãþãmântul superior, în timpul când era
ministru profesorul M. Vlãdescu, lãsând altor colaboratori (Er. Pangrati ºi dr. V.
Sion) sã arate modul cum s-au fãcut unele numiri la diferite facultãþi ºi sã întâmpine atacurile câtorva profesori universitari contra pãrþii privitoare la recrutarea
corpului didactic a legii din 18984.
Când însã noul ministru de Instrucþie, Const. Dissescu, prezintã proiectul sãu,
care modificã legea din 1898, Haret a dat loc în „Revista“ sa memoriilor prezentate de profesorii universitãþii; iar dupã ce ministrul a retras proiectul, la începutul
anului 1907, a publicat o criticã foarte severã sub titlul „Un eveniment istoric“5.
Deºi acest articol venea, ca sã zicem aºa, post festum, când autorul putea scrie:
„Toate au trecut ca un vis rãu. Încercarea politicienilor a fost zãdãrnicitã ºi
lucrurile au reintrat în regulã“6, totuºi Dissescu nu a uitat articolul lui Haret ºi,
1. Vezi Raportul cãtre Consiliul de miniºtri în chestiunea aceasta în vol. III, pp. 33-37.
2. Vezi articolul În chestia salariilor profesorilor secundari, vol. VIII, pp. 205-208.
3. Vezi studiul Pagini de istorie, vol. VIII pp. 153-188.
4. Articolul: Un cuvânt despre recrutarea profesorilor universitari, vol. III, pp.
239-240.
5. Vezi vol. III, pp. 277-286.
6. Adicã dupã retragerea proiectului.
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de aceea, în 1910, când Haret, ca ministru, a adus proiectul sãu pentru înfiinþarea
unor catedre universitare, l-a combãtut cu mare vehemenþã ºi a spus verde cã voieºte sã-ºi rãzbune1.
În adevãr, critica lui Haret este zdrobitoare. El cerceteazã cu de-a-mãnuntul
ºi cu mare putere de convingere expunerea de motive ºi diferitele articole din
proiect: aratã scãpãrile din vedere, contrazicerile, greºelile de redactare; aratã
consecinþele funeste pentru interesul învãþãmântului universitar.
* * *
Polemicile lui Haret din aceastã epocã se ocupã ºi cu câteva chestiuni mai
speciale în legãturã cu învãþãmântul.
Odatã e vorba de Decretul Ministerului de Rãzboi din 1906, prin care se
stabilesc normele dupã care se acordã dreptul de a face serviciul militar cu
termen redus2.
În legea recrutãrii din 1876, cu diferitele modificãri aduse pânã la 1900, se
fixa termenul de serviciu efectiv la trei ani pentru trupele permanente. Se fãcea
excepþie pentru membrii învãþãmântului public primar, tinerii bacalaureaþi, cei
care urmeazã în ºcoli speciale superioare în þarã sau în strãinãtate, în ºcoala de
poduri ºi ºosele. Aceºtia fãceau serviciu numai ºase luni, cu obligaþia ca la sfârºitul acestui termen sã treacã cu succes examenul de ofiþer de rezervã. Cei care
nu reuºeau erau þinuþi încã ºase luni. Membrii corpului didactic primar nu aveau
aceastã obligaþiune ºi se liberau, la expirarea termenului, cu orice grad ar fi
dobândit. Mai era ºi a treia categorie de tineri cu termen redus, însã de un an:
elevii ºcoalelor normale inferioare, ai ºcoalelor de meserii, de agriculturã, silviculturã, comerþ ºi belle-arte.
Pentru aplicarea acestei legi s-a fãcut, dupã 1901, un regulament special, în
care se gãsea un articol 74, în legãturã cu art. 23 din lege. Textul acestui articol
74 îl modificã ministrul de Rãzboi la 10 decembrie 1905. În raportul cãtre Rege
se aratã motivele modificãrii propuse. Motivul cel mai important este cã dupã
1900 s-a mãrit numãrul ºcoalelor ai cãror absolvenþi beneficiazã de reducerea
termenului de serviciu la un an ºi ministrul de Instrucþie (care era atunci Haret)
a intervenit la cel de Rãzboi ºi acesta a admis „o procedare greºitã“. De aici ar
urma – dupã pãrerea ministrului de Rãzboi din 1905 – cã impozitul de sânge se
aplicã numai þãranilor. Vã închipuiþi pe Haret vinovat de o asemenea cãlcare a
unui principiu democratic pe care voieºte sã-l salveze un ministru conservator!
Care era realitatea lucrurilor? Haret n-a fãcut altceva decât a înmulþit ºcoalele de agriculturã ºi celelalte care se gãseau prevãzute în art. 23 al legii din
1. Vezi discursul lui Haret în Senat: vol. VI, p. 397 ºi urm. din prezenta colecþie.
2. Vezi prezentul volum, p. 189 ºi urm.
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1900, ca dând drept la serviciu cu termen redus. Ministrul de Rãzboi din acea
vreme a gãsit natural ca principiul înscris în lege ºi aplicat la 3–4 ºcoale de anume categorie înfiinþate înainte de 1900, sã se aplice ºi la celelalte ºcoale de
aceeaºi categorie înfiinþate dupã 1900.
Dar generalul Manu gãseºte cã e bine sã se refuze ºcoalelor înfiinþate între
1901–1904 drepturile celor create înainte ºi de aceea modificã art. 74 din Regulament. Modificarea stã în faptul cã s-au înºirat pe rând cu numele ºi indicaþia
localitãþii ºcoalele cãrora le aplicã principiul legii.
Dacã în privinþa acestora se poate înþelege rostul limitãrii, chiar dacã ar fi
vorba de o consideraþie politicã de partid, mai greu este sã înþelegem de ce
ministrul din 1905 a procedat tot prin înºirare de nume ºi în privinþa celor ce ar
fi urmat ºcoale diverse în strãinãtate. Legea instrucþiunii din 1898 (pusã în vigoare din nou în 1901) prevedea cã diplomele ºi certificatele dobândite de tinerii români de la diferite ºcoale strãine sã fie cercetate de anume consilii ºcolare ºi – dacã este cazul – sã fie echivalate cu ºcoale de ale noastre. Era evident
cã, în mod automat, posesorii diplomelor echivalate dobândeau exact aceleaºi
drepturi ca ºi cei ce fãcuserã studii în þarã. Se înþelege lesne la ce greºealã se
expunea un ministru care voia el, într-un decret, sã stabileascã echivalenþa, de
care vorbim, în mod nominal. Oricât de bine informat ar putea sã fie el, este
imposibil sã aibã lista tuturor ºcoalelor de diferite feluri din toatã lumea. Au
fost cazuri – în cursul anilor – când consiliul permanent din minister sau
consiliile din universitãþi n-au cunoscut bine organizarea unor ºcoale din vreo
þarã unde se duc rar tinerii noºtri ºi a fost nevoie sã cearã de la legaþia noastrã
din acea þarã relaþiuni precise, programe de studii etc., înainte de a se pronunþa.
De aceea sã nu ne mirãm cã Haret a gãsit multe lucruri ciudate în decretul
Ministerului de care ne ocupãm. De exemplu, absolvenþii liceelor româneºti din
Braºov, Lugoj ºi Blaj beneficiazã de reducerea termenului de serviciu, dar cei ai
liceului din Nãsãud nu. De ce? Fiindcã în lista din ,,Monitor“ acesta a fost uitat.
De asemenea, dintre liceele din Berlin gãsim numai douã, din Paris niciunul. Se
citeazã Universitatea din Halle, dar cele din Jena, Goettingen, Giessen,
Tübingen, Bonn nu. Se citeazã liceul din Varna ºi cel din Sofia nu. Universitatea
din Paris, cele din Berlin, Viena, Roma au fost uitate. Mai comic este cazul ºcoalelor de agriculturã, cãci este admisã ºcoala zisã „Mathieu de Dombasle“ care
este de grad inferior ºi la fel cu ea sunt 24, iar Institutul superior agronomic de
la Versailles este uitat.
Era dar pe deplin justificatã intervenþia lui Haret în chestia aceasta ºi ar fi
fost frumos din partea autorului sã recunoascã greºeala, ºi mai frumos – mai
ales cã nimic nu-l silea – sã nu o fi fãcut.
Altã chestiune este militarizarea ºcoalelor. Deºi legea pentru introducerea
instrucþiei militare în ºcoale se promulgase în martie 1905, Haret nu se ocupã
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de dânsa decât la finele anului 1906, dupã ce se retrãsese ministrul care o fãcuse, adicã dupã ce se vãzuse urmãrile rele ale ei1.
Preocuparea de la care pleca autorul legii era bunã. Zicea cã vrea sã se dea
tinerimii ºcolare o educaþie mai îngrijitã, sã o deprindã cu disciplina, sã se dea mai
multã atenþiune educaþiei fizice ºi sã facã pe bãieþi mai pregãtiþi pentru a fi buni
soldaþi. Haret zice cã s-ar fi putut face ceva bun ºi folositor, dar cu condiþia de a
se rãspunde bine la urmãtoarele întrebãri: cum?, cu cine? Tocmai de aceste întrebãri nu s-au ocupat cei ce au legiferat atunci. Ei au constituit un corp de
instructori, ofiþeri ºi gradaþi, lipsiþi de orice pregãtire pedagogicã ºi deprinºi numai
sã înveþe pe recruþi cunoºtinþele militare elementare necesare soldatului. Dacã
þinem socotealã de aceasta ºi de faptul cã corpul de instructori nici nu era
subordonat Ministerului ªcoalelor, ci Ministerului de Rãzboi, vom înþelege de ce
ei puneau ca punct de plecare ºi pentru educaþia moralã, ºi pentru disciplinã, ºi
pentru educaþie fizicã, ceea ce interesa militãria, adicã ei considerau pe toþi elevii,
de la 10 ani pânã la 18 ani, ca fãcând parte din elementele armatei. Aici era greºeala fundamentalã. A face educaþia copiilor considerându-i ca viitori soldaþi înseamnã a-i smulge din mediul vârstei lor care-ºi are farmecul lui particular,
înseamnã a împiedica dezvoltarea lor fizicã ºi sufleteascã prin silnicia îndreptatã
asupra lor de cãtre niºte persoane lipsite de orice chemare pentru educaþia copiilor
ºi tinerilor. Dacã poetul din sec. XVII zicea: „Chaque âge a ses plaisirs, son esprit
et ses mœurs“(1), medicii ºi pedagogii din ,Secolul XX spun cã pentru fiecare
vârstã trebuie sã fie alte metode ºi alte programe. Altceva este sã fii învãþãtor al
copiilor din ºcolile froebeliene – care nu sunt încã materie ºcolarã –, altceva
este sã dai lecþii într-o ºcoalã primarã, în clasele inferioare de liceu sau în cele
superioare ºi altceva sã faci cursuri la universitate. N-ar fi ridicol sã începi în
clasa II primarã cu oarecare noþiuni de algebrã, pe motiv cã vor ajunge odatã în
clasa IV sau V de liceu ºi sã fie mai bine pregãtiþi pentru algebra ce vor avea sã
înveþe atunci? Nu era tot aºa de ridicol sã înveþi pe elevii din clasele primare
mânuirea armei sau regulamentul exerciþiilor de infanterie?
Haret aminteºte cã un colonel englez a dovedit cã „sunt de ajuns ºase luni
pentru a da unui om nu numai instrucþia miºcãrilor automatice, dar întreaga
instrucþie militarã a unui soldat, pentru a face din el un luptãtor în adevãr util
ºi inteligent.”
De aceea, Haret zice cu dreptate cã, dacã ºcoala va face educaþia patrioticã,
dacã învãþãmântul gimnasticii raþionale se va dezvolta mai mult, dacã elevii din
ultimele clase de liceu s-ar deprinde sã facã excursii ºi sã tragã la þintã, þara ar
putea sã aibã într-o zi soldaþi buni din toate punctele de vedere, care ºi-ar însuºi
repede instrucþia militarã teoreticã ºi practicã.

1. Articolele sunt reproduse în volumul de faþã la p. 255 ºi urm.
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* * *
Haret a criticat modul cum ministrul Vlãdescu administra învãþãmântull. Se
înconjura numai de cei înscriºi în clubul partidului de la putere, prefera – chiar
dintre aceºtia – pe cei care fuseserã pedepsiþi pentru fapte rele ºi pe de altã parte
lovea în diferite chipuri pe cei ce aveau alte opinii politice sau nu manifestau
vreuna. ªi citeazã numeroase exemple pentru a întãri afirmaþiile sale2. Aceste
lovituri se îndreptau mai ales contra învãþãtorilor care, în activitatea extraºcolarã, s-au arãtat convinºi de foloasele acestei opere de educaþie socialã.
Dacã se adaugã la acestea risipa banilor statului, dispreþuirea legilor ºi
regulamentelor, se înþelege cã simþul moral nu poate sã câºtige teren ºi ºcoala
nu-ºi poate face datoria. „Cu ce drept, zice Haret, se pretinde ca ºcoala sã fie
model de cinste ºi moralitate, când necinstea ºi imoralitatea o infiltreazã înºiºi
conducãtorii ei?… ªi cum vor putea ei vorbi copiilor de bine ºi de dreptate,
când ei înºiºi nu mai au încredere în aceste formule, rãmase mincinoase, mulþumitã moralei pe care o practicã capii ºcoalei?“3
Haret nu se mulþumeºte cu generalitãþi. El porneºte o cercetare amãnunþitã a
modului cum se aplicã bugetul anului 1905–1906 pentru a exemplifica acuzaþiunile sale4. Aceastã severã cercetare produce un mare efect: se vorbeºte în
Adunarea Deputaþilor, se scrie în gazete ºi se produc rãspunsuri din partea ziarelor
oficioase ºi articole ale susþinãtorilor guvernului. Atunci Haret publicã într-un
numãr din „Revista generalã“5 o justificare a atacurilor sale, urmatã de o serie de
consideraþiuni teoretice despre rolul ºi datoria unui ministru: „Ministrul trebuie sã
fie executorul, pãzitorul, servitorul legii ºi niciunul din paºii sãi nu trebuie sã iasã
din calea dreptãþii ºi a legalitãþii. Silinþele sale trebuie sã fie îndreptate numai
spre îmbunãtãþirea a ceea ce este spre încurajarea binelui ºi pedepsirea rãului“.
Atunci, Ministerul Instrucþiei publicã un Comunicat, în care îºi propune sã
arate adevãrul faptelor faþã de acuzaþiunile aduse de Haret. Haret se foloseºte de
aceastã ocazie pentru a face una din cele mai interesante ºi mai curajoase
polemici, un adevãrat model în felul ei. El nu reia acuzaþiile fãcute mai înainte
pentru a le comenta, ci publicã în întregime comunicatul ministrului, pe care-l
examineazã punct cu punct6 pentru a întãri tocmai prin afirmaþiunile oficiale
1. Vezi în volumul de faþã articolele: Domnia rãului, pp. 231-238; Constatãri triste, pp.
245-250.
2. Vezi în acest volum, p. 233.
3. Vezi în acest volum, p. 249.
4. Articolul: Socoteli în volumul de faþã, p. 115.
5. Articolul Lãmurirea unei situaþii, în vol. de faþã, p. 130.
6. Vezi articolul Un comunicat reprodus în volumul de faþã, p. 133 ºi urm.
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temeiul criticilor sale. Ministrul revine într-un discurs în Camerã, dar pentru
cercetãtorul de azi e greu sã judece cu obiectivitate lucrurile, cãci acel discurs
n-a apãrut în „Dezbaterile Adunãrii Deputaþilor“. ªtim numai câte ceva din
rezumatele scurte din ziare ºi citatele fãcute de Haret într-un alt articol prin care
încheie seria acestor polemici1 ºi în care rãspunde cuvintelor ministrului care se
plângea cã a fost atacat ,,în mod nedrept ºi sãlbatic“. El zice: „Noi nu am fi cerut
mai bine decât sã-i fim un ajutor, în marginea puterilor noastre, pentru a duce
mai departe opera de consolidare ºi de îmbunãtãþire a ºcoalei româneºti; dar
pe calea pe care a apucat-o d-sa era de datoria noastrã sã nu-l urmãm“2.
* * *
Pentru a încheia cu rezumarea ideilor lui Haret cu privire la chestiuni
ºcolare, vom pomeni articolul mai lung, pe care l-a publicat ºi în broºurã:
ªcoala naþionalistã3.
Aici discutã o problemã serioasã, pe care împrejurãrile de azi o fac sã fie
de actualitate: „ªcolile dintr-o þarã se pot mãrgini a da elevilor niºte anumite
cunoºtinþe, fãrã vreo preocupare educativã în sens naþional?“ Rãspunsul lui
este categoric: „Educaþiunea naþionalã este o funcþiune a ºcoalei“. El aminteºte
ce s-a fãcut în diferite þãri în aceastã privinþã; explicã pentru ce în þãrile catolice
statul a cãutat sau cautã sã ia din mâna clerului conducerea învãþãmântului. În
locul spiritului cosmopolit au cãutat sã introducã un spirit naþionalist.
De altfel, ideile pe care le expune aici Haret erau cunoscute din activitatea
lui ministerialã. Dacã le dezvoltã acuma este din pricina unor fapte petrecute în
anii dupã retragerea lui ºi care nu-l pot lãsa indiferent ºi care sunt în legãturã cu
„acþiunea ºcolii faþã de elementul strãin ºi acþiunea ºcolii strãine la noi“.
Trebuie sã pornim de la ideea cã toþi locuitorii unei þãri trebuie sã trãiascã
în bunã înþelegere. Prima condiþie pentru aceasta este sã se înþeleagã în vorbã.
Dacã toþi vorbesc aceeaºi limbã ºi sunt de aceeaºi naþionalitate, nu se ridicã
nicio problemã de rezolvat. Dacã este o naþionalitate mai numeroasã decât
celelalte, e natural ca limba ei sã fie cea comunã, adicã sã serveascã pentru
relaþiile între naþionalitãþi, deoarece aceea este limba statului. Pe vremea când
latineasca se cultiva mult ºi era limba ºtiinþei, se putea întrebuinþa aceasta ºi ca
limbã a statului. A ºi fost aºa într-un timp în Austria. Din aceste premise generale, Haret trage urmãtoarea concluziune pentru þara noastrã, în care „naþionalitãþile heteroglote nu reprezintã decât o fracþiune neînsemnatã din populaþia
1. E intitulat tot Socoteli, publicat în alt numãr al ,,Revistei generale a învãþãmântului“
ºi reprodus în prezentul volum, p. 145 ºi urm.
2. Vezi în acest volum, p. 147.
3. Vezi articolul acesta în vol. de faþã, pp. 267-276.
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þãrii”. Nu poate fi vorba de a le deznaþionaliza printr-un act violent; dar nici nu
se poate admite ca aceste minoritãþi sã nu cunoascã limba româneascã. Avem
datoria sã le dãm ºcoale, aceste ºcoale sã fie bune, aceste ºcoale sã le dea
cunoºtinþa deplinã a limbii þãrii ºi sã fie un mijloc de a prepara „fuziunea tuturor
în acelaºi gând de iubire de þarã, independent de deosebirea de origine“. Lãsând
timpului ºi împrejurãrilor sã facã aceasta, noi, dacã nu-i silim a se deznaþionaliza, nici nu putem permite ca în ºcoalele lor sã se dea o învãþãturã care sã
deºtepte ºi sã hrãneascã ura lor contra þãrii în care trãiescl.
În legãturã cu aceasta, pune el chestiunea ºcoalelor înfiinþate de strãini în
þara noastrã pentru copiii de naþionalitate ºi de limba românã. E vorba de ºcoalele cãlugãriþelor catolice, pe care le dãduse în judecatã în 1904, fiindcã contravenise regulamentelor ºcolare. Dupã retragerea sa din minister, a avut amãrãciunea sã vazã cã urmaºul sãu nu numai cã a renunþat la mãsurile de îndreptare
pe care le pusese la cale Haret, dar a tratat ºcoalele acelea cu o deosebitã favoare. De aceea se simte obligat sã revinã ºi sã atragã atenþiunea opiniei publice
asupra situaþiei, susþinându-ºi acþiunea sa ministerialã.
Despre chestiunea aceasta vorbise în octombrie 1905, reamintind fapte
istorice, din care se vedea ce atitudine avusese într-o chestie analogã în 1858 doi
oameni politici, V. Boerescu ºi G. Costaforu2. Aceia erau membri ai Partidului
Conservator ºi au respins cu hotãrâre încercãrile ºcoalelor strãine de a înfrânge
legile þãrii. De ce guvernul din 1905 – ºi el tot conservator – întreabã Haret –
are altã atitudine? Citatele lui din ziarele timpului sunt pline de interes. Vom
reproduce ºi noi aici câteva cuvinte ale lui V. Boerescu: „Dacã strãinii pot
deschide ºcoale în principate, apoi sã se supunã la legile ºi regulamentele administrative ºi localuri… Iubim libertatea ºi toleranþa, însã naþionalitatea
noastrã o punem mai presus de toate“3.
La aceeaºi chestiune revine ºi în articolul ªcoala naþionalistã ºi zice cu mare
durere: „Asistãm impasibili la înstrãinarea de þarã a propriilor noºtri copii, chiar
aici în þarã ºi sub ochii noºtri… ºi nu zicem nimic, nu facem nimic… ºi, cu toate
acestea, ce sonor sunã în gura noastrã cuvântul de patrie! Dar patria nu este
numai pãmântul din care scoatem rente. Patria o face ºi limba, ºi istoria, ºi religia, ºi tradiþiile. A da cu piciorul în toate acestea este a se lepãda cineva de
patria sa“4.

1. Ca exemplu citeazã cele petrecute în ºcoala bulgarã din Tulcea, unde elevii aveau
cãrþi ºi hãrþi geografice în care Dobrogea figura ca parte din Bulgaria. Vezi p. 271 din acest
volum. Cu aceasta se ocupase el în timpul când era ministru în 1897.
2. Articolul intitulat O paralelã, reprodus în prezentul volum, p. 105 ºi urm.
3. Vezi în acest volum, p. 107.
4. Vezi în acest volum, p. 275.
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II
Volumul de faþã se începe ºi se terminã cu douã lucrãri, care pornesc din alte
preocupãri, în afarã de cele ºcolare: este vorba de o chestiune economicã ºi politicã,
pe care nu toatã lumea o privea cu aceeaºi atenþie ca Haret ºi cãreia, din nenorocire,
evenimentele din 1907 i-au dat o tragicã actualitate, de chestiunea agrarã“1.
Studiind, în timpul celor douã ministeriate ale sale, în primul rând, fireºte,
lucrurile care priveau mãsurile sale de administraþie a departamentului sãu, a
fost condus a studia toate feþele problemei ºi atunci s-a convins – cum zice el –
cã este de mare urgenþã ca problema sã ia primul loc în preocupãrile oamenilor
noºtri de stat. De aceea a alcãtuit un „memoriu“, în anul 1905, curând dupã ce
se retrãsese guvernul din care fãcea parte. E o operã de politicã, provocatã nu
de interesul luptei de partid într-un anumit moment, ci de nevoia de a se rezolva
în mod satisfãcãtor o mare problemã naþionalã. Oricine cunoaºte istoria þãrii
noastre ºtie câte greutãþi s-au ivit în viaþa ei internã din pricina organizãrii
proprietãþii rurale ºi raporturilor dintre clasele sociale.
Strãmoºii noºtri au rezolvat problemele cum s-au priceput ºi cum porunceau
împrejurãrile fiecãrui moment. Aºa s-a format clasa boierilor, cãrora li s-au dãruit
de cãtre Domni moºii mai mari sau mai mici, clasa sãtenilor liberi sau moºneni
(ori rãzeºi), clasa vecinilor (în Muntenia zisã a rumânilor). Mai târziu Constantin
Mavrocordat(2) a desfiinþat – cel puþin în teorie – vecinãtatea sau rumânia, a instituit aºa numiþii scutelnici. Afarã de aceºtia s-au format sate de coloniºti strãini,
numite slobozii, care se gãseau în altã situaþie. De aici a urmat formarea mai
multor categorii de locuitori ai satelor, care trãiau în diferite situaþiuni juridice unii
faþã de alþii, cum ºi faþã de marii proprietari ºi de autoritãþile statului. Legiuirile
fãcute pânã la începutul ,Secolului XIX au fost foarte variate, ºi din pricinã cã se
fãceau deosebit în cele douã Principate, ºi din pricinã cã domnitorii le schimbau.
Regulamentele Organice(3) au introdus oarecare uniformitate ºi mãsuri menite a
înlãtura abuzurile de putere ale marilor proprietari. Miºcarea de la 1848 în Muntenia a voit sã schimbe situaþia, stabilind egalitatea drepturilor politice ºi emanciparea clãcaºilor care aveau sã devinã proprietari; dar schimbarea n-a putut sã aibã
viaþã din pricinã cã revoluþia a fost înnãbuºitã în septembrie 1848 ºi starea prevãzutã în Regulamentul Organic pusã iar în vigoare. Dar nici aceastã aºezare n-a
putut rãmâne statornicã. Deºi domniile regulamentare continuã pânã la 1856,
chiar primii domnitori dupã 1848, adicã Barbu ªtirbei în Muntenia ºi Grigore Ghica în Moldova, fac alte legiuiri pentru raporturile dintre proprietari ºi sãteni, modificând unele din dispoziþiile Regulamentului. În acest timp, foºtii revoluþionari
1. Vezi Chestia þãrãneascã ºi În chestia þãrãneascã în prezentul volum, p. 27 ºi p. 289.
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de la 1848, cei mai mulþi întorºi în þara, continuã stãruinþele lor pentru schimbarea
stãrii politice ºi economice, prin propagandã înlãuntru ºi în statele din Occident.
Graþie lor, dupã rãzboiul Crimeei(4), care slãbeºte puterea Rusiei, se insereazã în
Tratatul de pace de la Paris (1856) un articol care dã drept românilor din Moldova
ºi din Muntenia sã-ºi exprime dorinþele lor prin divanurile ad-hoc (1857). În acele
adunãri intrã reprezentanþi din toate clasele sociale, se voteazã unirea
principatelor, sub un principe strãin, autonomia ºi neutralitatea noului stat ºi regim
constituþional reprezentativ. Despre chestiunea agrarã s-a discutat numai în
divanul de la Iaºi ºi – fiindcã nu erau toþi deputaþii de aceeaºi pãrere – nu s-a spus
nimic în rezoluþia ce s-a adresat puterilor garante, socotindu-se cã este o chestiune
interioarã, care nu le-ar privi pe ele. Cu toate acestea, Convenþiunea din Paris
(1858), dupã care a urmat Unirea principatelor (deºi contra textului Convenþiunii)
s-a ocupat ºi de chestiunea agrarã, hotãrând cã noul regim va face o lege pentru
îmbunãtãþirea stãrii þãranilor. Conform acestei hotãrâri, Comisiunea centralã de
la Focºani a lucrat un proiect de lege, care a fost prezentat Adunãrii de cãtre
ministerul lui Barbu Catargiu(5) (1862). Combãtut de Kogãlniceanu prin cele douã
discursuri rãmase celebre, el a fost votat, dar domnitorul Cuza nu l-a sancþionat ºi
mai târziu s-a sãvârºit lovitura de stat de la 2 mai 1864 ºi punerea în vigoare prin
decret a legiuirii cunoscute pentru împroprietãrirea þãranilor.
Dupã aceea, România s-a dezvoltat mult pe toate terenurile ºi totuºi chestiunea
agrarã a rãmas fãrã o soluþie definitivã. De aceea, Haret crede cã era datoria partidelor politice sã facã din aceasta un punct de unire, sã lucreze mânã în mânã pentru
rezolvarea ei. Vede însã cã conservatorii nu-i dau importanþa cuvenitã. Rãmâne
deci ca Partidul Liberal sã ia asuprã-ºi sarcina ºi – ,,ca ºi în atâtea împrejurãri grele
din trecut – sã aducã el soluþiunea care este singurã posibilã“.
Iatã motivarea lucrãrii sale de la începutul anului 1905.
* * *
Prima întrebare care se prezintã celui ce vrea sã se ocupe de aceastã chestiune
este urmãtoarea: De ce legea ruralã din 1864 n-a curmat toate nemulþumirile
trecutului, dând o dezlegare definitivã? Rãspunsul îl dã Haret zicând: „Chestia þãrãneascã nu este o chestie simplã ºi nu se poate rezolva printr-o formulã unicã
din care sã decurgã, ca consecinþe, soluþiile tuturor dificultãþilor“.1
În legea din 15 august 1864 vedem douã preocupãri de cãpetenie: 1. Sãtenii, în schimbul unei plãþi, pe care statul o garanteazã, sã devinã proprietari pe
locurile ce se gãseau în posesiunea lor pe moºiile particulare ºi pe moºiile statului, stabilindu-se întinderea în raport cu starea lor materialã, socotind dupã
1. Volumul de faþã, p. 28.
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numãrul vitelor; 2. Sã se desfiinþeze claca sãu boierescul, dijma, podvezile ºi
toate sarcinile în folosul proprietarilor de moºii, stabilindu-se prin lege preþul
rãscumpãrãrii acestor obligaþiuni. Acest preþ îl vor plãti sãtenii, tot prin intermediul statului. Deoarece suma locurilor ce au sã treacã în proprietatea sãtenilor
nu poate fi mai mare decât 2/3 din întinderea moºiei, ceilalþi clãcaºi vor putea
cumpãra locuri pe moºiile statului.
Aceastã legiuire a fost precedatã ºi însoþitã de o bogatã literaturã. Cea mai
veche discuþie asupra chestiunii se datorazã lui Nicolae Bãlcescu(6) („Starea
socialã a muncitorilor plugari în Principate”) publicatã în „Magazin istoric“ 1845;
iar cea mai bogatã producþiune o aflãm între 1850 ºi 1864, adicã în timpul când
oamenii politici din þarã ºi forurile politice din strãinãtate se ocupau sã gãseascã
mijloace de a îmbunãtãþi starea þãranilor. ªi de astã datã tot Bãlcescu face începutul prin lucrarea lui, tipãritã la Paris (1850): „Question économique des
Principautés danubiennes“. Acum ni se înfãþiºeazã lupta între puncte de vedere
deosebite, dupã cum autorii împãrtãºeau idei liberale sau conservatoare. Nicolae
Istrati(7), în Moldova, publicã „Chestia relaþiilor dintre proprietari ºi locuitori“
(Iaºi 1857), broºurã pe care o combate G. Botez în ale sale „Observaþiuni“ (Iaºi,
1858). Tot în sensul conservator publicã ºi Barbu Catargiu în Bucureºti (1857)
„Proprietatea în Principatele române“ ºi Apostol Arsachi(8) în franþuzeºte în Bucureºti (1860): „La question de la proprieté devant les Assemblées“. La polul opus
se gãsesc lucrarea lui Alecu G. Golescu(9) „De l’abolition du servage dans les
Principautés“, pe care o tipãreºte la Paris (1856), precum ºi diferite lucrãri ale lui
Mihail Kogãlniceanu ºi discursurile în Adunarea Moldovei sau în Adunarea
comunã din Bucureºti, între care sunt cunoscutele douã cu ocazia discuþiuni
proiectului de lege ruralã prezentat de Barbu Catargiu în 1862. Interesant de semnalat este cã, afarã de lucrãri publicate în Paris de români, cum este a lui Const.
Boerescu: „De l’amélioration de l’état des paysans roumains“ (1861), au apãrut ºi
scrieri ale strãinilor, dintre care citãm pe a lui Louis Amiable(10) („La question des
paysans en Roumanie“, 1861) ºi pe a lui Felix Colson(11) („Nationalité et régéneration du paysan moldovalaque“, 1862). Fireºte, în timpul când se discutau în
parlament principiile sau detaliile proiectelor depuse, au apãrut numeroase
articole în ziare ºi reviste. Reforma din 1864 se poate cunoaºte prin ajutorul marii
colecþiuni „Acte ºi legiuiri privitoare la chestia þãrãneascã“, publicatã în 1907 (în
douã serii) de D. C. Sturdza-ªcheianu(12) ºi Radu Rosetti(13)1.
Aceastã reformã a avut nevoie de alte legiuiri, care sã întãreascã dispoziþiunile ei, sã înlãture cauzele care puteau sã-i paralizeze efectele (cum era chestiunea dreptului þãranilor de a vinde loturile lor), sã precizeze ºi sã punã în acord
cu principiile ei diferitele probleme pe care anii le aduceau la ordinea zilei. Între
1. O bogatã bibliografie se gãseºte la finele lucrãrii lui Vasile M. Kogãlniceanu: Chestiunea þãrãneascã (1906, Buc.).
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aceste probleme, cea mai neliniºtitoare era a tocmelilor agricole, cu care s-a
ocupat ministerul din 1865, considerând-o ca o urmare a reformei din 1864,
deoarece „munca obligatorie a trebuit sã se înlocuiascã cu munca liberã“1. Lucrarea nu era uºor de fãcut. Proiectul depus în Camerã la 10 decembrie 1865 a
fost retras, din cauza împrejurãrilor politice foarte tulburi din ultimii ani de
domnie a lui Cuza, ºi prezentat din nou de cãtre guvernul Locotenentei Domneºti la 11 februarie 1866, votat de cãtre Camerã la 10 martie ºi promulgat la 18
martie acelaºi an. Cea mai elocventã dovadã despre greutatea de a se rezolva
problema este faptul cã aceastã lege a fost urmatã de multe încercãri de modificare ºi de mai multe modificãri2.
Aceasta ºi alte probleme de naturã mai generalã sau mai particularã încep a
preocupa pe oamenii politici ºi pe economiºti ºi de aceea pe la 1880 încep sã aparã
o sumã de publicaþiuni având ca subiect diferite aspecte ale chestiunii rurale. Ele
devin, fireºte, ºi mai numeroase dupã rãscoalele din 1888. Amintirea acestora a
pierit din mintea contemporanilor ºi urmaºilor, fiind înlocuitã cu a celor
întâmplate în 1907. Ele s-au produs tot în martie în judeþele Ialomiþa, Prahova,
Vlaºca, Ilfov. Parte din rapoartele comandanþilor de trupe care au fost trimiºi
atunci pentru potolirea rãscoalelor au fost publicate de d. Vasile M. Kogãlniceanu.3 Ele sunt fãcute de cãtre ofiþeri care au ajuns mai târziu la grade înalte ºi
au devenit persoane cunoscute (colonel I. Algiu, mai apoi general; colonel C.
Poenaru, mai apoi general ºi ministru; colonel Beller, mai apoi general; maior I.
N. Viþu, mai apoi colonel; maior Dona, mai apoi general etc.). Între aceºtia vedem
ºi pe colonelul Iacob Lahovari, mai târziu general ºi ministru de Rãzboi ºi de
Externe. Rapoartele acestea aratã cu amãnunte acþiunea rãsculaþilor, excesele lor,
mãsurile luate de trupe; dar cele mai multe se ocupã ºi de cauzele miºcãrilor. Se
afirmã cã au fost instigatori locali (foºti primari, cârciumari, tineri desfrânaþi) ºi
instigatori veniþi din alte sate ºi poate din Bucureºti; unii ofiþeri cred cã ºi
propaganda politicã a putut fi un ferment de agitaþiune. Toþi adaugã însã cã aceste
împrejurãri n-ar fi avut un efect, dacã nu s-ar fi propagat pe un teren pregãtit prin
motive reale de nemulþumire ale sãtenilor. Între acestea se citeazã: administraþia
rea, lipsa de teren pentru lucru, învoieli grele cu arendaºii. Fireºte, constatãrile
acestea nu pot scuza pe þãranii rãzvrãtiþi, dar ele explicã în parte miºcarea lor. Ce
urma de aici? Reproducem încheierea raportului trimis de colonelul Lahovari,
1. Din Expunerea de motive a generalului I. Em. Florescu, ministru de Interne în acel
timp.
2. Legea din 7 aprilie 1872, Proiectul din iniþiativã parlamentarã de la 20 mai 1878,
Lege pentru art. 7 din legea proprietãþii rurale din 1879, Legea din 14 mai 1882, Proiectul
lui P. P. Carp de la 1888, Proiectul lui Al. B. ªtirbei din 25 ianuarie 1889, Proiectul lui Gr.
Peucescu din 29 ianuarie 1889, Proiectul lui P. P. Carp din 16 noiembrie 1892, Proiectul din
iniþiativã parlamentarã din 9 februarie 1893, Legea din 28 mai 1893.
3. La finele lucrãrii Chestiunea þãrãneascã, 1906, Buc.

+Opere_vol_VIII_30_09.qxd

12/3/2010

11:51 AM

Page 22

22 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. VIII

care va fi ministru ºi un fruntaº al Partidului Conservator: „Acest memoriu
cuprinde toate observaþiunile ce am putut culege în aceastã gravã crizã, asupra
cãreia oamenii noºtri de stat au mult de gândit ºi de fãcut, cãci din nenorocire nu
se poate considera ca sfârºitã ºi va fi încã ameninþãtoare, pânã ce se vor putea
îndeplini mãsurile menite a îmbunãtãþi soarta þãranului ºi acelea care trebuiesc sã
ridice autoritatea ºi respectul forþei publice“1.
Concluziunile pe care Iacob Lahovari, numai ca militar, le adresa ºefilor sãi
erau, desigur, ºi ale altora ºi aºa se explicã de ce unii oameni politici încep a
medita asupra lor. Între lucrãrile publicate de aceºtia, întâlnim cercetãri asupra
situaþiei din trecut sau din vremea aceea, critici politice în legãturã cu interese de
partid sau mai obiective, propuneri concrete de mãsuri ce ar fi sã se ia pe cale
legislativã sau administrativã. Fireºte, sunt deosebite constatãrile sau explicãrile
stãrii de lucruri de atunci, sunt foarte deosebite propunerile pentru îndreptare, dar
toþi autorii sunt de acord cã o reformã trebuie fãcutã. Era deci natural ca în
programele partidelor politice sã figureze ºi aceastã chestiune. Astfel, liberalii zic
în programul lor din 1895: ,,se vor crea instituþiuni naþionale care vor avea de
scop de a înlesni þãranilor cumpãrarea de proprietãþi particulare…“, adicã o
împroprietãrire, dar fãrã expropiere, adicã fãrã obligaþiune pentru proprietari de a
vinde þãranilor moºiile sau pãrþi din moºiile lor. Instituþiunea la care se gândeau ei
era Casa Ruralã.
Dar preocupãrile politice ale momentului, cum au fost criza ministerialã
provocatã de N. Fleva, atunci ministru de Interne, apoi chestiunea mitropolitului
primat Ghenadie, au împiedicat noul guvern liberal sã aducã mai curând în
discuþia Parlamentului ideea din programul lor. Aceasta s-a fãcut de abia în
1897, când dupã dezbateri importante în Camerã, s-a votat, dar trecând la Senat
s-a înmormântat acolo.
Chestiunea a rãmas, deci, în suspensie. Discuþiile au continuat în publicisticã ºi în Parlament cu ocazia propunerii de a se modifica 2 articole din procedura civilã privitoare la obºtiile sãteºti (1904) ºi cu ocazia altor dezbateri în
legãturã cu problema agrarã, cum a fost aceea a bãncilor populare º.a.
De aici se aratã cât era de fireascã preocuparea lui Haret de a vedea odatã
fãcutã reforma ºi – pentru aceasta – de a dovedi contemporanilor sãi cã au datoria
sã nu închidã ochii ºi sã nu astupe urechile la chemãrile realitãþii. „În timpul din
urmã chestia a luat un caracter ameninþãtor pe care nu-l avea înainte. Schimbarea
adusã în condiþiile sociale ale þãrãnimii prin diversele legi de împroprietãrire, prin
înfiinþarea drumurilor de fier, prin lãrgirea terenurilor cultivate ºi prin înfiinþarea
de adevãrate trusturi de arendaºi strãini, a pus la ordinea zilei probleme care acum
câþiva ani nu erau cunoscute ºi a cãror amânare constituie un pericol din ce în ce
mai mare“.
1. Op. cit., p. 30.
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Fiind ºtiut cã, în primul rând, se plâng þãranii de lipsa de pãmânt, Haret vorbeºte întâi despre aceastã plângere ºi aratã cum s-au înstrãinat proprietãþile
intrate în stãpânirea sãtenilor – prin vânzãri ºi prin arendãri, – apoi cum s-au
fracþionat prin trecere de la o generaþie la alta. Semnaleazã apoi neajunsurile
împroprietãririi prin expropriere în moºiile particulare, zicând cã „soluþiunea
aceasta ar întãri în spiritul þãranilor convingerea cã, de câte ori nu vor avea ei
pãmânt de ajuns, moºiile proprietarilor trebuie sã le împlineascã trebuinþele“.
Rãmâne deci ca ei sã cumpere moºii din proprietãþile statului ºi ale instituþiilor
publice ºi din proprietãþile particulare scoase în vânzare.
Aici este punctul cel mai greu al chestiunii, pe care Haret îl cerceteazã pe
toate feþele. Poate proprietarul care de bunã voie îºi vinde moºia sau creditorul
care o scoate în vânzare sã facã o vânzare în loturi, adicã sã aibã a trata cu zeci
de cumpãrãtori? De unde sã ia þãranii bani ca sã plãteascã deodatã costul loturilor (dacã s-ar admite aceasta de vânzãtor)? Se propusese în cursul anilor
precedenþi mai multe soluþiuni, ca rãspuns la aceste întrebãri naturale. Fiindcã
era aproape imposibil de presupus cã vânzãtorul ar voi sã vândã moºia în loturi,
s-a zis cã trebuie sã se constituie sãtenii în obºte. Dar cine sã le dea banii trebuitori ºi cine sã împartã apoi pãmântul membrilor obºtii? Proiectul Casei Rurale
din 1897 prevedea ca aceastã Casã sã cumpere orice moºie e de vânzare ºi apoi
sã o vânzã în loturi sãtenilor. Unii adversari ai Casei Rurale propuneau ca statul
însuºi sã facã acest oficiu. Haret este contra acestor mãsuri, pentru douã motive:
1. Dacã statul e cumpãrãtor de moºii, se va întãri în mintea sãtenilor cã el are
totdeauna moºii ºi trebuie sã le dea; 2. Acþiunea cumpãrãrii de cãtre stat a
moºiilor particulare poate sã fie mijloc de a se satisface interese ale partizanilor
politici proprietari ºi prin aceasta sã se pãgubeascã sau sãtenii cumpãrãtori, care
vor plãti preþuri mai mari decât cele cuvenite, sau averea statului, în cazul când
ar vinde moºia mai ieftin decât a cumpãrat-o.
De aceea el propune sã se înfiinþeze o Bancã þãrãneascã al cãrei capital sã fie
procurat de stat ºi de particulari. Când o moºie e de vânzare, sã se dea un termen
în lãuntrul cãruia sã se vadã dacã sunt doritori s-o cumpere þãranii de pe acea
moºie sau de aiurea. (Acest drept de preferinþã este vechiul protimisis(14) din secolele trecute, care, însã, se aplica atunci vecinilor proprietari). Dacã sunt asemenea
doritori, ei se constituie în asociaþie, conform legii, trateazã cu proprietarul; dacã
se înþeleg, depun o parte din preþ ºi restul îl iau cu împrumut de la bancã, plãtind
apoi în rate.
Deoarece aceastã transmitere de proprietate se va face cu încetul ºi numai în
unele puncte ale þãrii, Haret propune sã se înlesneascã sãtenilor a lua în arendã, tot
sub formã de obºte, moºiile care nu se pot cultiva de proprietari. ªi în aceastã
privinþã, Haret gãseºte cã statul a fãcut marea greºealã de a da moºiile sale pe
mâna arendaºilor prin licitaþie, ca sã ia preþuri cât mai mari: „s-a purtat ca cel mai
rãu, mai nemilos ºi mai neprevãzãtor proprietar“. Exemplul statului a fost imitat
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de instituþiile cu caracter public ºi de proprietarii particulari. Astfel s-au format
trusturi, mai ales în Moldova, care – pentru a rãspunde arenzilor din ce în ce
crescânde cerute de proprietari – au exploatat munca sãtenilor fãrã cruþare.
Studiul lui Haret cerceteazã apoi ºi alte chestiuni mai puþin importante faþã
de cele arãtate pânã aici, dar care au rol însemnat în propãºirea stãrii þãranilor.
Sã se deprindã a ara bine, a alterna culturile, a semãna ºi a culege la timp, a
întrebuinþa sãmânþã aleasã, a cultiva leguminoase, a cultiva fâneþe artificiale. Sã
li se înlesneascã vânzarea cu preþuri potrivite a produselor pãmântului lor, îndepãrtându-se intermediarii de tot felul, care îi speculeazã – „începând de la
misitul de cereale ºi mergând pânã la cârciumarul din sat“. Pentru aceasta sã
contribuie asociaþiunile de vânzare în comun, sã le vinã în ajutor direcþia docurilor ºi silozurilor, ca sã se cureþe produsele ºi sã se aºeze dupã calitãþi.
Chestiunea tocmelilor agricole are o dezvoltare însemnatã în studiul lui
Haret. Fireºte, aici se ridicã principiul libertãþii învoielilor; dar „pentru ca principiul sã fie sincer aplicat, trebuie ca cele douã pãrþi contractante sã dispunã
în mod egal de libertatea hotãrârilor lor“. De aceea el propunea o serie de
mãsuri de protecþiune pentru sãteni.
Alte propuneri ale lui sunt: asigurarea recoltelor contra secetei, grindinei ºi
focului; asigurarea vitelor contra epizootiilor ºi furtului. Pentru aceasta Bãncile
populare vor servi ca sã ajute pe sãteni ºi, prin aceasta, le vor face o adevãratã
educaþiune pentru economie ºi prevedere.
Fiindcã în multe chestiuni s-a vorbit de datoria Statului de a face cutare sau
cutare lucru spre binele sãtenilor ºi pentru interesul general al þãrii, îi vine cuiva
în minte întrebarea: cine sunt aceia care personificã Statul faþã de sãteni? ªi aici
vine chestiunea administraþiei rurale, care, pe vremea aceea, lãsa mult de dorit.
începând cu prefectul ºi trecând la inspectorul comunal (subprefectul sau pretorul,
cum zicem azi), spre a ajunge la primar ºi notar, fiecare poate sã aibã un rol mare
în privinþa vieþii satului ºi a sãtenilor ºi în privinþa raporturilor între ei ºi
proprietari. Fireºte, alãturi de ei pune Haret pe preoþi ºi învãþãtori, de care cãutase
el a se folosi în acþiunea întreprinsã când era ministru, mai ales între 1901–1904.
Sfârºind, Haret atinge chestia alcoolismului, de care se ocupase mult în
timpul când era ministru.
* * *
Lucrarea aceasta a lui Haret a provocat, cum era natural, discuþiuni prin presa
timpului. Cu regret trebuie sã constatãm cã adversarii sãi politici n-au vãzut
importanþa problemelor pe care le semnala Haret ºi – mulþi din ei – au socotit cã
un om ca el poate sã se facã un simplu instrument al intereselor trecãtoare ale unui
partid politic. Am citit într-un ziar de atunci: „Liberalii, când sunt paraponisiþi, se
gândesc la þãrani; când sunt la putere, þãranul mai poate aºtepta“. Pentru cine vrea
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sã discute serios lucrurile, aceastã acuzaþiune apare nedreaptã. Liberalii nu numai
cã au prevãzut în programele lor principii pentru mãsuri legislative pentru chestia
þãrãneascã, dar când au luat guvernul au cãutat sã traducã în faptã ideile lor. Dacã
n-au putut realiza mai devreme gândul lor, una din pricini a fost ºi împotrivirea
conservatorilor, pe lângã nehotãrârea unora din conducãtorii Partidului Liberal;
dar Haret, în scrierea sa, arãta greºeala tuturor guvernelor care au întârziat cu
rezolvarea chestiunii þãrãneºti. Obiectivitatea ºi sinceritatea lui Haret sunt socotite
de unii ca o lecþie datã Partidului Liberal („Adevãrul“) ºi ca o dovadã de „curaj
de adevãrat revoluþionar“. Acest curaj a fost criticat de alþii cu cea mai mare asprime. Un ziar conservator zice cã broºura lui în care „hidra socialismului rânjeºte“, este „o bombã explozibilã aruncatã de un anarhist inconscient“; ba chiar
formuleazã acuzaþia cã Haret urmãreºte un scop personal ºi antisocial, cã dintr-un
„matematic calculator rece a devenit un agitator zvãpãiat“ („Conservatorul“).
Aceºti adversari ai sãi ºi ai Partidului Liberal combãtuse cu mare vehemenþã în 1897 legea Casei Rurale, despre care zice Ioan Lahovari în 1907 cã,
„dacã ar fi fost votatã, efectul ar fi fost de a dezlãnþui rãscoala agrarã în toatã
þara“ chiar în 1898 sau 1899. Haret, însã, nu se aratã în scrierea sa partizan al
Casei Rurale, ci propune o Bancã þãrãneascã. Conservatorii o combat ºi pe
aceasta, ba chiar ridiculizeazã stãruinþa lui Haret de a cãuta o soluþie mai bunã
pentru a mulþumi cerinþa þãranilor de a dobândi pãmânt de lucru. Zice o gazetã
guvernamentalã („Acþiunea“) din 1905, vorbind de aceastã chestiune: „Dupã ce
a regularisit soarta învãþãmântului, d. Haret, erijat în mare om de stat, s-a
apucat acum sã stabileascã norma fericirii þãranilor“. Aceasta n-a împiedicat
pe Take Ionescu sã propunã înfiinþarea acelei Bãnci þãrãneºti, ba chiar sã afirme
cã ideea a fost a sa înainte de a o fi formulat Haret.
Lucrul este clar exprimat într-un articol din gazeta conservatoare „La
Roumanie“: „A întors spatele partidului sãu ºi a preconizat soluþiuni care sunt ale
noastre“ ºi mai departe: „Combate partidul nostru, apãrând programul nostru“.
Desigur, pentru cititorul de azi, va fi foarte greu sã priceapã cum aceeaºi scriere sã fie în acelaºi timp o bombã anarhistã ºi sã susþinã o solutiune conservatoare!
Într-o întrunire la Craiova, Take Ionescu a dezvoltat chestiunea ºi, fiindcã a
vãzut cã liberalii combat ideea, i-a acuzat cã ei împiedicã îmbunãtãþirea stãrii
þãranilor. La aceasta rãspunde Haret printr-un articol publicat în ziarele liberale,
intitulat Un rãspuns dlui Take Ionescul, în care explicã faptele. El socoteºte cã
instituþia care va ajuta pe þãrani sã cumpere pãmânt de la proprietari – oricum s-ar
numi – trebuie sã fie fãcutã cu capital românesc ºi cu participarea statului ºi,
deoarece banca propusã de Take Ionescu urmeazã a se constitui cu capital strãin
ºi fãrã niciun amestec al statului, liberalii n-o pot admite. Cum? se întreabã
Haret: „rezolvarea chestiei þãrãneºti, cea mai vastã, cea mai complicatã ºi cea
1. Reprodus în acest volum, p. 251 ºi urm.
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mai periculoasã problemã din acele care intereseazã þara, regularea raporturilor
dintre proprietari ºi þãrani…, aplanarea neînþelegerii ºi neîncrederii care despart
acum pe unii de alþii…, dezlegarea unei situaþiuni de la care atârnã însãºi existenþa
þãrii sã fie lãsatã la discreþia bancherilor strãini, a cãror singurã preocupare ar fi
sã aibã dividende ºi pentru care interesele þãrii nici nu vor exista înaintea interesului pungii lor?“ ªi, dupã ce aratã toate primejdiile unei asemenea instituþiuni, afirmã cu tãrie: „Datoria noastrã este sã oprim, cu orice preþ ºi prin toate
mijloacele posibile, înfãptuirea acestei monstruozitãþi fãrã precedent“.
Adânc convins de adevãrul înfãþiºat ºi susþinut de el în 1905 ºi 1906, Haret
s-a simþit obligat, când au început miºcãrile þãrãneºti, sã publice la 6 martie
19071 articolul prin care explicã faptele petrecute, aratã mãsurile greºite luate
de guvernul conservator în 1905–1906 ºi susþine cã guvernul este responsabil
pentru ceea ce se întâmplã: „Cele ce se întâmplã acum au fost prezise; evenimentele s-au vãzut venind“.
Vina este dar a celor ce n-au putut sã vadã. „Guvernul a avut puterea în mânã
timp de doi ani, în epoca cea mai prosperã pentru stat din câte se þin minte. Ar fi
putut în vremea aceasta sã facã foarte mult pentru uºurarea clasei þãrãneºti…“ ªi
ce a fãcut? A mãrit impozitul funciar al þãranilor, a înfiinþat loteria de stat, a
persecutat bãncile populare, a împiedicat întrunirea þãranilor în obºtii pentru a lua
moºii în arendã, a încurajat formarea de trusturi arendãºeºti de cãtre strãini.
Totuºi, Partidul Liberal, precum a fãcut ºi alte dãþi, este gata – zice Haret –
sã dea guvernului tot concursul sãu cum vor cere împrejurãrile, care sunt de o
mare gravitate. Iar fiindcã, în discuþiile teoretice ce se produceau atunci se zicea
cã nu s-ar putea lua mãsuri prea radicale, care ar lovi în drepturi câºtigate, Haret
terminã articolul sãu cu acele cuvinte care au dat naºtere la atâtea comentarii:
„Dacã a fost permis ca sângele sã stropeascã stradele capitalei chiar în anul
jubilar, pietrele s-ar ridica singure sã ne loveascã, dacã am tolera ca alt sânge
sã mai plãteascã ºi drepturile câºtigate ale lui Mochi Fischer“.
* * *
Într-o astfel de situaþiune ºi într-o stare de mare revoltã sufleteascã se afla
Haret în ziua de 12 martie 1907, când – în mijlocul celei mai grozave miºcãri
revoluþionare – fu chemat pentru a treia oarã la Ministerul Instrucþiuni Publice
ºi al Cultelor.
Gh. Adamescu

1. Articolul reprodus în acest volum, p. 289.

+Opere_vol_VIII_30_09.qxd

12/3/2010

11:51 AM

Page 27

8.
Chestia þãrãneascã
Se ºtie – ºi cititorul poate lua cunoºtiinþã de aceasta mai ales din cuprinsul volumelor II ºi V – cã Haret, în timpul celui de al doilea ministeriat al sãu (1901– 1904) a
fost preocupat nu numai de chestiunile ºcolare, ci ºi de cele politice legate de activitatea
ºcoalelor. În epoca aceasta a pus în aplicare ideea sa cã ºcoala trebuie sã aibã ºi o acþiune socialã ºi îndeosebi ºcoala primarã ruralã nu trebuie sã se mãrgineascã a instrui pe
copii, ci trebuie sã contribuie la ridicarea stãrii materiale ºi morale a sãtenilor. Parte din
preocupãrile sale în aceastã privinþã le exprimase el în articolul din 1900 (Societatea corpului didactic ºi Liga învãþãmântului) publicat dupã ce se retrãsese de la minister în
1899.1 Unele din ele îºi aflase înfãptuire în timpul de care vorbim (1901–1904). Dar ceea
ce fãcuse i se pãrea neîndestulãtor, cãci socotea cã problema este mult mai vastã ºi cã trebuie studiatã în întregul ei. Astfel ajunge la alcãtuirea unui „memoriu“ – cum îl numeºte
el – care sã cuprinzã pe larg acest studiu, pe care l-a întitulat Chestia þãrãneascã.

[Prefaþã]
Atât în timpul cât am fãcut parte din guvern, cât ºi mai înainte, împrejurãrile
m-au pus în poziþie de a cunoaºte de aproape o însemnatã parte din complexul de
probleme, unele mai grele ºi mai ameninþãtoare decât altele, care constituie ceea
ce se cheamã Chestia Þãrãneascã. Am putut sã mã conving de ce mare urgenþã este
ca ea sã ia primul loc în preocupãrile oamenilor noºtri de stat ºi sã se întreprindã
rezolvarea ei în întregime, iar nu numai în parte ºi prin mãsuri anodine.
O asemenea întreprindere ar fi destul de serioasã pentru ca toate partidele
politice sã urmeze de comun acord o linie de purtare îndreptatã spre acelaºi
scop. Din nenorocire, conservatorii sunt încã departe de a-ºi da seama de gravitatea situaþiunii ºi de împrejurãrile în care se aflã þara, ºi care nu mai seamãnã nici pe departe cu cele de acum o sutã de ani.
Îndãrãtnicia cu care se opun ei la orice mãsurã mai însemnatã care ar tinde
la luminarea pãturii þãrãneºti, la înavuþirea ei ºi la scoaterea ei de sub robia
1. Vezi în aceastã colecþiune vol. VII, pp. 255-282.
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celorlalte clase ale societãþii, groaza pe care o manifestã, cu mai mult sau mai
puþinã sinceritate, ori de câte ori i se vorbeºte de introducerea þãrãnimii ca
factor activ ºi inteligent în viaþa noastrã de stat, sunt dovezi cã Partidul Conservator, rãmas în urmã ºi în aceastã privinþã, nu a ajuns încã a-ºi da seama de
rostul actual al þãrii, nici de natura ºi gravitatea problemelor care se impun.
Nu rãmâne dar decât ca Partidul Liberal sã-ºi asumeze singur sarcina pe
care nu o poate împãrþi cu alþii, ºi de astã datã, ca ºi în atâtea alte împrejurãri
grele din trecut, sã aducã el soluþiunea care este singura posibilã.
Dar a trecut deja prea mult timp în discuþiuni sterpe, ºi în timpul acesta
greutãþile s-au înmulþit ºi pericolul s-a agravat. Trebuie ca, revenind la guvern,
Partidul Liberal sã fie cu totul pregãtit pentru a întreprinde chiar din prima zi
opera cea mare. Pentru aceasta, toþi oamenii prevãzãtori ºi de bunãvoinþã trebuie sã-i dea concursul lor.
Acestea sunt motivele care m-au îndemnat sã alcãtuiesc acest memoriu, al cãrui
scop este mai cu seamã de a formula problema ºi de a pune o bazã de discuþiune.
20 ianuarie 1905
* * *
Partidul Naþional-Liberal a avut totdeauna chestia þãrãneascã înscrisã în
programul sãu politic. În ultima sa perioadã de guvernare (1901–1904), pe lângã
alte mãsuri luate mai înainte, s-au înfiinþat ºi s-au organizat bãncile populare;
prin noua lege comunalã, s-a cãutat a se asigura satelor o administraþie ºi o stare
sanitarã mai bunã1. Nu vorbesc de alte mãsuri de mai micã importanþã. Însã
împrejurãrile grele în mijlocul cãrora Partidul Liberal a luat puterea în 1901 ºi
pericolele situaþiunii financiare au apãsat asupra întregii lui activitãþi în aceºti
patru ani, ºi nu i-au lãsat nici timpul, nici libertatea de spirit necesarã pentru a
întreprinde rezolvarea chestiei þãrãneºti în întregimea ei.
Cred cã preocuparea principalã a viitoarei formaþiuni liberale va trebui sã
fie aceastã chestie. Totdeauna ea a avut mare însemnãtate la noi, deoarece agricultura are în þara noastrã o însemnãtate pe care nu o are pe aiurea. Dar în
timpurile din urmã, chestia a luat un caracter ameninþãtor pe care nu-l avea mai
înainte. Schimbarea adusã în condiþiile sociale ale þãrãnimii prin diversele legi
de împroprietãrire, prin înfiinþarea drumurilor de fier, prin înmulþirea ºi înlesnirea relaþiilor cu strãinãtatea, prin lãrgirea terenurilor cultivate ºi, în timpurile
din urmã, prin înfiinþarea unor adevãrate trusturi de arendaºi strãini, a pus la
ordinea zilei probleme care acum câþiva ani nu erau cunoscute ºi a cãror
amânare constituie un pericol din ce în ce mai mare.
1. Vezi vol. IV, Introducere, p. 12 ºi urm. Vezi „Legea pentru organizarea comunelor
rurale ºi adminlstraþiunii plãºllor“ din 1 mai 1904, publicatã în ,,Monitorul Oficial“ din 1 mai
1904 nr. 26 (cf. Codul general Hamangiu. Legi uzuale, vol. III, f. an, p. 69).
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Chestia fiind grea ºi vastã, este sigur cã întreg timpul de care va dispune
Partidul Liberal în viitoarea sa formaþiune abia va fi de ajuns pentru a o îmbrãþiºa pe cât va fi posibil în toatã generalitatea ei. Pentru acest motiv, precum ºi
pentru acela cã, la guvern, greu poate cineva a avea timpul ºi liniºtea necesarã
pentru a studia cum se cuvine o problemã aºa de vastã, ºi cã trebuie totul fãcut
pentru a se câºtiga timp, cred cã chiar de acum partidul trebuie sã înceapã a
studia lucrurile, pentru ca din prima zi a venirii sale la putere sã-ºi poatã începe
punerea în practicã a programului sãu.
Memoriul de faþã are de obiect, în prima linie, de a sintetiza chestia pe cât
este posibil, iar în a doua de a propune soluþiuni. Valoarea acestor soluþiuni nu
este în cauzã; conducãtorii partidului vor vedea ce este de pãstrat ºi ce este de
lepãdat din ele. Scopul lucrãrii este numai de a reuni ºi clasifica datele problemei ºi de a pune o bazã de discuþie.
În cele ce urmeazã se vor vedea puse unele lângã altele lucruri de o importanþã destul de inegalã. Cauza este cã chestia þãrãneascã nu este o chestie simplã ºi nu se poate rezolva prin o formulã unicã, din care sã decurgã, ca consecinþe, soluþiile tuturor dificultãþilor.
Din contrã, clasa þãrãneascã are nevoi multiple, de însemnãtate neegalã, dar
din care nici una nu trebuie lãsatã la o parte, cãci toate se leagã între ele, ºi
rezolvarea unora are influenþã asupra rezolvãrii celorlalte. De aceea am socotit
cã se cuvine sã nu trec sub tãcere nimic din cele care mi s-au pãrut cã pot
contribui la rezolvarea dificultãþilor, mari ºi mici.
Fãrã îndoialã, discuþiunea va mai da pe faþã multe lucruri care trebuiesc studiate ºi care mie îmi vor fi scãpat din vedere. Pe urmã, în decursul timpului se vor
ivi greutãþi noi, azi încã neexistente. Chestiunea þãrãneascã însã nu este din acele
care sã comporte soluþiuni nestrãmutate. Va trebui ca soluþiunile, oricare ar fi, sã
evolueze împreunã cu chestiunea însãºi. Dar aceasta va fi grija celor de dupã noi.
* * *
Þãranii cer mereu pãmânt. Ei socotesc cã dacã li se va da pãmânt cât de
mult, toate relele lor se vor lecui.
Aceasta nu este adevãrat sau e adevãrat numai în parte. Dovadã este cã cei
care au fost împropietãriþi la 1864, la 1879 se plâng ca ºi ceilalþi.1 Pãmânturile
1. Legea din 15 august 1864 (Vezi ,,Monitorul Oficial“ din acea zi) a fost fãcutã în
timpul loviturii de stat din 2 mai sub guvernul lui Mihail Kogãlniceanu. Art. 1 zice: „Sãtenii
clãcaºi (pontaºi – în Moldova) sunt ºi rãmân deplini proprietari pe locurile supuse posesiunii lor în întinderea ce se hotãrãºte prin legile în fiinþã“. Aceastã întindere se stabileºte
deosebit dupã cele trei provincii (Muntenia, Moldova, Basarabia) ºi dupã cum posedã: 4 boi
o vacã ºi 2 boi ºi o vacã, o vacã sau niciuna. Cei ce n-au în stãpânire în acel moment întinderea fixatã de lege vor dobândi-o din partea de moºie care rãmâne proprietarului, iar dacã
pãmânturile ce s-ar cuveni sãtenilor ar trece de 2/3 din moºie, atunci vor fi împroprietãriþi pe
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date la 1864 ºi la 1879 s-au fracþionat peste mãsurã prin moºtenire; altele s-au
arendat pe nimic la cãmãtari, pe câte 10 ºi 15 ani; iar cei care au pãmântul întreg
încã se plâng de sãrãcie, pentru cã nu ºtiu sã scoatã din el tot folosul ce se cuvine.
De altã parte, moºiile statului au rãmas foarte puþine, iar o nouã împroprietãrire
ca cea de la 1864 nu mai este posibilã ºi, chiar dacã ar fi, nu ar face decât sã
amâne doar greutãþile cu câþiva ani.
Cu pãmântul fertil ce are, România ar putea hrãni cu înlesnire o populaþie
de trei ori mai mare (contând 4 hectare ca întinderea necesarã pentru întreþinerea
unei familii). Deocamdatã, sã cãutãm sã facem ca cel puþin populaþia ce avem
sã trãiascã bine ºi mulþumitã.
Pentru aceasta, mijloacele de întrebuinþat ar fi:
de a se înlesni þãranilor putinþa de a deveni proprietari;
de a li se crea ºi a li se înlesni putinþa de a fi arendaºi;
de a fi puºi în poziþie sã scoatã un folos mai mare decât cel de astãzi din
pãmânturile ce vor cultiva, fie ca proprietari, fie ca arendaºi;
de a li se asigura stãpânirea efectivã a pãmântului lor, fãcându-se imposibilã arendarea lui cãtre cãmãtari sau alte chipuri de expropriere mai mult sau
mai puþin disimulatã;
sã se ia mãsuri pentru a se evita fracþionarea indefinitã a proprietãþilor þãrãneºti;
a se lua mãsuri ca þãranii sã fie scutiþi cât mai mult se va putea de exploatarea mijlocitorilor de orice fel;
ca ei sã fie asiguraþi contra nenorocirilor mai mult sau mai puþin periodice
sau accidentale, ca seceta, grindina, focul, epidemiile, epizotiile;
ca ei sã fie apãraþi în mod sigur contra foametei;
sã se punã frâu alcoolismului;
sã li se asigure o justiþie grabnicã, comodã ºi ieftinã;
sã li se asigure o administraþiune bunã ºi onestã;
sã se rãspândeascã la sate cultura intelectualã câtã este indispensabilã.
Sã examinãm pe rând fiecare din aceste deziderate.

Înlesnirea pentru þãrani de a deveni proprietari
Þãranii se împart în trei categorii:
cei care n-au pãmânt deloc;
cei care au pãmânt pentru cã au fost împroprietãriþi la 1864, sau la 1879,
sau ca veterani, sau care au putut cumpãra de la stat ori de la particulari loturi
mai mult sau mai puþin mari;
moºiile statului. Cu timpul, unii sãteni au început a vinde proprietãþile lor. De aceea guvernul
liberal din 1879 a fãcut legea de la 15 februarie, prin care se declarau nule timp de 30 de ani.
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rãzeºii ºi moºnenii.1
În ultimele douã categorii, trebuie despãrþiþi acei care au pãmânt destul ca
sã le asigure traiul, de aceia care nu au decât foarte puþin.
Toþi aceºti þãrani care nu au pãmânt deloc sau au mai puþin decât le trebuie
nu ar putea sã capete pãmânt decât în unul din urmãtoarele moduri: prin o
împroprietãrire ca cea de la 1864, atât pe proprietãþile statului, cât ºi pe cele
private; prin cumpãrare.
Prima soluþiune trebuie înlãturatã: pentru cã ea ar ridica prea multe ºi destul
de justificate protestãri, din partea proprietarilor, ale cãror moºii, deja reduse la
1864, s-ar mai reduce încã acum; pentru cã aceastã soluþiune nu se poate aplica
moºiilor din care la 1864 s-a dat deja la þãrani cele douã treimi; ºi în fine pentru
cã aceastã soluþiune nu ar face decât sã amâne greutãþile pentru 15 sau 20 de ani,
dupã care ar trebui procedat la o nouã împroprietãrire; dar mai presus de toate,
soluþiunea aceasta ar întãri în spiritul þãranilor convingerea, deja nãscutã la
1864, cã de câte ori nu vor avea ei pãmânt de ajuns, moºiile proprietarilor
trebuie sã le împlineascã trebuinþele.
Rãmâne cumpãrãtura.
Cumpãrãturi nu se pot face decât în unul din felurile urmãtoare:
a) din proprietãþile rurale ce mai are statul;
b) din proprietãþile rurale ale instituþiilor publice, precum Eforia Spitalelor
Civile, Epitropia Sf. Spiridon, Casa ªcoalelor, Casa Bisericii etc.;
c) din proprietãþile rurale ale diverselor institute de credit, precum creditele
funciare, bãncile, societãþile de asigurare etc.;
d) din proprietãþile particulare, puse în vânzare de bunã voie sau pentru
datorii.
* * *
a) Proprietãþile statului. Statul a vândut deja în loturi 592 de proprietãþi, de
o întindere totalã de 407.813 hectare. Restul se poate vinde, în virtutea legii
vânzãrii bunurilor statului. Dar legea nu se mai executã de mai mulþi ani. Moºiile statului nu se mai vând la þãrani, ci se arendeazã pe câte zece ani, chiar atunci
când sunt fãcute toate formele pentru vânzarea în loturi precum formarea
listelor de împroprietãriþi, formarea loturilor pe teren etc. Se poate închipui
decepþia ºi iritaþia care rezultã pentru þãrani din aceasta, precum ºi din rapacitatea neauzitã a unora din arendaºi, mai ales evrei, care nu se sfiesc a scoate de
la dânºii preþuri de douãzeci de ori mai mari decât arenda pe care o plãtesc.
1. Rãzeºii (în Moldova) ºi moºnenii (în Muntenia) adicã þãranii care au moºtenit din
timpuri vechi, trecând din generaþie în generaþie, întinderi mai mari sau mai mici de pãmânt.
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Va trebui ca legea sã fie executatã, ºi ca vânzarea în loturi a moºiilor sã
reînceapã, reziliindu-se toate contractele de arendare încheiate.
Singura modificare care va trebui adusã la practica urmatã pânã acum, va
fi ca sã se impunã sãtenilor cumpãrãtori oarecare condiþii, nu multe nici complicate, relative la modul de culturã al parcelelor ce cumpãrã: aceasta cu scopul de
a-i deprinde cu regulile cele mai esenþiale ºi mai uºor de îndeplinit ale unei
culturi mai raþionale ºi mai productive.
b) Proprietãþile Eforiei Spitalelor etc. Puþine din aceste proprietãþi pot servi
pentru împroprietãrire, pentru cã, în virtutea testamentelor ºi a actelor de donaþiune, ele sunt nealienabile.
c) Proprietãþile institutelor de credit ºi finanþare. Este drept, posibil ºi uºor
ca prin lege toate aceste institute sã fie obligate a vinde în loturi la þãrani moºiile
pe care le au. Asupra acestui lucru sunt de acord mai toþi cei care se ocupã de
chestiunea þãrãneascã.
d) Proprietãþile particulare. Cumpãrarea de cãtre þãrani a moºiilor particulare
ce se pun în vânzare, în orice mod ar fi trebuit sã fie încurajatã ºi înlesnitã. Prin
aceasta, pe de o parte se împuþineazã numãrul proletarilor rurali, iar pe de alta se
împiedicã trecerea moºiilor în mâna strãinilor, care cautã sã se organizeze pentru a
pune mâna pe ele prin toate chipurile, fie cumpãrându-le prin oameni interpuºi, fie
naturalizându-se, fie punând ipoteci grele pe dânsele ºi luându-le pe urmã în
exploatare pe termene lungi, sub cuvânt de a li se plãti creanþele. De altã parte, este
de temut ca nu cumva la vreun moment de nevoie, de slãbiciune sau de guvern
nepriceput, sã se dãrâme protecþiunea ce mai avem în art. 7 din Constituþie. Deja
zilele acestea Curtea de Casaþie a stabilit o jurisprudenþã care, dupã pãrerea
oamenilor competenþi, ar fi o gravã ºtirbire a garanþiilor stabilite prin art. 7. În ziua
când acest articol va fi anulat sau ºtirbit, toate proprietãþile rurale din Moldova vor
intra în mâna strãinilor, ºi curând cele din Muntenia vor urma aceeaºi cale.1
Putinþa pentru þãrani de a cumpãra moºii va fi cea mai puternicã apãrare
pentru viitor, cãci e neîndoios cã þãranii, pentru care pãmântul este o chestie de
viaþã sau de moarte, vor ºti sã-l apere cu cea mai din urmã energie, aºa cum noi
nu ºtim ºi nu putem sã-l apãrãm. Este dar aici o chestie naþionalã de primã ordine.
Cât pentru proprietari, este evident cã ar constitui un mare avantaj pentru ei
posibilitatea ce s-ar da þãranilor de a cumpãra moºii, cãci ar mãri cererea, ºi prin
1. Iatã la ce se referã autorul în acest alineat. Articolul 7 din Constituþie prevede la
alineatul 5 urmãtoarele: ,,Numai românii ºi cei naturalizaþi români pot dobândi imobile
rurale în România“. În 1901 a fost un proces în care s-a dezbãtut chestiunea urmãtoare: o
femeie româncã cãsãtoritã cu un strãin, deci pierzând prin acest fapt naþionalitatea românã,
moºteneºte un imobil rural. Alþi moºtenitori contestã dreptul ei de a se folosi de aceastã
moºtenire. Dupã ce procesul se judecã la cele douã instanþe, Curtea de Casaþie stabileºte în
decembrie 1901 cã supuºii strãini au drept de a moºteni un pãmânt rural sub anumite
condiþiuni (Buletinul Curþii de Casaþie, 1904, p. 1651).
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urmare ar îmbunãtãþi preþurile. Astãzi, când un proprietar este pus în poziþie de a-ºi
vinde moºia, este silit de cele mai multe ori sã o dea pe un preþ mic, mai ales dacã
moºia este mare, pentru cã cei în stare de a cumpãra moºii, ºi mai ales moºii mari,
sunt puþini ºi nu lipsesc de a abuza de nevoia vânzãtorului pentru a-i lua moºia pe
nimic. Intervenind însã ºi þãranii, deodatã cererea creºte într-o proporþie enormã.
Afarã de aceasta, þãranilor le dã mâna sã plãteascã preþuri în genere mai mari decât
capitaliºtii, pentru cã scutirea de a fi exploataþi de arendaºi ºi chiar de proprietari
reprezintã pentru dânºii un avantaj destul de mare pentru ca sã-l plãteascã bine.
Din toate punctele de vedere dar este bine ca sã se înlesneascã cumpãrarea
de moºii de cãtre þãrani.
Este însã o piedicã, care face pe cei mai mulþi proprietari sã ezite de a intra
în vorbã cu þãranii: este nesiguranþa plãþii ºi dificultatea urmãririlor contra unui
mare numãr de contractanþi, în caz de neîmplinire a condiþiilor vânzãrii.
Al doilea din aceste neajunsuri se poate zice cã acum nu mai existã, de când
cu votarea legii asupra asociaþiilor þãrãneºti; ºi dacã aceastã lege tot va mai fi
prezentând vreun defect practic, va trebui îndreptatã cu cea mai mare bãgare de
seamã; cãci convingerea mea este cã de buna funcþionare a asociaþiunilor acestora depinde în mare parte rezolvarea chestiunii þãrãneºti.1
Rãmâne chestia siguranþei de platã, ºi cu aceasta ajung a mã ocupa de Casa
Ruralã.
Cum cã trebuie o instituþie de credit care sã ajute pe þãrani în operaþiile ce vor
avea de scop dezrobirea lor economicã ºi care vor cere o depunere de fonduri,
aceasta este neîndoios. În toate pãrþile, ºi la noi asemenea, statul ajutã din toate
puterile înfiinþarea instituþiilor de acest fel în folosul proprietarilor, comercianþilor,
industriaºilor, funcþionarilor etc.; cum s-ar putea ca solicitudinea aceasta sã nu se
întindã tocmai asupra clasei celei mai numeroase ºi care are mai mare nevoie de
ajutor? În special, cumpãrarea de pãmânturi de cãtre þãrani, precum ºi luarea de
moºii în arendã de cãtre dânºii, despre care voi vorbi mai jos, nu se va putea face,
dacã nu li se va pune la dispoziþie o instituþie oarecare, puternicã ºi bine organizatã,
care sã-i ajute.
Sunt deja opt ani de când Partidul Liberal a propus înfiinþarea Casei Rurale,
idee generoasã, care merita sã fie încã de atunci înscrisã în capul programului
partidului.2 Dar ideea a fost combãtutã cu violenþã de cãtre conservatori, pe care
1. E vorba de Legea asociaþiilor þãrãneºti din 31 ianuarie 1904. Despre justificarea
acestei legi ºi despre pregãtirea ei se poate vedea scrierea lui Dim. Protopopescu (pseudonim: Agricola) intitulatã ,,Asociaþiuni sãteneºti“ din 1903.
2. Ideea de a se înfiinþa Casa Ruralã s-a formulat în 1895 în programul citit la Iaºi de
cãtre Dim. Sturdza, ºeful Partidului Liberal; s-a anunþat prin mesajul regal din 15 noiembrie
1896, când partidul a luat cârma statului: s-a tradus în proiect de lege ºi s-a discutat în
Camerã în 1897, dar nu s-a votat. Vezi broºura lui Dim. Protopopescu (Agricola) din 1906
sub titlul „Casa Ruralã“.
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atavismul îi face sã se teamã în mod instinctiv de tot ce are aerul cã poate duce la
emanciparea clasei þãrãneºti. În faþa rezistenþelor, Partidul Liberal s-a oprit ºi a
lãsat lucrul în pãrãsire. Aceasta este o mare greºealã. Este nu numai o greºealã de
tacticã de partid, pentru cã a putut face sã se creadã cã liberalii s-au intimidat în
faþa opoziþiei, ceea ce este totdeauna rãu, dar mai ales pentru cã s-au pierdut opt
ani, în care situaþiunea clasei þãrãneºti s-a înrãutãþit, progresele vrãjmaºilor ei s-au
mãrit ºi rezolvarea greutãþilor s-a fãcut ºi mai anevoie. Ar fi trebuit, din contrã, ca
sã se urmãreascã cu cea mai mare energie realizarea ideii, sã se studieze cu atenþie
ºi obiectivitate criticile ce se aduceau proiectului, sã se îmbunãtãþeascã pe cât era
posibil acest proiect ºi sã se transforme în lege, chiar cu rezerva de a se mai
modifica în urmã, dacã experienþa ar fi dovedit cã mai prezintã inconveniente.
Ceea ce nu s-a fãcut pânã acum trebuie sã se facã îndatã ce partidul va reveni la putere, cãci este pericol, ºi pericol mare. Lãþirea trusturilor evreieºti ale
moºiilor, creºterea cea mare a arenzilor de anul acesta se traduc toate prin sãrãcirea pânã la extrem a þãranilor ºi este în sentimentul tuturora, chiar în al celor mai
optimiºti, cã aceastã stare de lucruri, dacã va mai dura, nu se va putea rezolva
decât printr-o catastrofã. grecii ºi evreii vor trece graniþa cu milioanele stoarse de
la þãrani, dar ce va fi aici pe urma lor nu va fi bine.
Ceea ce cer eu sã se facã este cu atât mai lesne, cu cât în opt ani ideea Casei
Rurale a avut vreme sã se aclimatizeze, aºa cã nu mai sperie pe nimeni ca la
început. Chiar conservatorii au înþeles în fine cã trebuie sã se facã ceva ºi au
imaginat sistemul lor, ca statul sã cumpere moºii particulare ºi sã le revândã la
þãrani; sistem care nu înlãturã niciunul din neajunsurile ce imputã ei Casei Rurale, dar are pe acela cã, în loc de a veni în ajutorul þãranilor, se vor cheltui
milioane tot în folosul proprietarilor. Cu chipul acesta, se escamoteazã chestia
adevãrat þãrãneascã, ceea ce nu va împiedica pe partidul ce este astãzi la putere
de a se lãuda cã a rezolvat-o. Tot aºa s-a întâmplat ºi cu alte legi în trecut.
Revenind la Casa Ruralã, proiectul de la 1897 propunea ca aceastã Casã sã
cumpere moºiile particulare ce ar fi de vânzare ºi sã le revândã în loturi la þãrani,
plata fãcându-se în rate. Sub aceastã formã, proiectul dãdea loc la o obiecþiune,
anume, cã statul devenea procurator de moºii pentru þãrani, ceea ce ar fi întãrit
încã credinþa lor cã statul poate ºi e dator sã cumpere moºii ori de unde vor fi ºi
oricum ar fi, ca sã li le dea lor. Asemenea credinþã putea sã ducã la urmãri grele.
Mai era marele inconvenient de a face din stat cumpãrãtor de moºii, lucru
totdeauna greu ºi delicat, ºi care lesne poate da loc la abuzurile cele mai neauzite.
Propunerea generalului Manu, ca pe fiecare an statul sã consacre o sumã
pentru cumpãrarea de moºii ºi de a le revinde la þãrani nu înlãturã niciuna din
obiecþiile de mai sus; dar mai are inconvenientul de a face ceva aleatoriu, în loc
de lucrul temeinic pe care voia sã-l facã legiuitorul de la 1897.
Cred cã s-ar înlãtura obiecþiile fãcute proiectului din 1897, dacã, în loc de
Casa Ruralã, s-ar înfiinþa o bancã, numitã Banca Þãrãneascã, cu un capital
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îndestulãtor care cred cã nu va putea fi mai mic de 20.000.000, chiar de la
început. Acest capital i se va pune la dispoziþie parte de cãtre stat, iar parte se va
acoperi prin subscriere publicã, ca ºi capitalul Bãncii Agricole. Afarã de aceasta,
Banca Þãrãneascã va putea emite ºi bonuri, garantate asupra valorii moºiilor a
cãror vânzare o va fi înlesnit. Limita cifrei de emisiune a acestor bonuri ar fi
hotãrâtã prin legea constitutivã a Bãncii; ele ar produce dobândã de 5% pe an.
Asupra acestui punct, organizarea Bãncii Þãrãneºti ar trebui sã se inspire de
exemplul Creditelor funciare. Banca va fi pusã sub controlul guvernului, ca ºi
Banca Naþionalã ºi ca ºi Creditele funciare.
Din beneficiile bãncii, s-ar plãti statului sau acþionarilor dobânda banilor
depuºi de ei, precum ºi cuponul bonurilor emise. Restul, dupã scãderea cheltuielilor, s-ar adãuga la capital, sau ar servi pentru rambursarea capitalului primitiv.
La numirea Consiliului de administraþie ºi a cenzorilor, va trebui sã participe ºi statul, ºi acþionarii, dacã sunt, ºi þãranii împrumutaþi, dupã o modalitate
care rãmâne a se studia.
Când o moºie ar fi de vânzare, þãranii care ar voi sã o cumpere vor trebui mai
întâi sã se constituie în asociaþie, dupã toate formele legii respective; vor trata ei
direct cu proprietarul ºi se vor înþelege asupra preþului ºi celorlalte condiþiuni ale
cumpãrãrii; vor trebui în fine sã punã o parte din preþ, care se va fixa prin lege.
Partea aceasta va putea fi de 10, sau 20, sau 25 % din preþul de cumpãrare. Restul
preþului îl va putea da Banca Þãrãneascã, dupã ce va examina dacã asociaþia este
regulat constituitã, dacã moºia este scutitã de sarcini, dacã vânzarea este regulatã
din toate punctele de vedere. Din suma procuratã de Bancã, o parte ar fi în bonuri,
iar restul în numerar. Bonurile fiind garantate în valoarea moºiei, riscul Bãncii ar
fi numai pentru partea vãrsatã în numerar. Acest risc nu este mare, pentru cã este
greu de admis cã þãranii cumpãrãtori nu vor achita nimic din ratele la care vor fi
obligaþi; ºi pe urmã, chestia este prea gravã ºi interesul general al þãrii prea mult
angajat în rezolvarea ei, pentru ca sã nu se riºte ceva.
Plata datoriei cãtre Bancã se va face în rate, în 30, 40 sau 50 de ani, cu
dobândã de 5%, dar cu facultatea pentru þãrani de a se libera ºi prin plãþi anticipate. Asociaþia va fi solidar rãspunzãtoare pentru plata ratelor. Pentru încasare se
va putea aplica legea de urmãrire.
În caz când ratele nu s-ar putea încasa, Banca va deveni proprietara moºiei,
însã cu obligaþia de a o revinde, în contul primilor cumpãrãtori, tot unei asociaþii
þãrãneºti, ºi nu altcuiva.
Acestea ar fi liniile principale ale organizãrii noii instituþii, pe lângã acele
care se vor expune mai jos, când voi vorbi despre chestia arendãrilor.
Sistemul ce propun înlãturã, cred, obiecþiile ce se fãceau celui de la 1897.
În adevãr, statul nu mai figureazã aici ca cumpãrãtor; tutela lui nu se vede nicãieri; nu se mai aratã el ca procuratorul unic ºi obligat a da pãmânturi la þãrani.
El nu se aratã decât ca un ajutãtor; dar þãranii înºiºi sunt siliþi sã se punã în raport
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cu vânzãtorul ºi sã punã ºi o parte din preþ, ceea ce îi va face sã nu piardã din
vedere drepturile proprietarului, nici sã-ºi închipuie cã cumpãrarea unei moºii e
lucru uºor ºi la îndemâna oricui ºi oricând.
Trebuie sã adaug cã am cunoºtinþã de existenþa unei instituþii de acest fel la
Odesa, o bancã unde þãranii din guvernãmintele din sudul Rusiei gãsesc bani cu
care sã cumpere moºii, ºi aceasta nu a dat niciodatã loc la niciun fel de tendinþe
revoluþionare.
Exemplul acesta trebuie sã ne încurajeze ºi sã astupe gura celor care imputau Casei Rurale cã va face sã disparã proprietatea mare, cãci se ºtie cu ce atenþie
ºi cu câte sacrificii Rusia se sileºte sã ajute pe marii proprietari a conserva
moºiile lor, ceea ce nu a împiedicat-o a înfiinþa bãnci þãrãneºti ca cea de la Odesa.
Pentru a termina cu aceastã chestie, voi mai adãuga o propunere, cãreia însã
prevãd cã i se va face o gravã obiecþie; de aceea o pun aici numai pentru a se
vedea dacã în adevãr nu este ceva de utilizat dintr-însa.
Propunerea este ca ori de câte ori o moºie s-ar vinde, sã aibã dreptul de preferinþã ca cumpãrãtori þãranii de pe moºie sau acei din comunele limitrofe. Vreau
sã zic cã dacã aceºti þãrani, pânã într-un termen dat de la data când s-a hotãrât o
vânzare, vor declara cã primesc ei sã cumpere moºia cu acelaºi preþ, sã fie preferaþi,
afarã de cazul când cumpãrãtorul ar fi moºtenitorul direct al vânzãtorului.
Dispoziþia asta ºtiu cã nu e necunoscutã în drept. O ºtiu cã e în vigoare în
Turcia europeanã, unde e un rest din legislaþia împãratului Vasile. Era ºi la noi
altãdatã. Vânzãtorului nu i-ar aduce niciun prejudiciu, de vreme ce preþul întreg
convenit de dânsul îi va fi asigurat, prin intervenþia Bãncii Þãrãneºti: iar avantajul
ar fi cã s-ar accelera împroprietãrirea unui numãr cât mai mare de familii þãrãneºti.
Obiecþia însã va fi cã aceastã mãsurã ar putea duce cu încetul la dispariþia
marei proprietãþi. Trebuie vãzut pânã la ce punct aceastã obiecþie are gravitate, ºi
dacã ar fi destul de tare pentru a face sã se înlãture cu totul dispoziþia ce propun.
* * *
Rezumând cele expuse în acest paragraf, cred cã mãsurile propuse pânã aici
sunt de naturã a aduce un contingent la rezolvarea chestiei þãrãneºti. Nu trebuie
însã sã ne închipuim cã o poate rezolva cu totul. Împroprietãrirea þãranilor pe
calea aceasta se va face încet ºi niciodatã nu se va putea face în mod complet,
pentru cã nu putem tinde la desfiinþarea proprietãþii mari. De altfel, nici nu va fi
în stare sã cumpere pãmânt decât minoritatea þãranilor de pe o moºie, pe când
rezolvarea chestiei þãrãneºti, presupune gãsirea mijloacelor de a îmbunãtãþi situaþia, nu numai a þãranilor care au deja oarecare putere, ci mai cu seamã a celor de
tot sãraci, care sunt ºi cei mai numeroºi. Trebuie dar cãutate ºi alte soluþiuni.
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Loturile provenind din împroprietãriri ºi rãmase vacante
Mai în fiecare comunã se gãsesc câte mai multe loturi din acele care au fost
date prin împroprietãririle din 1864 ºi 1879, dar care sunt neocupate, fie pentru
cã primii ocupanþi au dispãrut, fie pentru cã descendenþii lor s-au stins, fie din
alte cauze.
Dupã lege, venitul acestor pãmânturi aparþine comunei.1 De fapt, însã, ceea
ce se înscrie în bugetul comunei ca venit al lor este cu totul derizoriu, cãci mai
toate aceste locuri sunt exploatate de primari, de notari sau de alþi oameni influenþi din sat, ºi multe din ele sunt ºi cotropite, în totul sau în parte.
O întrebuinþare mult mai bunã a acestor pãmânturi ar fi a se împroprietãri pe
ele câte câþiva din oamenii fãrã pãmânt din comunã, urmãrindu-se pentru aceasta
toate cele care vor fi fost cotropite. Cu aceasta s-ar împuþina cu câteva mii numãrul familiilor nevoiaºe ºi s-ar uºura tot cu atâta soluþia problemei întregi. Aceasta
nu va fi mult, dar va fi ceva, ºi în faþa caracterului ameninþãtor al chestiei, niciun
mijloc de a-l atenua, oricât de modest ar fi, nu trebuie negles(15).

Înlesnirea pentru þãrani de a deveni arendaºi
Dacã vânzarea de moºii la þãrani va fi, dupã pãrerea mea, un mijloc neîndestulãtor pentru a face faþã greutãþilor chestiei þãrãneºti, cred cã arendarea cãtre
dânºii a moºiilor ar fi cu mult mai eficace ºi mai uºor de realizat.
În genere, este în interesul ºi al proprietarului ºi al þãranilor, ca în relaþiile
dintre dânºii, sã nu se amestece niciun intermediar; dar aceasta este cu deosebire
adevãrat în ceea ce priveºte arendãrile.
Interesul arendaºului, om strãin de moºie, diferã ºi de al sãtenilor ºi de al proprietarului. Interesul arendaºului 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 rãmâne ruinaþi, moºia secãtuitã ºi acaretele dãrâmate.
Proprietarul însã are interes ca sãtenii lui sã fie avuþi, sã aibã vite bune ºi
putere de muncã, pentru cã altfel valoarea moºiei lui scade. Sãtenii au de asemenea interes ca productivitatea 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 statului ºi 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.
1. Art. 8 din legea din 1864. Vezi nota de la p. 29.
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Este de regretat cã aceastã datorie statul nostru nu a cunoscut-o ºi nu ºi-a
îndeplinit-o ºi cã, nu numai nu a fãcut nimic pentru a apropia pe sãteni ºi pe proprietari unii de alþii, dar el însuºi s-a purtat ca cel mai rãu, mai nemilos ºi mai
neprevãzãtor proprietar.
Sunt 40 de ani de când el a devenit proprietar pe a cincea parte din întinderea
teritorialã a þãrii.l În acest interval, nu a fãcut absolut nimic pentru a asigura buna
stare a þãranilor de pe moºiile lui. Proprietarii cei rãi îºi arendeazã moºiile cât pot
mai scump la arendaºi luaþi ori de unde ºi merg de risipesc în strãinãtate banii
astfel scoºi din þarã. Tocmai aºa a fãcut ºi statul. S-a bucurat când arenzile moºiilor lui au crescut ºi s-a silit prin toate mijloacele sã le facã sã creascã cât mai mult
posibil, fãrã mãcar sã-ºi dea osteneala a calcula de unde vor scoate arendaºii asemenea arenzi, plus beneficiul lor. Dacã fãcea acest calcul, ar fi vãzut cã productivitatea pãmântului fiind limitatã, þãranii rãmâneau ca sã împlineascã toate din
munca lor. ªi în adevãr, ºtie toatã lumea în ce groaznice proporþiuni au devenit
oneroase pentru ei învoielile agricole în aceºti din urmã 40 de ani. ªtie toatã lumea
cã, atunci când se fac licitaþiunile pentru arendare de moºii, concurenþii nici nu-ºi
dau osteneala sã chibzuiascã ofertele lor dupã ceea ce poate produce moºia, cãci
fiecare conteazã sã îngreuneze învoielile. Anul acesta am putut vedea însumi cum
un arendaº evreu al unei moºii a statului din judeþul Iaºi, chiar din ziua când a
intrat pe moºie, a silit pe þãrani sã-i plãteascã 240 lei falcea de fâneaþã, pentru care
el plãtea statului 12 lei; ºi aceasta în 1904, când fâneþele nu au produs nimic! Mai
ºtiu pe un alt evreu care anul acesta a luat în arendã o moºie în judeþul Buzãu,
primind preþul cerut de proprietar ºi toate condiþiile puse de el, fãrã mãcar sã vrea
sã le citeascã, fãrã sã viziteze moºia ºi fãrã sã ia nicio altã informaþie asupra ei,
decât numai dacã sunt locuitori destui. Se poate prevedea care va fi soarta acestor
nenorociþi când vor intra pe mâna lui.
Uzând de asemenea mijloace, statul a scos din moºiile lui venituri din ce în
ce mai mari, cu care a plãtit împrumuturi fãcute în strãinãtate pentru cheltuieli
nu totdeauna justificate, ºi de care în orice caz þãranii, care le plãteau, nu au avut
decât puþin folos. În timpul acesta, þãranii de pe moºiile statului erau exploataþi
în modul cel mai neomenos, ºi pe când toate împrejurul lor mergeau înainte, ei
singuri rãmâneau tot în starea de la început, dacã nu mai rãu, ºi nu puteau sã-ºi
îmbunãtãþeascã soarta deloc, pentru cã tot folosul muncii lor se împãrþea de stat
ºi de arendaºii lui. ªi pânã acolo a mers neprevederea ºi nepãsarea statului, încât
nu a avut cel puþin grija sã ia mãsuri pentru ca aceºti arendaºi, care ruinau
într-un chip aºa de neauzit poporul de a cãrui bunãstare statul era dator sã se
îngrijeascã, sã nu fie cel puþin strãini. Din contrã, clasa arendaºilor români este
pe cale de a dispare, în faþa invaziei de evrei ºi greci, pentru care mila de þãran
este lucru necunoscut ºi care, ca culme a batjocurii, dupã ce adunã milioane în
1. Adicã de la împroprietãrirea din 1864.
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câþiva ani, le carã în strãinãtate, pentru a cumpãra cu ele baronii sau pentru a
înfiinþa institute culturale cu scop de a deznaþionaliza pe românii din alte pãrþi.
Exemplul dat de stat l-au urmat ºi instituþiunile publice puse sub controlul
lui, aºa cã se poate zice cã, în condiþiuni egale, þãranii de pe moºiile statului ºi
ale instituþiunilor acestora stau cel puþin tot aºa de rãu cât ºi pe moºiile celor mai
rãi proprietari. Ba unele din aceste instituþiuni pare cã au desfãºurat zel anume în
acest sens nepatriotic. Se ºtie cã ºeful trustului arendaºilor din Moldova ºi-a
început averea pe moºia Pomârla a instituþiunii Baºotã, pe care a avut-o pe un
preþ de nimic ºi a cãrei pãdure secularã a desfiinþat-o cu totul.1 ªi cu toate acestea, anul acesta, când dupã 35 ani de luptã, þãranii de pe Pomârla, profitând de
rivalitatea între dânsul ºi un alt evreu, au reuºit sã ia ei moºia cu arendã, Epitropia
a voit sã-i sileascã sã-l ia ºi pe dânsul în tovãrãºia lor, pentru ca robia lor sã nu
mai aibã sfârºit.
ªi când aceasta era purtarea statului ºi a instituþiunilor publice, cum era sã
fie a simplilor particulari? Pe aceºtia-i vedem orbiþi cu desãvârºire, ºi numai orbirii ºi lãcomiei lor se datoreazã formarea trusturilor strãine de arendaºi, care
ameninþã sã cuprindã þara întreagã. Deja Moldova este cuprinsã mai mult de
jumãtate, ºi puhoiul începe sã se reverse cu furie ºi dincoace de Milcov. Trustul
din Moldova are deja mai multe moºii mari în Muntenia ºi de vreo trei ani nu
mai este nicio moºie aici la care un evreu sã nu se prezinte ºi sã dea fãrã discuþie
oricât i se cere, ca sã o ia în arendã. Sunt chiar semne cã este între ei o înþelegere
stabilitã, pentru a elimina pe arendaºii români. Acum câteva sãptãmâni, un mare
arendaº român, avut ºi bine cunoscut, se învoise ca sã ia în arendã o moºie mare
din judeþul Buzãu, contând pe creditul pe care ºtia cã-l are deschis la bancherii
cu care lucra de ani de zile. Dar în ziua când trebuia sã depunã arenda, acei bancheri, toþi evrei, fãrã sã-l previe ºi fãrã ca nimic sã fi justificat aceastã mãsurã,
i-au refuzat orice credit. Arendaºul român nu a mai putut lua moºia, pe care
chiar a doua zi a luat-o tot cunoscutul acaparator din Moldova.
Iatã unde ne-a adus indiferenþa tuturor, stat ºi particulari, faþã de chestia cea
mai gravã care a interesat vreodatã þara.
ªi cu toate acestea, ce frumos rol ar fi avut de împlinit statul! Dacã încã de
acum 40 de ani s-ar fi pus în contact direct cu þãranii de pe moºiile lui, dacã s-ar
fi înþeles de-a-dreptul cu ei pentru cãutarea acestor moºii, þãranii, în loc de a fi
sãrãciþi cum sunt, s-ar fi folosit de o parte din beneficiile trase de arendaºi, pe când
de cealaltã parte s-ar fi folosit statul însuºi. În acelaºi timp, statul ar fi putut sã
impunã ca cultura moºiilor sale sã se facã dupã anumite reguli raþionale, ceea ce
le-ar fi îmbunãtãþit, ar fi mãrit producþia lor ºi ar fi deprins ºi pe þãrani cu o culturã
mai bunã decât cea pe care o fac. Ca rezultat, moºiile statului ar fi înfloritoare, a
1. Moºia aceasta aparþinuse unui boier moldovean Baºotã, care a lãsat-o prin testament
unei epitropii pentru a întiinþa o ºcoalã. Liceul de acolo avea sã se întreþinã din venitul moºiei.
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cincea parte din populaþia þãrãneascã ar fi azi avutã ºi prosperã, ºi puternicele
centre þãrãneºti astfel formate pe moºiile statului ar fi fost modele ºi îndemn
pentru formarea altora ºi pe moºiile particulare.
Acum cã moºiile statului s-au vândut sau sunt pe cale de a se vinde, nu se
mai poate realiza acest vis frumos. Dar dacã nepãsarea sau nepriceperea noastrã
a lãsat ca lucrurile sã ajungã în starea de astãzi, acum când rãul sare în ochi ºi
când tendinþele vrãjmaºilor sunt evidente, cei care nu ar mai face nimic pentru
le pune frâu ar fi criminali contra existenþei însãºi a þãrii.
* * *
Dintre toate remediile care se pot propune pentru îndreptarea acestei stãri
de lucruri, acela pe care-l cred cã este mai puternic ºi mai uºor de aplicat este
acela ca þãranii sã fie ei însiºi arendaºi ai moºiilor statului, ale instituþiilor
publice, puse sub controlul lui, ºi ale particularilor.
În ceea ce priveºte moºiile ce au mai rãmas statului, se ºtie cã ele trebuie
vândute în loturi la þãrani. Cred cã va fi nevoie ca aceasta sã nu se mai facã. Dar
dacã s-ar putea opri vânzarea înclin a crede cã aceasta nu ar fi un rãu. În adevãr,
experienþa fãcutã cu împroprietãririle de la 1864 ºi 1879 nu a fost fericitã în totul.
S-a vãzut cã dacã se împroprietãresc þãrani prea sãrãciþi ºi care nu sunt deloc
pregãtiþi pentru a trage folos cum trebuie din pãmântul ce li se dã, ei nu sunt în
stare sã-l þinã, ºi-1 arendeazã pe nimic la cãmãtari pe zeci de ani înainte. În cazul
cel mai bun, vegeteazã pe dânsul, mai tot aºa de sãraci ca ºi când nu l-ar avea.
De aceea, cred cã moºiile statului ce au mai rãmas nevândute sã nu se mai
vândã deocamdatã, ci sã se arendeze pe câte 10 ani la asociaþii þãrãneºti, formate
chiar din þãranii de pe moºie sau de pe moºiile vecine. Contractele de arendare
ar impune oarecare reguli raþionale de culturã, ºi statul ar lua mãsuri, printr-un
serviciu organizat anume din oameni competenþi a face ca aceste condiþii sã fie
scrupulos respectate. Dupã 10 sau 20 de ani de acest regim, când aceºti þãrani
se vor fi înavuþit, îºi vor fi fãcut vite ºi se vor fi deprins cu metode mai bune de
culturã, li se vor vinde moºiile în loturi.
Dificultãþi pentru a nu se face aºa nu cred cã vor fi. Dacã þãranii, rãbdãtori
cum sunt, au suferit sã vadã arendându-se la evrei moºiile deja parcelate pentru
a li se vinde lor, cum nu vor fi mulþumiþi ca aceste moºii sã li se arendeze chiar
lor, ºi sã scape de exploatarea arendaºilor? Dar dacã, din cine ºtie ce cauzã, s-ar
gãsi cã nu este bine a se face aºa, trebuie negreºit sã se dea urmare legii vânzãrii
bunurilor statului; nici într-un caz moºiile lui sã nu se mai arendeze la particulari,
iar contractele celor arendate sã se rezilieze toate, lucru pe care contractele de
arendare îl ºi prevãd.
Moºiile instituþiilor puse sub controlul statului, precum Eforiile Spitalelor
din Bucureºti ºi Iaºi, Casa ªcoalelor ºi a Bisericii etc., în genere nu se pot vinde
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în loturi, pentru cã sunt nealienabile. Ele însã se pot foarte bine arenda la þãrani,
în condiþiunile ce am arãtat pentru moºiile statului, ºi acest regim trebuie sã fie
permanent pentru dânsele.
Este însã, atât pentru aceste instituþii, cât ºi pentru stat, o piedicã la ceea ce
propun eu, anume, legea contabilitãþii, care impune ca arendãrile sã se facã numai
prin licitaþie cu oferte sigilate. Aceastã dispoziþie trebuie desfiinþatã în ceea ce
priveºte felul de arendãri de care mã ocup aici, cãci altfel þãranii nu ar mai reuºi
niciodatã sã rãzbeascã printre speculanþii veroºi pe care aceastã dispoziþie a legii
i-a îmbogãþit, în dauna oamenilor cinstiþi. Trebuie fãcutã lege anume, cã moºiile
statului ºi ale instituþiilor publice trebuie sã se arendeze exclusiv asociaþiilor
þãrãneºti, cu condiþia ca ele sã dea o arendã cel puþin egalã cu ultima arendã, chiar
mãritã cu 5 sau 10%, ºi cu condiþiile de culturã ce se vor prevedea prin contract.
Un proiect de lege în acest sens am depus în Senat acum o lunã, în privinþa
moºiilor Casei ªcoalelor ºi Casei Bisericii; dar a rãmas nevotat, din cauza
dizolvãrii Corpurilor legiuitoare.
Vin acum la proprietãþile particulare.
Dupã cum am arãtat mai sus, interesul proprietarului este de a avea ca
arendaºi chiar pe þãranii lui, nu numai pentru cã ei pot plãti mai mult decât un
alt arendaº, dar ºi pentru cã ei au tot interesul ca sã fie în buni termeni cu proprietarul, pe lângã cã nu pot dispãrea de pe moºie fãrã sã-ºi plãteascã arenda,
cum se întâmplã atât de des cu arendaºii obiºnuiþi.
Este însã un motiv care fãcea pe proprietari sã nu primeascã bucuros aceastã
combinaþie; anume, greutatea pentru ei de a avea a face cu un sat întreg ºi de a
exercita urmãriri contra fiecãrui sãtean în parte, în caz de neplatã. Dar neajunsul
acesta a dispãrut, în urma votãrii legii asociaþiilor þãrãneºti; ºi dacã nu va fi dispãrut de tot, va trebui ca legea sã fie perfecþionatã, aºa încât sã nu mai lase nimic
de dorit.
Mulþumitã acestei legi, deja a început printre sãteni o miºcare foarte îmbucurãtoare de a se organiza, pentru a lua moºii în arendã. Deja în multe locuri au
ºi reuºit la aceasta, chiar în Moldova. Am convingerea cã proprietarii care le vor
arenda moºiile vor fi mulþumiþi de încercarea lor ºi cã exemplul lor va fi imitat
ºi de alþii, aºa cã miºcarea se va întinde. Cred însã cã nu este de ajuns sã o lãsãm
sã meargã numai ea de la sine, ci cã trebuie sã o încurajãm ºi sã o activãm prin
toate mijloacele.
Pentru aceasta, însãºi acþiunea moralã a guvernului poate face mult. Dacã
guvernul ar lucra pe faþã, prin circulare publice, prin agenþii sãi administrativi ºi
prin orice alte mijloace, pentru a îndemna pe proprietari ºi pe sãteni sã se apropie
unii de alþii, pentru a-i lumina asupra adevãratelor lor interese, pentru a le explica
avantajele legii asociaþiilor þãrãneºti, vocea lui ar fi ascultatã, nu numai de sãteni,
dar ºi de proprietari, dintre care mulþi ezitã poate numai pentru cã se tem de necunoscut. Altceva ar fi dacã ei ar ºti cã guvernul încurajeazã miºcarea.
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Un alt mijloc de încurajare va fi de a taxa proprietãþile arendate la þãrani ca
ºi pe cele exploatate de proprietarii înºiºi, fãcându-le sã plãteascã 5½% ca impozit
funciar, în loc de 6½%. Aceasta ar fi ºi drept, pentru cã cauza pentru care s-a fãcut
deosebirea de platã între aceste douã feluri de proprietãþi a fost tot dorinþa de a
evita introducerea arendaºului ca intermediar între proprietar ºi sãteni.
Un mijloc mai eficace va fi intervenirea în aceastã chestie a Bãncii þãrãneºti; dar asupra acestui punct, voi reveni mai jos.
Este însã de prevãzut cazul acelor proprietari timoraþi sau rãu dispuºi, care,
cu toate îndemnurile ºi avantajele, nu ar voi sã aibã a face cu þãranii. Lucrul
acesta este cu deosebire de temut în Moldova. Acolo, sãrãcirea ºi decadenþa cea
mare a clasei þãrãneºti, care cere remediile cele mai grabnice ºi mai energice, va
fi tocmai argumentul pe care-l vor invoca mulþi pentru a continua sã-i þinã în
starea de astãzi. Pe lângã aceasta, se ºtie nenorocita înclinare a proprietarilor din
partea aceea de a nu face nimic decât prin evrei; mulþi din ei le sunt cu totul
robiþi ºi prin datorii ºi va trebui mult lucrat pentru a-i scoate chiar pe ei din
aceastã robie. În fine, evreii înºiºi, care deþin astãzi mai mult de jumãtate din
întinderea moºiilor arendate din Moldova, este sigur cã vor recurge la toate
mijloacele posibile, pentru a nu lãsa sã le scape prada din mânã. Dar tocmai aici
este pericolul cel în adevãr mare, ºi dacã acþiunea ce propun sã se întreprindã nu
va putea duce la înlãturarea lui, nu se va putea zice cã s-a ajuns scopul reformei.
De aceea propun ca, în faþa mãrimii pericolului, sã nu se ezite a se lua o mãsurã energicã, perfect justificatã, ºi singura pe care o cred cã ar rãspunde scopului ce urmãrim.
Propun ca prin lege sã se stabileascã ca asociaþiunea formatã cu þãrani de
pe o moºie sau din comunele limitrofe sã aibã dreptul de a fi preferatã înaintea
oricãrui alt arendaº, dacã oferã pânã într-un termen dat un preþ egal cu acel oferit de acesta.
Adversarii vor striga, desigur, cã prin aceasta se restrânge dreptul proprietarului de a dispune cum vrea el de proprietatea sa. Dar eu cred cã statul e dator
a restrânge acest preþ, când proprietarul uzeazã de el spre dauna sau pericolul
þãrii, tot aºa precum nu permite vinderea proprietãþilor rurale la strãini, sau închirierea cârciumelor din sate la strãini, sau instalarea de fabrici insalubre în oraºe,
ºi multe altele asemenea. În orice caz, restrângerea dreptului de proprietate ce
propun aici este cu mult mai puþin gravã decât aceea comisã prin împroprietãrirea din 1864, care a fost o adevãratã vânzare silitã, dar contra cãreia nimeni
nu mai cuteazã a se ridica, pentru cã toatã lumea recunoaºte cã a fost o mãsurã
dreaptã ºi necesarã. Cu atât mai mult nu se va putea nimic zice acum, când
interesul proprietarului nu este întru nimic lezat prin ceea ce propun eu.
În fine, chiar dacã mãsura aceasta s-ar considera ca un remediu eroic ºi dacã
ar trebui sã se treacã peste unele rezistenþe îndârjite, este destul sã ne gândim cã
e singurul mijloc de a se „pune capãt trusturilor care ameninþã cu o distrugere
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totalã atât proprietatea mare, cât ºi clasa þãrãneascã, pentru a vedea cã nu se poate
face altfel.
Se va obiecta, poate, cã prin asemenea mãsurã se va condamna la dispariþie
clasa arendaºilor. Dar între dispariþia clasei þãrãneºti ºi aceea a clasei arendaºilor,
nu putem sta la îndoialã. Chiar independent de rolul în stat al unora ºi altora ºi
de însemnãtatea lor pentru existenþa statului, nu se poate sta la îndoialã când este
a se alege între buna stare a milioane de suflete ºi aceea a 10 sau 15 mii; ºi
aceasta cu atât mai puþin, cu cât aceea ce exploateazã în realitate arendaºul, care
oferã picturi fantastice, nu este nici capitalul sau munca lui, nici produsul
pãmântului, ci numai munca þãranului ºi imposibilitatea în care se aflã el de a se
apãra. Aºa fiind, dispariþia clasei arendaºilor va fi un rãu mai mic decât actuala
stare de lucruri, mai ales cã arendaºii români sunt deja pe cale de a dispãrea de
la sine, înecaþi de strãini ºi doborâþi de mijloacele lor necinstite de concurenþã.
Deodatã cu clasa arendaºilor, va dispare încã unul din anacronismele care
nu mai au niciun rost în viaþa actualã a statului român. În adevãr, pe cât ºtiu,
arendaºul aºa cum este la noi, exploatator în locul proprietarului, nu numai al
pãmântului, dar ºi al muncii locuitorilor de pe dânsul, nu existã nicãieri aiurea
în þãrile moderne. Pe aiurea, arendaºul lucreazã pãmântul în contul lui, cu
braþele lui ºi ale lucrãtorilor plãtiþi cu leafã de dânsul. De cele mai multe ori,
moºia este împãrþitã în loturi de mãrimi deosebite, fiecare fiind arendat câte
unuia din þãranii locuitori pe moºie.
Acesta este regimul la care întrucâtva propun sã ajungem ºi noi; el trateazã
pe þãran ca om liber, stãpân pe munca lui, ºi cu care proprietarul stã de vorbã.
Regimul de pânã acum este rest din timpurile când þãranul era rob, legat de glie,
ºi se închiria împreunã cu pãmântul, la care el era o simplã anexã. Un asemenea
regim nu mai poate dura astãzi, cãci e necompatibil cu instituþiunile fundamentale actuale ale þãrii.
De altfel, nu este nimic extraordinar ca schimbarea condiþiunilor sociale ale
þãrii sã aducã dispariþia unei clase devenite inutile. Tot aºa crearea drumurilor
de fier a fãcut sã disparã clasa antreprenorilor de transport pe uscat, fãrã ca sã
se poatã zice cã aceºtia au pierit de foame. A fost de ajuns doar sã-ºi caute altã
întrebuinþare a muncii ºi a capitalului lor. Tot aºa va fi ºi cu arendaºii. Cel care
dispune de un capital de 10.000 lei, în loc de a mai lua în arendã o moºie de
2.000 de pogoane, de a o lucra rãu, de a scoate 20.000 lei folos pe an, de a sãrãci
pe þãrani ºi de a sãrãci ºi el la prima recoltã rea, va cumpãra 50 pogoane de pãmânt, pe care le va lucra bine ºi va trãi toatã viaþa lui asigurat, liniºtit ºi modest,
potrivit cu capitalul ce a avut ºi cu hãrnicia ºi priceperea ce va fi având. Aºa este
mai bine, mai drept ºi mai moral decât cum se face astãzi.
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* * *
Acum este întrebarea: cum vor face þãranii, în sãrãcia în care sunt, pentru a
putea lua moºii în arendã?
Deja perspectiva dezrobirii exercitã asupra lor o aºa de puternicã înrâurire,
încât chiar cu puþinele mijloace ce au ºi profitând de legea asociaþiunilor þãrãneºti,
sãtenii se organizeazã ºi de multe ori reuºesc a lua moºii în arendã. Chiar în
Moldova, în judeþul Dorohoi, unde se ºtie cât de rãu stau ei, au reuºit sã ia douã
moºii mari. ªi succesele lor ar fi mai numeroase, dacã nu ar avea contra lor
coaliþia atâtor interese ºi atâtor rele voinþe, din care nu lipseºte uneori nici a
Ministerului Domeniilor, care ar trebui sã fie, din contrã, sprijinitorul lor natural.
Dar eu nu înþeleg ca þãranii sã fie lãsaþi în propriile lor forþe într-o chestie
care, dupã pãrerea mea, are o importanþã capitalã. Eu înþeleg, din contrã, cã þãranii sã fie ajutaþi în modul cel mai energic.
Aceasta se poate face tot prin Banca þãrãneascã, despre care am vorbit mai
sus. Va trebui ca aceastã Bancã sã aibã destul capital ºi sã fie astfel organizatã,
încât sã poatã procura garanþia ºi primele douã câºtiguri ale arendei, fie în parte,
fie în întregime, oricãrei asociaþiuni þãrãneºti care ar lua o moºie în arendã.
Aceste sume Banca le-ar încasa cu dobânda lor pânã în câþiva ani, spre exemplu
pânã în cinci ani, punându-i-se pentru aceasta la dispoziþiune legea de urmãrire.
Deja în prima perioadã de 10 ani asociaþiunea ar prinde destulã putere,
pentru ca pe urmã sã þinã moºia în arendã ea singurã, fãrã niciun ajutor, sau cu
prea puþin ajutor din partea Bãncii.
Riscul Bãncii ar fi nul, cãci ea va fi asiguratã în recolte, care de drept i-ar
fi ipotecate, pânã la achitare.
Se va zice, poate, cã intervenþia Bãncii þãrãneºti în aceastã afacere nu va fi
necesarã, pentru cã printre þãrani s-ar gãsi deja destui bani, dovadã cele 12 milioane pe care numai în patru ani le-au vãrsat în bãncile populare. Obiecþiunea nu este
fundatã. Mai întâi, cã întreprinderea luãrii în arendã a moºiilor reclamã o depunere
de capitaluri destul de mare, pentru ca sã ne îndoim cã þãranii singuri o vor putea
face; pe urmã, pentru cã þãranii cu dare de mânã nu sunt repartizaþi în mod uniform pe suprafaþa þãrii ºi, de aceea, tocmai în regiunile unde þãranii stau mai rãu
ºi au mai mare ºi mai grabnicã trebuinþã de ajutor, le-ar lipsi mijloacele de a se
dezrobi; în fine, pentru cã, dacã s-ar lãsa þãranii numai în puterile lor, se înþelege
cã numai cei cu oarecare avere dintre dânºii s-ar folosi de sistemul ce propun, pe
când numãrul cel mare al nenorociþilor care nu au nimic ar continua a suferi ca ºi
mai înainte, fãrã nicio speranþã de îndreptare; ei ar fi doar robiþi consãtenilor lor
mai bogaþi, în loc de a fi robiþi unui arendaº oarecare.
Intervenirea Bãncii þãrãneºti va permite, din contrã, a face sã participe un
cât mai mare numãr de sãteni la folosul combinaþiunii; ea ar egaliza condiþiunile
luptei, mergând sã dea ajutor acolo unde sãrãcia ar fi mai mare.
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Banca þãrãneascã, astfel organizatã ºi împlinind un asemenea rol, ar deveni
instituþiunea protectoare a þãranilor, instituþiunea pãrinteascã ºi prieteneascã
care le-ar întinde mânã de ajutor în nevoile lor cele mai mari ºi la care ar ºti ei
cã pot gãsi sfat ºi sprijin. Aceasta va fi bine, cãci greu este pentru omul sãrac
când vede cã în cele mai grele nevoi ale lui nu poate gãsi o uºã prieteneascã la
care sã poatã bate.

Îmbunãtãþirea culturii pãmânturilor cultivate de þãrani.
Fâneþe ºi imaºuri
Chiar dacã prin mãsurile propuse mai sus, sau prin altele ce s-ar mai propune,
am ajunge sã facem ca toþi þãranii sã aibã pãmânt pe veci sau sã fie arendaºi, nu
vom fi fãcut totul pentru dezrobirea lor; dovadã este situaþiunea puþin favorabilã
a acelora care au fost împroprietãriþi deja. De aceea sunt ºi alte mãsuri de luat.
Printre acestea, în prima linie trebuie sã ne gândim ce ar fi de fãcut pentru
ca þãranul sã poatã scoate din parcela lui un folos mai mare decât acel pe care îl
are. În adevãr, nu se poate admite ca din 5 pânã la 10 pogoane de pãmânt fertil
ca al nostru, o familie de þãrani sã nu poatã scoate cu îmbelºugare tot ce-i trebuie
pentru existenþã ºi pentru o micã rezervã. Dar lucrul se explicã când se vede
modul nesocotit cum þãranii cultivã locurile lor.
Eu cred cã o îndreptare este posibilã, cu condiþia sã nu voim ca ea sã vinã
repede ºi sã nu pretindem a face prea mult deodatã.
Cei mai mulþi care s-au ocupat de chestia aceasta au cerut ca þãranul nostru
sã fie instruit a cultiva în mod intensiv, ca þãranul din Flandra sau ca cel de pe
þãrmurile Rinului. Aceasta este absurd. O transformare aºa de radicalã reclamã
secole ºi nici nu se potriveºte pentru o þarã în care populaþia este aºa de puþin
densã cum e la noi.
Trebuie sã restrângem pretenþiile noastre. Sã ne mulþumim sã facem ca
þãranul nostru sã adopte un mic numãr de îmbunãtãþiri, uºor de realizat ºi de
înþeles, dar care singure ar fi de ajuns pentru a-i îndoi beneficiile. Sã se deprindã
el a alterna culturile în mod regulat; sã are bine; sã semene ºi sã culeagã la timp;
sã întrebuinþeze sãmânþã aleasã ºi vãruitã sau sulfatatã; sã introducã cultura
legumelor ºi a zarzavaturilor; sã-ºi pliveascã recoltele; sã cultive ceva fâneþe
artificiale. Atâta dacã ar face ar fi enorm. Dar sã renunþãm a-i cere sã facã experienþe, sã caute a îmbunãtãþi seminþele, sã încerce culturi noi ºi necunoscute,
sã facã cultura câmpului în mod grãdinãresc. Acestea vor veni la timpul lor ºi în
mod natural, dupã ce þãranul, deprins cu practicile simple, uºoare ºi productive
de mai sus, se va fi înavuþit ºi va fi dobândit puterea ºi curajul de a face alþi paºi
mai departe.
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În special, trebuie îndemnat ºi învãþat þãranul sã cultive numaidecât fâneþe
artificiale, mai ales leguminoase. Altfel nu e cu putinþã sã aibã vite, nu pentru
export, cum nãzuim, dar nici chiar pentru trebuinþele culturii sau pentru hrana lui.
Acum când populaþiunea s-a înmulþit, când nevoile ei s-au mãrit ºi când culturile
s-au întins, nu mai este de gândit a se reveni la sistemul primitiv al vastelor
imaºuri, locuri pierdute pentru culturã, ca sã dea o sãrãcãcioasã hranã la câteva
vite. Trebuie ca fiecare þãran, dupã numãrul vitelor de care are trebuinþã, sã cultive
o parte din pãmântul de care dispune cu furajul necesar pentru acele vite.
S-au pus deja mari silinþe pentru a deprinde pe þãrani cu aceste culturi ºi
mulþi din ei ar fi dorit sã urmeze sfaturilor. S-a prezentat însã o dificultate: cã
dacã unul cultiva furaje pe parcela sa, când vecinii lui îºi ridicau recolta ºi dau
drumul vitelor pe câmp, toatã cultura lui de furaje era pierdutã. De aceea, pânã
când þãranii sã ajungã a-ºi îngrãdi parcelele sau pânã ce sã avem o pazã suficientã la câmp, va trebui tuturor comunitãþilor þãrãneºti sã li se impunã ca, din
moºia comunã, sã se lase câte o parte de o întindere potrivitã cu numãrul de vite
al comunitãþii, care sã se cultive anume cu furaje ºi în care fiecare membru al
comunitãþii sã aibã parte.
Lucrul acesta va fi poate anevoie a se face pentru comunitãþile constituite
mai de demult, cum sunt împroprietãririle din 1864 ºi 1879, rãzãºiile ºi altele;
ar trebui acolo sã se refacã toatã parcelarea existentã, ºi aceasta va fi foarte greu.
Dar nu va fi tot aºa pentru moºiile care se vor cumpãra sau lua în arendã de azi
înainte de cãtre asociaþiile þãrãneºti. Acolo va fi lesne a se pune ca condiþiune a
cumpãrãrii sau arendãrii, ca sã se lase pe fiecare an o parte din moºie pentru cultura furajerã.
Atât aceastã condiþiune, cât ºi altele care s-ar mai gãsi de nevoie, pentru o
culturã mai raþionalã, ar trebui sã le impunã Banca þãrãneascã, sub ale cãrei
auspicii se va face cumpãrarea sau arendarea, ºi tot Banca va trebui sã aibã un
serviciu organizat de oameni competenþi, care sã privegheze exacta îndeplinire a
acestor condiþiuni ºi sã serveascã ºi ca sfãtuitori ai þãranilor în aceastã privinþã.

Asigurarea proprietãþii efective a þãranului
asupra pãmântului lui
Prin mijloacele expuse mai sus se va ajunge, cred, ca cea mai mare parte din
þãrani sã aibã pãmânt de lucru, fie ca proprietari, fie ca arendaºi. Dar aceasta nu va
fi de ajuns, cãci va trebui sã se ia mãsuri pentru ca ei sã aibã folosinþa realã a
pãmântului acestuia, iar nu sã fie despuiaþi de dânsa de cãtre cãmãtari ºi speculanþi.
Se cunosc articolele publicate de curând în ,,Voinþa Naþionalã“ de cãtre dl
Dim. Protopopescu, prin care se arãta exploatarea neauzitã la care sunt supuºi
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þãranii proprietari de pãmânt, sub cuvânt de arendare. Este de prisos sã revin
asupra lor. Destul este cã dintr-însele s-a vãzut cum pentru o nevoie pe care þãranul a avut-o odatã în viaþa lui, el pierde pentru totdeauna folosul pãmântului lui
ºi devine rob pe viaþã. Socotesc cã asemenea abuzuri este de ajuns sã fie cunoscute, pentru ca sã se iea mãsuri radicale pentru stârpirea lor.1
Leacul nu poate fi decât unul: o lege prin care sã se opreascã cu totul pentru
viitor reînnoirea unor asemenea învoieli; toate acestea, fãrã prejudiciul altor
mãsuri ce ar fi a se lua contra exploatatorilor, în virtutea legii contra cametei
care va trebui fãcutã ºi despre care voi vorbi mai jos.
Se va zice cã prin o asemenea mãsurã se va suprima creditul þãranilor, aºa
cã la o nevoie nu ar mai avea unde gãsi câþiva bani sã se împrumute. Obiecþia
putea sã aibã oarecare tãrie altãdatã, dar nu azi, când bãnci populare se aflã mai
în toate satele.
Cât pentru obiecþiunile de drept, e destul sã amintesc legea lui C.A. Rosetti(17), prin care pãmânturile þãrãneºti vândute au fost restituite pur ºi simplu
primilor lor proprietari. Ceea ce propun eu nu este mai mult decât ceea ce a fãcut
Rosetti, e ºi tot atât de justificat, pentru cã e tot atât de drept ºi de necesar.

Fracþionarea excesivã a parcelelor þãrãneºti
Proprietãþile þãrãneºti provenite din împroprietãririle de la 1864 ºi 1879
fiind încã nealienabile, fracþionarea lor excesivã este pânã acum efectul numai
al înmulþirii populaþiunii. Când însã termenul de nealienabilitate va expira, va
veni sã se adauge ºi o altã cauzã de fracþionare, adicã vânzarea.
În ceea ce priveºte proprietãþile rãzãºeºti, amândouã aceste cauze au adus la
sãrãcie pe multe familii care stau bine altãdatã ºi au condus la formarea de parcele
de câteva prãjini, cu totul neîndestulãtoare pentru întreþinerea cât de modestã a
unei familii.
Negreºit, legea noastrã de succesiuni, care nu admite niciun fel de majorat, nu
poate împiedica subdivizarea averii, potrivit cu numãrul moºtenitorilor direcþi. Dar
1. Dimitrie Protopopescu (1850–1911) a fost, în sesiunea 1901–1904, deputat ºi vicepreºedinte al Camerei, ca membru al Partidului Liberal. Înainte de aceasta fusese director
general al vãmilor, secretar general al Ministerului de Finanþe, director general al Monopolurilor tutunurilor, mai fusese deputat ales în 1888, dupã retragerea guvernului liberal
prezidat de I. C. Brãtianu, apoi subdirector al Creditului funciar rural. Ca deputat, a fost
raportor general al bugetului. A fost asemenea ºi un ziarist foarte activ. Articolele lui, despre
care vorbeºte aici Haret, s-au publicat în ,,Voinþa Naþionalã“ (cu începere din 5 august 1904),
semnate cu pseudonimul Agricola ºi apoi au fost adunate într-o broºurã intitulatã Camãtã la
sate. Preocupat de chestiunea þãrãneascã, el mai publicase în 1903 (tot sub acelaºi pseudonim)
un studiu despre Asociaþiunile sãteneºti(16) ºi mai târziu a dat la luminã Casa ruralã.
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nu este mai puþin adevãrat cã o parcelã prea micã pierde mult din valoarea ei proporþionalã, ºi cã nu mai rãspunde destinaþiei ei, de a întreþine pe proprietarul ei.
În astã privinþã, ºtiu cã în insula Wight1 fracþionarea parcelelor nu poate sã
meargã mai departe decât pânã la 7 acre (2 hectare 8329 m.p.). Deºi fertilitatea
insulei este proverbialã, s-a gãsit cã un lot mai mic de 7 acre nu mai rãspunde
destinaþiei lui, ºi legea opreºte formarea de loturi mai mici. Când vreo împrejurare impune aºa ceva, lotul rãmâne întreg asupra unuia din copãrtaºi, care trebuie sã despãgubeascã în bani pe ceilalþi de ceea ce li se cuvine.
Aºa ceva ar trebui fãcut ºi la noi. Întinderea minimã a unui lot s-ar putea
fixa, poate, la 2 hectare, care nu diferã mult de întinderea celor mai mici loturi
formate de legea din 1864. Dar oamenii de legi vor trebui sã studieze cu mare
bãgare de seamã modul cum ar trebui legiferat acest principiu ºi cum sã se
rezolve diversele greutãþi ce se pot ivi, ºi printre care una din cele mai serioase
va fi aceea de a se ºti care din copãrtaºi va pãstra lotul ºi de unde va lua banii
pentru a despãgubi pe ceilalþi, dacã va fi de tot sãrac. Poate cã aceastã din urmã
dificultate ar putea fi rezolvatã, dându-se copãrtaºilor venitul întreg al lotului,
pânã la acoperirea dreptului lor, sau printr-un împrumut cu termen lung la Banca
þãrãneascã sau la o bancã popularã, cu garanþie în venitul pãmântului.

Revizuirea tabelelor de impozit funciar
al pãmânturilor þãrãneºti
În ultimele zile ale celui din urmã guvern liberal, s-a depus un proiect de
lege care tindea la revizuirea tabelelor de impozit funciar.2 Scopul acestei operaþii era, dupã declaraþia dlui Emil Costinescu, de a asigura o mai dreaptã repartizare a acestui impozit, în ceea ce priveºte proprietãþile þãrãneºti. În adevãr,
modul cum sunt impuse acum aceste proprietãþi în comparaþie cu moºiile
particulare este de o nedreptate strigãtoare. Cunosc eu însumi o moºie de frunte,
de 12.000 pogoane, a unuia din cei mai mari proprietari din þarã, care produce cu
siguranþã în mijlociu 250.000 lei pe an ºi care era taxatã ca pentru un venit de
50.000 lei, adicã a 4 lei pogonul, pe când þãranii de pe aceeaºi moºie plãteau
pentru câte 18 pânã la 22 lei pe pogon; ºi deosebirea aceasta este în toate pãrþile.
Dl Costinescu a mai semnalat ºi alte abuzuri, cum, spre exemplu, cã dacã
un lot este proprietatea a mai multor copãrtaºi, numai unul din ei este urmãrit ºi
plãteºte impozitul pentru lotul întreg, iar ceilalþi nu plãtesc nimic. E lesne de
înþeles cã cel care este condamnat sã plãteascã pentru toþi este cel mai sãrac ºi
mai nenorocit din toþi, pentru cã ceilalþi ºtiu ºi pot sã se apere.
1. Insula Wight este o insulã a Angliei în Canalul Mânecii.
2. Proiectul, pentru revizuirea tabelelor de impozit funciar, depus de Costinescu în
decembrie 1904.
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Operaþia de revizuire pe care guvernul liberal îºi propunea sã o facã va
trebui realizatã negreºit, pentru a face sã disparã asemenea nedreptãþi, care pentru cei sãraci sunt o adevãratã cauzã de ruinã. Cred însã cã revizuirea trebuie sã
se întindã ºi asupra proprietãþilor mari, pentru a fi taxate ºi ele dupã adevãratul
lor venit. La, din contrã, scãderea de venit care ar rezulta din uºurarea proprietãþilor þãrãneºti nu s-ar putea acoperi decât numai prin sarcini impuse þãrii întregi,
ºi nu se cuvine ca þara întreagã sã plãteascã partea pe care proprietarii cei mari
sunt datori sã o plãteascã ºi nu o plãtesc.
Uºurarea care va rezulta pentru sãteni din revizuirea tabelelor de impozit
funciar nu va fi neînsemnatã, cãci, dupã evaluarea dlui Costinescu, ea se ridicã
la mai bine de douã milioane de lei pe an. De altfel, dupã cum am spus, nimic
nu trebuie trecut cu vederea din mijloacele care pot aduce o îmbunãtãþire soartei
þãranilor; cãci chiar cele mai neînsemnate, adunate la un loc, vor da rezultate
apreciabile.

Docuri. Silozuri. Serviciul fluvial
Una din cele mai mari plãgi de care suferã þãrãnimea este mulþimea de mijlocitori de tot felul, paraziþi lacomi ºi fãrã scrupule, care-i storc partea cea mai bunã
din câºtigul ei. Pagubele ce suferã þãranii prin faptul mijlocitorilor sunt aºa de
mari, încât nu sunt departe de a crede cã venitul lor s-ar îndoi, dacã ar putea fi
scãpaþi de exploatarea speculanþilor de tot felul, începând de la misitul de cereale
ºi mergând pânã la cârciumarul din sat.
Pagube foarte mari au þãranii mai ales la vânzarea productelor lor. Mai totdeauna, ei îºi vând productele la samsari, care umblã din sat în sat ºi le cumpãrã
de multe ori de pe câmp, dar totdeauna cu preþuri de nimic. Pentru aceasta, ei
ºtiu sã profite de neºtiinþa þãranului, de nevoia lui momentanã, de multe ori chiar
de complicitatea autoritãþilor din sat. Se adaugã apoi înºelãtoriile de tot felul:
mãsurile false, baniþa luatã pe deasupra la fiecare chilã, sub cuvânt cã aºa e
legea, ºi nenumãrate altele.
Cârciumarii îndeosebi sunt cel mai teribil flagel al satelor. Ei acapareazã tot
anul producþiunea de tot felul a sãteanului, pânã ºi pãsãrile ºi ouãle, dându-i în
schimb rachiu care-l omoarã. Cunosc exemple de cumpãrãturi fãcute de cârciumari în care ei realizau, în câteva luni, beneficii de 300%. În starea actualã a
lucrurilor, þãranii nu au chip a se apãra. Ce poate sã facã un om care are douã sau
trei chile de producte, din a cãror vânzare abia aºteaptã sã-ºi acopere nenumãrate
nevoi strigãtoare? Este imposibil sã meargã cu ele pânã la portul sau pânã la
oraºul mare cel mai apropiat, pentru cã timpul pierdut ºi cheltuiala drumului i-ar
consuma o bunã parte din preþul ce sperã sã ia. Pe urmã, la oraº sau la port îl
aºteaptã alþi înºelãtori, din ale cãror mâini nu va scãpa. Este indispensabil ca
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statul sã se îngrijeascã de aceastã stare de lucruri ºi sã ia mãsuri întinse pentru
îndreptarea ei. Sunt zeci de milioane de lei care trec astfel pe fiecare an din buzunarul þãranilor în al samsarilor, mai toþi strãini. Dupã cea mai modestã socotealã,
fiecare familie de þãran pierde în mijlociu cel puþin 40 lei pe an numai din
vânzarea productelor.
Mijloacele de luptã nu lipsesc ºi cred chiar cã nu sunt tocmai greu de întrebuinþat.
În prima linie este dezvoltarea ºi ocrotirea asociaþiunilor þãrãneºti pentru
vânzarea în comun a productelor. Dar de aceasta mã voi ocupa mai jos.
Pe urmã, trebuie sã se facã aºa ca ºi þãranii sã se poatã folosi cu înlesnire
de instituþiunile existente ºi de acele care se vor mai face, cu scop de a favoriza
agricultura.
Între acestea sunt docurile. Þãranii nici nu cunosc existenþa lor, ºi încã ºi
mai puþin foloasele ce pot avea de la ele; iar formalitãþile sunt aºa de multe,
încât chiar cei ce ar voi sã se serveascã de ele se descurajeazã.
Ar trebui mai întâi ca administraþiunea docurilor sã organizeze un vast sistem
de reclamã permanentã prin sate, pentru a se face cunoscutã þãranilor. Anul acesta
s-a fãcut aºa ceva, dar nu de ajuns. Ar trebui ca satele sã fie întruna inundate de
prospecte explicative, de adrese directe cãtre bãncile populare, cãtre preoþi, învãþãtori ºi câþiva din sãtenii cei mai cu vazã. Aceste prospecte ar trebui redijate într-o
limbã cu totul popularã, în modul cel mai clar ºi cu exemple concrete, care sã arate
foloasele docurilor ºi modul cum se pot oamenii servi de ele.
Va trebui apoi ca regulamentul docurilor sã fie modificat, aºa ca formalitãþile
sã fie reduse la cea mai simplã expresie posibilã. Ba încã, având în vedere
interesul cel mare de stat, care este la mijloc, s-ar cuveni sã se facã condiþii speciale pentru þãrani, fie chiar cu o micã scãdere de venit al docurilor; cãci scãderea
aceasta se va compensa cu prisosinþã pe alte cãi, când docurile vor fi contribuit
a face pe þãrani sã prindã putere.
Va trebui ca productele þãranilor sã fie curãþate în docuri ºi alese dupã
calitãþi, pentru a li se mãri valoarea.
Va trebui ca warantele(18) sã poatã fi speculate sau depuse ca garanþie la
orice bazã publicã sau la orice bancã popularã, pentru ca þãranii sã nu fie siliþi a
vinde la nevoie, pe nimic, ci sã poatã aºtepta preþuri mai bune.
Va mai trebui ca docurile sã se organizeze în mod permanent, în vedere de
a putea vinde pentru export productele þãranilor, scutindu-i astfel de orice
amestec al samsarilor.
Toatã aceastã chestie ar trebui studiatã cu multã atenþie, în toate detaliile ei,
ºi nu din punct de vedere fiscal, ci din al economiei generale a þãrii.
Dar pentru ca folosul docurilor sã fie real ºi la îndemâna tuturor, ar mai
trebui a se studia chestia preþului de transport al cerealelor pe cãile ferate, chestie care ridicã atâtea reclamaþii, ce nu se par a fi tocmai nefundate.
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Ne aducem aminte cum în 1899 nu s-a putut aduce în Muntenia fân din
Moldova de sus, unde era destul, pentru cã costul transportului îl fãcea sã fie
mai scump decât fânul de la Braºov. Orice altã þarã ar fi stabilit în acea ocazie
tarife anume. ªi asemenea lucruri se întâmplã ºi cu cerealele.
Ar trebui iarãºi ca sã nu se pãrãseascã promisiunea datã prin mesajul din 15
noiembrie 1904, de a se înfiinþa pe la principalele gãri magazii ºi silozuri pentru
producte, lucrare pentru care posedãm deja bune studii fãcute ºi care ar contribui aºa de mult ca sã facã docurile accesibile pentru toatã lumea.
Tot aºa, trebuie dezvoltat cât mai mult transportul pe Dunãre, îmmulþind
materialul serviciului nostru fluvial cu remorcherele ºi ºlepurile necesare; cãci cu
modul acesta 9 judeþe din cele mai bogate ale þãrii ar avea mijlocul cel mai
comod ºi ieftin pentru a-ºi transporta productele la docuri, ºi cheltuiala fãcutã în
acest scop s-ar acoperi repede prin beneficiile ce ar da. Toate mãsurile ce propun
în acest capitol se pot realiza fãrã nicio greutate ºi cu o micã cheltuialã, care ºi
ea va fi productivã, ºi vor avea o influenþã foarte mare pentru îmbunãtãþirea
situaþiunii materiale a sãtenilor. Cred cã ele meritã mai multã atenþie decât li s-a
dat pânã acum.

Tocmelile agricole
Condiþiunile tocmelilor agricole au devenit din ce în ce mai împovãrãtoare
pentru sãteni. Aceasta provine mai cu seamã din pretenþiile proprietarilor, care au
cerut mereu arenzi din ce în ce mai mari, ºi din lãcomia arendaºilor, care au dat
arenzile ce li s-au cerut ºi au mai voit sã câºtige ºi ei în proporþie cu arenda ce
plãteau.
Cele douã legi asupra tocmelilor agricole, din 14 mai 1882 ºi din 28 mai
1893, cãutã sã stãvileascã rãul, dar fãrã niciun succes, cãci condiþiunile sunt azi
mai grele decât oricând.1
Este evident cã gravitatea rãului se va micºora treptat, cu cât se va mãri
numãrul þãranilor proprietari ºi arendaºi; dar ea va rãmâne întreagã pentru aceia
care nu se vor afla în cazul acesta ºi de aceea trebuie sã ne preocupe.
Legea actualã cuprinde dispoziþiuni bune, care, dacã s-ar pãzi, tocmelile
agricole nu ar mai fi un aºa flagel pentru þãrani. Dar ea se eludeazã în mai toate
1. Art. 3, 4, 5 din legea din 1882 (rãmase ºi în cea din 1893) stabilesc urmãtoarele:
„Contractele pentru pãºune nu se vor putea încheia pe cap de vitã decât cu indicaþiunea
întinderii de pãmânt pentru care se face închirierea. Niciun contract agricol nu va putea
stipula, în afarã de muncã, dijmã ºi bani, o platã în naturã ce nu ar fi produsul pãmântului
închiriat. Contractele pentru lucrãri agricole nu se pot încheia decât între cultivatorii agricoli
în persoanã ºi acel ce exploateazã moºii ori împuterniciþii acestora din urmã“.
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dispoziþiunile ei, iar sancþiunile ce ea prevede nu au niciun efect, pentru cã nu sunt
reale. Pentru a se aduce îndreptare, ar trebui dar luate mai multe feluri de mãsuri.
În prima linie, prohibiþiunile legii actuale ar trebui studiate mai de aproape,
lãmurite mai bine ºi completate, cãci sunt unele învoieli imorale sau uzurare
care se fac ºi a cãror interdicþie nu e prevãzutã în lege. Spre exemplu, munca
pentru datorii fãcute la cârciumã ar trebui opritã cu totul, nu numai pentru cã ea
înseamnã cã þãranul îºi vinde munca lui pe ani înainte pentru rachiu, ceea ce este
mijlocul cel mai sigur de a se ruina el ºi de a se lãþi beþia, dar ºi pentru cã chiar
aceastã vânzare se face în modul cel mai cãmãtãresc posibil; cãci proprietarul
sau arendaºul cel mai nemilos nu poate sã egaleze în cãmãtãrie pe cârciumarii
satelor, fie români, fie strãini.
Trebuie dar ca legea sã conþinã în mod explicit, ºi cu sancþiuni suficiente,
oprirea în mod absolut de tocmeli de lucru pentru datorii fãcute la cârciumã, iar
primarii sã fie obligaþi, sub pedeapsã, sã nu execute asemenea tocmeli. Sã nu se
creadã cã aceastã dispoziþie, dacã va fi executatã, nu va fi de un folos însemnat
pentru þãrani.
Dar o cauzã mai profundã a rãului este imposibilitatea actualã de a se limita
sarcinile ce se pot impune þãranilor pentru anumite servicii ce primesc ei. Legiuitorii noºtri nu admit ca statul sau altcineva sã intervinã în învoielile între particulari.
Negreºit, sociologia are motivele ei puternice pentru ca sã facã aºa. Mã
întreb însã dacã aceste motive, bune pentru aiurea, au tot aceeaºi tãrie în condiþiile speciale de la noi.
Fãrã îndoialã, este un principiu fecund în bune rezultate acela de a nu se
interveni în tocmelile între pãrþi; dar pentru ca principiul sã fie sincer aplicat,
trebuie ca cele douã pãrþi contractante sã dispunã în mod egal de libertatea
hotãrârilor lor.
Nu acesta este cazul când una din pãrþi este pusã într-o stare vãditã de inferioritate, care o pune în imposibilitate de a-ºi apãra drepturile cu toatã energia
cuvenitã. Legea însãºi recunoaºte cazuri de acestea, în care se abate de la regula
sa obiºnuitã de neintervenire. Astfel este, spre exemplu, când una din pãrþi este
un minor sau un om slab de minte; atunci legea însãrcineazã pe alþii cu apãrarea
drepturilor lor. De asemenea, nimeni nu contestã legitimitatea legilor care
fixeazã numãrul de ore de lucru în fabrici ºi în mine, ºi a legilor contra cametei.
Dar ce este camãtã altceva decât o platã pentru un serviciu primit, acela de a fi
avut bani cu împrumut? ªi pentru ce dacã dobânda banilor împrumutaþi nu poate
trece peste o limitã oarecare, chiar cu învoirea împrumutatului, chiria pãmântului împrumutat ar putea creºte oricât de mult dupã voia împrumutãtorului? În
cazul cametei propriu-zise, societatea intervine pentru a opri abuzul, pentru cã
cel ce se împrumutã este om sãrac sau are nevoie mare de bani; atât sãrãcia, cât
ºi nevoia sunt cauze de inferioritate, care pun pe cel împrumutat în situaþie de a
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nu putea rezista pretenþiilor excesive ale împrumutãtorului; de aceea societatea
îl protejeazã, punând dobânzii o limitã peste care sã nu se poatã trece. Dar când
þãranul, care nu are nici capital, nici altã meserie ºi niciun alt mijloc de existenþã, ia pãmânt cu chirie, este el faþã de arendaº sau de proprietar într-o situaþie
mai bunã decât cel care merge sã se împrumute cu bani? Nicidecum; ºi dacã
legea acordã protecþie celui din urmã, ea trebuie sã acorde protecþie ºi þãranului,
cãruia, în imposibilitatea lui de a face altfel, i se impun condiþiuni ce sunt cu
totul în disproporþie cu serviciul ce i se face.
Juriºtii se referã mereu la dreptul roman, pe care-l considerã ca cea mai înaltã
expresie a ºtiinþei de a regula relaþiile între oameni, spre cel mai mare folos al lor
ºi al societãþii. Dar sã nu pierdem din vedere cã una din primele manifestãri ale
dreptului roman a fost intervenþia statului pentru a face sã se ierte plebeilor
datoriile ce apãsau asupra lor, din cauza învoielilor cãmãtãreºti din care decurgeau
ºi care ajunseserã sã fie un pericol pentru însãºi existenþa statului. Acest act de
intervenire a statului în învoielile dintre particulari a fost una din principalele
cauze de mãrire ale statului roman. Din contrã, atunci când marile principii de
drept s-au irosit în substilitãþi ºi distincþiuni sofistice, în mijlocul cãrora dreptul la
existenþã al celui slab a ajuns sã nu se mai cunoascã, cei care formau altãdatã tãria
statului roman au devenit turma de proletari care nu a mai fost în stare sã apere
nici libertãþile romane de atacurile oligarhiei, nici statul însuºi de ruinã.
Învãþãmintele maeºtrilor noºtri în materie juridicã ne îndreptãþesc dar a nu
privi ca o erezie nedemnã de discuþiune datoria statului de a interveni acolo
unde o întreagã clasã a societãþii este în pericol de a pieri, pentru cã nu mai este
în stare sã se apere de exploatarea câtorva.
Situaþiunea care ne preocupã are asemãnare mare cu acea din Italia de acum
2300 de ani(19), cãci ºi România este þarã cu deosebire agricolã, cum era Italia,
ºi în care cu toate acestea clasa agricultorilor, care dã impozitul de sânge ºi o
aºa de mare parte din cel de bani, este ruinatã ºi redusã la neputinþã de a mai
trãi, prin învoielile cãmãtãreºti care o robesc pe viaþã faþã de proprietarii pãmântului, întocmai cum era în Italia. Ba încã, la noi este o împrejurare care în Italia
nu era, anume cã ruinarea clasei þãrãneºti este pe cale de a se produce de aici
înainte, nici chiar în folosul proprietarilor ºi arendaºilor români, ci al unui sindicat de strãini, care se organizeazã sub ochii noºtri, în mod fãþiº, pentru a
exploata fãrã cruþare pe þãrani.
Prin urmare, intervenþia statului se impune la noi, precum s-a impus în Italia, ºi încã cu mai mare cuvânt.
Oricât ar pãrea de extremã aceastã pãrere a mea, ea nu este lipsitã de precedente chiar la noi. Nu vorbesc despre dreptul statului de a fixa el însuºi preþul
obiectelor de rechiziþie, pentru a se apãra contra pretenþiunilor excesive; este ºi
aceasta o atingere sensibilã la dreptul de proprietate; dar nu o invoc aici, pentru
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cã se va zice cã în stare de rãzboi multe drepturi sunt suspendate. Dar aºezãmântul agrar al lui Vodã-ªtirbei din 1851 rãspunde tocmai la cazul de care ne
ocupãm ºi vine în sprijinul modului meu de a vedea.1
Aºezãmântul lui Vodã-ªtirbei consta în aceasta cã fiecare proprietar era dator a pune la dispoziþiunea fiecãrui sãtean de pe moºia lui o întindere de pãmânt
potrivitã cu numãrul de boi ce avea, ºi aceasta pânã la douã treimi din întinderea
moºiei. Pentru aceste locuri, proprietarul nu putea cere alta decât dijma din zece
una ºi 22 zile pe an de lucru.
Legea ruralã din 1864 nu a fãcut decât sã schimbe pentru þãrani dreptul de
folosinþã al porþiilor de pãmânt ce aveau dupã aºezãmântul lui Vodã-ªtirbei în
drept de proprietate.
Regularea fãcutã de Vodã-ªtirbei era, desigur, o intervenire directã ºi hotãrâtoare a statului în învoielile ce aveau loc pânã atunci între proprietari ºi þãrani
ºi trebuie sã se observe timpurile când s-a produs aceastã intervenire ºi cum ea
nu a provocat nicio rezistenþã din partea proprietarilor, pentru cã-ºi dau ºi ei
seama cã era dreaptã ºi cã rezolva cu bine o situaþie dificilã. Ceea ce cred cã
trebuie ºi este în drept sã facã statul astãzi este mult mai puþin decât ceea ce a
fãcut Vodã-ªtirbei.
Mai întâi mã întreb dacã nu este drept ca, pentru familiile de sãteni care nu
au deloc pãmânt sau au mai puþin de 4 pogoane, sã se revinã la principiul lui
Vodã-ªtirbei, adicã ca acestor familii proprietarul sã fie obligat a le da acest
minimum de 4 pogoane în niºte condiþii care sã fie fixate prin lege, ºi aceasta
pânã la douã treimi din întinderea moºiei. Precum se vede, ceea ce cer eu este
mai puþin decât ceea ce dãdea Vodã-ªtirbei, deoarece la el întinderea porþiunilor
varia de la 4 pogoane ºi 15 prãjini pânã la 11 pogoane; iar cât pentru dijmã ºi
zilele de lucru pentru proprietar, s-ar mulþumi þãranii ca legea sã le punã condiþii
ºi mai grele decât dijma una din zece ºi 22 zile de lucru pe an, pe care le impunea Vodã-ªtirbei; dar sã fie o normã pusã, peste care sã nu se poatã trece.
Aceastã mãsurã, care ar avea explicaþia ºi justificarea sa ºi în nevoia prezentã,
ºi în tradiþiile trecutului, ar face ca chestia þãrãneascã sã piardã toatã acuitatea
sa, pentru cã ar asigura mijloace de existenþã, fie cât de modeste, la atâtea
familii care azi nu au siguranþa zilei de mâine.
O altã mãsurã, care cred cã meritã sã fie examinatã, este aceasta: sã se stabileascã serii de preþuri normale, în felul celor care se fixeazã pentru obiectele de
1. Aºezãmântul lui Barbu ªtirbei din aprilie 1851, deºi stabileºte cã „sãteanul nu se poate
socoti decât ca un chiriaº pe partea de loc ce primeºte, iar banii ce plãteºte sau munca ce face
nu se poate socoti decât ca o chirie“, totuºi pune obligaþie proprietarului sã dea fiecãrui sãtean
o întindere de pãmânt în vatra satului ºi apoi un numãr de pogoane pentru lucru în raport cu
situaþia lui materialã (4 boi ºi o vacã, 2 boi ºi o vacã, o vacã). Dacã un proprietar nu are destul
pãmânt disponibil pentru a mulþumi pe toþi, cei rãmaºi fãrã pãmânt se pot adresa proprietarului vecin. (Acte ºi legiuiri privitoare la chestia þãrãneascã, 1907, vol. I, p. 699.)
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rechiziþie. Aceste preþuri se vor stabili pentru fie- are judeþ sau pentru fiecare regiune, pentrucâte trei sau cinci ani, de cãtre o comisie compusã din proprietari,
arendaºi, sãteni ºi agenþi ai administraþiei. S-ar fixa tot aºa numãrul maximum
de zile de lucru pe care þãranul va fi dator a-l da proprietarului sau arendaºului
pe fiecare an. Seriile de preþuri, astfel stabilite, ar servi ca bazã a tocmelilor
agricole, ºi nu ar fi permisã abaterea de la ele, într-un sens sau în altul, cu mai
mult de un procent oarecare.
E posibil, e chiar probabil, cã aceste mãsuri ce propun vor fi criticate cu
asprime ºi vor întâmpina multã rezistenþã; dar le gãsesc drepte ºi nu vãd prin care
alt chip s-ar putea stãvili, mãcar în parte, exploatarea cea grozavã ale cãrei victime sunt þãranii. Ar trebui iarãºi ca proprietarii sã nu piardã din vedere cã modestul sacrificiu ce propun sã facã ei din multul ce câºtigã astãzi este pentru a evita
pierderi mai mari ce ar putea avea în viitor. Oricine are dreptul sã trãiascã, ºi când
unei clase întregi de oameni i se taie toate mijloacele de existenþã, ei ajung la
disperare ºi nu mai ºtiu sã aleagã între ceea ce legea permite sau nu permite. E
destul sã considerãm pagubele pe care pe aiurea le cauzeazã grevele, ca sã ne
îngrijim de a nu sili pe oameni sã recurgã ºi la noi la asemenea mijloace de
apãrare, dacã nu ºi la altele mai rele, dupã cum s-a vãzut anii aceºtia în Rusia,
Spania ºi Italia.
Mai este un lucru pe care guvernul poate sã-l facã ºi care poate fi un frâu
puternic pentru exploatarea sãtenilor; este de a nu mai permite angajarea de
lucrãtori agricoli strãini sau cel puþin de a nu o permite decât acolo unde ea nu
poate aduce prejudiciu sãtenilor noºtri.
În multe pãrþi, dar mai ales în Moldova, proprietarii, ºi mai cu seamã arendaºii evrei, refuzã de a angaja pe sãtenii de pe moºiile lor sau de pe moºiile vecine ºi preferã sã aducã lucrãtori de peste graniþã, cu preþuri mai mici, pe care
uneori nici nu le plãtesc. Guvernul permite lucrul acesta. Cu modul acesta, ajutã
chiar el a se crea în þarã o concurenþã indigenilor din partea strãinilor, ºi chiar pe
unde sãtenii ar putea lupta contra exploatãrii, guvernul se uneºte cu exportatorii,
ca sã le facã lupta imposibilã. Am cunoºtinþã de localitãþi din Moldova, unde
þãranii noºtri au fost lãsaþi sã moarã literalmente de foame, pe când moºia pe care
ei trãiau se lucra de oameni aduºi din Bucovina, cu câþiva bani pe zi mai ieftin.
Este imposibil ca asemenea lucruri sã se mai poatã întâmpla.
Fie cã s-ar adopta mãsurile ce propun aici, fie cã s-ar adopta altele, ºi orice
lege s-ar face asupra tocmelilor agricole ea nu va fi de niciun folos dacã nu se
va asigura în mod eficace aplicarea ei. ªi legea actualã cuprinde multe dispoziþii
bune, care însã nu se executã. Ea prevede chiar responsabilitatea primarului, în
caz când face sã se execute tocmeli contrarii legii; aceasta însã nu împiedicã pe
niciun primar de a cãlca veºnic legea. Se mai cere ca arendaºii ºi proprietarii sã
þinã registre în regulã de tocmelile lor agricole, din care sã se vadã în mod lãmurit situaþia fiecãrui þãran în parte. ªi cu toate acestea, câþi proprietari ºi mai ales
câþi arendaºi sunt care nu pãzesc aceastã regulã!
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Este ºi natural sã fie aºa. Þãranii, pentru a cãror ocrotire este fãcutã legea,
nu o cunosc; aºa cã ei nu ºtiu sã reclame când li se face nedreptate; ºi chiar când
ºtiu, nu cuteazã, ori pentru cã ºtiu cã primarul este omul proprietarului sau al
arendaºului, ori pentru cã judecãtorul de ocol e prea departe, ori pentru cã se
tem de strãgãniri(20), de cheltuieli ºi de pierderi de vreme.
Deoarece þãranii nu reclamã, iar proprietarii ºi arendaºii nu au interes sã
reclame, cele mai flagrante cãlcãri ale legii rãmân neurmãrite; iar primarii transcriu ºi executã întocmai tocmelile cele mai monstruoase, fãrã ca sã fie cine sã-i
tragã la rãspundere.
Va trebui sã fie cineva care sã aibã datoria de a controla toate acestea, de a
examina contractele de tocmeli, agricole ºi modul executãrii lor, chiar dacã nimeni nu i-ar sesiza; de a vedea modul cum primarii îºi fac datoria ºi de a-i pedepsi când vor fi vinovaþi; de a examina chiar condicile ºi scriptele de tocmeli
ale proprietarilor ºi arendaºilor ºi de a-i pune în urmãrire în caz când ar impune
sãtenilor tocmeli nedrepte ºi contra legii.
Legea actualã, plecând de la principiul cã unde nu este reclamaþiune nu poate
fi acþiune, lasã pe þãrani fãrã nicio protecþie. Dar, încã o datã, nu trebuie pierdut
din vedere cã þãranul trebuie apãrat întocmai ca un minor, cãci neºtiinþa sau nevolnicia lui îl lasã tot aºa de fãrã apãrare în faþa apãsãtorilor ca ºi pe un copil; ºi dacã
sunt legi care protejeazã pe copii, care autorizeazã anchete ºi urmãriri din oficiu
contra celor care-i nedreptãþesc, tot aºa trebuie sã fie ºi pentru þãrani.
Cel pe care-l cred mai potrivit pentru a împlini acest rol este judecãtorul de
ocol. El, ca om de legi ºi cu prestigiul pe care îl are în urma ultimei organizãri
a judecãtoriilor de ocoale, este cel mai propriu ºi cel mai la îndemânã pentru a
împlini aceastã însemnatã însãrcinare. Va trebui însã sã se aducã oarecare modificãri organizaþiunii actuale a acestor judecãtorii.

Felurile de mãsuri întrebuinþate la þarã
Un fel de înºelãtorie care se practicã pe faþã, fãrã cea mai micã sfialã, ºi
care cauzeazã þãranilor pagube enorme este acela de a li se cumpãra sau vinde
când cu mãsurile vechi, când cu cele metrice, dupã cum îi vine la socotealã
speculantului. Aºa, când þãranul vinde, i se mãsoarã cu ocaua; iar când cumpãrã,
i se mãsoarã cu litrul, pe care-l plãteºte ca ºi când ar fi o oca. Rezultã de aici
pentru el o pagubã de aproape 25%. Tot aºa confuzii se fac, în paguba lui, între
pogon ºi jumãtatea de hectar, între metru ºi jumãtatea de stânjen ºi altele.
Este o lege, confirmatã nu de mult prin o altã lege, cã singurele mãsuri legale
sunt cele metrice. Cu toate acestea, se tolereazã prin prãvãlii, în piaþã, în porturi,
întrebuinþarea de baniþe ºi alte mãsuri nelegale. S-a socotit cã lucrul nu are nicio
importanþã, pe când el este încã unul din nenumãratele mijloace, ºi nu cel mai
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neînsemnat, de a se despoia neºtiutorii de avutul lor. Ar fi destul o urmãrire energicã de câtva timp ºi condamnarea, mai ales la amende grele, a câtorva înºelãtori,
pentru a se pune capãt acestui abuz. Penalitãþile respective ar trebui agravate
anume pentru acest caz, ºi toate mãsurile false distruse pe unde se vor gãsi.

Asigurarea recoltelor contra secetei, grindinei ºi a focului.
Asigurarea vitelor contra epizootiilor ºi a furtului
Sistemul ce se urmeazã la noi, ca în anii de secetã statul sã distribuie la sãteni hranã ºi furaje care i se plãtesc în rate, are mari defecte, printre care cel mai
însemnat este acela cã deprinde pe þãrani cu ideea cã statul este dispensatorul de
toate ºi cã totul trebuie sã se aºtepte de la el.
Altãdatã erau pãtulele de rezervã ºi sunt unii care ºi azi cer reînfiinþarea
lor.1 Dar explicaþiile date deunãzi în Camerã de dl Costinescu au dovedit cu
prisosinþã cât de nepracticã este ºi aceastã instituþie.2
Adevãrata soluþie, cea mai practicã, mai dreaptã ºi mai lesne de realizat,
este aceea a asigurãrii mutuale, nu numai contra secetei, dar ºi contra tuturor
accidentelor nenorocite care pot lovi pe þãrani: secetã, grindinã, foc, epizootii,
furtul vitelor.
O casã de asigurare þãrãneascã pentru toate aceste cazuri ar fi o instituþie
care ar aduce cele mai mari foloase sãtenilor ºi le-ar permite ºi lor a se folosi de
binefacerile unor combinaþiuni care joacã un aºa de mare rol în viaþa modernã
ºi de care ei sunt cu totul lipsiþi.
Cu mijloacele lui restrânse, un þãran este bãgat în datorii pentru toatã viaþa
la cel mai mic accident nenorocit: moartea sau furarea boilor, un incendiu, o
inundaþie.
De aceea, ar trebui sã se înfiinþeze pentru sãteni asigurarea obligatorie
pentru toate aceste cazuri. Fiecare cap de familie ar plãti pe an o sumã care ar
depinde de numãrul membrilor familiei, de numãrul vitelor ce are, de acaretele
1. Pãtulele de rezervã au fost instituite de Regulamentul Organic (1832) ºi s-au desfiinþat în 1864. Atunci sãtenii erau obligaþi sã depunã în fiecare an de belºug o cantitate
anumitã de porumb, pentru a se putea servi celor lipsiþi, în anii de secetã. Ion Lahovari, care
considera aceste pãtule ca „asigurarea obligatorie a þãranilor contra secetei“, a publicat un
studiu amãnunþit pentru susþinerea lor: Pãtulele de rezervã, Buc., 1905, Tip. Cucu, 24 p.
2. Despre chestiunea pãtulelor de rezervã s-a vorbit ºi la Senat, în ºedinþa din 25
noiembrie 1904, cu ocaziunea discuþiei proiectului de lege prin care se introduceau câteva
modificãri în legea bãncilor populare sãteºti, spre a putea ajuta pe þãrani sã cumpere porumb
(proiect votat de Camerã la 24 noiembrie 1904). Atunci Costinescu a spus cã „pãtulele de
rezervã au fost o sorginte de abuzuri în dauna þãranilor“, iar D. Sturdza a adãugat cã ,,rãfuiala
acestor pãtule s-a fãcut în 1864: vedeþi în arhive ce rezultate au dat!“.
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ce posedã etc. Aceastã sumã, care va fi destul de micã, pentru ca oricare din ei
sã o poartã plãti, se va percepe deodatã cu impozitele ºi pe aceeaºi cale, ºi s-ar
vãrsa la casa de asigurare. În schimb, cel asigurat va avea dreptul a fi despãgubit
pentru pagubele ce ar suferi din accidente nenorocite.
Statisticele ministerelor de Interne, de Domenii ºi de Finanþe trebuie sã
posede destule date, dupã care sã se poatã calcula pagubele anuale mijlocii care
provin din asemenea accidente ºi, prin urmare, care ar fi plata datoritã de fiecare
cap de familie.
În special pentru vite, înfiinþarea asigurãrii lor va impune a se introduce un
sistem oarecare de marcat vitele, în aºa fel încât orice vitã sã se poatã ºti din ce
sat anume provine. Se cunoaºte deja sistemul numit al cercelului. Dacã obiecþiunile ce i se aduc se vor gãsi întemeiate, se poate gãsi un alt sistem practic de
marcat vita pe corn sau pe copitã. Dar oricare ar fi sistemul adoptat, el va avea
ca urmare cã furturile de vite vor deveni mult mai grele ºi nu va fi imposibil a
se stârpi chiar cu totul.
Cine ºtie? Poate cã Casa de asigurare despre care vorbesc aici va putea cu
timpul sã facã ºi asigurãri pe viaþã, ceea ce ar fi un chip de a se asigura existenþa
þãranilor ajunºi la bãtrâneþe sau deveniþi infirmi. Chestiunea este la ordinea zilei
în alte pãrþi ºi se cuvine sã începem ºi noi a ne gândi la dânsa.

Asociaþiuni þãrãneºti. Organizarea muncii þãrãneºti
Asociaþiunile þãrãneºti sunt destinate, dupã pãrerea mea, sã joace un rol capital în lucrarea de transformare a clasei rurale, alãturi cu bãncile populare. Propunerile ce fac mai sus, cu privire la vânzare ºi la arendare de moºii la þãrani, nu
vor putea fi realizate decât cu ajutorul acestor instituþiuni. Dar nu numai acesta va
fi rolul lor, ci peste tot unde forþele izolate nu vor putea învinge unele greutãþi mai
mari. Pentru vânzarea productelor în comun, pentru cumpãrare de maºini agricole, pentru secarea bãlþilor, plantarea râpelor ºi îmbunãtãþirea pãmânturilor sterpe,
precum ºi în nenumãrate alte ocazii, asociaþiunile vor permite satelor sã întreprindã lucruri la care altfel nu ar putea nici sã se gândeascã.
Legea votatã anul trecut va fi de mare ajutor pentru constituirea acestor
asociaþiuni ºi va trebui studiatã cu bãgare de seamã, pentru ca, dacã cumva va
fi mai conþinând ceva dispoziþii puþin practice, sã fie îndreptate1.
Dar nu va fi de ajuns, ci va trebui ca guvernul sã sprijine ºi sã încurajeze
înfiinþarea asociaþiunilor ºi pe alte cãi. În special, organele administrative pot fi
de mare ajutor, prin propaganda ce pot face.
1. E vorba de modificarea art. 74 ºi 514 din Procedura civilã publicatã în ,,Monitorul
Oficial“ din 11 februarie 1901.
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Dar propagatorii cei mai de frunte vor fi tot preoþii ºi mai ales învãþãtorii, cum
au fost ºi pentru bãncile populare. De aceea, imitând ceea ce fãcusem în chestia
bãncilor, eu am delegat, în decembrie trecut, trei învãþãtori dintre cei mai aleºi ca
sã propage ideia asociaþiunilor din sat în sat ºi sã dea sfaturi ºi lãmuriri pentru
înfiinþarea lor. Pe doi din ei îi trimisesem mai înainte în Danemarca ca sã studieze
asociaþiunile þãrãneºti daneze, care sunt celebre în toatã lumea. Ar trebui ca
misiunea acestor trei învãþãtori sã fie menþinutã pânã ce ideea asociaþiilor se va fi
lãþit peste tot; ºi dacã cumva guvernul conservator le va retrage însãrcinarea, dupã
cum se vorbeºte, va trebui ca guvernul liberal viitor sã le-o redea1.
* * *
Dl Al. Gâdei, în cartea sa Monografia comunei Bragadiru, propune a se
face o organizare a muncii þãrãneºti2. Pentru aceasta, cere a se înfiinþa, sub auspiciile Ministerului Domeniilor, un birou unde sã se centralizeze, pe de o parte
cererile de muncitori din partea proprietarilor ºi arendaºilor, iar pe de alta ofertele de braþe; toate acestea cu arãtarea cuvenitã de numãrul ºi felul muncitorilor
ceruþi, de preþurile oferite ºi de cele cerute etc. Cu aceasta, s-ar uºura pentru unii
gãsirea braþelor ce le sunt necesare, iar pentru alþii gãsirea de lucru ºi ar deveni
inutilã aducerea de lucrãtori de peste graniþã, care scot pe fiecare an atâtea milioane din þarã, în paguba muncitorilor noºtri.
Ideea aceasta mi se pare bunã ºi practicã ºi ar trebui înscrisã printre acele
care vor trebui realizate.

Lege contra cametei
Este de mirare cã pânã acum încã nu existã o lege contra cametei la noi,
unde camãta a luat proporþii aºa de fenomenale încât ajunge pânã la 500%.
Nenumãratele constatãri fãcute în toate pãrþile þãrii dovedesc cã, în ceea ce priveºte în special pe þãrani, camãta îi roade aºa de grozav, încât cea mai mare parte
din câºtigul lor se duce în punga cãmãtarilor ºi cã e destul sã se împrumute un
1. Dintre mãsurile luate de Haret în timpul celui de al doilea ministeriat (1901–1904),
citãm circulara din 1903 prin care cere învãþãtorilor sã asocieze pe þãrani pentru a lua moºii
în arendã (vol. II, p. 172 din Colecþia de faþã), circulara din 16 august 1904 prin care cere
învãþãtorilor sã facã acelaºi lucru pentru vânzarea în comun a produselor agricole (vol. II, p.
501) ºi Ordinul din 30 noiembrie 1904 prin care numeºte 3 învãþãtori ca sã facã propagandã
pentru tovãrãºii ºi dã instrucþiunile cuvenite (vol. II, p. 508).
2. Cartea lui Al. V. Gâdei a apãrut în anul 1904 (Buc., Tip. Statului). Vezi p. 180 , la
care se referã Haret.
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þãran odatã cu o sumã cât de micã, pentru ca sã nu se mai poatã plãti niciodatã.
ªi rãul este general, cãci cãmãtãrie fac toþi: uneori proprietarul, mai ales arendaºul, dar totdeauna cârciumarul ºi samsarii ºi chiar þãranii care au ceva bani.
Bãncile populare au adus oarecare uºurare, care va merge crescând, atunci
când capitalul lor se va mai mãri; dar ele nu vor putea face faþã la toate nevoile
a 6.000.000 de suflete. Trebuie dar sã se facã ºi la noi, ca în toate pãrþile, o lege
severã contra cametei, care sã conþinã dispoziþiuni ºi sancþiuni potrivite þãrii
noastre ºi felului special de rele pe care noua lege va avea sã le stârpeascã.
Cunosc legea francezã contra cametei din 1850. Ea se ocupã exclusiv de
dobânzile mai mari decât cele legale luate la bani împrumutaþi, ºi ca sancþiuni
prescrie amenda, confiscarea pânã la jumãtate din capitalul împrumutat, închisoarea pânã la un an, afiºarea pedepsei ºi publicarea ei în ziare în contul celui
condamnat.
Aceste pedepse s-ar putea aplica ºi la noi; dar în ceea ce priveºte definiþiunea cametei, cea datã de legea francezã este departe de a fi de ajuns la noi.
La noi þãranul se împrumutã nu numai cu bani, dar ºi cu producte, cu rachiu, cu lemne, cu servicii de tot felul; iar camãta o plãteºte nu numai sub formã
de dobândã mare în bani, ci mai cu seamã în zile de muncã la câmp, în cãrãturi,
în producte, în pasãri etc.; ºi chestiunea este cã ceea ce plãteºte el, ori sub ce
formã ar fi, este excesiv de mult faþã cu ceea ce a primit.
Va trebui dar ca la noi camãtã sã se numeascã orice platã mai mare decât
un procent, care se va fixa prin lege pentru principalele cazuri, pentru servicii
primite sub orice formã ar fi. S-ar putea ca legea, pentru a þinea seamã întrucâtva de obiceiuri înrãdãcinate, sã fixeze pentru muncile agricole un procent
mai mare decât pentru bani împrumutaþi, precum se face ºi pentru datoriile
comerciale; dar chiar aºa de s-ar face, tot ar fi o enormã îmbunãtãþire faþã de
ceea ce este astãzi.
Se înþelege cã legea astfel înþeleasã ar interveni ºi în chestiunea tocmelilor
agricole, cãci ºi acolo camãta se exercitã în toatã vigoarea ei, când, spre exemplu, se ia þãranului 240 lei pentru o falce de fâneaþã, pe care vânzând-o în târg
nu ar putea lua nici 100 lei, fãrã a mai socoti munca ºi timpul lui. Toatã lumea
taxeazã asemenea tocmeli de tocmeli cãmãtãreºti; pentru ce dar s-ar sustrage ele
de la acþiunea unei legi contra cametei?
Cât pentru cercetarea, descoperirea ºi urmãrirea delictelor de camãtã de
orice fel, ele vor trebui sã intre în însãrcinãrile judecãtorului de ocol, care va
trebui sã le urmãreascã din oficiu. Despre aceasta am vorbit mai sus.
Întrucât priveºte pedepsele, ar trebui ca, pe lângã cele pe care le prevede
legea francezã, sã se adauge interdicþiunea pe cel puþin cinci ani pentru cel condamnat de douã ori pentru camãtã, de a fi ales primar, membru în consiliul comunal, de a ocupa funcþiuni ºi mai ales de a putea þinea cârciumã. Aceste sancþiuni vor fi necesare, cãci tocmai cei ce se aflã în cazurile acestea sunt de ordinar
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cãmãtarii cei mai nesãþioºi ºi abuzeazã de poziþiunea lor pentru a-ºi exercita fãrã
fricã ºi de la adãpost prãdãciunile lor.

Bãncile populare
Nu mai este nevoie sã vorbesc despre binefacerile bãncilor populare, cãci
ele nu se mai discutã. De altfel, aceastã instituþiune se pare cã este deja intratã
în obiceiurile þãranilor, iar legea ei organicã, dupã doi ani de încercare, se pare
cã nu are nevoie decât de prea puþine îmbunãtãþiri.
Singura grijã ce va trebui sã se aibã în viitor va fi ca administraþia sã le dea
tot concursul, în loc de a le face piedici, dupã cum s-a întâmplat în unele locuri;
ca sã se ia mãsuri severe pentru a împiedica pãtrunderea cãmãtarilor în bãnci ºi
ca sã se evite tendinþa de centralizare, care se pare cã tinde sã domine la administraþiunea centralã a bãncilor populare. Aceste instituþiuni s-au dezvoltat foarte bine numai mulþumitã libertãþii de care s-au bucurat; orice încercare de compresiune le-ar strica avântul.
O nouã formã de cãmãtãrie a luat naºtere – cine ar crede? – tocmai din cauza
bãncilor populare. Când un sãtean vrea sã facã un împrumut la o bancã, el are
trebuinþã de doi giranþi, membri ai bãncii. Ei bine, sunt acum giranþi de profesiune, care, abuzând de nevoia sãteanului, nu-i dau girul decât dupã ce-i impun
condiþiuni care echivaleazã cu cea mai grea camãtã. Cârciumarii ºi uneori chiar
preoþii sunt acei care exercitã cu deosebire aceastã urâtã meserie.
Se înþelege cã acestor oameni va trebui sã se aplice severitãþile legii contra
cametei; iar în legea bãncilor populare va trebui introdusã o dispoziþiune ca ei
sã fie eliminaþi de drept din bancã ºi ca nimeni sã nu poatã da mai mult decât
douã giruri.

Organele care vor conlucra la realizarea reformei.
Judecãtorul de ocol
Am ajuns aproape la sfârºitul expunerii mele, din care se vede cã problema
þãrãneascã este foarte complicatã ºi cã soluþiunea ei, chiar parþialã, va cere votarea de legi ºi luarea de mãsuri numeroase. Dacã însã aceste legi ºi mãsuri vor
fi sã rãmânã numai pe hârtie, cum s-a întâmplat de atâtea ori, mai bine va fi nici
sã se înceapã.
Dacã multe din legi nu se aplicã, cauza în mare parte este cã la alcãtuirea
lor nu se are în destul în vedere cine va fi acela care va prezida la aplicarea lor.
În special, legile privitoare pe þãrani au fost destinate toate sã fie aplicate de
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cãtre primarul rural, a cãrui lipsã de culturã ºi de moralitate nu mai are nevoie
sã fie descrisã aici.
În momentul de a începe o reformã aºa de mare, trebuie sã ne gândim la
organele care vor fi chemate sã o execute, ºi la nevoie sã dezvoltãm pe cele
existente sau chiar sã creãm ºi altele noi.
Singurele elemente, care pot fi întrebuinþate într-un fel oarecare în scopul
ce urmãrim, sunt cele urmãtoare:
prefectul;
inspectorul comunal;
primarul;
notarul;
consiliul comunal;
sfatul satului;
judecãtorul de ocol;
învãþãtorul;
preotul.
Toþi aceºtia trebuie utilizaþi, fiecare în felul lui, dar niciunul în mod exclusiv, nici într-un cerc de activitate nepotrivit cu dânsul sau prea larg pentru ca
sã-l poatã împlini cu destoinicie.
Nu voi vorbi aici despre prefect, cãci rolul lui este bine cunoscut.
Atribuþiunile inspectorului comunal sunt bine lãmurite prin noua lege
comunalã. Eu cred cã acest agent poate avea un rol foarte însemnat, ca agent de
control, ca sfãtuitor ºi ca îndemnãtor la lucru, în toate chestiile de naturã curat
administrativã. Recrutarea lor însã va fi grea, cãci nu e uºor a se gãsi atâtea sute
de tineri care, fãrã a fi fost în administraþiune, sã cunoascã toate nevoile poporului de la þarã ºi mai ales sã aibã tragerea de inimã ºi înþelegerea de misiunea
lor care singure ar putea face din ei elemente în adevãr preþioase pentru realizarea reformei. Ar trebui ca aceºti inspectori sã aibã o instrucþiune ºi o educaþiune potrivitã chemãrii ce vor avea de îndeplinit.
Instrucþiunea ar putea-o cãpãta, dacã s-ar înfiinþa odatã la universitate secþiunea de ºtiinþe administrative, pe care legea o prevede, care este indispensabilã,
dar contra cãreia se coalizeazã atâtea interese.
Cât pentru educaþiune, ea se va face doar cu timpul, întrunindu-i deseori
pentru a li se da instrucþiuni ºi sfaturi de cãtre cei mai buni administratori ce
avem, controlându-i de aproape, înfiinþându-se pentru ei o ,,Revista generalã a
învãþãmântului“ pentru chestiunile curente de administraþiune.
Cât pentru chestiunea dacã numãrul lor actual este sau nu este prea mare,
aceasta este lucru secundar. Totul este ca sã nu lipseascã acest organ, chemat
anume a executa legile în partea lor care priveºte pe guvernul central, lucru pe
care pânã acum tot primarul sãtesc avea sã-l facã.
Consiliul comunal ºi sfatul satului nu pot avea un rol însemnat în realizarea
reformei. Lipsa lor de iniþiativã ºi de culturã, precum ºi caracterul lor de corpuri
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deliberative nu se potrivesc cu trebuinþa de acþiune repede, energicã ºi luminatã
care se cere aici.
Lãsând dar la o parte pe primar, notar, învãþãtor ºi preot, despre care voi
zice câteva cuvinte mai jos, rãmâne sã vorbesc despre judecãtorul de ocol.
Am arãtat mai sus partea care cred cã trebuie sã i se facã. Am cerut ca el sã
aibã dreptul a interveni din oficiu în chestiunile de cãmãtãrie ºi de tocmeli
agricole, pentru a controla aplicarea legilor, pentru a proteja pe cei nãpãstuiþi ºi
pentru a urmãri pe cei vinovaþi. Dar cu aceasta nu trebuie sã pierdem din vedere
chemarea principalã a judecãtorului, care este de a da dreptatea ºi aici atingem
încã una din lipsurile cele mai simþite ale satelor noastre.
Cu toatã organizarea actualã a judecãtoriilor de ocol, justiþia este încã departe de a fi destul de la îndemâna þãranilor; ea este prea scumpã, prea târzie,
cere prea multe alergãturi ºi pierdere de vreme.
Din cauza aceasta, în cea mai mare parte din împrejurãrile când ar avea
nevoie de judecatã, þãranul preferã sã se lipseascã ºi numãrul nedreptãþilor ce se
comit din cauza aceasta este foarte mare.
Va trebui dar ca formele procedurii sã se simplifice cu totul, cel puþin pentru cauzele cele mai obiºnuite care intereseazã pe þãrani, ºi termenele sã se
scurteze; dar mai ales, trebuie ca judecãtorul sã fie pus mai la îndemâna lor.
Astãzi sunt 131 judecãtori de ocol, dintre care 85 la þarã, ceea ce face cã în
mijlociu circumscripþia fiecãruia este de 1545 kilometri pãtraþi, adicã mai bine
de 39 kilometri în lung ºi în lat. Aceasta este mult.
Greutatea aceasta se poate înlãtura prin trei mãsuri.
Una ar fi înfiinþarea juriilor de împãdurire, compuse din învãþãtor, preot ºi
unul sau doi bãtrâni cinstiþi, pentru a aplana neînþelegerile pe cât se poate.1 Lucrul
acesta l-am încercat în mai multe pãrþi cu bun folos. Prin aceasta s-ar descãrca
judecãtorul de o însemnatã parte de procese, care nici nu ar mai avea loc.
A doua mãsurã ar fi a se mai mãri numãrul judecãtorilor. Costul anual al
unei judecãtorii de ocol fiind de 6.000 lei, ar fi o cheltuialã de vreo 300.000 lei
pe an, dacã s-ar mai adãuga 50 de judecãtorii de ocol, ceea ce ar reduce suprafaþa circumscripþiilor lor la mai puþin de 1000 kilometri pãtraþi ºi i-ar apropia
prin urmare mult de justiþiabilii lor.
În fine, sã se impunã fiecãrui judecãtor ca, afarã de reºedinþa lui obiºnuitã,
sã meargã pe rând ºi în alte centre din circumscripþia lui, pentru a-ºi exercita
însãrcinarea. S-ar putea, spre exemplu, ca, afarã de reºedinþã, sã fie în fiecare
circumscripþie câte 8 pânã la 10 de aceste centre, iar judecãtorul sã fie obligat a
veni în fiecare din ele câte o zi sau douã la fiecare douã luni. El ar putea atunci,
nu numai sã dea dreptate multora care fãrã aceasta nu ar fi putut sã vinã sã i-o
1. Vezi în prezenta colecþie: vol. II, p. 142, unde se aratã cum a început chestiunea
aceasta.
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cearã, dar totdeodatã sã-ºi exercite ºi însãrcinarea de control despre care am
vorbit mai sus.
Propunerea ce fac aici nu este aºa de neobiºnuitã cum s-ar pãrea la prima
vedere. În Norvegia, unde ca ºi la noi populaþia este rarã ºi comunicaþiunile grele, sunt învãþãtori ambulanþi, preoþi ambulanþi ºi, dacã nu mã înºel, chiar ºi
judecãtori ambulanþi. Nu vãd ce piedicã absolutã ar fi pentru a se face ºi la noi
aºa, deoarece folosul ar fi aºa de mare. Cât pentru oficiul de grefier în centrele
secundare, ar putea sã-l îndeplineascã notarul, învãþãtorul sau preotul local.
Dacã s-ar adopta vederile mele, judecãtorul de ocol ar cãpãta o însemnãtate
cu mult mai mare decât cea pe care o are astãzi ºi ar deveni unul din principalele
organe în realizarea reformei. Dar în acelaºi timp el se va gãsi deseori pus în
situaþii neplãcute faþã de cei puternici din localitate, ºi aceasta ar putea sã-i
atragã grave neajunsuri.
Pentru a-l pune la adãpost ºi pentru a face din el dispensatorul în adevãr
independent ºi imparþial al dreptãþii, va trebui ca el sã fie sustras de la acþiunea
acelora care pot sã fie chemaþi la rãspundere înaintea lui. De aceea, va trebui sã
i se asigure stabilitatea, fie declarându-se inamovibil, fie cel puþin neputându-se
înlocui sau transfera decât cu avizul conform al unui juriu de magistraþi superiori. Chestia ar trebui studiatã mai de aproape. Dacã aceastã garanþie s-ar da
judecãtorului de ocol, desigur cã el ar primi adaosul de muncã ce i-ar impune
noile sale însãrcinãri, chiar fãrã adaus de salariu peste cel actual.
Cu toate acestea, în interesul formãrii unui bun corp de judecãtori de ocol,
care sã posede experienþa specialã proprie acestei cariere, nu ar fi de prisos a se
examina dacã nu ar fi bine a se admite pentru ei sistemul înaintãrii pe loc, întrebuinþat în alte pãrþi, ºi care constã în aceea cã, dupã un numãr oarecare de ani
de serviciu, judecãtorul capãtã un adaus de leafã, fãrã a fi mutat din loc.
Doar consideraþiile bugetare de nu se vor opune adoptãrii acestei mãsuri,
care altfel prezintã numai avantaje.

Primarul. Notarul. Consiliul comunal
În cercul mai restrâns de activitate pe care i l-a lãsat noua lege comunalã,
primarul rural poate încã sã fie un factor foarte util. Din nenorocire, ignoranþa
lui este o piedicã de neînvins, care deocamdatã nu vãd cum ar putea fi înlãturatã.
Cât pentru notar, el ar putea fi mult îmbunãtãþit, cel puþin întrucât priveºte
priceperea, prin înfiinþarea ºcoalei de notari, la care se gândiserã foºtii miniºtri
Stolojan, Lascãr ºi eu însumi.1
1. Anastase Stolojan (1836–1901), fost magistrat la Craiova, apoi om politic. Primar al
Craiovei, deputat în toate legislaturile de la 1869. A fost ministru de Justiþie, de Domenii, de
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Acum doi ani, eu propusesem dlui Lascãr ca, pe lângã ºcoala normalã de
învãþãtori din Câmpulung, sã se înfiinþeze o secþie în care sã se admitã absolvenþii a trei sau patru clase normale, care, dupã un an sau doi de preparaþie
specialã, puteau sã formeze foarte buni notari. Acelaºi lucru s-ar putea face ºi cu
absolvenþii a patru clase de seminar.
Aceºti tineri, atât normaliºti cât ºi seminariºti, fiind mai totdeauna fii de
sãteni, în urma instrucþiei ce ar fi primit, parte în ºcoala normalã sau în seminar
ºi parte în secþia de notari, ar fi avut ºi o instrucþie generalã, ºi cunoºtinþele
speciale cerute unui notar, ºi ar fi înlãturat din aceste posturi pe declasaþii de
prin oraºe, care azi le ocupã în cea mai mare parte.
* * *
Consiliile comunale rurale ar câºtiga foarte mult, dacã în fiecare din ele s-ar
admite de drept cu vot deliberativ câte un învãþãtor ºi un preot, cei mai de seamã
ºi cei mai cuminþi din comunã. Oricât s-ar zice cã consiliile comunale rurale au
sã se ocupe numai de lucruri care nu sunt mai presus de cunoºtinþele ºi de
priceperea unui sãtean fãrã ºtiinþã de carte, lucrul nu este exact. Sunt chestii în
care cunoºtinþe mai întinse sunt indispensabile; astfel sunt cele relative la igienã,
la paza contra epidemiilor ºi a epizotiilor etc. ªi pe urmã nu se poate concepe ca
un consiliu chemat a se ocupa de lucruri aºa de diverse, a lua cunoºtinþã de
ordinele autoritãþii superioare, de legile ºi regulamentele cele noi pe care trebuie
sã se aplice, sã nu cuprindã, de cele mai multe ori, alt membru cu ºtiinþã de carte
decât pe notar. În aceste condiþii, notarul duce în realitate comuna cum vrea el.
Adãugirea elementelor celor mai culte din sat, cum este învãþãtorul ºi preotul, nu
poate sã facã decât bine.
De altfel, aceastã mãsurã nu ar fi contrarã constituþiei, dupã cum s-a zis.
Constituþia nu prevede nimic în privinþa compunerii consiliului comunal, ci lasã
lucrul în seama legilor respective.
O dispoziþie însã asupra cãreia insist aici din nou este ca cei condamnaþi
pentru cãmãtãrie sã nu poatã fi nici primari, nici notari, nici membri în consiliul
comunal sau în sfatul satului.

Interne în diferite guverne ale Partidului Liberal. Vasile Lascãr (1854–1907) a fost avocat în
Târgu-Jiu, primar al oraºului, deputat ministru de interne în câteva guverne ale Partidului
Liberal. ªcoala de notari nu s-a înfiinþat atunci, ci mai târziu. Am gãsit un regulament al ei
din 1908.
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Învãþãtorii ºi preoþii
Campania culturalã ºi economicã, pe care am dus-o în aceºti din urmã patru
ani cu ajutorul învãþãtorilor ºi succesele ce a avut, ne-a dovedit ce element minunat de luptã sunt învãþãtorii, când sunt bine întrebuinþaþi. De astãzi înainte,
nimic mare ºi temeinic pentru binele sãtenilor nu se va putea întreprinde fãrã
concursul acestor oameni pricepuþi, harnici ºi devotaþi.1
Dându-mi seama de valoarea lor ºi de ce se poate face cu dânºii, m-am silit
sã le ridic prestigiul în comunã ºi sã-i pun cel puþin alãturea cu cei mai de seamã
din sat. La aceasta am reuºit, ºi învãþãtorii îºi dau seamã de aceasta ºi se silesc
sã-ºi þinã cu cinste locul ce au dobândit. Guvernele viitoare vor trebui sã le pãstreze aceastã situaþie ºi sã le-o îmbunãtãþeascã, pe cât se va putea.
M-am silit de asemenea, pe cât vremurile grele mi-au permis, sã le îmbunãtãþesc ºi situaþia materialã, care nu este tocmai de invidiat, la dreptul vorbind,
deoarece un învãþãtor primeºte abia 76 lei 50 bani pe lunã, adicã 2 lei 50 bani pe
zi. Reducerile de acum 3 ani i-a atins ºi pe ei. O îmbunãtãþire cât de modestã a
plãþii lor ar fi pentru ei o mare încurajare, pentru cã ar considera-o ca o recunoaºtere a serviciilor ce au adus în aceºti din urmã ani. E adevãrat cã pentru fiecare 5
lei pe lunã adãugaþi unui învãþãtor, bugetul þãrii se încarcã cu 300.000 lei pe an;
dar socotesc cã un sacrificiu bãnesc ca acesta meritã sã se facã, când e vorba de
prefacerea radicalã a stãrii þãrãnimii, pe care o avem în vedere.
* * *
Preoþii sãteºti, ca ºi învãþãtorii, ar putea sã devinã agenþii cei mai buni ºi
mai utili în campania pentru ridicarea moralã ºi materialã a sãtenilor. Sunt convins cã se aflã ºi printre ei elemente foarte bune, care nu cer decât sã li se dea
putinþa ºi ocazia de a se manifesta.
Este de regretat cã, în silinþele ce mi-am dat de a-i atrage ºi pe dânºii în miºcarea învãþãtorilor, nu am fost decât foarte puþin ajutat.
Pânã când se va gãsi mijlocul de a se schimba aceastã stare de lucruri, va fi
anevoie a se trage din preoþime tot folosul ce ar putea da ea în lupta ce trebuie
întreprinsã. Pânã atunci nu rãmâne decât a se atrage preoþii în curent în mod
individual, ceea ce am reuºit a face întrucâtva.
Un alt rãu este cã mai mulþi preoþi, cu toate cã sunt plãtiþi cu leafã ºi cã
taxele de epitrahir sunt hotãrâte prin lege ºi prin regulament, percep încã de la
sãteni taxe de zece ºi de douãzeci de ori mai mari decât cele regulamentare ºi,
dacã nu li se plãteºte cât cer ei, refuzã serviciul. Mereu sunt reclamaþii contra
1. Pentru aceastã campanie sã se vadã tot cuprinsul vol. II din aceastã colecþiune.
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preoþilor care lasã morþii neîngropaþi zile întregi, pentru cã nu li se dã cât cer ei.
Ca sã-ºi facã cineva o idee de ce cauzã de ruinã pentru sãteni sunt aceste pretenþii ale preoþilor, sã consulte Monografia comunei Bragadiru de dl Al. Gâdei.1 ªi
pentru stârpirea acestui abuz, legea clerului nu dã niciun mijloc.
Fiindcã voim sã stârpim abuzurile care ruineazã pe sãteni, ºi acesta este unul
dintr-însele, remediul este, pe de o parte, de a se afiºa în toate satele tariful legal
al serviciilor preoþeºti, cu lãmurire cã preoþii nu au drept a cere nimic mai mult;
iar pe de alta, a face sã se condamne de cãtre tribunalele corecþionale toþi preoþii
abuzivi, pentru refuz de serviciu datorat ºi pentru percepere de taxe ilegale. La
nevoie, va trebui fãcutã o lege anume pentru acest scop.

Cercurile culturale. Cursuri de adulþi. ªcolile rurale
Reforma stãrii þãranilor nu poate sã fie completã, dacã nu ne vom îngriji ºi
de partea ei moralã ºi intelectualã.
În folosinþa de binefacerile progreselor pe care le-a fãcut þara de 60 de ani
încoace, þãranii au fost nedreptãþiþi pânã ºi la distribuirea învãþãturii; cãci, pe când
în toate celelalte ramuri de învãþãmânt s-au înfiinþat toate ºcolile necesare, ºi chiar
peste necesitate, singur învãþãmântul primar rural nu are decât douã treimi din
numãrul de ºcoli ºi de învãþãtori care ar fi necesari întregii populaþii þãrãneºti.
Aceasta este nu numai un rãu, pentru cã nicio reformã nu poate fi temeinicã
dacã nu va fi sprijinitã pe luminarea poporului, dar este ºi o ruºine; cãci este
imposibil sã aspirãm la locul la care râvnim printre popoarele culte, pe câtã
vreme 75% din poporul nostru nu ºtie nici sã citeascã, nici ºã scrie.
Dupã socotelile mele, mai este o lipsã de vreo 2.000 pânã la 2.500 de învãþãtori cel puþin, ceea ce presupune un adaus în bugetul învãþãmântului rural de
2 pânã la 2% milioane lei pe an. Acest adaus trebuie repartizat pe 10 ani, a câte
200 pânã la 250 mii lei pe an, aºa cã pânã în 10 ani sã disparã aceastã patã de
pe numele nostru în lume.
Ar fi inutil a se face repartiþia pe un numãr mai mic de ani, cãci ar fi greu
a se gãsi învãþãtorii necesari, pe care numai ºcolile normale îi pot produce.
Va trebui tot deodatã sã se urmãreascã cu energie ºi sã se termine clãdirea
localurilor de ºcoli rurale, deoarece ruinele de pânã acum, pe lângã cã erau un pericol pentru sãnãtatea copiilor, nu puteau nici sã conþinã numãrul cuvenit de ºcolari,
aºa cã cheltuiala ce se fãcea cu plata învãþãtorului era în mare parte zadarnicã.
În aceºti din urmã patru ani, prin impulsia ce am dat, s-au fãcut localuri bune
pentru vreo 1.000 de sãli de clasã, cu locuinþele pentru învãþãtori, dovedindu-se
1. La p. 171.
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astfel cã clãdirea ºcolilor, care stã în suferinþã de 40 de ani, nu este mai presus de
puterile comunelor rurale, dacã este la mijloc bunãvoinþã. Dacã se va stãrui încã
câþiva ani în acest sens, toate ºcolile vor avea localul lor.
Dar ºcolile ce sunt ºi acele care se vor mai face nu pot servi decât pentru
copii, pe când adulþii nu ar avea niciun mijloc de a se lumina. Pentru dânºii, am
înfiinþat cursurile de adulþi, cercurile ºi ºezãtorile culturale, þinute toate de învãþãtori ºi învãþãtoare, ºi care erau foarte mult urmãrite ºi gustate de sãteni. Toate
acestea se pot întreþine cu foarte puþinã cheltuialã, deoarece plata unui învãþãtor
pentru un curs de adulþi nu este decât de 10 lei pe lunã, iar pentru cercurile
culturale i se plãtesc 3 lei pe lunã ca cheltuieli de transport. Aceste cheltuieli
erau în sarcina comunelor, care le plãteau cu uºurinþã, pânã anul trecut, când
aplicarea noii legi comunale a fãcut sã se suprime în multe pãrþi. Va trebui sã se
ia mãsuri pentru restabilirea lor pe unde au fost tãiate ºi pentru introducerea lor
pe unde încã nu figurau.1

Gestiunea cârciumelor
Succesul unei pãrþi din reforma ce urmãrim depinde în parte de resursele ce
vor avea comunele rurale, pentru a putea contribai la dânsa. Cheltuielile pentru
poliþie, pentru o administraþie localã cum se cuvine, reclamã cheltuieli, pe care
multe sate nu sunt în stare sã le facã.
Legea suprimãrii accizelor a adus multor comune o creºtere însemnatã, dar
nu suficientã, de venituri, ºi sunt multe altele care nu au avut parte de dânsa. O
revizuire generalã a sistemului nostru de impozite nu-ºi are locul aici ºi nici nu
am competenþa de a o trata. Este însã un izvor de venituri, care cred cã nu dã
ceea ce ar trebui sã dea; acesta este alcoolul, a cãrui cestiune se leagã cu o alta,
foarte gravã, aceea a alcoolismului.
Consultând tabloul cantitãþilor de alcool date în consumaþie în aceºti din
urmã 21 de ani, vedem cã ele variazã între 72 milioane ºi 280 milioane de grade
pe an. Oricât de mare influenþã ar avea împrejurãrile asupra consumaþiei, este
imposibil sã credem cã ele pot face ca consumaþia sã varieze de la simplu la
cvadruplu, mai ales când vedem cã în progresele alcoolismului nu se constatã
deloc aceeaºi variaþiune. Mai curând trebuie sã credem cã acea variaþiune
aparentã a consumaþiunii se datorazã în cea mai mare parte fraudei.
Un mijloc de a face sã creascã acest venit ar fi dar a se cãuta sã se punã cât
se poate mai mult frâu fraudei.
1. În privinþa activitãþii lui Haret în aceastã direcþiune, sã se vazã în prezenta colecþiune
îndeosebi: pentru cursurile de adulþi, vol. II, pp. 161, 279, vol. III, pp. 54, 69, 71, 84; pentru
cercurile culturale, vol. II, pp. 61, 139, 275; pentru ºezãtori, vol. II, p. 278.
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Ar mai fi ºi acela de a se mãri impozitul pe grad, care, aºa cum este astãzi,
este mult mai mic decât în toate celelalte þãri. Dar se ºtie cã, crescându-se impozitul, creºte ºi frauda, aºa cã absoarbe tot adaosul ce ar trebui sã aibã veniturile.
Mijlocul acesta nu poate fi util, pânã ce nu se va pune mai întâi capãt fraudei.
Cât pentru monopolul alcoolului, el s-a aplicat în Elveþia ºi în Rusia ºi a dat
rele rezultate.
Cred însã cã ar trebui studiat un alt sistem, care ar fi totdeodatã ºi un mijloc
de a se controla exact cantitãþile de alcool produse, înfrânându-se astfel frauda,
ºi de a se crea ºi un nou izvor de venit. Aceasta ar fi de a se monopoliza, nu vinderea sau fabricaþia alcoolului, ci aparatele pentru distilaþia lui.
Sistemul acesta, propus la noi de d. M. C. Haret1, se pare cã a dat foarte
bune rezultate în Danemarca ºi constã în aceea cã distilaþia alcoolului nu e
permisã decât în aparate ºtampilate de autoritate. Aceste aparate nu produc
decât alcool bine rafinat, înlãturând productele secundare ale distilaþiei, care se
ºtie cã au o toxicitate cu mult mai mare decât alcoolul însuºi. Afarã de aceasta,
la fiecare aparat de distilaþie se anexeazã un aparat Siemens, care aratã exact
cantitatea de alcool ce se distileazã, precum ºi tãria lui.
Ar trebui dar sã se rãscumpere ºi sã se distrugã toate alambicurile particulare
ºi în locul lor sã se instaleze în fiecare comunã aparate perfecþionate, în numãr
suficient, care vor fi proprietatea statului sau a comunei. Bineînþeles cã aceastã
înlocuire nu va fi nevoie a se face în fabricile sistematice, care posedã deja
asemenea aparate. Pentru distilaþie s-ar plãti o taxã care poate sã nu fie mare, cãci
venitul cel mai însemnat va veni nu de aici, ci din faptul cã, cu sistemul acesta, nu
se va mai putea distila nimic care sã scape de control ºi întreaga cantitate de alcool
distilatã va fi supusã la platã. Frauda va dispãrea prin urmare mai de tot; cãci este
evident cã, dacã este aproape imposibil a se controla distilaþia pe care o face cineva în casa sa ºi cu aparatul sãu, în schimb va fi aproape imposibil pentru particulari a mai avea la ei acasã alambicuri când se va fi introdus noul sistem; cãci un
alambic nu se poate strecura ºi nu poate funcþiona fãrã sã se ºtie cã existã.
De aceea sunt convins cã monopolizarea aparatelor de distilaþie va aduce
un adaus însemnat de venit, prin desfiinþarea fraudei, chiar fãrã a fi nevoie de o
creºtere a taxei pe grad.
Observ cã consumaþia de alcool are siguranþã cã va creºte ºi prin faptul cã, în
urma noilor descoperiri ce se fac, alcoolul va servi ºi pentru iluminat ºi încãlzit.
Aºa fiind, socotesc cã se va putea conta în viitor pe o producþie normalã de
cel puþin 200.000.000 grade pe an, care chiar cu taxa actualã reprezintã un venit
1. Mihail C. Haret (1853–1934) era fratele lui Spiru Haret. În epoca de care se vorbeºte,
era director general al Creditului Agricol. El publicase mai multe lucrãri asupra chestiilor
economice: Cum se propagã filoxera (1894), Degrevarea berei ºi monopolul alcoolului
(1896), Impozitul ºi alcoolismul (1897).
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de 20.000.000 lei, adicã cu mai bine 8.000.000 mai mare decât media de pe
ultimii patru ani.
Acest excedent de venit ar trebui lãsat comunelor.
Li se putea însã crea ºi un alt venit însemnat, punând un impozit special
asupra cârciumilor în folosul comunelor ºi limitând numãrul lor în proporþie cu
numãrul locuitorilor din comunã; sau creând monopolul dreptului de cârciumã
în folosul comunei. Aceastã din urmã idee a fost propusã de C. A. Rosetti; ea se
aplicã, pe cât ºtiu, în Norvegia.
Se înþelege, va trebui studiat lucrul cu bãgare de seamã. Eu îl cred însã
drept ºi necesar. E drept cã asupra unui viciu ca beþia sã cadã oricâte sarcini,
pentru ca cu venitul respectiv sã se creeze mijloace de a se combate relele
produse de ea, întreþinându-se ºcoala, biserica, poliþia, administraþia. E necesar
ca, prin mãsurile ce propun sã se scumpeascã alcoolul ºi sã se împuþineze cârciumile, cãci aceste mãsuri vor fi piedici puse pentru întinderea beþiei, care în
unele pãrþi au adus populaþia în cel din urmã grad de decãdere.
Socotesc cã aceste douã resurse vor fi de ajuns pentru a mãri veniturile
comunelor, mai ales pe al celor rurale, într-o proporþie foarte însemnatã.

Încheiere
Aceste sunt mãsurile a cãror adoptare cred cã ar fi folositoare pentru rezolvarea chestiei þãrãneºti.
Nu zic cã prin ele se va rezolva chestia în întregimea ei ºi pentru totdeauna.
Ea este aºa de vastã ºi de complicatã, încât sunt desigur multe lucruri care s-ar
putea încã face ºi care nouã ne scapã din vedere. ªi, pe urmã, chiar dacã am reuºi
a gãsi pentru azi o soluþie completã, ea nu va mai fi suficientã peste câtva timp,
când prefacerea împrejurãrilor va aduce la suprafaþã alte nevoi.
Cred însã cã, cu ceea ce propun eu, s-ar face ca chestia sã piardã caracterul
ei de gravitate ºi ar lãsa conducãtorilor þãrii timpul ºi libertatea de spirit de a se
gândi în liniºte ºi de a lua ºi alte mãsuri. În orice caz, propunerile mele pot servi
ca bazã de discuþie. Ele formeazã un sistem, în care diversele pãrþi se sprijinã
unele pe altele. Ideea lor dominantã este de a face ca la realizarea reformei factorul principal sã fie þãrãnimea însãºi, pe care o consider ca corp activ, inteligent
ºi conºtient, în loc de a o trata ca pe un corp inert, pentru care numai statul trebuie
sã facã tot, dupã cum a fost ea consideratã pânã acum. Dovezile de pricepere, de
cuminþenie, de hãrnicie, de iniþiativã, pe care le-a dat þãrãnimea în anii din urmã,
justificã, cred pe deplin, acest mod de a vedea al meu.
(Chestia þãrãneascã, Bucureºti, 1905, Tip. Carol Göbl, 81 p., Biblioteca Academiei
Române, nr. II, 1681, idem, ed. 2-a, 1907, Biblioteca Academiei Române, II 7383.)
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9.
Asupra reformelor din învãþãmântul primar
în România
Acest articol este o traducere românã a celui publicat în revista francezã „Revue
internationale de l’enseignement“ (Tome 49, Janvier-Juillet, 1905, pp. 420-423)(21).
Haret rãspunde printr-însul articolului publicat în aceeaºi ,,Revista generalã a învãþãmântului“ de Al. Xenopol sub titlul: „Reformes necessaires dans l’enseignement primaire en Roumanie“.

Într-un articolaº apãrut în numãrul din 15 mai 1905, al ,,Revistei generale
a învãþãmântului“ („Revue internationale de l’enseignement“), dl Al. D. Xenopol din Iaºi se apucã sã îndreptãþeascã dinainte, în faþa publicului francez, care
nu cunoaºte lucrurile din România, mãsurile pe care noul guvern conservator îºi
propune sã le ia în ceea ce priveºte învãþãmântul primar din aceastã þarã.1
Cu prilejul acesta, dl Xenopol, deºi îmi tãgãduieºte orice pricepere, binevoieºte totuºi a-mi recunoaºte bunele intenþii pe care le-am dovedit în timpul
ministerului meu. Pentru aceasta îi sunt adânc recunoscãtor, cãci – dacã fiecare
are numai atâta pricepere, cât i-a hãrãzit firea – corectitudinea în împlinirea
datoriilor constituie un merit personal cu care nu se poate lauda toatã lumea.2
Dar vin la cestiune ºi-mi propun sã arãt cã ea nu se înfãþiºeazã la noi tocmai
– tocmai cum dl Xenopol binevoieºte s-o priveascã. Raþiunea tulburãrii pe care
conservatorii au hotãrârea s-o aducã, pentru a doua oarã, într-o reformã de
însemnãtate capitalã ºi care este de abia pusã în aplicare, trebuie sã fie cãutatã
aiurea ºi mult mai sus decât o cautã dl Xenopol. Iatã faptele:
Acum organizaþia noastrã politicã este aºa cã, din 1.200.000 contribuabili,
mai puþin de 50.000 au dreptul sã ia parte la viaþa publicã – cu toate principiile
foarte liberale de care s-a inspirat Constituþia noastrã. Restul, din care þãranii
formeazã partea cea mai mare, mucezeºte încã în întuneric. Acest întuneric nu
1. Publicat în vol. 49, pp. 221-223.
2. Iatã cuvintele lui Xenopol: ,,M. H. a fait certainement preuve d’une force de travail
peu commune et ses intentions pour relever l’etat de l’instruction publique etaient des
meilleures. Si pourtant ses efforts n’ont abouti en grande partie qu’à des demi-mesures et à
la confusion, la faute en est à sa capacité et non à son bon-vouloir“.
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numai cã împiedicã pe þãran de la folosinþa drepturilor ce-i sunt date de Constituþie, dar încã din punct de vedere economic, îl þine mereu într-o desãvârºitã
atârnare de proprietari ºi arendaºi. Starea aceasta e plinã de primejdii, de care
numai conservatorii nu-ºi dau seamã, cu toatã priceperea lor, aºa de lãudatã de
dl Xenopol.
Partidul Liberal a înscris la locul de onoare, în programul sãu politic, introducerea sufragiului universal ºi ridicarea economicã a þãranului. Dar aceste
douã scopuri vor fi atinse numai pe mãsurã ce instrucþia primarã va fi rãspânditã. Însã proporþia necãrturarilor se ridicã încã în România la mai mult de 70%.
ªi totuºi, învãþãmântul gratuit ºi obligatoriu a fost introdus la noi încã din 1864!
Cum se putea altfel? Nouã ne lipseau toate: n-aveam nici învãþãtori, nici clãdiri
ºcolare ºi mai ales nici putinþa de a împinge, în aºa de scurt timp, deopotrivã ºi
cu aceeaºi energie, opera întreagã a ridicãrii noastre politice, naþionale, economice ºi administrative.
Dar de la 1895 Partidul Liberal ºi-a îndreptat privirea mai ales spre ridicarea
stãrii þãranului ºi spre instrucþia lui, care nu se poate despãrþi de cea dintâi. Din
perioada aceasta atât de rodnicã, dateazã legile asupra învãþãmântului primar,
secundar, superior ºi profesional, Casa ªcoalelor, reorganizarea ºcoalelor normale, bogata înzestrare cu material de învãþãmânt a ºcoalelor primare ºi
secundare. Dacã este vorba de perioada din urmã în care am avut onoarea de a
mã gãsi în capul ministerului de instrucþie publicã vreme de ºase ani, – cu o întrerupere de 2 ani, în 1899 ºi 1900 – în care vreme au fost luate acele jumãtãþi de
mãsuri nelãmurite ºi nepricepute, de care se plânge dl Xenopol, apoi pot spune
cã tocmai în aceastã perioadã am înãlþat aproape jumãtate din clãdirile ºcolare
care lipseau încã la þarã, am ridicat mult frecventarea ºcolarã (în unele judeþe ea
a fost mai mult decât îndoitã), am creat aproape 2000 cursuri pentru adulþi, ascultate de 80.000 auditori, ºi, mai ales, am reuºit sã insuflu atât de mult grãmezii
neºtiutoare a satelor dorul de învãþãturã, încât, nu numai cã aplicarea amenzilor
ºcolare ajunsese de prisos în multe locuri, dar încã mulþi þãrani sãraci au zidit
ºcoale cu banii lor ºi au cerut cu stãruinþã sã le dãm învãþãtori.
Dacã politica aceasta ar fi fost urmãritã vreme de vreo zece ani ºi þinând
socotealã de minunatele însuºiri de pãtrundere ºi stãruinþã ale poporului nostru,
este sigur cã în curând am fi coborât numãrul necãrturarilor ºi cã îndrumarea
spre sufragiul universal ar fi fost cu atâta mai uºuratã.
Dar conservatorii se opun cu înverºunare la orice idee de introducere a
sufragiului universal ºi nu pierd niciun prilej fãrã a încerca sã nimiceascã orice
mãsuri ne-ar putea duce spre el. De aceea n-au stat la gânduri ºi au rãsturnat cu
totul politica ºcolarã liberalã, în 1899, ca ºi acuma. Cursurile de adulþi au fost
închise cu grãmada ºi învãþãtorii care le deschiseserã, cei mai mulþi fãrã platã,
sunt ameninþaþi ºi daþi în judecatã. Prefecþii dau proclamaþii þãranilor, zicându-le
cã guvernul conservator le scuteºte copiii de îndatorirea ºcoalei ºi desfiinþeazã
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amenzile. Cantinele ºcolare, pe care le întemeiasem pentru a înlesni venirea la
ºcoalã a copiilor sãraci ºi a celor ce locuiau prea departe de ºcoalã, au fost închise
în multe judeþe, ºi acolo unde învãþãtorii n-au vrut sã se supunã, s-au trimis
jandarmi ca sã sfarme cu toporul mesele ºi vasele. ªi aºa mai departe.
Iar mãsura, a cãrei introducere este vestitã de dl Xenopol cu atâta mulþumire,
nu prea este aºa de nouã. Conservatorii au mai încercat s-o aplice în 1900 ºi noi
îi cunoaºtem rostul, care e departe de ceea ce ne înfãþiºeazã dl Xenopol. Mãsura
aceasta þinteºte sã scadã durata învãþãmântului propriu-zis în ºcoalele rurale la doi
ani numai, aºa ca bãieþii de þãran sã poatã isprãvi ºcoala cam la 9 ani.
Rezultatul va fi cã, pânã la maturitate, toþi copiii aceºtia vor uita tot ce vor
fi învãþat. Pentru cine cunoaºte viaþa intelectualã puþin dezvoltatã a satelor ºi mai
ales a satelor noastre, aceasta este fãrã nicio umbrã de îndoialã. Chiar ºi astãzi se
întâmplã adesea cã flãcãi, care au fost la ºcoalã nu pânã la 9 ani, ci pânã la 14
ani, declarã, când trag la sorþi, cã nu mai ºtiu nici sã scrie, nici sã citeascã. Cum
s-ar putea crede cã niºte copii tineri de tot, cãrora li se va fi dat numai o
învãþãturã cu totul superficialã ºi care se vor fi frecat cu ºcoala numai doi ani, ar
putea sã mai þinã minte, dupã 12 ani, ceva din învãþãtura aceasta? Însã, dacã nu
vor ºti, la bãrbãþie, sã citeascã ºi sã scrie, ei nu vor putea fi înscriºi în listele
electorale ºi tocmai aceasta este adevãrata þintã a schimbãrii ce-ºi propun sã facã.
Dovezi sunt din belºug ºi, pe lângã cele de pânã acum, voi mai aduce câteva.
Din toate ramurile învãþãmântului public, al þãranilor este cel mai departe
de întreaga lui dezvoltare. Dupã socotelile cele mai modeste, satele noastre au
nevoie de cel puþin încã 6.000 de locuri noi de învãþãtori. Noi avem ºcoale
normale, care cu siguranþã pot fi trecute printre ºcoalele noastre cele mai bune
ºi care dau pe fiecare an un numãr, nu totdeauna îndestulãtor, de tineri, a cãror
activitate binefãcãtoare schimbã cu desãvârºire starea þãranului. ªi mai ales în
aceºti 4 din urmã ani, activitatea lor s-a arãtat atât de luminoasã, încât a
provocat admiraþiunea ºi recunoºtinþa þãrii întregi.
Însã guvernul conservator, de abia ajuns la putere, desfiinþeazã dintr-odatã
douã ºcoale normale din ºase câte erau, ºi în cele rãmase nu mai vrea sã primeascã elevi. Asta înseamnã cã peste cinci ani nu se va mai pomeni nicio ºcoalã
normalã în România. Scopul? Nu poate fi un motiv de economie, cãci desfiinþãrile acestea nenorocite abia dau anul acesta o economie de 32.000 franci, în
vreme ce bugetul Ministerului Instrucþiunii a sporit cu 1.600.000 franci1, dintre
care 402.000 vor fi întrebuinþaþi numai ca sã se îndoiascã numãrul funcþionarilor
administraþiei centrale a ministerului, care, pânã acum, costase numai 332.740 lei
pe an totul. Nici nu pomenesc de sporirea la numãr ºi la lefuri a funcþionarilor
celorlalte ministere, al cãrora total este de vreo 5 milioane. Ce este în acest ocean
1. Pe când s-a scris acest articol, bugetul Ministerului Instrucþiei Publice încã nu fusese
modificat de comisia bugetarã. (Notã în „Revista generalã“.)
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picãtura nenorociþilor 32.000 lei ai ºcoalelor normale? ªi totuºi dl Xenopol vorbeºte de intenþiile ce ar fi având guvernul actual de a împiedica progresul
funcþionarismului, când tocmai el desfiinþeazã ºcoalele normale pentru a înfiinþa
la loc gimnaziile desfiinþate fie guvernul trecut, ºi care taie pânã la os învãþãtura
þãranului, ca sã înfiinþeze din nou sinecurile desfiinþate de liberali, ba încã mai
înfiinþeazã din nou altele! Aceasta înseamnã a se folosi prea fãrã mãsurã de
împrejurarea cã vorbeºte de departe ºi prea îºi închipuie cã asemenea afirmaþii
vor trece nebãgate în seamã de cei ce ar fi în stare sã restabileascã adevãrul.
Scopul desfiinþãrii ºcoalelor normale este, scurt, de a împiedica recrutarea
corpului învãþãtor primar, ºi deci înmulþirea ºcoalelor rurale. ªi au ales pentru
aceasta momentul actual, tocmai pentru cã învãþãtorii sãteºti au dat dovada cea
mai strãlucitã de ceea ce sunt în stare sã facã pentru a scoate mulþimea þãranilor
din starea de înjosire intelectualã ºi economicã în care zace.
Tot acelaºi lucru se petrece ºi cu intenþia ce zic conservatorii cã au de a da
învãþãmântului rural un caracter mai pronunþat practic, agricol ºi industrial. Pare
cã, asupra chestiei acesteia, conservatorii ºi-au schimbat pãrerea cu totul, cãci
faptele lor trecute sunt departe de a ni-i arãta ca pe niºte oameni care pricep
folosul acestui fel de învãþãmânt.
În 1899, am reuºit sã fac sã se voteze o lege care crea învãþãmântul acesta,
necunoscut pânã atunci în România. Conservatorii au combãtut-o fãrã cruþare ºi,
ajunºi la putere curând dupã aceea, au refuzat s-o aplice; în 1900 au desfiinþat-o.
Restabilitã de mine în 1901, legea aceasta mi-a dat putinþa de a face la þarã un
numãr mare de ºcoale agricole ºi industriale. Mai mult: fãrã sã zdruncin nimic, am
fãcut o realitate din învãþãmântul agricol din ºcoalele primare, unde pânã atunci,
cu cãlcarea programelor, era numai o închipuire; ºi dl Xenopol se înºealã când
afirmã cã am dat acestui învãþãmânt numai 3 zile pe lunã. Mai la urmã vom vedea
noi dacã prietenii sãi de azi vor putea sili, mãcar 3 zile pe lunã, sã facã lucrãri
practice de agriculturã niºte copii de 9 ani, când chiar cu cei de 12 ani, am fost
silit sã iau o sumã de mãsuri de cruþare, din cauza fragedei lor vârste.
Suntem mai degrabã îndreptãþiþi sã credem cã pretinsa intenþie a guvernului de
a da învãþãmântului rural un caracter practic este numai smomealã, nãscocitã anume pentru a ascunde adevãratele lui planuri, care se vãd destul de limpede din toate
câte le ºtim noi despre ideile conservatorilor noºtri ºi din toate câte-i vedem fãcând.
Nu, nu grija de a îmbunãtãþi învãþãmântul þãranului insuflã actele Partidului
Conservator. Singura lui grijã este, dimpotrivã, sã-ºi apere cele din urmã ale sale
redute împotriva valurilor straturilor populare care-ºi cuceresc pe zi ce merge
locul lor la soare. Pentru aceasta încearcã el, pe cãi pieziºe, sã nimiceascã
învãþãmântul popular.
Fiind datã aceastã stare, datoria Partidului Liberal este de la sine indicatã.
El este destul de puternic, are destulã energie ºi voinþã ca sã nu ºi-o calce.
(,,Revista generalã a învãþãmântului“, 1905–1906, mai 1905, p. 58.)
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10.
Desfiinþarea ºcoalelor normale
Acesta este cel dintâi articol publicat de Haret în ,,Revista generalã a învãþãmântului“, întemeiatã de el. Numãrul 1 a apãrut cu data de mai 1905. Urmarea se gãseºte în alt
numãr. Cu aceasta se începe polemica lui Haret contra actelor ministrului M. Vlãdescu.

I
În programul politic citit la Iaºi, în ianuarie trecut, de cãtre ºeful guvernului
actual, dupã venirea sa la putere, se zice:
„S-a legiferat atât de mult în anii din urmã în privinþa instrucþiei, încât trebuie lãsatã vremea sã-ºi facã ºi ea opera.”
În mesajul pentru deschiderea Corpurilor legiuitoare în februarie1, despre
instrucþia publicã nu se zice niciun cuvânt. Se putea dar crede cã promisiunea fãcutã la Iaºi va fi þinutã ºi cã aºezãmântul ºcolar va continua sã se dezvolte în liniºte.
Dar abia trecurã câteva zile ºi se lãþi vestea cã trei ºcoli normale, cele din
Bârlad, Galaþi ºi Buzãu, se desfiinþeazã. Suprimarea lor era prevãzutã în proiectul de buget ce fusese deja alcãtuit la Ministerul Instrucþiunii Publice.
Dupã alte câteva zile, o notã oficioasã, apãrutã în unele ziare, dezminþea
desfiinþarea ºcoalei din Bârlad, dar nu spunea nimic de celelalte douã.2
În timpul acesta, opinia publicã începe sã se alarmeze, ºi o comisie de trei
profesori de la Galaþi, delegaþi de colegii lor, vine sã vadã pe ministrul lor ºi sã
stãruie pentru nedesfiinþarea ºcolii. În cursul convorbirii urmate, ministrul
declarã cu energie cã nu e exact cã ºcoala de la Bârlad se menþine; cã ea se va
desfiinþa, ca ºi cele din Galaþi ºi Buzãu.
Peste opt zile, în discuþie publicã, la Camerã, dl ministru afirmã cã „nici nu
s-a gândit sã suprime ºcoala din Bârlad; cã desfiinþarea ei este fapta unui
1. Camerele s-au deschis la 23 februarie 1905 ºi, în ºedinþa comunã, s-a citit mesajul.
(Vezi Dezbaterile oricãruia din Corpurile legiuitoare ºedinþa din aceastã zi.)
2. Sã se vadã în aceastã privinþã articolul Desfiinþarea ºcoalelor normale din ziarul
,,Voinþa Naþionalã“ din 2 aprilie 1905.
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funcþionar din minister“.1 Iar la distribuirea proiectului de buget imprimat, se
vede cã ºcoala din Bârlad este desfiinþatã ºi cã dl ministru a semnat cu mâna sa,
atât proiectul de buget, cât ºi expunerea lui de motive.
În fine, raportul subcomisiei bugetare restabileºte ºcoala Bârlad, dar, ca
compensaþie, reduce numãrul elevilor din toate ºcolile menþinute, aºa cã, pe lângã
cã de la septembrie ºcolile din Galaþi ºi Buzãu nu vor mai exista, dar nici în vreuna
din celelalte nu se va mai putea admite vreun ºcolar nou. Cu un cuvânt, toate ºcolile
normale, în organizaþia lor actualã, sunt condamnate sã disparã peste cinci ani.
Acestea sunt faptele. Sã vedem acum motivele care au dictat aceastã mãsurã extremã.
În expunerea de motive a bugetului Ministerului de Culte nu gãsim nimic.
Pe când pentru adausuri de funcþii noi în administraþia centralã se dau douã
pagini de explicaþii, pentru suprimarea a trei ºcoli de o asemenea importanþã nu
se dã nicio motivare. Se suprimã pentru cã se suprimã, ºi atâta tot; iar subcomisia bugetarã pãstreazã aceeaºi prudentã tãcere. Abia la discuþia în Camerã a
proiectului de buget, dl ministru binevoieºte a afirma cã actualele ºcoli normale
dau un numãr prea mare de absolvenþi, care nu pot fi întrebuinþaþi, ºi afirmarea
aceasta o repetã deunãzi în Senat, cu ocazia rãspunsului ce-a dat la interpelarea
dlui Orleanu.2 Dar, la interval, ziarul ,,Conservatorul“, organul autorizat ºi cugetat, care exprimã – sau se presupune cã exprimã – gândirea exactã a guvernului, spune cã furtuna ce suflã peste ºcolile normale are ca explicaþie, nu numãrul prea mare de absolvenþi ce dau ele, ci, din contrã, insuficienþa acestui
numãr; aºa ca guvernul, pentru a înmulþi numãrul normaliºtilor, a gãsit mijlocul
foarte neaºteptat de a împuþina ºcolile normale.
* * *
Mãrturisesc cã, dacã nu aº ºti care este adevãratul motiv al loviturilor ce se
dau ºcolilor normale ºi dacã aº cerca sã caut un ºir ºi o logicã în incoerenþa celor
ce s-au fãcut ºi s-au spus în astã chestie, ar fi sã-mi impun o muncã zadarnicã.
Dar pentru cã vãd cã opinia publicã nu-ºi dã încã seama de rostul ºi gravitatea
mãsurilor ce se iau, sunt silit sã discut afirmaþii emise ºi din o parte ºi din alta
ºi sã arãt ce valoreazã.
1. Aceasta s-a petrecut în ºedinþa din 29 martie. 1905. Vorbind în discuþia bugetului, Ion
I. Brãtianu a zis cã e rãu sã se suprime trei ºcoale normale. Atunci ministrul Vlãdescu a
întrerupt, zicând: „Douã. Niciodatã n-am vrut sã suprim trei ºcoale normale“. Brãtianu zice:
„Dar e în bugetul d-voastrã“. Ministrul: „Este o eroare a ºefului contabilitãþii“.
2. Mihail Orleanu (n. 1859), care a fost ministru în guvernul liberal din 1909 prezidat
de I. I. Brãtianu, era senator de Covurlui. El interpeleazã pe ministrul de Instrucþie la 12 mai
1905 criticând mãsura luatã de a desfiinþa ºcoala normalã din Galaþi. Atunci ministrul a
rãspuns mai pe larg senatorului Orleanu, dar discursul lipseºte din buletinul Dezbaterilor ºi
pentru acea ºedinþã ºi pânã la închiderea sesiunii la 1 iunie 1905.
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ªcolile noastre normale sunt desigur dintre cele mai bune ºcoli ale noastre
ºi totdeodatã dintre cele mai vechi. ªcoala Vasile Lupu de la Iaºi a fost înfiinþatã
în 1834, îndatã dupã reorganizarea Principatelor în urma pãcii de la Adrianopol(22); iar dincoace de Milcov, ªcoala Carol I a fost înfiinþatã la 1868, dintr-o
donaþie fãcutã de M. S. Regele. Cei care înþelegeau însemnãtatea ºcolii primare
ºi imposibilitatea ei de a da roade pe cât timp nu va avea învãþãtori buni au avut
dar de timpuriu grija sã creeze pepinierele necesare pentru producerea de învãþãtori. De atunci ºcolile normale s-au înmulþit ºi azi avem ºase ºcoli de bãieþi (la
Craiova, Câmpulung, Buzãu, Galaþi, Bârlad ºi Iaºi) ºi douã de fete (Azilul Elena-Doamna ºi Iaºi), pe lângã care se adaugã ºi ºcoala normalã a Societãþii pentru
Învãþãtura Poporului Român din Bucureºti. În 1886 se înfiinþase ºi ªcoala normalã de institutori din Bucureºti, care s-a desfiinþat la 1900.
Pânã la constituirea acestor ºcoli, învãþãtorii rurali se recrutau dintre
absolvenþii a patru clase primare, iar institutorii dintre absolvenþii de gimnaziu
(Legea din 1864, art. 375). Ce puteau sã fie asemenea învãþãtori ºi institutori,
lipsiþi ºi de instrucþie generalã ºi de orice cunoºtinþe pedagogice, se poate lesne
înþelege. Proiectul de lege din 1886 prevedea cã singuri absolvenþii ºcolilor
normale vor putea fi numiþi în învãþãmântul primar ºi acest principiu, adoptat de
legea din 1893, a fost principala cauzã pentru care învãþãmântul primar a fãcut
în anii din urmã progrese aºa de mari; cãci, cu toatã reaua opinie pe care o are
actualul d. ministru al Instrucþiunii Publice despre învãþãtori,1 toatã lumea, afarã
de d-sa, ºtie ºi recunoaºte cã corpul nostru didactic primar se aflã astãzi la un
nivel care nici nu se poate compara cu cel de mai înainte.
Dupã cum stau lucrurile acum, cele 9 ºcoli normale ce avem nu pot sã dea,
în cazul cel mai bun, mai mult de 300 pânã la 350 absolvenþi pe an. Corpul didactic primar numãrã, în cifrã rotundã, 4.900 învãþãtori ºi 1.300 institutori. Dupã
procentul obiºnuit al vacanþelor ce se produc anual ºi þinând seamã ºi de împrejurarea cã lungimea medie a vieþii este mai scurtã pentru învãþãtori ºi institutori
decât pentru alte profesiuni, trebuie socotite în mijlociu cel puþin 300 de vacanþe
ce se produc pe fiecare an în corpul didactic primar, numai prin moarte, boalã,
retragere de bunã voie sau alte cauze. Prin urmare, actualele ºcoli normale abia
sunt de ajuns pentru a umplea aceste goluri, necum sã producã pletorã de învãþãtori. Aceste lucruri le ºtie oricine, s-au scris, s-au spus ºi s-au repetat de nenumãrate ori în timpurile din urmã; ºi cu toate astea dl ministru nu se sfieºte sã
afirme cã nu ºtie ce sã mai facã cu atâþia absolvenþi ce-i dau ºcolile normale!
Este regretabil ca, de pe banca ministerialã ºi în momentul de a se lua o
rezoluþie aºa de gravã, sã se afirme cu atâta uºurinþã lucruri a cãror neexactitate
era aºa de lesne de constatat.
1. Cu ocazia discuþiei bugetului Instrucþiunii Publice de anul acesta, dl. ministru a
afirmat cã învãþãtorii nu au fãcut ºi nu fac nimic pentru clasa þãrãneascã. (Nota autorului.)
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În anii din urmã, vacanþele produse în corpul didactic au fost, în proporþie,
mai puþine decât în alþi ani, din cauza modificãrii legii pensiilor, care îngreunând
condiþiile de ieºire la pensie, a silit pe mulþi sã amâne cu câte cinci ani ieºirea lor
din serviciu. Dar, cu toatã împrejurarea aceasta, care de altfel este numai trecãtoare, nu este în momentul acesta niciunul din absolvenþii ºcolilor normale de
învãþãtori care sã fi cerut loc în învãþãmânt ºi sã nu i se fi dat. Unde este dar
pletora de care se plânge dl ministru? Unde sunt normaliºtii învãþãtori care sã
asedieze scãrile ministerelor, cu cereri de posturi ce nu li se pot da? ªi poate fi
cineva îndreptãþit a se plânge de pletora de postulanþi, când însuºi reînfiinþeazã
douã gimnazii, absolut inutile, mãsurã al cãrei efect nu va fi altul decât de a repune
în activitate douã fabrici de postulanþi pe care guvernul precedent le închisese?
Plaga funcþionarismului este o boalã gravã ºi realã, dar rãdãcinile ei nu
trebuie cãutate în ºcolile normale de învãþãtori, cãci ele rãspund la o trebuinþã bine
determinatã, pe care sunt încã departe de a o fi satisfãcut. Cauza rãului trebuie
cãutatã în liceele, gimnaziile ºi clasele lor divizionare, înmulþire fãrã nicio trebuinþã ºi fãrã nicio socotealã, ca reclamã electoralã sau în scopul de a se crea
posturi pentru clientela politicã. Asupra acestui lucru, dl ministru trebuia sã ºtie cã
alarma a fost deja datã de predecesorii d-sale, care nu au ezitat de a înfrunta
nepopularitatea ce trebuia sã le atragã împuþinarea unor ºcoli pe care toþi le gãseau
cã sunt prea multe, dar pe care nimeni nu îndrãznea sã le atingã. Dacã pe d-sa în
adevãr îl îngrijeºte funcþionarismul, socotim cã era bine sã fi urmat ceea ce se
începuse înaintea d-sale, iar nu sã dea din nou avânt curentului nenorocit, prin
reînfiinþarea a douã gimnazii inutile ºi care nu se vor putea menþine.
Cauzele plãgii funcþionarismului mai trebuie cãutate în deplorabila deprindere a unora din partidele politice de a considera serviciile publice ca mijloace
de recompensã pentru partizanii lor, ceea ce duce la consecinþa cã ele se înmulþesc ºi se împart dupã trebuinþele clientelei, iar nu ale þãrii.
Se pare lucru cel puþin curios a se plânge cineva de pletora funcþionarismului, tocmai în momentul când însuºi înmulþeºte posturile fãrã trebuinþã ºi
peste toate marginile închipuite. Cu chipul acesta putem asigura pe dl ministru
cã, ºi dacã ar desfiinþa toate ºcolile din þarã, amatorii de posturi nu-i vor lipsi.
* * *
Dar în chestia pletorei de normaliºti mai trebuie luat în consideraþie faptul
cã satele noastre sunt încã departe de a avea numãrul de ºcoli ºi de învãþãtori de
care au trebuinþã. Avem la þarã 4.900 învãþãtori pentru o populaþie ºcolarã de
740.000 de copii, pentru care ar fi necesari 11.500 învãþãtori. Este dar o lipsã de
6.600 învãþãtori. Acest gol colosal trebuie umplut neapãrat ºi ministrul de Instrucþiune, care nu-ºi va încorda toate puterile sufletului lui ca sã ajungã la aceasta, va lipsi de la cea mai înaltã din datoriile lui.
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Nu mai este astãzi nicio þarã în lume în care luminarea poporului sã nu se
considere ca cea mai primordialã datorie a statului; nu mai este nicãieri un om
de stat demn de acest nume, care sã nu înþeleagã cã cel mai mare pericol pentru
existenþa unui stat modern stã în ignoranþa supuºilor lui. Dacã cumva mai sunt
la noi oameni cu idei din alte veacuri, care sã cugete altfel, nu eu îmi voi pierde
vremea ca sã-i convertesc. Cine a apucat sã intre în veacul XX cu idei de înainte
de potop este un fel de fenomen de fosilizare intelectualã care poate deºtepta
curiozitatea, dar nu poate împiedica lumea din mersul ei.
La noi, dupã o statisticã recentã, abia 15 % din populaþia ruralã mai mare
de 7 ani ºtie a citi ºi a scrie. Aceasta constituie o ruºine pentru prezent ºi cel mai
mare pericol pentru viitor. A închide cineva ochii ºi mai cu seamã a lua mãsuri
care sã împiedice îndreptarea acestei stãri de lucruri este a comite o adevãratã
crimã contra þãrii.
De aceea toþi oamenii cu prevedere s-au silit în toate chipurile ca sã înmulþeascã la þarã ºcolile ºi învãþãtorii. ªi, fiindcã pentru înfiinþarea a 6.600 de învãþãtori noi ar trebui sã aºteptãm prea mult, s-a introdus în mod provizoriu orarul
cel nou, care permite a chema la ºcoalã fiecare serie de copii numai câte o
jumãtate de zi. Dar chiar cu acest orar, care nu este decât un mijloc tranzitoriu,
tot mai trebuie încã 2100 de învãþãtori pe lângã cei existenþi, pentru ca toþi copiii
de sãteni sã poatã fi primiþi în ºcoli.
ªi când aºa stau lucrurile, dl ministru se plânge cã ºcolile normale dau prea
mulþi învãþãtori!
Predecesorii dlui Vlãdescu cunoºteau aceste lucruri ºi se preocupau de dânsele. Greutãþile situaþiei financiare nu le-au permis sã facã ceea ce ar fi dorit; dar
au arãtat în toate ocaziunile cã numãrul învãþãtorilor trebuie mãrit negreºit ºi
cereau ca cel mult în 10 ani sã se împlineascã mãcar lipsa de 2.100 învãþãtori cât
mai trebuie pentru a se putea aplica cel puþin orarul de tranziþie. Departe de a se
plânge cã ºcolile normale le dau prea mulþi absolvenþi, miniºtrii trecuþi vedeau cã
ele nu pot da nici numãrul indispensabil pentru a umple golurile produse în mod
normal pe fiecare an, plus 210 locuri create din nou pe fiecare an. De aceea, anul
trecut s-a cãutat sã se procure învãþãtorii de cãtun ºi din altã parte, admiþând la
examenele de capacitate pentru aceste locuri ºi pe absolvenþii de gimnaziu care
împlineau oarecare condiþiuni anumite. Câtã deosebire de felul de a vedea al
ministrului actual!
Un mic calcul va completa expunerea de mai sus ºi va dovedi mai bine decât
orice netemeinicia învinovãþirii aduse ºcolilor normale.
Dacã se admite cã lipsa de 2100 învãþãtori se va împlini în 10 ani – ceea ce,
desigur, este foarte modest –, aceasta ar presupune 210 creaþiuni pe an, aºa cã
ºcolile normale vor trebui în aceºti 10 ani sã ne dea destui absolvenþi atât pentru
aceste 210 creaþiuni, cât ºi pentru împlinirea golurilor produse prin moarte,
retragere etc. Cu efectivul lor actual, ºcolile normale nici nu pot da atâþia
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absolvenþi ºi ar trebui ca numãrul elevilor lor sã se mai mãreascã, iar nu sã se
desfiinþeze din ºcoli.
Peste 10 ani, când se va fi completat numãrul de 7000 de învãþãtori necesari
pentru aplicarea orarului de tranziþie, înmulþirea numãrului învãþãtorilor tot va
trebui sã continue pânã la împlinirea numãrului de 11.500, necesar pentru aplicarea orarului vechi, care trebuie considerat ca orar definitiv, pe câtã vreme
orarul pe jumãtatea de zi nu se poate primi ca atare. Admiþând cã se va continua
a se face câte 200 de creaþiuni pe an, vor trebui alþi 17 ani pentru a se realiza numãrul de 11.500 de învãþãtori ºi pânã atunci ºcolile normale vor trebui sã
continue a ne da maximul numãrului de absolvenþi ce pot da.
Dar peste 27 de ani, când vom avea aceºti 11.500 de învãþãtori, populaþia
ruralã, de la 6.000.000 de suflete cât are astãzi, va fi crescut la cel puþin 8.000.000,
pentru care vor fi necesari 13.500 învãþãtori.
De altã parte, procentul vacanþelor anuale va fi crescut ºi el în proporþie cu
acest numãr, aºa cã ºcolile normale, ºi de atunci înainte, abia vor ajunge pentru
a face faþã trebuinþelor.
Acesta este adevãrul; ºi cine nu-l recunoaºte, este cã are alte motive de a
lovi în ºcolile normale, iar nu pretinsa pletorã de învãþãtori.
* * *
Sã ne mai oprim oare a discuta ºi ciudata alegaþiune a ziarului oficios al
guvernului, care în opoziþie cu ministrul de Instrucþie, pretinde cã desfiinþarea
ºcoalelor normale trebuie sã se facã, nu pentru cã dau prea mulþi învãþãtori, dar
pentru cã dau prea puþini? ªtiam cã unele ziare politice cunosc foarte rãu chestiile de învãþãmânt; dar fantezii de logicã de aºa calibru se întâlnesc mai rar.
Trecem, fãrã sã ne oprim.
* * *
Ca sã termin ce este de zis în chestia pletorei, voi spune cã pletorã în învãþãmântul primar a fost câtva timp, dar nu acolo unde spune dl ministru. A fost o
pletorã de normaliºti institutori, iar nu de normaliºti învãþãtori, ºi cauza ei o
putea cunoaºte lesne dl ministru, pentru cã d-sa era inspector ºcolar pe vremea
pe când ea s-a produs.
Legea învãþãmântului primar din 1893 cuprindea dispoziþia fundamentalã,
luatã din proiectul de la 1886, ca învãþãtorii ºi institutorii sã nu se mai poatã numi
decât dintre normaliºtii care au trecut examenul de capacitate. Pentru a rãspunde
la aceastã exigenþã, în ceea ce priveºte învãþãmântul primar urban, erau pe atunci
douã ºcoli normale de institutori: una de bãieþi ºi una de fete. Atâta era prea de
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ajuns, pentru cã de creaþiuni noi în învãþãmântul urban nu mai era trebuinþã ºi
douã ºcoli erau prea de ajuns pentru a da cei 50 sau 60 de absolvenþi ce erau
necesari pentru a umple golurile ce aveau a se produce în mod normal pe fiecare
an în corpul didactic primar urban. Cu toate acestea, legiuitorul din 1893, pentru
motive pe care nu le voi examina aici, a crezut de cuviinþã sã mai înfiinþeze încã
douã ºcoli normale de institutori, amândouã pentru fete. Era dar fatal ca aceste
patru ºcoli, continuând a da pe fiecare an un numãr de absolvenþi cu mult mai
mare decât cel necesar, sã se producã pletorã de institutori, iar nu de învãþãtori.
Dar, ca ºi când aceastã greºealã nu ar fi fost de ajuns, legiuitorul din 1893 a
mai fãcut încã una ºi mai grea. Pentru motive pe care iarãºi nu le voi examina, el
a crezut de cuviinþã sã dispunã ca toate locurile din învãþãmântul primar, ce erau
vacante în momentul acela, adicã mai multe sute, sã se ocupe, nu cu normaliºti, ci
cu candidaþi cãrora li s-au cerut niºte condiþii de capacitate absolut nesuficiente.
Rezultatul acestei combinaþii, care distrugea într-o parte a legii ceea ce se
edifica în alta, s-a vãzut numaidecât, nu la învãþãmântul rural, unde ºcolile normale respective abia erau de ajuns ca sã umple golurile anuale, dar la cel urban,
unde toate locurile libere fiind ocupate în 1893 cu normaliºti, cele 4 ºcoli normale de institutori au continuat sã producã pe fiecare an câte un mare numãr de
absolvenþi ce nu se puteau întrebuinþa.
Predecesorii dlui Vlãdescu au avut grijã sã suprime douã din cele patru
ºcoli, aºa cã echilibrul se va restabili în viitor; dar, deoarece pe atunci nu era
obiceiul de a desfiinþa ºcolile dintr-odatã ºi a se strica rostul studiilor la sute de
elevi, desfiinþarea treptatã a acelor douã ºcoli s-a terminat abia în iunie 1904. În
timpul acesta, mulþi din normaliºtii institutori care absolveau ºcoala, neputând
fi întrebuinþaþi la oraº, au fost siliþi sã primeascã locuri pe la þarã.
Iacã unde a fost pletora ºi iacã din ce cauzã a provenit. Dar a se invoca acest
motiv, potrivit ºcolilor de institutori, ºi care azi a ºi dispãrut, pentru a lovi în
ºcolile de învãþãtori, ni se pare cã este o faptã de logicã îndoioasã.
E adevãrat cã, în lume, orice greºealã se plãteºte. Greºelile fãcute la 1893
s-au plãtit îndeajuns; le-au plãtit însã sutele de normaliºti institutori rãmaºi pe
drumuri de pe urma combinaþiilor de la 1893, iar azi le plãtesc ºcolile normale
de învãþãtori.
Este de regretat cã, dacã greºelile se plãtesc, nu le plãteºte cel care le face,
ci cel care le trage.
Dar chestia desfiinþãrii ºcolilor normale este prea gravã ca sã o putem
examina în întregime numai într-un articol. Voi reveni asupra ei.
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II
Dupã o perioadã de 30 ani, în care se ajunsese a se crede cã legea din 1864
este nestrãmutatã, legislaþia ºcolarã a intrat într-o perioadã de frãmântare care,
din nenorocire, nu se pare cã e aproape de a se termina. Fiecare vrea sã schimbe
ceva. ªi dacã cei care schimbã ar avea cel puþin un plan hotãrât de care sã se
þinã, lucrul s-ar mai pricepe; dar când vederile în aceeaºi grupare se schimbã de
la un an la altul, se înþelege bine învãlmãºeala care se naºte.
ªcoalele normale, îndeosebi, vor putea sã se numere printre instituþiile
asupra cãrora ideile unora din reformatori nu au putut încã sã se închege. Pe
când unii au urmat în privinþa lor aceeaºi sistemã nestrãmutatã, cercând la 1886
a le conferi privilegiul exclusiv de a da pe învãþãtori ºi institutori, ºi de atunci
întãrindu-le, dotându-le ºi perfecþionându-le neîncetat, alþii, la fiecare ocazie
nouã ce li s-a oferit de a legifera, ºi-au schimbat cu desãvârºire sistemul. La
1893, adoptã în întregime sistemul propus în proiectul de la 1886, conservând
atât ºcoalele normale de învãþãtori ºi pe cele de institutori, printre care ºi pe cea
înfiinþatã de dl Sturdza la 1886, ba încã depãºind scopul ºi mai înfiinþând douã
ºcoli de institutoare, cu totul inutile. La 1900, suprimã ºcoalele de institutori ºi
raportorul, dl Al. Bãdãrãu, se felicitã în raportul sãu cã, prin desfiinþarea ºcoalei
de institutori, dispare ultimul rest din reformele dlui Sturdza de la 1886, ceea ce
dovedeºte de ce fel de consideraþii erau dictate mãsurile celor ce veneau sã
prefacã legislaþia ºcolarã. Dar la 1900 se menþin ºcoalele de învãþãtori, ba încã
se mãreºte cercul lor de acþiune, dându-le tot lor sarcina de a da ºi personalul
didactic pentru ºcoalele urbane. Pe atunci raportorii ºi miniºtrii se întreceau în
ditirambe pentru ºcoalele de învãþãtori ºi gãseau cã sunt perfecte. Astãzi, peste
cinci ani, aceleaºi persoane le desfiinþeazã, ca vãtãmãtoare.
Când are cineva atâta lipsã de ºir în idei ºi atâta superficialitate în cunoaºterea lucrurilor, nu trebuie sã se amestece a face reforme, mai ales în ºcoalã;
pentru cã tulburãrile aduse aici nu sunt din acelea care se pot îndrepta lesne. Ori
poate tocmai de aceea sunt unii care în mod periodic aduc dezordine în ºcoalã
ºi mai ales în ºcoala poporului?
De rândul acesta, îndeosebi, este evident cã ceea ce se face nu are alt scop
decât de a distruge, iar nicidecum de a reforma. Pentru a reforma, trebuie ca cel
ce distruge sã aibã deja gata ceea ce are sã punã în loc; pe când astãzi nu este
aºa. Afirmãrile contradictorii de la o zi la alta, unele promisiuni cu totul nepotrivite ºi în mod evident imposibile de realizat, totul dovedeºte cã, în momentul
când s-a hotãrât ºi s-a executat lovitura datã ºcoalelor existente, nu era nici cea
mai micã pregãtire, cel mai mic studiu fãcut. Afarã de aceasta, ce dovedeºte
faptul, fãrã precedent în istoria noastrã ºcolarã, de a se suprima ºcoalele, nu
treptat, clase cu clase, cum se face totdeauna, ci dintr-odatã? Când s-a mai fãcut
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vreodatã aºa ceva? Ce lipsã de prevedere, de tact ºi de grijã pentru viitorul atâtor
tineri trebuie sã presupunem la autorii unui asemenea vandalism? ªi câtã vrãjmãºie aratã aceastã procedare, care va rãmâne neuitatã pentru vecie!
Stau sã mã întreb: ce s-a întâmplat de la 1900 încoace, care sã explice
aceastã vrãjmãºie? Ce rãu au fãcut de atunci ºcoalele normale? Ce pericol a ieºit
la ivealã cã l-ar produce ele? Din contrã, în aceºti cinci ani, programele ºi
întreaga lor organizaþie au fost îmbunãtãþite; s-a introdus învãþãmântul practic
agricol; s-au clãdit trei localuri care au costat împreunã peste patru milioane. Tot
în aceºti ani, rezultatele uimitoare pe care le-a dat ºcoala ruralã au dovedit cã
educaþia normaliºtilor este excelentã, cãci conservã toatã vlaga bãieþilor de þãrani, toatã dragostea lor pentru pãtura din care au ieºit ºi cãreia au arãtat cât bine
îi pot aduce, prin priceperea, iubirea ºi entuziasmul lor la fapte bune. În faþa
acestor admirabile rezultate, oricine s-ar fi aºteptat a vedea ca ºcoalele normale
sã fie apãrate de orice atingere, încurajate ºi sprijinite. ªi, fiindcã vedem cã, din
contrã, li se aduce cea mai grea loviturã ce s-a dat vreodatã unei instituþii culturale, trebuie sã conchidem cã ridicarea þãranului prin ºcoalã, care în timpurile
din urmã s-a urmãrit cu atâta stãruinþã ºi, mulþumitã învãþãtorilor, cu atâta succes, nu este pe placul tuturor. Acesta este adevãrul; el sare în ochi ºi nu explicaþiile întortochiate ºi fãgãduielile fãrã miez vor putea sã întunece evidenþa.
Scurt: prin desfiinþarea ºcoalelor normale, se urmãreºte suprimarea miºcãrii
intelectuale la sate; cãci a suprima pe învãþãtori sau a da ºcoala ruralã pe mâna
unor învãþãtori rãu pregãtiþi înseamnã a o desfiinþa.
ªtiam cã mai sunt prin lume unii oameni cu idei din alte vremuri, care cred
cã „þãranul nu trebuie sã ºtie carte“; nu credeam însã cã, dupã 40 ani de viaþã
constituþionalã, asemenea pãreri vor mai avea curajul sã iasã la luminã.
Dar ideile înapoiate sunt ca buruienile cele rele, pe care nu le stârpeºti numai smulgându-le, ci trebuie sã le mai pui ºi fierul roºu.
* * *
La început, dl ministru hotãrâse suprimarea fãrã fraze a ºcoalelor normale.
Am spus mai sus cã expunerea de motive a bugetului nu cuprindea niciun cuvânt
de explicaþie în astã privinþã. Se spera, se vede, cã va trece lucrul prin surprindere
ºi cã românii, buni cum sunt ei, vor suferi-o ºi pe asta când se vor gãsi în faþa
faptului împlinit. Tocmai târziu dl ministru a binevoit sã arate – sub forma
neobiºnuitã a unui interviu publicat într-o gazetã – cã d-sa gândeºte sã punã în
locul ºcoalelor normale existente alte feluri de ºcoli, al cãrui plan l-a ºi expus
fericitului gazetar. Iacã planul: „Voi face la Galaþi ºi la Buzãu ºcoli speciale
destinate sã completeze educaþia gospodãreascã pentru învãþãtori ºi învãþãtoare.
Se vor da în ele cunoºtinþe temeinice de munca câmpului, de cultura plantelor
utile, rãspândite sau de introdus, dupã indicaþiile ce voi da, fie plante textile,
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uleioase, farmaceutice. Se va insista asupra culturii lor în raport cu felul pãmântului, asupra conservãrii produselor, asupra boalelor celor mai rãspândite ale
plantelor de culturã, cunoaºterea ºi tratamentul lor, îngrijirea animalelor utile ºi
exploatarea raþionalã a produselor; îngrijirea vitelor de muncã, de carne sau de
lapte; prepararea alimentelor pentru ele în mod economicos; cultura laptelui, a
pãsãrilor, a insectelor utile, ca viermii de mãtase, albinele, boalele cele mai
rãspândite la ele ºi tratamentul. De asemenea, se va preda cunoaºterea construcþiunilor rurale ºi a igienei, fie pentru sãtean, fie pentru vitele sale, cunoºtinþe mai
temeinice asupra asociaþiilor de tot felul, asupra principiilor elementare de comerþ,
de operaþii de bancã, cunoºtinþa ºi explicarea legilor în ce priveºte viaþa ruralã; iar
pentru învãþãtoare, lucrul manual, þesutul, covoarele, îmbrãcãmintea, conservarea
modelelor artistice þãrãneºti ºi lucrul de gospodãrie, cârpitul, rufãria, menajul, în
raport cu viaþa þãranului“. Asta este concepþia dlui ministru? Dar asta este programa unei ºcoli de agriculturã inferioarã, a unei ºcoli de menaj rurale, a unei
fabrici de caºcaval, a orice, dar nu a unei ºcoli pentru formarea de învãþãtori.
Cum? Dl ministru nu ºtie încã cã sub administraþia d-sale se aflã ºcolile de la
Strihareþ, Roman, Armãºeºti, Nucet, Barcea, Budiºteni, Braniºtea, Poiana, Sopot,
Belceºti, Lehliu, Strehaia, Gemeni, Drãghiceni, Odobeºti, Alexandria, unde lucrurile pe care crede cã le-a inventat d-sa se învaþã toate? Ceea ce a înºirat d-sa
reporterului gazetei sale nu este decât reproducerea tablei de materii din orice
carte de agriculturã elementarã ºi de gospodãrie ruralã, ºi a le da ca lucruri noi,
este ca ºi pretenþia celui care mai deunãzi scria cã a inventat umbrela de ploaie.
Dar dl ministru ar fi trebuit sã mai ºtie ºi alt lucru, anume cã tot ce a spus d-sa
gazetarului, tot, ºi încã ºi altele pe deasupra, se aflã cuprins chiar în programele
ºcoalelor normale, pe care cu atâta inimã uºoarã umblã sã le distrugã. D-sa,
precum se vede, nici nu ºtie cã programa acestor ºcoli a fost remaniatã acum doi
ani, tocmai în scopul de a deprinde mai bine pe viitorii învãþãtori cu practica agricolã efectivã ºi cu toatã mulþimea de îndatoriri practice pe care un viitor conducãtor al satului trebuie sã ºtie sã le îndeplineascã. D-sa nu ºtie cã tocmai în acest
scop numãrul claselor ºcoalelor normale a fost crescut de la 5 la 6. Aceste lucruri
doar nu s-au petrecut pe sub pãmânt, ºi dl ministru, care de demult îºi aºtepta locul
pe care îl ocupã azi, trebuia sã se þinã în curent cu dânsele. Pentru asta, îi era de
ajuns sã deschidã volumul II din Colecþia de legi ºi regulamente ºcolare, unde la
p. 455, 456, 467, 468, 471, 472, ar fi vãzut cã în actuala programã a ºcoalelor normale se gãseºte cuprins tot, tot ce crede d-sa cã a inventat. Îl rog în special sã
citeascã cu atenþie capitolul intitulat Datoriile învãþãtorului, din care va putea sã
înveþe cum înþelegeau cei dinaintea d-sale cã trebuie privitã misiunea învãþãtorului ºi chipul cum îºi propuneau ei sã-l prepare pentru dânsa.
Dar mai este ceva: dl ministru trebuia sã mai ºtie cã în legea învãþãmântului
profesional este un art. 10, care prevede posibilitatea, chiar pentru actualii învãþãtori, de a-ºi completa ºi întãri cunoºtinþele agricole, prin un stagiu de un an într-o
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ºcoalã de agriculturã. ªi, în fine, cã Casa ªcoalelor a înfiinþat, încã de acum doi ani,
la Râmnicul-Sãrat, o fermã anume pentru învãþãtori, pentru ca ei sã nu mai fie siliþi
a se împãrþi pe la ºcoalele de agriculturã, amestecaþi cu ºcolarii ordinari.
Toate aceste lucruri, dl ministru trebuia sã le ºtie; ºi, dacã nu le ºtie, cum se
apucã sã strice atâtea lucruri bune, bine ºi îndelung chibzuite, care au costat
muncã ºi cheltuialã multã? Crede d-sa cã satisfacþia d-sale personalã, de a se
privi ca reformator, va fi pentru þarã o compensare îndestulãtoare, pentru tot rãul
ce-i va fi fãcut ºi pentru ruinele ce va fi acumulat?
* * *
Se vede însã cã de când cu interviul de la 31 martie, dl ministru a ajuns sã-ºi
dea seama cã ºtiinþa fabricãrii brânzei nu e de ajuns ca sã facã un bun învãþãtor.
Când cu interpelarea dlui Orleanu, a binevoit sã ne mai lãmureascã cã viitorii
învãþãtori, înainte de a intra în ºcoalele de agriculturã ºi de menaj, pe care are
d-sa de gând sã le înfiinþeze la Galaþi ºi la Buzãu, vor trebui sã mai aibã trecute
câteva clase de gimnaziu.
Deºi adaosul acesta are foarte mult aerul de a fi fost inventat post festum,
pentru a da o aparenþã de justificare reînfiinþãrii a douã gimnazii inutile, îl punem totuºi la activul dlui ministru. Tot e bine cã a simþit, fie ºi mai târziu, cã nu
se va trece aºa de lesne înjosirea viitorilor învãþãtori, de a fi readuºi în starea de
acum 40 ani, când li se cerea numai clasele primare, ºi din care cu atâta greutate au fost scoºi.
Cu toate astea, concepþia cea nouã a dlui ministru nu preþuieºte mai mult.
Mai întâi este întrebarea: are de gând d-sa ca viitorilor elevi de la Galaþi ºi
de la Buzãu sã le cearã gimnaziul întreg de patru clase, sau numai o parte?
În primul caz, adãugând încã cel puþin doi ani pentru ºcoala de agriculturã sau
de menaj, se fac tot 6 ani, câþi se cer ºi acum normaliºtilor. Atunci unde este
câºtigul de timp, care ar fi permis sã se aibã învãþãtori mai mulþi, dupã cum se pare
cã credea gazeta oficioasã a guvernului? Dar, afarã de aceasta, cine poate sã ia în
serios ca ºcolari din gimnaziu sã primeascã ca, dupã 6 ani de studii speciale, sã se
mulþumeascã cu un loc de învãþãtor la þarã cu 76 lei pe lunã, când ei se pot face
copiºti la minister, inspectori financiari sau controlori ai culturii tutunului, mai
ales dacã au rude puternice sau sprijin din partea celor mari?
Dacã însã este vorba ca ºcolarii de la Galaþi ºi de la Buzãu sã se recruteze
dintre cei care vor avea numai douã clase de gimnaziu, dupã cum se zice, asta ar
însemna cã ne întoarcem pur ºi simplu la regimul legii din 1864. Cursul gimnaziului formeazã un ciclu complet, care nu se desãvârºeºte decât în 4 ani. În primii
doi ani, nu se terminã nimic; abia se încep doar diversele învãþãturi care toate
rãmân neisprãvite. Afarã de aceasta, ce rost vor mai avea pentru viitorii învãþãtori
crâmpeiele de limba latinã, francezã ºi germanã, de matematici raþionate, pe care
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azi nu le fac ºi care vor fi neexplicabile atunci, când învãþãtura lor va fi redusã
aproape la nimic?
În orice caz, cu douã ori cu patru clase de gimnaziu un lucru este sigur: cã
nu se vor îndrepta spre ºcolile dlui Vlãdescu de la Galaþi ºi Buzãu decât acele
fructe seci ale oraºelor care nu vor fi trecut ºi acele câteva clase, decât numai prin
cerºirea notelor, ºi care vor ºti de mai înainte cã nu pot aspira la nimic în oraº.
Cât pentru bãieþii de þãran, li se va închide ºi aceastã cale ce le mai era deschisã spre o învãþãturã mai înaltã; cãci suprimarea ºcoalelor normale ºi a internatelor lor, precum ºi reducerea ce se proiecteazã a se aduce în învãþãmântul
primar rural, nu tinde la altceva. Sistemul dlui ministru, dacã poate merita numele
de sistem, va avea de rezultat a umple satele cu lepãdãturile gimnaziilor, cu ce va
fi mai rãu ºi mai stricat la oraºe; iar dl ministru va putea sã-ºi zicã cã a fãcut acelei
clase muncitoare ºi cinstite, din care a ieºit ºi d-sa, cel mai mare rãu ce putea sã-i
facã: sã o lipseascã de activitatea curatã, inimoasã ºi priceputã a celor mai bune
elemente din sânul ei, pentru ca sã deverse în sate drojdiile oraºelor.
* * *
ªcolile normale, aºa cum sunt acum, înainte de a fi dezorganizate, sunt
printre cele mai bune din ºcoalele noastre. Totul este bine cumpãnit, bine chibzuit
în organizaþia lor. Educaþia pedagogicã a normaliºtilor, pregãtirea lor pentru
viitoarea lor carierã, spiritul de abnegaþie ºi de devotament pentru binele sãtenilor,
cu care ies ei din ºcoalã, s-au dovedit cât sunt de înaintate prin cele ce se petrec
la sate de câtva timp încoace, ºi de care toatã lumea are cunoºtinþã. Pe lângã
aceasta, instalaþiile materiale, localurile, mobilierul, dotaþia didacticã, instalaþiile
pentru învãþãmântul practic agricol sunt desãvârºite. Strãinii culþi, care au avut
ocazia sã viziteze ºi sã cunoascã ºcolile noastre normale, au declarat – ceea ce
ºtiam ºi noi – cã sunt printre cele mai bune de felul lor din Europa.
Toate acestea, dl ministru are ambiþia sã le distrugã. Între zidurile unde
creºteau ºi se educau bãieþii de þãrani, ca sã înveþe carte pe copiii consãtenilor
lor, se vor instala cazãrmi; iar copiii þãranilor se vor încredinþa codaºilor din
gimnazii, care vor mai fi învãþat sã batã unt ºi sã þesale boii. Pedagogie, ºtiinþa
formãrii caracterului, a sufletului, asta nu trebuie dlui ministru. Þãranul nu are
trebuinþã nici de caracter, nici de suflet, cum nu are trebuinþã nici de carte; iar
ºcoala þãrãneascã, câtã se va mai pãstra, nu va fi pentru dânsul, ci pentru a da
slujbe celor fãrã de cãpãtâi de prin oraºe. Când vom ajunge aici, ne vom putea
lãuda cã suntem în adevãr unici pe lume; pentru cã vom fi singurii care vom fi
distrus înºine niºte ºcoli excelente, fruct a zeci de ani de muncã ºi de chibzuialã,
ca sã punem în loc o combinaþie absurdã ºi rãufãcãtoare.
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* * *
Sã mai examinez oare argumentele mai de a doua mânã pe care dl ministru
le pune înainte? Cred cã e bine, pentru cã cu aceasta se va completa dovada ce
vreau sã fac de lipsa de seriozitate cu care este condusã aceastã afacere.
A afirmat dl ministru cã un normalist de la Galaþi costã 1.500 lei pe an. Dar
dacã ºcoala costã 85.591 lei pe an pentru 139 de elevi, asta face 623 lei unul, iar
nu 1.500. Dl ministru se laudã cã nu este dominat de spiritul matematic în cele
ce face; dar oare spiritul botanic poate îndritui pe cineva ca sã cunoascã în felul
acesta operaþiile cu numere întregi? ªi sã se observe cã, cu un adaus de
cheltuialã de vreo 18.000 lei pe an, ºcoala din Galaþi ar putea sã aibã 250 de
elevi, ceea ce ar reduce costul fiecãruia la vreo 400 lei pe an.
ªi pe urmã, ce valoare are chipul acesta de a socoti lucrurile ,,ca un conþopist“, ca sã mã servesc de expresia cu care dl ministru a crezut cã este de bun
gust sã mã gratifice pe mine? A socoti lucrurile cu gologanul ºi a nu se putea
ridica cineva pânã la înãlþimea cuvenitã pentru a le judeca dupã adevãrata lor
importanþã ºi dupã rezultatele ce se urmãresc, poate sã fie potrivit pentru un
„conþopist“, dar nu pentru un conducãtor. Dacã este sã intrãm pe calea aceasta,
sã observe dl ministru cã un seminarist costã 738 lei pe an; iar un licenþiat în
botanicã cine mai ºtie cât, mai ales în urma adausurilor din ultimul buget. Urmeazã de aici ca sã se înlocuiascã seminariile cu ºcoli de psaltichie ºi facultatea
de ºtiinþe cu lecþii de cultura morcovilor?
Nu sunt bani? Nu este exact. S-a crescut bugetul cu 5.000.000, fãrã sã se
facã cea mai micã îmbunãtãþire în servicii, ci numai pentru înfiinþarea de posturi
inutile. Iacã banii. Din milioanele acestea, trebuia sã se facã parte largã a þãrãnimii care-i varsã, iar nu sã i se ia ºi ceea ce avea, pentru a se plãti de pe spinarea
ei datoriile contractate în opoziþie.
Dar nici lipsa de bani, chiar dacã ar fi realã, ºi niciun alt motiv nu ar putea
justifica lipsa de menajamente ºi spiritul de duºmãnie cu care s-a procedat în
aceastã afacere. De când e lumea nu s-a pomenit a se desfiinþa ºcoli dintr-odatã,
cu toate clasele lor, cum a fãcut acum dl ministru; niciodatã nu s-a vãzut a se
desfiinþa niºte instituþii vechi ºi prospere ºi a se umbla pe urmã pe dibuite sã se
inventeze ceva inform ºi fãrã rost, pentru a se pune în loc. Aceastã procedare
singurã ar fi de ajuns pentru a dovedi pentru oricine cã tot ce s-a spus pentru a se
justifica vandalismul, ce este pe cale de a se comite, sunt vorbe fãrã nicio valoare.
Ceea ce se urmãreºte în realitate este paralizarea învãþãmântului sãtesc, pentru cã
s-a vãzut avântul pe care l-a luat în timpurile din urmã ºi pentru cã aceasta nu
convine celor care exploateazã ignoranþa sãteanului.
Când delegaþia de la Galaþi s-a prezentat dlui ministru ºi a voit sã-i demonstreze rãul ce face, d-sa i-a tãiat vorba cu cuvintele: „Discuþia este de prisos; ºcolile normale trebuie sã disparã“. În adevãr, ce mai încape discuþie, pe câtã vreme
motivele adevãrate nu se pot spune?
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Sunt 33 de ani de când un alt ministru, care însã nu era profesor de universitate, a adus idei ºi procedeuri la fel cu cele de astãzi.1 Au trebuit ani mulþi,
pentru ca sã se îndrepte rãul ce s-a fãcut atunci. Tot aºa se vor repara cu vremea
ºi ruinele pe care, cu inimã aºa de uºoarã, le grãmãdeºte actualul dl ministru.
Þara, însã, ºi îndeosebi þãranii sã-ºi aducã aminte.
(„Revista generalã a învãþãmântului“, an. I, nr. 1, mai 1905, pp. 4-11 ºi nr. 2, iulie 1905, pp.
89-97.)

1. Aluzie la ministrul Cr. Tell, care în 1872 a desfiinþat ºcoalele normale.
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11.
Proiecte de schimbãri în învãþãmântul rural
Se ºtie cã actualul d. ministru al Instrucþiei1 are intenþia a modifica din nou
organizarea ºcolii primare rurale; ziarele au anunþat chiar cã proiectul sãu a ºi
fost zilele acestea în dezbaterea consiliului permanent de instrucþie.
Nu cunoaºtem proiectul dlui ministru sub forma sa din urmã; putem însã sã
facem conjecturi destul de sigure asupra lui, judecând dupã pãrerile deja manifestate de d-l ministru în diverse ocazii, dupã modul cum a pus mâna în organizarea ºcolilor normale, dupã legile ºi proiectele de legi votate sau propuse în
trecut de amicii sãi politici, precum ºi dupã alte semne. De altfel, nici nu putem
crede cã proiectul dlui ministru ar putea fi conceput altfel decât în sensul
vederilor partidului politic pe care d-sa îl va prezenta la guvern.
Aceste vederi sunt bine cunoscute ºi ele tind a stabili o diferenþiere profundã între ºcoala ruralã ºi cea urbanã, cu scopul de a mãrgini cât mai mult învãþãtura þãranului. Aceasta o spunem fãrã înconjur, ºi o dovedim.
Legea învãþãmântului primar din 1893, al cãrei autor este dl Take Ionescu,
hotãra cã în toate ºcolile urbane învãþãmântul primar era obligatoriu în întregimea
lui. La þarã, însã, învãþãmântul primar complet se dãdea numai în ºcolile care aveau
cel puþin doi învãþãtori. În ºcolile cu un singur învãþãtor, se preda numai
învãþãmântul inferior ºi mediu, iar în ºcolile de cãtun numai învãþãmântul inferior,
cu doi ani de studiu. Ca sã ne facem o idee de ce înseamnã dispoziþia aceasta, sã se
observe cã dupã statistica cea mai nouã, cea din 1901, erau 2428 de ºcoli cu un
învãþãtor, 723 cu doi sau mai mulþi învãþãtori ºi 502 ºcoli de cãtun. Pe lângã
acestea, ºcolile care vor mai trebui înfiinþate la þarã vor fi mai toate ºcoli cu un
singur învãþãtor, deoarece în satele mari sunt deja ºcoli peste tot. Ar urma dar, dupã
legea din 1893, ca din un total de vreo 8.000 de ºcoli câte ar fi necesare cu totul la
þarã, sã se dea învãþãmântului primar complet cel mult în 1.000; iar toþi ceilalþi copii
de þãran, adicã vreo 88 la sutã, sã rãmânã cu învãþãmântul primar neisprãvit.
Dar, de la 1893, ideile acestea au mai fãcut un pas înapoi, pentru cã astãzi
pãrerea este cã la þarã sã se dea numai cititul, scrisul ºi calculul elementar, adicã
1. Ministru era atunci d. Mihail Vlãdescu.
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materia de cel mult doi ani, iar învãþãmântul complet sã se dea numai într-un
mic numãr de ºcoli complete, al cãror numãr, dacã nu ne înºelãm, se spune sã
nu treacã peste 20 pe judeþ.
Dacã s-ar face aºa, numai copiii de þãrani care ar avea destulã avere ca sã
poatã urma în aceste 640 de ºcoli ar putea termina învãþãmântul primar; toþi
ceilalþi ar învãþa numai sã citeascã, sã scrie ºi sã facã prea puþinã socotealã.
Rezultatul va fi: 1) cã dispoziþia din Constituþie, cã învãþãmântul primar este
obligatoriu pentru toþi, se desfiinþeazã; pentru cã ea rãmâne în putere numai pentru
orãºeni, iar pentru þãrani ea se reduce numai la învãþãmântul a douã clase; 2) cã
se face deosebire prin lege între orãºeni ºi sãteni în ceea ce priveºte binefacerile
învãþãmântului, ceea ce este de asemenea contra Constituþiei, care zice cã toþi
românii sunt egali înaintea legii; 3) cã niciunul dintre copiii de sãteni, care vor
urma într-o ºcoalã cu un singur învãþãtor, nu va putea urma în vreo ºcoalã mai
superioarã; ei nu vor putea trece în licee, în gimnazii, în ºcolile primare superioare, în seminarii, în ºcolile normale, în ºcolile de comerþ, în ºcolile profesionale
de niciun fel; nici chiar în ºcolile elementare de meserii sau de agriculturã; cãci
pentru admiterea în toate aceste ºcoli se cere absolvirea cursului primar întreg, pe
când 88 % dintre copiii de sãteni nu vor avea decât douã clase fãcute. Se va
închide dar cu totul drumul sãtenilor spre orice învãþãturã mai superioarã. Nu
numai li se va închide intrarea în seminarii ºi în ºcolile normale, care pânã acum
erau populate mai numai cu copii de sãteni, dar nici mãcar în cele mai modeste
ºcoli de agriculturã nu se vor mai putea primi decât copii de orãºeni sau de sãteni
bogaþi. O organizare care poate duce la acest rezultat absurd, ca copiii de plugari
sã nu fie primiþi în ºcolile de plugãrie, se vedecât de colo cã este ea însãºi absurdã.
Dar mai presus de toate, este uºor de înþeles cã, atunci când învãþãmântul la
þarã se va reduce în realitate numai la doi ani, el va fi desfiinþat de fapt; pentru
cã ceea ce se va fi învãþat în doi ani se va uita pânã în alþi doi ani, mai ales când
copiii vor pãrãsi ºcoala pe la 9 sau 10 ani. Lucrul acesta îl ºtie toatã lumea, mai
ales învãþãtorii.
În alte þãri, tocmai pentru ca copiii sã-ºi întãrescã învãþãtura ºi sã nu fie expuºi
a uita ce ºtiu, sunt obligaþi sã urmeze la ºcoalã pânã la 14 ani, chiar dacã au terminat
ºcoala mai înainte; ºi tot în acest scop ºi legea noastrã prevede învãþãmântul
complementar pânã la vârsta de 14 ani pentru absolvenþii cursului primar.
Mãsura ce se propune are dar în realitate scopul de a împuþina, dacã nu
chiar a desfiinþa în cea mai mare parte învãþãmântul de la þarã.
Cum cã este aºa, se dovedeºte ºi prin urmãtoarele probe:
– Legea din 1893 tindea sã introducã învãþãtoare în loc de învãþãtori
bãrbaþi. Toatã lumea ºtie cã învãþãtorul are sã lupte la þarã cu enorme dificultãþi,
provenite mai ales din ignoranþa oamenilor, din reaua voinþã a autoritãþilor
locale ºi din greutãþile traiului. Cu aceste dificultãþi abia poate lupta un învãþãtor
bãrbat, fiu de sãtean învãþat cu traiul ºi cu oamenii de la þarã; dar pentru o învãþãtoare, recrutatã mai întotdeauna din fete de la oraº, ele sunt de neînvins, aºa
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cã învãþãtoarea este de cele mai multe ori cu totul paralizatã. înlocuirea învãþãtorului prin învãþãtoare ar fi fost dar una din cele mai puternice cauze de slãbire
a învãþãmântului rural.
– Legea învãþãmântului secundar fãcutã de mine în 1898 prevedea ca un sfert
din bursele internatelor de licee ºi ºcoli secundare de fete sã fie rezervate pentru
copiii de sãteni. Dispoziþia aceasta avea de scop de a se face posibilã urmarea
învãþãturilor superioare pentru copiii de sãteni sãraci. Dar prin legea dlui Take
Ionescu din 1900, numãrul total al burselor s-a limitat la cel mult un sfert din numãrul elevilor ºcolii; aºa cã prin aceastã limitare s-a fãcut ca numãrul bursierilor
sãteni sã nu poatã trece peste a 16-a parte din numãrul elevilor ºcolii.
– Tot legea din 1900 prevedea cã în licee nu se pot primi absolvenþii de
ºcoli rurale decât pânã la vârsta de 13 ani, putându-li-se acorda o dispensã de 6
luni, pe când absolvenþii de ºcoli urbane se puteau primi pânã la 12 ani, cu o
dispensã de un an. Dar de vreme ce ºcoala ruralã completã se face în 5 ani, pe
când cea urbanã se face numai în 4 ani, urmeazã cã legea din 1900 stabilea o
deosebire de 6 luni în defavorul sãtenilor, pe când ar fi trebuit, din contrã, sã li
se facã lor avantaje de vârstã, deoarece copiii de sãtean de ordinar terminã ºcoala la o vârstã mai înaintatã, ca unii care au sã lupte cu greutãþi cu mult mai mari
decât la oraº. Dispoziþia aceasta avea de scop în mod evident de a face cât mai
grea posibil intrarea în liceu a bãieþilor de þãran.
– Legea dlui Poni din 1896 prevãzuse ca ºcolile rurale care vor avea 4
învãþãtori sã fie organizate dupã tipul ºcolilor urbane, adicã distribuite pe 4 ani.
Absolvenþii acestor ºcoli ar fi terminat dar cursul primar cu un an mai de vreme
ºi la intrarea în liceu nu s-ar mai fi lovit de restricþia de vârstã arãtatã mai sus.
Dar legea din 1900, pentru a închide ºi aceastã cale fiilor de þãrani, a desfiinþat
ºcolile cu tip urban de la þarã.
– În 1898, am înfiinþat cantinele ºcolare, cu scop de a înlesni frecventarea
ºcolii pentru copiii prea sãraci sau cu locuinþa prea depãrtatã. Prin stãruinþa
învãþãtorilor ºi a revizorilor ºcolari, aceste cantine s-au înmulþit foarte repede,
fãrã nicio sarcinã pentru stat, ºi au avut de efect de a face sã creascã foarte mult
numãrul elevilor în ºcolile rurale; în unele judeþe el s-a îndoit. Dar guvernul din
1899, care avea aceleaºi idei ca ºi cel de azi în privinþa învãþãmântului rural, nu
numai cã nu a favorizat instituþia cantinelor, dar a cãutat sã o loveascã. În
numãrul trecut al ,,Revistei generale a învãþãmântului“, s-a vãzut cum fondurile
cantinelor au fost risipite, cantinele închise din ordinul prefecþilor cu forþa, prin
jandarmi, iar învãþãtorii care le înfiinþaserã, purtaþi pe la judecatã, ca niºte
rãufãcãtori.1 Se înþelege cã mãsurile acestea au fãcut îndatã sã scadã numãrul
ºcolarilor rurali, pe care cantinele îl mãriserã.
1. Faptele la care se referã aici Haret sunt povestite de A.B. Siniºteanu, care fusese
revizor ºcolar, într-un articol publicat în ,,Revista generalã“, nr. 1, mai 1905, p. 54 ºi urm.
Despre chestia întreagã a cantinelor ºcolare vezi în colecþia de faþã, vol. II, p. 249.
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– Se ºtie cu câtã greutate ºi stãruinþã s-au putut deprinde sãtenii cu ideea
obligativitãþii învãþãmântului. Cu toate acestea, în timpurile din urmã era o
îmbunãtãþire foarte mare în astã privinþã, pentru cã în cele mai multe locuri sãtenii
nu mai fãceau nicio greutate pentru a-ºi trimite copiii la ºcoalã. Ba încã, în cele
mai multe pãrþi ºcolile erau prea mici pentru numãrul ºcolarilor ºi cererile
sãtenilor de a li se înfiinþa ºcoli noi ºi de a se înmulþi învãþãtorii deveneau din ce
în ce mai dese ºi mai stãruitoare. Aceste nãzuinþe îmbucurãtoare, în loc de a fi
încurajate, au fost stânjenite ºi împiedicate. În 1899, s-au vãzut prefecþi umblând
prin sate ºi spunând þãranilor cã de fiecare ºcoalã este destul sã vinã numai câte
25 de copii; ceilalþi sã meargã sã pãzeascã vitele. Aceºti prefecþi nu au fost pedepsiþi. Acum 4 luni, în toate pãrþile, prefecþii au fãcut proclamaþii, scrise sau
vorbite, cãtre sãteni, cum cã guvernul nu-i mai obligã sã-ºi dea copiii la ºcoalã ºi
cã desfiinþeazã amenzile ºcolare. Nici aceºti prefecþi nu au fost pedepsiþi; proclamaþiile lor culpabile nu au fost dezminþite. Rezultatul a fost cã numãrul ºcolarilor
rurali a scãzut deodatã într-o proporþie neauzitã. Se citeazã o ºcoalã cu doi
învãþãtori la care, în câteva sãptãmâni, numãrul ºcolarilor a scãzut de la 218 la 7.
În Covurlui, unde se ajunsese a se face ca toþi copiii de sãteni sã urmeze la ºcoalã,
clasele s-au golit pe jumãtate. Aceastã despopulare merge crescând ºi, nu numai
cã nu se ia nicio mãsurã pentru a se opri rãul, dar, din contrã, atitudinea autoritãþilor tinde a-l agrava.
– Se înfiinþaserã în anii din urmã, fãrã nicio cheltuialã pentru stat, un mare
numãr de cursuri de adulþi pe care þãranii le urmau cu mult folos ºi cu mare drag.
Aceste cursuri s-au închis mai toate, iar învãþãtorii care le conduceau se vãd
purtaþi prin judecãþi ºi expuºi la tot felul de supãrãri.
– În cele mai multe judeþe, revizorii ºcolari spun învãþãtorilor cã datoria lor
este a-ºi cãuta de ºcoalã, iar nu a-ºi pierde vremea cu activitatea extra-ºcolarã,
care fusese aºa de mult încurajatã sub precedentul guvern. Autoritãþile administrative dau ordine primarilor sãteºti sã þinã din scurt pe învãþãtori. Cu modul acesta,
nu numai cã se ruineazã tot prestigiul învãþãtorilor, care abia se stabilise, dar se
anuleazã toatã miºcarea culturalã pe care ei o porniserã în timpurile din urmã.
– De patru ani încoace, prin impulsiunea energicã datã de minister, s-au
construit aproape 1.000 sãli de clase spaþioase ºi igienice, care au fost încã unul
din numeroasele mijloace întrebuinþate pentru a mãri frecventarea ºcolarã la sate.
Anul acesta, miºcarea aceasta s-a oprit cu totul, pânã într-atât, încât nici pentru
construcþiile începute anul trecut nu se face nimic ca sã se termine.
– Bugetul Ministerului Instrucþiunii ºi al Casei ªcoalelor a crescut anul
acesta, în cifrã rotundã, cu un milion întrebuinþat în cea mai mare parte pentru
înfiinþare de posturi în administraþia centralã, pentru acordarea de subvenþii la
ºcoli private ºi alte cheltuieli inutile sau care puteau fi amânate; dar pentru
înfiinþare de noi posturi de învãþãtori, de care se ºtie cã mai sunt necesare încã
cel puþin 2.200, abia s-a prevãzut un adaus de 40.000 lei faþã de anul trecut, sub
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cuvânt cã nu sunt bani. Dar trebuinþa de a înfiinþa la þarã ºcolile care lipsesc e
mai mare decât aceea de a înmulþi funcþionarii, fãrã trebuinþã.
– În fine, trecând peste alte fapte de mai micã însemnãtate, desfiinþarea
ºcolilor normale de învãþãtori, fãcutã cu atâta spirit de ostilitate tocmai într-un
moment când învãþãtorii ieºiþi dintr-însele dãduserã probe aºa de evidente de
destoinicie ºi devotament pentru cauza þãrãneascã, vine sã completeze dovada
ce am voit sã facem.
* * *
Din toate acestea, rezultã în mod neîndoios cã în unele sfere domneºte un
mare spirit de ostilitate contra luminãrii poporului de la þarã ºi cã, de timp îndelungat, prin tot felul de mijloace, se tinde a se stãvili pornirea care este de a se
lãþi cât mai mult învãþãtura la sate.
Modificarea ce se proiecteazã a se aduce în legea învãþãmântului rural, în
sensul de a-l reduce în realitate numai la citire, scriere ºi calcul elementar, nu
este decât încercarea supremã de a suprima dintr-odatã tot ce s-a fãcut pânã
acum, de a consacra pentru totdeauna starea de întunecime a þãranului, de a sãpa
cât mai adânc abisul între sat ºi oraº.
De aceea, nu numai noi, dar orice om, care are cât de puþin simþul dreptãþii,
iubirea de tarã ºi prevedere pentru viitor, nu poate decât sã se opunã din toate
puterile la realizarea unei asemenea încercãri.
(,,Revista generalã a învãþãmântului“, anul I, 1905–1906, nr. 2, iulie 1905, pp. 65-70.)
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12.
Proiecte contra învãþãmântului popular
În septembrie 1905, Ministerul de Instrucþie, care avea de aplicat o programã a
ºeoalelor normale, deoarece nu fusese legalmente desfiinþatã, dã ordin a se suspenda
aplicarea ei ºi, neavând încã gata o altã programã de pus în loc, hotãrãºte ca, pânã la noi
dispozitiuni, sã se repete în toate clasele materia din clasa precedentã. ,,Revista generalã a învãþãmântului“ publicã în fruntea numãrului din 1 octombrie 1905 o protestare împotriva acestor mãsuri ºi dã primul loc articolului ce urmeazã aici, semnat de Haret.

În precedentele numere ale acestei ,,Reviste“1, am arãtat cã adevãratul
obiect al schimbãrilor ce se proiecteazã a se aduce legii învãþãmântului primar,
dupã abia patru ani de aplicare, este de a se restrânge învãþãmântul rural, pentru
a închide copiilor de þãrani orice acces la alte ºcoli decât cele din satul lor.
Articolele noastre au supãrat foarte tare pe amicii dlui ministru al Instrucþiei, care ne-au rãspuns pe un ton puþin potrivit cu situaþia lor în învãþãmânt ºi
cu natura obiectului ce era în discuþie.
Nu ne vom ocupa de aceste rãspunsuri. Vorbele groase, pe lângã lipsa de
educaþie, nu dovedesc alta decât ce rea este cauza ce pretind ele sã apere.
* * *
De la apariþia ultimului numãr al ,,Revistei generale a învãþãmântului“2,
Ministerul de Instrucþie a urmãrit proiectele sale contra învãþãmântului popular,
cu o stãruinþã pe care este de regretat cã nu a întrebuinþat-o mai bine în alt fel.
Pe de o parte a început de demult anunþata anchetã asupra învãþãmântului primar, prin distribuirea la învãþãtori ºi institutori a unor lungi chestionare cu
întrebãri astfel formulate, încât indicau ºi rãspunsul ce se aºtepta: pe urmã, a dat
goanã contra broºurii cu discursul þinut de mine la congresul din iulie3, a întors
1. Articolele publicate de el în ,,Revista generalã a învãþãmântului“ ºi reproduse în
acest volum, pp. 59-64, 65-82, 83-89.
2. În numãrul pe iulie 1905 apãruse al doilea articol asupra ºcoalelor normale (Vezi
acest vol. p. 72).
3. E vorba de discursul þinut de Sp. Haret la Congresul învãþãtorilor în ºedinþa din 1
iulie 1905, faþã fiind ºi ministrul Instrucþiei de atunci (M. Vlãdescu) ºi publicat într-o broºurã. Se gãseºte în colecþiunea de faþã, în volumul cu Discursuri ocazionale(23).
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înapoi chestionarele ce-i veniserã cu rãspunsuri altfel decât cele aºteptate, a
trimis alte chestionare ºi a cerut rãspunsuri „dupã cum doreºte ministerul“, sub
ameninþarea de dare în judecatã, uneori chiar de trimitere la procuror. Pe de altã
parte, o comisie lucra în acelaºi timp la proiectul de lege ce are a se depune în
noiembrie în Camerã, fãrã a aºtepta rezultatul anchetei ºi fãrã a se preocupa de
dânsul. Aºadar ancheta era numai o formã ºi de altfel ea a pierdut orice valoare,
dupã modul cum se face. Modificãrile ce se vor propune în legea învãþãmântului
primar vor fi dar exclusiv expresia gândirii personale a dlui ministru ºi nicio
responsabilitate nu va cãdea asupra corpului didactic primar, ale cãrui
rãspunsuri, înainte de a i se înãbuºi libertatea, au fost cu hotãrâre opuse oricãrei
idei retrograde.
Am arãtat deja în numerele precedente care este ideea fundamentalã a
rãsturnãrilor ce se proiecteazã1. De atunci caracterul lor de reacþiune s-a precizat
în mod ºi mai neîndoios. Este de ajuns sã amintim declaraþia formalã fãcutã cu
ton apãsat de organul guvernamental cel mai autorizat: ,,Dl ministru e cu adevãrat decis a închide pentru sate porþile învãþãmântului secundar ºi superior“,
precum ºi articolele în care se ia în râs pretenþia noastrã „de a lãsa copiilor de
sãteni putinþa de a ajunge profesori, avocaþi, medici, poate ºi miniºtri“.
Nu facem nicio greutate de a recunoaºte cã aceasta este în adevãr pretenþia
noastrã. Noi mai pretindem cã nãzuinþa contrarã, de a se cãuta ca prin
combinaþii iezuitice de programe sã se desfiinþeze învãþãmântul primar pentru
þãrani, constituie o încercare de a tãia societatea româneascã în douã caste: una
care sã se bucure de toate drepturile, iar cealaltã de niciunul; pentru cã nicio
sofisticã de pe lume nu va putea dovedi cã, într-o societate modernã, omul lipsit
de ºtiinþã de carte nu este într-o condiþie cu mult mai rea decât erau sclavii din
vechime. Pe aceºtia, cel puþin stãpânii lor erau datori sã-i hrãneascã; pentru
sclavul modern nici dreptul acesta nu existã.
De aceea, nu vom înceta un moment de a denunþa opiniei publice proiectele
ce se agitã, ca reacþionare, ºi de a le combate cu toatã energia.
Sã nu ni se spunã cã trebuie sã aºteptãm publicarea proiectelor dlui ministru, ca sã le discutãm. Dl ministru a destituit întregul personal al ministerului,
numai ca sã se asigure cã nimic din ce se face acolo nu va transpira; iar când va
fi gata, proiectul sãu se va depune la Camerã ºi se va vota în 25 minute. Am mai
vãzut noi asta. Nu vom fi dar aºa de naivi ca sã aºteptãm buna plãcere a dlui
ministru pentru a cãuta sã luminãm pe oameni, cu atât mai mult cã elemente
pentru formarea convingerii noastre avem mai multe decât ne trebuie.
Se înþelege cã nu avem deloc intenþia de a influenþa, fie cât de puþin, convingerile dlui ministru. D-sa este dominat de consideraþiile politice în mod aºa
de exclusiv, încât singura d-sale ocupaþie de nouã luni încoace este de a desfiinþa
1. Vezi în acest volum, p. 75.
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tot ce a fãcut predecesorul sãu, chiar atunci când în mod nediscutabil el a avut
dreptate. Nu ne facem dar iluzia cã argumentele noastre, oricât de bune ar fi, ar
putea fi luate în seamã de d-sa. De altfel, ºtim noi bine cã restrângerea învãþãmântului claselor populare este un principiu cardinal din programul politic al
partidului din care face parte dl ministru. Cine ºtie? Poate nici nu este d-sa
responsabil de cele ce se preparã.
Ce ironie a soartei!
Alexandru Ghica-Vodã întemeiazã pentru prima oarã învãþãmântul popular
în þarã1. Dacã era cineva în drept sã vorbeascã în numele principiilor conservatoare, era desigur acest bãrbat, a cãrui familie dãduse þãrii opt domni. ªi cu
toate acestea, Alexandru Ghica nu s-a temut sã fie iniþiatorul ºcolii sãteºti, care
a fãcut posibilã înãlþarea atâtor fii de plugari pânã în pãtura superioarã. ªi astãzi,
dupã 70 de ani, a trebuit ca un ministru fiu de sãtean sã caute sã întoarcã lucrurile la starea în care erau înainte de Alexandru Ghica!
* * *
Cu cât reflectã cineva asupra celor ce se proiecteazã, cu atât mai mult devine evident cã argumentele ce se invocã nu au nicio temeinicie ºi nu au alt scop
decât de a masca adevãratul scop, care nu se mãrturiseºte prea cu curaj.
Vom mai examina azi o parte din acele argumente.
S-a invocat altãdatã, ºi se mai invocã ºi astãzi, deºi numai cu jumãtate gura,
cã învãþãtorul este prea încãrcat cu cinci clase. Ne mirãm cã cei care invocã
exemplul strãinãtãþii pentru a-ºi susþine ideile, nu au cãutat sã vadã mai de aproape cum stau lucrurile pe acolo. Ar fi vãzut cã în þãrile cele mai înaintate, învãþãtorii nu sunt mai puþin încãrcaþi decât la noi; din contrã.
Iatã câteva cifre:
În Franþa, în 1894/1895, erau 67.470 ºcoli primare, socotite la un loc cele
elementare cu cele superioare. Ele aveau 105.162 institutori. Erau dar cel puþin
1. E vorba de domnitorul Munteniei Alexandru Ghica, care a domnit din aprilie 1834
pânã la octombrie 1843 ºi a fost apoi caimacam în 1856, când a prezidat la adunarea divanului
adhoc. El este cunoscut ca sprijinitor al ºcoalelor ºi ca înfiinþãtor de burse pentru copiii sãraci;
el a hotãrât ca la numirea în slujbele statului ,,sã se puie înainte atestaturile ce trebuie sã albã
fiecare de la ºcoalã ºi pe temeiul acestora sã facã stãpânirea primirea lor în slujbe“. Haret se
referã aici cu deosebire la mãsurile luate la 24 ianuarie 1838, cãci atunci s-a hotãrât sã se
înfiinþeze în toate satele ºcoli pentru copiii satelor. Fiindcã nu existau pe atunci localuri speciale ºi personal pregãtit, s-a decis: 1) sã se facã apel la proprietari „care vor chibzui mijloacele cele mai înlesnitoare ca sã se poatã þine ºcoalã într-o încãpere potrivitã“; 2) sã fie
obligaþi cântãreþii bisericilor sã înveþe pe copii în schimbul unei plãþi ce vor primi din contribuþia enoriaºilor bisericilor, ºi cei care nu se vor simþi destoinici „vor urma câtãva vreme
pe varã la ºcoala din capitala judeþului spre a se deprinde la învãþãturile începãtoare“.
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29.778 ºcoli care nu aveau decât câte un singur institutor. În realitate, numãrul
lor era mult mai mare, pentru cã ºcolile din oraºe ºi ºcolile primare superioare
nu au numai câte doi institutori, dupã cum presupune calculul precedent, ci mai
mulþi. Tot aºa în Italia, în 1892, trebuie sã fi fost un minimum de 48.059 ºcoli
cu câte un singur institutor din un total de 51.385 ºcoli; în Elveþia 512 din 4.386;
în Suedia 2.830 din 4.621. În Prusia, în 1886, din 100 ºcoli, erau 68 cu un singur
învãþãtor, 17 cu câte doi ºi 15 cu câte trei.
Am putea sã continuãm ºi mai departe enumeraþia aceasta.
S-a pretins cã pe aiurea învãþãtorii au înlesniri speciale, din punctul de vedere
al programei, al numãrului de clase, al numãrului de ºcolari. Aceasta nu este exact.
Pretutindeni programa ºcolii primare cuprinde, ca ºi la noi, învãþãtura religiei,
scrierii, citirii, aritmeticii, compunerea, istoria þãrii, geografia, istoria naturalã,
cântul. În Danemarca, „învãþãtorul trebuie sã dea copiilor un învãþãmânt care sã
distrugã prejudiciile ºi sã facã din copii oameni buni ºi oneºti, dupã doctrina evanghelicã creºtinã, ºi sã le dea cunoºtinþele ºi îndemânarea necesarã pentru a deveni
cetãþeni utili ai statului“. Dacã proiectele dlui ministru de Instrucþie al nostru vor
cãpãta putere de lege, România va fi singura þarã în Europa civilizatã care va fi
restrâns învãþãmântul sãu obligatoriu numai la citire, scriere ºi cele patru operaþii
cu numere întregi.
Cât pentru numãrul legal al elevilor unui învãþãtor în marele ducat de Hessa,
el este de 80, putând fi crescut pânã la 100; în Wurtemberg, de 90; în Austria, de
80; în Danemarca, de 100.
Numãrul de clase pe aiurea nu este limitat, ca la noi; ºcolarii se împart în
secþii, dupã gradul lor de instrucþie, ºi învãþãtorul este dator sã se ocupe de toate.
Înlesnirea fãcutã la noi în 1898, de a se dispune cele 5 clase numai în 3 divizii,
nu existã aiurea.
Din toate punctele de vedere, dar, situaþia învãþãtorului nu este mai grea la
noi decât este pe aiurea, unde cu toate astea nimãnui nu i-a trecut prin minte sã
restrângã învãþãmântul, pentru a uºura pe învãþãtor.
Ne rezervãm sã revenim în o serie de articole cu un studiu mai detaliat al
organizãrii ºcolare din þãrile strãine, din care se va vedea în mod documentat cã
lucrurile stau pe acolo cu totul altfel decât vor sã le prezinte partizanii schimbãrilor rele ce se proiecteazã la noi.
Nu pot însã sã mã opresc de a releva aici o eroare pe care o gãsesc în broºura care serveºte de bazã ºi de punct de plecare a mãsurilor destructive ce se
plãnuiesc contra învãþãmântului rural. Citez textual:
„În Germania, statul, tot pentru a asigura celor mulþi cunoºtinþele absolut necesare, a organizat, de la 1872, aºa numita ºcoalã primarã de o clasã ºi nu existã cãtun
sã n-aibã o ºcoalã de acestea; ba sunt comune cu mai multe ºcoale de o singurã
clasã. Iar pentru a asigura celor ce vor ºi alte cunoºtinþe a organizat ºcoala primarã
propriu-zisã sau ºcoala model cu trei clase, trei învãþãtori ºi trei cursuri“.
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Nu voi ºicana pe autor asupra sintaxei sale, cãci este altceva mai însemnat
de observat aici. Este cã d-sa dã în bucata citatã cuvântului de clase sensul ce i
se dã la noi, ºi aici se înºealã.
La noi o clasã este o grupã de ºcolari care urmeazã deodatã ºi împreunã o
aceeaºi parte a programei, care se poate termina într-un an. (Art. 31 al. IV din
legea învãþãmântului primar zice: „Cursurile vor dura patru ani ºi vor fi
împãrþite în patru clase“; iar art. 3 din legea învãþãmântului secundar spune:
„Liceele au opt clase, fiecare de câte un an“. Aceste citate precizeazã bine
sensul ce dãm noi cuvântului clase). Dar autorul broºurii nu a ºtiut cã germanii,
ca ºi francezii, înþeleg prin cuvântul clasã întreaga grupã de ºcolari care primesc
învãþãmântul de la un acelaºi învãþãtor, fãrã consideraþie de împãrþirea lor în
secþii, aºa cã ºcoala cu o singurã clasã, pe care o descoperã autorul în Germania,
nu este altceva decât ceea ce numim noi ºcoala cu un singur învãþãtor. Dar
precum acel singur învãþãtor de la noi predã întreaga programã de 5 clase, tot
aºa face ºi învãþãtorul german în acea unicã salã de clasã în care predã el.
Ar fi fost uºor autorului sã nu cadã într-o aºa de gravã eroare, dacã ºi-ar fi
amintit cã în Germania învãþãmântul primar obligatoriu cuprinde, ca ºi la noi:
religia, citirea, scrierea, aritmetica, geografia, istoria Germaniei, cântul, desenul, istoria naturalã ºi, pe deasupra, istoria omului. Ce fel de cap ar trebui sã
aibã copiii germani, pentru ca sã poatã face toate acestea într-un singur an?
Iatã cu câtã superficialitate îºi formeazã convingerile unii oameni ºi pe ce fel
de argumente se cautã a se zdruncina edificiul nostru ºcolar pânã în temeliile lui!
Deocamdatã este destul sã conchidem cã putem sã ne mulþumim ºi noi cu
o stare de lucruri cu care se mulþumesc þãri ca Germania, Franþa ºi Danemarca.
Cei care aratã atâta dorinþã aparentã de a uºura munca învãþãtorilor, cautã în
realitate sã-ºi concilieze buna voinþã a acelora dintre ei, din norocire puþini
numeroºi, pe care momeala unei împuþinãri de muncã i-ar putea face sã
primeascã de bunã anihilarea învãþãmântului þãrãnesc.
De altfel, e de ajuns o examinare cât de superficialã a proiectelor ministerului, pentru a se vedea cât de închipuitã este pretinsa uºurare a învãþãtorului.
Dupã acele proiecte, ºcoala ruralã rãmâne cu douã cursuri; unul de trei ani, obligatoriu pentru toþi copiii, ºi altul de trei ierni, obligatoriu pentru cei care îºi propun sã urmeze ºcolile de agriculturã sau de meserii. Mai este un curs facultativ
de trei ani, pentru cei ce-ºi propun sã intre în ºcolile secundare. Unde se vede
aici uºurarea învãþãtorului? Ce deosebire va fi pentru el între starea de azi a
lucrurilor, când are cinci clase obligatorii, ºi cea de mâine, când va avea trei ani
ºi trei ierni obligatorii? ªi mai trebuie pus la socotealã cã ministerul spune cã
are sã dea o dezvoltare mai mare decât azi învãþãmântului practic agricol. Cine
va da acest învãþãmânt? Nu tot învãþãtorul?
Putem dar considera uºurarea învãþãtorului ca o ficþiune ºi sã trecem la
altceva.

+Opere_vol_VIII_30_09.qxd

12/3/2010

11:51 AM

Page 100

100 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. VIII

* * *
Sunt ani de zile de când se vorbeºte mereu cã programele, îndeosebi cele
primare, sunt prea încãrcate. Dl ministru a crezut cã gãseºte ºi aici un argument
pentru proiectele sale. D-sa a zis: „ªcoala ruralã este o ºcoalã teoreticã; voi da
afarã toatã teoria, ca sã rãmânã numai practica, câtã este necesarã þãranului“.
Ce lesne este sã se amãgeascã cineva de vorbe, când nu-ºi dã ostenealã sã
cerceteze lucrurile! E destul sã examineze cineva programa, ca sã vadã la ce se
reduce învinovãþirea. Iacã ce cuprinde ea: religia, limba românã, aritmetica ºi
geometria, istoria, geografia, ºtiinþe fizico-naturale, exerciþii de intuiþie, caligrafia, desenul, cântul, gimnastica, lucrul manual.
Enumerarea aceasta nu poate da o idee exactã de ce este în realitate programa ºcolii primare, dacã nu se cerceteazã mai de aproape. Atunci poate vedea
cineva cã ea este redusã la minimum posibil. Deja acum doi ani, eu însumi am
adus învãþãmântului limbii române cea mai însemnatã ºi cea mai curajoasã
uºurare, prin suprimarea învãþãmântului pur formalist ºi atât de fastidios al
gramaticii. S-a fãcut aceastã simplificare foarte însemnatã, fãrã zgomot, fãrã
anchete, fãrã comisii costisitoare ºi fãrã a distruge nimic.
Dl ministru însã îºi propune sã reducã învãþãmântul rural obligatoriu numai
la citire, scriere ºi calcul; dar presupunem cã se va îndura sã nu excludã nici religia, care este aºa de utilã pentru a da þãranilor învãþãminte de resignare ºi de supunere. De altã parte, pe suprimarea cântului, desenului ºi gimnasticii credem cã
d-sa nu pune mare preþ. Rãmâne dar numai geografia, istoria patriei, ceva noþiuni
de geometrie ºi de ºtiinþe naturale. Toate acestea reprezintã 6 ore pe sãptãmânã
pentru toate clasele primare la un loc. Dar în aceste 6 ore, copilul întãreºte ºi utilizeazã cunoºtinþele cãpãtate în toate celelalte, învaþã sã-ºi cunoascã þara ºi neamul
ºi capãtã despre lumea fizicã cunoºtinþe care îi sunt indispensabile pentru viitoarea
lui meserie de plugar ºi pe care tot va trebui sã le înveþe în altfel, dacã va fi a i se
face curs de agriculturã practicã. În fine, aceste 6 ore sunt cele care stabilesc legãtura între ºcoala ruralã ºi restul învãþãmântului ºi care împiedicã ca învãþãmântul
public sã fie un mijloc de a despãrþi neamul românesc în caste, în loc de a fi
cimentul care sã uneascã la un loc toate forþele þãrii. Dacã învãþãmântul acestor 6
ore se suprimã, întru nimic nu va câºtiga ºcoala ruralã în sensul practic; dar va
înceta de a mai merita numele de ºcoalã naþionalã; va rãmâne ceva în felul fostelor ºcoale þinute de paracliseri prin tindele bisericilor; va sãpa mai adânc abisul
care separã þãrãnimea de restul þãrii ºi va merita anatema viitorului, pentru care va
fi pregãtit cea mai periculoasã moºtenire ce poate ameninþa existenþa unui stat.
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* * *
Este vrednicã de observat îndemânarea – cam greoaie – cu care adversarii
învãþãmântului popular cautã sã se foloseascã de orice împrejurare, pentru a
justifica întreprinderile lor.
Îi vãzurãm invocând uºurarea programei. Dar la 1893 tot dlor au mai fãcut
o încercare de a ciunti ºcoala ruralã, ºi atunci, nu numai cã nu dau drept motiv
uºurarea programelor, ci din contrã au alcãtuit programele cele mai grele ce s-au
vãzut vreodatã, încât peste un an au trebuit tot dlor sã le mai uºureze.1 Aºadar,
ciuntirea ºcolii rurale nici chiar pentru dlor un este deloc o consecinþã a
simplificãrii programelor. Dar pentru cã au auzit cã acum doi ani s-a fãcut aºa
ceva ºi pentru cã ºtiu cã asemenea simplificãri sunt populare, au cercat sã se
foloseascã de un mijloc popular pentru a masca o faptã foarte nepopularã.
Acelaºi lucru se întâmplã ºi cu învãþãmântul practic.
Sunt aproape 20 ani de când, la 1886, s-au pus bazele unei discuþii, din care
a ieºit în cele din urmã reforma învãþãmântului; sunt 12 ani de la legea învãþãmântului primar din 1893. Auzit-a vreodatã cineva pe dl ministru actual, ori pe
amicii ºi colaboratorii sãi, fie ºi pe autorul legii din 1893, preocupându-se de
caracterul practic ce trebuia dat învãþãmântului primar? Vãzutu-i-a cineva luând
sau propunând cea mai micã mãsurã în acest sens? ªi, cu toate acestea, tot au
fãcut la 1893 decapitarea învãþãmântului rural ºi l-au lãsat tot exclusiv teoretic.
Prin urmare, nici preocuparea aceasta nu avea nicio legãturã în mintea d-nealor,
cu chestia reducerii învãþãmântului rural.
Iacã însã cã ministerul precedent ia iniþiativa de a îndrepta pe cale practicã
învãþãmântul primar. El gãseºte mijloace pentru aceasta, le pune în practicã,
gãseºte colaboratori numeroºi, harnici, inteligenþi ºi devotaþi. Încercarea se face
cu succes ºi întâmpinã aprobãri unanime.
Ei bine, ºi aceastã îmbucurãtoare iniþiativã a trebuit sã fie întoarsã de actualul domn ministru, pentru a contribui la desãvârºirea unei fapte rele. A crezut cã
e bine sã acapareze favoarea publicã câºtigatã pentru o îndrumare sãnãtoasã ºi
bunã, pentru a acoperi o încercare al cãrei scop este diametral opus de acela pe
care-l urmãrea fostul ministru.
Timp de patru ani în ºir, eu dovedisem cã organizarea actualã a ºcolii primare
se poate completa foarte bine cu practica agricolã la þarã, cu lucrul manual în
oraºe, fãrã a fi nevoie pentru aceasta de a tãia orice relaþiune între ºcoala ruralã ºi
cea urbanã. În concepþia mea, ºcoala ruralã ºi cea urbanã trebuie sã posede în
1. Aluzie la legea învãþãmântului primar fãcutã de Take Ionescu în 1893, schimbatã de
Poni în 1896. În acea lege învãþãmântul primar era aºa organizat încât numai un mic numãr
de comune îl aveau complet. Asupra acestei chestiuni vezi în colecþia de faþã: vol. VII, p. 179
ºi urm. ºi vol. VIII, p. 82 ºi urm.
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comun toatã acea parte a învãþãmântului fãrã care dobândirea unei culturi intelectuale mai superioare devine imposibilã; ele trebuie însã sã se diferenþieze în
ceea ce priveºte partea practicã, care la þarã trebuie sã se refere cu deosebire la
cultura pãmântului, iar în oraº la industrie.
Am vãzut, în timpurile din urmã, cã unii au cãutat sã mã punã în contrazicere cu mine însumi, pretinzând cã cele ce am spus eu în privinþa caracterului
practic ce trebuie dat învãþãmântului primar ar fi o capitulare. Dacã ºi-ar fi dat
ostenealã sã judece lucrurile mai de aproape, ar fi vãzut cã cele ce am spus eu
nu seamãnã deloc cu chipul cum alþii înþeleg chestia; dar cã mai ales modul cum
am pus eu în practicã cele ce am spus, nu se împacã deloc cu tendinþele celor
care vor „sã închidã pentru sate porþile învãþãmântului secundar ºi superior“.
Altfel, ce sens ar avea goana de astãzi contra organizaþiei înjghebate de mine?
Am putea sã ne mai punem multe întrebãri în privinþa chipului cum înþelege
dl ministru sã dea caracter practic ºcolilor rurale. Am putea sã ne întrebãm ce fel
de agriculturã mai raþionalã vor putea învãþa niºte copii care nu ºtiu decât abecedarul ºi nu au nicio cunoºtinþã, cât de micã, de istoria naturalã? Ce lucrãri vor
putea face ei, la o vârstã când nu vor putea þine nici sapa în mânã? De unde vor
lua învãþãtorii cunoºtinþele de înaltã agriculturã pe care le va pretinde dl ministru,
când, chiar pentru puþinul ce le ceream eu, a trebuit înjghebatã o întreagã organizare, cu învãþãtori ambulanþi, cu conferinþe la ºcolile de agriculturã, cu înfiinþarea
ºcolii de la Râmnicul-Sãrat etc.? Dar ar fi prea multe întrebãri, ºi ºtim cã dlui
ministru nu-i place sã se munceascã prea mult. Când vrea sã facã o reformã, dlui
întâi o face ºi lasã pe alþi sã se descurce cu dânsa cum vor ºti. Aºa e lesne sã faci
reforme.
Aºa se pregãteºte viitoarea reformã, care, dacã s-ar realiza, ar rupe firul tradiþiei noastre ºcolare de 70 de ani. Se proiecteazã a se reduce învãþãmântul primar la trei ani obligatorii în ºcoalele rurale, la doi ani în cele urbane; dupã
aceasta, copiii care îºi propun sã urmeze în ºcoalele secundare, sã treacã într-o
secþie facultativã de trei ani; iar cei ce se destinã ºcolilor de agriculturã sau de
meserii, într-o secþie obligatorii de trei ierni la þarã ºi de doi ani la oraº.
Este un întreg sistem, cu coridoare ºi cu ascunzãtori, imaginat într-adins
pentru a disimula scopul principal, care este de a se introduce secþia facultativã.
Aceastã secþie este mijlocul, mecanismul secret – francezii ar zice: le truc – prin
care reformatorul îºi propune sã restrângã învãþãmântul primar, îndeosebi pentru
þãrani, ºi a rupe continuitatea între ºcoala ruralã ºi ºcoalele mai superioare. În
adevãr, nu este evident cã toþi þãranii, care nu vor voi sã-ºi dea copiii la ºcoalã mai
mult decât trei ani, vor declara cã vor sã-i treacã în liceu ºi-i vor sustrage prin
aceasta de la terminarea ºcolii primare? ªi aºa fiind, ce sens mai are a numi
obligatorii cele trei ierni de la sfârºit? Ar avea sens dacã toþi copiii de þãran care
nu merg la liceu ar fi obligaþi sã urmeze ºcoalele de agriculturã sau de meserii; dar
dacã nu vor sã le urmeze, nu este evident cã obligativitatea ºcolarã în realitate se
reduce numai la primii trei ani?
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De altfel, reformatorii înºiºi declarã cã secþia superioarã nu se va înfiinþa
decât la un mic numãr de ºcoli, se zice cã una singurã pe plasã. A se mai vorbi
de învãþãmântul primar complet pentru copiii þãranilor care astãzi abia-i trimit
la ºcoala din satul lor ºi care mâine vor trebui sã-i punã în pension la ºcoala de
peste ºapte sate, nu este a râde de dânºii?
Am mai putea aminti din nou desfiinþarea ºcoalelor normale, pentru a face
imposibilã recrutarea învãþãtorilor; desfiinþarea amenzilor ºcolare, care a golit
din nou ºcoalele abia umplute; oprirea lucrãrilor de construcþie de ºcoli sãteºti;
refuzul oricãrei îmbunãtãþiri pentru ºcoala ruralã într-un buget încãrcat cu nenumãrate cheltuieli inutile sau vãtãmãtoare. Toate acestea ºi multe altele trebuie
mereu repetate, pentru a pune în deplinã luminã hotãrârea luatã de a se reduce
la nimic învãþãtura sãteanului.
Nimic nu va putea întuneca acest adevãr.
* * *
Dacã acum ne întrebãm care sã fie explicaþia acestei lupte înverºunate, dusã
cu atâta stãruinþã ºi pe toate cãile de atâþia ani, contra învãþãmântului þãrãnesc,
o gãsim în articolele acelora care ºi-au luat greaua sarcinã de a justifica
atentatul. Iacã-o: „Nu trebuie ca braþele muncitoare de pãmânt sã se împuþineze
ºi ca sãtenii sã vinã ºi ei sã mãreascã numãrul postulanþilor de posturi“.
Minunat chip de a rezolva chestiile cele mari sociale ºi mai ales minunat
chip de a înþelege raporturile între diversele pãturi ale societãþii!
Dar astãzi cine mai crede cã prin mijloace empirice se poate lecui un rãu
social? Toatã lumea ºtie cã trebuie cãutate rãdãcinile lui adânci ºi acolo aplicat
remediul. Pentru a reþine pe þãran la þarã, trebuie ca viaþa lui acolo sã fie posibilã;
trebuie sã fie pus în poziþie de a-ºi agonisi traiul în mod sigur ºi larg. Trebuie sã
gãseascã ºi la þarã asigurarea libertãþii lui, a drepturilor lui; sã aibã ºi el parte de o
justiþie ºi o administraþie bunã; sã fie apãrat de exploatarea cãmãtarilor, a slujbaºilor necinstiþi ºi a deþinãtorilor de pãmânt care nu au milã de el; sã nu se falsifice legile, pentru ca sã-l facã pe el sã plãteascã de douã ori mai mult bir decât
se cuvine; sã fie ºi el tratat ca om. Iacã ce trebuie sã se facã pentru ca þãranii sã nu
dezerteze câmpiile. Trebuie cineva sã fie prea strãin de treburile þãrii, ca sã nu ºtie
cã þãranul nostru îºi iubeºte þarina ºi cã nu cere mai bine decât sã rãmânã pe dânsa.
Dar când vede cã toate împrejurul lui merg spre bine ºi numai el stã pe loc sau dã
înapoi, cum sã nu tragã ºi el spre oraº, unde sunt toate bunãtãþile? Este dar o
naivitate fãrã seamãn a se crede cã cu desfiinþarea ºcolii sãteºti se va opri curentul
acesta. Curentele sociale nu se opresc prin piedici artificiale, precum cursul
râurilor nu se opreºte prin stãvilare. Þãranii care nu vor mai putea trãi la þarã tot
vor veni la oraº, cu deosebire cã, în loc de a se face doctori, avocaþi ºi ingineri, se
vor face mãturãtori de stradã sau pretorieni, în solda întreprinzãtorilor de
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scandaluri publice; ºi când ºi calea asta li se va închide, vor emigra peste graniþã,
precum au fãcut pânã acum 50 de ani, umplând þãrile vecine, ºi precum fac ºi azi
þãranii din alte pãrþi care în þara lor nu mai pot trãi.
ªi spartanii din vechime se temeau de hiloþii lor ºi-i opreau de la orice învãþãturã, de fricã sã nu ajungã sã domine în stat. ªi plantatorii din America creºteau
pe copiii de sclavi în aºa fel încât sã nu poatã face altceva decât sã munceascã pe
plantaþiile lor. Oare acolo am ajuns noi ºi apropierea aceasta nu va îngrozi pânã
ºi pe cei care la noi se gândesc tot la aºa ceva?
Pentru ce privirile lor se întorc numai spre asemenea tablouri ºi nu vor sã se
uite ºi spre þãrile unde þãranul este bogat, instruit ºi cu toate acestea lipit de pãmântul lui? Pentru ce în Danemarca, în Norvegia, în Elveþia, nu existã pericolul
invaziei oraºelor de þãrani, deºi nicãieri þãranii nu sunt mai cultivaþi decât acolo?
Pentru ce în Danemarca primul ministru este chiar astãzi un simplu plugar cu
câteva pogoane de pãmânt, fãrã ca aceasta sã se considere ca un pericol de stat?
Pentru cã pe acolo însãºi ºcoala a fãcut pe þãrani sã preþuiascã pãmântul ºi sã ºtie
sã-l foloseascã.
Aºa sã se facã ºi la noi. E de prisos sã se lege þãranii de glie, prin lanþurile
ignoranþei. Sã li se asigure chipul de a trãi cu îndestulare la þarã ºi sã nu se mai
teamã dl ministru de nãvãlirea lor. Ei îºi vor cãuta de pãmântul lor, iar politicienii îºi vor putea împãrþi în liniºte bugetul.
(,,Revista generalã a învãþãmântului“, anul I, nr. 3, octombrie 1905, pp. 145-156.)
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13.
O paralelã
Dl ministru al Instrucþiunii Publice ºi al Cultelor este, dupã cum toatã
lumea ºtie, ,,un înfocat naþionalist”
D-sa este membru al Ligii Culturale, pe care a ºi prezidat-o câtva timp1.
Ajuns ministru, d-sa a avut imediat a se ocupa de chestia institutelor NotreDame de Sion(24), ale cãror îndrãzneþe abateri dãduserã loc anul trecut la cunoscutele urmãriri, dupã care a venit judecarea ºi condamnarea institutelor culpabile.
Ministrul de atunci suspendase aplicarea pedepsei pânã la 10 decembrie 1904,
pânã când zisele institute trebuiau sã intre în regulã ºi sã dea garanþii sigure de
îndreptare pe viitor. Dar, la 22 decembrie, fostul guvern se retrage ºi reveni dlui
M. Vlãdescu sarcina de a face imposibilã repetarea celor sãvârºite în trecut2.
Au trecut de atunci 9 luni. În intervalul acesta, un fapt avem de notat: dl
ministru nu a gãsit încã timpul sã inspecteze nicio singurã ºcoalã publicã; d-sa
nu a gãsit vreme sã asiste la examenul niciunei ºcoli. ªi cu toate astea se afla,
între altele, chiar în timpul examenelor la Galaþi, unde sunt un liceu, o ºcoalã
profesionalã de fete, douã ºcoli comerciale, vreo 20 de ºcoli primare, fãrã a mai
vorbi de ºcoala normalã, a cãrei desfiinþare a fost primul sãu act de ministru, ºi
acela care i se va conta pentru totdeauna în viitor. Dar dl ministru a trecut doar
prin câteva din aceste ºcoli, fãrã a se opri, ºi s-a dus sã viziteze Institutul NotreDame de acolo, tocmai cel care se fãcuse mai culpabil din toate prin chipul cum
se purtase faþã de religia ºi naþionalitatea noastrã. D-sa a asistat ºi la examen, a
prezidat distribuirea premiilor ºi a pronunþat ºi un discurs, în care a recomandat
întregii noastre lumi ºcolare institutul catolic din Galaþi ca pe un model pe care
toþi trebuie sã-l imiteze. Ar fi voit sã facã aºa ºi pentru institutul din Bucureºti,
dar, neputând fi în douã pãrþi deodatã, a trimis aici cel puþin pe secretarul sãu
general.
1. Liga culturalã (Liga pentru unitatea culturalã a tuturor românilor), societate
înfiinþatã tn Bucureºti la 24 ianuarie 1891, în urma apelului unui grup de studenþi
universitari, a fost îmbrãþiºatã de mulþi profesori ºi oameni politici. M. Vlãdescu a fost al
patrulea preºedinte al Ligii (dupã Alex. Orãscu, Grigore Brãtianu ºi V. A. Urechia).
2. Chestiunea de care se vorbeºte aici se gãseºte cu de-amãnuntul expusã în discursurile
lui Haret din Parlament ºi în mãsurile sale administrative. Vezi în colecþia de faþã, vol. V, p.
283 ºi urm., p. 309 ºi urm.
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Ne abþinem a aprecia aici o asemenea atitudine, pentru cã motivele care au
dictat-o nu sunt de naturã de a fi discutate în aceastã ,,Revistã generalã a învãþãmântului“. Exprimãm însã mirarea cum un ministru al ºcoalelor, mai ales în
urma celor descoperite anul trecut, a putut face aºa ofensã corpului nostru profesoral, încât, bãnuindu-i ºi corectitudinea, ºi patriotismul, sã-i dea ca model o
instituþie strãinã, care a împins pânã la extremele ei limite nesocotirea sentimentelor celor mai scumpe oricãrui român.
Nu putem însã lãsa sã treacã aceastã ocaziune, fãrã a pune faþã în faþã purtarea actualului domn ministru cu aceea a altor bãrbaþi de stat, ei înºiºi creatorii
partidului politic din care face parte astãzi dl Vlãdescu, ºi care, deºi nu se taxau
de „înfocaþi naþionaliºti“, au ºtiut, în împrejurãri analoage, sã se poarte cu totul
altfel decât d-sa.
* * *
Era în anul 1858. Se înfiinþaserã deja în Bucureºti Institutul Diaconeselor
protestante ºi acela al Surorilor catolice, care acum este instalat în strada PitarMoº. Contra lor se ridicaserã învinovãþiri cã nesocotesc învãþãmântul limbii române, precum ºi al religiei ortodoxe. Atunci Vasile Boerescul, care dirija ziarul
,,Naþionalul“, publicã asupra acestei chestiuni un articol, a cãrui însemnãtate vor
ºti sã o aprecieze lectorii noºtri ºi pe care îl reproducem aici în întregime.
„În luna aceasta s-a publicat o foaie curentã, relativã la un institut de fete
dirijat de diaconese, de ritul protestant. Între alte contribuþii fãcute de strãini, mai
mulþi din români se vãd a fi contribuit cu partea cea mai mare a capitalului institutului. Cu toate astea citim în astã foaie: „Limbile predate vor fi cea germanã,
francezã ºi englezã, luându-se în vedere literatura lor. Pe lângã acestea, dupã
cerere, se va preda ºi limba românã“. Iatã dar limba românilor proscrisã din o
ºcoalã din þara românilor; când ea se va preda, va fi numai ca o graþie, dupã cerere.
ªi cu toate astea, domnii fondatori fac paradã de a lauda dãrnicia româneascã, care
în astã þarã este o virtute ereditarã, precum ºi nobilele sentimente ale acestei þãri
ospitaliere. Minunat mijloc de a-ºi pune în acord vorbele cu faptele, începând prin
a proscrie limba naþionalã! Apoi religiunea noastrã! Acea religiune pentru care
strãmoºii noºtri ºi-au vãrsat sângele ºi care a fost cel mai tare scut al naþionalitãþii
noastre! Nicio vorbã.
1. Vasile Boerescu (1830–1883), cunoscutul om politic ºi profesor la Facultatea de
drept din Bucureºti încã de la înfiinþarea ei (1859), a fost de multe ori ministru, de douã ori
la Instrucþie (1874, 1880). A fãcut politicã întâi cu conservatorii, apoi cu liberalii. Cunoscut
ºi ca ziarist: a înfiinþat douã importante organe de luptã politicã: ,,Naþionalul“ (1857–1861)
ºi ,,Pressa“ (1868–1881).
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Se vorbeºte de comunitatea evanghelicã, de biserica protestantã, de morala
acestui rit; nimic însã despre religiunea noastrã ºi morala ei, pentru acele fele ce
sunt de ritul ortodox. Dar se vede cã acest institut este numai pentru strãinii de
ritul protestant, cãci nu credem cã vor fi pãrinþi români care sã consimtã a-ºi da
fetele lor într-un institut de unde sã iasã uitând limba ºi religiunea pãrinþilor lor.
Oricum ar fi, noi n-am vãzut încã programa acestui institut. Nu ºtim dacã
astã programã va fi trecut prin discuþiunea acestei Eforii1 ºi dacã este supusã
autoritãþii ºi inspecþiunii ei. Credem cã aºa va fi; cãci niciun institut privat nu
poate sã existe afarã de sub autoritatea Eforiei. Fãrã aceasta, cea mai mare
anarhie ar avea o tristã influenþã asupra naþionalitãþii ºi religiunii noastre.
Afarã de aceasta mai auzim cã revizorul ºcoalelor nu s-a primit de cãtre ºeful
unui alt institut protestant de la biserica luteranã; cã într-un alt institut de fete de
la Sf. Vineri, þinut de surori catolice, limba ºi religiunea românã se aflã iarãºi
proscrise. Nu credem cã o asemenea stare anormalã sã poatã þine mult timp;
autoritãþile competente catã sã ia toate mãsurile spre a pune capãt unor asemenea
abuzuri. Aºteptând însã o altã soluþiune, pentru ce pãrinþii români nu preferã alte
institute naþionale, care se aflã în aceleaºi condiþii ca ºi cele strãine? Sau
corupþiunea ºi interesul au degradat atât inimile noastre încât în educaþiunea ce
dãm fiilor noºtri, sã nu ne mai preocupãm de limba noastrã, de religiunea noastrã?
Nu ºtim oare cã limba ºi religiunea sunt cei doi stâlpi care susþin edificiul unei
naþionalitãþi, ºi cã aceºti stâlpi cãzând, tot edificiul se va dãrâma? Suntem pentru
libertatea instrucþiunii, suntem pentru toleranþa religioasã; însã libertatea ºi
toleranþa nu exclud conservarea. Precum iubim libertatea ºi toleranþa pentru alþii,
asemenea le iubim ºi pentru noi! Dacã strãinilor le este liber a-ºi învãþa copii în
limba ºi religiunea lor, apoi ºi nouã sã ne fie liber, când voiesc a se însãrcina cu
educaþiunea copiilor noºtri, ca sã-i înveþe în limba ºi religiunea pãrinþilor lor. Dacã
strãinii pot deschide ºcoale în principate, apoi sã se supunã la legile ºi
regulamentele administrative ºi localuri. Acest principiu elementar se aplicã în
toate þãrile organizate ºi civilizate. Iubim libertatea ºi toleranþa, însã naþionalitatea
noastrã o punem mai presus de toate. De aceea vom combate orice poate atinge
sau slãbi aceastã naþionalitate. Acestea servesc de anunþ pãrinþilor de familie“.
V. Boerescu
(,,Naþionalul“, nr. 57, din 1858)
Directorul uneia din ºcoalele criticate, dl Neumeister,2 a invitat atunci ziarul sã asiste la niºte examene ale ºcoalei (era în iulie), la care în limba românã
1. Înainte de 1864, ºcoalele din Muntenia erau sub cârmuirea unei instituþiuni, numitã
Eforia ªcoalelor, compusã din 4 membri: 3 boieri ºi 1 profesor, care era ºi inspectorul ºcoalelor.
2. Care era ºi pastor protestant.
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era sã se examineze o orã. V. Boerescu(25) publicã invitarea ºi o comenteazã în
numãrul 59:
„Ca jurnalist, nu pot asista la examenul ºcoalei evangelice, cãci am susþinut
cã asemenea ºcoale nu se acordeazã cu principiul toleranþei ºi libertãþii noastre
ºi sunt în contra simþãmântului de conservare ce-l are orice naþiune. Ca profesor
de drept, nu pot asista la o ºcoalã care nu recunoaºte autoritatea Eforiei ºi a
Ministerului. Ca român, în fine, nu voi sã aprob indirect prin prezenþa mea o
ºcoalã pe care o consider ca o violare a autonomiei mele, ca un ce care voieºte
a se impune ca stat în stat. Poate cã ºcoala evangelicã sã fie foarte bunã, cã
învãþãturile sã fie prea bine predate, cã limba chiar românã, ca facultativã, sã fie
biniºor cunoscutã: toate acestea sunt consideraþiuni de o altã ordine. Îndestul cã,
ca asistent la examenul acestei ºcoale, eu nu aº putea face nicio observare,
deoarece directorul acestei ºcoale nu recunoaºte autoritãþile pãmântene ºi nu a
voit sã primeascã pe revizorul ce se trimisese de Eforie. Când aceastã ºcoalã se
va naturaliza, adicã când programa sa se va supune aprobãrii Eforiei ºi directorul sãu îi va recunoaºte autoritatea; când limba ºi religiunea românã se vor
considera ca parte integrantã a învãþãturilor junilor români, atunci cu mare
plãcere voi primi amabila invitare a dlui Neumeister.
Pentru moment însã, nu numai cã eu nu pot asista la examenul ºcoalei
evanghelice, îndemn chiar pe pãrinþii români a nu încuraja prin prezenþa lor
niºte ºcoale ce au început sã formeze un stat în stat.
V. Boerescu“
G. Costaforu1 fusese invitat la acelaºi examen. Costaforu a refuzat ºi i-a
scris dlui Neumeister o scrisoare publicatã în n-rul 60 al „Naþionalului“.
„Domnule Pastor,
Am primit cu plãcere invitarea d-tale, ca un semn primar despre viitoarea
intrare a ºcoalei d-tale sub autoritatea ºi inspecþiunea Eforiei. Aºteptând însã
aceastã fericitã întoarcere la legalitate, datoria mea îmi impune de a mã abþine
de orice vizitã care ar putea sã fie consideratã ca recunoaºterea unui stabiliment
pe care trebuim sã-l combatem din toate puterile noastre, pe cât timp nu va
dobândi legitimitatea existenþei sale.
Binevoieºte, Domnule Pastor etc.
Costaforu“

1. G. Costaforu (1821–1876), om politic ºi profesor la facultatea de drept din Bucureºti,
a fost ministru de instrucþie în 1871. În timpul de care se vorbeºte aici, era membru în
Consiliul superior al instrucþiunii.
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V. Boerescu comenteazã scrisoarea în câteva rânduri, invitând pe Neumeister sã „intre în legalitate“ ºi terminã: „O asemenea faptã i-ar face onoare ºi
nu ar vãtãma în nimic interesele ºcoalei ce directeazã“.
Seamãnã atitudinea lui V. Boerescu ºi G. Costaforu cu a dlui Vlãdescu?
Care din ei a înþeles rolul ºi datoria sa ºi care nu?
E trist ca pasiunea politicã ºi grija de a da satisfacþii nepermise unor partizani lipsiþi de scrupule sã împingã pe un ministru pânã acolo unde a mers dl
Vlãdescu. Liber este d-sa sã înþeleagã personal cum voieºte „înfocatul naþionalism“; dar nu era permis ministrului ºcoalelor sã meargã pânã a face întregii
dãscãlimi româneºti afrontul de a-i da ca model de urmat în chestie de naþionalism pe cãlugãriþele catolice de la Galaþi.
(,,Revista generalã a învãþãmântului“, anul I, nr. 3, octombrie 1905, pp. 172-176.)
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14.
Chestia culturalã în Rusia
Se ºtie cã, de un an încoace, Rusia este greu frãmântatã de tulburãri agrare,
care iau un caracter din ce în ce mai ameninþãtor, aºa cã unii se tem ca înseºi
temeliile statului rusesc sã nu fie puse în primejdie. Întâmplãrile acestea au atras
atenþia tuturor oamenilor de stat din lume, dintre care unii au crezut necesar sã
meargã chiar la faþa locului ca sã studieze cauzele celor ce se petrec. Astfel ºi
ziarul „Le Temps“, unul din cele mai mari ziare pariziene ºi cel care se bucurã de
cea mai mare autoritate în lumea toatã, în tot ce priveºte chestiile de politicã internaþionalã ºi chestiile cele mari sociale din lumea întreagã, a trimis un corespondent special al sãu, care sã-l þinã în curent cu miºcarea agrarã din Rusia. Din
scrisorile trimise de dânsul, reproducem în „Revista“ noastrã fragmentul urmãtor,
care face parte din corespondenþa publicatã în numãrul din „Le Temps“ de la 4
mai 1905. Cititorii noºtri vor aprecia înalta obiectivitate ºi spiritul luminat al
autorului acestor rânduri ºi vor face apropiere cu cele ce se petrec la noi ºi mai
ales cu rãsturnãrile ce se preparã în sfera învãþãmântului. Sã vadã oamenii luminaþi de la noi unde duce orbirea celor care nu înþeleg încã ce pericol este pentru
un stat a menþine poporul în întuneric. Dacã împãrãþia care pânã ieri se credea cea
mai puternicã din lume a ajuns pe marginea prãpastiei, din cauza îndãrãtniciei
celor care de 200 de ani, având conducerea afacerilor statului, au refuzat în mod
sistematic lumina minþii pentru pãtura þãrãneascã, cu cât mai culpabili sunt la noi
aceia care, dupã 70 de ani de silinþe spre a scoate poporul din întuneric, nãzuiesc
astãzi a ne întoarce spre starea înapoiatã din care începuserãm a avea speranþã cã
vom ieºi în curând. Ne îndoim cã reproducerea constatãrilor unui om luminat ºi
imparþial, care ni se potrivesc ºi nouã aºa de bine încât par cã ar fi fost scrise
anume pentru noi, va avea vreo influenþã asupra hotãrârilor viitoare ale celor care
plãnuiesc a lovi de moarte ºcoala sãteascã de la noi; dar ea va avea cel puþin
meritul de a contribui sã lumineze opiniunea publicã ºi sã precizeze bine responsabilitãþile în opera de distrugere ce se urmãreºte.
Mãrginim reproducerea noastrã numai la partea din corespondenþa din 4
mai 1905 care are legãturã cu chestia culturalã, singura care poate gãsi loc în
aceastã ,,Revistã generalã a învãþãmântului“ ºi care, de altfel, este ºi partea cea
mai importantã din citata corespondenþã.
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„Care sunt cauzele acestor tulburãri agrare? Aceasta este chestia care se dezbate în toate pãrþile ºi asupra cãreia fiecare vrea sã-ºi dea cu pãrerea. De vreme
ce mi se face ºi mie onoarea, chiar de acest ziar, de a mi se cere pãrerea în vederea cercetãrii ce am fãcut la faþa locului ºi a poziþiei mele imparþiale, cer voi sã
intru în câteva amãnunte.
Cine vrea sã înþeleagã bine miºcarea agrarã ºi, prin urmare, sã mãsoare importanþa ºi urmãrile ei, trebuie sã deosebeascã bine douã feluri de cauze printre
acele care au determinat miºcarea: sunt mai întâi cauzele generale, care au preparat terenul, ºi pe urmã cauzele locale, care au provocat exploziunea.
Prima cauzã generalã este nemãrginita ignoranþã a mujicilor1 (þãranilor). E
greu sã-ºi facã cineva idee de starea mentalã a unui þãran rus din cei de mijloc. Cu
totul lipsit de ºtiinþa de carte, neocupat o parte a anului din cauza asprimii climei,
care nu-l lasã atunci sã se ocupe de munca câmpului, sufletul lui este legãnat de
douã singure idei – ce, zic, douã idei! –, de douã visuri: unul relativ la religie, celãlalt de a avea pãmânt mult. Aceasta de a doua preocupare se pare cã s-a adãugat
pe lângã cea dintâi, de atunci de când prin desfiinþarea robiei2 s-au mãrginit
pãmânturile de care se poate dispune ºi au fãcut pe nepãsãtorii mujici sã aibã ºi ei
un fel de grijã pentru viitor. Pe lângã aceste douã idei, religia ºi pãmântul, nimic
altceva nu mai ocupã spiritul lor: nu cã din fire ar fi uºuratici, neinteligenþi sau
nepãsãtori, dar pentru cã nu li s-a procurat niciun aliment intelectual.
În adevãr, mai întâi ºcoalele sunt de tot puþine, pe urmã ele sunt în genere
foarte rele, din cauza piedicilor pe care guvernul le pune contra înmulþirii ºcoalelor þinute de zemstvuri3 ºi de particulari, ºi în locul cãrora el cautã sã substituie
niºte ºcoli numite parohiale, despre care nu îndrãznesc sã afirm cã meritã toate
a fi privite ca focare de culturã intelectualã.
Dar, dacã ºcoalele nu sunt numeroase, bibliotecile sunt încã ºi mai rare. În
adevãr, în aceastã extraordinarã þarã ruseascã, þãranii sunt consideraþi ca minori,
ºi chiar cãrþile care au putut strãbate prin întreitul ciur al cenzurii ruseºti4 tot nu se
gãsesc încã destul de potrivite pentru dânºii. Pentru aceºti minori, existã o cenzurã
specialã, mai restrictivã încã decât toate celelalte, aºa cã cãrþile, pe care le autorizeazã ea ºi pe care singure le pot citi mujicii, sunt curate copilãrii sau cu totul
goale de idei.
Este lesne de înþeles cã aceastã neauzitã izolare intelectualã a þãranului rus favorizeazã ieºirea la ivealã a tot felul de legende. În adevãr, se nasc veºnic legende
1. Sub acest nume se înþeleg în Rusia þãranii. (Nota Redacþiei.)
2. Pânã în 1861, þãranii din Rusia erau robi ai proprietarilor întocmai ca negrii în
America. (Nota Redacþiei.)
3. Un fel de consilii judeþene, analoage cu ale noastre, dar având atribuþii mai întinse.
(Nota Redacþiei.)
4. În Rusia, nu se poate nimic imprima decât dupã ce a trecut prin cercetarea cenzurii
guvernului, care are dreptul de a suprima tot ce i se pare ei cã reprezintã idei ceva mai
înaintate. (Nota Redacþiei.)
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în acest mediu: legende religioase, care lesne degenereazã în înfiinþare de secte
noi ºi legende relative la stãpânirea pãmântului. E de ajuns ca, din întâmplare sau
în mod intenþionat, un individ sã arate într-un sat o hârtie împodobitã cu peceþi ºi
sã susþinã cã aceastã hârtie acordã þãranilor dreptul de a pune mâna pe pãmânturile
vecine cu ale lor, pentru ca naivii mujici sã-l creadã îndatã. Au ei totdeauna câte
un motiv, pe care li l-au explicat bãtrânii lor, de a crede cã au fost nedreptãþiþi cu
împãrþirea de pãmânt ce s-a fãcut când cu dezrobirea lor. Câte procese au fost
pornite pe baza unor hârtii de acest fel, procese pe care þãranii în genere le-au
pierdut, ceea ce nu i-a împiedicat, pe ici pe colo, de a pune stãpânire pe pãmântul
contestat! Atât de tare era convingerea lor!
Þãranii nu au decât douã idei: credinþa religioasã ºi pãmântul; dar, oricât de
puternicã este în genere convingerea lor religioasã, încã mai adâncã, dacã se
poate, este la dânºii credinþa în puterea liberatoare a pãmântului, în ideea cã fericirea este în proporþie dreaptã cu întinderea de pãmânt a fiecãruia. Rãmaºi
într-un grad de civilizaþie inferioarã, murind de foame pe niºte þarine pe care
niºte þãrani europeni ar trãi în largul lor, neavând nicio idee de o culturã ºi de o
experienþã cât de puþin raþionalã, ei nu vãd alt leac pentru mizeria lor decât în
stãpânirea de domenii mai vaste. Deoarece politica guvernului a fost totdeauna
de a-i menþine în aceastã stare de inferioritate moralã ºi de a-i face sã creadã
(pentru a-ºi asigura supunerea ºi credinþa lor) cã el se ocupã de dânºii ca un tatã
de copiii lui, a urmat cã aceºti bieþi oameni care trãiesc ghemuiþi în colibele lor
n-au niciun simþ de responsabilitate personalã. În ei s-a dezvoltat cea mai periculoasã credinþã: Când nu vom mai avea pâine, ni se va da. Þãranii sunt imobilizaþi din cauza acestei credinþe a lor în ajutorul þarului ºi, în ziua când vor vedea cã acest ajutor este neputincios, ei se vor revolta desigur.
Astfel ignoranþa mujicilor, întemeiatã pe deºartele fãgãduieli ale guvernului, îi menþine într-un grad de culturã cu totul primitiv ºi, tot deodatã, când
vine mizeria, le aþâþã în chip nebunesc poftele lor de pãmânt.
Pe lângã aceastã mare cauzã, ignoranþa, pe lângã aceastã izolare intelectualã,
izvorâtoare de visuri nebune, sã adaugã încã ºi izolarea administrativã. Þãranii
ruºi, aceºti minori legali, sunt chiar prin lege despãrþiþi de tot restul naþiunii: ei
au instituþiile, drepturile ºi datoriile lor ºi nu este permis reprezentanþilor vreunei
alte clase sociale sã vinã sã se amestece în treburile lor sau sã le dea sfaturi. De
aceea, îndatã ce un om bine deghizat va putea, în vreme de tulburãri, sã pãtrundã
în sate pentru a rãspândi doctrine revoluþionare, el va avea putinþa sã aibã mai
mare succes decât dacã þãranii ar fi lãsaþi sã fie expuºi liberi la toate influenþele
contradictorii, bune sau rele.
.................................................................................................................................
Este lesne de înþeles cum, într-un teren aºa de bine preparat, pot încolþi în
sufletele mujicilor pretenþiile cele mai smintite. Tot deodatã e lesne de înþeles
cã, din cauza ignoranþei sale, o clasã lipsitã de orice echilibru intelectual, masa
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þãranilor dã un aliment foarte potrivit pentru toate aþâþãrile care o vor atinge la
partea sa simþitoare: chestia pãmântului…“
Regretãm cã nici spaþiul, nici cadrul acestei „Reviste“ nu ne permit sã
reproducem în întregime aceastã bucatã, care s-ar pãrea cã este scrisã anume
pentru noi, iar nu pentru ruºi. ªi când vedem uºurinþa ºi lipsa de seriozitate cu
care niºte oameni nepregãtiþi pentru locurile ce ocupã se joacã cu chestii de aºa
de mare gravitate; când vedem cã la începutul secolului XX mai este la noi o
întreagã grupã de oameni politici care tot cred cã întunericul minþii poate duce
la altceva decât la catastrofe, în care primele victime vor fi chiar cei culpabili
de a voi sã întoarcã lumea înapoi din mersul ei normal, ne întrebãm cu îngrijorare ce rezervã viitorul þãrii noastre, micã ºi slabã, dacã puternica Rusie a fost
adusã pe marginea prãpãstiei prin aceastã politicã oarbã ºi neinteligentã.
Dar în Rusia lumina a început sã se facã în astã privinþã, chiar în mintea
reprezentanþilor celor mai sus puºi ai clasei sociale, asupra cãreia cade rãspunderea acestei triste stãri de lucruri.
Acum câteva zile, când cu dezbaterile urmate la Peterhof(26) cu ocazia instituirii constituþiei ruseºti, au fost unii care au cerut ca în noua stare de lucruri sã
se rezerve nobilimii locul privilegiat pe care-l avusese pânã atunci. La aceastã
pretenþie, marele duce Mihail Nicolaevici, vãrul împãratului, a rãspuns cu asprime, dar cu mare dreptate:
„Care sunt meritele nobilimii? Ea a supt pe þãrani pânã la mãduvã, fãrã sã
le dea cea mai micã culturã. Toate posturile bine plãtite ale statului, nobilimea
ºi le-a însuºit, pentru a introduce peste tot dezordinea, prin neglijenþa sa. Nobilii
sunt cauza acestei stãri de lucruri în imperiu. Nu-i vedeai decât când era vorba
sã primeascã favoruri grase. În aceste condiþii, nu poate fi vorba de meritele
nobilimii“.
La noi, dupã ce cã pânã acum nu s-a dat þãrãnimii cultura la care avea drept,
acum se fac încercãri de a i se mai reduce ºi acea puþinã de care are parte; iar
cei care fac aceastã încercare sunt, nu nobili, ci oameni ieºiþi ieri-alaltãieri din
popor. Ei sunt mai culpabili decât nobilimea ruseascã.
Norocul este cã asemenea încercãri sunt de mai înainte condamnate sã
disparã, zdrobite sub greutatea ridicolului, singura rãsplatã pe care o meritã.
(,,Revista generalã a învãþãmântului“, an. I, nr. 3, octombrie 1905, pp. 182-186.)
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15.
Socoteli
Cu acest articol începe o serie de patru, care se leagã unul cu altul (Lãmurirea unei
situaþii ºi Un comunicat) ºi se încheie printr-unul care poartã acelaºi titlu ca ºi primul.
Ele se ocupã de gestiunea averii statului sub ministeriatul dlui M. Vlãdescu, cãreia
Haret îi face o criticã acerbã.

Titlul acesta poate sã surprindã într-o publicaþie ca „Revista“ noastrã, al
cãrei obiect este discutarea chestiilor de organizare generalã a învãþãmântului ºi
de metodicã. Sunt însã chestii de naturã materialã care se leagã cu învãþãmântul
în mod aºa de intim, încât nu ne putem dezinteresa de dânsele. Astfel ar fi, spre
exemplu, bugetul ºcolilor.
Dar, în cele ce avem a spune aici, se mai amestecã ºi o altã consideraþie.
Dupã cum am mai spus ºi cu alte ocazii, credem cã administraþia învãþãmântului, mai mult decât oricare alta, trebuie sã fie feritã de orice învinovãþire
întemeiatã, de orice bãnuialã de incorectitudine. Una din douã: ori cã educaþia
moralã a generaþiunilor tinere este în adevãr scopul principal al ºcolii, care dominã de la o mare înãlþime pe toate celelalte, ori cã ºi aici punem ca paravan o
vorbã mare, pentru a ascunde fapte ce nu se pot mãrturisi.
În primul caz, trebuie ca aceia care sunt chemaþi a conduce, într-o mãsurã
oarecare, treburile ºcolare, sã dea ei cei dintâi exemplul celei mai scrupuloase
corectitudini, al celui absolut respect pentru lege, cinste ºi dreptate; cãci tot ce
fac ei se ºtie, se simte, se comenteazã în întreaga lume ºcolarã ºi oricine ºtie cã
exemplul rãu rareori se pierde. Cine va putea crede, spre exemplu, ca promovarea în masã fãcutã astã varã, pentru a se favoriza comerþul necinstit al câtorva
negustori care nu se sfiesc a specula pânã ºi sufletul curat al copiilor nu va fi o
lecþie de necinste de care-ºi vor aduce aminte în viitor nu numai adolescenþii
care s-au folosit de dânsa, ci ºi alþii?
Dar dintre toate formele de exemple rele, acele care se referã la manipularea
banilor publici sunt cele mai periculoase, pentru cã forma lor brutalã loveºte în
mod mai violent simþul moral ºi le face sã fie cu mai multã intensitate inteligibile
pentru cei mai mulþi.
Acestea sunt motivele pentru care nu putem sã nu ne ocupãm de cele ce se
petrec cu fondurile Ministerului de Instrucþie ºi ale Casei ªcoalelor, fapte care
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de mai multe luni au pus în chestie nu numai priceperea, dar ºi corectitudinea
cu care se întrebuinþeazã banii publici la acel minister. Suntem cu atât mai mult
datori sã ne ocupãm de ele, cu cât în afarã de influenþa dezastroasã pe care o au
asupra moralei publice – lucru mai subþire, pe care nu-l poate simþi oriºicine –
aceste fapte au luat niºte proporþii aºa de mari, încât au ajuns sã punã în pericol
însãºi existenþa a douã instituþiuni ºcolare de prima ordine: Casa ªcoalelor ºi
Casa de Economie a corpului didactic.
Nu mã voi ocupa de modul cum se întrebuinþeazã acele fonduri din bugetul
propriu al ministerului care, mai mult sau mai puþin, nu au altã protecþie contra
risipei decât simþul de legalitate ºi respectul pentru banul public al ministrului.
Astfel sunt fondurile pentru transporturi, diurne, diverse subvenþii, fondul extraordinar etc. Se ºtie cã toate aceste fonduri au fost sleite cu desãvârºire încã din iunie,
abia dupã trei luni de la punerea în aplicare a bugetului, aºa cã am vãzut în iunie
acordându-se credite suplimentare considerabile pentru transporturi, indemnizãri ºi
extraordinare. Aceasta nu a împiedicat ca cheltuielile sã-ºi urmeze mersul lor
vertiginos, aºa cã în septembrie un funcþionar superior al ministerului declarã pe
faþã, în prezenþa a multã lume, cã ministerul cheltuise pânã atunci, în cinci luni,
400.000 lei pentru transporturi, pe când bugetul îi acorda numai 80.000 pentru anul
întreg. Era lesne de prevãzut cã va fi aºa, deoarece de atâta timp biletele de liber
parcurs ale ministerului au ajuns sã se speculeze prin gãri cu rabat de 50%.
Dar aceste lucruri, precum ºi multe altele pe care nu voiesc a le enumera
aici ar privi pe ministru ºi pe cei chemaþi a-l controla ºi nu ne-am ocupa de ele,
dacã nu ar avea rãsunet asupra situaþiei Casei ªcoalelor; cãci, dupã ce s-a cheltuit tot ce se putea cheltui din bugetul ministerului, pârjolul s-a întins asupra
Casei ªcoalelor, pe care a redus-o deja la extremitate.
* * *
Înainte de a intra în expunerea celor petrecute în timpul administraþiei actuale, este necesar sã dau câteva cifre asupra situaþiei din trecut a Casei ªcoalelor.
Se ºtie cã aceastã instituþie a fost înfiinþatã de dl P. Poni ºi a început a
funcþiona de la 1 aprilie 1896. Primul sãu administrator a fost dl Vasile Paladi,
care, în urma retragerii guvernului liberal, a fost înlocuit, în aprilie 1899, prin
dl Cristu Negoescu. La finele lui februarie 1901, noul guvern liberal numi pe dl
Mihail Popescu, cãruia în decembrie 1904 urmã din nou dl Cristu Negoescu,
numit de dl Vlãdescu, ministrul actual.
La înfiinþarea sa, la 1 aprilie 1896, Casa ªcoalelor dispunea de un sold de
162.500 lei 43 bani, proveniþi din diferite venituri proprii ºcolare. În interval de
trei ani, pânã la 31 martie 1899, acest sold, graþie administraþiei prudente a dlui
V. Paladi, a crescut la 873.245 lei 69 bani, adicã în mijlociu cu 236.915 lei 09
bani pe an. ªi, cu toate acestea, în intervalul acestor trei ani s-a început dotarea
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ºcolilor primare cu material didactic, care singurã a costat 1.250.816 lei. Este
drept sã adaug cã o parte din aceastã cheltuialã a fost achitatã în anii urmãtori.
Din soldul de 873.245 lei 69 de la 1 aprilie 1899, nu mai rãmãsese, la 1
aprilie 1901, decât 638.520 lei 32 bani. În aceºti doi ani, în loc de creºtere,
fusese dar o scãdere de 234.725 lei 37 bani, adicã în mijlociu de câte 117.362
lei 68 bani pe an.
E drept cã în aceºti doi ani se achitase o parte din materialul didactic pentru
ºcolile primare, comandat sub precedenta administraþie; dar atâta nu ar ajunge
pentru a se explica aceastã bruscã ºi însemnatã scãdere în averea Casei ªcoalelor. Adevãrul este cã nu se urmãrise cu destulã stãruinþã încasarea veniturilor;
în special, se lãsase în pãrãsire urmãrirea arenzilor pãmânturilor ºcolare,
precum ºi a anuitãþilor datorate de comune pentru împrumuturile contratate de
ele la Casa ªcoalelor, pentru construirea localurilor lor ºcolare. Au mai fost ºi
multe cheltuieli fãcute fãrã trebuinþã. Dar aceste sunt lucruri deja vechi, a cãror
elucidare nu este la locul ei aici.
Aºadar, la intrarea sa în serviciu, în februarie 1901, d. Mihail Popescu a
gãsit un sold de 638.520 lei 32 bani.
Pânã peste patru ani, la plecarea sa, aceastã avere crescuse la 3.094.577 lei
22 bani, care se descompune în modul urmãtor:
2.411.500 lei 00 bani,
180.000 lei 00 bani
78.000 lei 00 bani
425.077 lei 22 bani

în numerar ºi în efecte;
valoarea moºiei Gãlãºeºti-Albeasca, în întindere de vreo 2.000
pogoane;
parte din preþul casei Coandã, cumpãratã pentru construirea
localului Casei ªcoalelor;
împrumutaþi comunelor din fondurile proprii ale Casei ªcoalelor
pentru construirea localurilor lor de ºcoalã.

3.094.577 lei 22 bani.

A fost dar în aceºti patru ani o creºtere a averii Casei ªcoalelor de 2.456.056
lei 90 bani, adicã în mijlociu de 614.014 lei 22 bani pe an, care se datoreazã
numai înþelepciunii ºi economiei cu care administrase dl Mihail Popescu.
Administraþia trecutã îºi impusese aceastã linie de purtare, pentru cã voia nu
numai sã facã din Casa ªcoalelor instituþia binefãcãtoare ce a fost, ci sã-i asigure
în acelaºi timp existenþa în mod temeinic. Cãci, în afarã de numeroasele lucruri
bune deja realizate, ºi a cãror enumerare nu o voi mai face aici, pentru cã am
fãcut-o deja în altã parte1, Casa ªcoalelor mai are încã de împlinit ºi altele, printre
care cea mai urgentã este dotarea cu material didactic a ºcoalelor secundare ºi
speciale ºi a universitãþilor, fãrã a mai vorbi de altele. De altã parte, unele din
1. Despre activitatea Casei ªcoalelor, Haret a scris amãnunþit În Raportul cãtre Rege
din 1903. Vezi în colecþiunea de faþã, vol. II, p. 196 ºi urm.
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veniturile proprii ale Casei sunt destinate sã scadã, cum este reþinerea de 20% de
la suplinitori, care va dispãrea cu totul prin dispariþia suplinitorilor înºiºi.
Administraþia trecutã luase deja mãsuri pentru ca dotarea ºcolilor secundare
ºi a universitãþilor sã se desãvârºeascã pânã în trei ani; iar pe de altã parte, ºtiind
cã, din nenorocire, sunt ºi oameni pentru care jaful banului public este scopul
unic al puterii, a voit sã asigure o parte din capitalul Casei, prin cumpãrarea unei
moºii mari. Este foarte regretabil cã, din diverse împrejurãri, aceasta nu s-a
putut face, cãci astfel s-ar fi fãcut imposibilã o bunã parte, dacã nu toate actele
de nepomenitã risipã pe care le vedem petrecându-se zilnic.
Cu câtva timp înainte de schimbarea administraþiei precedente, unul din cei
mai înalþi funcþionari de astãzi ai Ministerului de Instrucþie avuse cinismul sã ne
spunã în faþã: „Bine faceþi cã adunaþi bani, ca sã avem noi ce cheltui”! Profeþia
aceasta a fost adusã la îndeplinire întocmai, cãci astãzi, din averea în numerar
de aproape douã milioane pe care am lãsat-o acum zece luni, nu credem sã mai
fi rãmas ceva. Casa ªcoalelor a ajuns sã nu-ºi mai poatã plãti datoriile ºi, pentru
ca sã trãiascã, sã comitã acte de acelea care pe un particular l-ar trimite înaintea
tribunalului corecþional.
* * *
Sã nu se aºtepte lectorii sã gãseascã aici enumerarea completã ºi amãnunþitã
a celor ce se petrec la Casa ªcoalelor. Aceasta nu se poate face aici, pentru cã un
numãr întreg din ,,Revista generalã a învãþãmântului“ nu ar ajunge pentru a se
spune numai cele ce ºtim noi; dar mai ales, pentru cã cele ce se petrec acolo se
þin în ascuns, ca orice faptã rea, ºi numai întâmplãtor transpirã câte ceva. Sunt
astfel inspectori, neprevãzuþi în niciun buget, care primesc lefuri mari, fãrã ca
mãcar decizia prin care au fost numiþi sã se fi publicat prin „Monitor“ sau prin
Buletin. Numai când va veni vremea sã se dea la ivealã cele ce se ascund astãzi
cu atâta îngrijire, numai atunci se va cunoaºte toatã întinderea dezastrului.
* * *
Se ºtie cã cheltuielile de personal ale administraþiei centrale a ministerului, a
Casei ªcoalelor ºi a Casei Bisericii la un loc au fost crescute, prin bugetul actual,
de la 441.900 lei la 776.608 lei, adicã cu 76%. Cei care au a face cu ministerul ºi
cu serviciile dependente de dânsul, pot spune dacã astãzi, cu un personal aproape
îndoit, serviciul se face mai bine decât se fãcea înainte. Dar nu de aceasta este
vorba aici; vorba este cã cifra de 776.608 este numai o cifrã fictivã, de vreme ce
cheltuielile de personal au fost în realitate crescute în proporþii fantastice în afarã
de buget, prin simple hotãrâri ale dlui ministru, dintre care o bunã parte, dupã cum
spuneam mai sus, se þin ascunse cu mare îngrijire.
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Se ºtie cã în sesiunea trecutã, dl ministru prezentase un proiect de buget în
care cheltuielile de personal ale administraþiei centrale erau încã cu mult mai mari
decât 776.608 lei; dar Camera, prin vot expres, a suprimat o mulþime din adausurile de personal cerute de dl ministru. Acest vot al Camerei a fost nesocotit cu
totul, cãci dl ministru, nu numai cã a înfiinþat la loc toate posturile pe care Camera
i le refuzase, dar încã le-a înmulþit, prin simple decizii ale sale. ªi-a adus aminte,
se vede, de Ludovic XIV, care înregistra însuºi prin simplã ordonanþã a sa cheltuielile pe care Parlamentul i le refuza. E treaba Camerei constituþionale din 1905
sã vadã dacã este potrivire între dl Vlãdescu ºi Ludovic XIV.
Sunt astãzi 11 arhitecþi ºi desenatori, în loc de 6, câþi erau mai înainte. ªi cu
toate acestea, nicio recepþie de lucrãri nu se face de arhitecþii plãtiþi din buget, ci
pentru aceasta se plãtesc indemnizãri de câte 400 lei ºi mai mult la arhitecþi,
ingineri sau oameni fãrã profesiune, care fac recepþiile pe care ar trebui sã le facã
arhitecþii Ministerului; ºi ar putea sã le facã, de vreme ce tot ei le fãceau ºi când
erau mai puþini. Sistemul de astãzi s-a urmat ºi între anii 1899 ºi 1901 ºi a costat
atunci câteva sute de mii de lei pentru niºte recepþii fãcute în condiþiile cele mai
rele posibile. Aºa va fi ºi acum.
De trei ani s-au început lucrãri mari de restaurare la mãnãstirile Agapia ºi
Vãratec, distruse prin incendiile din 1900 ºi 1903. Pânã anul trecut, aceste lucrãri artistice au fost conduse de arhitecþii Ministerului ºi ai Casei Bisericii; anul
acesta, lucrarea este condusã, cu platã de îndemnizare considerabilã, de un
inginer hotarnic!
Sunt acum 9 avocaþi, în loc de 4; dar pentru fiecare urmãrire, sau citaþie, sau
altã împlinire de forme legale, se plãtesc îndemnizãri la avocaþi strãini. Se citeazã
îndeosebi numele a doi necunoscuþi, care pânã ieri pledau pe la judecãtoriile de
pace ºi care în fiecare zi se întrec care sã se afle înaintea celuilalt la registraturã,
în momentul când soseºte expediþia. Cel care a sosit întâi pune mâna pe toate
adresele de naturã contencioasã ce sosesc ºi se duce cu ele de i se dã delegaþie sã
reprezinte Ministerul, Casa ªcoalelor sau Casa Bisericii, cu indemnizaþie mare.
Uneori se întâmplã certuri sau tocmeli între aceste pãsãri de pradã, în prezenþa
funcþionarilor scandalizaþi.
Vãzurãm deunãzi o decizie prin care unui funcþionar de minister i se face,
peste leafa lui, o diurnã de 200 lei pe lunã mai mare decât a unui inspector general,
ca sã inspecteze registrele ºcolilor de meserii, treabã care priveºte ºi care se fãcea
pânã acum foarte bine de cãtre inspectorul învãþãmântului meseriilor, fãrã nicio
diurnã deosebitã. Altuia i se dã o diurnã de 150 lei, fãrã sã se ºtie pentru ce.
Toatã lumea ºtie cã niciun post nou nu se poate înfiinþa în mod permanent
decât prin o lege, sau cel puþin prin buget. Dar dl ministru a fãcut sã se semneze
deunãzi un decret prin care se înfiinþeazã în minister un post nou de arhivar, a
cãrui leafã de 225 lei pe lunã se ia din fondurile Casei ªcoalelor.
Acestea sunt numai exemple; nu putem cita toate cazurile de acelaºi fel;
desigur, nici nu le cunoaºtem pe toate.
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Capitolul sinecurilor înfiinþate ad-hoc, pentru cãpãtuire de rude sau pentru
platã de servicii politice, este nesfârºit. Iacã o listã foarte incompletã a lor:
Un post de inspector domenial, care costã 7.200 lei pe an, plus diurnele ºi
transportul, creat la Casa ªcoalelor pentru o rudã, pe când domeniile Casei
ªcoalelor nu au toate la un loc nici 20.000 de pogoane, din care cele mai multe
sunt hotãrnicite;
Un inspector secundar, a 200 lei pe lunã, pentru fratele unui prefect prea
bine cunoscut;
Un inspector primar, a 600 lei;
Un inspector al învãþãmântului privat, a 500 lei.
Sã se observe cã în bugetul Ministerului sunt deja prevãzuþi trei inspectori
secundari (cu unul mai mult decât anul trecut), doi inspectori generali primari
(cu unul mai mult) ºi un inspector al învãþãmântului privat.
Un fin medic, inspector general sanitar, a 600 lei;
Doi medici inspectori sanitari, a câte 200 lei;
O domniºoarã nepoatã, inspectoare sanitarã a 200 lei;
Un post de inspectoare de limba francezã, a 200 lei, pentru o persoanã care
nu a fãcut niciodatã parte din învãþãmântul public ºi care nu a fãcut niciun studiu regulat;
Un post de inspector al caselor de economie ºcolare, a 300 lei, plus 143 lei
îndemnizare de transport, serviciu ce se fãcea pânã acum gratuit de un institutor
care îºi considerã misiunea altfel decât puternicii de astãzi;
Doi inspectori pentru muzicã. Asupra acestora se ºtie cã dl ministru hotãrâse numirea unui oarecare profesor ca inspector de muzicã; dar funcþionarul
însãrcinat a aduce la îndeplinire acest ordin, având un cumnat care purta acelaºi
nume, a profitat de aceastã împrejurare ca sã-i dea lui numirea; iar ministrul, ca
sã nu rãmânã de ruºine, a numit apoi ºi pe protejatul sãu; ºi astfel se face cã
avem doi inspectori de muzicã.
Mai sunt încã:
Un inspector însãrcinat cu organizarea teatrelor sãteºti, cu 200 lei pe lunã;
Unul pentru corurile sãteºti cu 200 lei, post creat pentru un fin, actor de
cafe-chantant, cãruia, pe lângã aceasta, se afirmã cã i s-a mai dat 10.000 lei, ca
sã scrie o piesã de teatru pentru expoziþia de la anul;
Doi revizori agricoli, a câte 300 lei diurnã, plus câte 100 lei indemnizaþie
de transport;
O diurnã fixã de 300 lei se plãteºte unui revizor ºcolar „ca sã adune material
istoric“, pe când leafa postului sãu se plãteºte altuia, care nu putuse fi cãpãtuit
altfel.
La aceastã listã, deja lungã, deºi necompletã, trebuie poate sã adãugãm ºi pe
un fost inspector de poliþie care, neputând reintra în postul ce avuse altãdatã,
pentru cã nu avea titlurile cerute de lege, se spune cã ar fi primit de la Casa
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ªcoalelor, sub ce titlu nu se ºtie, o diurnã de 400 lei pe lunã, pânã ce s-a modificat legea, ceea ce i-a permis sã revinã la vechea sa meserie. Punctul acesta rãmâne
a se limpezi când se vor putea cerceta cu de-amãnuntul scriptele Casei ªcoalelor.
Toate acestea se plãtesc de la art. 42 din bugetul Casei ªcoalelor, care este
intitulat: „Pentru plata comisiilor examinatoare particulare de curs secundar, a
personalului de inspecþie profesional ºi particular, partea cuvenitã Casei de
Credit a corpului didactic ºi alte cheltuieli“. Dar trebuie sã mai fie ºi alt articol
al bugetului pus la contribuþiile pentru aceste sinecuri, cãci se ºtie cã mai este
un inspector pentru religie, care nu se plãteºte de la art. 42 ºi se spune cã mai
sunt doi inspectori pentru gimnasticã ºi unul pentru geografie. Poate vor mai fi
ºi alþii, cãci numãrul lor total se spune cã ar fi, dupã unii de 25, dupã alþii de 42;
dar cine poate sã ºtie, de vreme ce toþi aceºtia iau leafã în virtutea unor decizii
care nu vãd lumina zilei?
ªi sistemul acesta nu se urmeazã numai la Casa ªcoalelor, ci peste tot. De
la Casa Bisericii, avem cunoºtinþã de un inspector al mãnãstirilor, plãtit cu 500
lei, pe lângã alþi 150 lei ce primeºte de la Casa ªcoalelor; aceasta s-a fãcut pentru unul care ameninþã prin întruniri publice pe guvernanþii care nu-i dau slujbã.
Tot de acolo se plãteºte 100 lei pe lunã unui fost cântãreþ de bisericã destituit,
care nu a scris niciodatã un rând, pentru a scrie istoria capelei din Paris.
Chiar ºi fondurile prevãzute în buget pentru material serveºte tot pentru
diurne. Se citeazã cazul celor 5000 lei prevãzuþi pentru dotarea Muzeului de arte
naþionale, din care s-ar fi cheltuit deja 4600 lei în diurne.
Dar mai sunt nenumãratele comisii permanente, cu nenumãraþi membri, toþi
cu diurnã ºi cu cheltuieli de transport: comisii de anchetã, câte una pentru învãþãmântul primar, pentru cel secundar, pentru cel superior, pentru cel comercial,
pentru ºcolile de meserii, pentru ºcolile de agriculturã, pentru seminarii; alta
pentru programele ºcolilor normale; alta pentru alcãtuirea legii clerului; alta
pentru recepþia ºi distribuþia materialului didactic la ºcolile secundare. Pentru
unele din acestea, ºtim cã diurna este de 30 lei pe zi de fiecare membru; pentru
altele nu o cunoaºtem.
Când nici acestea nu au mai ajuns, s-a recurs la numirea mai multor titulari
pentru un singur post. Astfel este cazul cu postul de Secretar General, ocupat de
doi titulari, nu se ºtie cu ce socotealã.
Începe apoi seria misiunilor de tot felul; misiune datã unei rude de aproape,
ca sã studieze organizaþia ºcolilor profesionale în Elveþia: 6000 lei; misiunea pentru studiul învãþãmântului primar în Boemia: 6000 lei; misiune pentru studierea
asociaþiilor þãrãneºti în Danemarca ºi în Elveþia: 6.000 lei. Tot aºa, misiune unei
maestre de la o ºcoalã profesionalã, ca sã studieze expoziþia de la München; misiune unei domniºoare, strãinã de învãþãmânt, ca sã studieze ºcolile normale de fete
din Franþa; misiune pentru studiul învãþãmântului primar în Bavaria etc.
Rostul tuturor misiunilor acestora se înþelege numai de aceia care cunosc ºi
numele fericiþilor beneficiari. Numai atunci se vede cã unul e o rudã, altul un
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orator de întruniri publice, altul un avocat de foarte modestã treaptã, care nu
auzise încã, pânã în momentul când a primit misiunea, cã sunt pe lume asociaþii
þãrãneºti ºi ce sunt acelea.
E bineînþeles cã studiile respective s-au fãcut la Karlsbad sau în staþiunile
de varã ale Elveþiei sau pe bulevardele Parisului.
Mai sunt apoi bursele de tot soiul: pentru picturã, sculpturã, muzicã, istorie,
teologie sau ºi fãrã nicio indicaþie de obiect, date toate fãrã concurs ºi fãrã nicio
alegere. Sunt în special 9 bursieri trimiºi pentru belle-arte fãrã niciun concurs,
pe când nu s-a trimis niciunul care sã fi trecut concursul prevãzut de regulamentul ºcolilor de belle-arte. Chiar în zilele din urmã s-au dat încã 6 burse noi,
de câte 300 ºi 400 de lei pe lunã, la oameni în vârstã, la doamne mãritate ºi cu
copii, ºi alþii la fel.
În repartizarea cifrelor acestor burse, de asemenea domneºte fantezia cea
mai desãvârºitã. Vom cita în special cazul a doi bursieri trimiºi pentru picturã la
München, cu câte 300 lei pe lunã fiecare; dar pânã sã ajungã ei acolo, lucrurile
s-au schimbat; unul rãmãsese numai cu 150 lei, pe când celuilalt i se fãcuse 450.
Culmea s-a atins însã cu un fost student, pedepsit pentru abateri grave,
cãruia i s-a dat fãrã concurs o bursã pe patru ani, liberându-i-se cu anticipaþie toþi
banii, în sumã de 12.000 lei.
Pe când însã mana burselor cade astfel pe unde nu era de gândit, s-a gãsit de
cuviinþã a se reduce bursa ce avea deja unul din cei mai distinºi din eleniºtii noºtri,
scriitor eminent, arheolog, doctor în filosofie, fost elev al ºcoalei germane de la
Atena, care se afla trimis în strãinãtate pentru a se perfecþiona în arheologie(27).
Sunt apoi însãrcinãrile de a scrie sau a traduce: un gazetar sã scrie viaþa M.S.
Regelui; altul sã traducã pe Kant, altul sã adune datinele populare; o doamnã sã
scrie un roman didactic; unui domn 4.000 lei pentru cã a scris ceva „asupra Rusiei
contemporane“, un altul – sã studieze psihologia poporului român“. Toate acestea,
pe bani buni, luaþi din comoara, cu atâta greutate adunatã, a Casei ªcoalelor.
Dar forma sub care se cer ºi se capãtã banii de la Casa ªcoalelor este variatã
de tot. Un director de liceu s-a gândit sã cearã ºi a cãpãtat 2.500 lei, indemnizaþie de locuinþã, deºi liceul are local propriu, cu locuinþã bunã ºi încãpãtoare
pentru director. Pentru un altul s-a creat postul de custode al localului, rãmas
pustiu, al ªcolii normale din Galaþi, cu 250 lei pe lunã, plus încãlzitul ºi doi
servitori. Pentru un altul s-a desfiinþat un post de maestru de surdo-muþi,
prevãzut în buget, iar leafa i s-a dat lui, se înþelege, fãrã a face serviciul; mai pe
urmã, i s-a dat suplinitor la catedra lui plãtit de minister ºi aºa se continuã ºi
acum. O doamnã cere ºi obþine o sumã de 1.500 lei ca sã-ºi deschidã atelier de
croitorie. Proprietarul unei foi neînsemnate cere ºi obþine sã se aboneze foaia lui
pentru toate bibliotecile rurale. Un autor cere ºi obþine sã i se cumpere câte 300
exemplare din fiecare din scrierile sale, pentru bibliotecile ºcolilor secundare;
cea mai de seamã din ele este una intitularã: „Doctorii B… ºi V…, dialoguri
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umoristice“. Se poate închipui ce figurã vor face ele în bibliotecile ºcolilor
secundare. ªi aºa mai departe.
Însã cel mai nou ºi cel mai îndrãzneþ din aceste acte de spoliere este însãrcinarea de curând datã unui sculptor cu totul necunoscut, dar rudã a ministrului,
de a executa în ºase luni un numãr de 18 busturi ale donatorilor Casei ªcoalelor,
pentru preþul total de 45.000 lei. Mai întâi, în starea de mizerie în care a fost
redusã Casa ªcoalelor, facerea acestor busturi putea sã mai aºtepte. Dar dacã
trebuia sã se dea, cum sã se dea întreagã unui singur nepot, când cu aceastã
sumã putea sã se dea de lucru la aþâþa sculptori merituoºi, care nu au nimic de
lucru? ªi ce fel vor putea fi acele busturi, executate fiecare numai în câte 10
zile? ªi cum nu s-a sfiit dl ministru sã punã în gura lumii pe capul învãþãmântului public, pentru un act de nepotism aºa de scandalos?
Dar de ce sã mai punem asemenea întrebãri dlui Vlãdescu? De zece luni,
d-sa se sileºte sã ne dovedeascã în toate felurile cât de puþin se tulburã de ce zice
lumea, când afacerile sale, ale familiei ºi ale partizanilor sãi merg bine. Sfiitu-s-a
sã punã la contribuþie ºi Ministerul, ºi Casa ªcoalelor, ºi Casa Bisericii, ca sã-i
cumpere automobil, cu care sã facã vara preumblãri pe la munte?
Întreaga administraþie financiarã a Casei ªcoalelor se inspirã din aceste reguli de dezordine ºi de risipã.
În bugetul sãu, este prevãzutã suma de 160.000 lei, pentru reparaþiile de
ºcoli ºi de mobilier. Aceastã sumã este la dispoziþia serviciului tehnic, care este
însãrcinat cu aceste reparaþii. Anul acesta serviciul tehnic a contractat lucrãri de
reparaþii în vederea sumei de 160.000; când însã veni vorba la platã, se gãsi cã
Casa ªcoalelor dispusese deja de 60.000 lei, nu se ºtie pentru ce, fãrã sã avizeze
pe serviciul tehnic. Rezultatul a fost cã ministerul nu a putut face faþã angajamentelor sale ºi cã multe lucrãri indispensabile nu s-au putut face. Se ºtie cã la
Liceul Lazãr reparaþiile indispensabile s-au putut face numai prin o colectã
fãcutã de ºcolari, ca ºi cum statul ar fi în stare de faliment.
Aceasta însã nu tulburã pe nimeni ºi nu-i împiedicã a contracta lucrãri
pentru care nu au niciun ban ,,în contul bugetului viitor“. Chiar costul celor 18
busturi menþionate mai sus tot aºa se va plãti. La Institutul botanic era casã de
locuinþã pentru director, foarte bunã ºi încãpãtoare, cu care se mulþumise ani
întregi fondatorul institutului, ilustrul dr. Brânzã(28). Directorul actual – se ºtie
cine este acela1 – nu s-a mulþumit cu dânsa ºi a pus sã i se construiascã un adevãrat palat nou, care va costa, împreunã cu terenul cumpãrat anume pentru dânsul, peste 100.000 lei, de plãtit tot din bugetul viitor.
Cu modul acesta, la anul fondurile vor fi deja sleite ºi ministrul de atunci nu
va mai avea cu ce sã facã faþã nevoilor. Asemenea acte sunt contra legii contabilitãþii. Dar cine se mai gândeºte la lege în ziua de astãzi? Rezultatul este însã
1. Adicã ministrul însuºi.
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cã Casa ªcoalelor, care acum un an avea trei milioane puse de o parte, azi nu mai
poate face faþã datoriilor sale. În septembrie nu a putut plãti pe preºedinþii ºi pe
membrii comisiilor de examene particulare, pentru cã cheltuise în alte scopuri
fondul provenit din taxele plãtite de candidaþi. Nu a fost în stare sã execute la timp
imprimatele necesare ºcolilor cu ocazia deschiderii anului ºcolar, iar acelea pe
care le-a fãcut nu le-a putut plãti nici pânã astãzi. La Universitatea din Iaºi, compania de electricitate, nefiind achitatã de multã vreme, cu toate reclamaþiile ei, a
suspendat luminarea. Fondul pentru micile cheltuieli de întreþinere ºi reparaþii la
ºcolile secundare a fost cheltuit în întregime, nu se ºtie pentru ce, fãrã sã se dea
niciun ban din el directorilor, care trebuiau sã facã aceste cheltuieli. În luna ce
vine, nu va mai fi de unde sã se plãteascã nici chiar lefurile inspectorilor. Nu mai
vorbim de fondul de transporturi, sleit de demult, împreunã cu creditele suplimentare cerute încã din iunie, pe când în anii precedenþi acest fond se trecea în
mare parte la economii.
Anul trecut se cumpãrase casa Coandã, pentru ca, în locul ei, sã se construiascã un local comun pentru Casa ªcoalelor ºi pentru Casa Bisericii. Fondurile
erau gata pentru aceasta. Dar clãdirea nu s-a fãcut pentru cã fondurile s-au
risipit. S-a închiriat însã cu mare preþ, pe termen de cinci ani ºi fãrã drept de
reziliere, un local particular. Tot aºa s-a fãcut ºi cu Casa Bisericii, pe când casa
Coandã ºade pustie.
Toate lucrãrile care cer cheltuieli sunt suspendate. Colecþiile de fizicã care
trebuiau comandate la casa Ducretet din Paris nu s-au comandat; comanda Schultter, pentru istoria naturalã, s-a contramandat; dulapurile pentru pãstrarea colecþiilor nu s-au pus în lucru; contractul cu casa C. Göbl pentru punerea pe pânzã a
unor tablouri murale de istoria naturalã, deja procurate, s-a anulat. Fondurile de
150.000 ºi 60.000 lei, prevãzute în buget pentru dotarea cu material didactic a
ºcolilor secundare ºi a universitãþilor (prin proiectul de buget alcãtuit de guvernul
precedent, aceste cifre erau de 200.000 ºi de 100.000 lei), se pare cã nu s-a cheltuit, deoarece intenþia ar fi de a se face viramente, pentru ca cu ele sã se acopere
o parte din golurile produse prin atâtea diurne, misiuni ºi bacºiºuri. ªcolile vor
mai rãbda de hãrþi ºi de instrumente; prietenii sã se îndestuleze mai întâi!
Acum lucrurile au ajuns pânã acolo, cã nemaigãsindu-se niciun ban de
cheltuit, nici în bugetul ministerului, nici în al Casei ªcoalelor, se cere Casei
Bisericii ca sã se execute ºi ea ºi sã verse ce mai are, în mâinile lacome care au
mistuit deja atâþia bani. ªi cu toate astea, doar nici acolo nu se ºtie ce este economia. ªi acolo se contracteazã lucrãri în contul bugetului viitor. ªi acolo s-a
cheltuit pânã în septembrie 40.000 lei pentru transporturi, pe când mai înainte
transporturile costau 8 pânã la 10 mii lei pe anul întreg. ªi aºa mai departe.
Este însã o afacere în care rolul jucat de minister ºi de Casa ªcoalelor a trecut
peste tot ce se poate închipui ºi va putea sã aibã urmãri care sã coste scump; este
amestecul ilegal ºi nenorocit în afacerile Casei de Economie a corpului didactic.
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Prin legea ei constitutivã, aceastã Casã se administreazã în mod autonom de
un director ºi de un consiliu de administraþie, numiþi pe cinci ani. Ministrul nu are
alt drept decât de a numi pe director ºi pe membrii consiliului. Cu toate acestea,
abia venit în capul ministerului, dl ministru ceru demisia directorului numit abia
cu 21 de luni mai înainte, declarându-i curat cã nu are nimic a-i imputa, dar cã
„are trebuinþã de postul lui“; ºi fiindcã directorul nu a demisionat, l-a înlocuit pur
ºi simplu prin persoana pentru care „avea trebuinþã de postul lui“.
Aceasta este cãlcare de lege aºa de flagrantã, încât, pe lângã altele, face pe
dl Vlãdescu personal ºi singur rãspunzãtor pentru urmãrile ei cele rele; ºi
acestea nu lipsesc.
Dar amestecul d-sale în lucruri care nu-l priveau nu s-a mãrginit aici. A mers
pânã a interveni în repetate rânduri, prin adrese oficiale, pentru ca Casa sã acorde
împrumuturi de bani unor indivizi cunoscuþi de lumea întrergã ca nesolvabili ºi
necinstiþi. Aceasta nu mai este numai ilegalitate, ci altceva cu mult mai rãu.
Dar arbitrariul a ajuns culmea când dl ministru, cu de la sine putere, a numit
ºi a impus ca director al Orfelinatului de la Bistriþa pe un protejat al d-sale, în
contra voinþei exprese a consiliului de administraþie al Casei. A crezut cã e de
ajuns ca leafa sã i-o plãteascã tot din fondurile Casei ªcoalelor, cãci pentru dl
ministru ºi pentru lumea care-l înconjurã nu existã nicio consideraþie alta decât
aceea care priveºte leafa, diurna, banii. D-sa nu a voit sã înþeleagã cã Orfelinatul, fiind întreþinut de o instituþie autonomã, din fondurile ei proprii, fãrã
niciun concurs din partea ministerului, ºi fiind protejat ºi prin lege, intrarea prin
efracþie în administraþia lui era un act care nu diferea întru nimic de actul celui
care violeazã un domiciliu privat pentru a-ºi însuºi ceva ce nu-i aparþine. Îl las
pe d-sa sã spunã cuvântul adevãrat.
Înainte de acest act de violenþã, Orfelinatul se numãra printre instituþiunile
cele mai bine administrate ºi era o plãcere sã se vadã îngrijirea de care se bucurau
orfanii într-însa, sub conducerea unuia din cei mai inteligenþi, mai harnici ºi mai
devotaþi învãþãtori. Invazia amicului dlui ministru a fãcut sã se schimbe imediat
lucrurile. Cine a vizitat institutul în vara asta a putut vedea în ce stare erau bieþii
copii, îmbrãcaþi în toiul verii încã cu hainele lor de iarna, deºi bugetul ºcolii prevedea suma pentru îmbrãcãmintea lor de varã. Dar starea în care ajunsese
nenorocita ºcoalã s-a cunoscut mai ales în ziua când, din neîngrijire ºi nepãsare,
unul din orfani ºi-a gãsit moartea, fapt care a emoþionat astã varã pe toatã lumea.
Pentru aceasta, directorul vinovat se aflã încã sub urmãrirea parchetului, iar
consiliul de administraþie al Casei de Economie a înaintat dlui ministru un raport
amãnunþit, cerând cu stãruinþã depãrtarea imediatã din institut a protejatului
d-sale. Dar predilecþiile dlui ministru s-au dat pe faþã ºi cu astã ocazie: d-sa pe
director nu l-a destituit, ci i-a primit demisia; dar a destituit ºi izgonit din institut,
ºtiþi pe cine? Pe fostul director, pe acela care organizase ºi fãcuse sã înfloreascã
ºcoala ºi care nu avusese niciun amestec ºi nicio parte de rãspundere în cele ce se
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întâmplaserã, deoarece chiar dl ministru îi retrãsese deja de mult orice drept de
amestec în administraþia ºcolii.
Destituirea unui funcþionar, pe care nu d-sa l-a numit ºi pe care nu are dreptul sã-l destituie, este nulã de la sine ºi ar avea drept administraþia Casei sã o
punã la dosar, fãrã a o lua în seamã; dar e bine cã s-a fãcut, pentru ca sã se ºtie
cã, sub administraþia dlui Vlãdescu, cei buni nu au sã se aºtepte decât la neajunsuri; favorile permise ºi nepermise sunt rezervate numai pentru cei ce
seamãnã cu clientul parchetului din Vâlcea.
Acum vãduva, mama copilului ucis astã varã, intenteazã acþiune ºi cere
despãgubiri pentru pierderea sprijinului bãtrâneþelor ei. Ministerul vrea sã se dea
la o parte ºi sã arunce rãspunderea pe Casa de Economie. Deloc. Casa nu poate fi
rãspunzãtoare pentru faptele unui om care i s-a impus fãrã voia ei ºi cu toate protestãrile ei. Rãspunzãtor este singur acela care a cãlcat legea. Rãspunzãtor personal este nici chiar ministrul Instrucþiei, care nu poate guverna decât în limita
legii, pe care a jurat sã o respecte, ci dl Mihail Vlãdescu, care ºi-a luat personal
rãspunderea urmãrilor, atunci când cu bunã ºtiinþã a cãlcat legea. D-sa va trebui
sã asigure existenþa bietei bãtrâne. Îi va rãmâne pe urmã sã se despãgubeascã de
la amicul ºi protejatul sãu.
Dar nu se mãrginesc aici neajunsurile pe care Casa de Economie are sã le
îndure. În momentul acesta, însãºi existenþa, atât a Casei, cât ºi a instituþiilor
dependinte de dânsa, este pusã în primejdie.
Pentru susþinerea orfelinatelor, pentru ajutoare la vãduve ºi orfani, precum ºi
pentru realizarea tuturor celorlalte scopuri de ajutor ºi binefacere, Casa de Economie trebuie sã primeascã, în virtutea legii, 25% din taxele de examen ale ºcolarilor
pregãtiþi în particular ºi o taxã de 5% asupra cãrþilor de ºcoalã. Amândouã aceste
venituri se percep de Casa ªcoalelor, pentru contul Casei de Economie.
Anul acesta, Casa ªcoalelor, ca sã facã o favoare unor tipografi amici, le-a
învoit ca taxa de 5 % sã o verse nu în bani, ci în cãrþi, ceea ce înseamnã cã Casa
de Economie este lipsitã de acest venit, deoarece ea nu poate sã se ocupe sã vândã
cãrþile acelea.
Dar, ceea ce este mai grav este cã taxa de 25% de la examenele particulare
cuvenite Casei de Economie a perceput-o Casa ªcoalelor; însã în loc de a o
înainta Casei de Economie, cãreia aparþinea, a cheltuit-o ea însãºi, pentru a plãti
mulþimea de diurne ºi misiuni a cãror listã foarte necompletã am dat-o mai sus.
Suma aceasta se ridica, mai acum o lunã, la vreo 100.000 lei.
Dacã un particular ar fi comis un asemenea fapt, el ar fi fost taxat ca culpabil
de abuz de încredere ºi ar fi avut a face cu tribunalul corecþional. Pentru Casa
ªcoalelor, lucrul se complicã ºi cu o cãlcare a legii contabilitãþii, care nu permite
cheltuirea decât de credite regulat aprobate prin buget sau prin un vot al Camerei.
Trebuie sã sperãm cã asemenea fapte fãrã precedent nu vor fi lipsite de
sancþiunea ce li se cuvine. Dar e vorba ce va face Casa de Economie lipsitã

+Opere_vol_VIII_30_09.qxd

12/3/2010

11:51 AM

Page 127

Polemice ºi politice (1905–1907) / 127

astfel de principalul sãu venit, pentru a face faþã cheltuielilor sale curente, pentru plata personalului sãu administrativ ºi mai ales pentru susþinerea orfelinatelor de la Bistriþa ºi de la Dobrovãþ. La 31 decembrie trecut, Casa dispunea
de un fond de 139.000 lei, care se formase prin administraþia cu minte de care
se bucurase pânã atunci. Acest fond deja a dispãrut ºi astãzi se pare cã Casa se
susþine cheltuind din capital. Dacã nu se va restabili ordinea la Casa ªcoalelor,
pentru a se restitui Casei de Economie ceea ce i se cuvine, va ajunge ºi aceasta
din urmã în aceeaºi stare de deconfiturã, ca ºi cea dintâi.
* * *
Orice comentariu cred cã nu ar face decât sã slãbeascã efectul pe care trebuie
sã-l producã simpla constatare a celor de mai sus. Va vedea fiecare dacã acest mod
de a se administra averea publicã se poate numi altfel decât delapidare.
Dar un lucru ar trebui sã nu se piardã din vedere, anume cã averea Casei
ªcoalelor provine în mare parte din donaþiuni ºi legate fãcute ºcolilor, iar nu
flãmânzilor de tot soiul; iar averea Casei de Economie este averea membrilor ei,
a celor 4.000 de dascãli de toate gradele, care ban cu ban o mãresc, prin economiile lor.
Oare jaful ce se face va mai încuraja pe donatori sã lase ceva pentru ºcoli,
când vãd ce se face cu donaþiile?
Cât pentru Casa de Economie, dacã consiliul ei de administraþie nu poate,
nu vrea sau nu ºtie sã facã sã se respecte legea ºi drepturile Casei, oricare din
membrii ei are dreptul sã facã aceasta oricând. Cãile legale nu lipsesc.
(,,Revista generalã a învãþãmântului“, anul I, 1905–1906, noiembrie 1905, pp. 225-240.)
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16.
Lãmurirea unei situaþii
Articolul publicat sub titlul de Socoteli, în precedentul numãr al ,,Revistei
generale a învãþãmântului“1, a produs multã tulburare în sferele oficiale ale
Ministerului de Instrucþie ºi în acele care au legãturã cu dânsele. Opinia publicã
de asemenea a fost foarte emoþionatã, nu atâta de risipele neauzite ce se
comiteau, cât de starea moralã pe care ele o dovedeau cã domneºte în înalta
administraþie ºcolarã. Ca urmare, mai mulþi deputaþi au cerut comunicãri de dosare, în vederea unor viitoare interpelãri.
Odatã ce afacerea a intrat în cercetarea reprezentaþiunii naþionale, care are
dreptul ºi datoria de a controla gestiunea miniºtrilor, sper cã ea va ºti nu numai
sã dovedeascã dacã învinovãþirile aduse de mine sunt sau nu întemeiate, dar sã
descopere ºi alte lucruri noi. Cãci nu trebuie sã se creadã cã neregulile comise
se mãrginesc numai la acele semnalate în articolul citat. Mai sunt încã ºi altele,
tot aºa de grave. Dar eu nu voiam a face un rechizitoriu complet; voiam numai
sã arãt starea în care se aflã administraþia ºcolarã ºi, pentru aceasta, faptele ce
am citat erau de ajuns. Va veni vremea ca ºi ceea ce nu am spus acum, precum
ºi cele pe care nu le cunosc încã sã se dea pe faþã în întregimea lor. Alegerea momentului nu va fi deloc influenþatã de strigãtele furioase ale celor pe care i-am
tulburat în împãrþirea prãzii.
Repet cã am avut cea mai mare repugnanþã ca sã provoc aceastã dezbatere.
Dupã atâþia ani în care preocupãrile oamenilor de ºcoalã rãmãseserã îndreptate
numai spre chestii de cea mai înaltã ordine intelectualã ºi moralã, sã cazi deodatã
asupra unor lucruri de o naturã aºa de josnicã este o suferinþã pe care nu o pot
înþelege aceia care cred cã este bine ca averea publicã sã fie datã pradã în chipul
cum se dã. De aceea am amânat cât am putut dezvelirea unor lucruri pe care în
mare parte le ºtiam de demult ºi le-aº fi trecut cu totul sub tãcere, dacã aº fi vãzut
vreun semn de îndreptare sau cel puþin de oprire pe calea apucatã.
ªtiu bine cã sarcina de ministru este grea ºi plinã de rãspundere. Ministrul trebuie sã fie executorul, pãzitorul, servitorul legii ºi niciunul din paºii sãi nu trebuie
sã iasã din calea dreptãþii ºi a legalitãþii. Silinþele sale trebuie sã fie îndreptate
1. Vezi în acest volum, p. 115.

+Opere_vol_VIII_30_09.qxd

12/3/2010

11:51 AM

Page 130

130 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. VIII

numai spre îmbunãtãþirea a ceea ce este, spre încurajarea binelui, spre înfrânarea
ºi pedepsirea rãului. Dar influenþele contrare sunt aºa de multe ºi de puternice,
situaþia lui de om politic într-un regim constituþional îl obligã sã þinã seamã de
atâtea consideraþii care altfel ar trebui aruncate la o parte, încât nu se cuvine sã se
arunce piatra unui ministru pentru orice greºealã izolatã. Scãpãrile din vedere,
uitãrile, socotelile greºite sunt explicabile, când se ºtie cã sunt atât de mulþi cei
care apãrã cauzele rele ºi atât de puþini cei care se intereseazã de cele bune.
Dar energia ºi corectitudinea ministrului trebuie sã reziste influenþelor rele
ºi sã facã ca asemenea cazuri nenorocite sã rãmânã numai ca excepþie. Cu cât
excepþiile acestea vor fi mai dese, cu atât va fi mai rãu; ºi, dacã ele devin regulã,
ministrul care le comite nu mai corespunde chemãrii sale.
Amicii dlui Vlãdescu se plâng de atacurile al cãror obiect este d-sa. Dacã ar
fi drepþi, ar recunoaºte cã la început niciunuia din colegii dlui Vlãdescu nu s-a
acordat mai multã îngãduialã decât d-sale. Înalta situaþie pe care noul ministru o
ocupa în ierarhia învãþãmântului, originea sa popularã, experienþa în ale ºcolii pe
care se presupunea cã o cãpãtase, faptul cã ocupa o catedrã de ºtiinþã purã ºi cã
educaþia ºtiinþificã este cea mai proprie pentru a feri pe cineva de abateri din
calea adevãrului, de compromisiuni necurate ºi de ameþelile mãririi, îndreptãþea
pe oricine sã se aºtepte la o conducere liniºtitã, energicã ºi dreaptã, dacã nu ºi
strãlucitã, a afacerilor publice. ªi când, pe la început, noul ministru deplora însuºi unele greºeli ce comisese ºi unele numiri ce fãcuse, punându-le pe socoteala
exigenþelor politicii, i s-a fãcut credit destul de larg, pânã ce sã-ºi aºeze autoritatea ºi sã arate ce poate.
Dar în martie, dl ministru începu cunoscuta goanã contra ºcolilor normale,
goanã absurdã, sãlbaticã, pe care nu o îndreptãþeºte nicio umbrã de motiv, goanã
pornitã în dispreþul cel mai desãvârºit al legii ºi care a adus dezordinea ºi dezorganizarea în niºte ºcoli cu care se cuvenea sã ne fãlim. Nu mai vorbesc de atacurile contra precedesorului sãu, cãzute ca din senin tot atunci, întemeiate pe fapte
neexacte sau inventate pe dintregul, atacuri formulate între altele într-un discurs
þinut la Camerã, care nu s-a publicat nici pânã azi, pentru a nu i se putea rãspunde
precum meritã1.
De atunci, toatã activitatea dlui ministru nu a fost decât un neîntrerupt ºir de
cãlcãri de lege, de acte de nedreptate sau de favoritism; ºi, peste toate, ca sã se
punã vârf, s-a adãugat risipa neauzitã a banilor publici, pentru îndestularea rudelor
ºi a partizanilor. ªi, în faþa unei asemenea administraþii, ar vrea d-sa ca sã nu se
ridice protestãri?
În ceea ce mã priveºte, am cunoscut deja de trei ori pânã acum durerea de a
vedea spulberat în câteva luni, prin nepricepere, rea voinþã sau vrãjmãºie, fructul
1. E vorba, probabil, de discursul rostit de ministrul Vlãdescu, în discuþia rãspunsului
la mesaj, în ºedinþele Camerei din 10 ºi 12 decembrie 1905, care nu s-a publicat în Buletinul
Dezbaterilor. (Sã se vazã dãrile de seamã ale acestor ºedinþe.)
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unei munci încordate ºi cinstite de ani întregi. Dar acestea sunt lucruri care,
întrucâtva, se pot îndrepta. Acum însã se face mai mult decât atât, cãci se urmãreºte, pe faþã ºi cu hotãrâre, introducerea corupþiei ºi înjosirii caracterelor în mecanismul funcþionãrii instituþiilor de educaþie naþionalã. Milioanele împãrþite în
bacºiºuri se vor putea pune la loc; dar se va mai putea oare stârpi vreodatã din sufletul tinerimii exemplul pernicios al execrabilelor precedente ce se creeazã?
Este de datoria oricui ca, la asemenea apucãturi, sã se opunã prin toate
mijloacele posibile; ºi datoria este cu atât mai imperioasã, cu cât mijloacele de
acþiune ale cuiva sunt mai mari.
Datoria aceasta eu mi-o fac fãrã ºovãire ºi, cu atât mai mare energie, cu cât
pot sã-mi dau seama, mai bine decât mulþi alþii, de dezastrul moral pe care, cu
inimã uºoarã, îl pregãteºte dl Vlãdescu.
Ar fi dorit unii – mai ales cei interesaþi – ca sã duc lupta cu mai mult menajament. Pentru ce? Meritã vreo cruþare aceia pe care þara îi întâlneºte veºnic în
calea sa, veºnic nesãturaþi ºi cu mâna întinsã, în toate silinþele pe care le face ea
pentru a se scutura de moºtenirea odioasã a vremii fanarioþilor? Dar ei cruþã vreun
mijloc, oricât de necurat ar fi, în opera lor de degradare a caracterelor, de
distrugere a simþului moral?
Nu, nicio cruþare nu meritã; lupta contra lor trebuie dusã cu neînfrântã
energie, pe toate cãile. Trebuie odatã sã se ºtie cã în þara aceasta oamenii cinstiþi
sunt cei mai tari.
Cât pentru dl Vlãdescu, d-sa nu este aici în cauzã, nici ca om, nici ca ministru. Aº putea zice cã de privilegiile acestei din urmã calitãþi d-sa s-a dezbrãcat de
bunã voie, din ziua când s-a hotãrât ca în mod sistematic sã guverneze în afarã de
lege ºi contra ei. Autoritatea unui ministru o face legea ºi dl Vlãdescu a sfãrâmat
singur acest paladiu. Nu contra ministrului dar se îndreaptã protestãrile, ci contra
ºcoalei care îºi bate joc de tot ce suntem deprinºi a respecta ºi ale cãrei principii
ºi deprinderi dl Vlãdescu se sileºte sã le introducã ºi în dãscãlime.
Acestea sunt lucruri pentru care nu am nicio indulgenþã ºi nicio cruþare.
Indulgenþa se cuvine altora, acelora care, în greaua lor carierã, pot sã greºeascã
uneori, dar pe care greºeala lor îi costã ºi au dorinþa sã o repare. Pentru aceºtia
am lãsat o lege de indulgenþã ºi de iertare, care face mai mult decât o ploaie de
vorbe goale.
Dar contra acelora pentru care lege moralã nu existã, niciun mijloc de luptã
nu trebuie cruþat.
(,,Revista generalã a învãþãmântului“, an. I, 1905–1906, decembrie 1905, pp. 305-308.)
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17.
Un comunicat
Ca rãspuns la articolul intitulat Socoteli, publicat în precedentul numãr al
,,Revistei generale a învãþãmântului“1, dl ministru al Instrucþiunii Publice ne-a
adresat, prin Monitorul Oficial, un comunicat2. Ne grãbim a-l reproduce ºi noi,
pentru ca lectorii noºtri sã cunoascã ºi versiunea oficialã asupra faptelor grave
pe care le-am denunþat; dar mai cu seamã, pentru cã, din neexactitãþile, reticenþele, prefacerile de adevãr ºi tãgãduielile fãrã socotealã pe care le cuprinde
apãrarea dlui ministru, adevãrul celor spuse de mine reiese în mod mai sigur
decât din însuºi articolul meu. Se va vedea aceasta din analiza pe care o dau aici,
dupã comunicatul care urmeazã:
S-a publicat prin diferite ziare, sub titluri alarmante ºi într-o „Revista generalã a învãþãmântului“, s-au reprodus, cu adaosuri ºi comentarii, o serie de fapte
ºi lucruri privind gestiunea acestui minister ºi administraþiile Casei ªcoalelor ºi
Casei Bisericii, asupra cãrora se comunicã cele ce urmeazã:
1. În privinþa fondurilor administraþiei centrale a Ministerului s-a afirmat cã
încã din iunie erau cu desãvârºire sleite, ceea ce e absolut fals.
Iacã situaþia acestor fonduri pe ziua de 1 iulie ºi august:
Chirii de localuri ºcolare, indemnizãri de chirii ºi mutãri,
plata arendei pãmânturilor etc, în buget .............. lei
235.000,00
Cheltuieli pânã la 1 iulie ............................... lei
95.481,05
Disponibil ...................................................... lei
139.518,50
Combustibil pentru încãlzit ºi iluminat
localurile ºcoalelor, a institutelor universitare
ºi administraþiei centrale etc., în buget ............... lei
235.000,00
Cheltuieli pânã la 1 iulie ............................. lei
33.299,17
Disponibil .................................................... lei
201.700,83

1. Vezi în acest volum p. 115 ºi urm.
2. ,,Monitorul Oficial“ din 11 noiembrie 1905, p. 6056.
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Cheltuieli extraordinare din care 1.000 pentru
biblioteca ministerului ºi abonamente la reviste etc.,
prevãzut prin buget 10.000, credit 5.000, total............. lei
15.000,00
Pânã în 1 iulie s-a cheltuit ..................................... lei
9.993,75
Disponibil............................................................... lei
5.006,25
Tipãrirea publicaþiunilor, imprimatelor de
serviciu, registre, cartonaje etc., în buget ..................... lei
20.000,00
Pânã în 1 iulie s-a cheltuit ......................................lei
8.556,40
Disponibil .............................................................. lei
11.443,60
Subvenþii ºcoalelor ºi bisericilor în
strãinãtate, a seminarului de filologie românã
din strãinãtate în buget .................................................. lei
600.000,00
Pânã în 1 iulie cheltuit ........................................... lei
164.466,76
Disponibil .............................................................. lei
435.533,24
Fond cultural prevãzut în buget ........................... lei
40.000,–
Cheltuieli pânã în 1 august .................................... lei
24.000,–
Disponibil .............................................................. lei
16.000,–
Fond pentru înfiinþãri de ateliere
pentru cultura gândacilor de mãtase etc., în buget....... lei
20.000,–
Cheltuit pânã în 1 august ...................................... lei
10.750,–
Disponibil.............................................................. lei
9.250,–
Pentru plata personalului necesar pentru
conducerea ºi întreþinerea instalaþiunilor mecanice,
electrice etc., în buget ................................................. lei
41.292,–
Cheltuit pânã în 1 august .................................... lei
12.180,–
Disponibil ............................................................ lei
29.112,–
Medicamente pentru infirmeriile internatelor
statului ºi dezinfectante, în buget ............................... lei
20.000,–
Cheltuit pânã în 1 august ..................................... lei
387,65
Disponibil ............................................................ lei
19.612,35
În special, se afirmã cã s-au cheltuit 400.000 lei pentru transporturi, când
în realitate nu s-a cheltuit decât lei 76.100,70.“
2. ,,În privinþa gestiunii administraþiunii Casei ªcoalelor ºi Casei Bisericii,
s-au afirmat unele lucruri cu totul falsificate, ori exagerate, precum cã:
A) Soldul la 1 aprilie 1905 ar fi fost de 2.411.500 lei, pe când dacã se adunã
mai bine numerarul de 1.500.000 cu efectele de 541.000, dã tocmai 2.041.500;
deci o eroare de adunare de 400.000, ºi apoi cã: acest numerar (preþuit la aproape
2 milioane de autorul socotelilor din Revista învãþãmântului, în loc de 1.500.000),
s-ar fi cheltuit în întregime, aºa cã acum Casa ªcoalelor a ajuns sã nu-ºi mai plãteascã datoriile, pe când în realitate Casa ªcoalelor plãteºte ºi datoriile din trecut
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ºi n-a cheltuit din sold nimic; iar în creditele alocate în buget la cele 5 capitole în
sumã de lei 4.790.256, bani 67, s-au cheltuit în total 2.002.289,58, care se descompune astfel: pentru cheltuieli proprii ale Casei ªcoalelor numai suma de lei
1.735.850,25, iar cu restul s-au achitat diferite plãþi obligatorii prin testamente
(154.823,81) ori s-au restituit comunelor pentru clãdiri ºcolare (75.385,26) din
fondurile lor aflate în pãstrarea Casei ªcoalelor, ori s-au administrat diferitelor
ºcoale din fondurile lor, aflate de asemenea în pãstrarea Casei ªcoalelor
(23.604,91), iar de la eventuale, în contul veniturilor intrate eventual în cursul
exerciþiului, s-au mai cheltuit lei 11.625,35.
În suma de 1.735.850,25 intrã ºi: 355.827 lei ºi 59 bani, daþi cu împrumut
comunelor rurale, care trec la capital ca avere a Casei ªcoalelor, precum ºi
162.308 lei, 11 bani, cheltuieli rãmase neachitate din anii trecuþi; alþi lei 24.950
pentru rezilierea contractului de arendare a moºiei Tãuteºti, spre a se rearenda
la sãteni cu suma de 30.000 lei, în loc de 19-21.000 lei cu cât fusese arendatã în
trecut; alþi 8.300 pentru achitarea dlui Chiºacof, la care platã Casa ªcoalelor a
fost condamnatã din cauzã cã nu s-a respectat de fosta Administraþie poprirea
fãcutã la timp; lei 30.490, 64 datoraþi Casei de Credit ºi Economii a Corpului
Didactic din anii trecuþi ºi restul pânã la 190.930 ca platã la comisiunile pentru
examinarea elevilor de curs secundar preparaþi în particular ºi a personalului de
inspecþii etc. conform bugetului.
37.997,62 plata comisiilor pentru cursul primar.
Alþi 28.342,27 plãtiþi tot Casei de Credit ºi Ajutor la copii sãraci.
71.770,50 material didactic pentru ºcoalele primare.
96.096,73 material didactic pentru ºcoalele secundare.
29.506,95 material didactic pentru Universitãþi.
33.200, daþi burse prin concurs, conform legii la 50 studenþi universitari
prin Rectoratul universitãþii.
8.640, burse elevilor ºcolalelor de comerþ, conform legii.
14.779, daþi pentru îmbrãcãminte ºi aºternuturi la bursierii ºcoalelor
normale, azil ºi orfelinat.
90.422,87 material pentru laboratoriile universitãþilor.
21.768,67 taxa apei, gazului etc., la ºcoalele pendinte de minister.
124.622,02 pentru repararea ºi întreþinerea localurilor ºcolare, mobilier.
64.269,66 pentru transportul ºi distribuirea materialelor didactice, pentru
controlul clãdirilor ºi terenurilor ºcolare, pentru centrele culturale, excursiuni etc.
19.899 ajutoare cantinelor ºcolare.
15.268 plata suplinitorilor învãþãtorilor ambulanþi.
84.816,40 pentru imprimatele tuturor ºcoalelor primare, secundare, profesionale, speciale ºi superioare ºi publicaþiile oficiale ale Ministerului ºi Casei ªcoalelor.
Restul s-a cheltuit cu plata personalului (65.208), furnituri de cancelarie,
pentru susþinerea proceselor ºi controlul fundaþiunilor cu administraþii speciale,
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premii pentru cãrþi aprobate de minister, pentru coruri, grãdini ºcolare etc.; pentru lucru manual, pentru plata copiºtilor la revizoratele ºcolare, rest din anul trecut angajat pentru achitarea cumpãrãrii imobilului dlui General Coandã etc.
Numãrul arhitecþilor nu este de 11, nici dacã se numãrã ºi copiºtii
serviciului tehnic, compus din 3 arhitecþi, 2 desenatori, 1 verificator ºi 2 copiºti.
Tot aºa cu avocaþii etc. În fine o falsificare a adevãrului s-a fãcut ºi cu comanda
de 45.000 lei pentru busturile donatorilor Casei ªcoalelor, pe când iacã ce zice
rezoluþia ministerialã:
11 septembrie, 1905
Se aprobã propunerea dlui sculptor Pavelescu de a se institui o galerie de busturi a
donatorilor Casei ªcoalelor.
Dl administrator va face formalitãþile necesare spre a se comanda, pânã la limita
sumei de lei 15.000, un numãr de busturi corespunzãtor ai principalilor donatori pe care
d-sa îi va desena. Modalitatea cumpãrãrii busturilor ce vor figura la expoziþie se va fixa
ºi publica ulterior, iar plata se va înscrie în bugetul anului 1900, din venitul respectiv al
fiecãrei donaþiuni.
Vlãdescu

ªi iarãºi o exagerare când se afirmã cã pentru reparaþii de la Institutul Botanic s-au cheltuit 100.000, în loc 42.701,50; tot aºa se exagereazã cifra transporturilor la Casa Bisericii, care a fost de 5.823,20, în loc de 40.000, cât se afirmã.
B) Alte afirmaþiuni se referã la aprecieri asupra sistemului de administraþie,
dacã e mai bine a se face recepþiile de personalul permanent ºi redus al serviciului
tehnic, ori prin delegaþi în afarã de acest personal; dacã controlul învãþãmântului
public ºi privat e mai eficace prin inspectori puþini cu salarii mari, ori mai mulþi
cu salarii mici; dacã o anchetã a învãþãmântului era ori necesarã acum ori mai
târziu; dacã misiunile, bursele, ajutoarele (care pentru întâia oarã au fost reglementate anul acesta ºi care cele mai multe au fost vãzute dublu) sunt sinecuri,
când se dã unei persoane ºi nu sunt sinecuri dacã se dã – fãrã niciun regulament,
dar „la alegere“ – altor persoane ºi altele asemene. (Din suma disponibilã în trecut
pentru burse ºi ajutoare, anul acesta s-a prevãzut a se întreþine o ºcoalã de
agriculturã din R.-Sãrat cu 30.000 lei, care nu s-au mai dat la burse.)
C) Apoi se imputã administraþiei actuale fapte comise de administraþia
trecutã, precum: neplata sumelor datorate Casei de credit ºi economii a corpului
didactic, ori primirea cãrþilor, în loc de numerar, pentru cei 5% cuveniþi Casei
ªcoalelor, din vânzarea cãrþilor de curs primar din anul trecut; ori se invocã ca
contrar legii contabilitãþii, angajãrile de sume în contul bugetului viitor, ca
furnitura de lei 8.300 datoritã casei Göbl pentru o comandã fãcutã din trecut, ºi
altele, fãcute de fosta administraþie, a cãror înºirare ar fi prea lungã aici. Iar la
Casa Bisericii nu s-au fãcut alte angajãri de platã decât pentru reparaþii ºi mici
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construcþiuni la palaturile mitropolitane din Bucureºti ºi Iaºi ºi unele din episcopii, ca ºi în trecut.
D) În fine se mai gãsesc, prin acele ziare ºi în revista mai sus citatã, fapte
ºi lucruri care nu s-au petrecut niciodatã ºi de a cãror existenþã nu se pot gãsi
nici urme, precum: plata unui fost inspector poliþienesc cu 400 lei lunar, plata
cu 200 lei a unui inspector pentru corurile sãteºti ºi încã 10.000 lei pentru o
piesã de teatru, indemnizaþie de locuinþã unui director cu 2.500 lei. Cele 6 burse
a 3 ºi 4 sute lei la „oameni în vârstã, la doamne cu copii“ ori cazul celor 2
bursieri trimiºi la München, sau povestea cu substituirea numirii unui inspectorcumnat în locul altuia cu care se potrivea în nume, ori în fine suspendarea bursei
unui elinist, sau povestea cu 12.000 daþi cu anticipaþie unui bursier, ori cu bursa
de 5.500 acordatã unei d-ne la Paris, toate acestea ºi altele mai mãrunte, ca suspendarea iluminatului Universitãþii din Iaºi din cauza de neplatã a antreprenorului etc. sunt neexistente ºi n-au altã sorginte decât repetatul „se spune“, „se
afirmã“, ,,se pare“ etc., din „socotelile“ publicate în sus zisa ,,Revista generalã
a învãþãmântului“, sub semnãtura unui fost ministru al educaþiei naþionale, cu
scop de a defãima instituþiile statului.
Pe scurt, nu s-a cheltuit o centimã peste prevederile bugetare, nu s-a luat
din fondul prevãzut pentru capitalizare în efecte ori cumpãrare de imobile decât
suma de 9.220 lei, angajate din anul trecut, iar toate fondurile lãsate prin testamente sau donaþii sunt neatinse.
În schimb, în acest singur an, ministerul actual a dat pentru clãdiri ºcolare
(scopul principal al înfiinþãrii Casei ªcoalelor) aproape atât cât predecesorul sãu
a dat în 4 ani ºi mai mult decât a dat în primii 3 ani, ºi a fãcut productive averi
domeniale din care, în trecut, unele au produs mai puþin (ca terenurile ºcolare) ori
mai nimic (ca moºia Cochirleanca) ºi altele, cum se va vedea de altminteri în
amãnunt când se va prezenta bugetul exerciþiului viitor înaintea Parlamentului“.
* * *
Acesta este comunicatul ministerial. Cuprinsul lui se poate rezuma ºi
analiza în câteva puncte.
a) Cuprinde lucruri inutile, care nu au nimic a face cu învinovãþirile aduse
ºi nu contribuie întru nimic la înlãturarea lor. Astfel, dl ministru dã cifra
cheltuielilor sale pentru chirii, combustibil, ºcolile din Macedonia, gândacii de
mãtase, instalaþiile mecanice ºi electrice, medicamente, precum ºi lista întreagã
de cheltuieli de la diversele paragrafe ale bugetului Casei ªcoalelor. Faptele
despre care am vorbit eu se refereau numai la unele din aceste paragrafe ºi
despre ele trebuia sã se vorbeascã ºi în comunicat.
Ceea ce se spune pe deasupra este pus numai pentru a umple douã coloane
din „Monitor“, cu scop de a face impresie asupra celor nedeprinºi cu cifrele, prin
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înºirãri de cifre fãrã rost. Putea prea bine dl ministru sã nu fi cheltuit încã pânã
la 30 iunie toþi banii ce avea pentru chirii ºi pentru combustibil, cãci nici nu vãd
cum ar fi putut sã-i cheltuiascã, mãcar sã fi voit; dar, dacã nu a cheltuit banii
pentru lemne, asta nu va sã zicã cã nu a risipit pe cei pentru transporturi, pentru
imprimate ºi altele asemenea.
Confuzie nu încãpea: în articolul meu, eu vorbeam lãmurit despre fondurile
pentru transporturi, diurne, diverse subvenþii, fondul extraordinar etc. Comunicatul însã spune cã „s-a afirmat cã încã din iunie fondurile administraþiei centrale
a Ministerului erau cu desãvârºire sleite, ceea ce este absolut fals“. Ceea ce este
fals este faptul de a se inventa o învinovãþire ce nu þi s-a adus, pentru ca sã te poþi
strecura fãrã a rãspunde la acele la care nu ai ce rãspunde.
b) Se fac învinovãþiri neîntemeiate ºi nedovedite administraþiei precedente.
Astfel, i se imputã cã a fãcut în anii trecuþi cheltuieli de 162.308 lei 11 bani,
care au rãmas neachitate.
Comunicatul nu aratã care au fost acele cheltuieli, pentru cã asemenea
cheltuieli nu existã. Când am predat administraþia Ministerului în mâinile dlui
Vlãdescu, mai erau încã trei luni ºi zece zile pânã la încheierea exerciþiului ºi
pentru toate cheltuielile angajate erau ºi fondurile necesare pentru achitare. Dacã
însã achitarea nu s-a fãcut înainte de 1 aprilie 1905, vina nu este a administraþiei
trecute, ci a celei prezente, care nu a plãtit la timp ºi care poate a cheltuit în alte
scopuri fondurile destinate acelor cheltuieli.
Aceasta este în special sigur pentru pretinsa datorie din anii trecuþi cãtre Casa
de Economie a corpului didactic. La 22 decembrie trecut, era în adevãr o sumã de
platã cãtre Casa de Economie, din cauzã cã fondul prevãzut în bugetul Casei
ªcoalelor pentru aceastã platã nu fusese îndestulãtor; dar banii erau în fiinþã ºi nu
se aºtepta decât votul Camerei care sã autorizeze pe Casa ªcoalelor ca sã facã
plata cãtre Casa de Economie. Dar banii aceºtia nu s-au plãtit atunci, ci au fost
cheltuiþi în alte scopuri ºi s-au plãtit numai anul acesta, în octombrie sau noiembrie. Faptul acesta dar trebuie citat, nu în sarcina administraþiei trecute, care era în
perfectã regulã, ci ca o dovadã de incurie ºi de risipã în povara celei actuale.
c) Se aduc dlui Vlãdescu laude pentru lucruri pe care nu le-a fãcut.
Aºa, îºi face laudã dl Vlãdescu cu arendarea la þãrani a moºiei Tãuteºti,
când ºtie bine cã toatã afacerea fusese regulatã de guvernul precedent ºi d-sa nu
a fãcut decât sã facã sã se semneze de cãtre Consiliul de Miniºtri jurnalul necesar; acest jurnal d-sa l-a gãsit chiar scris pe curat la 22 decembrie ºi, cu toate
astea, semnarea lui nu s-a fãcut decât în aprilie.
De asemenea, afirmã cã d-sa a mãrit venitul moºiei Cochirleanca, moºie pe
care, când eu am pãrãsit ministerul, Casa ªcoalelor abia o luase în stãpânire în
urma unui proces mare, intentat ºi urmãrit de mine pânã la câºtigare.
Cã se va fi mãrit cifra venitului pãmânturilor ºcolare, se poate, dar asta provine de acolo cã aceste pãmânturi dl Vlãdescu a început din nou sã le arendeze la
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cârciumarii de prin sate, care nu plãtesc arenda regulat niciodatã, în loc de a le
arenda fãrã licitaþie învãþãtorilor, cum fãceam eu, pentru ca pãmântul ºcolii sã
serveascã ºi ca câmp de experienþã. Îmi permit a crede cã sistema dlui Vlãdescu
nu este cea mai bunã.
Se laudã cã a prevãzut în buget 30.000 lei pentru ºcoala de agriculturã de
la Râmnicul-Sãrat, când aceastã ºcoalã figura deja în buget de doi ani, fiind
înfiinþatã de mine în 1903.
Mai spune cã a prevãzut 400.000 lei pentru împrumuturi la comune pentru
clãdiri de ºcoli, când aceastã sumã o prevãzusem deja eu în proiectul meu de
buget. Dar este o deosebire: cã dl Vlãdescu, pânã la 1 noiembrie, nu a cheltuit
de aici decât 355.827 lei, pe când anii trecuþi întregul fond pentru împrumuturi
se distribuia deja în primele zile din aprilie ºi niciodatã nu ajungea. Pe atunci,
construcþiile de ºcoli se urmãreau cu o stãruinþã mare, pe când anul acesta ele
au încetat aproape peste tot.
Nu aº fi relevat deloc faptele din acest paragraf, dacã nu ar fi ºi ele o dovadã
de tendinþa peste tot urmãritã de cãtre comunicat, de a abate atenþia de la ceea
ce trebuie sã formeze obiectul unic al discuþiei, risipind-o asupra unor lucruri
neexacte sau strãine de chestie.
d) Se tãgãduiesc lucruri sigure, cunoscute de toatã lumea sau stabilite prin
acte oficiale.
Se tãgãduieºte anume existenþa unui inspector al corurilor sãteºti, când leafa
lui figureazã în registrele de platã ale Casei ªcoalelor, la art. 42. Se tãgãduieºte
reducerea – nu suspendarea cum zice comunicatul, ºi cum nu am zis eu – a bursei
studentului în arheologie de la München, deºi faptul e cunoscut de toatã Academia Românã, care a fãcut intervenþia la minister în favoarea lui, intervenþie
rãmasã fãrã niciun efect. Se tãgãduiesc cele spuse în privinþa modului cum s-au
numit cei doi inspectori de muzicã, când faptul este cunoscut de toþi funcþionarii
ministerului ºi când cei doi inspectori, cu nume identice, îºi iau regulat leafa în
fiecare lunã.
Despre noul palat ce-ºi construeºte dl ministru la Institutul botanic, eu
scrisesem cã va costa, împreunã cu terenul cumpãrat anume pentru dânsul, peste
100.000 lei, de plãtit din bugetul viitor. Comunicatul rãspunde: „ªi iarãºi o exagerare este când se afirmã cã pentru reparaþii de la Institutul botanic s-au cheltuit
100.000 lei, în loc de 42.701 lei 50 bani“. E posibil sã se fi cheltuit pânã acum
42.701 lei, cum zice dl ministru; dar devizul clãdirii este de 75.000 lei; ºi el a fost
deja depãºit în lucrãrile efectuate pânã acum; iar terenul ce s-a cumpãrat este
imposibil sã fi costat numai 25.000 lei, þinând seamã de întinderea lui, de situaþia
lui ºi de despãgubirea ce trebuie sã se li dat grãdinarului care-l ocupa. Binevoiascã
dl ministru sã rãspundã precis la ceea ce am spus: este sau nu adevãrat cã
construcþia palatului pe care-l zideºte pentru folosul d-sale exclusiv ºi personal va
costa, pânã la terminarea lui, cel puþin 100.000 lei? Este sau nu adevãrat cã aceºti
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bani se vor plãti în parte din bugetul anului viitor? Eu asta am afirmat ºi la asta
trebuie sã se rãspundã, dar nu sã se escamoteze adevãrul.
În fine, dl ministru trateazã de „falsificare a adevãrului“ comanda ce a dat
nepotului d-sale de a face 18 busturi cu preþul de 45.000 lei de plãtit din bugetul
viitor. Ca dovadã dã textul rezoluþiei sale. Însã rezoluþia însãºi, aºa cum e publicatã acum, confirmã faptul comenzii busturilor în valoare de 45.000 lei; doar
cã ocoleºte numele fericitului beneficiar. Dar numele acestuia precum ºi faptul de
a fi primit comanda se mai pot tãgãdui, când el s-a dus, cu hârtia Casei ªcoalelor
prin care i se fãcea comanda, sã o sconteze la o bancã bine cunoscutã ºi când zece
profesori, membri în consiliul de administraþie al acelei bãnci, printre care era ºi
însuºi secretarul general al Ministerului de pe atunci, au vãzut hârtia, au discutat-o, au respins-o ºi au încheiat proces-verbal de toate acestea?
Înþeleg bine ca divulgarea acestei operaþiuni de familie sã nu convinã dlui
ministru; dar totuºi tãgãduirea ei când este aºa de lesne a se dovedi cã lucrul s-a
fãcut ºi cã l-a fãcut însuºi dl ministru aratã ce preþ se poate pune pe comunicatul
d-sale.
e) Se afirmã lucruri neexacte.
Se afirmã cã sunt numai 3 arhitecþi ºi 2 desenatori, când ministerul întreg îi
vede ºi îi numãrã: ziarele cotidiene au dat lista lor nominalã ºi au numãrat 10.
Cu avocaþii e ºi mai rãu.
Se afirmã cã bursele ºi misiunile se dau acum dupã un regulament fãcut de
dl Vlãdescu, lucru neexact, pe câtã vreme regulamentul acela nu existã; dacã ar
exista, ar trebui sã fi fost publicat în „Monitor“, cu semnãtura M.S. Regelui.
Rog pe dl ministru sã ne arate numãrul „Monitorului“ în care s-a publicat regulamentul d-sale.
Se afirmã cã s-au plãtit datorii lãsate de mine din anii trecuþi; lucru neexact,
despre care am vorbit deja mai sus. De altfel, nu are sens a se vorbi de datorii
fãcute de mine, când nici dl Vlãdescu nu tãgãduieºte cã în cei patru ani din urmã
am fãcut sã creascã averea proprie a Casei ªcoalelor cu o sumã foarte mare.
Dar afirmarea cea mai neaºteptatã – s-ar cuveni sã zic cea mai îndrãzneaþã
– este aceea relativã la cheltuielile de transport ºi extraordinare.
Pentru transporturi, comunicatul afirmã cã din bugetul Ministerului s-au
cheltuit 76.100 lei 70 bani, iar la Casa Bisericii, 5.823 lei 20 bani. Pentru niciuna din aceste cifre dl ministru nu aratã pe ce zi sunt stabilite; e sigur însã cã
cea dintâi este relativã la ziua de 1 iulie, de vreme ce deja la 2 iulie s-a cãpãtat
pentru transporturi un credit suplimentar de 40.000 lei; dovadã cã creditul
bugetar era atunci deja sleit.
Dar pentru întregul an fondul de transporturi al Ministerului era de 80.000
lei (anul trecut fusese de 50.000). Prin urmare, dupã ce în trei luni se cheltuiserã
76.100 lei 70 bani, mai erau disponibili pentru celelalte nouã luni numai 3.899
lei 30 bani. Asta la dl Vlãdescu nu se cheamã risipã.
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La Casa Bisericii, dl ministru spune cã a cheltuit 5.823 lei 20 bani. Dar
„Monitorul“ este de faþã; el aratã cã, la 24 august, s-a acordat Casei Bisericii un
credit suplimentar pentru transporturi de 15.000 lei. Asta înseamnã cã încã de
atunci, fondul bugetar de 20.000 lei era deja cheltuit în întregime. Atunci cum
are curajul dl ministru ca într-un act oficial sã afirme un neadevãr aºa de mare,
cã cheltuielile ar fi numai de 5.822 lei? Adevãrul este cã, pânã la 1 noiembrie,
Casa Bisericii cheltuise pentru transporturi nu 5.823, ci 29.860 lei.
La Casa ªcoalelor se cheltuiserã pentru transporturi, numai pânã la 15
octombrie, 63.389 lei 79 bani.
Deja aceste singure trei cifre adunate dau un total de 109.350 lei 49 bani.
Dar pentru a avea cifra realã a cheltuielilor numai pânã la 1 noiembrie, iau nu
pânã la 1 aprilie viitor, trebuie sã se mai adauge: 1) ceea ce a mai cheltuit ministerul de la 1 iulie pânã la 1 noiembrie; 2) ceea ce a mai cheltuit Casa ªcoalelor
de la 15 octombrie pânã la 1 noiembrie; 3) biletele de liber parcurs pe cãile
ferate, distribuite cu miile atât de minister, cât ºi de Casa ªcoalelor ºi de Casa
Bisericii, ºi din care nu s-a achitat aproape nimic pânã acum. Totalul trece cu
siguranþã peste 400.000 lei, ºi aceasta numai pânã la 1 noiembrie. Ce va fi însã
pânã la finele anului bugetar!
Tot aºa de veridic este comunicatul în ceea ce priveºte cheltuielile extraordinare. Dupã ce declarã cã e o falsificare a adevãrului cã pânã la 1 iulie se
cheltuise întreg fondul bugetar de 10.000, tot comunicatul spune cã la 1 iulie nu
mai rãmãsese dintr-însul decât 6 lei. Îºi dã oare seama autorul comunicatului de
valoarea cuvintelor?
Adevãrul este acesta:
La minister, fondul extraordinar de 10.000 lei a fost cheltuit întreg pânã la
1 iulie ºi deja se ceruse atunci un credit suplimentar de 5.000 lei, din care desigur nu mai e nimic.
La Casa ªcoalelor, se cheltuiserã deja 35.000 lei pânã la 15 octombrie din
fondul prevãzut în buget de 40.000 lei, la care se mai adãugase un credit suplimentar de 1.200 lei (în bugetul trecut, acest fond fusese numai de 20.000 lei ºi
lãsase economii).
La Casa Bisericii, fondul bugetar de 8.000 lei pentru cheltuieli extraordinare
a fost sleit încã din iulie, ºi de atunci s-au mai deschis trei credite suplimentare de
10.000, de 6.135 ºi de 8.000 lei. Peste tot, s-au cheltuit dar 34.135 lei pânã la 1
noiembrie, în loc de a se cheltui numai 8.000 pânã la 1 aprilie.
ªi când aºa stau lucrurile, când actele oficiale publice dovedesc cã s-a
risipit, la acest singur articol, sume de opt ori mai mari decât cele pe care le
permitea bugetul, dl ministru are curajul sã afirme cu seninãtate cã „nu s-a
cheltuit o centimã peste prevederile bugetare“ ºi cã este ,,o exagerare ºi o falsificare a adevãrului“ afirmaþia mea cã aceste fonduri au fost sleite de tot!
Se cuvine sã amintesc ºi despre cheltuielile pentru susþinerea proceselor la
Casa ªcoalelor, unde, pe lângã cei 15.000 lei acordaþi de buget, s-a cãpãtat încã
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de la 2 august un credit suplimentar de 16.000 lei, aºa cã s-au cheltuit, numai pânã
la 15 octombrie, 27.269 lei 35 bani, acum când ministerul ºi cele douã Case au un
numãr de avocaþi, plãtiþi din buget, de douã ori mai mare decât pânã acum.
f) Nu se rãspunde nimic la o mulþime din învinovãþirile aduse.
Pe lângã cã, la toate punctele la care comunicatul se încearcã sã rãspundã
el nu face decât sã afirme lucruri de o neexactitate patentã sau sã tãgãduiascã
fapte dovedite, sunt o mulþime de alte lucruri, unele de o deosebitã gravitate, la
care nici nu încearcã a rãspunde ceva.
Nu vorbeºte nimic despre mulþimea de inspectori, arhivari ºi impiegaþi de tot
felul pe care i-a înfiinþat de la sine, contra votului Camerei, ºi-i plãteºte din fondurile Casei ªcoalelor; despre diurnele peste leafã pe care le plãteºte la atâþia
funcþionari; despre jaful fãcut cu diurnele de tot felul, cu platã de indemnizãri
pentru recepþii ºi pentru facerea formelor judiciare de cãtre personal strãin de
minister; despre diurne plãtite la unii funcþionari ca sã stea degeaba, pentru ca
leafa postului lor sã o dea la partizani care funcþioneazã fãrã decret; despre inspectorii de mãnãstiri, de teatre sãteºti, de case de economie; despre pãzitorul localului
gol al fostei ºcoale normale din Galaþi; despre cumpãrare de cãrþi ºi despre abonamentele fãcute pentru bibliotecile ºcolare. Nu ne spune de unde se plãteºte inspectorul de religie ºi ce alþi inspectori se mai plãtesc de acolo. Tace asupra misiunilor
în strãinãtate, asupra însãrcinãrilor de a se scrie sau a se traduce cãrþi, asupra
împãrþirilor de burse ºi în special asupra burselor în strãinãtate date la elevi neabsolvenþi ai ºcoalelor de belle-arte, contra regulamentului. Nu contestã cã ºcoalelor
nu li s-a distribuit cataloagele ºi matricolele necesare decât dupã 11 noiembrie,
pentru cã din fondul de imprimate, de 50.000 lei, se cheltuiserã deja 46.000 lei
pânã la 1 septembrie, pentru scopuri cu totul altele, despre care am perfectã cunoºtinþã. Evitã de-a vorbi despre fondul de 34.450 lei pentru întreþinerea localurilor
ºcolare, care nu se ºtie ce s-a fãcut; despre comanda la Ducretet, încã nefãcutã.
Dar, mai ales, este mut de tot pentru tot ce priveºte raporturile Ministerului cu
Casa de Economie a corpului didactic ºi întrebuinþarea fondului de la art. 42 din
bugetul Casei ªcoalelor. Nu zice o vorbã despre preºedinþii comisiilor examinatoare din septembrie, dintre care unii nu sunt plãtiþi nici pânã azi, nici despre
înlãturarea directorului Casei, cu cãlcarea cinicã a unei legi precise, nici despre
intervenþiile Ministerului de a se acorda împrumuturi la anumite persoane scump
preþuite de dânsul, nici despre cele petrecute la Orfelinatul de la Bistriþa, nici
despre neplata pânã azi a sumelor datorate Casei pentru cã banii cuveniþi ei s-au
întrebuinþat pentru cumpãrarea de conºtiinþe.
Nu s-a rãspuns nimic la toate acestea, pentru cã nu era ce sã rãspundã.
g) Comunicatul însuºi confirmã pe deplin acuzaþiile aduse, tocmai în partea
cea mai gravã a lor.
Sub aceastã rubricã, este destul sã mã ocup numai de chestia soldului
propriu al Casei ªcoalelor. Eu am afirmat cã acest sold, în numerar ºi în efecte,
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era de 2.411.500 lei la 1 aprilie 1905 ºi cã el fusese deja în mare parte risipit
pânã la 1 noiembrie.
Mai întâi dl ministru contestã cifra de 2.411.500 ºi pretinde cã era numai de
2.041.500. Aceasta este neexact. Eu am vorbit de soldul real care era în casã la
1 aprilie, pe când dl ministru îmi opune soldul aºa cum era constatat la ianuarie
când a fãcut d-sa proiectul de buget. Nu e tot una. De altfel, situaþia tezaurului,
încheiatã ºi publicatã de Ministerul de finanþe confirma cifra mea, iar nu pe a
dlui ministru.
Oricum ar fi, dl ministru ne face cunoscut cã, pânã la 1 noiembrie, cheltuise
deja din fondurile proprii ale Casei ªcoalelor suma de 1.735.850 lei 25 bani.
Dar, dupã buget, veniturile proprii ale Casei ªcoalelor pe anul întreg sunt de
3.710 675 lei în care intra ºi soldul. Ar mai fi dar în fiinþã încã 1.974.825 lei, în
care ar trebui sã intre ºi soldul. Dar soldul sigur era de 2.041.500 lei, dupã cum
pretinde dl ministru; de 2.411 500 lei, dupã cum afirm eu.
Prin urmare, dupã chiar cifrele dlui ministru, nu numai cã se cheltuise pânã
la 1 noiembrie, în ºapte luni, tot ce se putea cheltui pe anul întreg, dar se luase ºi
din sold 66.675 lei, dupã dl ministru, 436.675 lei, dupã mine; iar ceea ce se va mai
cheltui pânã la 1 aprilie viitor va fi numai din sold, aºa cã în ziua aceea soldul va
fi redus numai la vreo 735 000 lei cu o pierdere de 1.676.500 lei aproximativ.
Iatã care sunt efectele unei administraþii al cãrei unic scop este numai
îndestularea poftelor.
* * *
În rezumat: un comunicat care tãgãduieºte lucruri petrecute în faþa lumii, care
cuprinde aºa de îndrãzneþe „falsificãri ale adevãrului ºi care nu rãspunde nimic la
o sumã de învinovãþiri din cele mai grave, este un act lipsit de orice valoare.
Singurele lucruri exacte ce conþine se întorc în contra autorului lui ºi confirmã în totul acuzaþiile aduse de noi. Pe lângã acestea, sã se þinã seamã ºi de
desfiinþarea pe 1 decembrie a o mulþime din sinecurile care au adus dezastrul de
faþã, precum ºi de teroarea cu care dl ministru se încuie în minister, ca sã evite
indiscreþiile, tocmai acum când, dacã nu ar fi fost vinovat, ar fi trebuit sã dea pe
faþã tot, pentru a i se vedea nevinovãþia. Dacã vreo îndoialã mai putea fi asupra
adevãrului denunþãrilor mele, se poate zice cã însuºi dl ministru a fãcut tot ce
i-a stat prin putinþã pentru ca sã le confirme pe deplin.
(,,Revista generalã a învãþãmântului“, anul I, numãrul din 1 decembrie 1905, pp. 345-346.)
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18.
Socoteli
Încheiere
Într-un discurs de 2 zile þinut la Camerã, dl ministru al Instrucþiei Publice a
cãutat pentru a doua oarã sã se spele de învinovãþirile ce i s-au adus prin articolul
publicat în „Revista“ noastrã din 1 noiembrie sub titlul de mai sus. Cum s-a dezvinovãþit, nu mai este locul sã cercetez aici, pentru cã ar fi sã reeditez cele ce am
arãtat în numãrul precedent, când am discutat comunicatul dlui Vlãdescu, din 11
noiembrie. În adevãr, discursul de la Camerã nu a fost decât amplificarea agravatã
a neexactitãþilor, tãgãduielilor ºi ascunderilor de adevãr pe care le cuprindea ºi
comunicatul ºi confirmarea pe deplin a acelor ce spuseserãm noi. Totuºi nu pot
închide aceastã dezbatere fãrã a releva unele lucruri care rezultã din acel discurs.
Cel dintâi este constatarea corectitudinii administraþiei precedente, pe care
fãrã voie o face dl ministru. Jumãtate din discursul sãu a fost consacrat numai la
cãutarea de ponoase în sarcina predecesorului sãu, pentru a justifica propriile sale
abateri. Nu e vorbã, chiar dacã eu aº fi fost vinovat aºa cum doreºte dl Vlãdescu
sã mã gãseascã, asta nu-l îndreptãþea pe d-sa ca sã meargã pe urmele rele ale
mele, cãci atunci ar urma cã existenþa societãþilor omeneºti sã fie la discreþia
celor revoltaþi contra legilor ei; dar se ºtie cã existã o ºcoalã politicã care nu se
împiedicã de asemenea consideraþii. Faptul este însã cã toate silinþele dlui
Vlãdescu, scotocirea dosarelor ºi torturarea adevãrului n-au ajuns la alt rezultat
decât acela cu care s-a prezentat la Camerã în zilele de 10 ºi 12 decembrie.1 Nu
vreau sã analizez aici discursul dlui Vlãdescu, din acest punct de vedere, pentru
cã „Revista“ noastrã nu poate sã se ocupe cu o chestie care este mai mult
personalã. Am fãcut aceasta în altã parte, atâta cât era necesar.2 Destul cã partea
din discursul care se ocupã de activitatea mea trecutã, pe mine m-a mulþumit
foarte mult; cãci ce dovadã mai bunã puteam avea în favoarea administraþiei
1. Vezi nota de la p. 76. Desigur cã Haret se referã la dãrile de seamã din ziare, cãci
discursul ministrului nu s-a publicat în „Dezbateri“.
2. În articolul intitulat „Un comunicat“. Vezi în acest volum p. 133.
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mele, decât neputinþa adversarului de a invoca contra ei altceva decât neexactitãþi
sau fapte care se întorc contra lui însuºi?
Se poate însã înþelege pânã la un punct setea cu care dl ministru ar dori sã
mã învãluie ºi pe mine în mreaja învinovãþirilor care curg din toate pãrþile asupra d-sale, pentru cã gãseºte cã a fost atacat „în mod nedrept ºi sãlbatic“. Nu ºtiu
ce vrea sã înþeleagã d-sa prin cuvintele acestea. Am atacat în adevãr, cu toatã
vigoarea de care suntem capabili, actele d-sale de lege, de incoerenþã ºi de risipa
banului public, ºi nu vom slãbi deloc atacurile noastre, pânã ce nu va veni
îndreptarea. Dar lupta noastrã a fost totdeauna întemeiatã pe fapte ºi nu a ieºit
niciodatã din limitele permise. ªi cu toate acestea, dacã este cineva care nu are
dreptul a vorbi de sãlbãticie de procedare, este desigur ministrul care, din întregul corp didactic, nu a gãsit cu cine sã se înconjure decât cu aceia care pânã
deunãzi nu se sfiau a uza pe faþã de mijloacele cele mai josnice ºi de dicþionarul
cel mai neauzit, pentru a încerca sã loveascã în toþi, pânã ºi în acela pe care nu
trebuie sã-l atingã nici umbra unei necuviinþe.
Ce zic? Pentru dânºii, pentru aceºti cãlcãtori ai celei mai elementare cuviinþe,
s-au cãlcat legile, s-au lãsat pe drumuri funcþionari vechi ºi buni cu câte o casã de
copii, s-au înfiinþat sinecuri, s-a dat jaf în averea publicã. Ministrul care a putut sã
facã dãscãlimii injuria de a o pune sub dependenþa unor astfel de oameni, ºi care
în felul acesta înþelege respectul ce datoreazã situaþiei ce ocupã, nu are dreptul sã
cearã sã fie menajat; ºi dacã nu este exact cã e atacat în mod sãlbatic, aceasta o
datoreazã numai respectului ce au adversarii sãi pentru lectorii lor ºi pentru
propria lor demnitate.
Sã fie ºtiut cã, de ceea ce se întâmplã, singur dl ministru e de vinã. Noi nu am
fi cerut mai bine decât sã-i fim un ajutor, în marginea puterilor noastre, pentru a
duce mai departe opera de consolidare ºi de îmbunãtãþire a ºcoalei româneºti; dar
pe calea pe care a apucat-o d-sa era de datoria noastrã sã nu-l urmãm.
Încã un cuvânt, ca sã termin.
De douã sau trei ori în discursul sãu, dl ministru a insistat cã nu are trebuinþã
de permisia sau aprobarea „prorocului Haret“ pentru ca sã ºtie ce trebuie sã facã.
În loc sã creadã cã o asemenea pretenþie nu am avut-o niciodatã. ªi, chiar
dacã aº fi avut-o, aº fi renunþat la dânsa îndatã ce aº fi vãzut cu cine înþelege dl
ministru sã întemeieze domnia legilor, moralitãþii ºi corectitudinii în ºcoala
noastrã. Cu toate acestea, eu, dacã aº fi în locul dlui ministru, poate cã nu aº fi
aºa de categoric, cãci sunt unele lucruri care parcã ar dovedi cã superbia atitudinii d-sale a cam slãbit.
Aºa, d-sa crezuse cã se cuvine sã cheltuiascã 400.000 lei în 7 luni, sub pretext de transporturi, pentru a umple unele buzunare. Dar au venit socotelile ºi
acum nu mai cheltuieºte nici ce trebuie.
A socotit cã are dreptul sã împartã zeci de mii de lei, pe la prieteni, bombardaþi inspectori de coruri sãteºti ºi de mãnãstiri. Dacã tãceam din gurã, ospãþul
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ar fi continuat netulburat; dar nu am tãcut, ºi îndatã s-a convins dl ministru cã
inspectorii d-sale pot sã rãmânã acasã, fãrã nicio pagubã.
A voit dl ministru sã facã unui nepot un dar de 45.000 lei ca un unchi bun
ºi milos ce este. Dar „prorocul“ a fãcut larmã ºi dl ministru s-a grãbit sã strige:
,,nu se mai fac busturile; iertaþi-mã, cã nu mai fac“.
ªi aºa mai departe.
Prin urmare, am fãcut sã fie scãpate câteva sute de mii de lei, care pe
jumãtate erau deja intrate în gura lupului.
Dacã nu ar fi decât atât ºi tot am fi în drept a zice cã revista noastrã a fãcut
un serviciu þãrii ºi ºcoalei.
(,,Revista generalã a învãþãmântului“, anul I, 1905–1906, nr. 6, ianuarie 1906, pp. 393-395.)
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19.
Reforme proiectate în ºcoalele profesionale de fete
Învãþãmântul profesional, care fusese în întregul lui organizat de Haret prin legea
din 1899, a fost suprimat prin legea generalã de modificãri ºi desfiinþãri a lui Take
Ionescu din 1900. Aºezat din nou pe vechile baze de Haret în 1901, el se gãseºte acum
ameninþat prin mãsurile de regulament ºi programe luate de ministrul Vlãdescu ºi apoi
prin fãgãduielele unei transformãri radicale, pe care Haret o discutã în acest articol.

Mesajul Regal de deschidere a Corpurilor Legiuitoare din anul acestea cuprinde, cu privire la învãþãmânt, aceste douã fraze: „Unele din legile organice
ale învãþãmântului public au nevoie sã fie modificate. Deocamdatã veþi avea sã
vã ocupaþi cu învãþãmântul normal ºi cu cel profesional1“.
Frazele sunt scurte ºi nu dau nicio lãmurire. Dar nici nu era nevoie, pe câtã
vreme dl ministru nu a aºteptat modificarea de cãtre Corpurile Legiuitoate a
legilor organice, ci le-a modificat deja d-sa însuºi. Se ºtie cã d-sa a suprimat deja
clasele I ºi II a ºcoalelor normale, a cercat sã înfiinþeze un nou tip de ºcoalã
normalã, – pe care nu se ºtie pentru ce, o numeºte superioarã –, a suspendat aplicarea programelor legale, a cercat sã introducã altele netrecute prin cercetarea
legalã, a desfiinþat organizarea ºcoalelor profesionale de fete, înlocuindu-le cu
ateliere, le-a schimbat programele ºi personalul didactic, a suprimat ºcoala de
gradul II.
Mai mult decât ce a fãcut dl ministru, fãrã nicio lege, nu vãd ce se poate
face; ºi aºa, mã întreb ce sens mai are partea citatã din Mesaj.
Despre cele fãptuite în învãþãmântul normal ne-am ocupat deja în aceastã
,,Revista generalã a învãþãmântului“2 ºi vom reveni asupra lor. Îmi propun acum
sã fac o scurtã analizã a celor ce s-au fãcut ºi se mai plãnuiesc pentru ºcolile
profesionale.
1. E vorba de mesajul de la 15 noiembrie 1905. Vezi Dezbaterile Camerei 1905–1906.
2. Vezi articolele din ,,Revista generalã a învãþãmântului“ reproduse în prezentul
volum: Desfiinþarea ºcoalelor normale, p. 75. Tot în aceastã ,,Revistã generalã a învãþãmântului“ (anul I, 1905–1906) s-au publicat asupra acestei chestiuni ºi articole de alþi colaboratori, între care al lui P. Gârboviceanu: ªcoalele normale de învãþãtori ºi învãþãtoare.
Reorganizarea lor. Ante-proiectul de program (p. 246 ºi urm.).
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Dar din cele de pânã acum este greu sã se degajeze ideile care au condus
pe dl ministru în rãsturnãrile ce a fãcut. Este într-însele atâta lipsã de logicã,
atâta incoerenþã, încât singura explicaþie ce pare admisibilã este cã dl ministru a
început sã facã schimbãrile sale fãrã niciun plan, fãrã sã-ºi fi clarificat ideile,
probabil fãrã nicio idee directoare, aºa cã mãsurile sale variazã de la o ºcoalã la
alta, ba ºi de la o persoanã la alta, dupã conveninþe ºi consideraþii care nu au
nimic a face cu interesele învãþãmântului.
În lipsa acestui criteriu, nu ne rãmâne altul decât un articol de acum câteva
zile dintr-un ziar oficios1, în care dl ministru cu cunoscuta-i predilecþie pentru
interviuri, a cãutat sã-ºi lãmureascã intenþiile.
El începe cu declaraþia, de atâtea ori repetatã, cã aceste ºcoli „sunt prea teoretice ºi nu destul de practice“.
Pe cât am putut înþelege, remediul dlui ministru ar consta în reducerea
învãþãmântului ºcoalelor profesionale la un curs de doi ani ºi jumãtate sau trei ani,
dintre care primii doi ani de ucenicie, iar restul de teorie. ªcolile nu vor mai primi
comenzi: „ªcolile profesionale atelier vor dispãrea pentru totdeauna… Elevele vor
croi în organtin ºi în hârtie vânãtã. Ele vor învãþa sã croiascã, dacã se destinã sã fie
cusãtorese, ºi-ºi vor exercita acul pe stofe fãrã valoare… ªcolile de meserii (de
bãieþi) vor fi ºi ele reorganizate dupã modelul ºcoalelor profesionale (de fete)“.
Programul acesta este o nouã dovadã de modul cum înþeleg lucrurile aceia
care sunt deprinºi a le judeca numai la suprafaþã ºi nu au puterea de sintetizare
care permite cuiva sã cuprindã toate pãrþile unei probleme ºi sã le facã sã intre în
soluþia ei. La cei ce se aflã în cazul acesta, o idee, una singurã, dominã ºi întunecã pe toate celelalte ºi de aceea soluþiile lor atârnã într-o parte, ca o corabie rãu
încãrcatã.
Dl ministru a auzit în anii din urmã vorbindu-se deseori de trebuinþa de a
se îndrepta învãþãmântul nostru pe o cale mai practicã. Ideea aceasta i-a cuprins
mintea în aºa fel, încât a ajuns sã se convingã cã singur a inventat-o ºi sã tragã
din ea concluziile cele mai neaºteptate.
Modul cum înþelege dl ministru sã realizeze ideea de îndreptare pe calea
practicã a ºcoalelor profesionale seamãnã sã-i fi fost inspirat de cineva care ar fi
lipsit de o culturã generalã ºi incapabil de a se ridica mai sus decât nivelul intelectual al unui meseriaº care nu a trecut niciodatã prin o ºcoalã serioasã. Fiecare
îºi ia inspiraþiile de unde poate; dar învãþãmântul unei þãri nu se poate zdruncina
cu atâta uºurinþã.
Este o concepþie prea primitivã aceea cã pentru organizarea ºcolilor de
meserii numai un meseriaº se pricepe. Meseriaºul nu are un oriziont de vederi
destul de larg pentru aceasta. El poate sã cunoascã bine unele pãrþi ale chestiei,
dar rareori le va cunoaºte bine pe toate. De aceea, pretutindeni, chestia organizãrii
1. ,,La Roumanie“ din 10 (23) noiembrie 1905. (Nota autorului.)
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învãþãmântului industrial este obiectul preocupãrilor oamenilor de stat de prima
ordine, iar nu numai al meseriaºilor.
Pretutindeni astãzi este admis, ca un lucru afarã din discuþie, cã unul din
principalele neajunsuri ale industriei este lipsa de instrucþie a lucrãtorilor mai
potrivitã cu trebuinþele meseriei lor. De aceea, pretutindeni se organizeazã
cursurile de searã, cursurile de duminicã, în care lucrãtorii sunt atraºi prin toate
mijloacele, pentru a cãpãta cunoºtinþele pe care nu le au: matematicile elementare, geometria, desenul linear ºi ornamental, scrierea nu lipsesc niciodatã
din asemenea cursuri. Dar pe lângã ele se adaugã, dupã împrejurãri, ºi altele,
precum o limbã modernã, fizicã, chimia industrialã, tehnologia, mecanica etc.
Dacã aºa se face cu lucrãtorii adulþi, pentru care este o mare greutate, ca
dupã o zi de muncã, sã mai vinã ºi seara la curs, este bineînþeles cã în ºcolile profesionale, în care urmeazã copii ºi adolescenþii, cu atât mai mare cuvânt se cautã
a li se pune la dispoziþie cunoºtinþele, de care vor avea trebuinþã mai târziu în
meseria lor.
Este dar o justã mãsurã care trebuie þinutã, ºi de aceastã trebuinþã dl ministru nu se preocupã. Dupã ce, pe la început, în ºcolile noastre profesionale cunoºtinþele strãine de meserie înecau învãþãmântul profesional propriu-zis, d-sa vrea
sã cadã acum în extrema opusã.
Nu aºa a fãcut legiuitorul din 1899 ºi 1901. El a mãrginit numãrul de ore,
ce se pot da obiectelor accesorii, între limite raþionale. În ceea ce priveºte ºcolile
de fete, aceste obiecte se reduc la limba românã, matematici ºi contabilitate,
caligrafie, desen ºi una din limbile francezã sau germanã. Pentru toate acestea,
nu se dau decât 15 ore pe sãptãmânã în primii doi ani, 12 în cei trei urmãtori ºi
6 în cei doi de la fine. Dar, în schimb, se dau meseriei 15 ore în clasele I ºi II,
18 în III, IV ºi V ºi 42 în VI ºi VII.
Singura simplificare ce s-ar mai putea face ar fi de a se suprima limba modernã. Dar dacã se merge mai departe, ce sens mai are ceea ce rãmâne? Ar fi
mult mai bine atunci – ºi mult mai simplu – a se închide toate ºcoalele, ºi a se
pune elevii ca ucenici pe la ateliere particulare. E posibil ca soluþia aceasta sã
nu sperie pe dl ministru, ºi poate cã spre ea se ºi îndreaptã. Dar atunci sã nu se
mai vorbeascã despre contribuþia pe care învãþãmântul profesional trebuie sã o
aducã la implantarea, dezvoltarea ºi perfecþionarea industriei noastre.
Dar dl ministru nu se mulþumeºte nici cu eliminarea tuturor cunoºtinþelor
accesorii ale meseriei. D-sa îºi propune ca chiar învãþãmântul meseriei sã-l
desfiinþeze; cãci cum altfel se poate numi suprimarea comenzilor ºi condamnarea elevilor de a lucra numai pe hârtie vânãtã sau pe capete de lemn? A se
imagina învãþarea unei meserii fãrã practicã efectivã a ei este o concepþie
glumeaþã. Dar legile nu se fac în glumã.
Sunt pe aiurea aºa zise écoles de coupe(29), întreprinderi private, în care
lucrãtoare care îºi posedã deja meseria învaþã sã croiascã pe hârtie. Dar aceasta
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nu sunt ºcoli profesionale ºi nu cunosc nicio þarã unde statul sã fie redus învãþãmântul profesional al fetelor la proporþii aºa de ridicole. Din contrã, pretutindeni, scopul principal al învãþãmântului este de a da lucrãtorului putinþa de
a se dirija singur, de avea iniþiativa, de a-ºi dezvolta gustul ºi imaginaþia. Închipuiþi-vã ce maestrã croitoreasã va fi, ce pricepere pentru a imagina o îmbrãcãminte, ce gust, ce „fini“(30) în execuþie va avea o biatã fatã care îºi va fi pierdut doi sau trei ani, ca sã foarfece hârtia vânatã a dlui Vlãdescu!
Nu pot sã nu relevez ºi fraza din interviul ministerial. „ªcoalele profesionaleatelier vor dispãrea pentru totdeauna“. Cum? Dar nu sunt decât trei luni de când
dl ministru a transformat ºcoalele profesionale în ateliere ºi deja aceste ateliere
vor dispãrea ºi ele? Dar atunci asta ar însemna cã ori la septembrie, ori acum, dl
ministru nu-ºi dã seama de ce vrea sã facã. Bãnuiam noi asta mai de demult.
Ziarul de unde am luat informaþiile de mai sus vorbeºte ºi despre proiectele
dlui ministru în privinþa ºcoalelor comerciale. Zice despre ele cã „nu vor mai fi
niºte sub-gimnazii moderne, ci ºcoli practice, în care tinerii vor veni sã se
specializeze, dupã ce-ºi vor fi primit educaþia generalã“. E greu sã înþeleg, din
aceastã frazã fãrã înþeles, care sunt intenþiile dlui ministru; de aceea îmi rezerv
sã revin asupra acestei chestii, precum ºi din nou asupra ºcoalelor profesionale,
atunci când proiectul dlui ministru va vedea lumina zilei.
(,,Revista generalã a învãþãmântului“, anul I, 1905–1906, nr. 5, decembrie 1905, pp. 312-315.)
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20.
Pagini de istorie
În urma Congresului pe care Corpul didactic primar l-a þinut în Capitalã în iulie
1905, în care se votaserã câteva deziderate privitoare la îmbunãtãþirea situaþiei materiale
a acelui corp de slujitori ai statului, comitetul a alcãtuit în luna noiembrie 1905 douã
memorii: unul despre legea pensiilor, altul despre salarizarea învãþãtorilor ºi institutorilor. Aceste memorii au fost înaintate miniºtrilor de Finanþe ºi de Instrucþie ºi Corpurilor
legiuitoare. Prin ele se cerea, pe lângã mãrirea cotelor, fixarea primului termen de pensie
la 15 ani de serviciu ºi a ultimului la 30 de ani cu dispensã de vârstã, asemenea asigurarea pensiei personale a soþului ºi a soþiei când au fost ambii în serviciul ºcoalei. Apoi
se cerea mãrirea lefurilor dupã legile din 1883 ºi 1901 cu gradaþiile respective.
Despre miºcarea aceasta s-a discutat, fireºte, în ziare ºi presa conservatoare a acuzat Partidul Liberal cã el a scãzut lefurile corpului didactic (în epoca marilor economii
din 1901), el a fãcut legea pensiilor (1902) ºi deci toatã vina situaþiunii materiale rele,
în care se gãsesc membrii corpului didactic, trebuie sã cadã asupra Partidului Liberal.
Atunci, Haret a studiat istoriceºte cu amãnuntul chestiunea aceasta ºi a publicat broºura,
care se reproduce în paginile urmãtoare.

[Prefaþã]
Asist de câtva timp la o campanie de neadevãruri, prin care unii se silesc
sã discrediteze ceea ce nu sunt în stare se dãrâme altfel.
În genere, eu nu mã ocup de asemenea lucruri; le las sã cadã de sine, sub
greutatea evidenþei. Dar, de rândul acesta, am socotit cã nu stricã sã fac un
exemplu, care sã facã mai prudenþi pe cei care vor mai intra pe calea aceasta.
În paginile ce urmeazã, se va vedea discuþia pusã pe tãrâmul politic, pe
care eu de ordinar mã feresc de a duce chestiile ºcolare. Am fost silit sã fac aºa,
pentru cã a trebuit sã urmez pe adversarii mei pe tãrâmul lor propriu.
Ar fi o naivitate ca atunci, când alþii fac armã politicã din orice, eu sã nu
le plãtesc cu aceeaºi monedã.
ªi pe urmã, am socotit cã sunt dator sã pun lucrurile la locul lor, arãtând
partea absolut preponderentã pe care a avut-o Partidul Liberal, în tot ce s-a
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fãcut pentru ºcoalã în genere, ºi pentru corpul didactic în particular. Aceasta
era pentru mine o datorie de recunoºtinþã pentru partidul care nu vede în chestia ºcolarã numai un mijloc de tripotaje politice, care de patru decenii urmãreºte cu atâta patriotism ridicarea poporului prin culturã, ºi care m-a sprijinit
cu atâta încredere ºi energie într-o operã peste mãsurã de grea.
* * *
În ultimele timpuri, miºcarea corpului didactic pentru a dobândi o îmbunãtãþire a situaþiei sale materiale s-a accentuat mai mult. Cele din urmã manifestãri
ale ei au fost cele douã memorii prezentate dlor miniºtri de Instrucþie Publicã ºi de
Finanþe ºi Corpurilor Legiuitoare, de cãtre Societatea institutorilor ºi institutoarelor
din Bucureºti. Unul din aceste memorii cerea modificãri în legea pensiilor, în ceea
ce priveºte pe dascãli; celãlalt solicita îmbunãtãþirea lefurilor ºi a gradaþiilor1.
Stãruinþa aceasta este explicabilã. E natural ca dascãlii, ca oricare alþii, sã
doreascã a li se îmbunãtãþi soarta ºi de cererile lor trebuie sã se þinã seamã, nu
mai puþin decât de ale altora, în marginile putinþei.
Scopul meu, în paginile de faþã, nu este de a justifica aceastã miºcare, ci de
a pune în adevãrata lor luminã unele lucruri care sunt în legãturã cu dânsa; cãci,
deºi foarte recente, evenimentele din anii din urmã sunt uitate sau nu destul de
bine cunoscute de cei interesaþi ºi afarã de aceasta sunt unii care se mai silesc
încã a le întuneca.

I
Reducerile din 1901
La începutul anului 1900 situaþia financiarã a þãrii era îngrozitoare. În doi ani,
deficitele ajunseserã la 72 milioane. Statul era în pericol de a nu mai putea face
faþã îndatoririlor sale; serviciile publice erau ameninþate a nu mai putea funcþiona;
cuponul datoriei publice nu se ºtia dacã se va mai putea plãti. În timpul acesta,
þãranii mureau de foame, vitele lor pieriserã cu miile, toate rezervele þãrii erau
sleite. Pe deasupra tuturor, mai era un împrumut de 170 milioane, fãcut în
decembrie 1899, cu dobândã mare, care trebuia plãtit întreg pânã la 1904, pe când
creditul þãrii era aºa de scãzut, încât îi era imposibil sã gãseascã unde sã se mai
împrumute cu o sumã cât de micã ºi cu dobânzi oricât de mari.
1. Memoriile acestea se pot gãsi publicate în revista ,,Convorbiri didactice“ numãrul 6
pe noiembrie 1905 („Asupra legii pensiilor“) ºi în numãrul 7 pe decembrie 1905 („Reintegrarea ºi mãrirea salariilor“), pp. 162-167 ºi 194-199, anul XI-XII.
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Cine putea crede cã, cu o þarã ruinatã, doborâtã sub atâtea nenorociri, mai
era vreo putinþã de scãpare? Rãspunsul ni-l dãdeau vrãjmaºii noºtri, care atunci
ieºeau la ivealã din toate pãrþile. Nenumãratele ziare ale finanþei evreieºti din
strãinãtate ne acopereau în toate zilele cu injurii neauzite ºi ne prezintã lumii ca
pe o þarã barbarã, vândutã de datorii ºi bunã numai pentru a fi împãrþitã între
alþii. Falimentul nostru nu le mai lãsa, nici lor nici altora, nicio umbrã de îndoialã ºi deja se vorbea pe faþã ºi se fãceau chibzuieli pentru impunerea controlului european asupra finanþelor noastre.
Controlul european! Adicã o comisie de bancheri strãini, care sã ia în mânã
administraþia finanþelor noastre, sã reguleze veniturile, sã supravegheze urmãrirea impozitelor ºi sã mãrgineascã cheltuielile în felul ºi dupã conivenþa lor. Cu
alte cuvinte, robia þãrii, impusã nu cu armele, dupã luptã vitejeascã, ci în chip
ruºinos, ca robia risipitorului fãrã minte, cãzut pe mâna cãmãtarilor, care-i storc
averea ºi-ºi bat ºi joc de dânsul.
Iacã perspectiva care se deschidea înaintea ochilor noºtri în februarie 1901.
ªi încã nu insist asupra urmãrilor mai depãrtate ale situaþiei ce ni se pregãtea ºi
asupra oarecãror eventualitãþi, despre care nu se poate încã vorbi ºi a cãror realizare în momentul acela ar fi putut fi cel din urmã dezastru.
ªi sã nu se creadã cã era ceva exagerat în temerile acestea. Cu o lunã înainte,
în ianuarie, unul din miniºtri spusese pe faþã, de la tribuna Senatului, cum cã controlul european era o eventualitate care intra în sfera posibilitãþilor viitoare. Aceasta
era ca ºi o înºtiinþare oficialã de ce ne aºtepta. De altfel, un început de realizare
avuse deja controlul strãin, prin modul cum se acordase concesia hârtiei de þigarã,
cu care ocazie ministrul-preºedinte zisese cã „sã ne rugãm lui Dumnezeu ca pe
viitor sã nu mai avem a semna alte convenþii tot ca aceasta“ ceea ce era încã o
prevestire de ce putea sã ni se mai întâmple.
În asemenea împrejurãri, când însãºi existenþa þãrii ca þarã liberã era ameninþatã, cu jumãtãþile de mãsuri nu mai mergea. Trebuiau luate fãrã întârziere
mãsuri a cãror energie ºi eficacitate sã fie la înãlþimea pericolului.
Douã sisteme erau în prezenþã. Dupã unul, trebuiau mãrite contribuþiunile;
dupã celãlalt, trebuiau scãzute cheltuielile.
Guvernele de atunci adoptaserã pe cel dintâi. Ele au fãcut sã se voteze un
mare numãr de impozite noi ºi-ºi propuneau sã mai voteze încã ºi altele. Dar
mijlocul acesta era neîndestulãtor ºi periculos. Ce puteau sã producã 29 impozite
noi, cãzute deodatã asupra unei þãri istovite? Nu se ºtie cã în anii cei rãi nici impozitele ordinare nu se pot încasa? Nu se putea prevedea – dupã cum s-a ºi întâmplat – cã, cu toate impozitele cele noi, încasãrile vor rãmânea cu mult mai prejos
decât prevederile? În adevãr, tocmai în urma votãrii noilor impozite a avut loc un
nou deficit de 37 milioane. Cum putea sã fie altfel? Ce se putea lua de la cei ce
nu mai aveau nimic?
De aceea, opoziþia de pe vremea aceea, formatã din Partidul Liberal, susþinea trebuinþa de a se reduce cheltuielile într-o mãsurã foarte însemnatã, cel
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puþin cu 20 milioane pe an. Aceasta era soluþiunea cea mai naturalã, la care se
gândeºte oricine care vede cã-i scad veniturile. ªi pentru ca sã nu se creadã cã
propune aceastã curajoasã soluþiune numai pentru a face greutãþi guvernului,
opoziþia, prin vocea a doi din ºefii sãi, a declarat ºi în Camerã ºi în Senat, cã este
gata sã dea guvernului tot concursul sãu, în mod cu totul dezinteresat, pentru
realizarea acestor economii.
Dar partidul care deþinea puterea nu a avut curajul sã intre pe calea aceasta.
El ºtia cã facerea economiilor va atinge sumã de interese, tocmai a acelora care,
cu organizaþia noastrã actualã de stat, au cea mai mare parte de influenþã în conducerea intereselor statului. El s-a temut cã þara nu va putea suferi reduceri aºa
de mari în cheltuieli, deºi putea sã se teamã tot aºa de mult cã ea nu va putea
suporta nici noile impozite ce se mai pregãteau.
În asemenea împrejurãri, s-a fãcut schimbarea de guvern din februarie 1901.
Rareori un guvern nou luase puterea în împrejurãri mai periculoase; dar
niciodatã nimeni nu luase rãspunderea situaþiei cu o hotãrâre mai nestrãmutatã
de a face sacrificiul deplin al popularitãþii sale, al intereselor de partid, al tuturor
consideraþiunilor care adeseori dominã pe oamenii politici ºi le paralizeazã o aºa
de mare parte din puterea lor de acþiune.
Niciodatã iarãºi o schimbare de guvern nu se fãcuse în mod mai limpede ºi
mai franc decât atunci. De regulã, opoziþia este generoasã în fãgãduieli, chiar cu
rezerva mintalã de a nu le îndeplini. Oamenii de la 1901, din contrã, au anunþat
de mai înainte cã vor tãia fãrã cruþare în buget ºi cã vor sacrifica toate interesele
private înaintea interesului general. ªi sentimentul primejdiei era aºa de general,
încât programa lor a fost primitã fãrã murmur de toatã lumea ºi consacratã prin
alegeri generale, fãcute pe baza ei.
Prin urmare, atunci când economiile de 25 milioane au fost realizate, niciun
echivoc nu era între þarã ºi guvern: înþelegerea fusese fãcutã de mai înainte ºi
guvernul nu fãcea decât sã realizeze programul politic pe baza cãruia luase
puterea, cu ºtiinþa ºi consimþãmântul liber exprimat al þãrii.
Programul acesta, el l-a împlinit cu curaj ºi hotãrâre ºi, prin aceasta, nu numai a scãpat þara din una din cele mai mari primejdii, prin care a trecut ea vreodatã, dar în acelaºi timp a dat un exemplu de bãrbãþie, de patriotism ºi de abnegaþiune pentru care are dreptul la gratitudinea þãrii, tot atât cât ºi pentru serviciul
ce i-a adus.
Toatã lumea cunoaºte efectele politicii sãnãtoase inaugurate la 1901. Creditul þãrii restabilit în mod strãlucit, calomniile presei vrãºmaºe strãine amuþite,
situaþiunea politicã exterioarã înãlþatã, cuponul datoriei publice asigurat pe mai
multe semestre înainte, ordinea ºi economia introduse în administraþie, lucrãrile
publice ºi armamentul continuate, fãrã împrumuturi noi, ci numai din excedente.
În vremea aceea am avut satisfacþia de a vedea exemplul de înþelepciune ºi
de vigoare al României citat cu elogii în þãri strãine, unele mari ºi puternice,
care însã nu au ºtiut, la nevoie, sã aibã energia de a face ca noi.
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ªi înþelepciunea acestei politici nu a întârziat a se învedera în 1904, an mai
dezastruos chiar decât 1899, deoarece þãranilor le-a lipsit nu numai porumbul, ci ºi
nutreþul pentru vite, ºi când statul a putut, pentru trebuinþele lor, sã gãseascã 35
milioane, fãrã a face datorii noi ºi fãrã a se zdruncina întru nimic creditul þãrii. Dacã
anul 1904 ne-ar fi gãsit într-o situaþiune financiarã ca cea de mai înainte de 1901,
ar fi fost dezastrul final ºi definitiv, pe care nimic nu l-ar mai fi putut îndrepta.
* * *
Pentru a se face cele 25 de milioane de economii, a trebuit sã se cerceteze
bugetul în cele mai mici amãnunþimi ale lui ºi sã se suprime tot ce era de prisos.
S-au desfiinþat astfel destul de multe sinecuri, înfiinþate în anii de belºug, când se
creau posturi, nu pentru trebuinþa serviciului, ci pentru trebuinþa partizanilor politici. Dar pentru completarea sumei necesare, a trebuit sã se împuþineze chiar ºi
salariile funcþionarilor rãmaºi. Aceasta s-a fãcut prin cunoscuta curbã, care dã
atât de mult loc de vorbã, mai ales acelora care nu ºtiu în ce constã ea. O lãmuresc aici.
Reducerea lefurilor se putea face în douã feluri: ori sã se reducã la toþi, mari
ºi mici, tot câte atâta la sutã, ori reducerea la sutã sã fie cu atât mai mare cu cât
era ºi leafa mai mare. Spre exemplu, pentru douã lefuri, una de 100 lei ºi alta de
800 lei, dupã primul sistem ar fi trebuit sã se facã la prima lealã o reducere de
9 lei ºi la a doua de 72 lei; iar, dupã al doilea sistem, reducerile erau respectiv
de 5 ºi 160 lei.
Guvernul de la 1901 nu a ezitat: el a adoptat al doilea sistem; cãci ºi-a zis, cu
drept cuvânt, cã pentru cel care are numai 100 lei, o reducere, cât de micã, e mult
mai dureroasã decât pentru cel cu 800 lei; cãci celui dintâi i se ia din necesar; iar
celui de al doilea, din prisos. De aceea s-a fãcut faimoasa curbã de reducere, care
realiza acest scop, de a stabili o normã care sã atingã cât mai puþin lefurile cele
mici, dând însã cifra totalã de economie, pe care nevoile statului o impuneau1.
Sã vadã acuma cei mici, învãþãtorii, preoþii, institutorii, toþi aceia pe care
curba i-a protejat, câtã dreptate au de a se lua dupã cei care azi, ca ºi la 1901, cautã
sã ameþeascã lumea cu neadevãrurile lor. S-ar mai fi înþeles asemenea protestãri
din partea celor cu lefuri mari, cãrora li s-a redus pânã la 20 la sutã, prin regula de
reducere progresivã pe care noi cei dintâi am avut curajul a o aplica; dar din partea
celorlalþi? Ce ar fi zis ei oare, dacã, în loc de reducere aºa cum s-a fãcut, li s-ar fi
aplicat reducerea proporþionalã, care ar fi fost pentru ei aproape de douã ori mai
mare? ªi când guvernul din 1901 adopta curba, el ºtia bine cã cei mai greu atinºi
vor fi tocmai acei care aveau mai multã putinþã de a-i face greutãþi, dacã ar fi voit;
ºi, cu toate astea, nu a stat la gânduri ca sã ia protecþia celor mici.
1. Despre curba zisã a lui Haret, vezi vol. V, p. 14, din prezenta colecþiune.
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Oamenii, care au avut onoarea a face parte din guvernul de la 1901, au deci
tot dreptul de a fi mândri ºi mulþumiþi cã ºi-au fãcut pe deplin ºi datoria de patriotism, ºi pe cea de umanitate ºi pot privi cu indiferenþã încercãrile neputincioase ale celor care vor sã înnegreascã o operã pe care ei nu au fost în stare sã
o facã ºi nu sunt în stare sã o priceapã. Oamenii de la 1901 aveau sã aleagã între
împlinirea unei datorii grele ºi dureroase, cu riscul de a-ºi pierde popularitatea
ºi de a-ºi atrage lovituri nedrepte, ºi între o abdicare de la datorie, care, în
împrejurãrile periculoase de atunci, ar fi echivalat cu o adevãratã trãdare de þarã.
Între una ºi alta, ei nu au stat la gânduri.
Întrucât mã priveºte pe mine îndeosebi, socot ca cea mai mare onoare ºi
mulþumire a vieþii mele sunt cã împrejurãrile au fãcut ca sã fiu chemat a da ºi eu
ajutorul meu la ceea ce s-a fãcut în 1901. Departe de a mã tulbura de atacuri ºi de
imprecaþii, revendic întreaga parte de colaborare care-mi revine ºi pe care aº fi
gata sã o dau din nou ori de câte ori mi s-ar cere, dacã cumva, Doamne fereºte, ar
mai fi vreodatã nevoie de dânsa. Sunt fericit cã am avut cunoºtinþele cerute pentru
a face „calculele meticuloase“ necesare pentru a rezolva, aºa cum s-a rezolvat, o
problemã cu deosebire grea. Atât mai rãu pentru cei pe care lipsa de asemenea
cunoºtinþe ºi de obiectivitate îi împiedicã de a pricepe rostul a ceea ce s-a fãcut.
* * *
Curajoasa operã a guvernului de la 1901 nu a fost realizatã cu uºurinþã,
dupã cum lesne era de prevãzut. Nemulþumirile, plângerile, rezistenþele ascunse
nu au lipsit. Dar, ceea ce era mai greu de prevãzut ºi care cu toate astea s-a întâmplat a fost de a se vedea oameni în stare de a-ºi da seama de pericolul situaþiei, însã atât de lipsiþi de patriotism, încât, în loc de a da sprijin guvernului în
lucrarea lui patrioticã, sã caute a rãzvrãti lumea, pentru a împiedica ceea ce ei
nu se simþiserã în stare sã facã.
Din norocire, þara a fost mai cuminte decât o credeau ei. Dar se vede cã
învinuirile de atunci ar voi sã ridice capul acum din nou.
În urma celor ce am arãtat pânã aici, sensul acestor învinuiri se poate lesne
desluºi.
Ar fi voit detractorii operei noastre sã nu atingem la pungã pe nimeni ºi sã
aºteptãm ce se va întâmpla? Dar atunci comisia de control european era gata, ºi
ceea ce nu am fi fãcut noi, cu chibzuiala noastrã, ar fi fãcut ea, de zece ori mai rãu.
Ar fi voit ei, ca reducerile sã se facã numai la alþii ºi sã nu atingã pe dascãli?
Cred cã o asemenea pãrere este nedemnã de a fi examinatã ºi nu mã îndoiesc cã
dãscãlimea însãºi ar considera-o ca injurioasã pentru dânsa.
Ori poate preferau ca în loc de reducerea progresivã sã se fi fãcut reducerea
proporþionalã, pentru ca sã se loveascã mai greu în cei mici?
Las pe oricine sã judece dacã este vreuna din aceste alternative care sã nu
fie egoistã, neinteligentã, nepatrioticã.
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Întrucât priveºte pe corpul didactic, fãrã a contesta nicidecum dreptul lui de
a urmãri îmbunãtãþirea situaþiei lui, el trebuie sã se gândeascã cã, afarã de
armatã, nu este un alt corp în stat care sã aibã o mai mare datorie de a da tuturor
exemplul de înþelegere a nevoilor þãrii ºi de sacrificiu pentru binele ei. Sã lase
dar altora urâtul privilegiu de a arunca cu pietre în aceia care au ºtiut ºi nu s-au
temut sã-ºi facã întreaga lor datorie.

II
Situaþia materialã a corpului didactic de la 1864 pânã astãzi
Discuþiunea de pânã aici nu este de ajuns pentru a lãmuri chestia dacã membrii corpului didactic au dreptul a se plânge de chipul cum Partidul Liberal s-a
îngrijit de dânºii, în timpul de când a început el sã aibã o parte precumpãnitoare
în conducerea destinelor þãrii. ªi lãmurirea acesta nu este de prisos, pentru cã
memoria oamenilor este scurtã ºi sunt unii care au interes sã profite de aceasta,
pentru a face sã se creadã lucruri contrare adevãrului.
Cât timp am fãcut parte din guvern, nu am voit sã mã ocup de asemenea
lucruri. Socoteam cã datoria mea era de a nu distrage nicio pãrticicã din munca
ce datoram intereselor generale, cu atât mai mult cu cât credeam cã evidenþa lucrurilor va fi de ajuns pentru a restabili adevãrul faptelor. ªi, pe urmã, zvonurile
tendenþioase nu au obicei de a se arãta pe faþã. Ele se întind ºi se infiltreazã pe
ascuns ºi evitã lumina discuþiei. De aceea, în timp de ºase ani nu mi s-a dat
niciodatã ocazia, ca sã amintesc lucrurile petrecute ºi sã pun astfel capãt la intrigile unora ºi la nedumeririle multora.
De rândul acesta însã nu voi lãsa sã treacã ocazia de a-mi împlini ºi aceastã
datorie. ªi pentru aceasta, mã voi sili sã mã mãrginesc numai la expunerea, cât
mai succintã posibil, de fapte certe ºi nediscutabile.
Voi lua ca punct de plecare anul 1864 ºi voi cerceta mai întâi fazele prin
care a trecut de atunci situaþia materialã, ºi pe urmã cea moralã a dãscãlimii.
* * *
Bugetul pe anul 1864 ne aratã cã în anul, când s-a aplicat prima lege a
instrucþiei publice, situaþia materialã a corpului didactic era cea urmãtoare:
În Muntenia, erau 2.096 învãþãtori, care erau plãtiþi cu câte 18 lei ºi 50 bani
pe lunã; iar în Moldova 500 învãþãtori primeau câte 37 lei ºi 71 câte 100 lei noi.
Plata institutorilor varia de la 148 lei pânã la 278 lei, iar a institutoarelor de la
124 pânã la 248 lei.
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Profesorii de licee ºi gimnazii primeau între 259 ºi 555 lei, cei de ºcoli normale ºi de seminarii 154 pânã la 296, cei de la ºcolile secundare de fete 148
pânã la 222. Maeºtrii se scoborau pânã la 100 lei ºi mai puþin.
Profesorii de universitate primeau 388 lei, alþii 463, alþii 740.
E bine înþeles cã pe atunci nici nu era vorba de gradaþie. Leafa fiecãrui
profesor în parte se fixa prin buget ºi se mãrea sau se micºora de la un an la altul
ºi de la o persoanã la alta, dupã nevoile bugetare ºi dupã preferinþele ministrului.
Aceastã stare anarhicã a durat pânã la 1883.
* * *
Legea din 1864 nu a fixat salariile. Ea prevede, însã, în art. 42, cã plata
personalului învãþãtor primar este în sarcina statului, iar în art. 387, cã dupã 12
ani de serviciu, leafa se va îndoi. Aceastã din urmã dispoziþiune nu a fost niciodatã împlinitã.
Pânã la 1867 starea de lucruri din 1864 a suferit oarecare schimbare, cãci
în anul acesta gãsim urmãtoarea situaþie:
Învãþãtorii primeau 18 lei 50 bani pânã la 74 lei pe lunã, iar 300 din ei aveau,
prin excepþie, 111 lei; întregul învãþãmânt rural costa 715.110. lei.
Institutorii variau între 92 lei 60 bani ºi 222 lei; cei de clasa IV-a din Bucureºti ºi Iaºi aveau 259 lei.
Profesorii de licee ºi gimnazii aveau 185 pânã la 370 lei; unii se scoborau
pânã la 148; cei de ºcoli secundare de fete, de ºcoli normale, de seminarii, 153
pânã la 222; maeºtrii erau plãtiþi cu 74, cu 111 sau cu 185 lei; profesorii de religie, asemenea.
Profesorii de universitate aveau în genere câte 555 lei; câþiva din ei primeau
648, iar alþii 740 lei.
Guvernul din 1868, prezidat de ªt. Golescu(31), din care fãcea parte ºi Ion
Brãtianu ºi în care Ministerul Instrucþiei era þinut de Dim. Gusti(32), aduce deja
o mare îmbunãtãþire profesorilor ºi maeºtrilor secundari, ale cãror lefuri sunt
ridicate pentru profesori pânã la 444 lei, pentru maeºtri pânã la 259 lei. În acest
an, numai la învãþãmântul secundar propriu-zis, cifra salariilor profesorilor a
fost crescutã cu 231.840 lei, faþã de un total care nu trecea peste 840.000 lei.
În timpul guvernului Lascãr Catargiu, de la 1871 pânã la 1876, nu se vede
nicio schimbare în bine, din contrã. În timpul acesta, bugetul total al Ministerului scade de la 8.524.028 lei la 8.225.223, deºi bugetul general de cheltuieli al
statului crescuse de la 73.065.842 lei la 101.236.386 lei.
În special, costul învãþãmântului rural, de la 750.000 lei în 1871, trece abia
la 816.000 lei în 1876; cel urban, de la 1.414.347 lei la 1.344.000 lei. Învãþãtorii
sunt plãtiþi unii cu 30, alþii cu 50 lei pe lunã; cei cu 111 lei au dispãrut. Institutorii au toþi câte 200 lei, afarã de directori, care au 250 lei. În licee ºi gimnazii,
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cifrele din 1868 nu sunt depãºite; din contrã, se vãd mai multe catedre – probabil ocupate de profesori noi – ale cãror salarii sunt scãzute din ceea ce erau
atunci. Se vãd reapãrând maeºtri cu câte 74 ºi 111 lei pe lunã. Profesorii de
universitate au fost puºi toþi cu 550 lei, afarã de cei de la facultatea de medicinã,
care au 416 lei, ºi de vreo 8 profesori vechi, care au încã 740 lei.
* * *
În 1876 se formeazã guvernul lui Ioan Brãtianu, care dureazã pânã la 1888,
ºi în care cel dintâi ministru de Instrucþie este George Chiþu.
Trebuie sã amintesc cã anul 1877 a fost anul în care s-a purtat Rãzboiul de
independenþã, în care þara intra cu niºte finanþe în foarte rea stare, deoarece pe
1876 bugetul general al statului se votase cu un deficit de 6.999.502 lei, care
însã, la încheierea exerciþiului, a fost mai mare.
Cu toate acestea, chiar în aºa împrejurãri grele, guvernul lui Ioan Brãtianu
tot a ºtiut sã aducã îmbunãtãþiri însemnate în învãþãmânt ºi în situaþia materialã
a unei pãrþi din corpul didactic.
Costul învãþãmântului primar rural trece deodatã de la 816.000 la 1.196.000
lei; al celui urban, de la 1.311.600 la 1.464.000 lei. Se înfiinþeazã ºcoala normalã
din Bârlad, pe când cu vreo trei ani mai înainte ministrul Tell cercase sã desfiinþeze pe toate cele ce erau pe atunci. Învãþãtorii, care primeau 30 lei pe lunã, sunt
ridicaþi la 50, ºi se înfiinþeazã posturile de învãþãtori de gradul I, normaliºti, cu 80
lei. În 1879, cei cu 50 lei au fost crescuþi la 60, iar cei cu 80 la 90 lei.
* * *
Lucrurile rãmãseserã în aceastã stare pânã în 1883, când se vota ºi se aplicã
memorabila lege a gradaþiei de la 6 martie, ministru fiind dl P.S. Aurelian.
Pentru aceasta, a trebuit sã se învingã rezistenþe mari, încât însuºi ministrulpreºedinte, Ioan Brãtianu, a trebuit sã intervinã cu toatã autoritatea sa, pentru a
face sã treacã legea1.
1. Proiectul de lege pentru înfiinþarea gradaþiei corpului didactic depus de ministrul P.S.
Aurelian, fiind preºedinte de consiliu Ion C. Brãtianu, s-a discutat de Camerã în ºedinþele de
la 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ºi 19 februarie 1883. Comitetul delegaþilor era compus din: M.
Kogãlniceanu, N. Fleva, Titu Maiorescu, Dr. Maldãrescu, N. Nicorescu, Panã Buescu ºi P.
Chenciu. Multe glasuri s-au ridicat contra acestui proiect. La început se zicea cã nu e bine
studiat ºi cã trebuie trimis înapoi la comitetul delegaþilor; apoi cã n-ar fi aprobat de tot guvernul. Primul ministru Brãtianu a zis atunci cã guvernul a primit de la început ideea
gradaþiunii, cãci nici proiectul lui Chiþu, nici cel al lui Aurelian nu s-au putut prezenta fãrã
consimþãmântul tuturor miniºtrilor; iar în altã ºedinþã a zis: ,,Gradaþiunea e menitã a face ca
toþi aceia care se consacrã învãþãmântului sã gãseascã numai în învãþãmânt mijloacele de
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Ca sã se poatã înþelege bine toatã însemnãtatea legii din 1883, trebuie sã ne
recapitulãm situaþia care era în momentul acela. În învãþãmântul rural, douã
categorii de învãþãtori, unii cu 60, alþii cu 90 lei. În învãþãmântul secundar,
lefurile variind între 210 ºi 370 lei pentru profesori, între 70 ºi 150 lei pentru
maeºtri, dar fãrã nicio stabilitate ºi putând fi schimbate în fiecare an prin buget.
Înaintare nu era; cine intra în învãþãmânt cu o leafã, tot cu ea rãmânea pânã la
finele carierei sale, timp de 30 ani.
Legea din 1883 a avut merite imense: pe de o parte, a îmbunãtãþit ºi a
unificat lefurile; pe de alta, a introdus gradaþia.
Pentru a se judeca cu uºurinþã progresul realizat în privinþa lefurilor, dau
aici un tablou comparativ, care aratã situaþia de dinainte ºi de dupã 1883.
CATEGORIA

Înainte de 1838

Dupã 1883

Învãþãtori de gradul II

60

90

Învãþãtori de gradul I

90

90

Institutori

200

250

Institutori-directori

250

225

Institutoare

200

225

Seminarii curs inferior

210

280

ªcoale normale

200

280

ªcoale reale

100-200

280

ªcoale centrale de fete

200-296

280

ªcoale secundare de fete

200-296

280

Licee ºi gimnazii

150-370

360

ªcoale de belle-arte

250-300

360

Seminarii curs superior

350

360

100-370

360

ªcoala de farmacie

300

360

ªcoala de veterinãrie

300

360

ªcoala centralã de agriculturã

150-333

360

Universitate

300-550

500

Limbi moderne facultative

100-250

200

70-200

200

111-250

200

70-200

150

ªcoale de comerþ

Profesori de religie
Maeºtri de desen
Maeºtri de muzicã ºi de gimnasticã

existenþã, ca sã nu fie nevoiþi a alerga aiurea“. Astfel, proiectul s-a luat în consideraþie ºi s-a
votat în ºedinþa din 19 februarie. Senatul l-a votat la 2 martie 1883. Legea s-a publicat în
,,Monitorul Oficial“ din 1 aprilie 1883. (Vezi ºi Colecþiunea legilor instrucþiunii de C.
Lascãr ºi I. Bibiri, 1901, p. 37.)
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Pentru a se înþelege mai bine sensul acestor cifre, trebuie sã se ia în seamã
cã, în a doua coloanã, cifrele maxime nu priveau în genere decât un foarte mic
numãr de profesori. Aºa, la ºcolile centrale ºi secundare de fete, leafa de 296 lei
nu o aveau decât trei profesori; ceilalþi aveau numai câte 200 sau 222 lei. Dintre
maeºtrii de desen, numai 6 primeau 250 lei. Dintre maeºtrii de muzicã, numai 3
aveau 200 lei.
La universitãþi, în 1882, toþi profesorii primeau la fel câte 550 lei, afarã de
cei de la facultãþile de medicinã, care aveau 416 lei la Bucureºti ºi 300 la Iaºi.
De altfel, legea din 1883 a prevãzut ca lefurile tuturor celor care erau plãtiþi
mai puþin decât hotãra legea sã fie mãrite pânã la cifrele din lege. Din contrã,
aceia care primeau mai mult îºi pãstrau vechile lefuri, fãrã nicio reducere.
Prin urmare, afarã de o micã reducere de 10 lei la unii profesori de licee ºi
de ºcoli comerciale, legea aducea pentru cei mai mulþi o îmbunãtãþire foarte
mare, fãrã sã ºtirbeascã niciun drept câºtigat.
Singuri profesorii de universitate, afarã de cei de la medicinã, au suferit o
reducere de câte 50 lei. Dar ºi faptul acesta are explicaþia lui, care este cu totul
spre onoarea autorilor lui. Dupã cum am spus mai sus, proiectul dlui Aurelian
avea în ambele Camere adversari puternici ºi numeroºi. Aceºtia nu au lipsit sã
acuze pe deputaþii ºi senatorii profesori, care sprijineau proiectul, cã lucreazã în
propriul lor interes; ºi ei, care erau toþi profesori de universitate (pe atunci profesorii secundari nu aveau dreptul a fi aleºi în Corpurile Legiuitoare), pentru a
înlãtura asemenea învinovãþiri ºi a salva legea, pe care colegii lor din învãþãmântul primar ºi secundar o aºteptau cu o nerãbdare aºa de legitimã, au declarat
cã primesc ca lefurile celor de la universitate, în loc de creºtere, sã sufere o
scãdere de 50 lei.
Al doilea punct, care caracterizeazã legea din 1883, este înfiinþarea gradaþiei.
Situaþiunea particularã a membrilor corpului didactic, pe care neschimbarea
funcþiunii lor i-ar condamna la lipsa de orice înaintare, ceea ce nu se întâmpinã
la nicio altã carierã, nu scãpase din vederea legislatorilor dinainte de 1883.
În astã privinþã, legea din 1864 cuprindea urmãtoarea singurã dispoziþie, în
art. 387 al. II: „Dupã 12 ani de serviciu, remunerariul învãþãtorilor va fi îndoit
decât cel primitiv“.
Dispoziþia aceasta nu a fost niciodatã aplicatã ºi nici nu putea sã fie. Nu numai cã ea ar fi impus statului sarcini absolut imposibile de suportat (la bugetul
nostru de astãzi ea ar fi reclamat un adaos de vreo 10.000.000 lei), ea nu era nici
naturalã, cãci greutãþile vieþii merg înmulþindu-se treptat, iar nu în mod brusc,
cum le presupunea dispoziþia din 1864.
Legea din 1883 a prevãzut, în mod cu mult mai raþional, creºterea proporþionalã a salariului, cu câte 15% dupã fiecare 5 ani de serviciu, pânã la 20 de ani.
Dispoziþiunea aceasta a fost cucerirea cea mai mare pe care a fãcut-o vreodatã
corpul didactic de la constituirea statului nostru pânã azi. Nu cã principiul ei era
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necunoscut pe aiurea; dar la noi ea se introducea pentru prima oarã ºi pânã azi a
rãmas unicã, pentru cã nu s-a mai aplicat niciunei alte ramuri de activitate publicã.
Ceea ce însã distinge gradaþia noastrã de înaintarea pe loc ºi de înaintarea
pe clase, aºa cum se face pe aiurea, este cã la noi gradaþia se capãtã de drept
dupã fiecare 5 ani, pe când pe aiurea pretutindeni ea se face, la alegere, de cãtre
ministru. Ne închipuim lesne ce ar fi însemnat o asemenea dispoziþie la noi,
unde practicile cela mai urâte ale politicii se amestecã în toate. Precum vedem
astãzi miniºtri refuzând sã dea celor în drept numirea cãpãtatã în puterea legii,
pânã nu se duc sã se înscrie în clubul lor politic, am fi vãzut atunci la fiecare 5
ani cerându-se chitanþa de plata cotizaþiei la acelaºi club de la toþi aceia care ar
fi împlinit termene de gradaþie.
De aceastã degradare, au scutit pe corpul didactic dl Aurelian ºi marele Ioan
Brãtianu. Legea lor asigura nu numai o îmbunãtãþire foarte însemnatã a situaþiei
materiale a corpului didactic, dar în acelaºi timp ºi o poziþie în societate demnã
ºi neatârnatã de influenþele politicienilor.
Nu sunt decât 23 de ani de atunci. Cei mai mulþi din cei care au luat parte,
în chip aºa de onorabil ºi de dezinteresat la facerea legii, ºi însuºi autorul ei, dl
Aurelian, sunt încã în viaþã. ªi cu toate acestea, câþi din cei aproape 8.000 de
dascãli, care se folosesc de efectele ei binefãcãtoare, cunosc aceste fapte? Sunt
aºa de puþini cei care le cunosc, încât se vãd din când în când încercãri de a se
atribui meritul legii din 1883 unor oameni care, departe de a fi fãcut ceva pentru
dãscãlime, nu au scãpat nicio ocazie de a-i face rãu. Fãrã îndoialã, oamenii de
la 1883 nu au trebuinþã de manifestaþiile de recunoºtinþã ale nimãnui ºi dovada
este cã niciodatã nu ºi-au fãcut cu meritul lor reclama pe care ºi-o fac cei
mediocri pentru toate nimicurile. Totuºi este regretabil cã, printre cei ce cârtesc
contra lor ºi le contestã serviciile, sã se gãseascã ºi dascãli, adicã tocmai aceia
care trag beneficiile operei din 1883.
* * *
Legea din 1883 odatã votatã, aplicarea ei nu a fost lucru uºor. Era vorba de
a se creºte bugetul Instrucþiei cu mai bine de douã milioane într-o vreme când
bugetul total al statului nu era decât de vreo 120 milioane, din care 50 milioane
pentru datoria publicã (azi este aproape îndoit). De aceea a fost nevoie ca suma
aceasta sã se repartizeze pe mai mulþi ani.
Deja chiar în cei doi ani care au precedat votarea legii, se prevãzuse câte o
sumã de 456.000 lei „pentru aplicarea gradaþiei“.
În bugetul pe 1884–1885, aceastã cifrã a fost deodatã crescutã la 1.433.889
lei, cu care s-a aplicat la toþi gradaþia propriu-zisã. În anii urmãtori, s-a aplicat
treptat legea la toþi cei numiþi din nou ºi la un numãr din titularii cei vechi. Operaþia aceasta a fost cu deosebire anevoioasã, din cauza greutãþilor financiare din
anii aceia.
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În aprilie 1888, când Ioan Brãtianu ºi guvernul liberal au pãrãsit puterea,
mai rãmãsese o parte din aceºti titulari, pe care guvernul conservator i-a pus în
lege. De acest fapt, care s-ar fi fãcut de la sine ºi dacã nu s-ar fi schimbat guvernul, de vreme ce nu era decât continuarea ºi desãvârºirea unei lucrãri începute cu
cinci ani mai înainte, s-a crezut pe urmã îndreptãþit Partidul Conservator, ca sã-ºi
atribuie el meritul legii din 1883. ªi, cu toate astea, cine atacase cu mai mare
violenþã pe liberali pe tema gradaþiei profesorilor? Cine învinovãþea pe dascãli
cã, din cauza lor, se sãrãceºte þara? ªi acuzãrile acestea au continuat ºi dupã
1888, tocmai în vremea când aceiaºi conservatori, în contradicþie cu ei înºiºi,
pretindeau cã lor le revine meritul legii din 1883. Încã se þine minte un discurs al
lui Alexandru Lahovari, în aceastã privinþã. ªi vom vedea mai jos cã vederile
Partidului Conservator în privinþa gradaþiei nu s-au schimbat nici mai târziu.

III
Legea din 1883 reuºise a realiza îmbunãtãþirea. Proiectul de lege din 1886
asupra reformei generale a învãþãmântului, prezentat de dl D. A. Sturdza, nu a
avut norocul de a fi votat ºi aplicat. Dar trebuie sã se þinã seamã de dânsul,
pentru cã el a fost punctul de plecare al tuturor reformelor realizate de atunci
încoace ºi pentru cã ºi el învedereazã preocuparea constantã a Partidului Liberal
de buna stare a corpului didactic.
În privinþa lefurilor, proiectul din 1886 cuprindea urmãtoarele dispoziþii:
Pentru învãþãtori, prevedea salariul de 70 lei pe lunã, cu un adaos de 240 lei
pe an pentru aceia care vor fi avut cel puþin 50 ºcolari regulaþi. Sensul acestei
dispoziþiuni se va înþelege lesne, când voi spune cã în anul ºcolar 1885–1886 nu
erau înscriºi în ºcoalele rurale decât 95.187 copii, deºi erau 2.728 învãþãtori.
Aceasta fãcea o medie abia de 35 ºcolari de fiecare învãþãtor; dar erau judeþe
unde aceastã medie era numai de 19 ºcolari.
În comitetul delegaþilor Camerei, dispoziþia aceasta a fost modificatã în
sensul ca leafa sã fie de 90 lei, iar adaosul de 120 lei pe an, ºi ministrul, dl D.
A. Sturdza, a aderat la aceastã modificare.
Pentru institutori, se menþinea salariul de 225 lei, dupã legea din 1883.
La universitãþi, se menþinea cifra de 500 lei de la 1883 pentru profesorii
extraordinari; pentru cei ordinari, se prevedea 700 lei.
Cât pentru profesorii secundari ºi de ºcoli normale, art. 139 din proiect
prevedea plata pe unitãþi de 5 ore sau o fracþiune de 5 ore de curs pe sãptãmânã,
ºi fixa pentru aceastã unitate: 100 lei pe lunã pentru profesorii nelicenþiaþi de
gimnazii, clasice ºi reale, ºi de ºcoli normale primare, pentru profesoarele de
ºcoli secundare de fete ºi de ºcoli normale primare de fete; 130 lei pe lunã,
pentru profesorii licenþiaþi de gimnazii ºi de licee, clasice ºi reale, ºi de ºcoli
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normale primare de bãieþi; 75 lei pe lunã, pentru profesorii de religie ºi pentru
maeºtri. Aceste cifre au fost crescute de cãtre comitetul delegaþilor Camerei, cu
consimþãmântul ministrului, respectiv la 120, 150 ºi 100 lei pe lunã.
În acelaºi timp, proiectul prevedea dreptul unui profesor de a avea pânã la
24 de ore pe sãptãmânã de curs în specialitatea sa, cu un minimum de 12 ore pe
sãptãmânã.
Cu modul acesta, profesorii din prima categorie puteau avea, afarã de gradaþie, 360 pânã la 600 lei pe lunã; cei din a doua, 450 pânã la 750; maeºtrii, 300
pânã la 500 lei.
Aceste cifre nu au trebuinþã de comentarii.
ªi trebuie sã se observe cã la 1886, când a treia parte din catedrele secundare
erau vacante ºi când numãrul tinerilor capabili a le ocupa era mic era foarte lesne
a se face distribuþia catedrelor în aºa fel încât cei mai mulþi profesori sã aibã salarii mai mari decât cifrele minimale de 360, 450 ºi 300 lei.
Proiectul din 1886 ar fi putut dar sã creeze profesorilor secundari o situaþie
mai bunã decât ar fi putut ei spera.
Pe lângã aceasta, proiectul, în art. 8 al sãu, menþinea principiul gradaþiei de
15% dupã fiecare 5 ani de serviciu, însã adãugând ºi al cincilea termen pe lângã
cele patru la care se limita legea din 1883. Aceasta constituia un avantaj foarte
însemnat, care trebuia sã foloseascã dãscãlimii de toate gradele.
* * *
Toate propunerile principale ale proiectului de la 1886 au fost realizate prin
diversele legi votate de la 1893 încoace, aºa cã astãzi învãþãmântul public este
organizat, în liniile sale generale, întocmai dupã principiile din 1886. Aceasta
dovedeºte cât de bine chibzuit era proiectul din 1886. ªi, cu toate acestea, el nu
a putut fi votat atunci, ºi anume din cauza opoziþiei înverºunate pe care i-a fãcut-o însuºi corpul didactic, cãruia proiectul îi prepara o situaþie aºa de excelentã!
Instigaþiile politicienilor de pe vremuri au fost de ajuns pentru ca sã întunece
vederile profesorimii pânã într-atât sã nu mai vadã nici interesul general al ºcoalei,
nici propriul sãu interes. A rezultat de aici pentru ºcoala naþionalã o pierdere de 15
ani, în care ea ar fi putut înainta cu paºi gigantici. Dar a rezultat ºi pentru dãscãlime pierderea avantajelor ce-i pregãtea proiectul din 1886, cãci împrejurãrile
favorabile de atunci nu s-au mai putut regãsi mai târziu.
Sã sperãm oare cã aceastã lecþie va profita dãscãlimii, ca sã nu se mai ia
altãdatã dupã politicienii înguºti la minte ºi la suflet?
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IV
În martie 1888, guvernul liberal se retrase ºi luã puterea Partidul Conservator, care o þinu pânã în octombrie 1895.
În intervalul acesta, nu se aduse stãrii materiale a corpului didactic nicio
altã schimbare, decât aceea din legea de la 1893, a dlui Take Ionescu, asupra
învãþãmântului primar.
În art. 81 din aceastã lege, se gãseºte urmãtoarea dispoziþie: „În comunele
rurale, statul plãteºte pe primul învãþãtor ºi jumãtate din apuntamentele celorlalþi învãþãtori; comuna, cealaltã jumãtate. În comunele urbane, statul plãteºte
singur pe toþi institutorii în fiinþã la aplicarea acestei legi; toþi institutorii ce se
vor mai crea vor fi plãtiþi jumãtate de stat ºi jumãtate de comunã“.
Cu modul acesta, nu se aducea nicio îmbunãtãþire la ceea ce se fãcuse prin
legea din 1883; dar se fãcea învãþãtorilor ºi institutorilor un rãu, lãsând jumãtate
din plata lor la discreþia comunelor, care se ºtie ce rãu se poartã cu dânºii de cele
mai multe ori. Erau mai înainte învãþãtori înfiinþaþi de comune ºi plãtiþi de ele,
care nu-ºi primeau salariul pe câte doi, trei ºi patru ani. Dl Take Ionescu însuºi
fusese silit, din astã cauzã, sã treacã în contul statului un mare numãr de aceºti
nenorociþi. Dar prin legea sa din 1893 desfiinþa singur ceea ce fãcuse ºi prepara
pentru viitor o situaþie ºi mai rea decât cea din trecut.
Cât pentru profesorii secundari ºi superiori, nu este nimic de semnalat în
perioada de la 1888 pânã la 1895, decât un proiect de lege alcãtuit de dl Take
Ionescu în 1895, dar care nu fusese nici discutat de cineva, nici depus în Parlament. În el erau lãsate în alb cifrele apuntamentelor, aºa cã intenþiile autorului
în privinþa lor nu sunt cunoscute. Ceea ce se vede este numai cã gradaþiile erau
conservate tot ca în legea din 1883, iar pentru plata profesorilor secundari se
admitea tot sistemul plãþii pe unitãþi de 3 ore (în loc de 5), ca în proiectul dlui
Sturdza din 1886. Singura îmbunãtãþire ce propunea proiectul dlui Take Ionescu
era dar luatã din proiectul dlui Sturdza.

V
Cu revenirea la guvern a Partidului Liberal în 1895, se începu perioada reformei generale a învãþãmântului, pe care se ºtie cu câtã stãruinþã ºi prin câte
greutãþi a dus-o el la bun capãt.
Primul act al acestei imense lucrãri fu legea dlui Petru Poni din 1896 asupra
învãþãmântului primar. Printr-însa s-au realizat douã mari îmbunãtãþiri.
Cea dintâi a fost desfiinþarea dispoziþiei de la 1893, ca învãþãtorii ºi institutorii sã fie plãtiþi în parte de comune; s-a pus plata lor în socoteala statului, cum
se fãcea ºi prin legea din 1883.
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A doua a fost cã s-a prevãzut un adaos de leafã de 180 lei pe an pentru învãþãtorii care vor avea un numãr hotãrât de elevi. Dacã dispoziþia aceasta nu ar fi
fost desfiinþatã prin legea din 1900 a dlui dr. C. I. Istrati, astãzi un mare numãr
de învãþãtori ar fi avut 105 lei pe lunã, cãci efectivul de elevi ce li se cerea a fost
realizat în cele mai multe ºcoli, în urma mãsurilor luate în anii 1901–1904 ºi a
construirii noilor localuri de ºcoalã.
* * *
Pentru profesorii secundari ºi superiori, legea învãþãmântului secundar ºi
superior din 1898 a realizat dorinþele proiectului din 1886, ºi încã cu însemnate
îmbunãtãþiri.
La universitãþi, se menþinea cifra de 500 lei din 1886 pentru agregaþi, care
înlocuiau pe profesorii extraordinari; dar se prevedea 900, în loc de 700 lei pe
lunã pentru profesori.
În cursul secundar plata era:
120 lei pe lunã pentru profesorii de licee, gimnazii ºi ºcoli normale de bãieþi,
pentru fiecare unitate de 4 ore sau fracþiune de 4 ore de curs pe sãptãmânã;
100 lei pentru profesoarele de ºcoale secundare ºi ºcoale normale de fete;
80 lei pentru profesorii de religie;
70 lei pentru maeºtri.
Plata pe orã era dar acum respectiv de 30 lei, 25 lei, 20 lei ºi 17 lei 50 bani,
în loc de 26 lei, 20 lei, 15 lei ºi 15 lei, cât era în proiectul din 1886. Maximul
numãrului de ore pe sãptãmânã era de 24. Leafa nu putea fi nici într-un caz mai
micã decât cea cuvenitã pentru 12 ore de curs. Gradaþia rãmânea regulatã dupã
normele din 1883; ea se plãtea la leafa cuvenitã pentru 12 ore de curs.
Acestea constituiau îmbunãtãþiri reale care, dacã s-ar fi menþinut, ar fi fãcut
profesorilor noºtri o situaþiune materialã mai bunã decât în cele mai multe din
statele Europei.
Din nenorocire, împrejurãrile erau acum mai puþin favorabile decât în 1886.
Erau mai întâi ameninþãrile situaþiei financiare, pe care spiritele prevãzãtoare
deja le înþelegeau. Din astã cauzã, nu s-a mai putut menþine al cincilea termen de
gradaþie pe care-l înfiinþa proiectul din 1886, iar îmbunãtãþirile de leafã la profesorii universitari s-a convenit a se repartiza pe patru ani. Deja prin bugetul pe
1899–1900 s-a mai adãugat câte 100 lei la fiecare ºi adausurile trebuiau sã mai
continuie trei ani, pânã la completarea cifrei de 900 lei.
De altã parte, în învãþãmântul secundar, deºi numãrul catedrelor vacante era
încã foarte mare în 1898, universitãþile însã produseserã în ultimii 12 ani un
mare numãr de licenþiaþi în ºtiinþe ºi în litere, care fãcuserã asemenea studii
anume în vederea acelor vacanþe. Dificultatea aceasta nu exista în 1886 ºi de
aceea concentrarea catedrelor, care s-ar fi putut face foarte bine în 1886, era mai
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greu a se face în 1898. De fapt, ea nu s-a fãcut mai deloc ºi cauzele le vom vedea
aici îndatã.
* * *
Legea din 31 martie 1899 asupra învãþãmântului profesional a asimilat pe
profesorii ºcoalelor de agriculturã, de meserii ºi de comerþ cu anumite categorii
de membri ai corpului didactic primar ºi secundar, ºi i-au fãcut sã beneficieze
de aceleaºi avantaje de leafã ºi de gradaþie.
În rezumat, legea dlui P. Poni din 1896 ºi legile din 1898 ºi 1899 fãcute de
mine, dacã ar fi continuat sã fie aplicate, ar fi adus situaþiei materiale a corpului
didactic îmbunãtãþiri aºa de mari, încât ar fi rãspuns la toate aºteptãrile, ºi pe unele
chiar le-ar fi întrecut. ªi sã se observe cã, pentru realizarea acestor legi, guvernul
de atunci nu a avut nevoie sã fie zorit de nimeni. El a luat în mânã cauza corpului
didactic din propria sa impulsiune ºi a trebuit sã lupte contra multor rezistenþe,
pentru ca sã-ºi realizeze ideile. Pentru dânsul, legile din 1896, 1898 ºi 1899 au fost
încoronarea unei activitãþi conºtiente, neîntrerupte ºi ordonate, în care solicitudinea pentru ºcoalã ºi învãþãtorii ei nu se dezminte un singur moment, începând
de la 1868.
Din nenorocire, nici de astã datã nu era scris ca atâta muncã ºi bunãvoinþã
sã fie lãsate sã-ºi producã roadele în pace.

VI
Guvernul liberal se retrage la începutul lui aprilie 1899 ºi imediat toatã
opera sa ºcolarã fu pãrãsitã ºi pe urmã rãsturnatã cu totul.
Chiar de la început, noul ministru, dl Take Ionescu, renunþã de a urmãri mai
departe concentrarea catedrelor secundare, începutã în septembrie 1898. Din
contrã, d-sa fracþionã ºi mai tare catedrele existente, introducând în învãþãmânt
o mulþime de suplinitori noi, care aveau sã fie o piedicã de neînvins pentru
guvernul liberal urmãtor în realizarea operei sale. Cât pentru continuarea creºterii lefii profesorilor universitari, ea a fost pãrãsitã.
Aceastã din urmã mãsurã este explicabilã, din cauza crizei financiare din
anul acela. Dar cea dintâi nu are nicio explicaþie, ci, din contrã, tocmai criza ar
fi trebuit sã nu o permitã.
Ceea ce, însã, a însemnat nu numai o oprire, dar o dare înapoi în ceea ce priveºte situaþia corpului didactic, a fost legea fãcutã de dl Take Ionescu ºi votatã
sub urmaºul sãu, dl dr. C. Istrati, în martie 1900. Aceastã lege a adus întregului
corp didactic lovituri grele ºi inutile, a cãror rãspundere se silesc azi amicii ºi
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partizanii autorului ei sã o arunce asupra guvernului liberal de la 1901. Dar
adevãrul se poate lesne restabili.
Iacã dispoziþiile legii din 1900 care ne intereseazã aici:
Leafa învãþãtorilor se menþine la 90 lei, ca în legea din 1883; dar se desfiinþeazã adaosul de 180 lei pe an, creat prin legea dlui Poni.
Leafa institutorilor se reduce de la 225 la 160 lei. Numai în 6 oraºe ea se
face de 200 lei.
În învãþãmântul secundar, numãrul obligatoriu de ore de curs este crescut de
la 12 la 15 pe sãptãmânã, pentru care se fixeazã platã de 420 lei în licee ºi
gimnazii, 300 lei în ºcoalele secundare de fete, 200 lei pentru profesorii de religie
ºi pentru maeºtri; aceasta face respectiv 28 lei, 20 lei ºi 13 lei 33 bani ora. Orele
suplimentare se plãteau respectiv cu 20 lei, 15 lei ºi 10 lei. Faþã de plata pe orã de
30 lei, 25 lei, 20 lei ºi 17 lei 50 bani, din legea din 1900, fãcea dar scãderi mari.
La universitate, lefurile profesorilor furã reduse la 800 lei, iar ale agregaþilor la 500 ºi la 300 lei.
În învãþãmântul profesional, profesorii ºcoalelor profesionale de fete ºi ai
ºcoalelor inferioare de meserii, furã scoborâþi la gradul de institutor.
Dar lovitura cea mai grea ce s-a dat corpului întreg a fost modul cum s-a
regulat gradaþia. Ea a fost redusã de la 15%, cât o fixa legea din 1883, la 10%;
ºi, în loc sã înceapã dupã 5 ani de serviciu, ea începea dupã 10 ani.
Ca sã ne facem idee de ce reprezintã scãderea adusã prin aceastã dispoziþiune, presupun un profesor care intrã în serviciu cu o leafã primitivã de 100 lei
pe lunã ºi funcþioneazã 30 ani. Dupã legea din 1883, acest profesor ar primi
peste tot, ca gradaþie, în timpul acesta, 12.600 lei dupã legea din 1883, ºi abia
6.000 lei dupã cea din 1900; gradaþia era dar redusã la mai puþin de jumãtate.
Legea din 1900 a dlui Take Ionescu a adus dar o scãdere foarte însemnatã în
plata corpului didactic de toate gradele, ºi cu deosebire a lovit în gradaþie, aceastã
creaþiune liberalã, pe care conservatorii nu au putut niciodatã sã o sufere.
Se invocã ca scuzã criza financiarã. Motivul este puternic, în adevãr. Dar în
1901 criza era încã mai mare ºi mai periculoasã decât în 1899, ºi celor care
invocã acest motiv pentru dânºii în 1899 nu le este permis a face învinovãþiri
celor de la 1901, mai ales când aceºti din urmã au procedat cu mai multã dreptate decât cei din 1899, ºi când situaþiunea gãsitã de ei o moºteneau tocmai de la
aceia care îi învinovãþesc. Dar asupra acestui lucru voi reveni mai jos. Aici însã
trebuie sã fac douã constatãri.
Cea dintâi este cã, prin legea din 1900, drepturile dascãlilor care erau în
funcþie în momentul acela rãmâneau neatinse. Reducerile ce se fãceau nu priveau decât pe aceia care aveau sã intre în serviciu dupã 1900. Aºa fiind, economiile acelea nu foloseau deloc pentru situaþiunea din 1900; ele nu aveau sã se
realizeze decât într-un lung ºir de ani urmãtori. Argumentul cã reducerile din
1900 s-au fãcut din cauza crizei nu are dar nicio valoare. Reducerile acelea nu
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aveau alt rost decât de a crea pentru viitor o dãscãlime încã mai nevoiaºã decât
aceea de pânã atunci ºi nu aveau altã explicaþie decât tot vechea pornire a Partidului Conservator contra instituþiunii gradaþiei, pornire doveditã prin violenta
campanie de la 1883 ºi anii urmãtori.1
A doua constatare este cã, în anii 1899 ºi 1900, guvernul conservator trata
de nebunie orice idee de reducere a cheltuielilor ºi respingea propunerea dezinteresatã a liberalilor de a-i da concursul lor pentru realizarea de economii. ªi de
fapt, în acei doi ani, nu numai cã nu s-a fãcut nicio reducere în cheltuieli, dar,
din contrã, ele au fost mãrite cu vreo opt milioane, creându-se posturi ºi cheltuieli noi. Singura excepþie s-a fãcut cu corpul didactic. Numai în el s-a crezut cã
se poate lovi, fãcându-i-se reduceri enorme, deºi aceste reduceri erau cu totul
inutile pentru restabilirea echilibrului bugetar din anii aceia.
Concluzia sã o tragã dascãlii înºiºi; înþeleg cei de bunã credinþã, nu ceilalþi.

VII
Cu aceasta, ajungem în pragul anului 1901.
Care era situaþiunea þãrii în momentul acela este de prisos sã mai spun aici,
pentru cã am spus-o la începutul acestei lucrãri.2 Dar, în special, în ceea ce
priveºte situaþiunea corpului didactic, starea de fapt era aceea creatã prin legea
dlui Take Ionescu din 1900. ªi când, în iunie 1901, guvernul liberal a pus la loc
legile sale desfiinþate cu un an înainte ºi a reluat de la început opera reformei
ºcolare al cãrei mers fusese suspendat timp de doi ani, ceea ce se fãcuse în
martie 1900 a apãsat greu în cumpãnã.
În adevãr, era lesne de înþeles cã, în momentul când regimul cel nou lua puterea cu hotãrârea anunþatã de mai înainte ºi aprobatã de toata þara, de a suprima
orice cheltuialã de prisos, sub niciun motiv el nu putea sã mãreascã cheltuielile
existente. De aceea ºi restabilirea legilor din iunie 1901 nu s-a putut face decât
cu condiþia de a nu crea nicio cheltuialã noi peste acele pe care le presupunea
starea legalã din momentul acela; ºi fiindcã în momentul acela starea legalã
pentru dascãli era acea creatã prin legea din 1900, ea a trebuit sã se þinã în seamã
prin legile din 1901.
Dar legea din 1900 fãcea deosebire între dascãlii numiþi înainte de 1900, ale
cãror lefuri ºi gradaþii rãmâneau neschimbate, ºi acei ce se vor numi dupã 1900,
care aveau a fi plãtiþi dupã normele puse în acea lege.
Legile din 1901 au menþinut ºi ele aceastã deosebire. Celor dintâi, ele le-au
lãsat lefurile ºi gradaþiile ce aveau înainte de legea dlui T. Ionescu. Curba de
1. Vezi în acest articol p. 154 din volumul de faþã.
2. Vezi în acest volum p. 154 ºi urmãtoarele.
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reducere li s-a aplicat asupra acestor lefuri ºi gradaþii, ºi nu li s-a mai aplicat
nicio altã reducere de niciun fel. Iar celor numiþi în virtutea legii din 1900, legile din 1901 le-au lãsat lefurile ce le fãcuse dl Take Ionescu, socotindu-se
pentru profesorii secundari proporþional cu numãrul de 12 ore de curs ce li se
da. Dar trebuie sã se observe cã în 1901 nu era încã nimeni numit dupã legea
dlui T. Ionescu, aºa cã prin aceastã dispoziþiune nu se atingeau drepturile câºtigate ale nimãnui.
Toate acestea sunt spuse lãmurit în legile din 1901 ºi în bugetul pe
1901–1902 ºi nu pot da loc la nicio neînþelegere.
Drepturile profesorilor de orice grad, care la iunie 1901 erau deja numiþi cu
titlu provizoriu sau definitiv, sunt stabilite prin art. 75 al. VI din legea învãþãmântului primar, prin art. 102 al. I din legea învãþãmântului secundar ºi superior ºi prin art. 79 din legea învãþãmântului profesional.
Cât pentru cei ce aveau a fi numiþi dupã 1901, situaþia lor e regulatã prin
art. 75 din legea învãþãmântului primar, art. 36 ºi 37 din legea învãþãmântului
secundar ºi superior, art. 12, 19, 25, 37, 65 din legea învãþãmântului profesional.
Lefurile, ce fixeazã ele pentru cursul primar, rezultã din legea de la 1900. În
cursul secundar, plecând de la cifrele din 1900, de 28 lei, 20 lei ºi 13 lei 33 bani
ora ºi restabilindu-se catedrele de 12 ore, ar fi rezultat leafa de 336 lei pentru
profesorii de licee, gimnazii, ºcoli normale ºi comerciale, 240 lei pentru profesoarele de ºcoli secundare de fete, 160 pentru profesorii de religie ºi pentru
maeºtri. Aplicând acestor cifre curba de reducere, ele s-ar fi redus la 302 lei, 222
lei ºi 153 lei. S-a pus însã 300 lei pentru licee, gimnazii, ºcoli normale ºi comerciale, 250 pentru ºcolile de fete, 200 pentru profesorii de religie, 180 pentru
maeºtri; aºa cã pentru aceste din urmã trei categorii, legea din 1901 a mai
îmbunãtãþit starea cea rea, pe care o crease legea dlui Take Ionescu.
În fine, pentru profesorii de universitate, leafa de 550 lei prevãzutã în 1901
era cu 20 lei mai mare decât aceea care rezulta, prin aplicarea curbei, din leafa
de 650 lei pe care o aveau în momentul acela profesorii cei mai bine plãtiþi, în
urma creºterii ce li se fãcuse în puterea legii de la 1898.
Prin urmare, pentru nicio categorie de profesori legea din 1901 nu a creat o
situaþie mai rea decât aceea pe care le-o fãcuse legea din 1900; din contrã, pentru
ºcolile secundare de fete, pentru profesorii de religie ºi pentru maeºtri, ea a creat
o situaþie cu mult mai bunã decât acea pe care le-o crea legea din 1900.
Dar este o altã îmbunãtãþire, care se aplicã tuturor gradelor de învãþãmânt
ºi care s-a fãcut în 1901, cu toatã greutatea cea mare a împrejurãrilor. Aceasta
este în privinþa gradaþiei, al cãrei început legea din 1900 o amânase la al zecelea
an de serviciu, pe când la 1901 am fãcut-o sã înceapã iarãºi de la al cincilea.
Aceasta înseamnã cã cifra gradaþiei totale în 30 ani a unei lefuri de 100 lei,
care dupã legea din 1883 era de 12.600 lei ºi pe care dl Take Ionescu o scãzuse
la 6.000 lei, eu am mãrit-o la 8400 lei. Astfel, tot unui guvern liberal i-a fost dat
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ca, chiar în cele mai grele împrejurãri, sã caute sã îndrepte încã una din dovezile
de antipatie pe care partidul advers nu a lipsit nicio singurã datã sã o arate
corpului didactic, ori de câte ori a luat puterea.
* * *
În 10 martie 1904, s-a fãcut încã o lege, pe care cu mulþumire ºi mândrie o
putem înscrie la activul nostru. Aceasta a fost legea prin care s-a prefãcut cu
totul situaþia cea atât de dureroasã a învãþãtorilor de cãtun. Se ºtie cã mai
înainte, ei nu puteau fi numiþi titulari ºi erau plãtiþi cu 40 lei pe lunã, fãrã drept
la gradaþie. În 10 martie 1904 li s-a dat putinþa de a fi numiþi titulari, li s-a mãrit
leafa la 60 lei ºi li s-a dat dreptul la gradaþie1.
* * *
Iatã care este adevãrul asupra faptelor guvernului liberal din 1901; ºi dacã
mã mir de ceva, nu este cã unii politicieni, cu lipsa de scrupule care le este
proprie, cautã sã arunce asupra mea ºi a guvernului din care am fãcut parte, vina
propriilor lor fapte; dar cã în faþa unor lucruri patente, stabilite prin legi ºi care
sunt aºa de recente, au putut sã se gãseascã dascãli care sã-i creadã.
* * *
Cele ce am arãtat pânã aici pot sã facã sã se judece o parte din greutãþile cu
care am avut a lupta în 1901, dar nu pe toate.
Una din cele mai mari ºi care a zãdãrnicit în mare parte o dispoziþie a legii,
a fost înmulþirea peste mãsurã a suplinitorilor secundari în perioada 1899–1900.
Se ºtie cum, în anii aceia, s-au înfiinþat pe la ºcolile secundare o mulþime de
catedre ºi de clase divizionare cu totul inutile, numai pentru a se putea face
locuri unora ºi altora. Se þine încã minte desfacerea în douã clase, cu douã serii
de profesori, a unei clase de 16 elevi de la un liceu din Bucureºti; ºi cazuri de
acestea au fost o mulþime2.
La 1901, ne-am gãsit astfel cu o mulþime de suplinitori care s-ar fi cuvenit
sã fie lãsaþi pe din afarã, prin suprimarea posturilor lor inutile. Dar se ºtie cã în
anul acela oratorii unui oarecare club politic alergau din întrunire în întrunire,
1. E vorba de „Legea pentru modificarea unor articole din legea învãþãmântului primar
din 9 aprilie 1896 modificatã în 1901 ºi pentru adãugirea unui articol nou.“ Vezi: ,,Monitorul
Oficial“ din 13 martie 1904 ºi Colecþia legilor instrucþiunii, vol. II, 1901–1904, p. 996.
2. Vezi în prezenta colecþie vol. VII, p. 124.
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pentru a provoca la rãzvrãtire pe funcþionarii suprimaþi, pe pensionari, pe veterani, pe meseriaºi. Scopul lor – de un patriotism cu totul special – era de a
împiedica pe guvern sã-ºi realizeze programul, înlesnind astfel stabilirea controlului strãin asupra finanþelor noastre. Aºa fiind ºi independent de consideraþia de
umanitate, nu era oportun a se mai mãri auditoriul agenþilor provocatori, prin
lãsarea pe dinafarã a suplinitorilor inutili. De altã parte însã, posturile inutile ºi
cele înfiinþate pentru cãpãtuialã în 1899 ºi 1900 a trebuit sã le suprim. Ca sã
conciliez aceste douã trebuinþe opuse, am suprimat pe de o parte ceea ce trebuia
suprimat, iar pe de alta am menþinut câte trei suplinitori pentru douã catedre;
cãci era evident cã tot mai bine era pentru ei sã fie plãtiþi mai puþin într-un timp
când toatã lumea suferea, decât sã nu fie plãtiþi deloc. Dar mãsura aceasta de
umanitate a avut de efect de a restrânge foarte mult putinþa de a se concentra
catedrele secundare, aºa cã dispoziþia excelentã introdusã la 1886 a rãmas
aproape inutilã. Risipele din 1899 au lovit astfel în mod indirect în profesorii
secundari, care nu au mai putut beneficia de mijlocul cel mai puternic ce-i
pusese la dispoziþie legea din 1898, pentru a-ºi îmbunãtãþi situaþia.
O greutate mult mai mare a rezultat din obligaþia ce-ºi impusese guvernul
liberal de a nu creºte bugetele deloc în timp de patru ani. Mãsura aceasta era
indispensabilã pentru a consolida ºi a asigura opera de la 1901. Dar pentru un
minister ca cel de Instrucþie, al cãrui buget creºte în mod firesc în fiecare an,
prin îmmulþirea ºcolilor primare, prin gradaþii ºi altele, a fost ceva peste mãsurã
de greu de a asigura în mod normal toate serviciile, de a nu atinge întru nimic
drepturile la gradaþie, ºi cu toate acestea de a nu creºte bugetul. Corpul didactic
poate cã nu-ºi dã seama de aceste greutãþi; el nu ºtie munca grozavã ce mi-am
impus ºi mijloacele ce a trebuit sã inventez, pentru ca în trei exerciþii pe rând sã
ies din acest impas, în aparenþã fãrã ieºire: sã înfiinþez învãþãmântul profesional,
sã nu ating drepturile câºtigate ale nimãnui, sã nu ating gradaþia, sã înfiinþez sute
de ºcoli rurale noi, sã mãresc leafa învãþãtorilor de cãtun cu 50 %, sã organizez
miºcarea cea nouã în învãþãmântul rural, sã fac faþã la cheltuielile ce ea cerea;
ºi toate acestea sã le fac, fãrã a creºte bugetul. Sã fie sigur corpul didactic cã,
dacã în guvernul de atunci ar fi fost cât de puþinã rea voinþã faþã de dânsul, gradaþia ar fi fost în mare primejdie, cu atât mai mult cã exemplul din 1900 era încã
proaspãt. Dar gradaþia nu s-a atins; din contrã, regimul ei a fost îmbunãtãþit din
ceea ce-l fãcuse guvernul precedent.
De altfel, ceea ce guvernul liberal nu putea face pe cale bugetarã, a cãutat
sã facã în mod indirect, pe alte cãi, pentru a îndulci cât mai mult a putut starea
corpului didactic. Astfel a fost lãrgirea legii înaintãrii pe loc a învãþãtorilor,
înfiinþarea învãþãtorilor ambulanþi, lãsarea în folosul învãþãtorilor a unei pãrþi
din venitul pãmânturilor ºcolare, ajutoarele se li s-au dat pentru înfiinþarea de
gospodãrii, premiile pentru lucrul manual, pentru grãdini ºcolare, pentru coruri,
pentru ºcolile de adulþi; iar înfiinþarea Casei de Economie, Credit ºi Ajutor a
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corpului didactic ºi a instituþiilor dependente de dânsa, cu resursele largi ce li
s-au pus la dispoziþie, a adus tuturor servicii la care au fost incapabili sã se gândeascã prietenii acelora care au azi îndrãzneala sã înfrunte adevãrul1.
* * *
De aceºti domni, trebuie sã mã mai ocup un moment, pentru a pune în
evidenþã o nouã dovadã de buna lor credinþã.
Toatã lumea ºtie cã curba de reducere s-a aplicat prin bugetul votat în martie
1901, prin urmare cu trei luni înainte de votarea legilor asupra instrucþiei publice
din iunie 1901. Reducerile pe care le criticã ziºii domni nu pot dar sã fie altele
decât acele din martie 1901. De altfel, am spus mai sus cã legile din iunie 1901
nici nu s-au aplicat vreunuia dintre dascãlii care, în momentul acela, aveau deja
titlul provizoriu sau definitiv. Pentru toþi aceºtia, atât leafa cât ºi gradaþia rãmâ
neau regulate tot dupã legea din 1883. Tuturor acestora li s-a aplicat curba la acele
lefuri ºi gradaþii, aºa cum erau dupã legea din 1883, ºi nicio altã reducere nu li s-a
mai fãcut.
În special profesorilor secundari, care aveau 360 lei, li s-a aplicat reducerea
de 38 lei, cât prevedea curba, lãsându-li-se 322 lei; iar celor ce aveau ºi gradaþie,
li s-a aplicat curba la leafa unitã cu gradaþia, aºa cum erau ele pânã în martie 1901.
Bugetele sunt de faþã; ºi mai mult decât bugetele, sunt de faþã cei aproape
1.000 de profesori care au primit ºi primesc încã leafa ºi gradaþia, dupã cifrele
de mai sus.
Cu toate astea, s-a gãsit un profesor care sã aibã curajul a afirma în Senat cã,
profesorilor secundari, eu le-am redus leafa la 336 lei, dupã proporþia stabilitã de
legea din 1900, ºi cã gradaþia lc-am aplicat-o la aceastã leafã redusã2.
Cu alte cuvinte, onorabilul profesor afirmã cã acea reducere eu am fãcut-o
profesorilor vechi, deoarece numai aceºtia aveau dreptul la gradaþie în martie 1901.
Ar urma de aici cã curba am aplicat-o pe urmã acestor cifre reduse, aºa cã
profesorii secundari ar fi suferit douã reduceri. Dar de era aºa, ar fi trebuit ca în
bugetul pe 1901–1902, leafa fãrã gradaþie a tuturor profesorilor secundari sã fi
fost de 302 lei, pe când ea a fost de 322 lei. Atunci cum trebuie taxatã aserþiunea
onorabilului senator? ªi ca d-sa mai sunt ºi alþii, care ºi-au luat sarcina de a servi
nu ºtiu ce scopuri, propagând un neadevãr care este aºa de uºor sã fie spulberat.
Am arãtat mai sus cum stã lucrul ºi repet ºi aici: tuturor dascãlilor numiþi
înainte de 1901, nu li s-a aplicat nici o altã reducere decât curba. Ar fi fost de ajuns
sã se compare bugetul Ministerului de Instrucþie cu bugetele tuturor celorlalte
1. Despre legile ºi mãsurile la care face aluzie aici Haret, vezi în colecþia de faþã: vol.
II, pp. 40-43, 166-167, 177-179, 179-181, 191, 192; vol. V, pp. 161-173.
2. Vezi articolul despre salariile profesorilor secundari în acest volum, p. 209.

+Opere_vol_VIII_30_09.qxd

12/3/2010

11:52 AM

Page 176

176 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. VIII

ministere ºi s-ar fi vãzut cã reducerile erau cu totul aceleaºi la toate. Pretutindeni,
leafa de 90 lei s-a redus la 85, cea de 225 la 200, cea de 360 la 322, cum s-a fãcut
ºi pentru dascãli. Cu ce curaj dar se afirmã cã acestora li s-au fãcut douã reduceri?
Iacã cu ce fel de oameni ºi contra a ce soi de mijloace de discuþie sunt silit
sã lupt.
Sã ºtie tinerii, pe care-i tenteazã viaþa politicã, cã dacã cei intraþi într-însa au
dreptul a vorbi de sacrificiul ce-l fac, aceasta este mai cu seamã pentru cã prea
adeseori sunt siliþi sã-ºi piardã vremea ºi sã-ºi amãrascã sufletul, în felul acesta.
În rezumat – în afarã de reducerile dupã curbã, care au fost în general pentru
toþi funcþionarii statului ºi despre care am vorbit în prima parte a acestei lucrãri –
de situaþia puþin satisfãcãtoare a dascãlilor nou numiþi este rãspunzãtor numai autorul legii din 1900, care a nesocotit chemarea de institutor pânã a-l reduce de la
225 la 160 lei; care a momit pe profesorii secundari cu leafa de 420 lei, umplând
în acelaºi timp învãþãmântul cu o turmã de creaturi care aveau sã facã imposibilã
realizarea catedrelor de 15 ore; lovind gradaþia ºi reducând-o la jumãtate.
Cât pentru mine, serviciile ce am fãcut învãþãmântului în genere ºi
dãscãlimii în particular, silinþele ce mi-am dat timp de 12 ani pentru a ajunge la
legea din 1898, care îndoia buna stare a profesorilor, greutãþile ce am învins în
iunie 1901, pentru a îndrepta, mãcar în parte, relele fãcute în 1900, îmi permit
sã privesc – cu un sentiment mai prejos decât indiferenþa – silinþele ce-ºi dau
unii, care nu au fãcut niciodatã nimic pentru colegii lor, de a ameþi lumea cu
intrigile ºi insinuãrile lor. Iar în cât priveºte recunoºtinþa oamenilor, nu urmãrirea ei a determinat vreodatã linia mea de purtare. Convingerea ce am cã mai
bine decât cum am fãcut eu nu se putea face îmi este cu totul de ajuns.
Nu pot însã sã mã opresc de a constata ce supremã nedreptate se face
guvernului liberal de a nu i se lua în seamã nimic din ce a fãcut, nici mai înainte,
nici în ultimii ani, aruncându-i-se în spate responsabilitatea pentru urmãrile legii
din 1900, judecându-i-se intenþiile dupã o situaþiune pe care nu el a creat-ol, ºi
neþinându-i-se socotealã de o activitate de 33 de ani trecuþi, în care niciodatã nu
a luat el puterea fãrã a-ºi arãta solicitudinea pentru oamenii ºcolii ºi în care
numai el singur a realizat toate îmbunãtãþirile, fãrã excepþie, care s-au adus
situaþiei materiale a corpului didactic.
Sã se compare ceea ce au fãcut pentru dãscãlime guvernele liberale din
toate timpurile cu ceea ce au fãcut celelalte ºi în special cu ceea ce face cel de
azi, ai cãrui amici ne fac nouã învinuiri. Abia venit la guvern, el distruge ºcoalele normale, invocând ca singurã scuzã o mizerabilã economie de câteva zeci
de mii de lei. Atunci, când se cheltuiesc douã milioane cu palate particulare, cu
1. Legea din 1900 (fãcutã de guvernul conservator) micºorase lefurile corpului didactic
ºi de aceea curba de scãdere din 1901, aplicatã de guvernul liberal, a trebuit sã se aplice unor
sume mai mici.
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diurne, cu sinecuri, cu misiuni pentru oameni care nu au alt merit decât de a
umplea sãlile de întruniri în zilele de tulburãri de stradã, nu se gãsesc banii
necesari pentru ca ºcolile normale sã poatã trãi în pace1, nu se poate face nimic
pentru învãþãtorii ºi institutorii loviþi aºa de greu în 1900, iar profesorilor secundari ºi superiori li se aruncã, ca de milã, câte 20 lei pe lunã, dar ºi aceia numai
pentru cei agreaþi, gãsindu-se mijlocul de a se face deosebiri, chiar în una ºi
aceeaºi ºcoalã, pânã ºi în distribuirea acestei sãrãcãcioase munificenþe.
ªi acum o lunã, când un deputat ridica glasul în Camerã pentru a cere o îmbunãtãþire a situaþiei dascãlilor primari, dl Take Ionescu, ministru de Finanþe, care
timp de cinci ani a fost cap al învãþãmântului, declara cã pentru învãþãtori nu are
bani ºi cã, chiar de ar avea, s-ar gândi la alþii, iar nu la ei2.
ªi în timpul acesta, se voteazã chiar zilele acestea modificãri în legea clerului care prevãd leafã de 150 lei preoþilor de la þarã, ceea ce presupune pentru
viitor o cheltuialã de cel puþin patru milioane pe an3.
Et nunc erudimini.(33)

VIII
Situaþia moralã a corpului didactic de la 1864 pânã astãzi
Studiul acesta nu ar fi complet, dacã nu m-aº ocupa ºi de fazele prin care a
trecut, de la 1864 încoace, situaþia moralã a corpului învãþãtoresc de toate gradele. Înþeleg prin aceasta: ceea ce se referã la stabilitatea lui ºi la împrejurãrile
care favorizeazã sau împiedicã întãrirea prestigiului lui.
Pânã la 1864, dascãlii de toate gradele erau consideraþi ca funcþionari
ordinari. Ei se numeau ºi se revocau prin decret domnesc, fãrã nicio formalitate.
Legea din 1864 a schimbat aceastã situaþie, însã numai pentru profesori, nu
ºi pentru institutori ºi învãþãtori.
Ea prevedea cã „profesorii titulari de facultãþi“ sunt inamovibili ºi cã
„profesorii inamovibili nu vor fi strãmutaþi, de la un loc la altul, fãrã a lor expresã
învoialã“. Restricþia aceasta înseamnã cã profesorii care nu erau la facultãþi nu
erau inamovibili ºi puteau fi strãmutaþi.4 ªi, în adevãr, miniºtrii uzau de dreptul
de a strãmuta pe profesorii secundari dintr-un oraº în altul.
În ceea ce priveºte regimul disciplinar, legea mai prevedea cã „profesorii,
care vor cãlca datoriile ce le sunt impuse prin lege, sau care ar compromite în
1. E vorba de mãsurile luate de ministrul M. Vlãdescu, despre care vezi în acest volum
articolele lui Haret la p. 75 ºi urm.
2. E vorba de rãspunsul dat de Take Ionescu, în ºedinþa Camerei de la 17 ianuarie 1906,
cererii unui deputat.
3. Legea clerului mirean, modificatã în 1905. În articolul 42 sunt lefurile preoþilor mãrite.
4. Legea învãþãmântului din 1864, art. 384, 385.
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vreun mod demnitatea caracterului lor, vor fi supuºi, dupã cazuri, la avertisment, cenzurã, suspensiune sau destituire“. Aceste pedepse, afarã de avertisment, nu se puteau pronunþa decât de o comisie de 5 profesori traºi la sorþi. Prin
urmare, ºi aici institutorii ºi învãþãtorii, pe care legea nu-i numãra printre profesori, erau excluºi de la beneficiul legii; ºi de aceea multã vreme institutorii au
putut fi loviþi de cele mai grele pedepse, fãrã a fi judecaþi. De învãþãtori, nici nu
se mai vorbeºte.
Pentru învãþãtori în particular, situaþia era fãcutã cu deosebire penibilã, prin
faptul cã numirea lor provizorie se fãcea de prefect, iar cea definitivã prin simplã deciziune ministerialã.1
Din aceste dispoziþiuni a rezultat o situaþie care în curând a nemulþumit pe toþi.
Pe de o parte, cu timpul, comisiile de judecatã, formate prin tragere la sorþi,
au ajuns sã punã consideraþiile de corp mai presus de cele ºcolare. De aceea ajunserã sã refuze condamnarea chiar în cazuri de vinã vãditã, aºa cã erau miniºtri
care preferau sã nu ia nicio mãsurã contra abaterilor, mai bine decât sã meargã
înaintea unor achitãri sigure, care ar fi fost o încurajare la noi abateri.
Pe de altã parte, situaþia institutorilor ºi mai ales a învãþãtorilor era netolerabilã. În fiecare moment, ei puteau fi cenzuraþi, transferaþi, suspendaþi sau chiar
destituiþi ºi nu gãseau în lege nici cea mai micã protecþie. În fiecare an, în septembrie, prefecþii ºi revizorii ºcolari, de multe ori fãrã mãcar sã întrebe Ministerul, fãceau ecatombe de învãþãtori, mutându-i de la un capãt la altul al judeþului, sau chiar destituindu-i. Abuzurile, ce se comiteau în felul acesta, se pot lesne
înþelege. În septembrie 1884, într-un singur judeþ se fãcuserã astfel 51 de transferãri ºi destituiri ºi a trebuit toatã energia ministrului urmãtor, dl D. A. Sturdza, pentru a sili pe prefect sã readucã lucrurile la loc.
Dacã însã un ministru liberal se silea sã mãreascã garanþiile pânã ºi pentru
învãþãtorii de sat, care pânã la dânsul aproape nici nu erau consideraþi ca oameni,
nu tot aºa gândeau alþii, care distrugeau chiar garanþiile pe care le asigura legea.
Un singur exemplu îmi este de ajuns sã citez: cele petrecute în 1873, la liceul din
Botoºani. În anul acela, generalul Tell, ministru de Instrucþie în guvernul lui
Lascãr Catargiu, a destituit pur ºi simplu, prin o deciziune ministerialã, ºase profesori titulari de la acel liceu, printre care unul era ilustrul Al. Lambrior. Vina lor,
spusã anume în deciziunea ministrului, era cã fãceau opoziþie guvernului2.
1. Aceeaºi lege, art. 364, 365. Numirea provizorie se face de prefect dupã recomandarea revizorului ºcolar.
2. Alexandru Lambrior (1846–1883), cunoscut ca autor de scrieri filologice foarte
apreciate în vremea aceea, a fost profesor la Liceul Naþional din Iaºi. La începutul carierei sale
fusese la Botoºani. Pierzând postul de la liceu în modul ce se aratã aici, a fost mai târziu trimis
sã-ºi continue studiile la Paris de cãtre Titu Maiorescu, devenit ministru în 1874. Lambrior a publicat multe articole în ,,Convorbiri literare“ ºi a luat parte la întrunirile Junimii, unde era socotit
ca un exagerat iubitor pentru vechile texte. Lui ºi altor doi colegi li se zicea: „Cei trei români“.
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Exemplul acesta este tipic ºi caracterizeazã, fãrã replicã posibilã, care erau
vederile Partidului Conservator cu privire la independenþa corpului didactic.

IX
Toate numeroasele proiecte de lege, care s-au fãcut între anii 1864 ºi 1886,
au cercat sã introducã un regim mai raþional, asigurând pe de o parte o disciplinã
mai efectivã pentru toþi, iar pe de alta o situaþie mai omeneascã pentru institutori
ºi învãþãtori.
Dar cel dintâi care a dat învãþãtorilor oarecare stabilitate a fost tot dl D. A.
Sturdza, în ministerul sãu din 1885 pânã la 1888. Prin o serie de mãsuri, unele
destul de aspre, a pus capãt abuzurilor, ce se fãceau cu transferãrile ºi destituirile
lor, retrãgând acest drept atât prefecþilor, cât ºi revizorilor ºcolari, ºi rezervându-l exclusiv ministrului.
Proiectul sãu de lege din 1886 rezolva însã chestia în mod mai complet ºi
a pus niºte baze de la care nu s-au mai putut abate niciunul din proiectele de legi
prezentate de atunci ºi din care unele au ºi fost votate ºi aplicate1.
Fãrã a mã opri asupra modului de recrutare, aplicat de la 1893 încoace în întregime dupã principiile puse în 1886 ºi care, ridicând nivelul corpului didactic, i-a ridicat în acelaºi timp ºi prestigiul, proiectul din 1886 cuprindea urmãtoarele inovaþii:
Transferarea înceta de a mai fi o simplã mãsurã administrativã; ea se considera ca o pedeapsã ºi nu se aplica decât pentru cazuri de vinã vãditã: la cursul
primar de ministru, la cursul secundar ºi superior de comisiile de judecatã. Tot
comisiile de judecatã puteau singure sã aplice pedepsele cele mai mari, ca
întârzierea gradaþiei cu un an, suspendarea ºi destituirea. Comisiile de judecatã
se compuneau, pentru cursul primar, din rectorul universitãþii ºi doi membri de
la Curtea de Apel; iar pentru cursul secundar ºi superior din rectorul universitãþii
ºi doi membri ai Curþii de Casaþie.
Toate aceste comisii erau numite pe câte un an.
Sistemul acesta, care punea judecarea chestiilor disciplinare în mâna unor
comisii formate parte din oameni versaþi în ale ºcolii, parte din oameni deprinºi
a judeca ºi posedând spiritul juridic, ar fi asigurat împãrþirea dreptãþii în mod
care sã nu lase nimic de dorit. Buna funcþionare actualã a comisiilor de acest fel
pentru învãþãmântul primar dovedeºte îndeajuns cât de juste erau vederile
autorului proiectului din 1886.
Dar proiectul acesta nu a fost votat, se ºtie din ce cauze. Au trebuit sã mai
treacã 12 ani, pânã ce sã se poatã desãvârºi legislaþia ºcolarã în acest punct2.
1. În legile din 1896, 1898 ºi 1899.
2. Despre proiectul lui Sturdza din 1886, vezi în aceastã colecþiune vol. IV, p. 96 ºi urm.
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Din aceastã perioadã dateazã dreptul profesorilor secundari de a fi aleºi în
Camerã ºi Senat1.

X
Dupã retragerea guvernului liberal din 1888, au mai trecut cinci ani, pânã ce
sã se voteze legea din 1893 a dlui Take Ionescu, asupra învãþãmântului primar.
Iacã dispoziþiile ei, în ceea ce priveºte disciplina corpului didactic primar:
avertismentul se pronunþã de cãtre inspectorul ºcolar; cenzura de ministru, în
urma raportului motivat al unui inspector; suspendarea de ministru, dupã ce va
lua avizul consiliului permanent, fãrã sã fie obligat ministrul a se conforma acestui aviz; excluderea temporarã sau definitivã din corpul didactic, tot de ministru,
însã cu avizul conform al consiliului permanent.
Cât pentru transferare, ea rãmânea tot ca simplã mãsurã administrativã, de
care ministrul putea uza dupã voia sa ºi fãrã nicio restricþie.
Se vede imediat imensa deosebire care este între dispoziþiile dlui Take
Ionescu din 1893 ºi ale dlui D. A. Sturdza din 1886. De unde acest din urmã punea în mâna unor comisii cu totul independente soarta dascãlilor în tot ce privea
mãsurile care puteau atinge stabilitatea lor, cel dintâi îºi rezerva hotãrârea
absolutã, chiar în cazurile cele mai grave, chiar în caz de destituire; cãci nu se
putea considera ca o garanþie serioasã avizul conform al unui consiliu permanent numit tot de ministru, din oameni care nu puteau sã aibã alte vederi decât
dânsul. De aceea, sub regimul legii din 1893 s-au vãzut învãþãtori eminenþi destituiþi ºi aruncaþi pe drumuri, numai pentru cã scriseserã un articol de gazetã
neiscãlit care nu plãcuse unui revizor ºcolar.
Un asemenea regim nu constituia o garanþie pentru dascãlii primari; din
contrã, el nu fãcea decât sã consacre despotismul absolut al ministrului asupra lor.
* * *
În ceea ce priveºte pe profesori, atât secundari, cât ºi superiori, intenþiile
regimului conservator dintre anii 1888 ºi 1895 nu se cunosc decât prin proiectul
de lege, rãmas nevotat, al dlui Take Ionescu, din 1895. Dupã acest proiect,
ministrul putea sã aplice profesorilor secundari avertismentul ºi cenzura; pentru
cei superiori, cenzura se putea aplica numai cu avizul conform al consiliului
permanent. Suspendarea, excluderea temporarã ºi destituirea se aplica de un juriu
1. Vezi Legea gradaþiei corpului didactic din 6 martie 1883, art. 11 ºi Legea învãþãmântului secundar ºi superior din 1898, art. 41.
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format din un profesor de universitate numit de ministru, din rectorul Universitãþii
din Bucureºti ºi din un profesor universitar ales de profesorii Universitãþii din
Bucureºti. Pentru judecarea profesorilor universitari, comisia aceasta se mai
mãrea cu rectorul universitãþii din Iaºi ºi cu un profesor de la aceeaºi universitate,
ales de colegii sãi.
Se observã cã ºi aici transferarea rãmâne la dispoziþia ministrului, care o
poate aplica, dupã voia sa, oricãrui profesor sau maestru. Pretutindeni, ministrul
conservator a þinut sã aibã în mânã aceastã armã teribilã, cu care putea sã
anuleze dupã voia sa toate garanþiile, pe care legea le-ar fi asigurat profesorilor.

XI
Legile liberale din 1896 ºi 1898 izbutirã în fine sã stabileascã în mod legal
ºi sigur condiþii reale de stabilitate pentru dascãlii de orice grad.
Cea dintâi hotãrãºte cã transferarea este o pedeapsã ºi o clasificã ca o pedeapsã gravã. Ea nu se poate aplica decât cu avizul conform al consiliului permanent; dar dacã se repetã într-un termen mai scurt de doi ani, ea nu se poate
aplica decât de cãtre comisia de judecatã. Tot aceastã comisie poate singurã
aplica excluderea temporarã sau definitivã.
Comisii de judecatã sunt douã, compuse fiecare din câte doi judecãtori de
la Curtea de Apel ºi un profesor de universitate. Ele se reînnoiesc prin tragere
la sorþi a câte unui membru la fiecare doi ani.
Sã se compare aceste dispoziþiuni cu acele din legea de la 1893; sã se vadã
precauþiunile pe care le-a luat dl Poni, pentru a garanta o judecatã dreaptã ºi
imparþialã, cu puterile nemãrginite pe care ºi le rezerva dl Take Ionescu asupra
dascãlimii primare. Se va vedea atunci care erau intenþiile ºi ale unuia ºi ale
celuilalt.
Aceeaºi deosebire reiese ºi pentru celelalte grade de învãþãmânt.
Dupã legea din 1898, ministrul poate aplica unui profesor secundar avertismentul; pentru amendã, se cere deja avizul consiliului permanent, iar pentru cenzurã avizul conform al aceluiaºi consiliu. Toate celelalte pedepse: suspendarea,
transferarea, excluderea temporarã sau definitivã, le aplicã numai comisia de
judecatã. Aceastã comisie se compune din cinci membri, numiþi pe câte 6 ani, ºi
luaþi câte doi din câte o listã de 6 candidaþi prezentatã de decanatul fiecãrei
universitãþi, iar un membru numit de ministru. Tot legea din 1898 a introdus pentru prima oarã în mod legal dreptul acuzatului de a avea apãrãtor, dreptul, atât
pentru el, cât ºi pentru minister, de a recuza câte unul din membri, care li s-ar pãrea cã nu prezintã destule garanþii de imparþialitate. În fine, tot legea din 1898 a
introdus dreptul de revizuire al procesului, în caz când pedeapsa pronunþatã
fusese excluderea definitivã.
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Pot asigura cã legislaþiunea noastrã din 1896 ºi 1898 este cea mai liberalã
din câte existã pe lume. Afirm cã în nicio þarã corpul didactic nu se bucurã de o
stabilitate aºa de bine îngrãditã cum o are dãscãlimea noastrã, graþie legilor
liberale, care au desfiinþat regimul de arbitrar înfiinþat, sau care cãuta a se înfiinþa, prin legea din 1893 ºi prin proiectul din 1895.
Tot din 1896 dateazã ºi Casa ªcoalelor, aceastã minunatã instituþiune, creatã
de dl P. Poni, ale cãrei binefaceri se revarsã, nu numai asupra învãþãmântului în
genere, dar în mod indirect ºi asupra învãþãtorilor, fãcând posibilã înlocuirea prin
clãdiri igienice ºi încãpãtoare a fostelor ruine, în care se consuma viaþa ºi sãnãtatea învãþãtorilor.
În aceeaºi perioadã s-a fãcut început activitãþii extraºcolare a învãþãtorilor,
a cãrei deplinã dezvoltare a urmat între anii 1901 ºi 1904, ºi al cãrui rezultat a
fost ridicarea prestigiului lor la o înãlþime la care nu se putea crede cã va ajunge.
Pentru dânºii ºi pentru institutori s-a înfiinþat în 1898 medalia Rãsplata Muncii
pentru învãþãmântul primar.

XII
Odatã ce lucrurile fuseserã puse pe asemenea temelii, era greu pentru oricine a mai da înapoi. De aceea, legea din 1900 a dlui Take Ionescu a fost silitã
sã menþinã neatinse toate dispoziþiunile din 1896 ºi 1898.
Dar ceea ce nu se putea face pe faþã, s-a încercat a se face în mod pieziº.
Pentru aceasta, a fost de ajuns a se introduce atunci, în legea învãþãmântului
primar, urmãtorul articol:
„Art. 72. În interesul aducerii la un loc a învãþãtorilor, soþ ºi soþie, ministerul
va putea face permutãrile necesare, cu avizul conform al consiliului permanent“.
Aceasta însemna a da din nou în mâna ministrului arma transferãrii arbitrare,
îndreptând-o de astã datã numai contra învãþãtorilor. E de ajuns sã amintesc
transferãrile ce s-au fãcut atunci, sub pretext de a se aduce la un loc soþul ºi soþia,
ºi în special una, în care s-au mutat de la locul lor un întreg ºir de vreo opt învãþãtori, în interesul unui singur menaj, care voia sã fie adus aproape de Bucureºti,
pentru ca sã se înþeleagã scopul ce se urmãrea prin introducerea acelui articol
tendenþios.
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XIII
Ultima fazã a chestiei pânã în momentul de faþã o reprezintã regimul liberal
dintre anii 1901 ºi 1904.
Mai întâi, el a desfiinþat imediat art. 72 de mai sus, zãdãrnicind astfel cea
din urmã încercare a regimului advers de a distruge efectele legii din 1896.
Dar, în aceeaºi perioadã de patru ani, s-a fãcut un nou pas înainte, care prin
tendinþa lui ºi prin lumina în care pune punctul de vedere, din care liberalii
privesc chestia situaþiei morale a corpului didactic, are o importanþã deosebitã.
Acest pas îl reprezintã cele douã legi din 5 martie ºi din 10 martie 1904,
prin care s-a aplicat întregului corp didactic principiile legii cunoscute în Franþa
sub numele de lege Bérenger1.
Se ºtie cã aceste legi dau putinþa de a se reabilita cu totul un membru al corpului didactic, care a suferit o pedeapsã ºi care pe urmã a dat dovezi de îndreptare.
Ele permit de asemenea de a se suspenda aplicarea unei pedepse pronunþate contra
unui dascãl, când acesta nu mai fusese pedepsit mai înainte, ºi de a o desfiinþa cu
totul, fãrã a i se fi dat curs, dacã pânã într-un termen dat cel condamnat nu se va
mai fi fãcut vinovat de ceva.
Înalta însemnãtate moralã a acestor legi, solicitudinea pe care o dovedesc
ele pentru demnitatea corpului didactic din partea autorilor ei, faptul cã în þara
noastrã aceste principii cu totul moderne s-au aplicat pentru prima oarã dãscãlimii ºi nu altui corp vorbesc prin sine înseºi.
Prin aceleaºi legi, s-a acordat ºi membrilor corpului didactic primar dreptul
de a avea apãrãtor la judecatã.
Pânã acum, guvernul conservator nu a desfiinþat încã, nici nu a ciuntit
aceste legi, dupã cum are obiceiul totdeauna sã facã pentru orice dispoziþii luate
în favoarea corpului didactic; dar a fãcut ce a putut: le-a desonorat, întrebuinþându-le pentru a reface virginitatea unor oameni, care se fãcuserã culpabili de
sustragere de bani publici, de falsuri, de escrocherii, de imoralitate, de vicii
ruºinoase. Nu pentru aceºtia fãcusem eu legile din 1904.

1. Aceasta s-a fãcut prin modificãrile aduse legii învãþãmântului primar ºi secundar în
anul 1904. Vezi dezbaterile din Camerã, 14 februarie 1904, ºi din Senat, 24 ºi 25 februarie
1904. Vezi aceste legi în Colecþia Legilor Instrucþiunei.
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XIV
Concluziile de pânã aici rezultã numai din expunerea ºi apropierea între ele
a textelor de lege. Pentru o mai uºoarã înþelegere ºi comparare a lor, le rezum în
mod sinoptic.
1864–1868. Situaþie materialã în genere rea, mai ales pentru corpul didactic
primar. Lefuri variabile de la un an la altul ºi de la o catedrã la alta. Învãþãtorii
ºi institutorii lipsiþi de orice stabilitate; profesorii secundari expuºi la transferarea din oficiu.
1868. Guvern liberal ªt. Golescu – I. Brãtianu, ministru de Instrucþie D.
Gusti. Îmbunãtãþire însemnatã pentru corpul didactic secundar.
1871–1876. Guvern conservator Lascãr Catargiu. Nicio schimbare în bine;
bugetul ºcolilor scade, deºi bugetul general al statului a crescut cu 39%. Destituirea fãrã judecatã a 6 profesori de la liceul din Botoºani.
1876–1888. Guvern liberal I. Brãiianu. Ministrul G. Chiþu mãreºte salariile
învãþãtorilor de la 30 lei 60 lei ºi înfiinþeazã pe învãþãtorii de gradul I cu 90 lei. La
1883, se înfiinþeazã gradaþia ºi se mãresc mai toate lefurile, prin legea gradaþiei
fãcutã de ministrul P. S. Aurelian. Prin proiectul de lege din 1886 al dlui D. A.
Sturdza, se propune creºterea lefurilor la universitãþi ºi un sistem de platã pentru
profesorii secundari care ar fi îmbunãtãþit situaþia lor într-o mãsurã foarte
însemnatã; se mai propune adãugirea ºi a unui al cincilea termen de gradaþie.
Ministrul D. A. Sturdza asigurã învãþãtorilor oarecare stabilitate, sustrãgându-i de
la autoritatea prefecþilor ºi a revizorilor ºcolari. Prin proiectul sãu de lege din
1886, asigurã stabilitatea deplinã a corpului didactic de toate gradele; transferarea
era pusã ca pedeapsã, ce nu se putea aplica decât pentru vine vãdite.
1888–1895. Diverse guverne conservatoare. Dl Take Ionescu lasã în sarcina comunelor o mare parte din plata învãþãtorilor ºi intitutorilor. Regimul
disciplinar, stabilit prin legea sa din 1893, îi lasã cu totul la discreþia ministrului;
transferarea rãmâne la voia ministrului, ca simplã mãsurã administrativã, pentru
dascãlii de orice grad.
1895–1899. Guvern liberal D. A. Sturdza. Dl Poni pune din nou în sarcina
statului plata întreagã a învãþãtorilor ºi institutorilor; prevede un adaos de 180 lei
pe an învãþãtorilor care vor avea ºcolari mai mulþi. Dl Haret mãreºte plata
profesorilor de universitate ºi introduce pentru cei secundari sistemul de platã din
proiectul de la 1886. Dl Poni asigurã stabilitatea corpului didactic primar, fãcând
ca toate pedepsele cele mari sã se pronunþe numai de comisiile de judecatã.
Acelaºi lucru se face pentru cei secundari ºi superiori prin legea din 1898.
Transferarea este consideratã ca pedeapsã gravã ºi nu se aplicã decât dupã judecatã, pentru orice membru al corpului didactic. Se înfiinþeazã Casa ªcoalelor
ºi medalia Rãsplata Muncii.
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1899–1900. Guvern conservator G. Gr. Cantacuzino. Prin legea din 1900
se desfiinþeazã adaosul de 180 lei la leafa învãþãtorilor. Pentru cei nou intraþi în
învãþãmânt, se fac urmãtoarele reduceri: leafa institutorilor se reduce de la 225
lei la 160 lei ºi pentru unii la 200 lei. Se scade plata pe orã a profesorilor secundari. Se scade leafa dupã lege a profesorilor universitari. Gradaþia este redusã la
mai puþin de jumãtate. Se reintroduce în mod pieziº transferarea ca mãsurã
administrativã pentru învãþãtori.
1901–1904. Guvern liberal D. A. Sturdza. Se aplicã reducerea lefurilor corpului didactic, dupã curba aplicatã tuturor funcþionarilor statului. Pentru cei ce
aveau sã intre pe urmã în învãþãmânt, se îmbunãtãþeºte legea din 1900, mãrindu-se plata pe orã la profesorii de ºcoli secundare de fete, la profesorii de religie
ºi la maeºtri. Gradaþia a fost mãritã cu 40% din ceea ce o fãcuse legea din 1900.
S-a îmbunãtãþit cu mult situaþia învãþãtorilor de cãtun. Diverse îmbunãtãþiri de
detaliu aduse situaþiei învãþãtorilor. Se înfiinþeazã Casa de Economie ºi cele
douã orfelinate ale corpului didactic; Se desfiinþeazã din nou transferarea din
oficiu, înfiinþatã în 1900. Se voteazã legea Bérenger. Se dã învãþãtorilor ºi institutorilor dreptul de a avea apãrãtor la judecatã. Se ridicã foarte mult prestigiul
lor în societate.

XV
Concluzia ce se impune la cele mai de sus este evidentã: amicii acelora care
îºi permit azi sã propage neadevãruri ºi calomnii nu au fãcut niciodatã nimic,
absolut nimic, pentru corpul didactic, nici din punctul de vedere al situaþiei lui
morale, nici al celei materiale. Din contrã, de 40 de ani încoace, ei nu au luat
nicio singurã datã puterea, fãrã a cãuta sã loveascã în dascãli.
Dar tabloul de pânã aici nu ar fi complet, dacã aº trece sub tãcere ºi alte
dovezi despre cele ce afirm aici, care învedereazã ºi mai bine chipul cum înþeleg
adversarii mei rolul ºi demnitatea profesorului.
Cum cã ei nu au în corpul didactic decât o pepinierã din care sã-ºi recruteze
partizani ºi agenþi, prin toate mijloacele permise ºi nepermise – mai ales prin
cele nepermise –, aceasta nu mai face umbrã de îndoialã pentru nimeni.
De la 1873, când se destituiau profesorii în masã, pentru cã fãceau opoziþie
guvernului, mentalitatea conservatorilor nu s-a îmbunãtãþit deloc, dar mijloacele s-au schimbat. În locul apucãturilor brutale, dar curajoase, de acum 30 de
ani, au substituit persecuþiile ascunse sau pe faþã, tocmelile necinstite, cumpãrarea de conºtiinþe cu bani din lada statului, întocmai ca ºi când corpul luminat,
ºi care trebuie sã rãmânã ferit de orice patã, al dascãlilor, ar fi o adunãturã de
oameni fãrã cãpãtâi, care se cumpãrã cu doi lei pe zi, pentru a da în anumite momente iluzia numãrului.

+Opere_vol_VIII_30_09.qxd

12/3/2010

11:52 AM

Page 186

186 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. VIII

Nu e trebuinþã sã mã duc departe în trecut, ca sã ilustrez cele ce spun. Sã
vadã fiecare cum chiar azi se petrec lucrurile.
Este spre cinstea corpului didactic ca din masa lui cea mare sã nu se fi gãsit
destui oameni curaþi, pentru a li se încredinþa onoarea de a controla ºi conduce
pe colegii lor?
Este spre cinstea lui ca oameni destituiþi ieri pentru necinste în administrarea banilor publici sau pentru fapte ruºinoase, sã fie puºi în fruntea altora
rãmaºi nepãtaþi?
Este spre înãlþarea prestigiului lui ca, în unele sfere dãscãleºti, sã nu se facã nimic decât prin Egeriile(34) oculte, a cãror mânã, ca sã se miºte, cere sã fie sãrutatã?
Este potrivit cu principiul de independenþã profesoralã impunerea ce se
face oricui are un drept de reclamat, de a se înscrie într-un anumit club politic?
În ce timpuri s-a mai vãzut ca sã se trimitã vorbã unor viitori profesori universitari sã se grãbeascã a se înscrie, dacã vor sã-ºi capete numirea? Când s-a
mai vãzut ca aceastã mizerabilã teorie sã fie expusã pe faþã ºi fãrã ruºine în
cancelaria unui liceu? ªi dacã se îndrãzneºte a se face aºa cu cei mai de sus, ce
sã mai aºteptãm pentru cei mici?
Pe aceia îi ameninþã sã-i spânzure, cum a fãcut deunãzi un prefect cu învãþãtorii din judeþul lui, ori sã-i trimitã la parchet, precum se lãudau astã varã revizorii ºcolari, agenþii ministrului ºcoalelor. Pe aceia îi trimit la cursurile de repetiþie, pentru a-i goni din corp, cei care nu sunt demni nici sã-i privescã în faþã,
sau îi poartã prin judecãþi. ªi mã întreb ce ar fi acum de ei, dacã le-ar lipsi ºi
protecþia legii dlui Poni?
Unii s-au silit prin toate mijloacele sã asigure stabilitatea tuturor, chiar pe a
învãþãtorilor; alþii merg pânã a nesocoti legile, pentru a o desfiinþa. Fãcutu-s-a
vreodatã chiar în cele mai rele timpuri, ceea ce s-a fãcut anul acesta cu profesorii de la ºcolile normale din Galaþi ºi Buzãu, cu profesoarele de la ºcoalele
profesionale ºi cu atâþia profesori de liceu, purtaþi de colo dincolo, de la o catedrã la alta, dintr-un oraº în altul, dupã bunul plac al politicienilor ºi al samsarilor? Vãzutu-s-a vreodatã o instituþie de importanþa ªcolii normale din Galaþi
desfiinþatã, numai pentru a se satisface patimile unui politician abia scãpat, numai Dumnezeu ºtie cum, de sub sabia justiþiei?
Unii au muncit pentru a ridica vaza profesorului cât mai sus posibil, a-l îndrepta pe cãi bune, a-i da ocazia sã se facã cât mai util patriei, a-i pune în evidenþã meritele. Ceea ce s-a fãcut cu învãþãtorii ºi chiar cu institutorii, ºtie toatã
lumea. Alþii nu au pentru ei decât cuvinte de hulã, iar pentru spornica lor activitate dispreþ ºi batjocurã.
N-a ieºit încã din mintea nimãnui cuvintele cu care trata pe învãþãtori, la 28
octombrie 1900, gazeta „La Roumanie“, organ personal al dlui Take Ionescu,
fostul ministru al ºcolilor: „Printre lipitorile satelor, pe lângã cârciumar, þãranul
gãseºte prea adeseori ºi pe un alt otrãvitor de suflete, pe învãþãtor, semisavantul

+Opere_vol_VIII_30_09.qxd

12/3/2010

11:52 AM

Page 187

Polemice ºi politice (1905–1907) / 187

amãrât de mediocritatea situaþiei sale, care citeºte gazete periculoase, se molipseºte de spiritul lor detestabil ºi se face oracolul socialismului agrar. El este
eternul nemulþumit, eternul ambiþios, care-ºi joacã pe dos rolul sãu de educator
ºi moralizator al ºcoalelor. Bine îl cunoaºte dl Take Ionescu, el care preconiza
ºcoala primarã mixtã, condusã de o femeie, care este mai rãbdãtoare, mai modestã, mai legatã de datoriile sale“.
În adevãr, bine-i mai cunoaºte dl Take Ionescu pe aceºti admirabili luptãtori, pe care i-a condus cinci ani! Dovada aceasta de perspicacitate ar fi
singurã de ajuns ca sã explice multe lucruri rãmase neexplicabile pentru acei
care aveau credinþã în priceperea d-sale. S-ar cuveni ca acea judecatã sã o aibã
veºnic în ochi, scrisã cu litere de foc, fondatorii bãncilor populare ºi ai tovãrãºiilor þãrãneºti, deºteptãtorii satelor, ca sã ºtie ce au sã aºtepte de la aceia în
numele cãrora vorbeºte dl Take Ionescu.
ªi pentru ca ceilalþi sã nu fie geloºi de învãþãtori, sã citeascã ºi ei cuvintele
pronunþate pe socoteala lor, acum câteva zile, în plinã ºedinþã a Camerei, de un
vice-preºedinte al ei, cuvinte care nu au fost întâmpinate cu nicio protestare din
partea „protectorului natural al dãscãlimii“.
Ce zic la acestea aceia care afecteazã de a crede cã eu am fãcut o injurie
profesorilor secundari, numai pentru cã acum doi ani le-am dat sfatul de a cãuta
sã-ºi concilieze opinia publicã în favoarea revendicãrilor lor? Eu ºtiam greutãþile,
care au trebuit învinse la 1883, ºi discursul din Camerã din 17 ianuarie trecut aratã
cum stau lucrurile ºi azi. Pãrerea mea era dar bunã, o menþin întreagã ºi nu am de
schimbat niciun cuvânt din ceea ce am zis atunci, cu toate declamaþiunile
agenþilor provocatori. Doar nu voi fi ajuns eu, dupã 25 de ani de muncã în ogorul
ºcoalei, sã mã intimidez de rãstãlmãcirile ºi de strigãtele ipocrite ale celor care nu
au fãcut nimic ºi nici nu pot face ceva bun ºi mare. În toate împrejurãrile, am spus
fãrã sfialã ceea ce am crezut eu cã este adevãrul, fãrã a mã preocupa deloc de grija
unei popularitãþi nesãnãtoase, ºi tot aºa voi face ºi pe viitor. Liberi sunt oamenii
sã se foloseascã sau nu de vorbele mele, sã le ia drept ceea ce sunt, sau sã le
întoarcã pe dos. Dar adevãrul vorbeºte de sine. Între vorbele ºi faptele mele ºi cele
de mai sus e o deosebire de care mie nu-mi este ruºine.

XVI
Lucrurile pe care le-am expus în paginile de faþã sunt relativ recente. De cele
mai multe dintr-însele îºi aduc aminte cei care nu cu mult au trecut peste o
jumãtate de secol de viaþã. Dar trecutul se uitã lesne ºi de aceasta profitã cei sãraci
în merite, pentru a-ºi crea legende de aur în socoteala meritului altora. Scopul meu
a fost de a împrospãta unele fapte în memoria acelora care au interes a le cunoaºte
aºa cum au fost. Sunt mulþumit cã nesocotinþa celor care au stârnit aceastã discuþie
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mi-a dat ocazie sã aduc acest omagiu unei pleiade care, cu pricepere, cu prevedere, cu stãruinþã, cu devotament, timp de 40 de ani au urmãrit marea idee a
înãlþãrii ºi întãririi ºcoalei ºi prin miile de greutãþi provocate de vederile înguste ºi
retrograde ale unora, au desãvârºit una din cele mai mari opere ale timpului
nostru. Ioan Bratianu, Chiþu, Aurelian, D. A. Sturdza, Poni sunt întemeietorii mãreþului edificiu, la care sunt fericit cã am fost chemat sã aduc o piatrã ºi eu, cel
mai din urmã ºi cel mai neînsemnat dintre dânºii.
Sunt însã dator sã asociez la ceea ce s-a fãcut pe toþi aceia care cu inteligenþã
ºi dezinteresare mi-au dat ajutorul lor. Colaborarea lor cu mine a fost întemeiatã
pe credinþa noastrã comunã: cã o lucrare ca a noastrã nu se putea face prin
mijloace necurate. Cu credinþã în puterea binelui, cu devotament ºi entuziasm au
dus ei lupta alãturi cu mine. Cei care aveau alte vederi, cei care roiau pe la început împrejurul nostru cu gândul de a-ºi face treburile sub aparenþe oneste, cei
care credeau cã cinstea ºi morala sunt o povarã inutilã pentru omul de ºcoalã s-au
ales de sine la o parte, scutindu-mã de osteneala de a le deschide eu uºa. Ceilalþi
au rãmas ºi ºi-au legat numele de o operã mare.
ªi acum aceia care în 40 de ani n-au fãcut nimic alt decât sã împiedice sau
sã strice munca altora, care veºnic au fãcut fãgãduieli pe care niciodatã nu le-au
þinut, care au denigrat ceea ce nu au voit, nu au putut sau nu au avut inteligenþa
de a face ei, aceia sã facã mãcar acum ceva. Sã facã însã pentru dãscãlimea,
pentru care varsã lacrimi, iar nu numai pentru a mai înmulþi mijloacele de a plãti
serviciile agenþilor lor politici. Dar nu vor face nimic. Au crescut cheltuielile þãrii
cu 6½ milioane în douã exerciþii, au votat adaosuri viitoare de patru milioane
pentru preoþi, dar pentru corpul didactic nu s-au învrednicit sã gãseascã cu ce sã-i
repare mãcar câtuºi de puþin nedreptãþile pe care zic cã i le-am fãcut eu. Aº fi
înþeles sã invoce lipsa de mijloace ºi greutãþile statului, care sunt reale ºi mari;
dar atunci cum sã se explice ceea ce fac ei pentru preoþi ºi nepãsarea lor absolutã
când e vorba de corpul didactic?
Sã nu le cerem lor rãspunsul, pentru cã nu-l vor da. Dar rãspunsul stã în
fapte ºi ele sunt limpezi ca lumina zilei.
(„Pagini de istorie“, Bucureºti, 1906, Tip. Carol Göbl, 32 p., Biblioteca Academiei Române
nr. II 81.787.)
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21.
Decretul Ministerului de Rãzboi privitor la
serviciul militar de un an
I
În ,,Monitorul Oficial“ cu data de 10/23 decembrie 1905, a apãrut un decret
al Ministerului de Rãzboi, care fixeazã lista ºcolilor ai cãror absolvenþi vor mai
putea de aici înainte sã beneficieze de serviciul militar redus, de un an.
Acest decret cuprinde lucruri aºa de extraordinare, încât este imposibil sã
nu-l examinãm mai de-aproape.
Cel dintâi lucru care iese din cãile obiºnuite este procesul ce se face Ministerului de Instrucþie, prin referatul care însoþeºte decretul ºi care este semnat de
ministrul de Rãzboi. Prin acel referat, se învinovãþeºte ministerul ºcoalelor nu
mai puþin decât cã a cãutat sã sustragã în mod nepermis un numãr mare de tineri
de la datoria lor militarã ºi se afirmã aceasta citându-se anume ºcolile de meserii
ºi de agriculturã, înfiinþate de la 1900 încoace, care, se vede bine, nu au fericirea
de a fi simpatice dlui ministru de Rãzboi(35).
Avem toatã stima pentru respectabilul militar, care a semnat zisul referat, ºi
nu ne îndoim un moment cã, în treburile militare, nu este nimeni mai bine calificat decât d-sa, ca sã facã lecþie altora. Dar, în materie de ºcoalã, sã ne permitã
a crede cã ar fi fost mai bine sã lase pe alþii a le judeca. Asta ne-ar fi scutit de
spectacolul conflictului dintre douã ministere, în care cel care a provocat conflictul nu are niciun grãunte de dreptate.
Zice dl ministru de Rãzboi cã serviciul militar de un an „are în vedere mai
mult încurajarea învãþãmântului mai înalt ºi mai de folos pentru stat“. ªi de
vreme ce d-sa exclude de la beneficiile acestei dispoziþiuni ºcolile înfiinþate de
la 1900 încoace, asta va sã zicã cã dl ministru de Rãzboi gãseºte cã aceste ºcoli
„nu sunt de folos pentru stat“. Are asta vreo noimã? ªi este dl ministru de Rãzboi chemat sã judece care ºcoli sunt de folos pentru stat ºi care nu? Ce ar zice
dacã ºi noi, dascãlii, am întreba dacã artileria este sau nu spre folosul statului?
Dar sã trecem mai departe: dl ministru se înºalã chiar asupra sensului legii.
Enumerarea pe care o face art. 23 din legea de recrutare nu are în vedere
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învãþãmântul mai înalt“, ci „învãþãmântul mai de folos pentru stat“. Altfel, ce
sens ar avea cuprinderea în acel articol a unor ºcoli ca cele practice de agriculturã, ºcoli de un nivel foarte modest?
Ei bine, Ministerul de Instrucþie a crezut – ºi foarte bine a crezut – cã ºcolile
practice de agriculturã ºi cele de meserii înfiinþate de la 1900 încoace sunt de
foarte mare folos pentru stat, de un folos cel puþin tot atât de mare cât ºi gimnaziul din Varna sau ºcoala din Halchi (Grecia). ªi deoarece era nevoie a se învinge
aversiunea cunoscutã populaþiei noastre pentru învãþãmântul agriculturii ºi al
meseriilor, s-a socotit cã era bine ca mãcar câþiva ani la început, pânã se va stabili
curentul, sã se ademeneascã tinerii prin o reducere a serviciului militar, avantajul
care se acorda ºi se acordã ºi astãzi, ºi la alte categorii de tineri mult mai puþin
interesanþi. Ministrul de Rãzboi(36) de pe atunci a înþeles aceste motive, care nu
erau în opoziþie nici cu legea ºi le-a admis; ºi a fãcut bine el, iar nu cel de astãzi,
care, fãrã sã ºtie cum stau lucrurile, dã o loviturã de moarte unor ºcoli excelente
care nu i-au greºit cu nimic.
ªi este cert cã decretul nu s-a dat decât anume pentru a se lovi în aceste
ºcoli înfiinþate de la 1900 încoace ºi nu pentru altceva. Dl ministru de Rãzboi,
cu francheþa sa militãreascã, nu-ºi dã deloc osteneala de a disimula, cãci, nu numai cã referatul vorbeºte contra lor, dar decretul le exclude numai pe ele de la
beneficiul legii, pe când nu exclude alte ºcoli care sunt exact în aceeaºi categorie ca ºi dânsele, dar înfiinþate înainte de 1900. Aºa, ce deosebire este între
ºcolile, pe care le loveºte decretul, ºi ºcoala de meserii V. Paapa, de la Valea
Boului? Pentru ce se dã dispensã ºcolilor inferioare de agriculturã de la Roman
ºi de la Strihareþ ºi nu se dã celei de la Nucet? Nicio deosebire nu este între
unele ºi altele, decât cã ºcolile lovite au fost înfiinþate dupã 1900.
Aversiunea aceasta merge pânã acolo, cã se acordã dispensã chiar la ºcoli
strãine de aceeaºi categorie ºi cu aceeaºi organizare, pe când se refuzã ºcolilor
române. Astfel este ºcoala practicã de agriculturã „Mathieu de Dombasle“, din
Franþa, ºcoalã care admite, ca ºi ºcolile noastre, copii de þãrani ce au terminat
ºcoala primarã, cursul ei fiind de doi ani, ca ºi la noi, cu o programã ca ºi a noastrã ºi cu lucrãri practice întocmai cu ale noastre.
Astfel de lucruri sunt absolut de neînþeles.
Aºadar Decretul din 10 decembrie nu numai cã este lipsit de orice chibzuialã, dar este în mod evident nedrept ºi inspirat de pasiune, pe lângã cã aduce
simþului nostru de demnitate naþionalã o loviturã pe care n-o aºteptam tocmai
din partea unui ministru de Rãzboi.
Dar el este ºi ilegal. În adevãr, art. 61 din legea învãþãmântului secundar ºi
superior zice:
„Diplomele ºi certificatele obþinute în strãinãtate sau de la ºcoalele din þarã,
neprevãzute în prezenta lege, vor putea fi recunoscute, dupã ce se va fi stabilit
echivalenþa lor, de cãtre una din universitãþi“.
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„Echivalenþa diplomelor ºi certificatelor de absolvire a învãþãmântului secundar se va judeca de cãtre o comisiune, compusã din Rector, Decanul Facultãþii de Filosofie ºi Litere ºi Decanul Facultãþii de ªtiinþe“.
„Echivalenþa diplomelor ºi certificatelor de studii universitare se va judeca
de consiliul facultãþii respective, conform dispoziþiilor prevãzute în aceastã privinþã în regulamentul fiecãrei facultãþi“.
Aºadar echivalenþele pentru diplome ºi certificate din strãinãtate ºi din þarã
nu este chemat Ministerul de Rãzboi sã le dea. Legea rezervã acest drept altor
organe, care se pricep în chestie. Decretul din 10 decembrie este dar nul ºi neavenit, precum ar fi ºi un decret al Ministerului de Instrucþie care s-ar amesteca,
spre exemplu, sã regularizeze drepturile la înaintare în armatã. ªi rugãm pe dl ministru de Rãzboi sã creadã cã-i facem un adevãrat serviciu, semnalându-i acest
text de lege, pe care poate nu-l cunoaºtea ºi care-i va permite sã anuleze o mãsurã
asupra cãreia nu se pot face decât comentarii neplãcute pentru d-sa.
Deja, suntem siguri, cele arãtate mai sus nu-i vor fi fãcut plãcere. Dar mai
sunt ºi altele.
Listele de ºcoli strãine, care se bucurã de favoarea dlui ministru, dau loc la
observaþiile cele mai neaºteptate.
Fãrã a ne opri la dezordinea neauzitã în care sunt alcãtuite aceste liste, vedem
cã figureazã în ele gimnaziile române din Braºov, din Lugoj ºi Blaj; dar lipseºte
cel din Nãsãud. De ce? Tocmai acela se întreþine din fondul grãniþãresc ºi, pentru
acest motiv, s-ar fi cuvenit sã gãseascã graþie înaintea unui vechi militar.
Gãsim liceul din Varna, dar nu pe cel din Sofia. Gãsim liceul Berberian ºi
colegiul „Robert“, ºcoli private din Constantinopol. În schimb, din Berlin gãsim
numai liceul francez ºi încã unul, ºi gonite toate celelalte. Din Viena, din Paris, nici
unul; dar gãsim gimnaziul din Freistadt, târguºor necunoscut din fundul unei provincii austriece. Lipseºte din listã Academia de Comerþ din Veneþia, dar nu lipseºte
ªcoala de Comerþ din Halchi (Grecia). Cu universitãþile acelaºi lucru. De ce s-a pus
Universitatea din Halle ºi nu s-a pus cele din Jena, Goettingen, Giessen, Tübingen,
Bonn? De ce Universitatea din Bruxelles, instituþie privatã, ºi nu cele din Liège ºi
Gand, instituþii de stat? Universitãþile din Paris, din Berlin, din Viena, din Roma
lipsesc cu totul; dar figureazã cea din Heidelberg. Pentru unele, ministerul a fost
eclectic. Primeºte, spre exemplu, la dispensã pe foºtii studenþi de la ºtiinþele economice din München, dar nu primeºte pe cei de la ºtiinþe, de la litere, de la drept,
de la medicinã. De la Leipzig, primeºte numai pe cei de la Universitatea de Drept;
probabil, ca sã ne dea noi ocazia sã-l învãþãm pe dl ministru de Rãzboi, cã nu se
zice Universitatea de Drept, ci Facultatea de Drept. De la Paris, întreaga Universitate este lovitã de ostracism, afarã de laboratorul de electricitate.
Aceeaºi fantezie domneºte ºi în celelalte liste.
Din Franþa, se citeazã ºcoalele de agriculturã de la Grignon ºi de la Montpellier ºi chiar modesta ºcoalã practicã „Mathieu de Dombasle“, dar e exclusã
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ºcoala de la Grand Jouan, care este de gradul celor douã dintâi ºi chiar Institutul
agronomic din Versailles, care are gradul de ºcoalã superioarã. De felul ºcoalei
„Mathieu de Dombasle“, sunt 24 în Franþa; dl ministru admite la dispensã numai pe una ºi exclude pe toate celelalte. Exclude de asemenea cursurile agronomice de la Universitatea din Berlin. Va fi frumos sã vedem supuºi la serviciul
de trei ani pe absolvenþii de la Versailles, dintre care Franþa îºi recruteazã profesorii ºi înaltul sãu personal agricol, pe când pe lângã ei vor trece mândri, numai
cu un an, logofeþii de moºie ieºiþi de la „Mathieu Dombasle“.
De la ªcoala Politehnicã din Zürich, se admit, într-un loc, numai arhitecþii;
iar mai jos se admit toþi foºtii ei elevi.
Enormitãþi de acestea cuprinde încã multe decretul; dar ar fi prea lung ºi
inutil sã le citãm pe toate.
* * *
Cu acestea, am putea încheia cercetarea noastrã.
Totuºi, nu putem termina, fãrã a ne opri un moment încã asupra unui caz
care nu poate fi trecut sub tãcere.
Printre celelalte ºcoli favorizate de bunãvoinþa ministerialã, în detrimentul
nenorocitelor ºcoale de agriculturã ºi de meserii ale statului, gãsim ªcoala de
ªtiinþe de stat ºi liceul privat Sf. Gheorghe din Bucureºti.
Amândouã acestea sunt niºte simple ºcoli private. Cea dintâi, care admite,
fãrã nicio alegere, studenþi cu câte o clasã sau douã de gimnaziu, a devenit o
întreprindere curat politicã, asupra cãreia de un an încoace curge fãrã mãsurã
robinetul fondurilor statului, care s-a închis pentru ºcoli de stat, bune ºi în adevãr utile. Cea de a doua este o ºcoalã privatã întru nimic deosebitã de multe altele ºi care s-a compromis ºi ea, împreunã cu atâtea altele în scandaloasele
afaceri cu examenele particulare, de astã varã.
Rugãm pe dl ministru de Rãzboi sã ne spunã ce consideraþii de dreptate sau
de „folos pentru stat“ i-au dictat mãsura de favoritism nepermis, pe care a luato pentru zisele douã ºcoli? Consideraþia cã una din ele face parte din zestrea
unuia din colegii sãi ºi cã cealaltã este exploatatã de un amic politic, poate sã
fie de ajuns pentru d-sa; dar nu e de ajuns pentru cei care nu înþeleg distincþiunile fãcute pe asemenea motive ºi care nu pot vedea fãrã indignare cã, pânã
ºi dispensele de impozitul sângelui, cel mai sfânt din toate, a ajuns mijloc de
îmbogãþire nepermisã.
Art. 23 din legea de recrutare zice: „Sunt chemaþi în serviciul armatei cu
termen redus de un an tinerii, care au obþinut certificatul de absolvire a liceului
complet“. Dar acest certificat, dupã legea instrucþiei, nu se libereazã decât în
urma unui examen de absolvire trecut într-un liceu al statului. Liceul Sf. Gheorghe nu are dreptul sã dea acest certificat. Faptul pentru cineva de a fi fost elev
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la Sf. Gheorghe nu-i conferã niciun drept, pânã ce studiile fãcute de dânsul
acolo nu sunt recunoscute valabile în urma examenelor anuale trecute înaintea
comisiilor numite de minister ºi pânã ce nu trece cu succes ºi examenul de
absolvire de liceu, la un liceu al statului. Dar atunci dispensa i se dã nu pentru
cã a fost elev la Sf. Gheorghe, ci pentru cã a trecut examenul de absolvire.
Atunci dar cu ce drept dl ministru de Rãzboi conferã elevilor de la Sf. Gheoghe
dispensa la care nu au niciun drept? Decretul sãu nu mai este acum o cãlcare a
legii instrucþiei, cãci am vãzut în ce chip trateazã d-sa aceastã lege; dar este o
cãlcare chiar a legii de recrutare, pe care d-sa este pus în special sã o pãzeascã.
Lucrul devine însã cu deosebire revoltãtor când se observã cã decretul din 10
decembrie creeazã pentru ºcoala privatã Sf. Gheorghe o situaþie privilegiatã, de
care nu poate beneficia niciuna din ºcolile statului. În adevãr, decretul acordã
elevilor de la Sf. Gheorghe dispensa de armatã numai pentru faptul cã au urmat în
aceastã ºcoalã, independent de certificatul de absolvire, pe care ea nu-l poate da;
pe când de la elevii din liceele statului, decretul pretinde certificatul de absolvire.
Aºadar, tinerii muncitori, care fac studiile timp de opt ani într-un liceu al
statului, urmând programe regulate, cu profesori capabili, numiþi cu toate garanþiile de capacitate prevãzute de lege ºi sub privegherea de tot momentul a organelor ministerului, nu se vor putea bucura de favoarea dlui ministru de Rãzboi
decât dupã ce vor trece cu succes ºi examenul de absolvire, pe când ea se va acorda mulþimii de elemente rele care, dupã ce rãmân repetenþi cu anii în ºcolile statului, aleargã la ºcoala privatã unde, pentru câteva mii de lei, reuºesc sã treacã
câte douã ºi trei clase în douã luni, graþie trecerii unui politician oarecare ºi unor
turpitudini ca acele care au revoltat lumea în vara trecutã.
Asemenea lucruri se pot vedea numai la noi ºi numai într-o vreme, când se
face politicã de interese din orice.
* * *
Vãzurãm deja cã la Ministerul de Instrucþie nu mai existã nici lege, nici
cuviinþã, nici dreptate, nici umanitate; cã se speculeazã cu orice; cã se face jaf în
averea publicã, pentru a se îmbogãþi rudele, prietenii ºi foºtii clienþi ai tribunalelor
ºi ai comisiilor de judecatã1. Am fi avut dreptul a ne aºtepta ca cel puþin ministerul
depozitar al tradiþiilor de corectitudine absolutã sã nu alunece ºi el pe priporul
acesta. Decretul din 10 decembrie ne-a luat aceastã iluzie. Actul de pasiune
îndreptat contra unor ºcoli bune, fãcute pentru popor ºi care nu au alt pãcat decât
cã au fost create de un adversar politic, precum ºi câºtigurile necinstite ce este
destinat sã procure unora, sunt demne de a figura în bilanþul tristei activitãþi, pe
care de un an o desfãºura Ministerul de Instrucþie.
1. Se referã la articolele publicate de el ºi de alþi colaboratori în ,,Revista generalã“,
Anul 1905–1906. Articolele lui Haret sunt reproduse în acest volum.

+Opere_vol_VIII_30_09.qxd

12/3/2010

11:52 AM

Page 194

194 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. VIII

Totuºi, nu putem renunþa la speranþa cã, în toatã aceastã nenorocitã afacere,
principalul vinovat va fi fost imprudenþa dlui ministru de Rãzboi de a se amesteca într-o materie care era nu de competenþa sa ºi de a crede cã metodele militãreºti se potrivesc ºi în chestiile de ºcoalã. De va fi aºa, cel mai bun serviciu ce-i
putem face este sã-i amintim proverbul latin: Ne sutor, ultra crepidam(37). Sau,
ca sã întrebuinþãm o limbã mai accesibilã dlui ministru: Chacun son métier, les
vaches seront bien gardées(38).

II
Pe la începutul lunei martie, ziarul ,,L’Independance Roumaine“ a publicat
o recenziune a articolului apãrut în „Revista“ noastrã, sub titlul de mai sus, cu
o lunã înainte. Peste trei zile, ziarul oficios al guvernului a publicat întâmpinarea dlui ministru de Rãzboi, pe care acesta avusese grijã sã o anunþe de mai
înainte, pe un ton superb, unui reporter al ziarului francez. Îndoialã dar nu poate
fi asupra paternitãþii articolului din ,,Conservatorul“; ºi, de altfel, stilul ºi modul
de a prezenta lucrurile ale dlui ministru sunt aºa de uºor de recunoscut, încât ºi
fãrã mãrturia reporterului îndoialã nu putea fi.
Îmi permit, deºi cu sfialã, sã mã amestec ºi eu în vorbã, deºi dl ministru
rãspunde numai ziarului cotidian ºi declarã mândru cã „nu-ºi va da osteneala a
citi ºi articolul meu original în Revista instrucþiunii“. Dl ministru este un om
fericit. D-sa poate sã se dispenseze de a citi; nu este ca nenorociþii publiciºti, care
sunt siliþi sã-ºi piardã vremea, citind ºi discutând lucruri fãrã cap ºi fãrã coadã.
Mã amestec ºi eu în vorbã, pe de o parte pentru cã chestia de care se ocupã
dl ministru am ridicat-o eu, cel dintâi; ºi al doilea, pentru cã, cu toatã declaraþia
sa, am semne cã cel puþin o uitãturã cu coada ochiului tot a aruncat dl ministru
ºi în modesta noastrã ,,Revista generalã a învãþãmântului“. Nu-i facem vinã din
asta: curiozitatea a inventat-o mama Eva, nu d-sa.
Declar de mai înainte cã intenþia mea, scriind aceste rânduri, nu este deloc
de a forma convingerea dlui ministru de Rãzboi. Dacã o asemenea iluzie am
putut sã-mi fac acum douã luni, astãzi, dupã rãspunsul d-sale, nu o mai pot avea.
Pentru ca doi oameni sã poatã ajunge la înþelegere, trebuie ca discuþia lor sã se
facã pe baza unor procedeuri comune de raþionament. Dar între logica dlui
ministru de Rãzboi ºi logica mea nu este nimic comun.
Sunt dar silit sã fac discuþia de faþã numai pentru satisfacþia platonicã de a
pune pe compatrioþii mei în poziþie de a aprecia ºi ei originalele procedeuri de
raþionament al unui adversar.
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* * *
Nu e uºor a se urmãri firul în rãspunsul dlui ministru de Rãzboi. D-sa are o
manierã proprie a sa de a amesteca la un loc idei deosebite ºi de a aplica unora
concluzii care nu se potrivesc decât altora. Doar aºa se înþelege rostul decretului
din 10 decembrie trecut.
Punctul de vedere, în care încearcã sã se punã dl ministru de Rãzboi, se
învedereazã prin urmãtoarele fraze, luate din articolul sãu: ,,Prin legea recrutãrii, ºi pentru încurajarea învãþãmântului superior, s-a determinat ca tinerii
bacalaureaþi sã poatã servi în armata permanentã numai un an... Pe lângã
bacalaureaþi, legea mai permitea aceeaºi favoare ºi unor ºcoli superioare anume
înscrise în lege... Dupã promulgarea legii, ministrul de Rãzboi a prezentat, în
înþelegerea cu cel de culte de la acea epocã, un regulament de administraþie
publicã, care, aprobat de cãtre Consiliul de Miniºtri, a fost promulgat în acelaºi
timp... Dl ministru de Rãzboi actual a regulamentat articolul respectiv din legea
de recrutare din nou, dându-i interpretarea ce legea avea în vedere. În noul
regulament s-au enumerat ºcolile care corespundeau cu principiile legii“.
Revelez în aceste rânduri întrebuinþarea unui cuvânt impropriu care a
contribuit sã încurce chestia ºi la 10 decembrie, ºi acum.
Termenul de ºcoli superioare nu are ce cãuta aici. Prin aceste cuvinte se
înþeleg numai universitãþile, ºcoala de poduri ºi ºosele, ºi în genere ºcolile ai
cãror studenþi trebuie sã fi absolvit deja liceul; ºi, deoarece legea din 1900
acordã favoarea serviciului de un an elevilor ºcolilor practice de agriculturã, al
cãror curs era de trei ani ºi ai cãror elevi nu posedau decât cursul primar, nu
poate fi vorba de intenþia legiuitorului de-a acorda favoarea serviciului redus
numai ºcolilor superioare. Intenþia lui este lãmuritã foarte bine prin enumerarea
ce se face în art. 23 din lege, ºi acest articol este redijat în mod aºa de clar, încât
este de mirare cum a putut dl ministru actual sã-l înþeleagã aºa cum l-a înþeles.
Predecesorul d-sale de la 1900 a înþeles mai bine decât d-sa ce va sã zicã
un regulament ºi cã un regulament nu poate nici lãrgi, nici îngusta prescrierile
unei legi. Art. 74 ºi 76 din regulamentul de la 1900 sunt doar reproducerea
aproape textualã a legii ºi nu-ºi permit sã o modifice. Înþelegerea Ministerului
de Rãzboi de la 1900 cu colegul sãu de la Culte a putut dar sã fie foarte uºoarã,
pe când cel de azi nu va gãsi, cred, niciun ministru de Culte care sã accepte
maniera d-sale de a interpreta legile; ºi dacã dl Vlãdescu a putut sã înghitã
adresa d-sale din 4 februarie 1906, cauza nu poate fi alta decât cã acesta,
absorbit în grijile ce-i dau numeroasa sa familie ºi Casa ªcoalelor, nu are vreme
sã fie ºi ministru de Instrucþie.
În orice caz, pentru ce actualul dl ministru nu a fãcut ca cel de la 1900,
cãutând a se pune în înþelegere cu cel de la Culte? Aceasta l-ar fi scutit de a face
greºeli de termeni ºi de fapte, care nu sunt permise unui ministru în materia pe
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care pretinde sã o regulamenteze. D-sa ar fi putut astfel sã afle ce înseamnã
cuvintele de ºcoli superioare, certificat de absolvire de liceu, echivalenþã de
diplomã ºi altele. Ar mai fi aflat cã pentru judecarea echivalenþei diplomelor
strãine existã anumite organe în învãþãmânt ºi cã nu era de cãderea Ministerului
de Rãzboi sã judece dacã liceul din Varna este sau nu echivalent cu liceul Louisle-Grand din Paris. Ar mai fi aflat cã termenul de universitatea de drept nu existã,
ºi cã se zice Facultate de drept. Lucrul acesta poate sã se parã neînsemnat dlui
ministru, dar e regretabil ca un lucru neînsemnat sã punã în evidenþã faptul cã
decretul de la 10 decembrie a fost alcãtuit de cineva, care nu e familiarizat nici
mãcar cu termenii materiei ce regulamenta. În ceea ce priveºte materia de care ne
ocupãm, legea ºi regulamentul din 1900 erau foarte bune, foarte clare, foarte
logice ºi nu aveau nevoie de nicio modificare, pentru a se acomoda împrejurãrilor
actuale, cu toate schimbãrile de lucruri aduse prin legile învãþãmântului din 1898
ºi 1899. Dar dl ministru actual a voit sã facã ºi d-sa ceva original ºi trebuie sã
recunosc cã a reuºit pe deplin.
Ideea cea mai originalã a fost poate aceea de a face chiar în decret enumerarea nominalã a ºcoalelor, din þarã ºi din strãinãtate, care se vor bucura de
serviciul de un an. Asta e tot una ca ºi când ar cerca cineva sã numere nisipul
mãrii. Ce ar fi dacã toate regulamentele noastre ar fi fãcute aºa! Am vedea poate
pe ministrul de Rãzboi înlocuind peste tot, în legi ºi regulamente, formula „Militarii de orice grad“, prin aceasta: „Militarii de orice grad, adicã: generalii de
divizie, generalii de brigadã, colonelii… sergenþii, cãprarii, soldaþii ºi toboºarii“.
Frumos ar fi!
Zice dl ministru cã, dacã d-sa a fãcut enumerarea ºcolilor avantajate, asta
nu înseamnã cã vor fi excluse de la beneficiile legii ºi celelalte ºcoli similare. Îl
rog sã mã ierte. Orice enumerare este limitativã; asta o ºtie toatã lumea; iar dacã
intenþia autorului nu era de a o face limitativã, atunci nu trebuia sã o facã deloc,
pentru cã nu are sens. Una din douã: ori decretul din 10 decembrie trebuia sã se
mulþumeascã cu formula legii; „Certificate de absolvire ale liceului sau certificate echivalente“, care este foarte suficientã, ori sã enumere tot, pânã ºi
liceele din Paraguay ºi din Noua-Zeelandã. Altfel nu se poate.
Dl ministru gãseºte cã nu are niciun temei critica ce fac eu cã ,,la caz cã un
tânãr român sã fi frecventat alte ºcoli similare din strãinãtate neenumerate în regulament, nu ar putea beneficia ºi dânsele de acelaºi drept dat de lege“. Iar motivul
pentru care critica ce fac eu nu are niciun temei, îl dã tot dl ministru: „Cãci ea nu
este altceva decât o ceartã fãcutã ministrului de Rãzboi ºi cãutatã cu lumânarea“.
Eu unul gãsesc cã motivul, ce dã dl general, nu prea este îndestulãtor, precum nu ne prea satisface nici limba în care este expusã.
Dar tot este ceva de reþinut din ceea ce spune dl ministru, anume cã în regulamentul sãu d-sa „a indicat pentru un moment numai acele ºcoli care în practicã
avusese ºi elevi români“. Acum m-am liniºtit, pentru cã înþeleg de ce d-sa a fãcut
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onoarea enumerãrii gimnaziului Sophien din Berlin, care e populat numai de
israeliþi, ºi nu liceelor Saint-Louis ºi Louis-le-Grand din Paris; de ce universitãþilor din Heidelberg ºi din Halle ºi nu celor din Berlin ºi din Paris; de ce ºcolii
comerciale din Halchi (Grecia) ºi nu Academiei comerciale din Veneþia. Cauza
era cã cele dintâi avuserã elevi români în practicã, iar celelalte numai în teorie.
Dacã e aºa, eu nu mai am nimic de zis.
Numai o nedumerire îmi mai rãmâne: în ce categorie va trebui sã punem
Academia comercialã din Viena ºi ªcoala politehnicã din Zürich, care sunt citate
de câte douã ori? Studenþii lor sunt oare în carne ºi oase, ca cei de la Varna, ori
umbre neexistente, ca cei de la Paris ºi de la Berlin?
De asemenea, nu ºtim însã cum rãmâne cu chestia geograficã. ªcoala comercialã de la Halchi este ea în Grecia, cum zice decretul, ori în Turcia, cum
spune cealaltã lume?
Dar sunt lucruri asupra cãrora dl ministru nu cautã sã rãspundã ºi care au
interesul lor în discuþie. Pentru ce, spre exemplu, nu ne explicã prin ce ºir de
raþionamente a ajuns la concluzia cã favoarea pe care o acordã unei ºcoli strãine
de ordin cu totul inferior, cum este ºcoala elementarã de agriculturã Mathieu de
Dombasle, d-sa o refuzã nu numai ºcolilor române echivalente, înfiinþate de la
1900 încoace, dar chiar ºcolii de la Nucet, care este de grad superior? ªi cum se
face cã chiar între ºcolile române de organizaþie perfect identicã, d-sa admite pe
unele ºi nu admite pe altele la favorurile legii? Ce motiv l-a îndemnat sã menþinã pe listã ºcoala din Valea-Boului ºi sã excludã pe toate cele în fiinþate de la
1900 încoace, oricare ar fi programa ºi organizaþia lor?
Asupra acestor lucruri, nu gãsesc în rãspunsul dlui ministru decât bucata
urmãtoare, pe care doar cu multã bunãvoinþã o pot socoti ca o încercare de a scãpa
din încurcãturã: „Tot prin regulament de administraþie publicã, dl Haret ar fi putut
modifica ºi întinde regulamentul; dar aceasta n-a fãcut-o, cum o ºi mãrturiseºte
(eu nu am mãrturisit nimic), ci cu de la sine putere a sporit numãrul ºcoalelor, care
puteau beneficia de serviciul redus, atribuind acest drept ºi la ºcoli ai cãror elevi
erau departe de a fi bacalaureaþi, ci numai ºcolari cu patru clase primare… Dl
ministru actual a oprit acest abuz ºi a regulamentat articolul respectiv al legii de
recrutare din nou, dându-i interpretarea ce legea avea în vedere“.
Din bucata aceasta rezultã cã dl ministru de Rãzboi crede: 1) cã regulamentul legii de recrutare din 1900 trebuia sã-l modific eu, ministru de Instrucþie;
2) cã, cu de la mine putere, eu am dat beneficiul serviciului redus la un numãr de
ºcoli; 3) cã elevii ºcolilor de la Armãºeºti ºi de la Valea-Boului sunt bacalaureaþi.
Asupra primelor puncte nu-mi voi permite a discuta cu d-sa, care ºtie desigur
mai bine decât mine în competenþa cãrui ministru cade modificarea regulamentului legii de recrutare. Dacã aº fi ºtiut cã treaba aceasta mã priveºte pe mine, aº
fi fãcut-o. Dar eu am urmat altã cale, pe care mi s-a pãrut cã mi-o indicã legea ºi
regulamentul din 1900, indicând ministrului de Rãzboi ºcolile ce se înfiinþau, nu
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de judeþe sau de comune, ci chiar de stat, ºi cerându-i ca el, ministrul de resort, sã
le admitã ºi pe ele, aºa cum spune legea, la beneficiul aceleiaºi dispoziþii ca ºi
ºcolile existente de la Strihareþ sau de la Armãºeºti, sau de la Valea-Boului. Iar
ministrul de Rãzboi de pe atunci, citind legea, a crezut cã e logic ca niºte ºcoli
identice sã beneficieze de avantaje identice. Vezi cã pe atunci nu se descoperise
încã, ca pentru o ºcoalã, faptul de a fi fost înfiinþatã de un ministru liberal, o pune
de drept în afarã de lege. Teoria aceasta era rezervatã actualului dl ministru sã o
descoperã. Spun sincer cã aº fi preferat, pentru d-sa, sã-i fi lipsit aceastã glorie.
Cât pentru al treilea punct, e necesar sã ºtie dl general cã elevii de la Armãºeºti ºi Valea-Boului nu sunt bacalaureaþi, ci absolvenþi de ºcoli primare
rurale, ºi cã între aceste douã titluri este oarecare deosebire. Elevii ºcolilor înfiinþate de mine nu sunt nici ei bacalaureaþi, dar sunt la fel cu colegii lor din ºcolile
„protejate“ de actualul dl ministru de Rãzboi. Ultima d-sale obiecþiune cade dar
de la sine.
Nu mai insist cã de la 1898 încoace titlul de bacalaureat a fost trecut printre
antichitãþi, deoarece a fost desfiinþat prin lege.
Dar mai este un lucru asupra cãruia rãspunsul dlui ministru este mut de tot.
Atât ,,Revista generalã a învãþãmântului“, cât ºi „L’Independance Roumaine“, i-au cerut sã arate cu ce drept a acordat d-sa serviciul redus elevilor ºcolii de
ºtiinþe de stat ºi liceului Sf. Gheorghe? Amândouã aceste sunt ºcoli private, fãrã
niciun drept în stat; niciuna din ele nu conferã vreun titlu care sã se poatã asimila
cu vreunul din acelea pe care le prevede legea. Favoarea acordatã lor a scandalizat
pe toatã lumea, pentru cã constituie un privilegiu contrar legii, instituit de un ministru, „cu de la sine putere“, pentru niºte întreprinderi comerciale private, în
detrimentul celorlalte ºcoli private ºi mai ales al ºcolilor statului. Lumea vede cã
elevii acestor ºcoli „au fost protejaþi de dl ministru de Rãzboi, pentru a-i autoriza
de a nu-ºi plãti impozitul lor de sânge“, ºi a zice cã aceasta s-a fãcut pentru consideraþii de politicã de partid. Acestea sunt fapte în adevãr re-prehensibile, iar nu
ale mele, care nu trãgeam niciun folos politic ºi nu cãlcam nicio lege când acordam unor ºcoli ale statului bune ºi utile protecþia la care le da drept legea.
ªi cu toate acestea, cine mã învinovãþeºte pe mine cã am comis, în aceastã
afacere, un abuz de putere? Este însuºi dl general Manu.
Dacã am ºti cã d-sa se ocupã cu literatura, am crede, poate, cã a voit sã facã
o antinomie. Abuz de putere noi ºtim cã se cheamã întrebuinþarea rea ce face
cineva de puterea de care dispune, pentru a procura cuiva foloase la care nu are
drept, sau pentru a lipsi pe altcineva de un drept al lui. Eu nu aveam puterea de a
acorda nimãnui reducerea de serviciu militar. Dreptul acesta era al ministrului de
Rãzboi ºi el l-a acordat cui a crezut de cuviinþã, dupã ce a judecat relaþiile ce i-am
dat eu ºi dupã ce a citit legea. În ce dicþionar a vãzut dl general cã aceasta se
cheamã abuz de putere?
Dar eu pot sã-i spun cã toatã lumea care ºtie româneºte dã aceste nume faptei
unui ministru care – din propria lui autoritate – acordã, contra legii, favoruri
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liceului St. George, pe când refuzã, tot contra legii, aceleaºi favoruri liceelor statului ºi noilor ºcoli profesionale.
Acestea sunt însã nepotriviri de termeni cu care ne-a deprins deja de demult
dl ministru de rãzboi. Abuzul de putere de mai sus este frate bun cu Universitatea de drept, cu ºcolile superioare aplicat ºcolii de la Valea-Boului, cu titlul
de bacalaureat întrebuinþat cum am vãzut mai sus, fãrã sã mai vorbesc de alte
transpoziþiuni de cuvinte relevate altãdatã de alþii.
Alãturi cu dânsele trebuie pusã ºi presupusa insultã pe care „L’Independance Roumaine“ ar face-o dlui ministru de Rãzboi, pentru cã nu se aratã mulþumitã cu decretul de la 10 decembrie. Tot aici ºi frica cãreia d-sa atribuie aceste
douã sau trei articole, îndreptate contra operei sale. Dacã ar fi aºa, ar urma cã ºi
criticele ce îndreptãm contra dlui Vlãdescu sã fie semnul fricii ce ne-ar inspira
d-sa, ceea ce nu are sens.
Toate acestea ar fi lucruri fãrã însemnãtate, dacã nu ar avea ca consecinþe
mãsuri în felul celei de acum trei luni.
Terminând, nu pot sã nu deplor cã politica, sau mai bine urâciosul politicianism, care infecteazã tot ce atinge, care nu face deosebire între ce este ºi ce nu este
permis, care pune urile ºi favorurile sale mai presus de orice, a trebuit sã se
amestece ºi aici. Cei care au luptat ca sã se scuture de jugul lui ºi nu au abuzat de
situaþia lor pentru a satisface pasiuni politice pe spinarea celor nevinovaþi pot avea
momente de îndoialã, dacã acþiunea lor curatã ºi cinstitã mai are vreun rost, când
legile ºi dreptatea pot fi nesocotite aºa cum sunt la noi.
(,,Revista generalã a învãþãmântului“, Anul I, 1905–1906, nr. 7, 1 februarie, pp. 483–488 ºi
nr. 9, 1 aprilie 1906, pp. 658–664.)
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22.
Activitatea extraºcolarã a învãþãtorilor
Activitatea extraºcolarã, cãreia i s-a dat deplinã organizare în epoca dintre
1901–1904, când a fost Haret ministru de Instrucþie, a întâmpinat critici în diferite cercuri politice ºi cu argumente diferite. Cea mai uºor de înþeles era teama unora cã, dacã
învãþãtorii se vor apuca sã facã toate câte le-a expus Haret, nu vor mai avea timp pentru
ºcoalã. De aceea el, în timpul cât a fost ministru, a luminat chestiunea arãtând cã e vorba
ca fiecare învãþãtor, care vrea, sã aleagã una din multiplele forme ale activitãþii
extraºcolare, dupã cum îi vine la socotealã. Fireºte, adversarii politici n-au dezarmat ºi
de aceea se simte obligat, ºi dupã retragerea din guvern, sã lãmureascã din nou, insistând
asupra celor spuse ºi altãdatã.

Chiar în ziua când s-a inaugurat activitatea, aºa de fecundã, a învãþãtorilor
în afarã de ºcoalã, s-au gãsit, ºi printre ei, ºi în afarã de cercul lor, unii care sã
cârteascã contra acestei noi îndrumãri.
De atunci, în mod periodic se vãd apãrând doleanþele, care sunã în deºert, ale
celor ce gãsesc cã „mai bine era înainte“, când învãþãtorul vegeta în colþul lui, uitat
ºi oropsit de toatã lumea.
Proverbul zice cã „gustul filonichie n-are“ ºi nu m-aº ocupa deloc de aceste
manifestaþii ale unei ciudate stãri sufleteºti, dacã cei nemulþumiþi ºi-ar þine
pãrerile lor numai pentru dânºii ºi nu ar cerca sã converteascã ºi pe alþii la
dânsele. Nu e vorbã, felul de succes pe care l-a avut pânã acum aceastã propagandã pe dos ºi îndeosebi cel deunãzi de la Galaþi pot sã ne liniºteascã pe deplin
dacã cumva am fi avut vreo îndoialã asupra bunului simþ al învãþãtorilor1.
1. Desigur, Haret se gândeºte aici la Congresul învãþãtorilor þinut la Galaþi în zilele de
28-30 decembrie 1905, cu care prilej s-a discutat ºi chestiunea activitãþii extraºcolare a
învãþãtorilor. Atunci, învãþãtorul Stoleriu (jud. Suceava) a zis cã activitatea învãþãtorilor e
prea întinsã ºi din cauza aceasta se neglijeazã ºcoala. Aceste cuvinte se gãsesc în ,,Revista
Asociaþiei învãþãtorilor“ nr. 1 din 1906, p. 30. Dupã darea de seamã publicatã de ziarul ,,Universul“ (31 decembrie 1905, 1 ºi 2 ianuarie 1906) se vede însã cã alþi congresiºti (ca Dumitraºcu din Buzãu, Adamescu din Muscel, Rãdulescu din Muscel º.a.) susþin cã activitatea
extraºcolarã e foarte necesarã pentru binele sãtenilor, iar la încheierea discuþiei se voteazã o
moþiune în care citim: „Congresul… hotãrãºte a duce mai departe ºi cu mai multã tãrie opera
de educaþiune social-economicã… menitã sã îndrume poporul spre o nouã viaþã“.
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Dar eu am vãzut ºi am auzit multe în viaþã ºi ºtiu cã niciodatã nu e de prisos
sã se taie aripele neadevãrului.
Zic „neadevãrului“, pentru cã cei ce protesteazã nu se mulþumesc numai sã
protesteze, ci fac ºi insinuãri care pot fi vãtãmãtoare.
Aºa, ce înseamnã veºnica plângere cã „am impus“ învãþãtorilor o mulþime
de însãrcinãri mai presus de puterile lor? Aceasta este un neadevãr: nu am impus
niciodatã nimic nimãnui. Fiecare a fost liber sã intre sau sã nu intre pe calea
indicatã de mine. De aceea, plângerile nu au sens, pentru cã cel ce se socotea
prea încãrcat cu activitatea extraºcolarã nu avea decât sã o pãrãseascã, fãrã nicio
supãrare. Îndemnurile mele se adresau numai acelor care puteau sã gãseascã în
sufletul ºi în patriotismul lor puterea de a-i face sã înfrunte un adaos de muncã;
ºi am avut nespusa satisfacere cã, de unde la început ambiþia mea se mãrginea
a atrage în jurul meu o minoritate, am constatat în curând cã minoritatea era în
partea celor incapabili de a înþelege îndemnurile mele.
ªi doar aveam dreptul sã fac asemenea îndemnuri, mai mult decât alþii care
îndeamnã numai la inerþie, la rea voinþã, la frãmântãri sterpe, la acte înjositoare
ºi nepotrivite cu marea chemare de învãþãtor. Ceea ce am fãcut eu era bine ºi
înãlþãtor, ceea ce fac detractorii miºcãrii este ruºinos.
Nu este exact nici chiar cã îndemnurile mele cuprindeau mai mult decât poate
face un om. Eu am expus în întregime cadrul, în care credeam cã se poate exercita,
cu folos ºi cu onoare, activitatea dãscãleascã; dar în numeroase rânduri, prin circulare, în congrese, am sfãtuit pe învãþãtori sã nu întreprindã prea multe lucruri pe
care sã nu le poatã duce la bun capãt. Vedeam cã mulþi, în entuziasmul lor în faþa
splendidului câmp de activitate ce li se deschidea, ar fi voit sã facã toate deodatã.
Acelora le ceream sã se mãrgineascã mai bine a face un singur lucru, dar sã-l facã
cum trebuie.
Se înþelege cã între aceºti inimoºi pionieri, pe care eram silit mai mult sã-i
reþin în ardoarea lor, ºi între cei care nu gãseau decât cârtealã ºi rea voinþã la tot
ce le spuneam eu, preferinþele mele nu puteau sã ezite. Am trãit în cea mai bunã
înþelegere cu cea dintâi, dar am dus-o foarte rãu cã cei de al doilea. Aceºtia cautã
acum sã-ºi ia revanºa.
Ceea ce este mai curios este cã nicio reclamaþie nu se vede din partea acelora
care în adevãr au lucrat, ºi-au dat ostenealã, au fãcut uneori ºi sacrificii personale.
Aceºtia lucreazã înainte, chiar cu riscul de a-ºi atrage supãrãri din partea celor
care cautã sã stãvileascã curentul cel bun. Aceºtia sunt cei care în revistele lor, în
congrese, în ºcoalã, în sat, cu vorba ºi cu fapta, susþin cu energie miºcarea ºi nu
se plâng de adaosul de muncã ce le impunea ea. Cei ce se plâng, cei ce reclamã ºi
fac discursuri contra activitãþii extraºcolare sunt acei care niciodatã nu au luat
parte la dânsa, care nu au pus cea mai micã piatrã la mãreþul edificiu, pe care
colegii lor îl ridicã.
ªi cu toate astea – minunatã contradicþie! –, tot ei sunt cei dintâi printre cei ce
reclamã îmbunãtãþirea situaþiei materiale ºi tot ei invocã ca argument activitatea
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extraºcolarã, pe care o hulesc. Iar când va veni vremea rãsplãtirii, se vor vedea cele
mai aprigi pretenþii tocmai din partea celor care prin nimic nu o vor fi meritat, unii
din ei clienþi credincioºi ai comisiilor de judecatã, incapabili de a da ajutor la o
faptã bunã, dar pricepuþi a pune îndrãzneala în locul meritului.
Putem însã sã-i asigurãm cã vocea lor va rãsuna în deºert ºi atunci, cum
rãsunã ºi acum. Destul este cã pânã acum de atâtea ori au fost „unii cu ponoasele
ºi alþii cu foloasele“ ºi cã cei care la treabã fuseserã la coadã, la pretenþii se vãzuserã în frunte. Când se va putea face ceva, fiecare va fi tratat dupã meritul lui.
* * *
Încã un cuvânt, ca sã termin.
Cei mai mulþi din detractorii miºcãrii învãþãtorilor îºi bat capul sã demonstreze
cã nu sunt eu iniþiatorul ei ºi cã începuturile ei se pierd în negura timpurilor trecute.
Aº zice cã asta este vorbã degeaba, dar nu ar servi pentru a ne lãmuri motivele reale ale campaniei, uneori pe faþã, alteori ascunsã, ce se duce contra activitãþii extraºcolare.
Ceea ce este în cauzã, ceea ce intereseazã þara, nu este chestia, pe care eu nu
am ridicat-o niciodatã, de a se ºti cine este iniþiatorul, ci aceea de a se înþelege cum
trebuie ºi de a se întreþine o activitate folositoare. Cearta pe dreptul de invenþie
poate sã pasioneze pe cei al cãror bagaj de merite e foarte uºurel. Dar concepþia
mea despre rolul unui ministru este alta. Eu cred cã meritul, pe care trebuie sã se
sileascã el sã-l aibã, este ca sã cunoascã ºi sã înþeleagã trebuinþele þãrii, sã
descopere sau sã formeze instrumentele cu care sã lucreze, sã îndrepte, sã
dezvolte, sau sã determine curentele cele sãnãtoase, sã cunoascã, sã utilizeze ºi sã
punã în luminã iniþiativele particulare, sã închege gândirile ºi aspiraþiile generale,
sã fie centrul, unde sã se întâlneascã ºi sã se fecundeze ideile.
Aºa au fãcut cei care cautã sã înjoseascã azi ceea ce ei nu au fãcut? ªi pe
vremurile de care vorbesc ei, dorul de muncã al învãþãtorilor nu lipsea; dovadã
sunt tocmai bunele începuturi care se citeazã azi. Dar pe atunci cine încerca sã
înjghebeze o bancã popularã fãcea cunoºtinþã cu Parchetul, ºi când se forma un
cerc cultural, se concentra Jandarmeria; iar azi revizorii ºcolari dau ordine formale
învãþãtorilor sã iasã din bãncile populare, ºi întreaga activitate extraºcolarã a lor
este tratatã, în organele oficioase, de „fantasmagorie“. (Adevãratul cuvânt întrebuinþat este mai puþin parlamentar).
Viitorul va alege partea care se cuvine fiecãruia. Noi însã sã ne cãutãm de
treabã. Caravana sã-ºi urmeze drumul.
(,,Revista generalã a învãþãmântului“, Anul I, 1905–1906, nr. 7, februarie 1906, p. 495.)
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23.
În chestia salariilor profesorilor secundari
Zilele acestea mi s-a procurat un exemplar din Memoriul prezentat dlor
miniºtri ºi Corpurilor legiuitoare de cãtre delegaþiunea cercului profesorilor
secundari din Bucureºti, pentru îmbunãtãþirea salariilor1.
În el gãsesc formulatã în mod foarte precis învinovãþirea adusã guvernului
din 1901 ºi mie în special pentru modul cum s-a fãcut atunci reducerea legilor
profesorilor secundari.
La aceste învinovãþiri am rãspuns deja în mod complet, pe altã cale2. Aº fi dar
în drept sã nu mã mai ocup de acest memoriu. Cu toate acestea, nu-l voi lãsa fãrã
rãspuns pentru cã nu ºtiu dacã redactarea lui a precedat sau a urmat publicarea
broºurii mele, Pagini de istorie; ºi dacã cumva a urmat-o, aceasta ar însemna cã,
ori eu nu am fost destul de clar ºi de categoric în broºura mea, ori cã cei care au
nãscocit aceastã învinuire nu au încredere în dreptatea cauzei ce pretind cã apãrã,
deoarece nu gãsesc alt chip ca sã o apere decât inventând motive neexistente.
ªi într-un caz ºi în altul, lãmuririle de faþã se impuneau. Sunt ºi eu doritor
ca situaþia profesorilor sã fie îmbunãtãþitã ºi orice pas înainte ce se va face pentru aceasta va fi un pas spre realizarea scopului ce am urmãrit prin legea din
1898, scop, pe care împrejurãrile ºi mai ales nepriceperea sau ostilitatea unor
anumite cercuri politice nu au permis sã-l realizez. Doresc ºi eu ca guvernul
care deþine puterea sã facã ceva pentru profesori, cel puþin pentru a sparge
pocinogul celor 40 de ani în care nu le-a adus decât lovituri, ºi niciodatã nici cel
mai mic serviciu, nici cel mai mic semn de bunãvoinþã.
Se aude cã comisia bugetarã ar fi admis creºterea lefurilor profesorilor secundari, însã numai pe ultimele trei luni ale anului.
Fie ºi aºa, cu toate cã intenþia acestei restricþii neobiºnuite este evidentã.
Este evident cã guvernul nu vrea sã consacre dãscãlimii decât cea mai micã
pãrticicã posibilã din ceea ce împarte cu atâta dãrnicie în sinecuri ºi în rãsplãþi
pentru serviciile strãine de interesul statului. Este evident cã ceea ce face nu este
1. Nu am putut gãsi acest memoriu la care se referã Haret aici.
2. Se relerã la lucrarea sa, Pagini de istorie publicatã în 1906 ºi care se gãseºte
reprodusã în prezentul volum, p. 153 ºi urm.
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atât de dragul profesorilor, cât pentru a lãsa guvernului urmãtor o greutate mai
mult. Asta nu face nimic. Totdeauna guvernele, care au urmat dupã un guvern
ca cel de astãzi, au moºtenit numai greutãþi mai mari încã decât aceasta; ºi dacã
alte dãþi liberalii au trebuit sã plãteascã poliþele nedrepte ale celor ce i-au
precedat, pentru ce nu ar plãti pe aceasta, care nu e nedreaptã?
Rãspunsul de faþã mai e necesar ºi pentru alt motiv. La rigoare, se puteau
lãsa nebãgate în seamã alegaþiunile unor politicieni de mâna a zecea, care þineau
sã-ºi plãteascã cum puteau datoria de recunoºtinþã cãtre aceia cu care îºi fac
treburile. Dar nu e tot aºa cu afirmaþiile corpului didactic, despre care oricine e
în drept a presupune cã ºtie mãcar atâta aritmeticã, câtã e necesarã în cauzã, ºi
cã îºi interzice, din respect profesional, de a face, într-un act oficial, afirmaþii
neîntemeiate pe adevãr.
De aceea nu voi lipsi, ca la momentul oportun, sã rectific lucrurile ºi în alt
fel decât prin rândurile de faþã.
* * *
Memoriul de care mã ocup începe aºa:
„Cu ocazia reducerilor bugetare din anul de crizã financiarã 1901, s-a fãcut
o mare nedreptate profesorilor secundari, întrucât priveºte reducerile aplicate la
salariile lor.
În loc de a se aplica aºa numita curbã a reducerilor la leafa de 360 lei, cât
era fixatã prin lege, s-a redus mai întâi leafa la 336 lei, ºi apoi, aplicându-i-se
curba, a fost scãzutã la 322, 317, 312, 307 ºi în fine la 300“.
Nu este un cuvânt exact în toatã aceastã frazã; ºi netemeinicia afirmaþiei este
aºa de uºor de pus în evidenþã, încât sunt în drept a nu crede cã e neintenþionatã.
Dacã ar fi adevãrat cã curba s-a aplicat, nu cifrei de 360 lei, ci celei de 336
lei, reducerea dupã curbã ar fi fost numai de 14 lei, adicã 4%. Ei bine, nu a fost
niciunul din cei cinci semnatari ai memoriului care sã fi auzit pe undeva, sã fi
citit într-o gazetã, cã nicio reducere dupã curbã nu a fost aºa de micã? Nici
mãcar atâta nu au ºtiut dlor, cã leafa învãþãtorilor s-a redus de la 90 la 85, ceea
ce face 5 la sutã, iar a institutorilor de la 225 la 207, adicã 8 la sutã? Crezut-au
dumnealor cã un guvern în toate minþile putea admite, ca normã de reducere, o
proporþie regresivã, aºa încât se ia mult de la cei cu leafã micã ºi mai puþin de
la cei cu leafã mare?
Dacã cineva avea îndoialã asupra modului cum se fãcuserã reducerile, mi
se pare cã mijloacele de a se lãmuri nu lipseau.
Pare-mi-se cã în cei patru ani cât am fost în guvern în rândul din urmã, nu
am lipsit a oferi oricãrui dascãl toate înlesnirile de a se apropia de mine, ºi o
explicaþie nu ar fi luat mai mult de cinci minute. Iar dacã celor nelãmuriþi le
repugna mijlocul acesta, era altul tot aºa de simplu: sã fi luat bugetele celorlalte
ministere ºi sã fi comparat.
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Ceea ce dlor nu au voit sã facã, voi face eu aici. Nu voi înmulþi însã exemplele, pentru cã numai câteva sunt de ajuns pentru a lãmuri metoda de comparaþie, de care vorbesc, ºi pe care oricine o poate pe urmã verifica asupra
oricâtor exemple va voi.
Mã voi mãrgini numai la cifrele citate de memoriu, adicã leafa de 360 lei
cu gradaþiile ei. La 1901, aceste lefuri au fost reduse în modul urmãtor:
Leafa de 360 lei la 322, adicã cu 10,6%
Leafa de 414 lei la 364, adicã cu 12,1%
Leafa de 486 lei la 405, adicã cu 13,5%
Leafa de 522 lei la 447, adicã cu 14,4%
Leafa de 576 lei la 491, adicã cu 14,7%

Tabloul acesta pune în evidenþã modul progresiv cum s-au fãcut reducerile,
adicã creºterea procentului de reducere cu cât leafa era mai mare. Principiul
acesta a fost bine lãmurit pe atunci ºi este bizar ca comisia, care a redijat memoriul, sã nu se fi putut documenta, abia dupã cinci ani, într-o chestie de care
toatã lumea s-a ocupat la 1901.
Acum, ca comparaþie cu cifrele de mai sus, dãm câteva, altele culese de
prin bugetele celorlalte ministere de pe anul 1901–1902. Negãsindu-se pe la alte
ministere posturi care sã fi fost plãtite înainte de 1901 chiar cu lefurile de 360,
414, 468, 522 ºi 576 lei, am luat o serie de cifre între care sã fie cuprinse acele
lefuri, aºa ca regula de reducere sã fie evidentã.
Nr.
curent

Leafa înainte
de 1901

Leafa redusã
dupã curbã

Procentul
reducerii

I

350

312

10,9

II

370

330

10,8

III

400

351

12,2

IV

450

390

13,3

V

500

430

14,0

VI

550

465

15,5

VII

600

501

16,5

Sper cã nu se va contesta cã regula de reducere, care se vede în acest tablou,
nu diferã deloc de aceea din tabloul de mai sus, care privea pe profesori.
În prima categorie gãsim: referendari de cl. III la Înalta Curte de Conturi,
ºefi de birou cl. II ºi controlori cl. I din Ministerul de Finanþe, ºefi de birou cl.
II la Ministerul de Interne, mecanic ºef de cl. I la Direcþia telegrafelor ºi
poºtelor, profesori la ºcoala de poduri ºi ºosele, chimist-director al staþiei
agronomice din Ministerul Domeniilor.
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În a doua categorie sunt capii de masã de la Înalta Curte de Casaþie.
În a treia categorie avem: ºefii de birou cl. I la Ministerul de Finanþe, la cel de
Interne ºi la cel de Domenii, ingineri ordinari clasa III, grefieri la Curþile de Apel.
În a patra categorie: referendari cl. II la Înalta Curte de Conturi, medici de
regiment cl. I, judecãtori de ºedinþã la tribunale.
În a cincea categorie: grefieri de cl. III la Înalta Curte de Conturi, ingineri
ordinari cl. II, judecãtori de instrucþie la tribunale.
În a ºasea categorie: referendari cl. I la Înalta Curte de Conturi, administratori financiari cl. III, prim grefier la Înalta Curte de Casaþie, ºef de serviciu
cl. II la Ministerul Domeniilor.
În a ºaptea categorie: sub-directori cl. II în Ministerul de Finanþe, administratori financiari cl. II, ingineri ordinari cl. I, preºedinþi de tribunal, ºef de
serviciu cl. I în Ministerul Domeniilor.
Acum cum rãmâne cu afirmaþiunile memoriului semnat de delegaþia cercului profesorilor secundari?
Îmi place a crede cã vor recunoaºte chiar cei ce l-au semnat cã nu au avut
dreptate, când au afirmat cu atâta uºurinþã lucruri neexacte. Acolo, unde cifrele
vorbesc, discuþie nu mai încape.
Sã lase dar argumentul nedreptãþii ce s-ar fi fãcut profesorilor secundari în
1901. El nu are nicio valoare. Cauza profesorilor se poate apãra cu argumente
serioase ºi nu are nevoie sã i se aducã sprijinul unor invenþiuni, care se pot spulbera aºa de lesne1.
Acest chip de a se înþelege chestia nu poate decât sã o compromitã.
(,,Voinþa Naþionalã“, 21 februarie 1906, ,,Secolul“, VII, nr. 1972 din 23 februarie 1906.)

1. Explicaþiile date aici de Haret au fost aºa de convingãtoare încât doi profesori,
probabil dintre semnatarii memoriului (Eniu Bãlteanu ºi V. Gr. Borgovan) au publicat în
ziarul ,,Secolul“ din 12 martie 1906 o declaraþie din care rezultã cã s-au înºelat în afirmaþiunile lor, deoarece aºa au înþeles lucrurile delegaþii Cercului profesorilor care au vorbit
cu Haret. De altfel, recunosc cã atunci nu apãruse încã broºura Pagini de istorie.
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24.
Bugetul pe anul 1906–1907 al Ministerului
Instrucþiei Publice ºi al Cultelor cu casele dependinte de dânsul
Bugetul învãþãmântului public ºi al cultelor, votat aproape fãrã discuþie în
ºedinþa din 2 martie, are meritul de a pune bine în evidenþã principiile de care
este condus actualul d. ministru al Instrucþiei. De acum, va trebui sã fie cineva
prea naiv sau înzestrat cu o prea mare dozã de îndrãznealã, pentru ca sã mai
cuteze a susþine cã, în direcþia actualã a învãþãmântului, este altceva decât o
totalã incoerenþã, o nepricepere administrativã care trece peste toate limitele
permise, un curaj neasemãnat în risipa cu scopuri nepermise a banilor publici,
o hotãrâre nestrãmutatã de a reduce la nimic învãþãmântul rural, în fine o
pornire de a strica tot ce au fãcut guvernele precedente, care este cel mai puternic testimoniu de neputinþã creatoare din partea celor care o manifestã. Sã
se creadã cineva geniu reformator nu e greu; prezumþiunea a fost totdeauna
semnul mediocritãþii, precum este ºi invidia ºi furia de distrugere; dar realitatea se însãrcineazã totdeauna a o forþa, mai curând sau mai târziu, sã-ºi cunoascã puterile.
E greu sã restrâng în marginile unui articol de ,,Revista generalã a învãþãmântului“ o cercetare care ar trebui sã nu lase afarã nicio cifrã, cãci chiar cele
mai neînsemnate sunt preþioase, ca indicaþii ale tendinþelor celor ce au alcãtuit
bugetul. Mã voi sili sã o fac sub formã cât se va putea mai concisã.
În cercetarea aceasta, am þinut seamã de modificãrile aduse de comisia bugetarã la proiectele dlui ministru, nu însã ºi de cele aduse în ºedinþa Camerei din 2
martie, care încã nu-mi sunt cunoscute în detaliu. Se ºtie însã cã în ziua aceea
Camera a mai mãrit cifra cheltuielilor, ºi anume la personal, aºa cã concluziile la
care voi ajunge eu vor fi încã ºi mai bine confirmate prin amendamentele votate în
ºedinþa aceea.
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Cifra totalã a cheltuielilor
Sã fixãm mai întâi cifra totalã a cheltuielilor Ministerului împreunã cu Casele
dependente de dânsul, dupã ultimele trei bugete: cel din 1904–1905, alcãtuit de
ministrul precedent, cel din 1905–1906 ºi cel pentru 1906–1907, votat zilele acestea.
Tabela urmãtoare prezintã situaþia în mod lãmurit.
1904-5

1905-6

1906-7

Cheltuielile proprii ale ministerului,
deosebit de subvenþia ce a dat el Casei
ªcoalelor ºi Casei Bisericii

20.040.279

21.380.886

20.320.508

Cheltuielile Casei ªcoalelor din subvenþia primitã de ea de la Minister

1.000.000

480.000

784.000

Cheltuielile Casei ªcoalelor din veniturile ei proprii

2.087.340

2.667.550

3.331.832

Cheltuielile Casei Bisericii din subvenþia
primitã de ea de la Minister

5.566.620

5.683.622

5.500.000

Cheltuielile Casei Bisericii din veniturile
ei proprii

423.144

481.221

909.547

Cheltuielile Casei Artelor din subvenþia
primitã de ea de la Minister

–

–

1.140.000

Cheltuielile Casei Artelor din veniturile
ei proprii

–

–

210.025

29.117.383

30.693.279

32.195.912

+ 1.575.896

+ 1.502.633

+ 3.078.529

Totalul de cheltuieli din ultima coloanã ar trebui mãrit, din cauza adaosurilor
la personal pe care Camera le-a mai fãcut în ziua votului; dar în momentul când
scriu aceste rânduri, adaosurile acelea nu-mi sunt încã cunoscute.
Aºadar cheltuielile învãþãmântului ºi ale cultelor au crescut, sub actualul d.
ministru, cu 3.100.000 lei în douã exerciþii, adicã cu mai bine de un milion ºi
jumãtate pe an.
Ce îmbunãtãþiri s-au fãcut cu banii aceºtia? Aceasta voi examina în cele ce
urmeazã.
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Administraþiile centrale ºi inspectoratul
Iau mai întâi condeiul personalului administraþiilor centrale ºi al inspectorului.
1904-5

1905-6

1906-7

Ministerul cu inspectoratul ºi consiliul
permanent

425.088

542.188

522.065

Casa ªcoalelor

114.240

112.500

198.240

Casa Bisericii

97.020

102.060

154.140

Casa Artelor

–

–

89.348

636.348

756.748

963.793

+ 120.400

+ 207.045

+ 327.445

Creºterea este de 53% în doi ani.
Pentru ce s-a fãcut creºterea aceasta, se ºtie.
S-au înfiinþat posturi absolut inutile, pentru cãpãtuirea unor declasaþi ºi a
rudelor dlui ministru. S-a creat un întreg serviciu pentru învãþãmântul profesional,
care mai înainte mergea bine cu un singur birou. S-a înfiinþat o Casã a Artelor, care
cheltuieºte 90.000 lei cu personalul de administraþie, dar nu are de administrat
decât patru ºcoli ºi trei muzee; ca sã i se umfle bugetul ºi sã i se dea aparenþa cã se
aflã în treabã, i s-au mai dat ºi cele douã ºcoli superioare de meserii, în care se
învaþã tinichigeria ºi repararea maºinilor de treerat. La Casa ªcoalelor, care altãdatã
se pusese în fruntea miºcãrii economice ºi culturale, milioanele adunate, prin
economie ºi înþelepciune, de o administraþie onestã, a atras o întreagã turmã de
flãmânzi. Cheltuielile ei de personal au crescut cu 74%, pentru ca într-un singur an
sã disparã, se ºtie în ce buzunare, averea adunatã în mod cinstit. Casa Bisericii
putuse trece prin perioada cea grea a formaþiunii, cheltuind numai 97.020 lei pentru
personal; ºi acest personal îi fusese de ajuns pentru a pune regulã în afacerile
bisericeºti, care erau în cea mai mare dezordine, pentru a regula socoteli din trecut
pe câte 15 ani, pentru a restitui bisericii averi pierdute de zeci de ani, pentru a crea
contabilitatea a 4.000 de biserici, din care nu era nici urmã. ªi acum, când greul cel
mare a trecut, se gãseºte de cuviinþã a i se înmulþi personalul cu 60%.
ªi pentru ca sã nu fie îndoialã pentru ce sunt fãcute aceste adause, s-au destituit fãrã niciun motiv funcþionari vechi ºi buni, încãrcaþi cu familii grele, pentru
a-i înlocui cu niºte incapabili, dacã nu ºi mai rãu, care au adus serviciile ministerului într-o stare de dezordine nepomenitã. Cutare post mare s-a înfiinþat anume
pentru cutare nepot al dlui ministru, profesoraº abia intrat în carierã acum doi ani;
cutare altul pentru alt nepot care pânã acum nu a reuºit încã sã se înalþe mai sus
decât pânã la rangul de suplinitor de ocazie. ªi când acestea nu i-au ajuns, dl
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ministru a avut tristul curaj de a arunca pe drumuri un bãtrân funcþionar cu 7 copii
ºi cu 26 ani de serviciu, pentru a-l înlocui cu un cumnat al sãu, fost negustoraº în
nu ºtiu ce sat, unde nu-i mersese bine cu comerþul produselor livezilor de pruni.
ªi mai sunt ºi alþii. Conjudeþenii dlui ministru au avut rãbdarea sã numere
pânã la 38 de rude de ale d-sale puºi în slujbe în acelaºi chip.
Dacã lipsa de scrupul ºi de simþ moral a ajuns pânã aici, nu mai este de
mirat cã bugetul a fost alcãtuit aºa cum a fost.

Învãþãmântul rural
Dacã înfiinþãrile fãrã mãsurã de posturi de cãpãtuialã pun în evidenþã principiile dlui ministru în ceea ce priveºte modul cum bugetul þãrii trebuie sã
acopere nevoile familiei sale, partea care se referã la învãþãmântul primar rural
dovedeºte cu o nouã putere sentimentele de care este animat d-sa ºi amicii dsale politici pentru clasa þãrãneascã, care trebuie sã facã amare reflecþii asupra
moralei fabulei „Toporul ºi pãdurea“.
Nici nu apucase bine sã ia în posesie fotoliul ministerial, ºi dl Vlãdescu s-a ºi
manifestat prin cunoscutele sale circulare prin care desfiinþa amenzile ºcolare,
mãsurã, care a fãcut ca numãrul elevilor din ºcolile rurale sã scadã imediat la jumãtate, ºi în unele pãrþi ºi mai mult. De atunci au urmat numeroase alte mãsuri ºi
proiecte, care toate tindeau la acelaºi scop: restrângerea pânã la cele mai infime
proporþiuni ale învãþãmântului rural. Ne-am ocupat deja de aceste lucruri în revista
noastrã1. E destul sã amintesc aici vandalismele comise faþã de ºcoalele normale ºi
proiectul de a se reduce învãþãmântul þãrãnesc numai la scriere, citire ºi cele
patru operaþii.
Bugetul pe 1906–1907 face un pas mai departe, ºi un pas mare, în direcþia
aceasta.
Toatã lumea ºtie cã în învãþãmântul rural mai este lipsã urgentã de încã cel
puþin 2.000 de învãþãtori. Cu toate acestea, dl ministru, care a crescut bugetul cu un
milion ºi jumãtate, nu s-a îndurat sã dea din aceastã sumã niciun ban pentru a mai
mãri cifra de 80.000 lei, care figura deja în buget pentru înfiinþarea de noi ºcoli
rurale. Dar comisia bugetarã a gãsit cã ºi atât e prea mult ºi a mai tãiat 30.000 lei.
Avem în Dobrogea ºi în mai multe din judeþele de dincoace de Dunãre multe
sate de bulgari ºi de unguri, a cãror populaþie încã nu ºtie româneºte. Pentru a face
sã disparã aceastã ruºine naþionalã, introdusesem în buget o sumã pentru înfiinþarea în aceste sate de grãdini de copii, care ajunsese la 21.420 lei. Aceastã sumã
a fost redusã la jumãtate; prin urmare, nu numai cã nu se vor mai face alte grãdini
de copii, dar se vor închide jumãtate chiar din cele care existã deja.
1. E vorba de articolele care preced acest articol în volumul de faþã.
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Tot în scopul de a converti populaþia noastrã de altã limbã la sentimente
româneºti, luasem mãsura de a aduce în satele heteroglote pe învãþãtorii cei mai
buni ºi cei mai cunoscuþi prin energia ºi priceperea lor; ºi pentru a-i încuraja în
munca foarte grea, pe care le-o ceream, prevãzusem un buget în fond din care sã
li se acorde câte o micã indemnizare. Acest fond a fost acum redus de la 30.000
la 12.000 lei. ªi doar când dl Vlãdescu a luat direcþia ministerului, îl pusesem
personal în curent cu acest lucru. Este aici un act care loveºte, nu numai în
interesele învãþãmântului rural, dar ºi în interesul nostru naþional, ºi care este
îndoit de odios, venind de la un om, care a fost preºedinte al Ligii culturale ºi care
are pretenþia de a fi monopolizat naþionalismul pe seama sa. Fapte ca acestea ºi ca
atâtea altele la fel dovedesc ce farsã este naþionalismul acestui domn.
ªi pe când asupra învãþãmântului rural curg loviturile acestea, dl ministru
înfiinþeazã posturi noi în învãþãmântul urban, unde se ºtie cã numãrul institutorilor este deja cu mult mai mare decât cel necesar. Mi se spune cã chiar la 1
februarie, în mijlocul anului, a mai înfiinþat posturi de acestea în Bucureºti, unde
mai înfiinþase ºi în septembrie trecut, creând clase noi fãrã elevi, ca sã aducã în
Capitalã pe niºte oameni pedepsiþi pentru fapte grave. În proiectul de buget, dl
ministru prevedea 8.000 lei, ca sã mai facã ºi altele. E de mirare cã comisia
bugetarã i-a suprimat.

Casa ªcoalelor
Dacã trecem la Casa ªcoalelor, acolo vedem pe dl ministru dându-se pe faþã
ºi cu mai puþinã sfialã. Tot rãul ce-l putea face l-a fãcut, ca ºi când înalta însãrcinare cu care a fost onorat i-ar fi fost conferitã anume, ca sã lase numai ruinã
pe urmele sale.
Pentru scurtarea expunerii, prezint în formã de tablou opera de sãlbatici,
care s-a fãcut aici:
Natura cheltuielii

1905-6

1906-7

1. Fond pentru cumpãrãri ºi tipãriri de cãrþi aprobate de minister
pentru ºcoale primare, secundare ºi de meserii, agriculturã ºi
normale.

36.000

5.000

2. Fond pentru acordãri de mici înprumuturi comunelor rurale,
care au deja un capital, pentru a-ºi construi localuri de ºcoalã.

400.000

200.000

3. Fond pentru acordãri de mici împrumuturi
învãþãtorilor pentru înjghebarea gospodãriilor model, stupãrii,
cuptoare de uscat prune, maºini de filat etc.

30.000

suprimat
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Natura cheltuielii

1905-6

1906-7

4. Premii pentru coruri sãteºti, pentru cele mai bune conferinþe
þinute de învãþãtori la cercurile culturale, pentru cultivarea
sistematicã a grãdinilor din jurul ºcoalelor, cum ºi premii pentru
propagarea culturii cartofului, stupãrii, lãptãrii.

16.000

suprimat

5. Pentru plata delegaþilor însãrcinaþi cu rãspândirea învãþãmântului practic agricol, apiculturii, lãptãriei etc. în ºcolile rurale.

30.000

10.000

6. Fond pentru procurarea de seminþe.

10.000

suprimat

7. Spor de 10% asupra retribuþiei învãþãtorilor, care au înfiinþat pe
lângã ºcoalele ce conduc ateliere de lucru manual, cum ºi pentru
þinerea cursului de lucru manual la una din ºcoalele normale.

20.000

suprimat

8. Fond pentru îmbrãcãminte, aºternuturi ºi cãrþi pentru elevii ºi
elevele de la ºcoalele normale, azilul „Elena Doamna“ ºi
orfelinatul de bãieþi din Focºani.

45.000

40.000

9. Cheltuieli necesare pentru întreþinerea elevelor ºi elevilor de
curs primar, sãraci ºi debili, la mãnãstiri sau alte localitãþi, în
timpul verii.

5.000

suprimat

Este destul sã-ºi arunce cineva ochii pe acest tablou, pentru ca sã fie revoltat.
Înaintea dlui Vlãdescu, Casa ªcoalelor devenise iniþiatoarea ºi sprijinul
miºcãrii culturale ºi economice la sate ºi dusese lucrul în mod atât de fericit, încât
justifica cele mai frumoase speranþe. Dl Vlãdescu a dat-o mai întâi pradã unei
adunãturi care nu meritã niciun epitet onorabil, iar acum distruge dintr-odatã
ceea ce fãcea unul din cele mai însemnate din titlurile ei la recunoºtinþa þãrii.
Gospodãriile model ale învãþãtorilor, premiile de încurajare pentru grãdini
ºcolare, pentru coruri sãteºti, pentru cultura albinelor, pentru uscatul fructelor,
pentru cercurile culturale, pentru învãþãtorii ambulanþi agricoli, toate aceste mijloace, prin care reuºisem a deºtepta în învãþãtori o emulaþie spre bine cum niciodatã nu se mai vãzuse, dl ministru le suprimã. Acesta este rãspunsul d-sale, brutal
ºi cinic, la lecþia pe care i-au dat-o deunãzi învãþãtorii la Galaþi, când agenþii d-sale
umblau sã-i convingã ca ei însãºi sã renunþe la nobila lor activitate extraºcolara.
Sper cã învãþãtorii nu vor lipsi a-i da încã una: îl vor lãsa sã-ºi împartã fondurile
bugetului la turma care-l înconjurã, iar ei vor dovedi cã mai sunt în þara asta ºi
oameni care ºtiu sã facã binele nu numai pentru un pumn de gologani.
Este însã una din suprimãri care constituie o nouã cãlcare de lege; anume
aceea a sporului de 10% la leafa învãþãtorilor care predau lucrul manual. Sporul
acesta este prevãzut prin art. 30 din legea învãþãmântului primar. Aºadar ministrul,
care acum o lunã, în fraze bombastice, promitea învãþãtorilor sprijinul sãu pentru
îmbunãtãþirea stãrii lor materiale, nu numai cã nu face nimic ca sã-ºi þinã cuvântul,
nu numai cã suprimã peste 100.000 lei care în mod indirect serveau deja pentru îmbunãtãþirea situaþiei lor, dar le ia chiar un drept existent, pe care li-l dã legea.

+Opere_vol_VIII_30_09.qxd

12/3/2010

11:52 AM

Page 215

Polemice ºi politice (1905–1907) / 215

Avuserãm deja destule dovezi cã, pe vorba dlui Vlãdescu, nu se poate pune
niciun temei. Acum, învãþãtorii au ocazia sã cunoascã ºi ei cum ºtie dl ministru
sã facã onoare fãgãduielilor sale celor mai solemne.
Trebuie sã mã opresc de asemenea asupra înjumãtãþirii cifrei de 400.000 lei,
cu care se ajutau comunele sãrace pentru construcþia ºcoalelor lor. Dupã ce, în
urma crizei din 1901, se anulase creditul de 30.000.000 lei, ce se acordase în 1896
Casei ªcoalelor în acest scop, ea a început a face comunelor aceastã înlesnire din
fondurile sale proprii; ºi cifra aceasta, care în 1902 –1903 fusese numai de 50.000
lei, în urma unei bune administraþii din anii aceia, a putut fi mãritã pânã la 400.000
lei. Cu aceste sume, mulþumitã tragerii de inimã a comunelor, a câtorva prefecþi ºi
a învãþãtorilor, am reuºit ca în patru ani sã construim vreo 1.000 de sãli de clase,
dupã tipul cel mai igienic ºi mai încãpãtor.
Dl Vlãdescu a gãsit cifra de 400.000 în proiectul de buget care era fãcut
gata la venirea sa la minister ºi a menþinut-o; dar nu ºtiu ce s-a fãcut cu dânsa
pentru cã chiar localurile începute sub predecesorul sãu ºi rãmase neterminate
le-a lãsat tot aºa. Anul acesta, d-sa a prins mai mult curaj ºi suprimã jumãtate
fondul; cealaltã jumãtate desigur se va anula în cursul anului, pentru a se plãti
misiunile în strãinãtate sau vreo nouã întreprindere de busturi1.
Hotãrât lucru, dl Vlãdescu nu vrea ca sã mai fie ºi alþi þãrani decât d-sa, care
sã înveþe carte.
Dar suprimarea cu deosebire odioasã este aceea fãcutã la fondul pentru
îmbrãcãminte ºi cãrþi de la orfanii din Azilul Elena Doamna ºi de la Focºani, precum ºi aceea a fondului pentru trimiterea copiilor sãraci ºi debili pe la mãnãstiri
pe timpul verii. Astfel, omul care a pus la contribuþie þara, ca sã-ºi cumpere automobil pentru preumblãrile sale, care a distras sute de mii de lei de la alte întrebuinþãri pentru a-ºi construi un palat, care îºi trimite neamurile în Elveþia cu mii
de lei din casa statului, care acordã scandaloase concesii de zeci de mii de lei
nepoþilor sãi, omul acesta gãseºte cã poate sã smulgã pânã ºi cele câteva mii de
lei orfanilor ºi sã-i verse ºi pe aceºtia tot în buzunarele fãrã fund, în care au
dispãrut deja atâtea milioane.

Dotarea ºcoalelor secundare ºi superioare cu material didactic
Îndatã dupã înfinþarea sa, în 1896, Casa ªcoalelor a întreprins sã doteze ºcoalele de toate gradele cu materialul didactic necesar; cãci se ºtie cã pânã atunci
ºcoalele noastre nu aveau nimic: nici hãrþi, nici aparate, nici colecþii, nimic din
ceea ce , trebuie pentru a face ca învãþãmântul sã fie clar, interesant ºi folositor.
1. Aluzie la fapte despre care a vorbit în alte articole publicate în ,,Revista generalã a
învãþãmântului“ ºi care se gãsesc în volumul de faþã.
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În câþiva ani, ea a desãvârºit aceastã lucrare, în ceea ce priveºte ºcoalele
primare. Dotaþia lor a costat 1.250.000 lei.
A venit însã pe urmã vremea de crizã ºi timp de trei ani nu s-a putut urma
aceeaºi lucrare ºi pentru ºcoalele secundare ºi superioare. Cu toate acestea, în
anii 1903 ºi 1904, se pregãtise totul pentru ca sã se facã toate comenzile ºi a se
desãvârºi dotarea completã a universitãþilor ºi a ºcoalelor secundare pânã în trei
ani. Pentru aceasta, în proiectul de buget al Casei ªcoalelor pe 1905–1906 se
prevãzuse deja o sumã de 400.000 lei.
O comandã mare se ºi fãcuse la finele lui 1904, în prevederea schimbãrii de
guvern ºi pentru cã se ºtia ce aveau sã facã cei ce aveau sã vinã pe urmã. ªi prevederile mele s-au realizat pe deplin, cãci se ºtie cã dl Vlãdescu a redus 120.000
lei din cifra, ce prevãzusem eu pentru material.
A încercat pe urmã sã anuleze comanda fãcutã de mine ºi, fiindcã nu a
putut, mi-a fãcut vinã cã l-am împiedicat sã risipeascã ºi acele câteva sute de mii
de lei, pe care-i sustrãsesem astfel de la rapacitatea neamurilor ºi amicilor
d-sale. În anul ce vine însã, d-sa însã nu va mai avea supãrarea asta; cãci iacã
ce gãsim în noul buget al Casei ªcoalelor: la cursul primar, fondul pentru material didactic este redus de la 70.000 la 30.000 lei; la cursul secundar, de la
150.000 la 30.000; la cursul superior, de la 60.000 la 30.000 lei. Nu se mai
prevede, dar, pentru întregul învãþãmânt, decât 90.000 lei. Tot restul va servi
pentru misiuni în Elveþia, pentru busturi ºi pentru automobile.
În numãrul trecut s-a publicat chiar aici memoriul Facultãþii de ªtiinþe din
Bucureºti, prin care se aratã trebuinþa absolutã ce are ea de a i se face dotaþia cu
material1. Eu am refuzat sã semnez acel memoriu, pe motiv cã întrebarea ce
fãcuse dl ministru facultãþii nu era serioasã. Avut-am dreptate, ori nu? Sper cã
acum se vor fi convins ºi ceilalþi profesori ai facultãþii, colegi ai dlui ministru,
cã oamenii serioºi fac rãu când îºi pierd timpul, ca sã stea de vorbã cu d-sa2.

1. ,,Revista generala a învãþãmântului“, nr. 8 din martie 1906, pp. 547-560.
2. Iatã opinia separatã a lui Haret scrisã la sfârºitul acelui memoriu: „Mã unesc în totul
cu cele arãtate în memoriul Facultãþii de ªtiinþe. Cred însã inutil sã-l semnez pentru urmãtoarele cuvinte: 1. cã pãrerile mele în privinþa cestiilor puse de minister sunt îndestul cunoscute prin legea din 1898, pe care am propus-o eu, prin expunerea ei de motive, prin
discuþiile în Parlament ºi prin activitatea mea ca ministru; 2. cã intenþiile dlui ministru, în
privinþa modificãrilor ce are sã aducã legii învãþãmântului superior, sunt cunoscute ºi cã nu
cred necesar ca o consultare de formã a universitãþilor sã serveascã pentru a acoperi ºi justifica realizarea vederilor personale ale dlui ministru; 3. cã pãrerea universitãþii nu a fost
cerutã în cazuri când legea impunea sã se cearã ºi nu vãd cum se potriveºte acum când
ministerul nu era obligat sã o facã; 4. cã, în anul trecut, Casa ªcoalelor avea preparatã prima
parte din fondurile cu care, în trei ani, avea sã se desãvârºeascã dotarea materialã a
laboratoarelor universitare ºi cã aceste fonduri au fost cheltuite pentru alte scopuri, nedânduse nimic universitãþilor“.
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Învãþãmântul secundar ºi superior
Bugetul dlui Vlãdescu are un merit, unul singur: cã l-a silit în fine sã-ºi facã
o idee de ce vor fi ºcolile d-sale normale superioare, ºi sã spunã ºi altora. Anul
trecut, când în chip sumar a desfiinþat ºcolile normale din Galaþi ºi Buzãu, d-sa,
ca sã potoleascã indignarea oamenilor, a promis înfiinþarea unor ºcoli noi, cum
nu s-au mai vãzut; dar când a fost luat de scurt sã arate cum vor fi acele ºcoli, s-a
vãzut cã nu avea nicio idee ºi cã umbla sã le inventeze atunci pe apucate. Acum,
marea producþie a geniului inventiv al dlui ministru a ieºit la ivealã.
Ea se aflã consemnatã în statele nr. 10, 11 ºi 12 din proiectul de buget al
ministerului ºi va fi singurã de ajuns pentru a face sã treacã la nemurire numele
autorului ei. Dar de dânsele mã ocup în altã parte a acestei reviste ºi de aceea
nu mã opresc aici asupra lor1.
Îmi pare foarte rãu cã spaþiul, de care dispun, nu-mi permite sã fixez pentru
urmaºii noºtri toate pãrþile bugetului care, ca ºi cele de mai sus, dovedesc incoerenþa, nepriceperea, care merge pânã la ridicol, risipa, care merge pânã la scandal,
a autorilor lui. Ar trebui ca toate sã fie puse bine în evidenþã, pentru ca acest
instrument de dezorganizare ºi de corupþie sã facã epocã. Sã mai citez, mãcar din
fugã, suprimarea din nou a plãþii pentru orele suplimentare ale profesorilor
secundari, prevãzutã prin lege, ºi care, fiind începutã încã de anul trecut, a fost
cauza cã pãrþi întregi din programã nu s-au fãcut; conservarea catedrelor de câte
patru, cinci ºi ºase ore pe sãptãmânã, create pentru favoriþi; desfiinþarea burselor
studenþilor universitari ºi ale ºcolilor comerciale, prevãzute prin lege; suprimarea
subvenþiilor plãtite de ani întregi, unele în virtutea unor legi, la instituþii culturale
de primã ordine, ca Societatea pentru învãþãtura poporului român ºi Reuniunea
femeilor din Iaºi, care au fundat ºi întreþin ºcoli ca ºcoala normalã din Bucureºti ºi
ºcoala profesionalã superioarã de fete din Iaºi; desfiinþarea ºcolii de ceramicã din
Târgul-Jiului, a fondului pentru instrucþia ucenicilor, a ºcolii de fete de la Armãºeºti, a douã din trei pãrþi din catedrele ºcolilor profesionale de fete, a fondului
pentru practica învãþãtorilor în ºcolile de agriculturã; ºi altele ºi altele. Este o manie
furioasã de a distruge, pe care nu ºtie cineva sub ce nume patologic sã o clasifice.
Impresia aceasta se mãreºte încã, când se vede pentru ce scopuri se destinã
banii realizaþi prin asemenea sãlbãticii. Se începe înfiinþarea de pedagogi francezi în licee; pentru moºneanul de la Boteni, trebuinþa de a i se vorbi franþuzeºte
a devenit „inexorabilã“; ea întrece pe aceea de a construi ºcoli rurale, de a da
liceelor hãrþi ºi instrumente, de a trimite la aer curat pe copiii sãraci ºi slabi. Se
cheltuiesc 329.300 lei ca personal ºi 59.000 ca material, pentru militarizarea
1. E vorba de articolul publicat în acelaºi numãr din revistã sub titlul: ªcoalele normale
în bugetul 1906–1907; care se gãseºte reprodus ºi în acest volum p. 225.
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ºcolilor, concepþie condamnatã în toatã lumea ºi care nu va avea alt efect decât
de a încurca învãþãmântul ºi de a mai crea o noi ceatã de slujbaºi inutili1.
Se înfiinþeazã la universitãþi, pe lângã catedrele înfiinþate în mod aºa de
scandalos anul trecut, alte 13; ºi comisia bugetarã, nemulþumitã cu atât, mai
adaugã de la dânsa alte 6; toate acestea fãrã a se cere avizul universitãþilor, cum
spune legea. Universitãþile vor continua dar a fi profanate prin invazia nulitãþilor pentru care posturile cele mai înalte din învãþãmânt vor servi ca simbrie
pentru plata de servicii, mai mult sau mai puþin onorabile, cu totul strãine de
ºcoalã. Se restabilesc patru gimnazii inutile, suprimate de mine, pentru ca sã se
dovedeascã ºirul de idei al ministrului, care loveºte în ºcolile normale, sub
cuvânt de a stârpi boala funcþionarismului; iar comisia bugetarã restabileºte ºi
ea încã unul, pe care ministrul îl uitase.

Sistem general de risipã ºi lipsã de chibzuialã
Aº putea urma enumerarea asta încã destul de mult, pentru ca sã am cu ce
umple un numãr întreg din ,,Revista generalã a învãþãmântului“.
Ar trebui sã mai vorbesc despre creºterea considerabilã, uneori pânã la
îndoit, a faimoaselor fonduri de transport, de imprimate, de cheltuieli extraordinare, din care anul trecut s-au fãcut cunoscutele risipe, ºi care altãdatã lãsau
excedente mari; despre înfiinþarea Casei Artelor, instituþie fãrã niciun obiect
altul, decât acela de a înfiinþa o mulþime de posturi administrative fãrã rost; despre introducerea ºi la Casa Bisericii a sistemului de risipã practicat la Casa
ªcoalelor, prin reducerea cheltuielilor utile, ca reparaþiile de mãnãstiri, ajutoarele
pentru clãdirile de biserici, dotaþia cu cãrþi a bisericilor sãrace, pentru a se mãri
acele fonduri din care se poate face risipã fãrã control; despre învãlmãºeala ce se
va produce, prin trecerea seminariilor la Casa Bisericii, a ºcoalelor de belle-arte,
de muzicã ºi de meserii la Casa Artelor, ºi prin pierderea unitãþii lor de direcþie
ºi de inspiraþie; despre neglijenþa ori nepriceperea cu care s-au lucrat proiectele
de buget, prevãzându-se, spre exemplu, materialul pentru înfiinþarea unei ºcoli
normale profesionale, dar uitându-se a i se prevedea personalul, lipsã pe care a
trebuit sã o împlineascã comisia bugetarã; dar ºi aceasta a fãcut la fel, suprimând
personalul ºcoalelor normale superioare, dar menþinând materialul lor.
Dacã lucrarea aceasta ar fi fost fãcutã de copii nevârstnici nu putea sã iasã
mai rãu decât cum a ieºit din mâinile ministrului de Instrucþie ºi ale deputaþilor
colaboratori ai sãi.
Nu pot încheia, fãrã sã mã opresc încã asupra unui punct, anume asupra
evaluãrii fantastice a veniturilor, din care cele mai multe vor da desigur deficit.
1. Vezi articolele despre militarizarea ºcoalelor în volumul de faþã.
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Astfel este venitul taxelor elevilor secundari, cu toatã creºterea cea mare a
acestor taxe; a taxei lumânãrilor de cearã, a venitului din vânzarea cãrþilor didactice, a subvenþiilor comunelor pentru ºcoalele profesionale ºi altele. S-a mai
trecut ca venit, bun de cheltuit, o sumã de 60.000 lei, care ar fi sã provinã dintr-o
tranzacþie cu urmaºii defunctului P. Robescu, tranzacþie care însã nu este încheiatã ºi nu e probabil cã se va putea încheia; ºi chiar în acest caz, suma trebuia
sã mãreascã fondul Tâmpeanu, iar nu sã se ducã în cheltuieli curente.
Excedentele Casei Bisericii ºi Casei ªcoalelor se cheltuiesc în întregime, iar în
soldul acestei din urmã Case, dupã ce dl ministru promitea acum patru luni cã
va înscrie 2.800.000, înscrie abia 788.000 lei în efecte ºi 1.000.000 în numerar,
din care cel puþin jumãtate este fictivã. Dar, chiar admiþând realitatea ei, constat
cã soldul – ce prevede dl Vlãdescu pentru anul 1906–1907 – este cu 253.500 lei
mai mic decât cel prevãzut în bugetul de anul trecut, ºi cu cel puþin 623.500 lei
mai mic decât cel care în realitate era în fiinþã atunci.
Cu o administraþie bunã ºi mai ales onestã, Casa ªcoalelor ar fi avut, din
contrã, o creºtere de sold de cel puþin 600.000 lei. Prin urmare, administraþia
dlui Vlãdescu costã pe Casa ªcoalelor, numai la acest singur articol, cel puþin
850.000 lei faþã de cifra bugetarã de anul trecut, sau peste 1.400.000 faþã de
soldul real de atunci. În realitate, paguba e cu mult mai mare, pentru cã soldul
înscris în bugetul de anul acesta nu este adevãrat.
Rezultatul acesta eu l-am prezis încã prin numerele din 1 noiembrie ºi din
1 decembrie ale acestei Reviste1. Dl ministru a strigat cã-l calomniez, ºi a
promis cã la buget va da un excedent mai mare decât cel dat de mine anul trecut.
Care din doi nu a spus adevãrul? ªi cum trebuie sã fie tratat ministrul care,
dupã ce a afirmat neadevãruri în Parlament, îºi dã acum pe faþã – în mod aºa de
evident – risipele ºi incapacitatea?
Dar pe þarã o intereseazã mai puþin soarta dlui ministru decât soarta Casei
ªcoalelor care, cu bugetul pe care i l-a dat dl Vlãdescu, este destinatã sã piarã
pânã într-un an, deoarece pânã atunci i se va zvânta toatã averea, pânã la cel din
urmã ban.

Raportul Comitetului delegaþilor Camerei
Analiza unei lucrãri ca cea examinatã pânã aici nu se poate termina mai
bine decât reproducând concluzia cu care se terminã raportul comisiei bugetare
asupra bugetului dlui Vlãdescu:
„În rezumat, zice dl raportor al acelei comisii, studiile aprofundate asupra bugetului Instrucþiei ºi asupra viitorului acestui buget m-au condus a emite diferitele
1. Aceste articole sunt reproduse în volumul de faþã, p. 115 (Socoteli), p. 129 (Lãmurirea unui situaþii).
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deziderate, prin care sper cã se va pune o stavilã augmentãrii continue a acestui
buget, ºi în acelaºi timp se va îndruma învãþãmântul în þara noastrã pe o cale conformã cu ceea ce existã aiurea ºi cu dezvoltarea ei economicã ºi politicã, ºi care
sunt cele urmãtoare: 1) întinderea învãþãmântului primar rural; ... 3) dezvoltarea
învãþãmântului special; 4) dezvoltarea ºi remanierea învãþãmântului universitar; 5)
suprimarea gimnaziilor; ... 8) augmentarea de ore profesorilor secundari ºi
augmentarea de leafã; 9) diminuarea numãrului profesorilor secundari“1.
Cel care a scris ºi a semnat aceste rânduri este tot cel care, ca deputat sau
în înþelegere cu dl Vlãdescu, a introdus în buget urmãtoarele dispoziþii:
1) A desfiinþat tot ce se fãcuse mai înainte pentru miºcarea culturalã la sate,
a redus la jumãtate fondul pentru construcþii de ºcoli rurale; 2) a micºorat aproape
la jumãtate fondul pentru înfiinþarea de noi ºcoale rurale; 3) a desfiinþat douã ºcoli
normale ºi ºcoala de comerþ din Giurgiu; 4) necinsteºte universitãþile, voind sã le
umple cu incapabili, care le vor face de ruºine; 5) a restabilit cinci gimnazii suprimate de mine; 8) a suprimat plata pentru orele suplimentare impuse profesorilor secundari; 9) a mãrit numãrul lor, prin scindarea de catedre care nu aveau
decât 12 ore ºi prin crearea de clase paralele pentru câte 10 sau 15 ºcolari.
Suntem în drept sã ne întrebãm ºi noi ca Figaro: „Qui trompe-t-on ici?“(39)
Crede oare onorabilul raportor cã oamenii sunt aºa de proºti încât sã se lase a fi
luaþi în râs de d-sa? Ori cã chiar d-sa a uitat, când scria concluzia raportului sãu,
ceea ce scrisese cu câteva rânduri mai sus? Altã alternativã nu vãd.
(,,Revista generalã a învãþãmântului“, Anul I, 1905–1906, nr. 9, aprilie 1906, pp. 633-645.)

1. Raportorul, de care vorbeºte aici Haret, era dr. Toma Ionescu. (Vezi Dezbaterile
Adunãrii Deputaþilor. vol. 1905–1906 p. 1057. ªedinþa de la 28 februarie 1906.)
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25.
Examenele de capacitate pentru învãþãmântul secundar
Deºi dl ministru de Instrucþie ne-a deprins deja de demult cu ideea cã, pe
cât timp se va afla d-sa în capul departamentului ºcolilor, corectitudinea va fi
gonitã din administraþia lui, totuºi nu putem reprima miºcarea de revoltã, care
ne cuprinde la fiecare nouã cãlcare de lege, pe care o comite d-sa.
Îmi pare rãu cã sunt silit, ca, într-o publicaþie specialã ca aceasta, sã tratez în
acest fel pe dl ministru. Dar justificarea mea stã în faptul cã dl Vlãdescu nu este
ministru al învãþãmântului: d-sa este vrãjmaºul înverºunat al ºcolii, deoarece
ºcoala nu se poate concepe altfel decât aºezatã pe temelia onestitãþii, moralei ºi
respectului de lege, pe care de 15 luni dl Vlãdescu nu face alta decât sã le sfideze.
Am fost siliþi câtva timp sã ne ocupãm mai puþin de persoana d-sale, pentru cã
învãþãmântul mai are ºi alte trebuinþe decât analiza faptelor rele ale aceluia pe care
îl are pentru moment de ºef; dar asta nu va sã zicã cã este vreun act, unul singur, al
dlui ministru, care sã nu poarte stigmatul incapacitãþii ºi al dispreþului de lege.
Mã voi ocupa aici de unul nou.
Se ºtie cã la 1 octombrie 1904 se începuse sesiunea ordinarã de examene
de capacitate pentru învãþãmântul secundar, care, dupã lege, trebuia sã aibã loc
în anul acela. În adevãr, art. 25, al. IV din lege zice: „Examenele de capacitate
se trec la fiecare trei ani“; ºi fiindcã primul examen avusese loc în 1901, trebuia
ca al doilea sã se þinã în 1904.
La 22 decembrie 1904, când dl Vlãdescu s-a instalat la minister, jumãtate din
examene erau deja fãcute, iar cealaltã jumãtate avea sã se termine la 1 aprilie 1905.
D-sa însã a suspendat examenele, fãrã sã se preocupe de candidaþii care se
aflau veniþi în Bucureºti, de cheltiuelile ce fãcuserã ºi de ostenelile ce-ºi dãduserã în vederea examenelor. Aceasta era o cãlcare de lege, cãci ministrul nu avea
voie sã opreascã de a se þine un examen pe care legea impunea sã se þinã anume la acea epocã.
Am relevat la timp ilegalitatea aceasta1; dar, deºi bãnuiam care era motivul,
am aºteptat ca el sã se dea pe faþã, pentru a reveni din nou asupra acestei afaceri.
Nu credeam însã cã cinismul va merge pânã unde a mers.
1. Vezi ,,Revista generalã a învãþãmântului“, nr. 3, octombrie 1905, p. 217.
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Ceea ce voia ministrul era ca, în loc de examene sincere ºi curate, care sã
aducã ºcolii tineri capabili, ridicaþi prin muncã onestã, sã introducã ºi aici practicile care l-au ilustrat în manipularea fondurilor Casei ªcoalelor.
În ,,Monitorul Oficial“ nr. 273, din 11/24 martie 1906, a apãrut o decizie a
ministerului, prin care se formeazã comisiile examenelor de capacitate secundare, pentru o nouã perioadã de ºase ani.
Când legislatorul din 1901 a dispus ca comisiile sã se numeascã pe câte
ºase ani ºi sã nu se reînoiascã decât parþial la câte trei ani, el a avut un scop; de
pe o parte de a crea o tradiþie ºi de a menþine continuitatea în sistema lor de
lucrare; pe de alta, de a împiedica þinerea de examene în care examinatorii sã fie
numiþi anume în vederea unor anumiþi candidaþi; în fine, el prevedea cã vor
putea veni Miniºtri care, ca cel de astãzi, vor cãuta sã tragã folos necorect din
orice, pentru ei, pentru neamurile lor, pentru partizanii lor.
Modul cum a alcãtuit dl Vlãdescu noile comisii nu numai cã justificã pe
deplin precauþiunile luate la 1901, dar nu cautã nici mãcar sã salveze aparenþele.
El este aplicarea pe faþã a principiului: „Noi cu ai noºtri ºi numai pentru noi“.
Dintr-un numãr de 63 de membri, abia vreo 4 sunt din acei care nu împãrtãºesc
vederile politice, ºi mai ales morale, ale dlui ministru, încolo, comisiile sunt
alcãtuite în aºa fel, încât la examene nu se vor putea strecura decât candidaþii, care
vor fi fãcut act de supunere ºi credinþã politicã celor ce deþin puterea. Pentru
aceasta, dl ministru a înlãturat pe specialiºtii care nu fac parte din clubul d-sale,
chiar când unele comisii rãmâneau fãrã niciun specialist; cãci sunt unele în care
niciun membru nu va fi în stare sã examineze în materia pentru care e chemat.
Ce vor fi examenele fãcute în asemenea condiþii se poate lesne prevedea.
Iacã pentru ce dl ministru a întrerupt anul trecut examenele, în mijlocul
chiar al sesiunii lor legale.
ªi eu am avut de douã ori ocazie de a face numirea comisiilor de examen:
în 1899 ºi în 1903. Sã se compare listele de atunci cu lista dlui Vlãdescu. Nicio
umbrã de pãrtinire nu se va gãsi în ele. Influenþa cluburilor politice nicãieri nu
se vede în alcãtuirea lor. Singura preocupare a mea a fost de a pune în fiecare
comisie pe oamenii, care mi se pãreau cei mai potriviþi, pentru a da toate garanþiile de capacitate posibilã. ªi în 1903, deºi legea suferise cu doi ani mai înainte
o modificare profundã în ceea ce priveºte comisiile acestea, nu am depãºit marginile ce punea ea, ºi m-am mulþumit a reînnoi o treime din membri ºi a umple
locurile rãmase libere prin moarte sau demisiune.
Dar precedentele ºi exemplele cele bune nu pot folosi decât oamenilor, care
vor sã fie corecþi ºi care înþeleg altfel decât dl Vlãdescu responsabilitatea legalã
de o situaþie aºa de înaltã ca aceea de ministru. Dl Vlãdescu ne dovedeºte pe toatã
ziua cã d-sale îi lipseºte înþelegerea aceasta. Mentalitatea d-sale este încã aceea a
omului lipsit de culturã, care nu-ºi poate închipui astfel puterea decât ca un mijloc
de a face tot ce-i trece prin cap ºi de a se îngriji numai de treburile sale. Înãlþarea

+Opere_vol_VIII_30_09.qxd

12/3/2010

11:52 AM

Page 223

Polemice ºi politice (1905–1907) / 223

d-sale neaºteptatã acolo unde se aflã nu a contribuit întru nimic pentru a-i înãlþa
nici mentalitatea, nici sentimentele. Norocul d-sale este cã, în loc sã fi ajuns un
modest subºef de birou, a ajuns ministru, pentru cã altfel de demult ar fi fost deja
dat la o parte, dacã nu ºi mai rãu, pentru nepricepere ºi necorectitudine.
Un lucru însã trebuie sã se ºtie: se mai poate trece cu vederea îmbogãþirea
rudelor ºi încurcarea trebilor din nepricepere; dar nu se poate ierta ca ºcoala româneascã sã devinã pentru 35 de ani adãpostul nulitãþilor ºi declasaþilor, al cãror
singur merit sã fie protecþia dlui Vlãdescu sau înscrierea în oarecare registre.
(,,Revista generalã a învãþãmântului“, Anul 1, 1905–1906, nr. 9 din 1 aprilie 1906, pp. 655-657.)
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26.
ªcolile normale primare în bugetul pe 1906/1907
ªcolile normale au fost cele dintâi care au avut sã sufere de furia destructoare a dlui Vlãdescu. Anul trecut, pe când toatã lumea aºtepta sã vadã care sunt
marile idei reformatoare pe care, în fraze pline de obscuritãþi sibiline, dl
ministru da a înþelege cã le are în capul sãu, deodatã se pomeni cu desfiinþarea
ºcolilor din Buzãu ºi din Galaþi ºi a claselor I ºi II de la toate celelalte. Indignarea generalã, pe care aceastã barbarie a stârnit-o, dl ministru a crezut cã o va
potoli, anunþând cã „profundele sale cugetãri“ i-au arãtat cã ºcolile normale dau
prea mulþi absolvenþi ºi cã ele mai aveau nevoie de o ºcoalã superioarã. Nu
spunea ce va fi aceastã ºcoalã superioarã; dar afirmarea cã se formau prea mulþi
normaliºti – când toatã lumea ºtie cã jumãtate din copiii de þãran nu au ºcoli, cã
mai avem nevoie de mii de învãþãtori ºi cã ocupãm unul din cele din urmã locuri
în Europa, din punctul de vedere al rãspândirii învãþãmântului primar –, aceastã
singurã afirmare a fost de ajuns ca sã-l claseze imediat. Dl Vlãdescu reuºise sã
se dovedeascã dintr-odatã ca om lipsit de orice pricepere ºi în acelaºi timp prezumþios ºi îndrãzneþ în afirmãri neadevãrate. Faptele sale urmãtoare au confirmat, vai! cu prisosinþã aceastã primã judecatã.
Discuþia, pe care am fãcut-o în mai multe numere ale acestei reviste1, precum ºi întregul complex de mãsuri luate de dl Vlãdescu, contra învãþãmântului
rural, au dovedit cã adevãratele motive ale loviturilor date ºcolilor normale erau
cu totul altele. ªcoala de la Buzãu a fost desfiinþatã, pentru cã fusese înfiinþatã
de mine; cea de la Galaþi, pentru cã aºa a cerut un politician local, de cea mai
josnica speþã: „ca sã spargã cuibul de colectiviºti de acolo“; iar clasele I ºi II,
pentru ca sã se facã imposibile pe viitor pãtrunderea în ºcolile normale a fiilor
de sãteni; ºi toate acestea, pentru cã þãranii ºtiu prea multã carte ºi cã nobilul
aristrocrat de la Boteni gãseºte cã asta nu li se cade.
Cât pentru lãudata ºcoalã normalã superioarã, pe care promitea sã o înfiinþeze la Galaþi, pânã deunãzi ea a fost un mister pentru toatã lumea ºi chiar pentru dl ministru, pentru cã nicio idee nu avea nici d-sa însuºi de ce va fi aceastã
ºcoalã. Dovezi sunt oricâte.
1. Vezi articolele din „Revista generalã a învãþãmântului“, p. 75 ºi urmãtoarele, p. 95 ºi
urmãtoarele din acest volum.
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Cea dintâi este interviul din martie 1905, în care a arãtat cã nici idee nu
avea de organizarea ce aveau deja ºcolile normale, deoarece promitea ca lucrãri
noi ceea ce era deja înfiinþat de mai mulþi ani1.
A numit pe urmã o comisie care sã propunã idei, ceea ce arãta încã odatã
cã ministrul nu avea idei. Comisia aceea, între altele, s-a dus într-o zi la secþia
normalã de la Azilul Elena-Doamna, unde a avut ocazie sã-ºi dezvolte vederile
ei ºi ale dlui ministru cu privire la organizarea ce-ºi propuneau sã dea învãþãmântului normal. Dar au avut durerea sã constate cã tot ce-ºi propuneau sã facã,
tot fãrã excepþie, era deja fãcut de alþii.
În septembrie, dl ministru a venit la consiliul general ºi la consiliul permanent
cu cunoscutul sãu proiect de programã pentru ºcolile normale, acel monument de
incoerenþã ºi de nepricepere, care-l va face nemuritor ºi pe d-sa ºi pe cei ce l-au
inspirat. Cu ocazia aceea, i s-a cerut sã arate ce gânduri are în privinþa proiectatei
d-sale ºcoli normale superioare. Nu a spus, pentru cã nu avea ce spune. Nu ºtia
încã ce va fi ºcoala aceea.
Încã o dovadã este cã în iunie precedent, când se dusese sã viziteze ºcoala
normalã din Galaþi ºi când profesorii de acolo l-au înconjurat cu cereri de lãmuriri asupra intenþiilor sale, a dat din colþ în colþ, spunându-le lucruri absurde,
pe care se vedea bine cã le inventa atunci pe loc, pe care le contrazicea însuºi
peste un moment ºi care provocau observaþiile maliþioase ale celor de faþã, aºa
cã, în cele din urmã, dl ministru nu a mai avut ce rãspunde alta decât: ,,Noi vom
face ºcoala ºi, dacã se va dovedi cã nu e bunã, o vom desfiinþa“.
Sarcina asta ºi-au luat-o însã alþii, înainte chiar ca produsul inspiraþiei dlui
ministru sã fi apucat a vedea lumina; ºi iatã cum:
Prin proiectul de buget pentru anul 1906–1907, dl Vlãdescu a prevãzut o
sumã de 34.326 lei pentru înfiinþarea a trei ºcoli normale dupã ideile sale: una
la Galaþi, una la Iaºi ºi una la Azilul Elena-Doamna în Bucureºti.
De astã datã, geniul creator al dlui Vlãdescu a trebuit sã se dea pe faþã ºi
putem sã ne felicitãm de asta, pentru cã altfel poate cã urmaºii noºtri ar fi lipsiþi
de aceastã dovadã a dreptãþii ce au avut contemporanii dlui Vlãdescu, de a fi
exasperaþi cã a fost posibil ca învãþãmântul public sã fie lãsat pe mâinile d-sale.
Iatã cum organiza dl Vlãdescu ºcoala sa din Galaþi:
Un inspector director general, cu 500 lei pe lunã;
Alþi 3 directori, a câte 300 de lei;
Un profesor de pedagogie ºi unul de igienã;
Doi profesori francezi;
Doi pedagogi francezi;
ªi atâta tot.
Afarã de cursurile celor patru profesori de mai sus, ºcoala nu mai avea
altele. Era sã aibã însã „conferinþe ºcolare, culturale, militare etc.“.
1. Vezi în acest volum la pp. 84-86 pasajul din articolul respectiv.
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Era sã avem dar o ºcoalã cu patru directori pentru patru profesori. Iatã care
era intenþia genialã ce ni se trâmbiþa de un an de zile. Învãþãmântul normal era
bolnav ºi numai dl Vlãdescu i-a gãsit leacul: învãþãmântul normal nu avea
destui directori!
Dar trebuie sã mai admirãm ºi pe cei doi profesori francezi, ºi mai ales pe
cei doi pedagogi francezi. Elevii ºcoalei din Galaþi aveau sã fie bãieþi de la þarã,
absolvenþi ai ºcoalelor normale ºi ai seminariilor. În niciuna din aceste ºcoli nu
se predã azi limba francezã. Prin urmare, elevii care la toamnã trebuia sã se ducã
la Galaþi nu erau sã cunoascã nimic din ea. ªi pe aceºti bãieþi, care aveau a petrece la Galaþi un an sau doi, dl Vlãdescu voia sã-i înveþe numaidecât franþuzeºte; ºi nu oricum, ci întocmai ca pe bãieþii de boieri, punându-le ºi pedagogi
aduºi anume din Franþa, care sã-i înveþe sã converseze în limba lui Marivaux(40),
poate sã facã ºi madrigaluri.
Este nobil ºi mãreþ gestul acesta al reprezentantului vechilor tradiþii aristocratice de la noi, de a fi binevoit sã-ºi arunce privirea ºi asupra umiliþilor sãteni,
pierduþi jos departe în umbra sãrãciei ºi în înjosirea lipsei lor de sânge albastru
în vine ºi sã se fi gândit a-i face ºi pe ei sã se împãrtãºeascã de delicatele plãceri, pe care nu le gustã decât Olimpienii care vorbesc franþuzeºte.
Din nenorocire, comisia bugetara a Camerei nu a fost la înãlþime. Ea nu a
înþeles pe dl Vlãdescu, cu toate cã chiar în sânul ei s-a gãsit un deputat, amic al
dlui ministru ºi confident al vastelor sale concepþii, care a explicat doar colegilor
sãi sensul profund al profesorilor ºi pedagogilor francezi: ,,Gândiþi-vã, le-a zis
d-sa, ce mare prestigiu îºi va câºtiga preotul ºi învãþãtorul faþã de sãteni, când
aceºtia îi vor vedea conversând franþuzeºte cu proprietarul ºi cu arendaºul!”
Dar comisia bugetarã nu a voit sã se convingã ºi a comis sacrilegiul de a
suprima dintr-un condei câteºtrele ºcolile normale superioare ale dlui Vlãdescu,
împreunã cu batalioanele lor de directori, cu profesorii ºi pedagogii lor francezi
ºi cu „conferinþele lor ºcolare, culturale, militare etc“.
Pãcat!
* * *
Suprimarea ºcolilor normale superioare ale dlui Vlãdescu, dupã ce atâta
vreme le-a anunþat ºi ºi-a fãcut laudã cu dânsele, ar însemna pentru orice ministru
cu puþinã înþelegere a lucrurilor o loviturã, care l-ar face sã se gândeascã la situaþia
ce i s-a creat în faþa Parlamentului. Mângâierea ce-ºi face cã ºcolile sale vor fi
restabilite când va prezenta proiectul sãu de lege asupra învãþãmântului normal
nu-l poate încãlzi. Cel care nu a fost în stare, dupã un an de frãmântare ºi de
stoarcere a minþii, sã-ºi închege în câteva articole ceea ce mintea lui nu cuprindea,
nu va fi mai norocit nici peste o lunã. ªi, pe urmã, unde s-au dus trei milioane de
creºteri bugetare aruncate în vânt, de ce nu ar fi lãsat Camera sã se ducã ºi cei
34.326 lei?
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Dacã i-a suprimat, cauza este cã pânã ºi Camera dlui Vlãdescu s-a convins
cã trebuie sã o curme cu fanteziile ministrului de Instrucþie. ªi voinþa aceasta a
ei a mers ºi mai departe. Nu numai cã a spus curat dlui Vlãdescu sã-ºi ducã
acasã ºcolile d-sale superioare, dar i-a mai spus cã, dacã anul trecut, pe furiº i-a
escamotat un vot de care dl Vlãdescu s-a servit pe urmã pentru a da cu toporul
în ºcolile normale, ea vrea acum sã-l punã la regulã. Dovadã este cã nu numai
a restabilit pe toþi normaliºtii suprimaþi anul trecut de dl Vlãdescu, dar încã a
mãrit numãrul lor peste ceea ce era în anul 1904–1905.
În adevãr, în 1904–1905 fuseserã prezenþi în toate ºcolile normale ale
statului un numãr de 1.468 elevi, în care se cuprindeau atât bursierii, cât ºi
solvenþii. Prin bugetul pe 1905–1906, dl Vlãdescu a redus numãrul acesta la
1.259, suprimând 209 locuri, adicã locurile tuturor absolvenþilor. De aceea, în
septembrie trecut nu s-a primit niciun normalist în clasa I, aºa cã anul acesta
toate ºcolile normale funcþioneazã fãrã clasa I.
În septembrie viitor, dl Vlãdescu îºi propunea sã suprime tot astfel ºi clasa
II ºi sã ajungã astfel a realiza ideea sa, pe care am denunþat-o aici în atâtea
rânduri ca absurdã ºi reacþionarã, de a nu mai primi în ºcolile normale decât
elevi, care sã aibã trecute douã clase de liceu sau gimnaziu, închizând astfel
calea fiilor de sãteni1.
Ei bine, Camera, acum când a înþeles rostul votului care i se escamotase
anul trecut, nu a voit sã urmeze pe dl Vlãdescu ºi nu numai nu a permis a se mai
reduce numãrul normaliºtilor, dar a crescut numãrul lor cu 321, ridicându-l la
1.577, adicã cu 109 mai mare decât era chiar în 1904–1905.
Aceasta înseamnã cã la toamnã clasa II nu se va suprima, cum voia dl Vlãdescu, ci, din contrã, cã se va restabili ºi clasa I, pe care d-sa o suprimase. Asta
mai înseamnã cã s-a aruncat la coº, precum merita, pretenþia d-sale de a închide
drumul spre ºcolile normale pentru copiii de sãteni. Asta mai înseamnã în fine
cã tot la coº s-au aruncat pentru totdeauna ºi ºcolile normale superioare, deoarece s-a distrus concepþia care le dãduse naºtere ºi s-a revenit la vechea stare de
lucruri, cea legalã.
Pentru un om simþitor, pedeapsa aceasta pentru rãul fãcut ar fi fost de ajuns.
Dl Vlãdescu însã mai aºteaptã; ºi, aºteptând, mai face rãul ce poate. Zilele
trecute, a dat ordin ca localul ºcolii normale din Galaþi sã se punã la dispoziþia
ºcolii militare din Bucureºti, pentru douã luni. Mãsura aceasta este o îndrumare
spre împlinirea dorinþei autoritãþilor militare, care încã de anul trecut voiserã sã
punã mâna pe acel local, pentru a face din el o cazarmã. Protestãrile gãlãþenilor
au oprit atunci aceastã profanare ºi dl Vlãdescu a promis solemn cã, pe cât timp
va fi d-sa ministru, aceasta nu se va întâmpla. Acum aratã încã o datã cum ºtie
sã-ºi þinã cuvântul.
1. Vezi p. 86 din acest volum.
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Cum sã ne mai mirãm dar cã deunãzi, în Camerã, a tãcut ºi a plecat capul,
când un deputat i-a zis cã vorbele d-sale nu se pot lua în samã, pentru cã prea
de multe ori a fost prins cã afirmã neadevãruri?
(,,Revista generalã a învãþãmântului“, Anul I, 1905–1906, nr. 9, aprilie 1906, pp. 665-669.)
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27.
Domnia rãului
Înþelepciunea celor care au fundat regimul constituþional urmãrea un mare
ºi frumos ideal. Ei voiau ca toate forþele vii ale naþiunii sã fie chemate pe rând
a aduce contingentul lor de muncã, de pricepere, de devotament, pentru binele
þãrii. Ei voiau ca, dupã ce unii vor aduce materiale ºi idei noi la clãdirea edificiului, alþii sã ordoneze, sã desãvârºeascã lucrarea. Dar niciunuia nu i-a putut
trece prin minte cã dualismul constituþional va putea vreodatã sã devinã dualismul binelui ºi al rãului, al onestitãþii ºi al imoralitãþii.
ªi cu toate acestea, dacã ar mai trãi ei astãzi, ar putea avea o dovadã vie cã
era cu putinþã ºi aceastã consecinþã absurdã a vederilor umanitare ºi filosofice
ale creatorilor vieþii moderne de stat. Dovada aceasta ar gãsi-o în cele ce se
petrec astãzi la Ministerul nostru de Instrucþie. Aici nu mai este vorba de emulaþie spre mai bine, de rivalitatea de idei, inspirate în ambele pãrþi de aceeaºi dorinþã curatã de a lucra pentru folosul þãrii. Ceea ce se petrece acolo înseamnã pur
ºi simplu domnia rãului asupra binelui, apãsarea celor certaþi cu morala contra
celor oneºti.
De mai bine de un an lumea stã încremenitã de cele ce se petrec în acest
minister ºi se întreabã ce fel de gânduri, ce soi de moralã mânã pe acei care au
conducerea lui. Când i-a vãzut rãsturnând totul, fãrã nicio alegere, fãrã niciun
plan, numai pentru mulþumirea de a distruge, ºi-a zis cã este o invazie de barbari, la fel cu invazia hoardelor care altãdatã aruncau la pãmânt în câteva sãptãmâni ceea ce secole întregi de civilizaþie abia putuserã sã ridice. Când mai pe
urmã i-a vãzut nãpustindu-se flãmânzi asupra caselor publice, ºi umplându-ºi
buzunarele în grabã ºi cu lãcomie, ºi-a zis cã barbarii aceia seamãnã mai mult
cu bandele de tãtari, care atâtea sute de ani au sãrãcit þara aceasta, repezindu-se
din când în când, din stepele lor, rãpind în fugã tot ce puteau rãpi, pânã ce sã nu
se adune ostaºii la chemarea cornului de alarmã, ºi fugind cu produsul jafului
lor, ca un stol de pasãri de pradã.
Când însã se examineazã mai de aproape cele ce se petrec, se vede cã nu e
numai atât, ci este vorba de o adevãratã luptã de exterminare, care este dusã în
mod sistematic contra a tot ce este bun în învãþãmânt, contra a tot ce este onest
ºi muncitor, de cãtre acei cu trecutul pãtat, ajunºi stãpâni pe situaþie.
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E sigur cã o asemenea stare nu poate dura ºi cã nu e departe ziua când lucrurile se vor repune la locul lor: cei cinstiþi la treabã, ceilalþi la locurile pe care
li le destinã legea ºi buna regulã, potrivit cu faptele ºi cu moralitatea lor. Dar
cred cã tot e bine ca în aceste pagini sã fixez situaþia anormalã în care ne aflãm,
pentru ca cei ce vor veni dupã noi sã ºtie cã toatã munca pentru bine va rãmâne
zadarnicã, pe câtã vreme ºcoala imoralitãþii nu va fi redusã la neputinþã în aºa
fel încât, pânã ºi numele ei sã se ºteargã din amintirea oamenilor.
* * *
Dacã este oarecare adevãr în zicãtoarea: ,,Spune-mi cu cine te aduni, ca
sã-þi spun cine eºti“, nouã ne-ar fi foarte lesne sã spunem cine este dl ministru
actual de Instrucþie. I se poate întâmpla oricui sã facã greºeli în alegerea
oamenilor ºi nu dupã asemenea greºeli trebuie judecat cineva. Dar când un
ministru în mod sistematic nu alege decât pe cei certaþi cu morala ori cu justiþia,
dându-le pe mânã soarta ºi onoarea atâtor mii de oameni corecþi, acestea
înseamnã lipsã de orice fond moral, ºi cã de la dânsul se poate cineva aºtepta la
orice. De aceea, odatã ce s-a vãzut, încã de la început, cu cine se înconjurã dl
Vlãdescu, se putea prevedea cu siguranþã ce va fi guvernarea sa ºi puteau sã ºi
lipseascã cunoscutele sale operaþii cu fondurile publice, pentru ca sã fie judecat.
Criteriul dupã care-ºi alege oamenii dl Vlãdescu, d-sa l-a arãtat în douã
cuvinte, în ziua când unui dascãl care-i cerea numirea într-un post oarecare, i-a
dat acest rãspuns: „Noi nu numim în slujbã decât dintre cei care au fost pedepsiþi de dl Haret“. ªi deoarece în cei ºase ani de minister ai mei eu nu m-am sfiit
a pedepsi pe toþi cei pe care i-am prins cu hoþii, cu falsuri, cu escrocherii, cu acte
de imoralitate, se vede valoarea moralã a aleºilor dlui Vlãdescu.
Sã fie oare aceasta, pentru cã contingentul d-sale politic nu cuprinde oameni curaþi? Dar atunci cum de a ajuns guvernul þãrii pe mâna lui?
Sã fie cã principiul de guvernãmânt al celor de astãzi este de a se sprijini de
preferinþã pe elementele cele mai decãzute, pentru cã acestea, având totul de
câºtigat ºi nimic de pierdut, li se pot cere servicii care nu se pot reclama de la
oameni oneºti? Dar atunci este adevãrat ceea ce toatã lumea-ºi zice ºi ceea ce
spuneam ºi eu mai sus, cã, în cele ce se petrec, nu e deloc vorba de antagonismul
între douã ºcoli politice deosebite, ci de eterna luptã între rãu ºi bine, între cinste
ºi necinste.
Aºa fiind, este lesne de înþeles pentru ce, de aproape un an ºi jumãtate, la
Ministerul de Instrucþie este pornitã o goanã aºa de furioasã contra dascãlilor
celor mai eminenþi, pe când favorurile ºi pãsuirile curg asupra acelora care fac
ruºinea ºcoalei ºi a corpului din care fac parte.
Este evident cã nici nu se poate aºtepta altceva de la o administraþie compusã din oameni, dintre care unul a sustras fondurile ce-i fuseserã încredinþate,
în puterea funcþiei ce ocupa; altul înºela lumea cu împrumuturi pe care refuza cu
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cinism sã le plãteascã; altul comitea falsuri în acte publice, pentru a-ºi însuºi
dreptul altora; altul a fost destituit cu raport motivat, publicat în ,,Monitor“,
pentru mituire; altul exercita în mod obiºnuit meseria de cãmãtar; altul îºi datoreºte numirea unor protecþii de origine ruºinoasã; altul s-a ilustrat prin liberare de
certificate false; altul prin falsificarea matricolelor; altul prin atentat la pudoare,
pentru care a fost urmãrit; altul prin imoralitatea scandaloasã în viaþa sa privatã;
altul prin scandale de stradã. Toþi aceºtia au azi în mânã conducerea afacerilor
învãþãmântului. ªi ei, ºi trecutul lor, ºi sentinþele care au înfierat pe cei mai mulþi
din ei sunt cunoscute de toatã lumea ºcolarã ºi chiar de acea din afarã de ºcoalã.
Oamenii pãtaþi într-un fel oarecare sunt cãutaþi astãzi la Ministerul ªcoalelor cu
aceeaºi stãruinþã cu care alte daþi se cãutau oamenii cinstiþi ºi capabili. Chiar
când s-ar putea alege între doi deopotrivã de devotaþi, se dã preferinþã celui mai
compromis, celui mai imoral, cu o predilecþie care nu se poate explica decât prin
rãsturnarea tuturor noþiunilor morale la cel care o manifestã.
Aºa, sunt ºcoli cu profesori numeroºi, printre care nu e de crezut ca ministerul sã nu fi avut sau sã nu-ºi fi fãcut partizani. Dar, dintre toþi, el încredinþeazã
direcþia tocmai aceluia care are la pasivul lui ori o sustragere de bani, ori o
necuratã afacere de scrisori anonime, ori o spargere de capete în cancelaria
ºcolii, ori o afacere de moravuri din acele care nu se pot spune decât în latineºte.
Aiurea dã afarã pe un om eminent din toate punctele de vedere, pentru a-l înlocui cu un viþios de rând, ruºine a corpului din care face parte.
Dacã are trebuinþã de sfaturi, din întregul corp didactic, din care, mulþumitã
Domnului, nu lipsesc nici oamenii pricepuþi, nici cei corecþi, ministrul nu gãseºte alt confident decât pe acela a cãrui viaþã imoralã ºi dezordonatã a umplut
cu faima ei lumea întreagã, pânã ºi secþiile poliþieneºti. ªi dragostea lui pentru
tot ce este certat cu morala este aºa de mare, încât cedeazã ei ºi chiar atunci când
nu are nimic de câºtigat; astfel vãzurãm mai deunãzi pe un funcþionar vechi,
bun, inteligent, instruit, înlocuit cu un altul care acum doi sau trei ani a avut afacere cu parchetul pentru sustragerea unui mandat ºi pe care dl ministru nu numai
l-a rechemat în serviciu, dar l-a ºi înaintat.
Un psiholog ar gãsi materie de studiu în cazul acesta al unui om pentru care
împrejurãrile au fãcut tot ce au putut ca sã-l înalþe, dar care el însuºi face tot ce
poate pentru ca sã se scoboare. D-sale i s-ar potrivi sã-ºi înscrie pe blazonul, la
care þine atât de mult, deviza: Quo non descendam?(41), antiteza mândrei devize:
Quo non ascendam?(42), a altui om care înþelegea ambiþia altfel decât d-sa.
* * *
Cu un personal format în chipul acesta ºi cu niºte principii ca acele pe care
le-am arãtat, administraþia Ministerului nu putea fi alta decât ceea ce este: pe de
o parte lupta de moarte contra a tot ce este bun, curat ºi muncitor, pe de alta înãlþarea ºi protejarea elementelor cele mai rele.
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Nu trece zi fãrã sã se audã de noi lovituri date celor mai de seamã dascãli,
chiar acelora care nici într-un fel nu-ºi manifestaserã opinii politice de vreun fel.
Dar pentru dl Vlãdescu nu e de ajuns ca cineva sã nu-i fie adversar politic;
trebuie numaidecât sã fie intrat în ceata d-sale, trebuie sã fie compromis într-un
fel oarecare, cãci îºi dã bine seama cã singurii oameni de acest fel pot sã nu fie
revoltaþi de faptele d-sale.
Urgia ministerialã cade mai cu seamã asupra învãþãtorilor, pe care modesta
lor situaþie îi expune mai mult la arbitrariul unei administraþii fãrã frâu; cãci dl
Vlãdescu are prudenþa de a nu se prea atinge de aceia pe care-i ºtie cã sunt în
stare a-i plãti cu dobândã datoriile. În aceasta, cred cã d-sa nu-ºi face bine socotelile; cãci oamenii oneºti sperã cã nu vor rãmâne nepedepsite ilegalitãþile sale,
în aºa fel încât sã serveascã de învãþare de minte pentru acei care ºi-ar mai pierde capul când s-ar vedea ajunºi acolo unde nu visau.
Învãþãtorilor îndeosebi, dl Vlãdescu þinea sã le plãteascã ºi datoria pentru
purtarea lor de când cu cunoscutele d-sale chestionare, când cu toate presiunile
d-sale ei au stãruit a nu se face instrumentul vrãºmaºilor învãþãmântului popular.
D-sa mai þinea sã recompenseze în felul sãu frumoasa lor activitate din ultimii
ani; cãci incapacitatea neputincioasã considerã ca ofensã personalã priceperea ºi
hãrnicia, ºi livida invidie nu stã sã-ºi aleagã armele.
Iacã pentru ce învãþãtorii cei mai de frunte sunt maltrataþi aºa cum sunt. Citez
cazul celui mai eminent dintre învãþãtorii din judeþul Brãila, cãruia încã de la
congresul de la Galaþi i s-a prezis ce-l aºteaptã. De atunci i s-a înscenat deja un
proces pentru punerea de foc, altul pentru furtul unei roate, al treilea pentru
rãzvrãtirea þãranilor. Ce nu poate aºtepta cineva din partea unor oameni destul de
mici la suflet pentru a se coborî pânã la asemenea înscenãri mizerabile?
Este încã proaspãtã amintirea altui învãþãtor, victimã a unui cãmãtar de sat
pe care-l jena în practica urâtei lui meserii. Ministerul, totdeauna gata a se pune
în serviciul cauzelor necurate, a cercat mai întâi sã-i smulgã consimþãmântul
pentru transferare ºi, neputând, a gãsit un Consiliu Permanent care sã-i impunã
aceastã transferare ºi sã asigure liniºtea interesantului cãmãtar.
Altul e transferat pur ºi simplu pentru cã „proprietarul moºiei ºi-a întors
faþa lui de la ºcoalã (textual)“. Întoarcerea acestei feþe are explicaþia ei în revendicarea oarecaror locuri ale ºcoalei ºi ale bisericii cotropite de proprietarul feþei.
Altul nu mai are niciun moment de liniºte de când s-a adus ca revizor ºcolar
un individ care acum câþiva ani sustrãsese niºte bani, printr-un fals în acte publice
complicat cu abuz de încredere, fapt pentru care fusese judecat ºi pedepsit.
Alt fruntaº din judeþul lui are onoarea de a vedea pe un inspector comunal
dispensat de orice alt serviciu, pentru a-l urmãri numai pe dânsul, doar îl va gãsi
odatã în contravenþie, cãci atunci maºina de transferat ar funcþiona imediat ºi
cutare arendaº evreu, prieten al înaltelor sfere moldovene, ar putea sã-ºi reia în
tihnã micile sale operaþii rentabile.
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Alt fruntaº este detaºat în serviciul bãncilor populare, cu concediu în regulã, aprobat de însuºi dl Vlãdescu. Peste trei luni se revocã concediul ºi învãþãtorul este pedepsit pentru cã, în acele trei luni, a lipsit de la ºcoalã, deºi avea
în mânã aprobarea concediului. Trebuie sã adaug cã, din cele trei luni, douã erau
de vacanþã.
De altfel, nu aceasta este singura enormitate de acest fel. S-a mai revocat ºi
altora concediul ºi li s-a aplicat pedeapsã pentru cã uzaserã de dânsul; iar acum
câteva zile s-au fãcut în ziua de 15 aprilie câteva zeci de mutãri ºi destituiri pe
ziua de 8 aprilie, fãrã ce cei interesaþi mãcar sã bãnuiascã.
Se vede bine cã la noi ridicolul nu omoarã pe cineva, nici chiar când e unit
cu odiosul, pentru cã altminteri dl Vlãdescu de demult nu ar mai fi printre cei vii.
Trimiterea la cursurile de repetiþie a ajuns mijloc de a se lovi în dascãlii cei
buni, precum acuzarea de lesmajestate era, în mâinile lui Tiberiu ºi Caligula, o
armã contra lui Seneca ºi Buru. Dintr-un mijloc de îmbunãtãþire de care precedenþii miniºtri nu uzau decât cu cea mai extremã precauþiune, dl Vlãdescu a fãcut
o armã pentru satisfacerea rãzbunãrilor micului suflet al familiei sale ºi ale
câtorva politicieni de cea mai necuratã speþã. Îmi pare rãu cã mi-am interzis de a
cita nume, pentru ca sã se vadã cine sunt cei trimiºi la ºcolile normale ºi cine sunt
revizorii care i-au trimis. Singura lor comparaþie ar fi de ajuns pentru a ilustra
precum meritã regimul care apasã asupra învãþãmântului de un an ºi jumãtate.
Cu detaºãrile, scandalul nu este mai mic. În septembrie trecut, dl ministru
a dat o circularã; peste 24 de ore a schimbat-o; dar nu se þine nici de una, nici
de alta; singur arbitrariul este regula sa de purtare. Aduce în oraºe, chiar în
Bucureºti, învãþãtoare, dar refuzã detaºarea celor de la ºcoala normalã a Societãþii. Refuzã sã dea un loc vacant unei institutoare pentru a o apropia de familia
ei; dar nu se tulburã când e vorba sã strãmute de la un cap al târgului la celãlalt
o masã de institutori, în mijlocul anului ºcolar, pentru a îndestula poftele unora
ºi altora.
Este încã proaspãtã hotãrârea de la 15 aprilie, prin care o mulþime de
institutori din Bucureºti au fost mutaþi de la locurile lor pe la extremitãþile oraºului. La mulþi din ei li s-au luat direcþiile, pentru a se da pe la agenþii electorali
sau pe la rude de agenþi electorali, mulþi din ei afectaþi de vicii uricioase sau
loviþi de pedepse pentru fapte infamante. ªi acum are pretenþia dl ministru ca
prin legea sa sã-i declare pe toþi aceºtia inamovibili! Aºa ar fi, dacã toatã lumea
ar profesa teoria moralã a dlui Vlãdescu.
De altfel, sã nu uite dl Vlãdescu cã mãsura respectului ce se cuvine legii sale
de cãpãtuialã a dat-o însuºi d-sa, când a îndrãznit sã supunã semnãturii M. S.
Regelui un decret pentru revocarea directorului Casei de economie, care era numit
pe cinci ani, fapt pentru care se vede azi târât la tribunal. D-sa, ministru al þãrii, ca
un simplu subcomisar vinovat de abuz de putere. E bineînþeles cã alþii nu vor avea
nevoie sã recurgã la asemenea mijloace, pentru a curãþi atmosfera ºcolarã.
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Sã mai amintesc oare de primii directori ai orfelinatelor corpului didactic,
înlãturaþi dupã ce fundaserã ºi fãcuserã sã prospereze instituþiile, pentru a înmulþi locurile de cãpãtuialã? Sã mai amintesc despre pedepsirea unuia din ei,
unul din cei mai eminenþi învãþãtori, fãrã niciun motiv altul decât cã directorul
numit de dl Vlãdescu dãduse aºa dovezi de incapacitate, încât din ea se trãsese
moartea unui copil?
De asemenea tratamente nu sunt scutiþi nici chiar dascãlii de un grad mai
ridicat, bineînþeles când aceasta se poate fãrã niciun pericol.
Cele ce s-au fãcut cu profesorii fostelor ºcoli normale din Galaþi ºi Buzãu
sunt încã în mintea tuturor. Au fost aruncaþi prin toate colþurile þãrii, deºi erau
locuri vacante chiar în Galaþi ºi Buzãu, fãrã sã li se lase dreptul de a-ºi alege
locurile la care sã fie transferaþi, drept pe care li-l dã legea.
Avertismentele, amendele curg asupra celor mai de seamã dascãli.
Este parcã o silinþã generalã de a se dovedi dreptatea celor care cred ºi spun
cã „azi e o prostie ºi un pericol ca sã fie cineva cinstit ºi curat la Ministerul de
Instrucþie“.
* * *
Acum, cã am vãzut cine sunt cei loviþi ºi persecutaþi, sã completãm tabloul
moral al actualului Minister de Instrucþie, arãtând cine sunt cei protejaþi, încãrcaþi
cu onoruri ºi foloase.
În parte, aceasta s-a vãzut chiar de când am arãtat cum ºi de unde ºi-a
recrutat dl Vlãdescu colaboratorii. Dar sistema e generalã.
Mai întâi, este o întreagã grupã, pe care dl Vlãdescu o înconjurã cu solicitudinea sa: sunt acei dascãli care, în timpul celor patru ani de guvernãmânt liberal, se grupaserã în jurul unuia din cele mai ordinare pamflete, ºi de acolo
duceau o luptã de injurii, trivialitãþi ºi ameninþãri contra tuturor, începând cu
Capul statului, pe care-l ameninþau cu toporul. Aceastã literaturã de netrebnici
a fost recompensatã de dl Vlãdescu cu posturi grase, înfiinþate anume, cu misiuni, cu comisiuni, cu indemnizaþii. Niciunul din ei nu lipseºte din cununa sa.
A doua serie o formeazã toþi aceia care au un trecut pãtat într-un fel oarecare.
Este pentru cineva o recomandare la buna voinþã ministerialã de a fi trecut
înaintea unei comisii de judecatã pentru sustragerea de bani sau pentru purtare
imoralã, de a avea la pasivul sãu vreun scandal sau vreo faptã de naturã penalã.
Cel mai sincer în aceastã privinþã a fost revizorul ºcolar care, în februarie
1905, a interpretat în mod plastic instrucþiile ºefului sãu, dând circularã ca toþi
cei care au avut vreo pedeapsã în timpul de la 1901 pânã la 1904 sã se arate,
pentru ca sã li se ridice pedepsele. ªi de fapt, ,,Buletinul Ministerului“ e plin de
decizii pentru anularea de pedepse, pentru rechemare în corp a celor eliminaþi
conform legii. Printre aceºtia gãsim pe unul care fusese eliminat pentru beþie în
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cel din urmã grad; altul pentru cã era cârciumar ºi cãmãtar; altul pentru cã
sustrãsese bani de-ai cantinelor ºcolare. Pentru cei eliminaþi pentru incapacitate,
s-a inventat un mijloc nou de readucere în corp, neprevãzut de lege: îi supune
la un concurs ad-hoc, o parodie ca tot ce se face; ºi cu toate acestea legea spune
lãmurit cã asemenea oameni nu mai pot fi reprimiþi în niciun fel. Dar dlui
Vlãdescu îi trebuie partizani ºi calitatea lor nu-l preocupã.
Amintesc doar cele ce s-au petrecut anul trecut cu examenele particulare,
împrejurul cãrora s-au þesut atâtea lucruri de cea mai dezgustãtoare imoralitate,
pentru a se favoriza specule necinstite. S-au vãzut atunci samsarii de promoþiuni
umplând anticamerele ministerului, formând listele de examinatori, fãcând ºi
desfãcând combinaþii negustoreºti a cãror marfã erau notele ºcolarilor, pentru ca
peste douã luni gazetele sã se umple cu anunþurile ademenitoare ale institutelor
care nu avuserã niciun repetent ºi niciun corigent.
Institutoare transferate pentru imoralitate, funcþionari destituiþi pentru sustragere de bani au fost rechemaþi la locurile lor cu toate onorurile cuvenite. Un
învãþãtor, care este un exemplu de amoralitate unic în felul sãu, eliminat de mai
bine de patru ani pentru furt, distrugere de avere publicã, falsuri în matricolã, atentat la onoarea elevelor sale, este readus în post, apãrat în faþa comisiei de judecatã
de însuºi inspectorul ºcolar. Un altul, eliminat pentru acte imorale ce nu se pot
spune, nu a putut încã fi readus în învãþãmânt, dar i s-au dat alte douã posturi. Un
altul, pedepsit greu, dupã ce trecuse ºi pe la parchet, pentru sustragerea unui bilet
de drum de fier, este astãzi personaj indispensabil ºi atotputernic. Altul, al cãrui
caz este analog, afarã de obiectul sustras, împlineºte oficiul bine recompensat de
purtãtor al condeiului care glorificã regimul inaugurat de dl Vlãdescu.
Sunt unele cazuri despre care este cam anevoie de vorbit. Totuºi nu pot sã
nu amintesc cazul tinerei persoane cãzute în mrejele unui bãtrân Celadon ºi în
ghiarele furioase ale Junonei ultragiate, ºi cãreia, drept compensaþie, i se dã o
misiune de câteva mii de lei, în strãinãtate.
Ar mai trebui sã mai pomenesc ºi de o altã persoanã, care a avut grele socoteli de regulat cu instanþele disciplinare ºcolare, dar care azi face ºi desface toate
la minister, se ºtie în ce chip. Dar despre aceasta nu e nevoie sã vorbesc, pentru
cã lucrurile sunt prea bine cunoscute de toatã lumea.
* * *
Constatarea faptelor relatate mai sus ºi a multor altora care nu-ºi pot gãsi
locul aici îmi aminteºte vorba unui favorit al lui Napoleon III, care, când a auzit
de catastrofa de la Sedan ºi de prãbuºirea regimului imperial, nu a gãsit altceva
de spus decât: „Fie, cã bine am mai trãit aceºti 18 ani“!
Amicii ºi rudele dlui Vlãdescu se grãbesc ºi ele sã trãiascã bine. Din nenorocire, traiul lor cel bun se face pe spinarea þãrii ºi în mare parte pe a bieþilor
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dascãli. Contribuþiile de tot felul la care sunt supuºi, mai ales învãþãtorii, nu se
mai sfârºesc. Abonamentele silite la gazete politice este o invenþie nouã, cel puþin în ceea ce priveºte pe dascãli. În unele pãrþi, învãþãtorii sunt clasaþi pe categorii: cei mai cu dare de mânã trebuie sã se aboneze la trei gazete; dar niciunul
nu e dispensat de a lua mãcar una.
Sunt însã alte publicaþii de care nu e dispensat nimeni. Posedãm exemplare
originale din circulare pe hârtie cu en-tête ministerial trimise de redacþie unei
reviste private, precum ºi exemplare din circulara mai multor revizori care o impun
învãþãtorilor. Se cunoaºte de asemenea circulara oficialã a unui inspector pentru a
recomanda o publicaþie, faþã de care cea mai elementarã pudoare ar fi trebuit sã
impunã ministerului mai multã rezervã, în vederea personalitãþii autorului ei.
Cu cãrþile se fac alte afaceri. Lucrãri lipsite de orice valoare se impun cu
miile ºi se plãtesc din punga deja sãracã a învãþãtorilor.
Cu subscrierile e un adevãrat flagel. Învãþãtorii trebuie sã cumpere bilete
pentru baluri date la oraº, sã contribuie la listele de subscriere pentru copiii
sãraci de la oraº. Se presupune, se vede, cã copiii de la þarã sunt toþi foarte bogaþi. Acum în urmã, au ieºit la ivealã liste de subscriere, din preajma imediatã a
ministrului însuºi, pentru înfiinþarea unor ºcoli care existaserã, dar pe care
ministrul le-a desfiinþat. Dascãlii trebuie sã se execute ºi sã execute ºi pe elevii
lor, ca sã nu cadã în dizgraþia periculoasã a celor mari.
La zile mari, învãþãtorii trebuie sã trimitã telegrame de felicitare unor puternici ai zilei, care nici mãcar nu au ceva comun cu ºcoala ºi, pentru control, sunt
datori sã comunice ºi revizorului ºcolar textul telegramei ce au trimis.
Seamãnã regimul acesta, reînviat din vremurile decãzute de acum o sutã de
ani, cu grija cu care altãdatã se cãuta a se îmbunãtãþi soarta dãscãlimii, prin toate
mijloacele posibile?
În mod necontestat, este o încercare de a se întoarce înapoi cursul vremii,
de a se rãsturna ordinea moralã a lucrurilor, cu o îndrãznealã ºi o lipsã de ruºine
care nu se poate explica decât ori prin o totalã inconºtienþã, ori prin credinþa cã
la noi totul e permis celor care ºtiu cã cuteze.
Dacã ar fi aºa, ar trebui sã disperãm de viitor. Dar nu poate sã fie aºa. Trebuie sã avem convingerea cã starea actualã este numai o clipã trecãtoare ºi cã nu
va întârzia vremea când cu sabia de foc se vor goni iarãºi imoralitatea ºi desfrâul
de la cârma treburilor ºcolii, ºi se va readuce domnia binelui. Pentru ziua aceea
trebuie sã ne pãstrãm neatinse curajul, tãria ºi încrederea în misiunea noastrã.
(,,Revista generalã a învãþãmântului“, Anul I, 1905–1906, nr. 10 din 1 mai 1906, pp. 713-722.)
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28.
Un cuvânt despre recrutarea profesorilor universitari
Dupã legea instrucþiunii din 1864, catedrele universitare se ocupau prin concurs.
Legea din 1898 introdusese alte norme, fãcând mai multe categorii în corpul didactic
universitar, stabilind examene ºi termene de serviciu pentru trecerea dintr-o categorie
într-alta ºi menþinând concursul pentru anumite cazuri. Organizaþia aceasta s-a stricat,
în bunã parte prin modificarea din 1900, fãcutã prin legea prezentatã de dr. Istrati, ºi sa restabilit prin legea lui Haret din 1901. Dupã retragerea lui din minister, în decembrie
1904, au început atacurile de care vorbeºte el aici. Concepþiunea lui Haret în privinþa
recrutãrii corpului didactic universitar se gãseºte – între altele – ºi în lucrarea lui din
1900 reprodusã în aceastã colecþiune, vol. VII, p. 221 ºi urm.

De mai bine de un an, urmãresc cu atenþie campania pe care câþiva profesori universitari o duc contra pãrþii din legea din 1898 care priveºte recrutarea
corpului didactic superior. Campania aceasta a culminat într-un memoriu,
adresat Ministerului de Instrucþie, care s-a ºi imprimat într-un mic numãr de
exemplare, din care eu, autorul legii, nu am putut sã-mi procur niciunul, cu toate
stãruinþele ce am pus pe lângã cei în drept. Mai pe urmã am luat cunoºtinþã de
el în mod indirect, prin articolele publicate de dl dr. Sion în aceastã ,,Revistã
generalã a învãþãmântului“ ºi am putut vedea cã mijlocul acesta de a se evita
discuþia nu era lipsit de oarecare prudenþã, faþã cu multe afirmãri riscate ce cuprinde memoriul ºi la care mi-ar fi fost prea uºor a rãspunde1.
Dar nu aceasta a fost împrejurarea care m-a fãcut sã nu mã amestec încã în
discuþie. Un motiv a fost cã articolele dlor Pangrati ºi dr. Sion rãspundeau deja
adversarilor legii, în mod astfel cã nimic nu mai rãmânea în picioare din
argumentãrile lor2. Alt motiv a fost cã nu cred încã momentul venit ca sã discut
1. Dr. V. Sion (1869–1921) era atunci profesor de igienã la Facultatea de Medicinã din Bucureºti. Articolele lui s-au publicat în ,,Revista generalã“, An I, 1905–1906, pp. 385, 468, 728.
2. Ermil Pangrati (1864–1931), profesor Ia Facultatea de ªtiinþe din Bucureºti, care
fusese inspector general ºcolar pe când era Haret ministru, era în acel timp între cei care
lucrau alãturi de Haret în campania pentru apãrarea legiuirilor fãcute în 1898 ºi 1899.
Articolele lui despre nevoile universitãþilor s-au publicat în ,,Revista generalã“, An I,
1905–1906, pp. 13, 75, 156, 241.

+Opere_vol_VIII_30_09.qxd

12/3/2010

11:52 AM

Page 240

240 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. VIII

ºi eu atitudinea pe care au avut-o unii din colegii mei faþã de o lege care realiza
un progres enorm faþã de starea de lucruri pe care o regretã dlor; dar care, orice
s-ar face, va rãmâne înmormântatã pentru totdeauna. Când va veni momentul
acela, voi pune chestia ºi o voi discuta în întregime, fãrã urã, fãrã pãrtinire, dar
ºi fãrã nicio sfialã, dupã cum e obiceiul meu, când ºtiu cã am dreptate deplinã în
partea mea.
Dacã inserez acum aceste rânduri în ,,Revista generalã a învãþãmântului“,
este pe de o parte ca sã nu las sã se creadã cã mã dezinteresez de aceastã chestie
ºi, pe de alta, pentru ca sã iau act de modul cum a procedat Universitatea din
Bucureºti, cu ocazia unora din numirile din urmã. Iau act cã legea a fost nesocotitã cu totul ºi cã s-au produs toate incidentele la care da altãdatã loc concursul,
ºi care fuseserã înlãturate prin legea din 1898.
Pentru moment, atâta ajunge.
(,,Revista generalã a învãþãmântului“, An II, 1906–1907, nr. 1, iunie 1906, p. 7.)
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29.
Rãsplata muncii
Medalia Rãsplata muncii a fost înfiinþatã dupã propunerea lui Spiru Haret în anul
1898 (vezi în aceastã colecþie vol. I, p. 377), întâi numai pentru a onora pe cei care lucrau
pentru învãþãmântul primar. Ea se acorda învãþãtorilor ori institutorilor care dãduse dovezi
de mare hãrnicie în misiunea lor ºcolarã sau extraºcolarã ºi altor persoane care în diferite
feluri, ca particulari (donaþiuni pentru localuri º.a.) sau ca funcþionari (prefecþi etc.), contribuiserã la susþinerea nevoilor învãþãmântului primar. Haret dãduse aceastã medalie cu
multã economie ºi de aceea câtva timp a avut o deosebitã preþuire. Mai târziu s-a înfiinþat
o asemenea medalie ºi pentru învãþãmântul secundar, apoi pentru bisericã.

Dl Vlãdescu urmeazã în mod metodic opera sa de a necinsti tot pe ce pune
mâna.
Panglica alb ºi roºu era pânã acum semnul distinctiv al muncii oneste ºi al
serviciilor reale aduse învãþãmântului naþional. De aici înainte, graþie dlui
Vlãdescu, ea se va vedea strãlucind pe pieptul celor care pânã la d-sa nu aveau
altã distincþie decât înfierarea judecãþilor pentru fapte infamante.
În opt ani, câþi au trecut de la înfiinþarea medaliei Rãsplata muncii, nu ºtiu
dacã ea se dãduse în totul de 600 ori. ªi cu câtã atenþie ºi parcimonie se formau
listele! Cu ce îngrijire se cãutau cei merituoºi ºi se înlãturau aceia care puteau
sã dea loc la cea mai micã bãnuialã cã nu ar fi demni!
Cu dl Vlãdescu lucrurile nu merg aºa. De la cel care nu a putut sã înþeleagã
cã posturile publice ºi banii þãrii nu sunt fãcuþi pentru a se da în pradã tuturor
netrebnicilor, pentru a plãti servicii necurate, este evident cã nu se putea pretinde
mai multã corectitudine în distribuirea unei medalii. Se cerea aici o inteligenþã ºi
un simþ moral mai delicat, care nu se putea pretinde de la cel care dovedise cã nu
posedã asemenea daruri, nici mãcar în modesta mãsurã care fereºte pânã ºi pe
omul de rând de a trece peste marginile cinstei ºi cuviinþei celei mai elementare.
Într-o singurã zi, dl Vlãdescu a revãrsat peste ceata celor ce-l înconjurã o adevãratã inundaþie de vreo 600 de medalii. Din acestea, numai judeþul sãu natal,
Muscelul, a avut parte de 64, dintre care, bineînþeles, cuvenita porþie a mers la nepoþii, finii, cumnaþii ºi cumetrii dlui ministru. Din rest, o bunã parte va permite
darnicului logofãt sã facã oarecare economii la viitoarele alegeri.
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Nu mã opresc asupra celor care, deºi aparþinând învãþãmântului, nu i-au
fãcut niciun serviciu; cãci gãsim în listele dlui Vlãdescu oameni care în toatã
viaþa lor nu au putut fi altceva decât suplinitori ºi alþii pe care abia acum douã
luni i-a introdus tot d-sa în învãþãmânt prin cãlcãri de lege; ºi acestora a gãsit de
cuviinþã sã le dea medalia clasa I!
Dar mai gãsesc în liste o mulþime de preoþi, unii de la þarã, alþii de la oraº
ºi mai mulþi militari superiori, despre care ºtiu bine cã nu au avut nimic a face
cu ºcoala; avocaþi; secretari de consilii judeþene; mai mulþi prefecþi din aceia
care, cu toate afirmãrile dlui ministru, nu s-au învrednicit sã clãdeascã mãcar un
singur local de ºcoalã. Mai gãsesc decoraþi cu clasa I actori, un strãin necunoscut care dã lecþii particulare la Iaºi, un administrator financiar, un grefier
la Curtea de Casaþie, mai mulþi perceptori de sat; în fine, ºefii ºi subºefii de
birou din minister, în numãr de vreo 10. Mai este în fine un deputat, directorul
unei gazete prin care pânã acum un an ºi jumãtate actualii colaboratori ai dlui
ministru insultau în mod miºelesc pe capul statului.
Urmând mai departe, gãsim printre decoraþii dlui Vlãdescu:
un institutor care s-a ilustrat de curând prin un scandal în viaþa sa privatã;
un altul cunoscut ca afectat de viciul beþiei;
unul înlãturat de la direcþie pentru incapacitate ºi nereguli;
unul condamnat pentru escrocherii ºi altul pentru cã ºi-a însuºit bani de ai
Casei de economie;
unul condamnat pentru alterare de matricole ºi altul pentru liberare de
certificate false;
unul care, înainte de a fi numit revizor ºcolar, fãcea meseria de cãmãtar;
unul condamnat pentru imoralitate;
un altul condamnat, de nenumãrate ori, pentru tot felul de fapte necorecte
sau imorale;
unul condamnat pentru bãtãi în stradã;
unul condamnat pentru abuz de încredere în exerciþiul funcþiei;
unul destituit dintr-o funcþie administrativã, pentru sustragere de bani ºi de
hârtie timbratã;
unul destituit din învãþãmânt, pentru insulte aduse M.S. Regelui;
unul care acum câþiva ani a avut daraveri cu parchetul, pentru încercare de
viol;
unul pentru care decretul de medaliere a apãrut odatã cu citarea lui înaintea
Consiliului Permanent, pentru abateri foarte grave, dupã rezoluþia datã chiar de
dl Vlãdescu;
în fine un simplu negustor dintr-un oraº de provincie, care a fãcut închisoare pentru fals în acte publice.
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Iacã serviciile pentru a cãror rãsplatã dl Vlãdescu a avut neauzita îndrãznealã sã supunã un decret la semnãtura Suveranului, în anul sãu jubilar!
Nu existã cuvinte prin care sã pot califica cu toatã asprimea cuvenitã aceastã faptã.
(,,Revista generalã a învãþãmântului“, An II, 1906–1907, nr. 2, iulie 1906, pp. 81-83.)
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30.
Constatãri triste
Un nou an ºcolar începe ºi atmosfera grea care de atâta vreme apasã asupra
învãþãmântului tot nu s-a curãþit. ªcoala româneascã continuã încã a fi obiect de
speculã pe mâna celor care o exploateazã de aproape doi ani, legea continuã a
fi nesocotitã, dãscãlimea a fi batjocoritã, averea statului a fi jefuitã.
Veni-va oare îndreptarea? ªi când? ªi de unde?
Cei sceptici zic cã la noi grija binelui public nu este decât un subiect de
declamaþie, care se scoate la ivealã numai când se poate trage folos dintr-însul.
Deºi nu mai sunt tânãr, pânã acum nu simþisem încã clãtinându-se în mine credinþa cã nu e aºa ºi credinþa aceasta mi-a dat putere ºi curaj ca sã trec peste toate
greutãþile în împlinirea datoriei mele. Dar când vãd cã binele ce se face se întinde
numai ca o pojghiþã subþire peste ticãloºia moralã, pe care o acoperã, dar nu o
micºoreazã; cã domnia rãului poate la orice moment sã desfiinþeze pentru ani de
zile silinþele fãcute spre bine; cã primul venit poate sã-ºi permitã orice, numai
cinism sã aibã; cã târgul de conºtiinþe se face ziua în amiaza mare ºi cã scârboasa
marfã se plãteºte cu banii, cu onoarea ºi cu viitorul þãrii; cã, în fine, toate acestea
nu ridicã indignarea generalã, nu provoacã nicio încercare de reacþiune; când vãd
toate acestea, stau de mã întreb dacã nu cumva dreptatea nu este în partea acelora
care au scris pe steagul lor: „Totul pentru noi“.
Îndoiala aceasta este legitimã, mai ales pentru acela care poate, prin propria
lui experienþã, sã compare spinii pe care este condamnat sã calce cel care nu
vrea sã se abatã din calea dreaptã, cu drumul ce se deschide larg ºi slobod înaintea fãptuitorilor turpitudinilor de astãzi.
Fusesem adus în fruntea departamentului în momentul realizãrii uneia din
cele mai însemnate reforme, care se întindea cu mult peste marginile celor douã
legi organice din 1898 ºi 1899 ºi care interesa nu numai partea moralã ºi educativã, pe care aºa de puþini o înþeleg ºi o preþuesc, dar ºi întemeierea economiei
noastre naþionale. A trebuit sã construiesc mii de ºcoli rurale, sã îndoiesc frecventarea lor, sã înmulþesc numãrul învãþãtorilor, sã fac dotaþia ºcolilor secundare
ºi superioare, sã creez aproape pe dintregul învãþãmântul profesional, începând
chiar de la ºcoala primarã. Nu mai amintesc ºi altele multe. Pentru reforme cu
mult mai puþin vaste, altãdatã se dau milioanele cu generozitate. Milioane a
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costat jandarmeria, creºterea lefurilor magistraþilor ºi a prefecþilor, înmulþirea
subprefecþilor ºi altele. Reforma ºcolarã însã s-a fãcut cu nimic. Era sãrãcie mare
pe atunci, adusã în mare parte tot de o administraþie ca cea de azi, ºi de aceea nu
se gãseau bani pentru ºcoalã. A trebuit sã fiu avar afarã din cale, sã fac economie
ºi de capete de hârtie, pentru ca sã pot duce treburile Ministerului. Nu am putut
avea un serviciu de inspectorat, care era indispensabil pentru a propaga ºi a
supraveghea aplicarea noilor mãsuri ºi metode; a trebuit sã recurg la mijloace
abãtute, ca sã pot da învãþãtura la un numãr mai mare de copii de þãrani; dacã nu
era Casa ªcoalelor, nu aº fi putut înfiinþa nici învãþãtorii ambulanþi. Nu am putut
crea o singurã catedrã în Facultatea de Drept pentru a o putea pune la locul ce i-l
asigura noua lege. Nu am putut realiza o mulþime de lucruri, nu am putut da o
singurã misiune, nu am putut numi o singurã comisie pentru a studia nenumãratele chestiuni grele pe care le ridica regimul cel nou. A trebuit sã fac ce pot numai eu ºi cu câþiva oameni devotaþi, care crezuserã cã e o cinste ºi o datorie patrioticã a munci din zori pânã în noapte, ºi fãrã a avea la îndemânã o ladã plinã
în care sã-ºi bage mâinile pânã la coate.
Aceasta era situaþiunea pe atunci, când se lucra cinstit ºi cu hãrnicie.
Tot aºa e astãzi, când toþi, de sus pânã jos, nu se gândesc decât cum sã se
cãpãtuiascã cât mai repede? Azi ministrul lasã ºcolile în ruinã, ca sã-ºi facã palat
ºi automobil, pe când eu nu puteam cãpãta câteva sute de lei ca sã pun un covor
nou, în locul celui rupt, pe scãrile ministerului. Azi se fac inspectorii cu zecile,
se fac catedre la universitate cu duzinele, exclusiv pentru a plãti servicii politice,
ºi se dau fãrã vorbã bani ca sã se facã lefuri mari la declasaþi ºi la agenþii cei mai
de rând ai cluburilor politice. Azi, milioanele adunate de alþii cu atâta trudã sunt
prãdate chiar de aceia care sunt puºi sã le pãzeascã; ºi acum, cã le-au isprãvit pe
acelea, li se mai dau ºi altele cu împrumut ca sã le plãteascã viitorii miniºtri,
pentru ca jaful desfrânat de astãzi sã-ºi întindã efectele ºi asupra viitorului.
Pentru toate acestea, ministrul de Finanþe gãseºte totdeauna banii care nu se
gãseau când era vorba de a se face operã utilã ºi onestã.
Altãdatã, respectul legii ºi al dreptãþii era regulã absolutã la Ministerul de
Instrucþie, ºi pentru aceasta conducãtorii lui nu se sfiau a înfrunta tot felul de
neplãceri ºi de neajunsuri. Astãzi nu este nicio ilegalitate, niciun act arbitrar pe
care sã nu ºi-l permitã ministrul ºi cei ce-l înconjoarã. Batjocorirea legii merge
pânã acolo, încât îi vine cuiva sã se întrebe uneori, dacã nu cumva este efectul
unei aberaþii ori cã guvernanþii ºcolilor þin sã stabileascã cã þara lor e sãlbaticã,
de vreme ce nu ºtie, ori nu poate sã-i pedepseascã, or ce ar face ei. ªi cu toate
acestea ei îºi continuã nesupãraþi opera lor, fãrã ca cei puºi sã asigure respectul
legilor, chiar de cãtre miniºtri, sã se tulbure cât de puþin. Supãrãrile, piedicile de
tot felul, se rezervã pentru cei care-ºi fac datoria în mod cinstit ºi fãrã ºovãire;
pentru aceºtia se gãsesc totdeauna mijloace ca sã fie împiedicaþi în lucrarea lor
oricât de legalã, de dreaptã, de naþionalã ºi de patrioticã ar fi.
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Cele ce se întâmplã de doi ani încoace, dupã cele ce s-au mai petrecut ºi
acum câþiva ani, ne duc spre convingerea cã, cu cât este cineva chemat la o
însãrcinare mai înaltã, cu atât este mai inutil sã se preocupe de consideraþiile de
moralã, de legalitate ºi de datorie. Cei care ar mai fi ispitiþi sã se încurce cu
dânsele vor ºti cã se expun, nu numai a se vedea învãluiþi în aceeaºi indiferenþã,
oarecum dispreþuitoare, ca ºi necinstiþii care îºi fac numai treburile lor, nu
numai a se vedea expuºi sarcasmelor insolente ale acestora, dar, ceea ce este cu
mult mai dureros, a vedea cã toate silinþele lor, cheltuite pentru binele þãrii, sunt
cu totul zadarnice. Exemplul lui Erostrat(43) este de faþã, ca sã ne arate cã binele
care cu mare greutate se face abia în zeci de ani, un nebun sau un netrebnic îl
poate desfiinþa în câteva ore. Dar legile ºi celelalte instituþii de protecþie a
binelui public sunt fãcute pentru a ne apãra de nebuni ºi de netrebnici. Dacã nici
unele, nici altele nu au nicio putere, sau dacã sunt cuprinse de amorþeala indiferenþei, nu este oare evident cã ar fi cel puþin naiv acela care ºi-ar mai sacrifica
timpul, munca, liniºtea ºi sãnãtatea lui, pentru a ridica un edificiu pe care-l ºtie
mai dinainte cã are sã fie dãrâmat a doua zi?
Cele ce se petrec sub ochii noºtri trebuie sã ne facã sã ne punem întrebarea
aceasta cu atât mai mult, cu cât distrugãtorii se pare cã nu urmãresc numai opera
de distrugere, dar ºi batjocorirea a tot ce existã. Sã calci legile pentru ca sã distrugi
ºcolile normale ºi pe cele profesionale are un rost rãu fãcãtor care se înþelege; are
rostul de a face sã dureze mai departe starea de ticãloºie a celor de jos, de care de
sute de ani se folosesc obscurantiºtii. Dar sã decorezi un hoþ, ce alt sens poate sã
aibã decât de a-þi bate joc de distincþiunea acordatã oamenilor curaþi care fuseserã
decoraþi mai înainte? ªi exemple de acestea se pot cita multe1.
Cu precedentul ce se creeazã, acum pentru a doua oarã, este de temut cã va
veni o vreme când niciun om serios nu va mai primi sarcina de ministru al ºcolilor. Zic „om serios“, pentru cã de ceilalþi e plinã lumea, ºi dacã þara se va mulþumi cu astfel de conducãtori, nu e de temut cã scaunul din strada Diaconeselor(44)
ar fi vreodatã lipsit de amatori. Se vor gãsi totdeauna oameni de aceia pe care îi
atrage perspectiva de a-ºi îmbogãþi neamurile, de a-ºi înmulþi clientela, de a se
preumbla în automobil, de a sta la masã cu mai marii pãmântului ºi a fi trataþi de
„Mãria Ta“ de dorobanþii ministerului. Dar eu vorbesc despre aceia pentru care
speranþa de a face binele în mod durabil este singura compensaþie la care râvnesc
pentru ostenelile, umilinþele, neplãcerile pe care le suferã ºi pentru injuriile la care
sunt expuºi. Compensaþia aceasta lipsind, aceºti oameni îºi vor zice cã pentru
dânºii lupta este imposibilã; cãci este evident cã e în stare de inferioritate acela
care este încãtuºat de respectul legii ºi al dreptãþii faþã de cel pentru care acestea
sunt nimicuri.
1. Vezi articolul intitulat Rãsplala muncii la p. 241 în acest volum.
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Este o constatare tristã ºi îngrijitoare pe care o facem mereu, anume cã, cu
toate progresele fãcute în timpurile din urmã, simþul moral nu a câºtigat deloc
teren; din contrã, pare cã a mai pierdut. Pentru aceasta, cei mai mulþi fac vinã
învãþãmântului.
Aceasta nu e drept.
De scãderea simþului moral nu e vinovat învãþãmântul, ci acea ºcoalã detestabilã care, abuzând de insuficienþa legilor ºi de neconsistenþa opiniei noastre
publice, practicã pe faþã teoria cãpãtuielii ºi a imoralitãþii. Cu ce drept se învinuieºte învãþãmântul când el este lãsat în prada elicelor de speculanþi care fac
dintr-însul ce vor? Cu ce drept se pretinde ca ºcoala sã fie model de cinste ºi de
moralitate, când necinstea ºi imoralitatea o infiltreazã într-însa înºiºi conducãtorii ei? Cu ce drept se pretinde simþ de datorie de la dascãli, când toate favorurile, toate recompensele cad asupra celor mai rãi, pe care îi recomandã numai
înjosirea lor moralã? Ce credinþã în bine ºi în dreptate pot avea niºte oameni care
se vãd expuºi la loviturile oricãrui agent electoral, pânã ºi ale celor abia scãpaþi
de puºcãrie? ªi cum vor putea ei vorbi copiilor de bine ºi de dreptate, când ei
înºiºi nu mai au încredere în aceste formule, rãmase mincinoase, mulþumitã
moralei pe care o practicã capii ºcoalei?
ªcoala nu poate fi decât oglinda stãrii morale a þãrii însãºi. Dacã þara nu este
volnicã sã punã frâu bandelor rãufãcãtoare, oricare ar fi acelea, care infiltreazã
peste tot virusul imoralitãþii, necinstei ºi al destrãbãlãrii; dacã lasã ca triumful
celor rãi sã fie veºnicã ademenire la rãu pentru generaþiile cele tinere; dacã-i
lipseºte voinþa sau energia pentru a face ca responsabilitatea fiecãruia pentru
faptele sale sã nu mai fie o minciunã, þara sã nu facã vinã ºcolii pentru ceea ce
este în realitate vina ei proprie.
ªcoala face ce poate, dupã împrejurãrile în care se aflã ºi dupã mediul
pestilenþial în care respirã; ba încã i se datorazã recunoºtinþã cã, cu toate acestea,
ea luptã pentru a înãlþa nivelul moral. Sã nu se uite cã, de la 1864 încoace, toate
încercãrile de îmbunãtãþire a ºcoalei au pornit tot din cercurile ºcolare ºi cã toate
stricãciunile morale, venite asupra ei, au venit din partea cercurilor care au prefãcut politica într-un mijloc de corupþie. Acestora se datorazã faptul cã politica de
corupþie ºi cãpãtuialã a pãtruns ºi în ºcoalã, unde face sã se piardã atâtea elemente
de valoare ºi sã se dizolve acþiunea ei binefãcãtoare. Dar, în mijlocul indiferenþei
pãturilor conducãtoare ºi mai ales în faþa asalturilor pe care i le dau fãrã încetare
pãturile amorale, opera ºcolarã devine o adevãratã muncã a lui Sisif.
Aº vrea sã mã înºel, dar tare mã tem cã capii þãrii, pe care-i pasioneazã aºa
de tare o alegere de la Urziceni sau o micºorare în venitul de la þuicã, dar pe care
îi lasã reci ºi nepãsãtori tot ce priveºte domeniul ºcolar, sã nu fie traºi la grea
rãspundere în faþa istoriei, pe ai cãrei lauri conteazã. Cum de nu ºtiu ei cã, de
când existã istoria, cea mai frumoasã laudã ce s-a putut vreodatã aduce unei
epoci, a fost cã ,,pe atunci se fãcea dreptate, se pedepseau rãpitorii, se respectau
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legile?“ Timpurile de sãrbãtori strãlucite, de îmbogãþiri repezi ºi nemeritate, de
arbitrar ºi anarhie au putut sã lase amintiri plãcute celor câþiva care s-au folosit
de ele, dar nu popoarelor, care ele fac istoria, pentru cã ele muncesc ºi suferã.
Pe noi ne încântã strãlucirea exterioarã, mulþimea palatelor clãdite ºi lungimea ºinelor de fier care strãbat þara; nu bãgãm însã de seamã cã lãsãm neatins
fondul moral care forma temelia mizeriei bizantine, împlântatã la noi de infamul
regim fanariot. Dar tocmai aceasta este principala, unica reformã care trebuie
fãcutã, ca sã avem dreptul a vorbi de repedea noastrã intrare în lumea civilizatã.
Drumuri de fier ºi palate se construiesc în centrul Africii; dar pe câtã vreme va
înflori acolo domnia celui mai tare, celui mai ºiret sau celui mai neruºinat, nu
va putea fi vorba de civilizaþia continentului negru.
Dar la noi aceºtia sunt cei care fac ce vor, ºi departe ca opinia publicã sau
puterile statului sã le punã stavilã, sunt poate mulþi care, în gândul lor, admirã
pe cel ºiret ºi pe cel neruºinat, cã întorc lumea dupã voia lor. ªi ne mai mirãm
de scãderea simþului de moralã ºi de justiþie, regnorum fundamentum(45)! ªi
cerem ºcoalei sã dea ea singurã ceea ce societatea româneascã în întregimea ei
nu poate sã dea!
Echivocul acesta trebuie sã înceteze. Trebuie odatã sã alegem calea pe care
vrem sã mergem.
Dacã acceptãm situaþia de astãzi; dacã ne mulþumeºte ca prostia, rãutatea,
invidia ºi necinstea sã poatã rãsturna dupã voie tot ce existã; dacã ne place ca o
mânã de oameni sã-ºi permitã totul, fãrã respect de lege, nici de cinste; dacã ne
convine ca orice cap ameþit sã încurce lucrurile pe care rânduri întregi de oameni s-au muncit ani de zile ca sã le descurce; dacã voim sã ajungem ºi noi în
starea Romei lui Iugurta unde totul era de vânzare, când se gãsea cine sã
cumpere, atunci nu avem decât sã persistãm în beatitudinea de astãzi, pentru cã
vom ajunge foarte curând acolo.
Dar dacã dorinþa noastrã de înaintare spre bine este sincerã; dacã voim în
realitate a intra jn rândul popoarelor la care înfloresc dreptatea ºi buna regulã;
dacã þinem în adevãr ca tinerele generaþii sã fie formate din oameni oneºti ºi
buni cetãþeni, atunci sã renunþãm la fãþãrnicia de a încuraja pe de o parte necinstea, dezordinea ºi imoralitatea, iar pe de alta de a face declamaþii contra lor.
Dacã oamenii oneºti sunt destul de mulþi, ei sã formeze puterea þãrii, ei sã impunã voinþa lor ºi cei rai sã tremure înaintea lor. ªi se va cunoaºte cã a venit
vremea aceea, atunci când prevaricatorii ºi nesocotitorii legilor vor trebui sã-ºi
ia lumea în cap, cum s-a întâmplat deunãzi în Italia cu un fost ministru.
Când vom ajunge acolo, vom avea dreptul a vorbi de civilizaþia noastrã;
dar, pânã atunci, sã nu ne facem iluzii: trãim tot sub regimul fanariot.
(,,Revista generalã a învãþãmântului“, An II, 1906–1907, nr. 3, octombrie 1906, pp. 161-166.)
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31.
Un rãspuns dlui Take Ionescu
Dl Take Ionescu s-a supãrat pe mine, din cauza articolului meu Constatãri
triste1 ºi supãrarea sa e aºa de mare, încât l-a fãcut sã comitã excese de limbaj
care, în situaþia d-sale, sunt imprudente. Epitetele tari nu s-ar cuveni sã iasã din
o gurã poleitã, cãci atunci ce mai rãmâne de fãcut bãieþilor fugiþi de prin licee
cu câte douã clase neisprãvite, care „fac opinia publicã“ într-o anumitã presã ºi
care nu se încurcã cu chestia bunei creºteri în polemicã?
În articolul meu nu am fãcut nicio personalitate, nu am citat niciun nume. În
special, numele dlui Take Ionescu sunt aproape ºapte ani de când nu l-am mai
scris nicio singurã datã. Dar am vorbit într-însul de ticãloºie moralã, de cinism,
de târg de conºtiinþe, de jaful averii publice, de arbitrar, de cãlcarea legilor, de
teoria cãpãtuielii ºi a imoralitãþii, de pãturi amorale, de domnia celor ºireþi sau
neruºinaþi, de politica de corupþie. ªi când scriu acestea, cel care sare ars, din
atâtea milioane de români, este dl Take Ionescu. De ce? Pentru cã am lovit unde
trebuie ºi am lovit bine.
A crezut dl Ionescu cã este de un bun gust sã-ºi însuºeascã spiritul de
calitate îndoioasã al bãieþilor mai sus pomeniþi ºi sã-mi facã o lecþie asupra lui
Iugurta(46). Pentru ziºii bãieþi lucrul se înþelege, cãci nu deseori li se iveºte ocazia sã arate cã ºtiu ºi ei cine a fost Iugurta. Dar dl T. Ionescu nu avea nevoie de
proba asta: ºtiam noi bine cã d-sa ºtie cine a fost Iugurta, pentru cã-l ºtiam familiarizat cu starea moralã a Romei de pe vremea aceea.
Dar sã creadã ºi dlui cã atâta lucru ºtiam ºi eu ºi cã, dacã este vorba de dat
lecþii, aº putea ºi eu sã-i fac lecþii foarte instructive chiar asupra istoriei romane.
Aº putea sã-i vorbesc, spre exemplu, despre Verres(47) ori Catilina(48).
E pãcat cã lecþiile istoriei nu cuminþesc pe toatã lumea.
Dacã încercarea pedagogicã a dlui T. Ionescu mã lasã indiferent, tot atât de
puþin efect îmi face epitetul destul de vulgar, prin care a voit sã arate cã eu nu sunt,
cum se zice dans le mouvement(49). Mã lasã rece, pentru cã ceea ce ar trebui sã fac
pentru ca sã mã înalþ în stima dlui Ionescu nu e greu, de vreme ce aþâþi alþii l-au
fãcut.
1. Vezi acest articol reprodus în volumul de faþã, p. 245 ºi urm.
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Dacã aº face politicã de necinste ºi de corupþie, dacã m-aº înconjura de
preferinþã cu elemente lepãdate de cinste ºi de moralã, dacã aº inventa necesitãþi
inexorabile, ca sã asigur bacºiºurile samsarilor boiereºti, dacã aº vinde la speculanþii strãini sufletul curat al poporului pentru 600.000 lei pe an plus cuvenitele
comisioane; dacã aº porni cu sacul de disponibilitãþi ale þãrii pe la uºile zarafilor
de pe aiurea; dacã aº gãsi mijloc de a face afaceri din orice, din sãnãtatea þãranului ca ºi din averea pãmântului þãrii, atunci aº fi om modern, în sensul dlui
Ionescu. Dar, decât aºa, prefer sã rãmân ceea ce sunt.
Sã trec însã la obiectul principal al discuþiei.
Dl T. Ionescu s-a plâns la Botoºani cã Partidul Liberal nu se aratã dispus a-i
da concursul, pentru realizarea tipului de bancã þãrãneascã cu capital strãin, a
cãrei idee a dezvoltat-o d-sa la Craiova.
Sã restabilim faptele.
În 1897, liberalii au prezentat proiectul Casei Rurale. Un partid care ar fi fost
doritor de o înþelegere, ar fi discutat, ar fi propus un contra-proiect. Dar conservatorii s-au mãrginit a declara cã vor pune foc þãrii, dacã se va vota proiectul liberal.
Mai târziu liberalii au anunþat intenþia lor de-a revizui tabelele de impunere
ale þãranilor, pentru a îndrepta nedreptãþile strigãtoare ale cãror victime erau ei.
Rãspunsul conservatorilor nu a întârziat: peste douã luni au venit ei la putere ºi
au dat cunoscuta circularã, prin care ordonau ca pãmânturile þãranilor sã fie
impuse mai mult decât ale proprietarilor. Acest act monstruos era la antipozii
oricãrei posibilitãþi de înþelegere, pentru cã liberalii nu vor admite niciodatã
teoria cã clasa þãrãneascã trebuie în veci sã fie furatã.
În 1903, dl General Manu a emis la Alexandria ideea cumpãrãrii de cãtre
stat a moºiilor particulare, pentru a le revinde la þãrani. Întrucât propunerea
aceasta înlãtura obiecþiile ce aduceau conservatorii Casei Rurale? Întru nimic.
Dar avea sã dea loc la abuzuri sigure, avându-se în vedere teoria cãpãtuielii
partizanilor, care este baza actualului sistem conservator de guvernãmânt.
În fine, la 1905, am publicat broºura mea Chestia þãrãneascã1, în care am
fãcut mai multe propuneri concrete relativ la îmbunãtãþirea soartei þãranilor. În
aceastã broºurã mi-am spus ideile mele fãrã nicio reticenþã ºi le-am dat în
domeniul public, ca sã se foloseascã de ele oricine, chiar ºi adversarii, pentru a
se ajunge cât mai curând la scop. Am fãcut aceastã publicare fiind în opoziþie,
când prin urmare nu aveam nicio putinþã de a realiza însumi ideile mele ºi când,
din contrã, mã puteam aºtepta sã le vãd realizate de alþii, care nu erau sã aibã
mãrinimia de a-mi recunoaºte paternitatea lor.
ªi aºa a ºi fost; cãci unele propuneri ale mele au ºi fost realizate de guvernul
actual ºi d. Take Ionescu însuºi se preparã sã mai realizeze ºi altele. Dar nu am
1. Reprodusã în acest volum p. 27 ºi urm.
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zis ºi nici nu voi zice nimic, pentru cã nu vreau sã creez dificultãþi nimãnui, când
e vorba de realizarea unor idei pe care le cred bune. Dacã aº fi avut în vedere
altceva decât binele þãrãnimii ºi dacã aº fi fost amator de reclamã, ca alþii, aº fi
fãcut larmã mare; dar asta era treabã de ºarlatan, iar nu de om de omenie.
Aºadar, în aceºti din urmã 10 ani, se vede mereu obiectivitatea, dezinteresarea
ºi spiritul conciliant al Partidului Liberal, în ceea ce priveºte rezolvarea chestiei
þãrãneºti; dar unde este cea mai micã urmã de toate acestea la partidul advers?
Este însã un punct asupra cãruia trebuie sã mã opresc, pentru cã însuºi dl T.
Ionescu l-a pus în cauzã; ba încã de aici a plecat pentru a mã acoperi cu ameninþãrile care sunt proprii modului d-sale de argumentare. Aceasta este chestia
Bãncii Þãrãneºti.
Pe cât ºtiu, ideea unei Bãnci þãrãneºti formatã parte cu capital particular,
parte cu capital al statului, pusã sub controlul statului, ºi care sã serveascã de
intermediar între proprietari ºi þãrani, atât pentru vânzare cât ºi pentru arendare
de moºii, am emis-o eu cel dintâi în broºura de anul trecut (p. 16, 19 ºi 33–35).
Nu-mi fac un merit din aceasta ºi nu aº fi relevat nicidecum acest fapt, dacã dl
Ionescu nu ar fi crezut de cuviinþã sã-ºi atribuie d-sa meritul ºi sã arunce injurii
nu numai celor care i-au imputat procedeul sãu, dar ºi mie, care nu zisesem nimic. Obiceiul acesta nu este nou la dl Ionescu, d-sa practicã de mult principiul:
„Je prends mon bien où je le trouve“ al lui Molière(50), cu deosebire cã Molière
nu înjura pe cei de la care îºi împrumuta ideile.
Se înfiinþeazã în Franþa un minister nou: îndatã dl Ionescu inventeazã în
România douã ministere noi. Vorbeºte Chamberlain(51) de politicã imperialã
englezã: a doua zi dl Ionescu vorbeºte de politicã imperialã româneascã. Nu e
vorbã, lucrul nu se prea potriveºte; dar, cu auditoriul sãu obiºnuit, dl Ionescu nu
are pentru ce sã se jeneze.
Tot aºa a fãcut ºi cu legea instrucþiei când, dupã ce a luat tot ce putea lua
din proiectul dlui Sturdza, tot d-sa a strigat cã e plagiat, când partidul care dãduse opera din 1886, a reluat ceea ce-i aparþinea1.
Tot aºa face ºi acum cu Banca þãrãneascã.
Este însã o deosebire: capitalul bãncii, în loc sã fie capital naþional ºi în loc
ca banca sã fie pusã sub controlul statului, dl T. Ionescu o formeazã cu capital
strãin ºi o sustrage de la orice amestec al statului.
Cu alte cuvinte, rezolvarea chestiei þãrãneºti, cea mai vastã, cea mai complicatã ºi cea mai periculoasã problemã din acele care intereseazã þara; regularea
raporturilor dintre proprietari ºi þãrani în operaþiunea iritantã ºi complicatã a
transmiterii ºi fracþionãrii proprietãþii; aplanarea neînþelegerii ºi neîncrederii
care despart acum pe unii de alþii; cu un cuvânt, dezlegarea unei situaþii de care
atârnã nu numai liniºtea ºi buna stare viitoare a locuitorilor þãrii, dar însãºi
1. Vezi despre chestiunea aceasta vol. VII, p. 65 ºi vol. IV, p. 97.
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existenþa ei, dl Ionescu o lasã la discreþia bancherilor strãini, a cãror singurã
preocupare va fi sã aibã dividende ºi pentru care interesele þãrii nici nu vor
exista înaintea interesului pungii lor. Acþiunile bãncii dlui Ionescu se vor afla în
mâinile fostului primar al Londrei, care acum câþiva ani ne-a incitat þara cu
obrãznicia cunoscutã a neamului lui, când se ºtie la adãpost de orice pericol. Va
fi acþionar dl Mochi Fischer ºi ceilalþi deþinãtori ai moºiilor noastre. Aceºtia vor
hotãrî unde, când, cum ºi în ce mãsurã românii vor putea cumpãra o pãrticicã
din pãmântul þãrii lor. Aceºtia vor fi stãpâni de drept, precum sunt ºi în fapt al
þãrii. Acesta va fi mijlocul pe care intenþiunea dlui Take Ionescu l-a gãsit pentru
a face sã cadã „zidul chinezesc al art. 7“. ªi când banda d-sale internaþionalã va
fi devenit arbitrul proprietãþii imobiliare la noi, când rapacitatea ei ne va împinge la disperare, când vom asista neputincioºi la jefuirea ºi desfiinþarea sistematicã a noastrã ca naþiune de cãtre clienþii dlui Ionescu, vom avea ca
variaþiune intervenþiile ameninþãtoare diplomatice ori de câte ori se va clãtina
un zuluf, ºi necesitãþile inexorabile inventate pentru a acoperi acest imens jaf.
În partea aceasta, Banca þãrãneascã a dlui Take Ionescu nu are nicio asemãnare cu cea pe care am propus-o eu. Dar sã nu socoteascã d-sa cã Partidul
Liberal, precum nici orice alt om cu un pic de patriotism, va consimþi vreodatã
sã stea la înþelegere cu d-sa pe baza aceasta. Autorul unei asemenea propuneri,
dacã nu-ºi dã seamã de rostul ei, este un nepriceput periculos; dacã îºi dã seamã
ºi totuºi o face, nici nu poate fi calificat.
ªi într-un caz, ºi în altul, datoria noastrã este sã oprim – cu orice preþ ºi prin
toate mijloacele posibile – fãptuirea acestei monstruozitãþi fãrã precedent.
(,,Voinþa Naþionalã“ din 22 octombrie 1906 ºi ,,Secolul“ din 25 octombrie 1906.)

+Opere_vol_VIII_30_09.qxd

12/3/2010

11:52 AM

Page 255

32.
Militarizarea ºcolilor
I
O recentã circularã a noului ministru de Instrucþie Publicã, dl Dissescu, ne
face sã sperãm cã se va pune capãt într-un fel oarecare dezordinei pe care a
adus-o în întregul învãþãmânt extraordinara mãsurã a militarizãrii ºcolilor,
inventatã de dl Vlãdescu1.
Nu trebuia sã fie cineva mare învãþat, pentru ca sã prevadã chiar de la început la ce rezultate va duce foarte curând lipsa de chibzuialã cu care ºi aici, ca
ºi în toate, a lucrat dl Vlãdescu.
Chiar un om strãin de ºcoalã, dar cu ceva pricepere, trebuia sã-ºi dea seama
cã nu se rãstoarnã din o zi în alta întreaga economie a organizãrii ºcolare, fãrã
ca perturbaþia aceasta sã nu dãuneze în cel mai înalt grad învãþãmântul. Dar
înþelegerea lucrului acestuia nu se putea aºtepta de la dl Vlãdescu, pe care îl
orbea aºa de tare pofta bolnãvicioasã de a se deosebi de cealaltã lume, încât ar
fi pus foc lumii, numai sã se ºtie cã d-sa l-a pus.
Pânã acum, eu nu am zis încã nimic în aceastã chestie. Nu cã ar fi fost greu
a se prevedea de la început cele ce vedem cã se întâmplã azi, dar pentru cã alte
fapte ale dlui Vlãdescu, ne-a dat destul de lucru. ªi pe urmã, eram mulþumit ca
criticele ce voi formula sã fie bazate pe fapte petrecute.
* * *
Nu voi vorbi mult, pentru cã faptele vorbesc prin sine înseºi mai bine decât
scrisul.
Se zice cã scopul autorului militarizãrii ºcolilor ar fi fost educativ. Dar întrebarea este de care educaþie este vorba?
1. Circulara aceasta nu se gãseºte publicatã nici în ,,Buletinul Oficial“ al Ministerului
Instrucþiuni (octombrie 1906 – martie 1907) nici în Colecþiunea legilor Instrucþiunii, volumul care cuprinde lucrãrile Ministerului dintre 1906–1907.
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Nu poate fi vorba despre educaþia voinþei, cãci instrucþia militarã, mai ales
aceea care e destinatã a se da ºcolarilor, tinde a desfiinþa individualitatea omului,
pentru a face din el un instrument, supus orbeºte ordinelor venite de la cei mai
mari. Spiritul de criticã ºi de analizã ºi deprinderea de a lua hotãrâri în cunoºtinþã
de cauzã ºi de a le executa cu conºtiinþa propriei sale responsabilitãþi sunt condiþii primordiale pentru adevãrata educaþie a voinþei ºi pentru formarea caracterului. Educaþia militarã nu împlineºte niciuna din aceste condiþii. Ea nu poate
conveni pentru formarea tinerimii.
Sã fie dar vorba de a pregãti pe viitorii ostaºi? La aceasta rãspund scurt:
asta nu e treaba ºcolii. Þinta ºcolii, de a îmbogãþi mintea ºi de a forma caracterul, este deja prea mare, prea nobilã, prea complicatã ºi greu de realizat, pentru
ca sã se mai punã în sarcina ei ºi îndeplinirea datoriilor altor instituþii mai ales
când este necompatibilitate între dânsele. ªi pe urmã este lucru serios a se crede
cã din ceea ce vor putea prinde din lecþiile de militãrie, copiii din clasele primare, de 10 pânã la 12 ani, le va mai rãmânea ceva în minte pânã vor ajunge la
vârsta de 21 ani, când în interval de 9 ani ei rãmân strãini ºi de ºcoalã ºi de
ghionturile pedagogice ale instructorului militar. Dar ei uitã chiar cartea, dacã
nu mai pun mâna pe dânsa; cu atât mai mult va dispãrea ºi urma instrucþiei pur
mecanice pe care sunt în stare sã o dea plutonierii dlui Vlãdescu ºi care nu
dureazã decât atâta cât dureazã ºi exerciþiul.
Educaþia fizicã? Dar are ºi ea regulile ei, pe care le cunosc ºi de care se îngrijesc învãþãtorii, institutorii ºi maeºtrii de gimnasticã, chemaþi a aplica programele
în ceea ce priveºte educaþia fizicã; ºi nu de la instructorii militari, nici de la plutonieri vor avea ei sã înveþe cum sã-ºi facã datoria. În ºcolile normale, învãþãmântul gimnasticii ocupã loc de frunte. În anii din urmã acest învãþãmânt luase un
avânt deosebit în toate ºcolile ºi introducerea jocurilor, ca parte integrantã în exerciþiile ºcolare, fusese un pas decisiv. Exerciþiile de ordine, miºcãrile dupã comandã fac parte de demult din programe ºi concursurile de oinã ºi serbãrile ºcolare de gimnasticã puneau în evidenþã în fiecare an marile progrese care se fãceau.
În partea aceasta dar, instrucþia militarã nu aduce nimic nou. Ceea ce aduce nou
sunt exerciþiile cu arma, care dezvoltã numai partea dreaptã a bustului ºi care,
aplicatã unor copii încã neformaþi, va aduce doar deformarea corpului lor, care se
vede producându-se chiar la soldaþii adulþi.
Prin urmare, chiar din punctul de vedere al educaþiei fizice, militarizarea
ºcolilor va aduce numai rãu ºi niciun bine. Nu va putea nici chiar sã dezvolte ºi sã
propage spiritul militar ºi iubirea de armatã. Ceea ce se face acum este de a se
pune în mintea copiilor ideea cã armata este o jucãrie, ale cãrei datorii se reduc la
câteva miºcãri automatice ºi la salutul regulat militar al superiorului. Nu prin
parodierea unei instituþii cu totul respectabile, cum e armata, se poate face
educaþia unui popor. Pe aiurea, militari competenþi s-au pronunþat cu energie
contra încercãrilor de felul acesta; iar, în Franþa, toatã lumea ºtie cum batalioanele
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ºcolare, deºi înfiinþate cu mai multã chibzuialã decât la noi, au dispãrut totuºi sub
greutatea ridicolului.
Nu este dar niciun folos cât de mic care sã se vadã cã ar putea rezulta din
aceastã creaþiune fãcutã fãrã nicio socotealã.
În schimb relele sunt nenumãrate.
În prima linie, este introducerea în educaþia tinerimii a acelor deprinderi,
apucãturi, expresii ºi procedeuri, care la un loc formeazã ceea ce toatã lumea
cunoaºte sub numele de educaþie de cazarmã. ªi la ce altceva se putea aºtepta
cineva de la niºte educatori luaþi dintre sergenþi ºi ºefii de garnizoanã ai dlui
Vlãdescu, cãrora nu li se cere altã condiþie decât absolvirea a trei clase primare?
Am auzit adeseori pãrinþi, plângându-se cã unii profesori ºi institutori nu se
îngrijesc destul de a infiltra ºcolarilor lor deprinderea purtãrii cuviincioase ºi a
expresiilor alese. Asemenea cazuri, dacã ar fi pe undeva, nu ar putea constitui o
învinuire pentru întregul corp al dascãlilor, pentru cã sunt luate toate mãsurile,
pentru ca viitorul învãþãtor sã primeascã o educaþie potrivitã cu chemarea lui ºi
nu câteva excepþii sã pot invoca pentru a se învinui corpul întreg. Dar de la niºte
oameni de culturã aºa de rudimentarã, cum sunt sergenþii de armatã, ºi care, ca
educaþie pedagogicã, nu posedã alta decât pe aceea pe care au învãþat-o de la
foºtii lor sergenþi ºi au aplicat-o ºi ei bieþilor recruþi, ce se poate aºtepta? Rãspunsul ni-l dau nenumãratele scene tragi-comice care se iscã pe toatã ziua.
În numãrul trecut al acestei reviste, dl ªt. Chiriþescu a povestit ce se petrece
în ora de lecþii a unui instructor militar din o ºcoalã primarã din capitala regatului1.
Dar ceea ce a povestit d-sa se repetã în fiecare zi la fiecare ºcoalã, cu tot felul
de variaþii. La dl Chiriþescu, instructorul militar, a venit îmbrãcat civil ºi cu o
capelã militarã pe cap. La altã ºcoalã instructorul este bãiat în prãvãlia mãcelarului de peste drum de ºcoalã ºi nu ºtiu dacã nu vine la instrucþie cu ºorþul cu
care serveºte pe muºterii. În orice caz, ºcolarii îl cunosc ºi îl primesc cum ºtiu ei
sã primeascã pe cel care nu are cum sã le impunã respect.
Oamenii aceºtia nu ºtiu ºi n-au de unde sã ºtie cã þinuta exterioarã convenabilã este un element esenþial în educaþia copiilor. Cel din urmã învãþãtor ar
putea sã le dea lecþie în astã privinþã.
Cât despre chipul de purtare, ce sã mai spun?
Iatã câteva exemple, petrecute chiar în Bucureºti. La cutare liceu, instructorul
militar pedepseºte pe ºcolari cu închisoarea pânã la miezul nopþii. Aiurea-i pune
în genunchi în curte cu ochii în soare. Altul îºi exercitã în toate zilele pumnii ºi
palmele pe capetele elevilor. Contra unuia, un elev din cursul superior se plânge
la director cã a fost înjurat în mod trivial; ºi ºtiþi cum se apãrã instructorul militar?
,,Eu nu te-am înjurat pe d-ta, am înjurat clasa întreagã“! De altfel, este unul care,
1. ªtefan Chiriþescu, institutor, fost revizor ºcolar, a publicat articolul sãu intitulat:
Instructorii militari la ºcoalele primare în ,,Revista generalã“, An II,1906–1907, p. 383.
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la observaþiile directorului, îi rãspunde curat: „Ce vrei domnule? Eu sunt învãþat
sã înjur ºi nu am sã mã dezvãþ acum de hatârul dumitale“.
Cu exemple de acestea, câte ne ajung la cunoºtinþã în fiecare zi, am putea
umple pagini întregi. Gazetele sunt pline în toate zilele cu povestirea de scene de
acest fel ºi o interpelare adresatã zilele acestea, în Camerã, dlui ministru de
Instrucþie a mai arãtat ºi ea lucruri revoltãtoare1. ªi, dacã asemenea lucruri se
petrec aici în Bucureºti, sub ochii ministerului, ce trebuie sã fie prin judeþe! Ce
trebuie sã fie mai ales prin sate! Cum trebuie sã se poarte trupierii dlui Vlãdescu,
faþã de învãþãtori, în mulþumirea lor cã le-a venit în sfârºit vremea sã arate ºi ei
învãþãtorilor ce pot!
Dacã aceasta este educaþia pe care dl Vlãdescu a înþeles sã o dea viitoarelor
generaþii; dacã pumnii, palmele ºi înjurãturile fac parte din sistemul d-sale pedagogic, eu unul declar cu hotãrâre cã sistemul acesta îl resping ºi aºtept sã vãd
dacã se va gãsi un singur dascãl ºi un singur pãrinte care sã aibã un gram de
simþire într-însul ºi care sã nu zicã ca mine.
ªi sistemul îºi dã deja roadele, cãci copiii ºtiu sã tragã consecinþele exemplelor ce li se dau. Acum câteva zile, la liceul din Tulcea, un gradat din cl. VII
a aplicat ºi el unui camarad mai mic metoda a cãrei victimã poate fusese ºi el;
dar cel maltratat, care înþelegea simþul demnitãþii omeneºti altfel decât pedagogii de modã noi, a tras cu revolverul în agresorul sãu ºi pe urmã a încercat sã se
înece în Dunãre.
Iatã societatea pe care ne-o preparã educaþia de cazarmã a tinerimii.
* * *
Sã vedem acum ce ne costã admirabila concepþie a dlui Vlãdescu.
Sunt, în prima linie, câteva milioane aruncate pe fereastrã.
Mai întâi, bugetul Ministerului cuprinde o sumã de 389.000 lei pe primul
an, pentru plata mulþimii de maiori, cãpitani, revizori ºcolari militari ºi a unei
cancelarii enorme. Anul viitor aceastã sumã va trece peste 1.000.000. Dar comunele ºi judeþele au fost ºi ele puse la contribuþie cu sume mari, pentru plata
instructorilor, pentru transportul lor ºi al revizorilor militari ºi pentru tot felul de
alte cheltuieli. În fine, s-au comandat 200.000 puºti. Oricât de ieftine ar fi, acest
1. În ºedinþa Camerei din 22 noiembrie 1906, deputatul Dr. I. Athanasescu a întrebat pe
ministrul Instrucþiei ce are de gând sã facã cu militarizarea ºcoalelor ºi mai ales cu instructorii: ,,în privinþa acestora nu s-a fãcut o alegere fericitã, nu s-au ales oameni care sã înþeleagã
temperamentul copiilor ºi menirea instrucþiei militare“. ªi citeazã o serie de fapte în sprijinul
afirmaþiunii sale. Ministrul rãspunde cã a fãcut o circularã prin care aratã „spiritul ce trebuie
sã aibã legea în aplicaþiunea ei“, cã a vizitat ºcoli primare ºi secundare ºi a dat directive, cãci
înþelege sã obiºnuiascã pe copii cu ceea ce se numeºte disciplinã militarã, „fãrã sã fie vorba
de o adevãratã militarizare“ (Dezbaterile Camerei 1907–1906, p. 7 ºi urm.).
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singur condei reprezintã cel puþin 2.000.000. Aºa cã, chiar nevorbind de alte
cheltuieli pe care nu le cunosc, ajungem deja la o cifrã enormã, pe lângã care
trebuie adãugate cheltuielile ce se impun pãrinþilor pentru tot felul de galoane,
centuroane, uniforme, pe care sunt siliþi sã le plãteascã pânã ºi aceia care nu au
nici cu ce cumpãra cãrþile necesare copiilor lor.
Oare cum ar fi procedat un om care ar fi fost plãtit de vrãjmaºii neamului,
pentru ca sã stingã fãclia luminii pentru dânsul?
La cursul secundar, îndeosebi, mãsura de a reduce de la 60 la 45 de minute
durata cursurilor, pentru a face loc instrucþiei militare, a fost luatã pare cã
într-adins pentru ca sã se distrugã învãþãmântul secundar. Programele actuale
sunt calculate în vederea cursurilor de 60 de minute ºi încã sunt mulþi care
gãsesc cã sunt prea încãrcate chiar pentru durata de 60 minute. Cu toate astea,
dl Vlãdescu reduce deodatã durata lecþiilor cu 25%, iar programele le lasã cum
erau. Este asta faptã de om chibzuit?
Nu mai vorbesc de oboseala ce se impune copiilor, prin þinerea lor în clasã
timp de patru ore, cu patru cursuri deosebite. Acum patru ani, mi se sugerase ºi
mie ideea aceasta; dar, dupã un studiu amãnunþit, a trebuit sã renunþ la dânsa,
pentru-cã nu voiam sã pun în pericol sãnãtatea copiilor. Dl Vlãdescu a fãcut-o
fãrã niciun studiu – d-sa nu a studiat niciodatã nimic – pentru ca copiii sã se joace de-a soldaþii odatã pe sãptãmânã, iar în celelalte zile sã batã strãzile, dupã
cum îi vedem cu toþii.
* * *
S-ar fi putut face ceva bun ºi util: se putea da o dezvoltare ºi o atenþie ºi mai
mare învãþãmântului gimnasticii raþionale în ºcoli; se putea introduce tragerea în
þintã pentru copiii mai mari. Pentru aceasta, s-ar fi cerut o cheltuialã de cel mult un
milion de lei la început ºi de cel mult 100.000 lei pe an pe urmã. Eu am voit sã fac
aceasta, dar nu am putut, pentru cã nu am avut un milion. Dl Vlãdescu a putut
cheltui de patru ori mai mult, pentru a face o parodie a instituþiei armatei ºi pentru
a aduce în învãþãmânt o dezordine ºi o dezorganizare cum nu a mai fost altãdatã.

II
Revin ºi în articolul de faþã asupra acestei mãsuri, una din cele mai rãufãcãtoare cât au ieºit din închipuirea unui om care se vede cã-ºi pusese în minte
sã fie geniul rãu al învãþãmântului naþional.
Aceastã strãduinþã din partea mea nu trebuie sã surprindã. Când în timp de
zeci de ani a avut cineva toate puterile sufletului sãu încordate spre realizarea
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unui scop de folos public, ajunge sã se identifice cu dânsul ºi-i este imposibil sã
stea indiferent când vede cã fructul unei munci îndelungate este pus în pericol,
prin rãutatea sau nepriceperea altora.
Lupta ce duc contra militarizãrii ºcoalelor nu poate sã înceteze decât deodatã cu dispariþia acestei mãsuri nenorocite, precum ºi lupta contra regimului de
jaf, de necinste ºi de corupþie al dlui Vlãdescu nu a slãbit pânã ce d-sa nu a fost
depãrtat din capul Ministerului ºcolilor. ªi într-un caz, ºi în altul, e vorba de a
scãpa de pieire o întreagã organizaþie, abia închegatã dupã o muncã de 40 de ani
a o mulþime de oameni care i-au adus fiecare prinosul experienþei, priceperii ºi
devotamentului lor ºi nu e cu putinþã sã permitem ca edificiul ridicat cu atâta
greutate sã fie aruncat la pãmânt prin fanteziile unui om care s-a dovedit de o
incapacitate ºi de o rea voinþã care a trecut peste toate închipuirile.
* * *
În articolul precedent, am vorbit ceva despre groaznica perturbare pe care
a adus-o în mersul ºcolilor creaþiunea dlui Vlãdescu. Trebuie sã revin asupra
acestui punct, pentru ca sã fac sã se înþeleagã mai bine cum întreaga economie
a organizãrii noastre ºcolare este pusã în joc.
Se ºtie starea nenorocitã a învãþãmântului nostru rural, de care nu se putea
folosi decât abia a treia parte din copiii de þãrani. Lipsa de învãþãtori ºi de
localuri de ºcoalã încãpãtoare fãcea cã, deºi în multe pãrþi þãranii se luminaserã
asupra folosului învãþãturii, nu li se puteau primi copiii în ºcoalã.
Ca mijloc tranzitoriu pânã la vremi mai bune, luasem mãsura ca cele trei
divizii ºcolare rurale sã fie chemate la ºcoalã pe rând, unele numai dimineaþa,
altele numai dupã-amiazã. Cu modul acesta, cu aceleaºi localuri ºi cu acelaºi
numãr de învãþãtori, putea sã se foloseascã de ºcoalã un îndoit numãr de copii.
Rezultatul adoptãrii acestei dispoziþii se cunoscuse numai decât: de la un an
la altul, frecventarea ºcolilor rurale crescuse într-o mãsurã aºa de mare, încât în
unele judeþe nu mai rãmãsese niciun copil neadus la ºcoalã.
Dl Vlãdescu distrusese deja acest îmbucurãtor avânt, când a publicat, prin
revizorii sãi, cã se desfiinþeazã amenzile ºcolare ºi cã guvernul nu mai sileºte pe
þãrani sã-ºi trimitã copiii la ºcoalã. ªcolile se goliserã deja; ºi pentru ca nici pe
viitor sã nu se mai poatã umple la loc, a luat toate orele de lecþie de dupã amiazã,
pentru a le consacra exerciþiilor militare. Cu modul acesta, nu numai, se face
imposibilã punerea din nou în practicã a mãsurii alternãrii diviziilor, luatã de
mine, dar s-a redus timpul de lucru util al ºcolii rurale de la 5 la 3 ore pe zi, adicã
aproape la jumãtate din ceea ce era chiar înainte de aplicarea mãsurii mele; aºa
cã, nu numai frecventarea ºcolii rurale va fi redusã la jumãtate din ceea ce o
fãcusem eu, dar ºi acei puþini copii care vor veni la ºcoalã nu vor mai putea lucra
cu învãþãtorul decât jumãtate din timpul cât lucrau altãdatã.
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Sã spunã oricine dacã orice ministru de Instrucþie, altul decât dl Vlãdescu,
va putea tolera mãcar un moment continuarea unui asemenea sistem.
De asemenea, învãþãmântul practic agricol ºi grãdinile ºcolare nu se mai
pot menþine, pe câtã vreme tot timpul care le era consacrat lor s-a dat instructorului militar. Dupã ce atâta vreme se cãutase o formulã care sã convinã învãþãmântului þãrãnesc, tocmai când se credea cã se gãsise una, a trebuit sã se
renunþe la dânsa, pentru a se satisface pofta de reformator a dlui Vlãdescu.
Las ºcolile de trepte intermediare ºi trec la liceu.
ªi aici s-a grãmãdit întreaga programã numai în orele de dimineaþã, ca sã
se facã loc militãriei în cele de dupã amiazã. Aºadar, de hatârul instrucþiei militare, trebuie ºcolarii sã facã patru cursuri diferite unul dupã altul, lucru condamnat de toþi pedagogii, ºi trebuie sã stea nemâncaþi pânã aproape de ora 1 p.m.,
mai ales dacã locuiesc ceva mai departe de ºcoalã. ªi cu toate acestea, nesuficienþa numãrului instructorilor daþi fiecãrei ºcoale face cã fiecare clasã nu
primeºte instrucþia militarã decât o datã pe sãptãmânã. Restul timpului se pierde
cu totul; iar ºcolarii bat strãzile, cãpãtând deprinderi de dezordine ºi de destrãbãlare. Iacã felul de educaþie pe care ne-o dã militarizarea, în locul deprinderilor
de ordine ºi de preþuire a timpului pe care o da buna noastrã ºcoalã civilã, lipsitã
de deprinderile de cazarmã.
Ca corectiv, actualul d. ministru nu a gãsit alt mijloc decât sã ridice cu patrula pe tinerii delincvenþi de pe stradã ºi de prin locurile de perdiþiune ºi sã-i
ducã între baionete la garda pieþei.
Dacã dlui socoteºte cã prin asemenea mijloace se face educaþia unui popor
sau dacã crede cã în acest chip poate face ca creaþiunea dlui Vlãdescu sã fie
altceva decât o pãpuºerie rãufãcãtoare, eu unul nu-l felicit.
Dar concepþiile dlui Vlãdescu nu s-au mãrginit aici. Dupã ce a regulat educaþia liceenilor în modul admirabil de mai sus, d-sa s-a ocupat ºi de instrucþia lor.
Deoarece la 1899, când s-au format actualele programe analitice ale liceelor,
încã nu se revelase inventatorul genial al militarizãrii universale, programele au
fost alcãtuite în vederea a 28 de ore de curs pe sãptãmânã. Dar dl Vlãdescu a redus
acest numãr la 18. A urmat de aici cã programele despre care deja se spunea cã
sunt prea încãrcate pentru 28 de ore, cu atât mai mare cuvânt nu se mai puteau
aplica în 18 ore. Dl Vlãdescu – lucru de mirare – ºi-a dat seama de acest lucru;
dar modul cum a tãiat d-sa nodul gordian nu dezminte întreaga d-sale metodã.
Logica ar fi cerut ca sã se convoace din nou o comisie de 92 de membri, ca
la 1899, care sã facã alte programe, în vederea a 18 ore de curs; ca lucrarea ei
sã treacã din nou prin consiliul general ºi prin consiliul permanent, iar noile
programe sã se aplice treptat clasã cu clasã, începând cu anul ºcolar care ar fi
urmat promulgãrii lor. Aºa cerea dreapta judecatã ºi aºa impunea legea.
Se înþelege cã ar fi trebuit atunci ca materii întregi sã disparã din programã,
iar altele sã fie reduse la jumãtate. Dar ar fi fost cel puþin o sistemã care ar fi
lãsat sã subsiste mãcar ceva din ruinele învãþãmântului nostru secundar.
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Dl Vlãdescu a preferat sã distrugã tot. D-sa a redus orele de curs de la 60
la 45 de minute ºi pe urmã a dat ordin profesorilor ca în aceste 45 de minute sã
facã din programã numai cât pot, iar de rest sã nu se îngrijeascã.
Dacã ministrul care a luat aceastã dispoziþie ar fi fost vreunul din noii
instructori cu trei clase primare, lucrul s-ar mai înþelege. Dar ca un om care a
trecut ºi el prin ºcoli, care a fost inspector ºcolar ºi care este profesor universitar,
sã fi dat un asemenea ordin, este într-adevãr extraordinar.
O programã este un organism, care nu poate trãi amputat pe jumãtate.
Uitat-a dl Vlãdescu tot ce a învãþat la ºcoalã pânã într-atâta încât sã nu-ºi dea
seamã cã ºcolarul care în clasa V nu va fi fãcut decât pe jumãtate cursul de
istorie, de matematicã, de limba latinã, nu va mai putea face niciun pas în
clasele urmãtoare? Ori mania de a reforma l-a orbit pânã într-atâta încât sã nu
înþeleagã ceea ce orice om cu un dram de judecatã ar fi înþeles?
Fãrã îndoialã, o asemenea faptã constituie un caz psihologic interesant.
Dar, dacã organizarea noastrã de stat este aºa de defectuoasã încât sã fi putut o
asemenea mentalitate sã se execute nesupãratã timp de doi ani pe socoteala
instituþiilor noastre celor mai fundamentale, nu e un cuvânt pentru ca acum sã
stãm înlemniþi în faþa celor petrecute. Dacã dl Vlãdescu a putut sã strice tot, este
acum o datorie ca tot ce a stricat d-sa sã se punã la loc ºi sã se distrugã fãrã
cruþare toate urmele perioadei de incoerenþã ilustrate de d-sa.
* * *
Militarizarea este pentru ºcoalã o loviturã de moarte. Cel puþin pentru instituþia armatei este ea de vreun folos?
Am arãtat în articolul meu precedent cã nu e aºa. Dar asupra acestui lucru
trebuie sã mai revin.
Deschid bugetul Ministerului de Rãzboi ºi vãd dintr-însul cã pentru 21.213
soldaþi de infanterie sunt 7.430 de instructori diferiþi: cãprari, sergenþi ºi sergenþi
majori. Organizaþia dlui Vlãdescu prevede un instructor pentru fiecare ºcoalã,
ceea ce face un maximum de 5.000 de instructori. Numãrul copiilor de instruit
se evalueazã la 200.000, cãci pentru acest numãr ministerul comandã puºti, imprimã cãrþile speciale etc. Aºadar, pe când în armatã revine un instructor la 3
soldaþi, dl Vlãdescu a dat un instructor pentru 40 de copii. Sã se mai punã la
socotealã zburdãlnicia copilãreascã, imposibilitatea de a se aplica în ºcoalã regimul vergilor ºi al carcerei fãrã a provoca o revoltã generalã, timpul abia de douã
ore pe sãptãmânã cât un ºcolar are aface cu instructorul militar, ºi atunci se va
vedea ce imensã mistificare este pretinsa militarizare a ºcolãrimii noastre.
Dar, chiar dacã s-ar reuºi ca, cu sacrificiul întregii economii a învãþãmântului nostru, sã se introducã în capul copiilor teoriile cuprinse în oficialul Manual
regulamentar practic ºi teoretic al exercitiilor de infanterie, va fi aceasta o
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contribuþie serioasã la educaþia militarã a viitorului soldat? Ar fi o copilãrie a se
pretinde aºa ceva.
În Anglia, colonelul Pollock a dovedit cã sunt de ajuns ºase luni pentru a da
unui om, nu numai instrucþia curat de formã ºi aproape inutilã a miºcãrilor
automatice, dar întreaga instrucþie militarã a unui soldat, pentru a face din el un
luptãtor în adevãr util ºi inteligent, iar nu o simplã maºinã care sã execute câteva
miºcãri dupã comandã.
La noi ofiþerii instruiþi afirmã cã toatã aceastã instrucþie automaticã se poate
învãþa, cu un bun instructor, în 20 de zile. Aºadar, pentru ca instrucþia viitorilor
soldaþi sã se scurteze cu 20 de zile când ei vor fi la cazarmã, a trebuit sã se tulbure
pânã în fundament întregul învãþãmânt, sã se supunã copiii la o muncã absurdã
timp de trei ani pentru cei primari, de 11 ani pentru cei ce terminã liceul, sã se
cheltuiascã milioane, sã se compromitã silinþele, deja în mare parte încoronate cu
succes, de a se îmbunãtãþii metodele ºi a se moderniza ºcoala, pentru a o restrânge
în cercul de idei ºi de apucãturi ale cãprarilor ºi sergenþilor cu trei clase primare.
A trebuit, în adevãr, îndelunga rãbdare a noastrã ºi mai ales cunoscuta noastrã
indiferenþã în treburile ºcolare, pentru ca o asemenea enormitate sã poatã lua
naºtere ºi sã dureze, fie ºi trei luni.
În toate armatele europene, lipsa de instructori militari este o chestie gravã.
La noi ea este mai gravã decât pe aiurea ºi se acordã avantaje speciale pentru
reangajarea sergenþilor. Cei 5.000 de instructori puºi sã facã rãu în ºcoli ar putea
deci sã fie întrebuinþaþi cu folos acolo unde este menirea lor sã fie întrebuinþaþi.
Ce lipsã de chibzuialã a trebuit pentru ca sã se facã armatei un aºa de mare rãu
imediat, pentru a alerga dupã o fantasmagorie absurdã!
Dar rãul ce se face armatei nu ne priveºte pe noi, oamenii de ºcoalã. Priveºte pe conducãtorii ei modul cum înþeleg ei sã-i asigure interesele. Dar dacã
nu avem a ne amesteca noi sã dãm sfaturi care nu ni se cer, cu mai mare cuvânt
nu putem admite ca în chestiile de ºcoalã, în care noi ne pricepem mai bine
decât oricare alþii, sã ni se impunã rãsturnarea întregii ordine de lucruri stabilite
de cãtre oameni care nu-i cunosc ºi nu-i înþeleg rostul.
Scopul ºcoalei este instrucþia ºi educaþia tinerimii.
Pentru instrucþie, am vãzut care e soarta ei, deoarece ºcoalele rurale se
golesc, iar în licee învãþãmântul s-a redus de la 28 la 18 ore pe sãptãmânã ºi ora
de 60 minute la 45. Aceasta înseamnã cã s-a luat 25 la sutã din întregul timp al
învãþãmântului a se da numai învãþãturii regulamentului de infanterie. Pentru
care materie de învãþãmânt s-ar putea face aºa ceva? Dacã un autor de programe
ar cerca sã dea 25% din timp numai învãþãturii limbii materne sau numai istoriei
naþionale, cine i-ar permite sã facã aºa ceva? ªi, cu toate astea, un profesor de
limba românã ºi unul de istoria þãrii pot desigur sã facã mult mai mult pentru
educaþia patrioticã a tinerimii decât toþi cei 5.000 de sergenþi la un loc.
Dar, afarã de aceasta, educaþia nu poate sã fie unilateralã; ºi chiar dacã ni s-ar
spune cã patriotismul unui sergent cu trei clase primare face mai mult decât
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patriotismul luminat al profesorului de istorie, cum rãmâne cu educaþia moralã ºi
cetãþeneascã? Fi-va condamnatã tinerimea noastrã a nu o primi decât din înjurãturi, ghionturi ºi celelalte apucãturi de cazarmã? Cãci, cu toate circulãrile dlui
ministru, zicãtoarea Chassez la naturel, il revient au galop(52) va fi totdeauna
adevãratã. Nu e zi în care sã nu ne ajungã la cunoºtinþã noi dovezi de brutalitate
ºi de obiceiurile urâte care au fãcut invazie în ºcoalele noastre. Într-un loc,
instructorul loveºte pe un copil de 11 ani cu capul de un scaun ºi-i sparge capul.
Aiurea, copiii sunt þinuþi ore întregi la instrucþie pe un ger de 6°, ºi când învãþãtoarea intervine ca sã facã sã înceteze aceastã sãlbãticie, instructorul îi zice vorbe
groase. La Craiova, ca sã pedepseascã pe copii pentru o miºcare rãu fãcutã,
instructorul, un birjar, îi împarte în douã grupe ºi-i pune sã se scuipe unii pe alþii.
Aiurea, instructorul completeazã „educaþia patrioticã“ a elevilor lui, învãþându-i
cântece de cazarmã, în care se vorbeºte despre ibovnica lui.
Când va veni vremea îndreptãrii, va trebui cu fierul roºu sã se cureþe urmele
lãsate de asemenea monstruozitãþi.
Militarizarea ºcolilor este, fãrã îndoialã, o întoarcere spre trecut, o revenire
la barbarie, la vremea când instructorii ºi educatorii tinerimii erau ei înºiºi lipsiþi
de instrucþie ºi de cea mai elementarã educaþiune. În zadar s-au fãcut silinþe
atâþia ani pentru a se avea ºcoli normale bune, în care viitorii învãþãtori sunt formaþi anume pentru chemarea lor; în zadar liceele ºi universitãþile ne-au dat tineri
instruiþi ºi cu creºtere bunã, pe care examene riguroase îi selecþioneazã pentru
cariera didacticã. Ei trebuie toþi sã se dea la o parte, ca sã facã loc metodelor de
educaþie ale sergenþilor cu trei clase primare.
Cu câtã greutate ºtiinþa educaþiei a fost introdusã la noi! Câtã muncã a trebuit
pentru a se desfiinþa memorizarea de lucruri neînþelese care abrutizau pe copii! ªi
ajunseserãm a face sã se generalizeze metodele cele mai bune de învãþãmânt. Va
trebui însã sã renunþãm la ele, cãci instructorii militari vin sã ne impunã ei
metodele lor. Vom vedea pe viitor ºi pe copiii de 10 ani supuºi la sisteme de educaþie pe care dl Sadoveanu(53) o descrie în Cãprarul Gheorghiþã1. Îi vom vedea pe
toþi repetând în mod inconºtient formule neînþelese, amestecate cu cuvinte
scâlciate, sub groaza ghionturilor ºi a înjurãturilor. Faimoasa educaþie fizicã ºi
patrioticã se va reduce ºi pentru ei la înºirarea pe din afarã a regulilor salutului
superiorului, care îi învaþã chipul de a þine „cotul falnic“ (?), la învãþarea numãrului galoanelor de pe mâneci ºi al cuielor de la cizmele celor mai mari. Dupã ce
vor fi învãþat toate acestea, vom putea dormi liniºtiþi; dl Vlãdescu va fi asigurat
pentru veºnicie gloria ºi puterea neamului românesc.

1. E vorba de volumul de schiþe publicate de M. Sadoveanu în 1906 sub titlul Amintirile
Cãprarului Gheorghiþã, în care se vãd metodele de instrucþie întrebuinþate în acele vremi în
cazarmã.

+Opere_vol_VIII_30_09.qxd

12/3/2010

11:52 AM

Page 265

Polemice ºi politice (1905–1907) / 265

* * *
Mai este o faþã sub care trebuie privitã aceastã chestie: aceea a cheltuielilor
ce ea ocazioneazã, pe de o parte pentru pãrinþi, pe de alta pentru diversele bugete publice.
Se ºtie cã primul efect al reformei dlui Vlãdescu a fost cã toþi elevii de ºcoli
primare ºi secundare au cãpãtat grade militare, însoþite, se înþelege, de cuvenitele
galoane. A urmat apoi, în multe ºcoli, modificarea uniformelor simple ºi ieftine de
mai înainte prin altele care sã semene mai bine a uniforme ofiþereºti. Unii directori
au impus pompoane ºi cizme de lac. Au venit pe urmã centuroanele, baionetele ºi
tot felul de accesorii. Chiar la ºcolile primare, fãrã a excepta pe cele de la þarã,
s-au impus uniforme cu bende colorate, raniþe ºi altele. Dupã aceea, ºcolarii vor
cumpãra puºtile, din care Casa ªcoalelor a comandat deja 200.000 de bucãþi, ºi
cãrþile de instrucþie militarã, deja imprimate tot în atâtea sute de mii de exemplare.
Avem elemente pentru a evalua în mod destul de aproximativ la cât se
ridicã aceste diverse cheltuieli.
Hazlia circularã a revizorului militar ºcolar pe care am publicat-o în numãrul precedent al ,,Revistei generale a învãþãmântului“ spune cã toþi elevii de
clasele III, IV ºi V primare, urbane ºi rurale, trebuie sã aibã uniformã1.
Numai tunica de uniformã costã cel puþin 5 lei. În Târgoviºte, fiecare elev
dã 3 lei pentru 3 metri de pânzã, plus 2 lei 50 bani pentru lucrul ei.
Accesoriile, dupã circulara citatã mai sus, sunt:
Raniþa cu toate ale ei ....................................... 2 lei 25 bani
Centuronul cu cartuºiera.................................. 2 lei 15 bani
Cãciula cu accesoriile ei ................................. 1 lei 60 bani
Copiii vor trebui apoi sã-ºi cumpere o puºcã din cele comandate de Casa
ªcoalelor. Preþul lor, dupã cum am aflat din sorginte oficialã, va fi de 6 lei bucata; alþii mi-au spus cifre mult mai mari.
Cãrþile de instrucþie militarã vor costa una 2 lei 50 bani ºi alta 1 leu 20 bani2.
Punând toate acestea la un loc, ajungem la un total de 20 lei 70 bani pentru
ºcolarii de curs primar, prin urmare ºi pentru toþi copii de þãrani.
La cursul secundar, pe lângã toate acestea, ºi pe lângã alte adaosuri de
cheltuieli de uniformã, mai trebuie socotit 6 lei pentru galoane în cursul inferior
ºi 12 lei în cursul superior, aºa cã pe un elev secundar militãria îl costã în cifrã
rotundã între 30 ºi 40 lei pe an.
Pentru ºcolarii secundari este deja o sarcinã grea aceasta; dar pentru cei mai
mulþi din cei primari ea este o împiedicare absolutã de a urma la ºcoalã. Când
toatã lumea ºtie sãrãcia extremã a o mulþime de copii, când la þarã mai ales sunt
1. Publicatã în ,,Revista generalã“, Anul II, 1906–1907, p. 443 nr. 6, ianuarie 1907.
2. Mi se spune cã punerea în vânzare a acestor cãrþi ar fi dat loc la oarecare combinaþii
comerciale care au îndoit preþul lor. Voi cãuta sã verific acest fapt. (Nota autorului.)
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o mulþime care nu pot veni iarna la ºcoalã pentru cã nu au opinci ºi cãciulã, când
nenumãraþi þãrani ºi chiar pãrinþi de la oraº nu sunt în stare sã cumpere nici
abecedarul de 30 bani, trebuie sã fie cineva ori lipsit de minte ori lipsit de bunã
credinþã, pentru a le impune cheltuialã de 20 lei de fiecare copil. Acesta nu este
decât un mijloc abãtut ºi necinstit de a se realiza ideea reacþionarã, de a se reduce
învãþãmântul þãranilor numai la citire ºi scriere, cãci de nevoie copiii lor nu vor
mai putea trece în clasa III, de vreme ce pentru asta trebuie sã cheltuiascã 20 lei.
O lege care, în chip aºa de îndrãzneþ, tinde sã anuleze prescrierea expresã a
Constituþiei, cã „învãþãmântul primar este obligatoriu ºi gratuit pentru toþi românii“, este nulã de drept. Dacã ar fi permis a se anula astfel dispoziþiile cele mai
fundamentale ale organizaþiei noastre de stat modern, ar fi sã tolerãm anarhia în
folosul ideilor celor mai înapoiate ºi al indivizilor celor mai lipsiþi de scrupule,
ºi aceasta nu se poate. Când nu vom putea merge înainte, vom sta pe loc; dar
înapoi nu ne vom lãsa sã ne ducã cel dintâi venit.
Statul, comunele ºi judeþele sunt ºi ele supuse la sarcini grele, pentru
satisfacerea fanteziei dlui Vlãdescu. În bugetul pe 1905–1906 al Ministerului de
Instrucþie, o sumã de 400.000 lei a fost afectatã pentru aceasta ºi în exerciþiul
viitor aceastã sumã va fi cel puþin îndoitã. Casa ªcoalelor, pe care administraþia
dlui Vlãdescu a adus-o la faliment, trebuie sã plãteascã cele 200.000 puºti ºi tot
atâtea cãrþi de instrucþie militarã. Fiecare din cele 3000 de comune a fost obligatã
sã prevadã în bugetul sãu câte o sumã de 300 lei pe an pentru instrucþia militarã.
Toate acestea la un loc fac milioane. ªi, în timpul acesta, sunt încã 400.000 de
copii la þarã pentru care nu sunt nici ºcoli, nici învãþãtori. În loc sã se completeze
aceastã lipsã, care ne face de ruºinea lumii, în loc de a se aviza la îmbunãtãþirea
soartei învãþãtorilor, în loc de a se da lemne ºi cele ce trebuie ºcolilor care stau
lipsite de toate, se aruncã pe fereastrã milioanele pentru parodii ridicole, când nu
sunt odioase. ªi nici atâta nu a ajuns: se pusese ochiul ºi pe Bãncile Populare, ca
sã le oblige sã facã împrumuturi instructorilor militari. Se putea sã ºtie dl
Vlãdescu cã sunt undeva bani ºi sã nu cerce a pune mâna într-înºii?
Pentru transportul învãþãtorilor la cercurile culturale, eu nu puteam avea 3 lei
pe lunã, dar acum se aruncã 300 lei pe an pentru transportul instructorilor militari.
Pentru controlarea ºi conducerea întregului învãþãmânt primar, niciodatã nu s-a
putut avea mai mult de un revizor ºcolar pe judeþ, iar pentru instrucþia militarã
singurã se dau deodatã trei revizori militari de fiecare judeþ.
Toate acestea sunt lucruri care nu se puteau petrece decât într-o stare tulburatã ºi sub o conducere ca aceea care a apãsat timp de doi ani asupra
învãþãmântului nostru. Este însã cert cã trebuie sã se revinã la starea normalã cât
mai curând. Reforma ºcolarã a fost o operã prea mare, pentru ca în cele din urmã
ea sã nu ajungã la alt rezultat decât acela de a face din ºcoalã o anexã a cazarmei.
(,,Revista generalã a învãþãmântului“, Anul II, 1906–1907, nr. 5, 1 decembrie 1906, pp.
304-309, nr. 7, 1 februarie 1907, pp. 449-457.)
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33.
ªcoala naþionalistã
Într-o serie de articole publicate în aceastã ,,Revistã generalã a învãþãmântului“, doi colaboratori ai noºtri au ridicat chestia învãþãmântului, în ceea ce priveºte naþionalitãþile strãine din Dobrogea1. Lucrul însã are o însemnãtate mai
mare ºi meritã sã fie considerat dintr-un punct de vedere mai general.
* * *
Timpul în care trãim formeazã fãrã îndoialã una din epocile cele mai
însemnate din istorie. Niciodatã poate în trecut nu s-au vãzut ridicate în acelaºi
timp atâtea chestii fundamentale, de a cãror soluþie sã atârne îndrumarea viitoare a omenirii.
Printre aceste chestii, una din cele mai însemnate este învierea principiului
naþionalitãþilor, în virtutea cãruia fiecare popor cautã sã-ºi asigure existenþa,
unind într-un mãnunchi toate elementele naþionale, pe baza legãturilor naturale
pe care le constituie unitatea de limbã, de tradiþii, de credinþe, de aspiraþiuni ºi
de nevoi.
În lupta aceasta, mai mult sau mai puþin pacificã, ºcoala, dacã nu este cel
dintâi, dar este desigur printre cele dintâi ºi cele mai puternice mijloace de
acþiune.
Adevãrul acesta îl afirmã toatã lumea. Dar pentru cã la noi sunt mulþi care,
pe când vorbesc aºa, lucreazã ca ºi când nu ar fi convinºi de ceea ce spun, poate
nu e de prisos sã ne aruncãm un moment ochii, ca sã vedem ce se petrece în lume.
S-au împlinit tocmai o sutã de ani de când Germania fusese ºtearsã din
numãrul naþiunilor libere. Dar când împrejurãrile au lãsat-o sã mai respire, ea s-a
pus cu hãrnicie, cu ardoare, sã creeze admirabila organizaþie ºcolarã care, în 55
de ani, a dus-o de la cea mai de jos treaptã a cãderii la lumea aspiraþiilor ei,
1. Înainte de publicarea acestui articol, am gãsit urmãtoarele articole în ,,Revista
generalã a învãþãmântului“ despre chestia de care se ocupã Haret: C. Moisil, ªcoala
dobrogeanã, Anul I, 1905–1906, p. 561, 670; C. Moisil, ªcolile din Tulcea, Anul II,
1906–1907, p. 89; V. Vârtolaº, Propunere antinaþionalã, Anul II, 1906–1907, p. 252.
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urmãrite de secole. În universitãþile germane, în gimnaziile ei, în ºcolile ei cele
mai modeste, s-au aºezat pe tãcute temeliile de aramã ale celui mai puternic stat
contemporan, puternic pentru cã este un gând, o aspiraþie comunã care leagã la
un loc pe toþi germanii. Ceea ce sabia lui Barbarossa(54) ºi a lui Carol Quintul(55)
nu putuse face în o mie de ani, filosofii ºi dascãlii au fãcut în o jumãtate de secol.
Exemplul Germaniei îl urmeazã acum Japonia, ale cãrei ºcoli au contribuit
poate mai mult decât orice pentru a face, în 40 de ani, din aceste insule necunoscute unul din statele cele mai puternice ºi mai înaintate.
Sunt cunoscute tendinþele de dominaþiune asupra spiritelor ale catolicismului,
ºi stãruinþa cu care luptã el de douãzeci de secole ca sã o realizeze. Pentru aceasta,
pe lângã bisericã, el are la dispoziþie disciplina sa de fier, admirabila sa organizaþie
ºi tenacitatea neînfrântã cu care ºtie sã urmãreascã secole întregi realizarea unui
scop. Dar, pe lângã toate acestea, el a cãutat sã punã mâna, încã de demult, pe un
mijloc de stãpânire asupra sufletelor mai puternic poate chiar decât biserica: pe
ºccalã. ªi azi, când Franþa a întreprins lupta de emancipare de sub dependenþa
catolicismului – emancipare nu numai intelectualã, dar ºi politicã –, cel dintâi
lucru ce a fãcut a fost sã smulgã învãþãmântul din mâinile clerului catolic. ªtia ea
bine cã fãrã aceasta toate sforþãrile ei ar fi fost zadarnice.
În Anglia, chiar în momentul acesta, urmeazã luptã înverºunatã între elementele progresiste ºi cele reacþionare pentru stãpânirea ºcolii primare, cele din
urmã voind sã o punã sub dependenþa clerului, celelalte sã o scape de aceastã
lãnþuire. ªi doar poporul englez este un popor cult, ºi care înþelege mai bine
decât oricare altul rostul vieþii sale publice. Dar tocmai pentru aceea el îºi dã
seama cã ziua de mâine va fi aºa cum o va prepara ºcoala ºi de aceea ambele
partide luptã pentru stãpânirea ºcolii cu mai multã aprindere decât pentru orice
altã chestie economicã sau politicã.
Prin ºcoalã, puternica Germanie cautã sã asimileze azi pe polonii din Posen(56). Prin ºcoalã Ungaria se sileºte sã realizeze unitatea sa naþionalã. ªi dacã în
aceste întreprinderi succesul nu corespunde silinþelor, cauza trebuie cãutatã aiurea, iar nu în neputinþa ºcolii.
E lesne de înþeles cã pentru popoarele mici, cãrora nu le este permis a neglija nimic din ce le poate asigura existenþa neatârnatã, ar fi o dovadã de orbire
neauzitã dacã nu ar înþelege datoria ce au de a face din ºcoalã pavãza naþionalitãþii lor. De aceea, vedem cã, de cele mai multe ori, cel dintâi act al oricãrei
acþiuni naþionale este pe tãrâmul ºcolar.
Numai mulþumitã ºcolilor sale, înfiinþate ºi întreþinute prin mijloace particulare încã din vremea dominaþiei turceºti, bulgarii au pãstrat aºa de vie conºtiinþa
lor naþionalã ºi s-au gãsit pregãtiþi pentru viaþa liberã atunci când a venit momentul. Prin ºcoli luptã naþionalitãþile rivale în Macedonia. ªi chiar noi, românii,
considerãm deschiderea ºcolilor lui Asachi, Veniamin Costachi ºi Lazãr ca primul
act conºtient al vieþii noastre naþionale, în urma lungii agonii a perioadei
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fanarioþilor1. ªi mã întreb unde am fi noi astãzi dacã modestele noastre ºcoli naþionale de pe atunci ar fi dispãrut sub încercarea de înstrãinare a lui George Bibescu2.
Astãzi strãlucesc pentru noi zile mai bune; dar datoria noastrã de a ne
îngriji de ºcoalã nu s-a micºorat deloc; din contrã. Existenþa unui popor nu este
asiguratã decât atâta timp cât toate elementele lui sunt strâns unite, ºi unire nu
poate fi dacã întregul popor nu se creºte ºi nu se întreþine în simþiri comune de
iubire de þarã ºi de neam.
Întrebarea este dacã noi dãm destulã atenþie acestui lucru ºi dacã ºcoala
noastrã meritã pe deplin numele de ºcoalã naþionalã.
Nu mã voi ocupa în articolul de faþã de felul cum ne-am îngrijit de cultivarea simþului naþional al propriilor noºtri copii de limbã românã, în ºcolile
publice. Poate asupra acestei chestii voi reveni altãdatã. Cu toate acestea, pentru
a nu lãsa impresia cã aº avea cine ºtie ce rezerve de fãcut, trebuie sã spun cã,
oricare ar fi fost învinovãþirile care se aduceau învãþãmântului nostru pe aceastã
temã, de câþiva ani se constatã o vãditã îmbunãtãþire, care sper cã va merge
accentuându-se din ce în ce.
În schimb, însã, continuãm a fi de cea mai culpabilã indiferenþã în ceea ce
priveºte acþiunea ºcolii faþã de elementul strãin, precum ºi de acþiunea ºcolii
strãine la noi.
În aceastã privinþã, noi am fost totdeauna de o nepãsare ºi de o uºurinþã care
îmi închipuiesc cã, pentru strãini, trebuie sã fie un continuu subiect de mirare.
* * *
Este foarte departe de mine gândul vreunei încercãri de deznaþionalizare, pe
cale ºcolarã sau altfel, a naþionalitãþilor strãine care fac parte integrantã din statul
român. Chiar dacã convingerile mele personale nu ar fi cu totul opuse unei asemenea politici, mi-ar fi de ajuns sã consider fiascul complet ce au avut ºi discreditul ce au adus asemenea încercãri asupra acelor care le-au fãcut pe aiurea.
Au trecut timpurile când un cuceritor, îmbãtat de gloria ºi de puterea lui,
putea crede cã fiinþa unui popor se poate suprima în scurtã vreme prin un act
1. Aluzie la înfiinþarea Seminariului de la Socola de mitropolitul Veniamin Costache în
1803, a ªcoalei de ingineri hotarnici de cãtre G. Asachi în 1813 ºi la aºezarea Academiei
româneºti a lui Gh. Lazãr în 1818 în localul de la Sf. Sava, unde fusese ªcoala greceascã.
2. Aluzie la mãsurile luate de George Bibescu prin legea de la 21 februarie 1847. Erau trei
categorii de ºcoale: comunale (în sate), elementare (în oraºe) ºi academice. Reprezentanta acestor din urmã era cea din colegiul de la Sf. Sava, în care limba românã nu avea profesor special
ºi afarã de cursurile de limbi strãine (latinã, elenã, francezã, germanã ºi slavonã) se fãceau ºi
unele materii în limba francezã. Tot atunci s-a înfiinþat ºi un pensionat de fete dupã aceleaºi
principii. Aceastã organizare a început sã se aplice în anul ºcolar 1847–1848, dar se ºtie cã în
iunie a venit revoluþia care a desfiinþat organizarea aceea ºi apoi ªtirbei a dat alta în 1851.
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violent. Deznaþionalizarea este un act de evoluþiune înceatã, de penetraþiune ºi
de absorbire a unui popor prin altul. ªcoala poate sã contribuie la dânsa întrucâtva; dar factorul principal este timpul, cultura mai realã ºi vitalitatea mai mare
a unei rase faþã de alta.
Dacã dar pentru unitatea ºi tãria statului este de dorit ca toate naþionalitãþile
de pe teritoriul nostru sã ajungã a se contopi în una singurã, care sã fie rezultanta
tuturor, calea cea mai sigurã este de a întãri cât mai mult elementul dominant,
prin culturã, prin o viaþã mai bunã, prin înþelegerea cât mai exactã a rostului
nostru în lume, prin dezvoltarea cât mai mare a simþului de iubire de þarã ºi de
mândrie de neam. Cine vrea sã scurteze cursul vremii pe alte cãi, îºi pierde timpul ºi munca în zadar ºi din vântul pe care-l seamãnã nu va culege decât furtunã.
Dar dacã de o acþiune de deznaþionalizare nu poate fi vorba, sunt alte lucruri pe
care suntem datori sã le facem ºi altele pe care nu le putem tolera.
Datori suntem a ne îngriji ca toþi supuºii þãrii sã poatã trãi unii lângã alþii în
bunã înþelegere ºi în sentimente de stimã, dacã nu ºi de iubire reciprocã. Pentru
aceasta, prima condiþie este ca ei sã se poatã înþelege în vorbã. Trebuie dar ca toþi
cei care trãiesc sub ocrotirea statului român ºi a legilor lui sã cunoascã limba poporului dominant. Altãdatã în Austria ºi în Ungaria, unde naþionalitãþile erau de
forþe aproape egale, pentru înþelegerea lor se adoptase limba latinã. La noi, unde
naþionalitãþile heteroglote nu reprezintã decât o fracþiune neînsemnatã din populaþia þãrii, chestia alegerii limbii comune nu poate face obiectul unei discuþii.
Îngrijitu-ne-am noi oare de aceastã datorie? Rãspunsul ni-l dau satele de
bulgari, de ruteni ºi de unguri, aºezaþi la noi de sute de ani, ºi în care cu toate acestea se întâlnesc nu puþini oameni care nu înþeleg o vorbã româneascã. Nu era
vorba sã-i facem sã-ºi uite limba lor; puteau sã ºi-o þinã; dar era de datoria noastrã sã nu tolerãm ca sute de ani sã trãiascã în mijlocul nostru o mânã de oameni,
care sã refuze cu încãpãþânare chiar acest modest semn de recunoºtinþã ºi de prietenie pentru ospitalitatea pe care le-o dãm pe pãmântul nostru pãrintesc, de a consimþi sã ne înþeleagã vorba.
Sunt abia câþiva ani de când prin aceste sate am fãcut ºcoli. Dar am lãsat pe
învãþãtori în plata lui Dumnezeu, fãrã niciun sprijin în faþa primarului, preotului
ºi a satului întreg, care, se înþelege, nu-l vedeau cu ochi buni; ba încã nu odatã s-a
întâmplat ca pe învãþãtorii cei mai energici sã-i lovim, pentru a face pe placul
celor care nu puteau suferi acþiunea lor naþionalã.
Acestea nu sunt lucruri din alte vremi; se petrec ºi azi. Dovadã este faptul urmãtor: se luase dispoziþia, în 1903 ºi 1904, ca în satele heteroglote sã se trimitã
cei mai buni învãþãtori ºi, pentru suplimentul de muncã ce le impunea situaþia lor,
sã li se dea un mic supliment de leafã. Dar dl Vlãdescu, al cãrui nume se vede cã
a fost predestinat sã fie legat de orice act rãu, s-a grãbit sã retrimitã în acele sate
pe învãþãtorii care nu fãcuserã nimic, iar fondul pentru subvenþionare sã-l risipeascã pentru rãsplãtirea tuturor netrebnicilor.
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Un ministru neconºtient de datoria lui va fi dar cauza cã satele noastre
heteroglote vor continua sã formeze în mijlocul þãrii un fel de þarã strãinã; strãinã nu numai prin limbã, ci ºi prin tendinþe ºi sentimente; cãci numai noi nu ne
dãm seama cã lipsa aceasta de apropiere nu este efectul numai al întâmplãrii sau
inerþiei. Pe când noi stãm nepãsãtori, pe când facem discursuri naþionaliste cu
manifestãri pe strãzi, pe când risipim milioane pe creaþiuni inepte, ca militarizarea ºcolilor, dar refuzãm gologanii pentru a susþine pe cei ce luptã, în timpul
acesta alþii lucreazã, în propria noastrã þarã, sub nasul nostru, pentru a ne
înstrãina inimile supuºilor noºtri ºi a ni-i face duºmani.
ªi ca sã nu se zicã cã fac numai fraze goale, neîntemeiate pe nimic, iacã fapte.
Acum 20 de ani s-a primit la minister un teanc întreg de cãrþi bulgare, confiscate în ºcolile comunitãþilor bulgãreºti din Dobrogea. Toate aceste cãrþi erau
concepute într-un spirit care se poate judeca dupã acest singur fapt: cã, în cãrþile
de geografie, judeþele Tulcea ºi Constanþa erau puse ºi numãrate printre judeþele
Bulgariei. ªi cu toate acestea, nu s-au închis ºcolile în care se preda o asemenea
instrucþie. S-au invocat motive diplomatice, ca ºi când era vreun motiv care
putea avea valoare în faþa unei asemenea enormitãþi1.
Chiar acum nu de mult s-au gãsit în ºcolile bulgare din Dobrogea, hãrþi care
înglobeazã aceastã provincie la Bulgaria.
Acum câþiva ani, într-un sat de la porþile Bucureºtilor, într-o predicã la bisericã, s-a spus auditorilor sã nu uite cã ei nu sunt ºi nu trebuie sã fie români. În
ce scop aceasta? Cãci locuitorii aceia trãiesc în cea mai deplinã liniºte ºi nimeni
nu-i tulburã, nici pentru limba, nici pentru religia lor.
Satele cu locuitori strãini din Moldova sunt vizitate destul de des de un personaj politic strãin, care umblã din loc în loc, primit ºi ajutat de autoritãþile comunale,
face inspecþii, þine întruniri ºi discursuri, în care încãlzeºte zelul sãtenilor noºtri
pentru un ideal naþional altul decât cel românesc. Dar în mod regulat autoritãþile
centrale nu aflã de aceste vizite decât peste douã sau trei luni, dupã ce vizitatorul
a trecut înapoi graniþa. În orice caz, nu am cunoºtinþã de vreun primar sau notar
care sã fi fost pedepsit precum meritã, pentru chipul cum îºi fãcuse datoria în asemenea împrejurãri.
ªcolile înfiinþate de noi în satele ungureºti stau goale; primarii, notarii ºi
preoþii respectivi se întrec în inventarea de tot felul de mijloace pentru a împiedica pe copii de la frecventare; uneori de pe amvon se ameninþã pãrinþii cu
pedepsele eterne, dacã îºi vor trimite copiii la ºcoala românescã. De aceea, în
acele sate nu poþi cere niciun pahar de apã pe româneºte, cãci nu are cine sã te
înþeleagã. Dar, în timpul acesta, nu e casã din sat în care sã nu se afle Abecedarul pentru copiii unguri din Moldova ºi Calendarul pentru ungurii din România, imprimate peste graniþã anume pentru ei, se înþelege în ce fel ºi cu ce scop.
1. Despre aceastã chestiune ºi despre mãsurile luate de Haret ca ministru, vezi
colecþiunea de faþã, vol. I, p. 341, vol. II, p. 164.
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Se ºtie înverºunarea cu care ºcolile bulgare din Dobrogea, precum ºi cele ale
comunitãþilor greceºti s-au opus a da învãþãmântului limbii, istoriei ºi geografiei
României locul pe care aceste materii au drept sã-l ocupe în programa oricãrei
ºcoli destinate unor copii supuºi români. Douãzeci de ani trecuþi am stat nemiºcaþi
ºi indiferenþi în faþa acestei rezistenþe, manifestate uneori pânã ºi prin ameninþãri
cu revolverul, ºi abia ne-am îndurat sã punem capãt scandalului prin închiderea
ºcolilor vinovate, lucru care ar fi trebuit fãcut chiar din prima zi.
Aº putea continua mult cu înºirarea de fapte de acest fel; dar ar fi fastidios
ºi inutil. Scopul ce se urmãreºte prin ele este evident, precum e evidentã ºi
indiferenþa ori nepriceperea de care am dat noi dovadã. ªi cu toate acestea, ce
uºor era de vãzut ceea ce aveam de fãcut!
În prima linie, aveam datoria de a ne apãra drepturile noastre de stat liber
ºi stãpân la el acasã. Oaspeþii nepoftiþi, care îºi permit sã se amestece acolo unde
nu au ce cãuta, trebuiau primiþi în acelaºi fel cum am fi noi primiþi în þara lor,
dacã ne-am permite acelaºi lucru acolo. Nu trebuia tolerat niciun moment ca
copiii supuºi români sã primeascã instrucþia de la un personal didactic ales ºi
numit de autoritãþi strãine de peste graniþã. Trebuia sã avem ochii în patru, ca
învãþãmântul acestor copii sã fie ºi el inspirat ºi îmbibat întocmai de gândirile
ºi aspiraþiile de care suntem ºi noi însufleþiþi. Trebuia în fine ca, în loc sã lãsãm
ºcoala sã devinã, în mâna altora, un mijloc de acþiune contra ideii noastre de stat
ºi o piedicã la apropierea ºi înfrãþirea concetãþenilor noºtri de orice limbã, sã o
facem sã fie, din contrã, un mijloc de a prepara ºi a asigura fuziunea tuturor în
acelaºi gând de iubire de þarã, independent de deosebirea de origine.
ªi din acest punct de vedere, voi zice în treacãt cã nu împãrtãºesc modul de
a vedea al dlui C. Moisil1, care cere ca, în Dobrogea, copiii diverselor naþionalitãþi sã fie educaþi în ºcoli deosebite. Inconvenientele ce semnaleazã d-sa sunt
de ordine cu totul secundarã, faþã de consideraþia primordialã cã suntem datori
ca prin toate mijloacele sã cãutãm a apropia ºi a înfrãþi pe cei de limbi deosebite,
ºi cã ºcoala este desigur cel mai puternic mijloc pentru aceasta. Sã se schimbe
organizaþiunea actualã, dacã nu e bunã; sã se înmulþeascã personalul; sã se
înmulþeascã grãdinile de copii; sã se dea bani mai mulþi; dar sã nu deprindem
încã de mici pe dobrogeni a trãi cu ideea despãrþirii lor unii de alþii.
Când mã uit în împrejurul nostru ºi când vãd cu câtã grijã alte state se
preocupã de educaþia naþionalã a copiilor lor de orice limbã, cu câtã severitate se
opun oricãrui amestec din afarã în treburile lor ºcolare, ºi compar cu apatia
noastrã, întreruptã din când în când prin declamaþiile bombastice ale câte unui
retor de comedie, îmi vine sã mã întreb dacã, atunci când vorbim de rolul nostru
în lume, ne dãm în adevãr seamã de ce spunem.
1. Articolele lui C. Moisil publicate în ,,Revista generalã a învãþãmântului“. Vezi nota
la acest articol la p. 267.
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E adevãrat cã sunt unii care cautã sã explice ºi sã scuzeze aceastã neînþeleasã politicã de struþ, pe motivul cã nu se cuvine ca prin exemplul nostru sã
justificãm mãsurile aspre care pe aiurea se iau contra consângenilor noºtri. Aºa
ar fi dacã politica þãrilor ar fi a se conduce dupã exemplele de moralã practicã,
ca copiii; dar eu nu doresc ca românii de peste hotare sã aibã a aºtepta pânã
atunci o schimbare a situaþiei lor, care de altfel nici nu are asemãnare, nici în
fapt, nici în drept, cu situaþia naþionalitãþilor strãine de la noi.
* * *
Chestia de care mã ocup aici mai are ºi o a doua faþã, nu mai puþin îngrijitoare decât cea dintâi. E vorba de acþiunea rea ºi din ce în ce mai simþitã pe
care o au ºcolile strãine, înfiinþate la noi, chiar asupra copiilor de naþionalitate
ºi de limbã românã.
Totdeauna au existat la noi, pe lângã bisericile de rit strãin, ºcoli conduse
de clerul respectiv sau puse sub privegherea lui, în care se da atât instrucþia religioasã, cât ºi cea generalã, copiilor ce aparþineau comunitãþii religioase respective, chiar când erau supuºi români. Sub aceastã formã, rostul lor era de înþeles,
ºi ele s-au ºi bucurat totdeauna de cea mai largã toleranþã, în sensul cã niciodatã
nu se interesa nimeni sã ºtie ce se face ºi ce se vorbeºte în acele ºcoli.
Dar sunt deja mulþi ani de când aceste ºcoli au început a fi urmate ºi de
copii de limbã românã, în numãr din ce în ce mai mare, iar ºcolile fac tot ce pot
pentru a-i atrage cât mai mult. Succesul acesta a încurajat iniþiativa, aºa cã acum
se înfiinþeazã unele dupã altele ºcoli noi, conduse de personal clerical strãin ºi
destinate anume pentru copii de supuºi români. Astfel sunt numeroasele
institute de cãlugãriþe catolice ºi de diaconese protestante, din Bucureºti, Iaºi,
Galaþi, Ploieºti.
Situaþiunea acestor ºcoli este ceva de neînþeles, nu numai într-un stat liber
european, dar chiar dacã ar fi vorba de cine ºtie ce þarã din Extremul Orient. Închise între zidurile lor, neadmiþând niciun control din partea cuiva, nesocotind,
cu un dispreþ care trecea peste toate marginile, orice lege, orice mãsurã legalã,
rãspunzând cu cea mai mare necuviinþã la orice încercare de amestec din partea
autoritãþii ºcolare, reducând aproape la nimic sau excluzând cu totul din învãþãmântul lor tot ce se referea la þara noastrã, ba uneori dând învãþãmântului lor un
caracter agresiv ori batjocoritor faþã de dânsa, unele din aceste ºcoli constituiau
un adevãrat stat în stat, de care nimeni nu îndrãznea sã se atingã. ªi asemãnarea
aceasta este cu atât mai justã, cu cât unele din ele ºi-au creat un fel de exteritorialitate, de vreme ce se considerã ca aparþinând unor state strãine, încorporate
la anumite circumscripþiuni ºcolare din statele acelea, supuse inspecþiei ºi controlului inspectorilor ºcolari ai acelor circumscripþiuni ºi având personal didactic numit, trimis ºi plãtit de acolo.
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Pentru unele din instituþiile þinute de cãlugãriþele catolice, lucrul se complica
prin o stãruitoare acþiune de prozelitism religios, care de mai multe ori a dat loc
la reclamaþiuni, la protestãri violente, ºi care în orice caz constituia un act de
atingere a demnitãþii þãrii ºi de abuz de încredere faþã de pãrinþi.
Se ºtie starea de lucruri pe care ancheta fãcutã acum doi ani a dat-o pe faþã1.
E lesne de înþeles de ce fel este educaþia pe care o pot avea în ºcoli de acest
fel copiii de români.
Sunt înstrãinaþi de limba lor, care, dacã nu e cu totul gonitã, abia are parte
de un numãr de ore ridicol, încredinþate ºi acelea de multe ori unui învãþãtor care
nu prezintã nicio garanþie de capacitate, dacã nu chiar unui strãin. Ca culme, se
vede uneori limba românã lãsatã ca obiect facultativ: „cãci, se zice, fetele ºtiu
sã vorbeascã româneºte ºi nu mai au nevoie sã o înveþe“. În schimb, timpul cel
mai mare e consacrat limbilor strãine. ªi lucru trist, sunt pãrinþi români destul
de inconºtienþi care acceptã modul acesta de creºtere al copiilor lor. Cunosc în
cazul acesta chiar un profesor de al statului, fiu de þãran, dar cãruia mãrirea i-a
luat minþile.
Istoria ºi geografia þãrii ori nu se învaþã deloc, ori se prezintã mai mult spre
batjocura þãrii. E cunoscut cazul unei cãlugãriþe care învãþa pe elevele ei cã ªtefan
cel Mare a fost un cap de bandiþi. Dar se învaþã cu amãnunte ºi cu multe laude tot
ce priveºte cutare sau cutare þarã depãrtatã. Am gãsit în mâinile copiilor cãrþi de
lecturã strãine, în care numele României ºi al Suveranului ei nu erau citate o
singurã datã. Dar se înãlþa pânã la cer o patrie ºi un suveran care nu erau ai noºtri.
ªi când am cerut ca sã se adauge mãcar câteva pagini în care sã se pomeneascã ºi
de þarã ºi de regele nostru, a fost o revoltã ca ºi când aº fi comis un sacrilegiu.
Cât despre religie, ce sã mai vorbesc? Sã zic cã e neglesã, nu e de ajuns; ºi
dacã voi spune cã copiii noºtri învaþã cã noi suntem eretici, încã nu am spus tot.
Rezultatul, când nu se ajunge la conversiune pe faþã, este de cele mai multe ori
un sentiment de adâncã aversiune ºi dispreþ pentru religia þãrii, izvor de neînþelegeri ºi de rãcealã între membrii aceleiaºi familii.
Cu un cuvânt, asistãm impasibili la înstrãinarea de þarã a propriilor noºtri
copii, chiar aici în þarã ºi sub ochii noºtri. Copiii noºtri sunt crescuþi în necunoºtinþa absolutã a þãrii lor, în sentimente de urã ºi de dispreþ pentru dânsa. ªi nu
zicem nimic, nu facem nimic; iar când se gãseºte cineva care sã caute a face sã
înceteze acest scandal, lucrul se considerã ca un simplu fapt divers de gazete!
ªi cu toate astea, ce sonor sunã în gura noastrã cuvântul de patrie! Dar patria
nu este numai pãmântul din care scoatem rente. Patria o face ºi limba, ºi istoria,
ºi religia, ºi tradiþiile. A da cu piciorul în toate acestea este a se lepãda cineva de
patria sa.
1. E vorba de ancheta ºi – apoi – de procesul Institutului catolic de fete din Galaþi din
anul 1904. Vezi rãspunsul la interpelarea ce i s-a adresat de senatorul P. Grãdiºteanu în
Colecþiunea de faþã, vol. V, p. 283 ºi urmãtoarele.

+Opere_vol_VIII_30_09.qxd

12/3/2010

11:52 AM

Page 275

Polemice ºi politice (1905–1907) / 275

A se tolera mai departe asemenea situaþie nu se poate, cãci ar fi a ne face
nedemni de patria noastrã; ºi dacã se gãsesc pãrinþi atât de lipsiþi de simþul datoriei ºi al demnitãþii încât sã-ºi supunã copiii la asemenea educaþie, este datoria statului de a interveni, pentru a pune lucrurile la locul lor. De drepturile pãrinþilor nu
se poate vorbi aici. Precum un pãrinte nu are dreptul a-ºi lãsa copilul fãrã instrucþie, cu mai mare cuvânt el nu are dreptul de a-i da o educaþie antinaþionalã, care
va face dintr-însul un element înstrãinat de þarã, dacã nu vrãjmaº ei, sub o formã
ori sub alta. Sufletul românesc trebuie sã fie inalienabil, mai mult chiar decât
pãmântul românesc.
Ce bine ar fi dacã servilitatea cu care imitãm tot ce este strãin, ne-ar servi cel
puþin pentru a ne inspira ºi de bunele exemple de pe aiurea! În Germania, nu se
poate deschide o ºcoalã privatã decât dacã autoritatea ºcolarã admite utilitatea ei.
În Franþa, un strãin nu poate servi nici în învãþãmântul public, nici în cel privat,
decât în cazuri cu totul excepþionale ºi cu garanþiile cele mai severe. Pretutindeni
învãþãmântul privat este supus celei mai straºnice supravegheri ºi nu se permite
cea mai micã abatere contra ordinii de lucruri stabilite ºi a respectului celui mai
absolut pentru legile, limba ºi instituþiile þãrii. La noi, orice necunoscut, venit din
lumea mare, e stãpân sã facã ce vrea. Pe aiurea, nu ar fi fost posibil un caz ca acela
al ministrului nostru de Instrucþie, care anul trecut a cutezat a da drept model de
urmat o instituþie strãinã pedepsitã pentru fapte ca cele de la Galaþi, ºi care a
permis altei instituþii strãine de la Ploieºti sã admitã eleve românce, ruinând astfel
alte instituþii bune româneºti. La noi s-a putut ºi asta.
* * *
Nu ºtiu dacã rândurile de mai sus vor face ºi pe alþii sã se îngrijeascã de lucrurile pe care le-am semnalat ºi care mie mi se par aºa de grave. De voi fi reuºit
la aceasta, vom putea spera cã vom recuceri tãrâmul pe care l-am perdut prin inerþia noastrã, prin lipsa de energie, ori prin neînþelegerea urmãrilor ce va avea în
viitor nepãsarea noastrã de astãzi.
(,,Revista generalã a învãþãmântului“, Anul II, 1906–1907, nr. 6, ianuarie 1907, p. 369. ªi
în broºurã separatã, 1907, Bucureºti, 12 p., Biblioteca Academiei, nr. II 5569.)
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34.
Un eveniment istoric
Organizarea datã învãþãmântului superior prin legea lui Haret din 1898, dupã încercarea de a o modifica în 1900, a continuat a fi aplicatã, deºi ministrul Vlãdescu a dorit sã-i
aducã schimbãri. Dissescu, venind ministru în 1906, a prezentat un proiect de modificare,
care a venit în dezbateriie Camerei la 12 februarie 1907. În acea ºedinþã s-a propus de cãtre
I. I. C. Brãtianu amânarea discuþiei, pentru cã nu s-a consultat nici Consiliul general de
instrucþie, nici Consiliul permanent, nici Consiliile universitare. Au mai vorbit în acelaºi
sens Dr. C. Angelescu ºi P. P. Carp. Dupã rãspunsul lui Dissescu, Adunarea a votat respingerea propunerii de amânare. S-a citit atunci raportul comitetului delegaþilor (Nestor
Cincu, Paul Brãtãºanu, Dr. Toma Ionescu, Virgil Arion, T. Crivãþ, Gh. Ghibãnescu) de
cãtre raportorul Al. Bãdãrãu. Discuþia generalã a urmat în zilele de 13, 14, 15, 16, 17 februarie. Au vorbit: Dr. C. Angelescu, I. Th. Florescu, P.P. Carp, Take Ionescu, Ion I.C. Brãtianu, C. Dissescu, Sabba ªtefãnescu, Al. Marghiloman, N. Xenopol. Proiectul s-a luat în
considerare cu 82 voturi din 89 votanþi; însã în ºedinþa din 17 februarie Dissescu spune cã
„Guvernul declarã cã retrage legea“.

În cele patru sãptãmâni care au trecut de la apariþia precedentului numãr al
,,Revistei generale a învãþãmântului“, s-a petrecut un eveniment care va fi un
punct luminos, nu numai în istoria învãþãmântului nostru, dar ºi în a dezvoltãrii
vieþii noastre publice.
Este vorba despre soarta proiectului de lege, propus de dl ministru Dissescu, asupra învãþãmântului superior.
Asistãm de doi ani la o pornire de lãcomie, la o dezlãnþuire de pofte, la un
asalt de corupþie aºa de grozavã, încât toþi oamenii cu minte se întrebau îngrijaþi
ce va mai rãmânea neîntinat sau neruinat din aºezãmântul þãrii, ºi ce se va mai
putea face pentru a se purifica ºi reînãlþa caracterele, stricate, înjosite sau cel
puþin ezitante, în faþa triumfului sistemului de a se guverna prin corupþie.
Revista aceasta nu s-a ocupat decât de cele ce se petreceau în sfera învãþãmântului, ºi nici despre acelea nu a putut sã spunã tot ce trebuia. Dar, din câte
a spus, lectorii au putut sã-ºi facã convingerea cã jaful cel mai neauzit, persecuþia insolentã ºi neobositã a tot ce era bun ºi onest, înãlþarea rãilor ºi necinstiþilor
ºi batjocorirea legilor, a fost singura regulã de purtare de doi ani încoace în conducerea învãþãmântului. A fost o adevãratã invazie de sãlbatici, care îºi puseserã
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în gând sã nu lase piatrã peste piatrã ºi mai ales sã nu uite niciun ban pe unde sar afla.
Dar invaziile de sãlbatici trec ºi se pierd, pe când la noi ei nu s-au mulþumit
sã stingã tot ce le cãdea sub mânã, ci au nãzuit sã-ºi facã aºezãmânt perpetuu,
pentru ca niciodatã nimeni sã nu-i mai poatã scoate din mana în care se încuibaserã. De aceea, dl Vlãdescu, dupã ce a umplut Ministerul, Inspectoratul ºi Directoratele cu toþi cei care aveau un trecut pãtat într-un chip oarecare, i-a
declarat pe urmã inamovibili: îndrãzneaþã încercare de a lãnþui pentru totdeauna
pe viitorii miniºtri în acelaºi cerc de imoralitate ºi necinste în care a trãit d-sa.
Ce era însã aceastã ºubredã baracã, pe care o loviturã de picior o va arunca
la pãmânt, pe lângã cetãþuia, pânã acum inexpugnabilã, a inamovibilitãþii universitare? Ce strãlucitã rãsplatã pentru serviciile urâte fãcute în alegeri! Ce dulce
perspectivã pentru vânãtorii de voturi ºi pentru corupãtorii de conºtiinþe! Ce
splendid adãpost pentru nulitãþile ilustrate numai prin inventarea a noi forme de
înjosire moralã!
Nu numai de acum inventatorii corupþiei ca mijloc de guvernãmânt au voit sã
facã din catedrele universitare o monedã pentru plata de servicii necurate. Deja în
perioada dintre 1899 ºi 1901, se fãcuserã numiri în condiþii revoltãtoare. De atunci
dateazã numirea ca profesor a unui domn a cãrui singurã recomandaþie fusese
reclama, ca sã nu mai vorbesc ºi despre alte mijloace care se ºoptesc, ºi contra
cãruia Universitatea se pronunþase aproape în unanimitate. Pe atunci se acordau
catedrele universitare vacante în schimbul înscrierii într-un anumit club politic, iar
funcþionarii din minister cereau prezentarea chitanþei de plata cotizaþiei la acel
club în schimbul decretului de numire: fapt autentic. Iar dupã ce vacanþele s-au
împlinit, s-a început înfiinþarea de catedre noi, pentru anumiþi partizani. Astfel, dl
Vlãdescu a înfiinþat 14 catedre noi ºi ar mai fi înfiinþat ºi altele, dacã nu s-ar fi
gãsit cine sã-l opreascã. Aceste catedre s-au înfiinþat fãrã consultarea universitãþilor, cum cere legea, ba unele chiar contra avizului lor expres. Dar cine se uita la
utilitatea noilor catedre? Era vorba de cãpãtuialã, pe faþã, fãrã ruºine.
Dupã dl Vlãdescu, a venit blândul d. Dissescu, care nu s-a mai mulþumit a
opera în detaliu, ºi ºi-a propus sã lucreze în mare. ªi aºa d-sa a prezentat un
proiect de lege care, dacã s-ar fi aplicat, ar fi prefãcut dintr-odatã ambele universitãþi în ceva la fel cu comisariatele comunale sau cu subprefecturile de altãdatã.
Memoriile Universitãþii din Bucureºti, a cãror publicare o facem astãzi1, analizeazã proiectul dlui Dissescu în mod destul de complet ºi de aprofundat, pentru
ca sã mã dispenseze de a mai reveni eu asupra aceloraºi lucruri. Dar nu mã pot
1. În numãrul 8 din 1 martie 1907 s-au publicat: ,,Memoriu asupra proiectului de lege
prezentat de D. Dissescu…“, semnat de Rectorul Universitãþii ºi de toþi decanii facultãþilor
(pp. 561-577) ºi al doilea Memoriu prezentat Camerei, semnat de Rector ºi de membrii
Senatului Universitar (pp. 578-584).
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opri de a pune în evidenþã ºi aici spiritul de care este animatã, tendinþa de înjosire
a învãþãmântului superior ºi dispreþul adânc pe care-l are pentru înaltele instituþii
de culturã secta politicienilor ajunºi mari ºi puternici, numai prin practicarea moralei speciale pe care ºi-au creat-o pentru uzul ºi folosul lor special. Este din partea
acestor oameni, spumã necuratã pe care frãmântãrile vieþii publice o scot din când
în când la suprafaþã, o vrãjmãºie organicã contra a tot ce este negaþiunea raþiunii
lor de a fi; ºi ºcoala tocmai asta este. De aceea nu scapã ei nicio ocazie, nu numai
de a lovi întrânsa, dar ºi de a o necinsti; ºi când pot face aceasta, o fac cu o mulþumire, cu un fel de voluptate, care dã mãsura duºmãniei lor.
Nu vorbesc aici despre ministrul care a prezentat proiectul. Cele petrecute
în aceste douã sãptãmâni, dovedesc îndeajuns cã d-sa nu este responsabil de
proiectul sãu decât într-o mãsurã foarte restrânsã. Dar esenþa lui, spiritul de care
e însufleþit, este concretizarea gândirii întregii grupãri pe care vocea publicã a
înfierat-o cu un nume ajuns deja un stigmat ruºinos, ºi ca atare are el însemnãtate, iar nu ca producþie a creierului unui om.
Oamenii care au întins ºi asupra universitãþilor mâna lor întinatã de tripotajele electorale nu puteau sã le trateze altfel decât „pe alegãtorii din culoarea
de Verde“, vorbã cinicã a unui ministru, care spune multe lucruri. Ne aducem
aminte de scrisoarea indignatã a unui agregat, cãruia acum doi ani, când cu alegerile generale, i s-a propus pe faþã tocmeala sã dea votul pentru candidatul
guvernului în schimbul înaintãrii la gradul de profesor. ªi câte alte turpitudini
de acestea nu s-au comis atunci, pe care cei insultaþi prin asemenea târguieli nici
nu le-au mai denunþat, de scârbã ºi de ruºine! La Universitatea din Iaºi, un agent
electoral, cunoscut îndeobºte prin lipsa lui de scrupule ºi prin nenumãratele operaþii necurate în care a fost amestecat, a umblat din om în om, promiþând, ameninþând ºi târguind; ºi e trist sã spun cã a reuºit sã cumpere cel puþin o conºtiinþã,
cu preþul unei slujbe ºi unei diurne.
Tot tratament „ca în culoarea de Verde“ a fost când avizele universitare
pentru numiri de profesori sau abilitãri de docenþi se þineau în sertarul ministrului sau al Secretarului general, pânã ce cei interesaþi fãceau declaraþie publicã
de credinþã ºi supunere; când se fãceau numiri de persoane despre care membrii
influenþi din juriu spuseserã cã nu ºtiu nimic, dar vor învãþa pe urmã; când la
concursuri se exercita pe faþã persecuþia cea mai îndrãzneaþã contra concurenþilor nebotezaþi în legea mai marilor de astãzi; ºi altele.
Lucru hotãrât: era vorba ca colegiile senatoriale ale universitãþii sã intre
pentru totdeauna în mâinile samsarilor de alegeri. Din nenorocire trebuie sã
recunosc cã cutezanþa aceasta nu a fost pedepsitã precum trebuia. Cu mai multã
rãbdare decât se cuvenea, universitãþile au tolerat amestecul insolent al samsarilor
de afaceri veroase ºi nu i-au azvârlit pe scãri, precum meritau. Atunci cum sã ne
mirãm cã ei ºi-au luat curaj ºi au îndrãznit în cele din urmã a da ºi asaltul final?
El s-a produs sub forma unui proiect de lege care, pe lângã cele 14 catedre
deja înfiinþate de dl Vlãdescu, mai înfiinþa alte 54, lãsând în acelaºi timp dreptul
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de numire cu totul la discreþia ministerului; cãci doar nu era greu de recunoscut
mâna meºterului în alegeri care combinase lucrurile aºa, ca primele 12 numiri
fãcute de ministru însuºi sã schimbe majoritãþile în aºa chip, încât ºi celelalte sã
se facã tot la fel.
Din fericire, aceastã supremã îndrãznealã a fãcut sã se umple mãsura. Universitãþile au înþeles în fine rolul ce li se pregãteºte; au vãzut nãvala de nulitãþi
ºi de speculanþi cu care erau ameninþate; au simþit insulta judecãþii pe care le-o
aruncã în faþã cei pe care în repetate rânduri ele nu-i socotiserã demni sã-i primeascã în rândul lor. Universitãþile s-au revoltat ºi îndatã toatã nedemna þesãturã de speculã, incapacitate ºi cinism s-a prãbuºit.
Aceasta dovedeºte cã e destul ca oamenii de bine sã se miºte ºi sã ridice mâna,
pentru ca triumful rãului ºi al necinstei sã se spulbere. În aceasta stã însemnãtatea
celor petrecute, iar nu în dezbaterile urmate asupra proiectului dlui Dissescu.
Despre dânsul, ce se poate spune? Nu cred sã se fi dat vreodatã numele de
proiect de lege unei lucrãri mai incoerente, mai neîngrijite, mai contrarie bunului simþ ºi care sã dovedeascã în mod mai complet deplina ignoranþã a autorului
în materia pe care pretindea sã o legifereze.
Pe de o parte, în expunerea sa de motive, dl Dissescu zice: „Edificiul nostru
universitar este deja zidit; nu-l vom dãrâma; clãdirea o lãsãm pe bazele ei
actuale; acesta este sistemul de care se inspirã orice reformã legislativã conservatoare“. Iar pe de alta, umple universitãþile cu 54 de catedre noi, schimbã
repartiþia lor, pretinde sã rãstoarne cu totul regulile pentru recrutarea personalului universitar, distruge cu totul autonomia universitãþilor, suprimã de fapt
senatele universitare. Atunci ce mai rãmâne în picioare din clãdirea pe care dl
Dissescu spune cã o lasã pe bazele ei actuale?
Spune în expunerea de motive: „În legiuirea ce propunem, ne vom feri de
a imita organizarea vreunei universitãþi strãine“. Dar instituþia agregaþilor aºa
cum o propune dl Dissescu este copia servilã a agregaþilor din Franþa ºi
servilitatea copiei merge pânã acolo, încât nu s-a temut sã copieze cuvânt cu
cuvânt, în proiectul sãu, articole întregi din legea francezã. Ne-a fost dat astfel
sã vedem pe un ministru român pus pe douã coloane, ca un simplu plagiator de
geografii de clasele primare1.
În expunere, combate instituþia docenþilor pe motivul cã: „La ce mai serveºte docenþa, decât a ajunge profesor pe o cale privilegiatã?“ Dar, pe de altã parte, înfiinþeazã niºte agregaþi, recrutaþi într-un mod cu mult mai puþin serios decât
docenþii, cãrora le conferã aceleaºi privilegii, însã într-o mãsurã mai mare.
În expunere zice cã „facultãþile de drept trebuie sã dea nu numai judecãtori
ºi avocaþi, dar ºi oameni de stat, diplomaþi, financiari, oameni competenþi în
1. Aluzie la un pasaj din discursul lui I.I. Brãtianu, în care a citit textul legii franceze ºi
textul proiectului lui Dissescu (Dezbaterile Adunãrii Deputaþilor 1906–1907, p. 463).
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toate funcþiile sociale“. Dar prin proiect scoate ºtiinþele de stat ºi administrative
din facultãþile de drept, unde le introdusese în chip aºa de înþelept legea din
1898, ºi le lasã în seama ºcolii de ºtiinþe de stat, care e o simplã ºcoalã privatã,
populatã cum dã Dumnezeu, cu ºcolari cu câte una sau douã clase secundare, ºi
lipsitã de orice seriozitatel. De ce? Pentru cã aºa e la Paris ºi dl Dissescu, care
„nu imiteazã organizarea universitãþilor strãine“, a voit sã fie reformator, înainte
de a se vindeca de ignoranþa desãvârºitã în care se aflã de tot ce nu este copie
servilã ºi fãrã pricepere a ceea ce se face la Paris.
Expunerea de motive zice cã „înlãturã ºi agregaþia generalã, ºi agregaþia
specialã, ºi preferã agregaþia pe secþii“. Dar la art. 68 bis din proiect se înfiinþeazã agregaþi speciali pe materii la Facultatea de Medicinã.
Expunerea cuprinde pagini întregi de pledoarie cu vorbe umflate despre
însemnãtatea dezvoltãrii învãþãmântului ºtiinþific cu caracter practic, despre
trebuinþa dezvoltãrii laboratoriilor, despre asigurarea existenþei personalului lor.
Dar proiectul nu cuprinde cea mai micã dispoziþie relativã la toate acestea; din
contrã, suprimã catedra de chimie tehnologicã.
În expunere se scrie cã „nu e posibil ca o deosebire sã facem între Iaºi ºi
Bucureºti, tocmai în materia învãþãmântului superior“. ªi aceastã frazã, absurdã
pentru cine înþelege care este rostul învãþãmântului superior ºi imensa lui
diversitate de la o universitate la alta, autorul proiectului a arãtat în ce mod primitiv o înþelege, când a dispus ca Universitatea din Iaºi sã aibã ºi ea 6 clinici,
pentru cã ºi cea de la Bucureºti are atâtea, deºi aceasta are de patru ori mai mulþi
studenþi decât cealaltã. ªi cu toate astea, acelaºi autor creeazã la Iaºi o catedrã
de literaturã italianã, ºi nu o creeazã la Bucureºti.
Chiar în proiect ºi uneori în acelaºi articol, incoerenþele acestea se întâlnesc
la fiecare pas. Memoriul Universitãþii din Bucureºti aratã, spre exemplu, cum
agregaþii sunt priviþi în patru feluri deosebite în patru articole consecutive; ba
încã în art. 68 bis, începutul nu se potriveºte cu sfârºitul.
În art. 62 se înfiinþeazã agregaþi pentru toatã Universitatea; dar, în restul legii,
facultãþile de litere, de ºtiinþe ºi de teologie sunt uitate ºi nu se prevede nimic
asupra chipului cum se vor recruta agregaþii lor.
Ce e mai frumos este cã în art. 81 se zice: „Lefurile profesorilor ºi agregaþilor universitari sunt supuse gradaþiei“; dar proiectul nu fixeazã nicãieri leafa
agregaþilor; a uitat-o ºi pe ea.
1. ªcoala de ºtiinþe de stat s-a înfiinþat în 1871 sub numele de ªcoala administrativã,
numitã apoi: ªcoala liberã de ºtiinþe politice fi administrative ºi în 1893: ªcoala superioarã
de ºtiinþe de stat. În 1876 Ministerul de Instrucþie a recomandat rectorului universitãþii sã
punã la dispoziþia acestei ºcoale sãlile necesare în orele libere. În 1893, fiind ministru Take
Ionescu, s-a ales ca director Const. G. Ioan, fratele lui, ºi i s-a reînnoit vechea recunoaºtere;
dar a rãmas tot ºcoalã particularã. Haret dorea sã rãmâie ºtiinþele de stat ºi administrative în
lãuntrul Facultãþii de Drept; dar, în acest caz, fireºte cã profesorii s-ar fi numit dupã normele
legii învãþãmântului superior.
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Cu fixarea catedrelor universitare, a fost ceva de neînchipuit. S-au uitat catedre ocupate de ani de zile de profesori titulari; s-au inventat catedre neexistente ºi
fãrã sens, ca aceea de geometrie sfericã, sau ca clinicile de igienã, de fiziologie ºi
de histologie, care au dat atâta materie de râs presei ºi lumii universitare. E adevãrat cã s-a invocat scuza cã ar fi fost erori de tipar. Chiar aºa de ar fi fost, ce sã
zicem despre un ministru care are atât de puþin respect pentru Coroanã, pentru
Parlament ºi atât de puþin simþul responsabilitãþii sale, încât pune semnãtura sa pe
un document de asemenea importanþã, fãrã sã citeascã nici mãcar prima paginã
dintr-însul? Cãci pretinsele erori de tipar chiar acolo începeau.
De altfel dl raportor1 al comitetului de delegaþi ai Camerei, cu aceeaºi
uºurinþã de mânã ca ºi ursul din fabulã, a cãutat sã salveze situaþia, introducând în
raportul sãu urmãtoarea notã explicativã: „Catedra de patologie generalã n-a fost
trecutã, negãsindu-se în buget, deoarece profesorul titular este pensionar“. Aºadar,
ca sã þintuiascã în mod invariabil prin o lege cursurile universitare, dl Dissescu s-a
mulþumit sã copieze bugetul: slabã recomandaþie pentru un reformator.
Dar chiar aºa de ar fi, cum rãmâne cu catedra de patologie generalã de la
Iaºi, al cãrui titular nu e pensionar, care este înscrisã în buget ºi care, cu toate
acestea, tot a fost uitatã în proiect?
Regret cã dl Bãdãrãu nu a fãcut uz de bolovanul sãu ºi pentru ca sã explice
sensul noilor creaþiuni ale dlui Dissescu; cãci am dori sã ºtim dacã tot unei erori
de tipar se datorazã ºi înfiinþarea a douã catedre de obstetricã teoreticã, ai cãror
titulari trebuiau sã aibã însãrcinarea de a face numai cu cretã pe tablã un curs
care, în universitãþile pe care dl Dissescu nu le imiteazã, se face numai la patul
pacientelor.
Nu fac aceeaºi întrebare în privinþa suprimãrii catedrei de istoria bisericii
române, cãci o eroare de acest fel nici chiar un elev tipograf nu o putea comite;
ea aparþine întreagã dlui Dissescu.
Mai gãsim în proiect înfiinþarea unei „catedre de dreptul civil ºi penal la
popoarele vechi altele decât cel roman“. Popoarele acelea, afarã de greci, au fost,
pe cât ºtiu eu, egiptenii, asirienii, babilonienii, indienii, chinezii. Pânã acum nu
se simþise la noi trebuinþa studiilor babilonice ºi chinezeºti. Recunosc însã cã ele
au devenit indispensabile, de când cu proiectul ºi cu expunerea de motive ale dlui
Dissescu.
* * *
Impresia veselã pe care o face lucrarea dlui ministru de instrucþie se accentueazã când îl vedem cum îºi apãrã lucrarea.
– E greºitã de sus pânã jos lista catedrelor universitare? Greºealã de tipar.
1. Raportorul, adicã Al. Bãdãrãu.
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– E nepotrivire între expunerea de motive ºi proiect? Vina e a Consiliului
de Miniºtri, care a schimbat proiectul ºi nu a avut grijã sã schimbe ºi expunerea
de motive.
– I se imputã afirmaþii neexacte sau aprecieri nechibzuite, precum privatdocenþii franþuzeºti sau taxarea de medievalã, adicã înapoiatã, a celui mai perfect ºi mai înalt sistem de alegere a profesorilor superiori? Dl Dissescu se
adãposteºte la spatele unei lucrãri a dlui Seignobos(57), modest maestru de conferinþe la Facultatea de Litere din Paris, singura carte, pe cât se pare, pe care o
cunoaºte dl Dissescu asupra materiei în care avea pretenþia sã legifereze.
– Se criticã dreptul de numire directã al ministrului? Renunþã la el.
– Se gãseºte cã nu e bine sã se înfiinþeze prea multe catedre? Renunþã la ele.
– Nu sunt buni agregaþii? Renunþã ºi la ei.
– Renunþã la tot… afarã de expunerea de motive. Toatã ambiþia, toatã
dragostea de pãrinte, dl Dissescu ºi-o concentreazã numai asupra expunerii sale
de motive, aºa de maltratatã, vai! nu numai de opoziþie, pentru care nu este
nimic sfânt, dar chiar de raportorul legii în Camerã, care, fãrã milã pentru duioasele pagini în care dl Dissescu expunea bunãtãþile catedrelor de psihologie
socialã ºi de drept chinezesc, le-a suprimat pe amândouã.
Dar nota veselã dispare ºi lucrul devine foarte grav, îndatã ce pãtrundem
mai de aproape intenþiile pe care le dã pe faþã proiectul.
Proiectul prevedea înfiinþarea a 54 de posturi noi inamovibile de profesori ºi
de agregaþi. Pentru cele mai multe din aceste locuri, viitorii titulari erau deja aleºi.
Printre ei era un actual ministru; un altul abia ieºit din minister, stigmatizat în
plinã Camerã cu un epitet ruºinos; un fost ajutor de judecãtor de pace; un profesor
secundar cãzut mereu la examenul de licenþã, dar în favorul cãruia s-a schimbat
destinaþia unei catedre existente; un nepot, sau aºa ceva, al unui ministru, de al
cãrui hatâr s-a introdus în proiect o clauzã pe care numai el o împlineºte, pentru a
se înlãtura ceilalþi concurenþi; un fost student dat afarã din universitate ºi care era
prevãzut în proiect în mod aproape nominal. Cu un cuvânt, era vorba sã se aplice
universitãþilor întocmai metoda întrebuinþatã în culoarea de Verde: umplerea
colegiilor electorale cu partizani de toatã mâna, introduºi cu grãmada, pânã ce, cu
voia lui Dumnezeu, s-ar fi ajuns ºi la votul morþilor.
Introducerea lor ºi-o asigurã pe deplin dl Dissescu prin proiectul sãu. Mai
întâi îºi rezervã dreptul de a numi singur 12 titulari, dupã voia sa, fãrã nicio
consideraþie de titluri sau alte merite; ºi, odatã majoritatea în universitate fiind
asiguratã în felul acesta, date fiind ºi mijloacele necinstite de care cu profuziune
se uzeazã de câþiva nedemni agenþi pânã ºi în universitate, introducerea ºi a
celorlalþi 42 nu mai lãsa nicio îndoialã; cu atât mai mult cã proiectul, alcãtuit
dupã toate regulile procedurii avocãþeºti celei mai întortochiate, lãsa în realitate
în mâna ministrului dreptul de numire, fãcând din juriile universitare niºte simple
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paravane. Al doilea Memoriu al Universitãþii din Bucureºti, dovedeºte aceasta în
mod neîndoios1.
În acest mod se proiecta tripotarea colegiilor universitare. Cãci îndoialã nu
poate fi: pe lângã cãpãtuirea a o mulþime de indivizi pentru care nu mai erau disponibile posturi de comisari de poliþie, scopul proiectului era curat electoral ºi
o spunea verde în art. 66, când, contra Constituþiei, da dreptul de vot agregaþilor,
deºi nu erau profesori.
Înjosirea universitãþilor nu s-a mãrginit însã aici. Se mai urmãrea distrugerea
autonomiei lor, întemeiatã încã prin legea din 1864, lãrgitã ºi completatã prin cea
din 1898. Scoaterea din învãþãmântul universitar a ºtiinþelor de stat, lãsarea lor
pe seama unei ºcoli private contra cãreia nu de mult ministerul fusese silit sã ia
mãsuri de precauþiune ºi mai ales dreptul ce se da acestei ºcoli de a conferi
diplome de stat erau parcã într-adins fãcute ca sã înjoseascã Universitatea ºi sã
dezonoreze diplomele liberate de ea. Suprimarea din lege a dispoziþiei, aºa de
naturalã, cã pentru înfiinþarea sau suprimarea de catedre sã se cearã mai întâi
avizul Senatului Universitar, era o loviturã gravã, care dovedea în mod neîndoios
cã ministrul nu voia sã lase universitãþilor nici chiar dreptul de a arãta nevoile lor.
De altfel, ministrul anticipase deja asupra acestui drept pe care ºi-l aroga.
Erau douã legi care îi impuneau datoria cã, înainte de a prezenta Camerei proiectul sãu, sã cearã mai întâi avizul Consiliului general, al Consiliului permanent
ºi al universitãþilor. Dl Dissescu nu a fãcut aºa. A lucrat pe ascuns ca un om
convins cã face o faptã rea. ªi în adevãr nu era greu sã prevadã furtuna ce era sã
se ridice, dacã s-ar fi cunoscut din vreme proiectul sãu. Nu l-a arãtat nimãnui ºi,
chiar dupã ce l-a depus la Camerã, nu l-a comunicat nimãnui. Spera sã-l treacã în
fuga mare, pe furiº, ºi sã punã deodatã pe toþi în faþa faptului împlinit. O asemenea
lucrare nici nu merita un alt tratament. Din nenorocire pentru d-sa, dl Dissescu
contase prea mult pe rãbdarea oamenilor; ºi e bine cã s-a întâmplat aºa, pentru cã
s-a putut da politicianismului cotropitor o lecþie pe care sper cã o va þine minte
multã vreme.
Dar nu numai aici s-au mãrginit loviturile, aduse înaltului învãþãmânt. Cea
mai gravã din toate constã în punctul de vedere josnic, în morala lipsitã de
scrupule de la care a procedat proiectul. Atunci când scopul primordial al ºcoalei
este de a inculca tinerimii simþul de datorie ºi onestitatea în îndeplinirea ei, dl
Dissescu înfiinþa o armatã întreagã de agregaþi, al cãror scop mãrturisit era de a
þine locul profesorilor când vor lipsi de la curs. Expunerea de motive spune curat:
„Profesorii facultãþii de Drept, ca ºi colegii lor din universitate, dacã nu mai mult,
sunt adesea împiedicaþi de a face cursurile.“ ªi în loc ca ministrul sã se gândeascã
la mijlocul de a vindeca aceastã plagã ºi de a obliga pe fiecare sã-ºi facã datoria,
1. Acest memoriu e publicat în ,,Revista generalã a învãþãmântului“, nr. 8 din 1 martie
1907, p. 578 ºi urm.
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el, din contrã, o consfinþeºte. Iar raportorul legii este ºi mai categoric; el scrie:
„Dacã þinem socotealã cã trãim în împrejurãri sociale în care diviziunea muncii
nu este aplicatã, când este necesar ca acelaºi om sã aibã mai multe ocupaþii ºi
când e natural deci ca pentru mulþi profesori catedra sã fie un simplu punct de
sprijin pentru alte ocupaþii, nu putem impune profesorilor ca sã-ºi consacre tot
timpul catedrei“1.
Aceastã monstruozitate, pe care autorul ei a avut tristul curaj de a o tãgãdui
în Camerã2 dupã ce o scrisese ºi o iscãlise, este cea mai cinicã profesie de
credinþã ce s-a fãcut de multã vreme la noi. ªi oamenii, care au fost în stare sã
conceapã ºi sã încerce a pune în practicã asemenea principii, aveau sã reformeze
învãþãmântul nostru! Ei aveau sã îndrume tinerimea noastrã pe calea pe care ei
înºiºi merg! Recunoºtinþã eternã va trebui sã poarte þara universitãþilor, care au
fãcut imposibilã implantarea într-însele a acestei morale.
ªi omul, care a putut scrie ºi semna lucruri ca cel de mai sus, ºi-a permis
cu toate acestea sã vorbeascã în raportul sãu despre moravurile din þara noastrã
ºi despre falimentul sistemelor de pânã acum ale recrutãrii universitãþilor!
Intenþia injurioasã a acestei alegaþiuni nu mã va opri, pentru cã sunt oameni ale
cãror injurii nu se pot ridica pânã la cei pe care vor sã-i atingã. Dar voi observa
cã, cu recrutarea de pânã acum, s-au ales profesorii care au ºtiut sã dea o lecþie
aºa de straºnicã cinismului triumfãtor peste tot aiurea, ºi cã tot ei au ºtiut pânã
acum sã fereascã universitatea de intruziunea unui membru care sã o expunã
ruºinii de a auzi aplicându-se un epitet infamant unui membru al sãu.
De altfel, se pare cã nu s-a cruþat nimic pentru ca, cu astã ocazie, sã se verse
asupra universitãþilor toate ofensele. Ofensã, era chiar faptul cã, pentru sarcina de
raportor la o lege care le privea, sã se aleagã tocmai persoana care s-a ales; nu
insist mai mult, pentru cã mã înþelege toatã lumea. Ofensã a fost ca printre delegaþi sã nu fi fost decât un singur profesor universitar, frate ºi acela cu ministrul
care promitea sã ne trateze ca pe alegãtorii din Verde3. Ofensã a fost rãspunsul dat
de acelaºi ministru, cã nu era nevoie a se consulta universitãþile asupra legii
învãþãmântului superior, pentru cã nu e nevoie a se consulta nici cârciumarii, când
se face o lege asupra bãuturilor spirtoase. Dl ministru putea sã împingã comparaþia ºi mai departe ºi sã zicã cã nu e nevoie a se consulta nici faliþii, când se face
o lege asupra falimentelor.
1. Vezi Dezbaterile Adunãrii Deputaþilor 1906–1907, p. 423.
2. Iatã dialogul la care face aluzie Haret: I.I.C. Brãtianu (în discuþia proiectului de lege
prezentat de Dissescu): D-sa (Bãdãrãu) a definit în stil lapidar caracteristica catedrelor ce
se înfiinþeazã: trebuie sã fie sprijin pentru alte ocupaþiuni. A. Bãdãrãu: Nu este exact. Nu
este scris acest lucru în Raport. I.I.C. Brãtianu: Citesc textual: Este deci natural… A.
Bãdãrãu: Nu trebuie sã þinã. Aºa este acum. I.I.C. Brãtianu: Este natural e mai mult decât
trebuie sã fie.
3. E vorba desigur de dr. Toma Ionescu, frate cu ministrul Take Ionescu.
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Ne atinge mai puþin vorba unuia din delegaþi cã excedentul a fost destul de mare anul acesta, pentru ca sã se poatã înfrânge cu înlesnire rezistenþa universitãþilor.
A putut sã se convingã acum acel domn cã mai lesne se cumpãrã zece indigenate
decât un profesor de universitate.
* * *
Dar, în fine, toate acestea au trecut ca un vis rãu. Încercarea politicienilor a
fost zãdãrnicitã ºi lucrurile au reintrat în regulã.
Cu toate acestea tot va rãmânea ceva din cele petrecute. Va rãmânea amintirea înãlþãtoare a solidaritãþii care, la momentul pericolului, a unit la un loc
întregul corp universitar, bucureºteni ºi ieºeni, profesori ºi studenþi. Va rãmâne
exemplul de energie, cumpãnealã ºi înþelepciuune pe care toþi l-au dat. Va rãmâne mai ales dovada cã în þara aceasta nu orice este permis; cã o mânã de
oameni cinstiþi, când sunt tari în dreptul lor ºi hotãrâþi sã-l apere, pot sã opreascã
în loc potopul poftelor necurate. Va rãmâne þãrii convingerea cã, în mijlocul valului de corupþie pe care-l ridicã o ºcoalã nenorocitã ºi care ameninþã sã nãpãdeascã totul, rãmâne încã neclintitã, ca o stâncã, ºcoala cea adevãratã, de la care
va veni mântuirea. Va rãmâne dovada cã în domeniul învãþãmântului a trecut
vremea când primul venit, ignorant în ale ºcoalei, dar înzestrat cu îndrãznealã,
putea sã facã sã treacã o lege improvizatã fãrã niciun studiu, sub presiunea
numai a flãmânzilor partidului.
Iar pentru noi, profesorii, va rãmâne încrederea, bazatã pe o probã aºa de
strãlucitã, în forþa cea mare care rezidã în noi, când ºtim sã fim uniþi în bine. Dar
în acelaºi timp vom înþelege ºi rãspunderea cea mare care este legatã de forþa
noastrã ºi care ne impune datoria de a lupta pânã la exterminare contra ºcoalei
care ºi-a luat ca dogmã coruperea caracterelor.
(,,Revista generalã a învãþãmântului“, An. II, 1900–1907, nr. 8, martie 1907, pp. 513-523.)
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35.
Delapidãrile de la Casa ªcoalelor
Este aproape un an ºi jumãtate de când, printr-un articol publicat în aceastã
,,Revistã generalã a învãþãmântului“, am dat alarma asupra risipei neauzite pe
care o fãcea dl Vlãdescu cu fondurile Casei ªcoalelor. Am arãtat atunci chipul
scandalos cum se risipea excedentul Casei, de aproape trei milioane, pe care
guvernul precedent îl lãsase abia cu 10 luni mai înainte1.
Cu toatã emoþiunea produsã de acele revelaþiuni, cu toate cã înºiºi colegii dlui
Vlãdescu, l-au silit sã revinã asupra unora din risipele sale, amicii d-sale nu au
lipsit sã strige cã eu spun neadevãruri, ºi sã taxeze de calomnii denunþãrile mele.
Dl Vlãdescu însuºi ºi-a luat apãrarea printr-un comunicat ºi printr-un discurs în
Camerã, ale cãror neadevãruri eu le-am dovedit în parte, iar pe celelalte le voi
dovedi în mod mai palpabil altãdatã2.
Cu toate acestea, dl Vlãdescu, departe de a se îndepãrta, a urmat mai departe pe calea apucatã; ºi-mi place a crede cã, dacã a fost expulzat din guvern
în modul cunoscut de toþi, cauza a fost cã nu s-a mai putut tolera nici chiar de
colegii sãi spectacolul degradator pe care-l dãdea d-sa.
Abia ieºise din minister ºi a început a se da pe faþã efectele administraþiei
d-sale. Pânã acum puþin, foarte puþin. Lumina deplinã se va face, nu cu cercetãri
benigne, fãcute de prieteni binevoitori sau fricoºi, a cãror unicã preocupare este
de a descoperi furturile ºi desordinile, numai pentru a face sã le disparã urma.
Dar sunt lucruri aºa de enorme, încât nu se pot ascunde; ºi scriu acum aceste rânduri, numai ca sã fac sã se ia act de câteva cifre, înainte de a se încerca cocoloºirea lor.
Acum câteva zile, o delegaþie de profesori secundari a mers pe la mai mulþi
miniºtri, ca sã cearã sã se facã ceva pentru îmbunãtãþirea soartei lor. Rãspunsul
1. Se referã la articolele publicate de el în ,,Revista generalã a învãþãmântului“, mai ales
cel intitulat Socoteli ºi cel intitulat Bugetul pe anul 1906–1907 al Ministerului Instrucþiei
Publice cu Casele dependinte de dânsul (Anul I, 1905–1906). Ambele sunt reproduse în
acest volum, p. 115, p. 209.
2. Sã se vadã articolul intitulat: Un comunicat, publicat în ,,Revista generalã a
învãþãmântului“ (Anul I, 1905–1906) ºi reprodus în acest volum, p. 133.
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ce a primit a fost cã nu se poate face nimic. Cauza este cã Casa ªcoalelor este cu
totul „anemiatã“, deoarece are datorii vreo douã milioane ºi jumãtate, plãtibile în
contul anului viitor, ºi cã tot sporul ce se poate da Ministerului de Instrucþie va
fi întrebuinþat pentru aceasta.
Încã prin articolul Socoteli, din 1 noiembrie 1905, eu spusesem cã, dupã ce
se sleiserã unele capitole din buget ºi toate creditele suplimentare cerute, se
fãceau cheltuieli în contul exerciþiului urmãtor dl Vlãdescu a cutezat atunci
sã-mi dea dezminþiri. Sã mai cuteze ºi acum, dacã-i dã mâna1.
Faptul dat pe faþã deunãzi de cãtre dnii miniºtri îl cunoºteam, deºi nu ºtiam
cifra totalã a datoriilor pe piaþã contractate de dl Vlãdescu. ªtiam cã se fãcuserã
cheltuieli, pentru a cãror achitare se dãduserã poliþe plãtibile la 1 aprilie, anul
acesta, ºi cã aceste poliþe se scontaserã pe la bancheri ºi cãmãtari; cunoºteam
chiar cazuri concrete, cu numele ºi cifrele exacte. Nu credeam însã necesar sã
mai vorbesc acum despre aceste fapte, pentru cã ºtiam bine cã nu acum este momentul de a se lua mãsurile potrivite pentru pedepsirea vinovatului; ºi dovada
este cã se preparã ca, zilele astea, sã se acopere jafurile, plãtindu-se din excedent
ceea ce s-a jefuit.
Dl Vlãdescu va putea prin urmare sã se bucure în tihnã de efectele operaþiunilor sale, în palatul ce ºi-a clãdit tot pe socoteala þãrii.
Dar deoarece acum lucrul s-a dat în vileag, ºi nu de mine, îmi voi permite
sã fac o constatare ºi sã trag o concluzie:
Când a venit dl Vlãdescu la minister, Casa ªcoalelor avea un excedent de
aproape 3 milioane. Acest excedent a dispãrut tot. S-a mai fãcut un împrumut
de 2 milioane ºi jumãtate, care nu ºtiu ce a devenit. ªi mai sunt datorii pe la
furnizori ºi pe la cãmãtari al cãror total se spune cã ar fi de alte 2 milioane ºi
jumãtate. Peste tot asta face opt milioane. Cu aceºti bani s-ar fi putut:
1. Ori sã se construiascã 1400 localuri noi de ºcoli rurale:
2. Ori sã se înfiinþeze 560 învãþãtori de cãtun, prin satele ce n-au încã ºcoalã;
3. Ori sã se construiascã facultatea de ºtiinþe ºi liceele din Bucureºti, care
stau instalate în chip ruºinos în niºte ruine rãspândite prin tot oraºul, ºi sã se facã
dotaþia ºtiinþificã foarte bogatã a întregului învãþãmânt superior ºi secundar;
4. Ori sã se completeze învãþãmântul profesional aºa cum îl cere legea din
1899.
Se mai puteau face ºi multe alte lucruri bune, care nu se vor mai face, pentru
cã ce a mâncat lupul nu se mai poate întoarce. Dar ne vom alege cel puþin cu un
învãþãmânt: cã la noi, este o limitã de la care codul penal îºi pierde puterea, dupã
cum un dram de otravã poate omorî un ºoarece, dar pe un elefant nu-l face nici
sã-l doarã capul.
(,,Revista generalã a învãþãmântului“, An II, 1906–1907, nr. 8, martie 1907, pp. 557-558.)

1. Vezi nota de mai sus, p. 287.
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36.
În chestia þãrãneascã
În primele zile ale miºcãrilor þãrãneºti din Moldova, opinia publicã începe a fi neliniºtitã ºi, stãpânit de îngrijorare, Ion Brãtianu adreseazã, în ziua de 3 martie 1907, guvernului o interpelare în care semnaleazã primejdiile posibile ale acestor miºcãri. Dupã
aceasta, publicã Haret în ziarul ,,Voinþa Naþionalã“, articolul care urmeazã aici ºi care a
dat naºtere unor polemici ºi acuzaþiuni, mai ales prin rãstãlmãcirea ultimei fraze, din partea adversarilor sãi politici. Haret a rãspuns ºi în Parlament ºi aiurea ºi a stabilit rostul afirmaþiunilor sale. Citindu-le dupã aproape 30 de ani, cel care cunoaºte ce s-a petrecut atunci
ºi dupã aceea va pricepe revolta sufleteascã a lui ºi înaltele preocupãri patriotice care l-au
îndemnat sã aibã acþiunea pe care a avut-o atunci.

Interpelarea dezvoltatã ieri în Camerã de cãtre dl I. Brãtianu, asupra agitaþiilor þãrãneºti din Moldova, ºi rãspunsul dat de dl prim-ministru ating o chestie
de o însemnãtate capitalã, care a ajuns acum la un stadiu decisiv. De priceperea,
patriotismul ºi energia oamenilor noºtri de stat depinde acum ca sã intrãm pe calea soluþiilor raþionale, care sã asigure pe viitor buna stare a populaþiei noastre,
armonia între toate pãturile sociale ºi succesul luptei contra cotropirii economice
strãine, sau sã inaugurãm o erã de frãmântãri ºi de vrãjmãºii, care cu greu se va
mai putea închide.
Cuvântarea dlui prim-ministru, sub forma ei blajinã ºi incolorã, cuprinde,
mi se pare, o ameninþare care, venind din partea unui ºef de partid cu un trecut
ca al celui de la putere, nu este deloc de naturã a ne da încrederea1.
D-sa, pe de o parte, a solicitat concursul Partidului Liberal pentru rezolvarea chestiei þãrãneºti, dar pe de altã parte, a anunþat cã guvernul îºi va face toatã
datoria de a restabili ordinea.
Fãrã îndoialã, este o datorie pentru orice guvern a menþine ordinea. Dar e o
nenorocire cã în mintea celor care ne guverneazã astãzi se pare cã noþiunea de
1. Iatã cuvintele primului-ministru G. Cantacuzino: „Sunt gata a primi luminile d-sale
(I.I.C. Brãtianu) în aceastã gravã ºi însemnatã chestiune ºi vom primi cu plãcere colaborarea
d-sale… Este bine sã aºteptãm timpuri mai liniºtite spre a vedea cum o vom rezolva. Iar
acum, când focul poate lua proporþiuni îngrijitoare pentru interesele þãrii, prima datorie a
unui guvern… este a menþine ordinea publicã ameninþatã“. (ªedinþa Camerei din 3 martie
1907. Vezi Dezbaterile 1906–1907, p. 625.)
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ordine nu se poate despãrþi de cea de vãrsare de sânge, ºi mai ales de sânge þãrãnesc. Îndeosebi, aventura de la Slatina – în care ºi-au pierdut viaþa 80 de þãrani,
cãrora, cu cea mai mare reavoinþã, nu li s-a putut gãsi altã vinã, decât cã voiau
sã aibã deputat al lor pe cel pe care-l voiau ei – nu e de naturã a ne liniºti în
privinþa mijloacelor de care înþelege sã uzeze guvernul, pentru a restabili
ordinea1. Deja se vorbeºte de arme încãrcate cu gloanþe ºi de salve trase.
Dacã însã, Doamne fereºte, se va mai întâmpla ca metoda nenorocitã de la
Slatina sã se punã din nou în practicã, ºi celor care cer pâine sã li se verse sângele, cred cã suntem în drept sã ne degajãm responsabilitatea ºi sã respingem
orice solidaritate cu guvernul, noi toþi acei care nu vom fi avut nicio parte în
aceastã nenorocire, ºi a cãror legitimã parte de acþiune a fost sistematic nesocotitã de doi ani încoace. ªi acest drept îl avem, nu numai ca partid de guvernãmânt, nu numai ca oameni politici, dar ºi ca simpli cetãþeni. ªi în aceastã din
urmã calitate, scriu ºi semnez aceste rânduri.
Este o datorie pentru orice guvern de a menþine ordinea. Dar o datorie ºi mai
mare este de a prevedea ºi a preîntâmpina tulburarea ordinei. Datoria aceasta
guvernul nu ºi-a fãcut-o.
Sunt ani de zile de când se spune ºi se repetã cã chestia þãrãneascã este o
chestie de pâine zilnicã pentru 5 din 6 pãrþi din populaþia þãrii. Se spune mereu
cã suprimarea treptatã a tuturor mijloacelor de existenþã pentru þãrãnime nu
poate sã ducã decât la o catastrofã, pentru cã alternativa de a omorî prin foame
o populaþie întreagã este tot aºa de grozavã ca ºi aceea de a omorî cu gloanþe.
Eu însumi, acum doi ani, am dat un strigãt de alarmã, pe care l-au auzit toþi cei
neorbiþi de patimã sau de interes2.
Dar guvernul ce a fãcut? A avut puterea în mânã timp de 2 ani în epoca cea
mai prosperã pentru stat, din câte se þine minte. Ar fi putut în vremea aceasta sã
facã foarte mult pentru uºurarea clasei þãrãneºti, cu atât mai mult cã începuturi
bune gãsise de la cei ce-l precedaserã. Fãcut-a ceva?
A fãcut, da, ºi iatã ce.
Pentru cã liberalii anunþaserã intenþia lor de a egaliza impozitul funciar pentru
þãrani ºi pentru proprietari, dl ministru de Finanþe a luat mãsuri, prin o circularã
fãcutã publicã, ca pãmânturile þãrãneºti sã fie impuse încã ºi mai greu decât pânã
atunci. ªi s-a ajuns astfel ca pe una ºi aceeaºi moºie pogonul þãranului sã fie fixat
de 2, de 3 ºi de 4 ori mai mult decât pogonul proprietarului, care e alãturea cu al
lui. Dl prim-ministru, nu poate zice cã exagerez, pentru cã d-sa trebuie sã ºtie bine
cã lucrul acesta se întâmplã chiar pe moºii ale membrilor guvernului.
1. Miºcãrile þãrãneºti erau atunci numai la începutul lor ºi de aceea se putea spera cã
ele nu se vor înrãutãþi ºi cã se vor putea astâmpãra fãrã a se recurge la mijloace extreme.
2. E vorba de scrierea sa Chestia þãrãneascã, apãrutã în 1905 ºi retipãritã în 1907. Ea
se gãseºte la începutul prezentului volum. Pasajele pe care le considerã ca un strigãt de
alarmã se aflã la pp. 28, 42, 57 din prezentul volum.

+Opere_vol_VIII_30_09.qxd

12/3/2010

11:52 AM

Page 291

Polemice ºi politice (1905–1907) / 291

Întreb: era mãsura aceasta de naturã a potoli spiritele þãranilor, amãrâte de
nedreptãþi seculare, ºi a evita cauza de viitoare tulburãri ale ordinei publice? Ori
era o sfidare mai mult, aruncatã parcã într-adins ca sã le prepare?
Dar birurile cele noi înfiinþate cu zecile pentru a crea un excedent colosal,
în care foºtii sau actualii membri ai guvernului sã facã afaceri rentabile, erau ele
destinate ca sã uºureze traiul þãranului ºi sã înlesneascã rezolvarea chestiei
þãrãneºti?
S-a înfiinþat loteria, escrocherie aºa de neauzitã ºi aºa de evidentã, încât nu
se poate pune decât pe socoteala unei mãrginiri de minte vecinã cu neresponsabilitatea, sau a cumpãrãrii vreunei conºtiinþe; dar autorul ei nu admite cã e
mãrginit1. Loteria va aduna ºi ultimul gologan din punga deja goalã a þãranului,
ºi va face sã treacã peste graniþã zeci de milioane pe an, în punga bandei de
escroci patronate de guvern; iar, în schimb, în anul jubilar, când sunt excedente
de 50 de milioane, când se aruncã milioanele cu zecile pe afaceri veroase ºi în
buzunarele armatelor nou create de trântori bugetari, se aruncã ºi þãrãnimii, ca
o pomanã unui cerºetor importun, 600.000 lei ca sã i se facã spitale. Atâta a gãsit
guvernul – în mãrinimia lui, cã poate face pentru ºase milioane de suflete de
români, care îi dau douã sute cincizeci de milioane pe an.
Chestia þãrãneascã e o chestie de culturã, pentru cã, dacã þãranul ar fi luminat, el ar ºti sã se apere singur, dacã nimeni altul nu-l apãrã. Guvernul a lovit în
învãþãmântul rural, a golit ºcolile þãrãneºti, a închis ºcolile normale, a persecutat
pe învãþãtori.
Þãranii ºi-au fãcut bãnci populare, ca sã se apere contra cametei evreilor ºi
cârciumarilor. Guvernul, ca sã le închidã, a dat ordin învãþãtorilor sã iasã din
ele, ameninþându-i cu pedepse.
Þãranii s-au întrunit în obºtii, ca sã reziste evreilor în lupta pentru pãmânt.
Administraþia li s-a pus în cale.
La Pomârla, þãranii reuºesc sã smulgã moºia din mâna lui Mochi Fischer;
prefectul le trimite jandarmi. La Mogoºani þãranii fac obºte ºi însãrcineazã pe
trei din ei sã se prezinte la licitaþie pentru luarea în arendã a moºiei; prefectul
þine închiºi pe delegaþi timp de trei zile ºi, dupã ce trece licitaþia, le dã drumul,
zicându-le în batjocurã: „Acum duceþi-vã la licitaþie!“ Moºia o luase un evreu.
ªi omul acesta e încã prefect.
La Sârbi, þãranii din zece sate oferã 90.000 lei ca sã ia moºia în arendã, ºi
depun garanþie; dar Epitropia Sf. Spiridon îi refuzã ºi dã moºia unui evreu cu
60.000 lei. ªi Epitropii nu sunt nici mãcar destituiþi!
Moldova întreagã þipã în ghearele trustului fiºeresc; zeci de mii de þãrani
mor de foame pe gliile lor, pentru cã aºa vrea banda fiºereascã. ªi guvernul
1. E vorba de loteria înfiinþatã în anul 1900 de guvernul conservator ºi desfiinþatã în
timpul rãzboiului.
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patroneazã – supremã injurie! – alegerea ca deputat al þãranilor a unei slugi a
dlui Fischer! ªi ca sã nu rãmânã îndoialã, dupã alegere organizeazã manifestaþie
cu masalele(58) sub ferestrele lui Fischer.
Un alt logofãt al Fischereºtilor îºi împrumutã numele ca sã cumpere pentru
ei cele mai mari ºi mai frumoase moºii din Moldova. Guvernul priveºte, tace ºi
aprobã.
În Parlament se organizeazã pe o scarã întinsã comerþul cu indigenatele
celor mai cunoscuþi jefuitori; averi mari îºi fac în câteva luni foºtii avocaþi de pe
la judecãtoriile de pace. ªeful guvernului priveºte, tace ºi-ºi învârteºte degetele.
Peste tot administraþia, de sus pânã jos, stã la ordinele trustului: miniºtrii se
îngrijesc de afacerile lui, prefecþii îi pun jandarmii la dispoziþie, justiþia îi satisface toate poftele.
Nu citez mai multe; atâtea sunt de ajuns.
Întreb acum: guvernul care, timp de doi ani, se poartã astfel, fãcutu-ºi-a datoria de a prevedea, de-a preîntâmpina? ªi dacã nu ºi-a fãcut-o, are el acum
dreptul de a vorbi de represiune? Dacã ajunge cumva, dupã cum are obiceiul,
pânã la ultima fazã a represiunii, sângele vãrsat putea-va sã cadã asupra altcuiva
decât asupra lui?
Nu, hotãrât nu. Se ºtie bine: cele ce se întâmplã acum au fost prezise; evenimentele s-au vãzut venind. Dacã cei ce guverneazã nu le-au vãzut, nu erau
demni sã guverneze. ªi, în politicã, la anumite momente, nedemnitatea este o
crimã. Dacã le-au vãzut ºi nu s-au îndurat sã se smulgã un moment de la jafuri ºi
afaceri, ca sã ia mãsuri, au fost îndoit criminali. În orice caz, rãspunderea va fi a
lor ºi numai a lor.
Îmi pare rãu, spun drept, cã în asemenea momente mã vãd silit sã stabilesc
responsabilitãþi ºi sã aduc acuzãri. Dar vãd viitorul apropiat atât de întunecos,
încât cred cã e o datorie de prevedere ºi de patriotism ca, pentru zilele grele ce
se apropie, sã ajut a face ca sã rãmânã intactã ºi gata pentru acþiunea cea bunã,
cel puþin acea grupare de oameni care, în cele ce se petrec, nu are nimic a-ºi
imputa, ci de multe a se mândri.
ªi, vai! cu câtã durere de inimã vãd insuficienþa, nedestoinicia, nulitatea
guvernului în faþa gravelor evenimente! Când þãranii nu cer decât putinþa de a
trãi, când putinþa aceasta li se refuzã cu obrãznicie, când dreptatea muritorilor
de foame strigã la cer, pe dl prim-ministru îl preocupã drepturile câºtigate ale
lui Mochi Fischer. Oare am auzit noi bine? Despre ce drepturi câºtigate este
vorba? Despre acela de-a extermina pe þãranii noºtri, pe aceia care sunt talpa,
tãria, însãºi fiinþa þãrii? Cum? Sã fi ajuns noi la acel grad de ticãloºie, încât sã
admitem cã poate cineva sã-ºi aroge acest drept monstruos ºi cã noi trebuie sã
ne prosternãm înaintea lui?
Dar atunci pentru ce mai trãim pe lume? Dl prim-ministru cu guvernul sãu
sunt responsabili pentru ceea ce se întâmplã. Tulburãrile se puteau uºor evita.
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Þãranii nu erau agresivi. La început, ei s-au dus înaintea evreului, cu cãciula în
mânã, ca sã-l roage sã se þinã de fãgãduiala ce le-o dãduse la nevoia lui, de-a le da
pãmânt cu 25 lei falcea. Drept rãspuns, au primit lovituri de pietre care au spart
ochiul unuia din ei. Azi cer sã li se facã preþuri mai omeneºti pentru secerã ºi
prãºit; Mochi Fischer, care stãpâneºte þara de la Dorohoi pânã la Iaºi, le rãspunde
cã nu le va da nicio palmã de loc, cu niciun preþ. Asta înseamnã cã populaþia din
trei judeþe o ameninþã un venetic sã o lase sã moarã literalmente de foame.
ªi, în faþa acestei situaþii nepomenite, dl prim-ministru gãseºte cã se cuvine
sã ia mãsuri numai contra þãranilor, iar Mochi Fischer sã beneficieze de drepturi
câºtigate.
Nu este aici decât un singur drept, la care, dl prim-ministru nu se gândeºte
ºi care este mai presus de oricare alt drept, al oricui, ºi de orice altã consideraþie.
Este dreptul românilor de-a trãi în þara lor. Este dreptul lor de-a nu fi jefuiþi, de-a
fi protejaþi contra venalitãþii unei administraþii corupte, de-a fi sprijiniþi în lupta
pentru recucerirea pãmântului lor strãmoºesc din mâinile murdare ale unei
bande de hoþi. ªi când cineva nu înþelege acest lucru ºi nu vede în aceastã luptã,
de trei ori sfântã, decât o afacere de judecãtorie de pace ºi de tertipuri de avocat,
acel cineva trebuie sã se scoboare la locul care este mai potrivit cu gradul lui de
înþelegere a lucrurilor.
Ne cere dl prim-ministru sã-i dãm concursul pentru rezolvarea chestiei
þãrãneºti. Dar când i s-a refuzat acest concurs, când a fost vorba de a scoate þara
din vreo nevoie? Sã-ºi aducã aminte cum, în 1900, concursul acesta i l-am oferit
în mod spontan. Care a fost rãsplata noastrã? Refuz dispreþuitor, zeflemele,
injurii, calomnii.
Chiar în chestia de faþã, trebuie sã reamintesc ºi sã precizez atitudinea respectivã a celor douã partide.
În 1897, Partidul Liberal propune înfiinþarea Casei rurale; dl prim-ministru
ºi amicii sãi ne-au ameninþat cã vor face revoluþie, dacã legea aceasta se va vota.
ªi cu toate acestea ideea era bunã, deoarece acum cinci ani acelaºi lucru l-a
propus dl general Manu la Alexandria.
De atunci, soluþiile noastre în chestia þãrãneascã le-am dat pe faþã, le-am lãmurit, le-am precizat, din ce în ce mai mult. Ce oferire mai largã, mai dezinteresatã de colaborare putea fi din partea unui partid de guvernãmânt, decât aruncarea în domeniul public a ideilor sale, oferind chiar adversarilor sãi putinþa de-a
se folosi de ele ºi a le realiza? ªi cum cã ideile noastre nu erau rele, dovada este
cã s-au folosit unul din colegii dlui prim-ministru, punându-i însã nota sa personalã. Vreau sã vorbesc despre Banca þãrãneascã, pe care noi voiam sã o facem
cu capital românesc, ca o instituþie curat româneascã ce trebuie sã fie, pe când azi
se vorbeºte a se introduce în ea capitalul strãin, adicã tot fiºeresc pentru ca ºi aici
sã se amestece afacerile veroase.
Cu ce curaj, dar, am mai putea noi oferi un concurs, care ni se aruncã înapoi
cu dispreþ, ori se întoarce în rãu?
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ªi cu toate acestea, în împrejurãrile grele în care a ajuns þara, nu din cauza
noastrã, guvernul nu are dreptul de a se plânge de noi. Sã-ºi aminteascã atitudinea
partizanilor sãi din anul teribil, când noi ne puneam în risc tot capitalul nostru politic, pentru a scoate þara din cel mai mare pericol în care fusese vreodatã, adusã
acolo în cea mai mare parte chiar de ei. Sã-ºi aducã aminte de veºnicele agitaþii ºi
provocãri la rãzvrãtire, de ameninþãrile, de calomniile cu care ne acopereau pe noi
ºi sã o compare cu atitudinea noastrã din aceºti doi ani. Seamãnã?
ªi dacã azi am fi unii în locul altora, este oare sigur cã guvernul ar avea
liniºtea, pe care o lãsãm noi celui de azi, pentru ca sã se descurce din greutãþi?
De doi ani asistãm la domnia unui regim pe care ºi alþii, nu numai noi, îl
taxeazã de cel mai incapabil ºi mai imoral din cele care au fost de 40 de ani
încoace. Nu ne-am fãcut nici chiar întreaga noastrã datorie, altãdatã din respect
pentru suferinþa augustului bãtrân care ne conduce azi, din respect pentru
suferinþa pãturii care nu ºtie decât sã sufere.
Sã se ºtie însã cã toate au o margine. ªi cã, dacã a fost permis ca sângele sã
stropeascã stradãle Capitalei pânã ºi în anul jubilar, pietrele s-ar ridica singure
sã ne loveascã dacã am tolera ca alt sânge sã mai plãteascã ºi drepturile câºtigate
ale lui Mochi Fischer.
(,,Voinþa Naþionalã“, 6 martie 1907.)
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NOTE
1. Chaque âge a ses plaisirs, son esprit et ses moeurs (fr.), Fiecare vârstã are plãcerile,
spiritul ºi obiceiurile sale. Afirmaþia aparþine lui Nicolas Boileau, poet francez.
2. Constantin Mavrocordat (1711–1769), domnitor al Munteniei ºi al Moldovei. Adept
al ideilor filosofice ºi reformatoare ale veacului al XVIII-lea. A introdus unele reforme, de
pildã desfiinþarea unor impozite indirecte (vãcãritul ºi pogonãritul), a suprimat ºerbia.
3. Regulamentul Organic, lege promulgatã în 1831–1832 de cãtre autoritãþile imperiale
ruseºti în Þara Româneascã ºi Moldova. Acest document a stat la baza unor reforme de
modernizare a societãþii româneºti ºi a oferit cadrul juridic sistemului comun de guvernare
din cele douã Principate.
4. Rãzboiul Crimeei a durat din 28 martie 1853 pânã în 1856. A fost un conflict armat
dintre Imperiul Rus ºi o alianþã a Regatului Unit al Marii Britanii ºi Irlandei, a celui de-al
doilea Imperiu Francez, a Regatului Sardiniei ºi a Imperiului Otoman. Rãzboiul s-a încheiat
prin Tratatul de la Paris (30 martie 1856), care a plasat cele douã Principate sub suzeranitate
otomanã, dar sub protectoratul tuturor puterilor europene.
5. Barbu Catargiu (1807–1862), om politic. Prim-ministru al României în 1862. A fost
ucis, prin împuºcare, în trãsura care trecea pe sub clopotniþa din Dealul Mitropoliei.
6. Nicolae Bãlcescu (1819–1852), om politic ºi istoric. Iniþiator al societãþii
revoluþionare secrete „Frãþia“ (1843). A editat împreunã cu A.T. Laurian, revista Magazin
istoric pentru Dacia. Unul dintre conducãtorii Revoluþiei de la 1848 din Þara Româneascã.
Membru în guvernul provizoriu. A murit în exil. Scrieri: Puterea armatã ºi arta militarã de
la întemeierea Principatului Valahiei pânã acum, Mersul revoluþiei în istoria românilor,
Românii supt Mihai-Vodã Viteazul.
7. Nicolae Istrate (1818–1861), om politic. La început unionist, apoi devine antiunionist. Lucrãri: Cãinþa încrederii în boieri, Despre chestia zilei în Moldova, Despre alegãtori
ºi despre deputaþi, Babilonia româneascã.
8. Apostol Arsachi (1789–1874), medic ºi om politic. Ministru de Externe în perioada
22 ianuarie – 24 iunie 1862. Dupã asasinarea primului ministru Barbu Catargiu, deþine
interimatul, în perioada 20 iunie – 6 iulie 1862, la conducerea Consiliului de Miniºtri.
9. Alexandru G. Golescu (1819–1881), om politic. Participant la Revoluþia de la 1848
din Þara Româneascã. Secretar al guvernului provizoriu ºi agent al acestui guvern în
Occident. Ministru. Prim-ministru (februarie–aprilie 1870).
10. Louis Amiable (1837–1897), istoric francez al masoneriei.
11. Felix Colson, diplomat francez. Secretar al consulului Franþei la Bucureºti. Lucrãri:
Starea prezentã ºi viitoare a Principatelor Moldovei ºi Valahiei, Scurtã descriere a drepturilor moldovenilor ºi muntenilor.
12. Dimitrie C. Sturdza-Scheianu (1839–1920), istoric ºi om politic. Membru de onoare
al Academiei Române.

+Opere_vol_VIII_30_09.qxd

12/3/2010

11:52 AM

Page 296

296 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. VIII

13. Radu Rosetti (1853–1926), scriitor ºi politician. Prefect de Roman ºi Brãila.
Deputat. Director general al închisorilor. Director al departamentului Lucrãri speciale ºi istorice în Ministerul de Externe. Membru în delegaþia pentru stabilirea frontierelor cu Ungaria,
Austria ºi Bulgaria. Lucrãri: Cu paloºul: poveste vitejeascã, Poveºti moldoveneºti, Amintiri.
14. protimisis (grec.), drept de prioritate.
15. Vezi nota 35 din Note, volumul VII.
16. Probabil greºealã de tipar. Credem cã titlul corect este Asociaþiunile þãrãneºti.
17. C.A. Rosetti (1816–1884), om politic, scriitor ºi editor. A participat la Revoluþia de
la 1848 din Þara Româneascã. A fondat ºi a condus ziarul Românul. A fãcut parte din coaliþia
politicã împotriva lui Al.I. Cuza. Lider al Partidului Naþional Liberal. A fost ministru,
deputat, primar al Capitalei.
18. Warant, recipisã eliberatã celui care depune mãrfuri în docuri sau în antrepozite ºi
care poate fi folositã ca hârtie de valoare.
19. Probabil greºealã de tipar. Credem cã autorul discutã despre situaþia din Italia de
acum 2–300 de ani.
20. strãgãniri, ºicane.
21. Revue internationale de l’enseignement, periodic editat, din 1881, de Société de
l’Enseignement Supérieur, Paris.
22. Tratatul de pace de la Adrianopol sau Tratatul de la Edirne a fost semnat pe 14
septembrie 1829 la încheierea rãzboiului ruso-turc din 1828–1829 dintre Imperiul Rus ºi
Imperiul Otoman. Tratatul a liberalizat comerþul prin accesul la strâmtorile Dardanele ºi
Bosfor. Pentru Principatele Române, tratatul prevedea recunoaºterea domniei pe viaþã a
principilor aleºi, fixa hotarul dintre Imperiul Otoman ºi Muntenia pe tavlegul Dunãrii ºi
restituia raialele Brãila, Giurgiu ºi Turnu Mãgurele.
23. Volumul Discursuri ocazionale nu a fost editat.
24. Institutele Notre-Dame de Sion funcþionau în cadrul Episcopiei Romano-Catolice
de Iaºi, la Iaºi, Galaþi ºi Bucureºti.
25. Vasile Boerescu (1830–1883), ziarist, jurist ºi om politic. Liberal moderat. Profesor
de drept comercial la Facultatea de Drept din Bucureºti. Rector al Universitãþii din Bucureºti. Decan al Facultãþii de Drept. Fondator al ziarului Naþionalul. Deputat. Ministru.
26. Peterhof, denumirea germanã pentru oraºul rusesc Petergof din districtul
Petrodvortsovy din oraºul federal Sankt Petersburg. A fost dezvoltat de Petru cel Mare. Mai
este numit Versailles-ul rusesc.
27. Haret se referã la George Murnu (1868–1957), arheolog, elenist. Traducãtor al
Iliadei de Homer.
28. Dimitrie Brândzã (1846–1895), medic ºi botanist. Profesor universitar de botanicã
ºi zoologie la Iaºi ºi la Bucureºti. Titularul primei catedre de botanicã din România. Membru
al Academiei Române. A înfiinþat Grãdina Botanicã din Bucureºti ºi Muzeul Botanic din Bucureºti. A descoperit numeroase specii de plante rare. Lucrãri: Prodromul Florei României
sau Enumeraþiunea plantelor pînã azi cunoscute în Moldova ºi Valachia, Flora Dobrogei.
29. écoles de coupe (fr.), ºcoli de croitorie.
30. fini (fr.), finisare.
31. ªtefan Golescu (1809–1874), om politic. Participant la Revoluþia de la 1848 din
Þara Româneascã, membru al guvernului provizoriu. Ministru. Membru al Partidului
Naþional-Liberal. Prim-ministru (1861, 1867–1868).
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32. Dimitrie Gusti (1818–1887), actor ºi om politic. Funcþii administrative în învãþãmânt. Primar al oraºului Iaºi de cinci ori. Deputat ºi senator liberal. Ministru. Scrieri: Poezii,
Ritoricã românã pentru tinerime.
33. Et nunc erudimini (lat.), ªi acum instruiþi-vã.
34. egerie, femeie care sfãtuieºte în secret pe cineva.
35. În guvernul condus de G.G. Cantacuzino, în 1905, ministrul de Rãzboi a fost
generalul Gh. Manu.
36. Ministrul de Rãzboi în guvernarea liberalã, 1901–1904, a fost D.A. Sturdza.
37. Ne sutor ultra crepidam (lat.), Nu te ridica, cizmarule, mai presus de calapodul tãu!
Afirmaþia a fost fãcutã de pictorul Apelles, când un cizmar i-a reproºat cã încãlþãmintea
purtatã de personajele dintr-un tablou al acestuia nu este bine reprodusã.
38. Chacun son métier, les vaches seront bien gardées (fr.), Când fiecare îºi face
datoria, lucrul merge bine.
39. Qui trompe-t-on ici? (fr.), Cine pãcãleºte aici?
40. Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux (1688–1763), scriitor francez. Reprezentant al iluminismului timpuriu. Scrieri: L’Amour et la Vérité, Le Jeu de l’amour et du
hasard, Le Préjugé vaincu etc.
41. Quo non descendam? (lat.), Pânã unde nu m-aº coborî?
42. Quo non ascendam? (lat.), Pânã unde nu m-aº urca? A fost deviza familiei de
armatori Fouquet.
43. Herostratus a incendiat templul zeiþei Artemis din Efes în anul 356 î.Ch., din
dorinþa de a deveni celebru fiindcã nu avea alt mijloc sã atingã acest scop. Efesienii au interzis pronunþarea numelui sãu în spaþiu public. Sensul dat de Haret cu exemplul lui Herostratus
este cel de distrugere rapidã a unui lucru clãdit cu multã trudã.
44. Pe strada Diaconeselor (astãzi, strada Spiru Haret) se afla sediul Ministerului
Instrucþiunii Publice ºi al Cultelor.
45. Justitia regnorum fundamentum (lat.), Justiþia este fundamentul guvernãrii.
46. Jugurtha, regele Numidia (c.112–104 î.Ch.). A purtat rãzboi împotriva romanilor
(112–105), dar a fost învins ºi executat.
47. Gaius Verres (c.120–43 î.Ch.), magistrat roman. Cunoscut pentru proasta sa guvernare a Siciliei.
48. Lucius Sergius Catilina (108–62 î.Ch.), om politic roman. A fost iniþiatorul unei
conspiraþii împotriva Senatului. A fost demascat de Cicero în discursurile (I-IV) In
Catilinam (Împotriva lui Catilina sau Catilinarele).
49. dans le mouvement (fr.), în miºcare
50. Je prends mon bien où je le trouve (fr.), Îmi iau ceea ce îmi trebuie de unde gãsesc.
Prin aceastã afirmaþie, Molière a confirmat faptul cã, în scrierile sale, a împrumutat teme ºi
situaþii de la alþi autori.
51. Neville Chamberlain (1869–1940), om politic englez. Prim-ministru. A semnat
Acordul de la München la 23 septembrie 1938, alãturi de prim-miniºtrii Franþei ºi Italiei,
Edouard Daladier, respectiv Benito Mussolini, prin care era cedatã Germaniei partea de sud
a Cehoslovaciei.
52. Chassez le naturel, il revient au galop (fr.), Alungaþi firescul, el revine foarte repede.
53. Mihail Sadoveanu (1880–1961), scriitor. Membru al Academiei Române. Este considerat unul dintre cei mai importanþi prozatori români. Scrieri: Amintirile cãprarului Gheorghiþã, Bordeenii, roman, Neamul ªoimãreºtilor, Venea o moarã pe Siret, Hanul Ancuþei, Zodia
Cancerului sau Vremea Ducãi-Vodã, Baltagul, Fraþii Jderi, Nicoarã Potcoavã.

+Opere_vol_VIII_30_09.qxd

12/3/2010

11:52 AM

Page 298

298 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. VIII

54. Frederic I, numit Barbarossa (1122–1190), monarh. A fost ales la Frankfurt ºi
încoronat la Aachen Rege al Germaniei în 1125, a fost încoronat Rege al Italiei la Pavia în 1154
ºi a fost încoronat Împãrat al Sfântului Imperiu Roman în 1155 pânã la moartea sa. În perioada
1189–1190 a fost unul dintre conducãtorii cruciadei a III-a împreunã cu regii Filip al II-lea al
Franþei ºi Richard I al Angliei. În cursul expediþiei s-a înecat în râul Salef, în Asia Micã.
55. Carol Quintul (1500–1558), împãrat romano-german (1519–1556). A domnit, de
asemenea, ca rege al Spaniei. A realizat o uniune personalã a unor teritorii întinse ºi dispersate, incluzând Sfântul Imperiu Roman, Aragon, Castilia, Napoli, Sicilia, Þãrile de Jos ºi
coloniile spaniole din Americi.
56. Posen, denumirea germanã a oraºului polonez Poznañ.
57. Charles Seignobos (1854–1942), istoric francez. Lucrãri: Histoire narrative et
descriptive de la Grèce ancienne, Histoire politique de l’Europe contemporaine, La Méthode
historique appliquée aux science sociales, Études de politique et d’histoire, Histoire sincère
de la Nation française, Essai d’une Histoire comparée des peuples de l’Europe.
58. masale, fãclii.
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