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OPERELE LUI SPIRU C. HARET –
O MÃRTURIE-MARATON DESPRE INTERES
PUBLIC ªI RESPONSABILITATE
Remus Pricopie

Primele ºase volume ale acestei lucrãri au vãzut pentru întâia datã lumina tiparului în
anul 1935, fiind urmate de alte cinci volume, publicate pânã în anul 1938. La acea vreme,
un grup de iniþiativã, autointitulat Comitetul pentru ridicarea monumentului lui Spiru C.
Haret, format din personalitãþi ale vremii ºi mai vechi colaboratori ai lui Haret, ºi anume
Gheorghe Adamescu1, Petre Gârboviceanu2 ºi Gheorghe N. Costescu3, cãrora li s-au alãturat
ºi G. Stoinescu, Ioan Ghiaþã, N. Nicolaescu, G. C. Ionescu ºi Gr. Teodossiu, au considerat cã
„pentru cinstirea memoriei lui, se cuvine a-i publica Operele“. Prima ediþie a lucrãrii,
publicatã de Editura Cartea Româneascã, cuprindea Biografia lui Spiru Haret (vol. I) scrisã
de Gheorghe Adamescu, Oficiale (vol. I–III), incluzând documente elaborate de Haret în
perioada în care a fost înalt funcþionar în Ministerul Instrucþiunei Publice ºi Cultelor
(inspector general al ºcoalelor: 1883–1885; secretar general: 1885–1888) ºi ministru
(1897–1899; 1901–1904; 1907–1910), ºi Parlamentare (vol. IV–VI), respectiv documente
care reflectã prezenþa în Parlament a omului politic Spiru Haret. Celelalte cinci volume
publicate ulterior, Polemici ºi politice (vol. VII–IX), Operele ºtiinþifice (vol. X) ºi Scrisori
1. Gheorghe Adamescu (1869–1942) a fost unul dintre colaboratorii apropiaþi ai lui Spiru C.
Haret, ocupând sub mandatul acestuia funcþia de secretar general al Ministerului Instrucþiunei
Publice. În acelaºi timp, Adamescu a fost istoric literar, autorul unei lucrãri de referinþã a istoriei
literaturii române de la origini pânã în anul 1910, biograf, autorul unor manuale de literaturã din
perioada interbelicã ºi, din 1921, membru corespondent al Academiei Române.
2. Petre Gârboviceanu (1862–1938) a fost profesor de filozofie ºi pedagogie, administrator
al Casei Bisericii, om politic liberal, reprezentant al Mehedinþiului în Parlamentul României,
editor, alãturi de C. Rãdulescu-Motru, G. Coºbuc, I. Otescu, P. Dulfu, G. Adamescu, N. Nicolaescu, Const. C. Pop-Taºcu ºi V. Stoicescu, al revistei „Albina“, fondatã de Spiru Haret la 5
octombrie 1897.
3. G.N. Costescu (1872–1947) a fost profesor ºi editor a numeroase manuale, culegeri
ºcolare ºi cursuri universitare – cu deosebire metodici. A scris, de asemenea, o serie de lucrãri
dedicate evoluþiei ºi istoriei educaþiei din România ºi anume: Educaþie ºi învãþãmânt, vol. 1–3,
publicate la Editura Librãriei H. Steinberg, în 1905, Contribuþiuni la istoria învãþãmântului
nostru primar, volum publicat la Editura Cultura Româneascã, în 1937 etc. A lucrat îndeaproape
cu Spiru C. Haret, acesta numindu-l revizor ºcolar în anul 1901 ºi inspector ºcolar în anul 1908.
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(vol. XI), vin sã completeze imaginea de ansamblu a activitãþii pe care Spiru Haret, în
calitate de profesor, ministru, om politic ºi om de culturã, a desfãºurat-o la cumpãna dintre
secole. La acea vreme, editorii aveau în vedere publicarea ºi unui al XII-lea volum, intitulat
Bibliografia generalã, care urma sã cuprindã toate documentele relevante în raport cu viaþa
ºi opera lui Haret. Acest volum, însã, nu a fost finalizat – ºi deci nici publicat – vreodatã.
Republicarea acestei lucrãri, în cadrul Editurii Comunicare.ro, dupã mai bine de ºapte
decenii de la prima apariþie, este expresia unei dorinþe manifestate de un grup mai larg,
asupra cãruia voi face referire mai jos, de a valoriza un capital istoric ºi de a pune în
circulaþie scrieri fundamentale ale culturii române. Este de fapt rãspunsul la o nevoie a
societãþii de astãzi, respectiv nevoia de a reevalua starea ºcoalei româneºti înainte de a-i da
o direcþie pentru urmãtoarele decenii. Orice evaluare are însã nevoie de o metodologie. Or,
cum sã analizezi prezentul ºi sã încerci sã proiectezi viitorul fãrã o atentã ºi minuþioasã
incursiune în epistemologia ºcoalei româneºti? Prin urmare, republicarea acestei lucrãri
poate fi consideratã o invitaþie la a reflecta asupra unui moment semnificativ din istoria
învãþãmântului românesc: este vorba de momentul reformelor structurale promovate de
Spiru Haret la sfârºitul secolului XIX ºi începutul secolului XX, reforme care au contribuit
la articularea coloanei vertebrale pe care s-a aºezat ºi dezvoltat ulterior sistemul de
învãþãmânt din România.
O astfel de incursiunea ar putea fi plinã de satisfacþii. Pe de o parte, surprinzãtor sau
nu, oferã rãspunsuri, mai mult sau mai puþin complete, la o serie de probleme care, ºi astãzi,
continuã sã figureze pe agenda discuþiilor publice, ca de exemplu: (a) decalajul de dezvoltare
economicã, culturalã, socialã dintre sat ºi oraº; (b) formarea – „iniþialã“ ºi/sau „continuã“,
am spune astãzi – a adulþilor; (c) adaptarea curriculei la nevoile reale ale societãþii; (d)
creºterea dimensiunii practice a procesului de educaþie; (e) reformarea sistemului de
evaluare a elevilor prin stabilirea unui echilibru între verificãrile pe parcursul anului,
evaluarea la sfârºitul fiecãrui an de studii ºi corelarea acestuia cu examenele naþionale –
capacitate ºi bacalaureat; (f) evitarea deteriorãrii calitãþii educaþiei, în special prin inexistenþa unor standarde de calitate în învãþãmântul privat, ceea ce a condus la apariþia
fenomenului numit „fabrici de bacalaureat“; (g) structurarea anilor de ºcoalã pe cicluri de
studii; (h) rolul educaþiei preºcolare în formarea copilului/elevului; (i) reevaluarea modului
de formare a cadrelor didactice; (j) consolidarea statutului social al cadrelor didactice ºi
întãrirea rolului acestora ca agent de modernitate; (k) înfiinþarea bibliotecilor ºcolare, cu
deosebire la sate; (l) gospodãrirea/administrarea infrastructurii ºcolare; (m) (ne)implicarea
politicului în viaþa ºcoalei; (n) introducerea unor standarde naþionale pentru acordarea
titlului de profesor universitar, pe baza performanþelor ºtiinþifice originale recunoscute de
comunitatea academicã naþionalã ºi internaþionalã etc.
Pe de altã parte însã, am putea sã descoperim o serie de principii ºi învãþãminte care,
lui Haret, i-au cãlãuzit paºii ºi l-au ajutat sã-ºi încheie mandatul de la Ministerul
Instrucþiunei Publice ºi a Cultelor ca un om de stat care a lãsat moºtenire neamului sãu o
construcþie durabilã, proiectatã în aºa fel încât sã fie capabilã sã dãinuie dincolo de mandatul
sãu sau al guvernului pe care îl reprezenta. Or, acest subiect – stabilitatea politicilor publice
în sectorul educaþiei – ºtim bine cã, din pãcate, reprezintã astãzi una dintre problemele
majore pe care, deocamdatã, nu reuºim sã o depãºim.
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Din opera marelui om de stat, am putea sã ne însuºim anumite învãþãminte. Haret nu a
avut un traseu politic facil ºi nici mandate ministeriale simple. Perioada istoricã în care a trãit
a fost, poate, una dintre cele mai zbuciumate, chiar sângeroase, epoca fiind marcatã de
Rãscoala de la 1907, care, în bunã mãsurã, i-a fost imputatã de adversarii sãi. Totuºi, dupã
cum avea sã noteze, în 1935, Gheorghe Adamescu, în Biografia lui Spiru Haret, lupta dintre
adversarii politici era în acea perioadã „puternicã, dar dreaptã, pasionalã, dar obiectivã“ ºi
era aºa pentru cã „niciodatã nu se ajungea la atacuri personale“. În acest context, nu putem
sã nu recunoaºtem valoarea intelectualã a simplului exerciþiu de a urmãri disputa dintre doi
coloºi cu feþe reci, dar suflete calde ai istoriei noastre: Spiru Haret ºi Titu Maiorescu. Cei doi
s-au confruntat în Parlament pe problema þãrãneascã ºi implicaþiile acesteia pentru ºcoalã.
ªi totuºi, cum sã-l înfrunþi public pe Titu Maiorescu, cel care, în urmã cu 34 de ani, în calitate
de ministru, admisese ca tânãrul de excepþie Spiru C. Haret sã plece la o bursã de studii în
strãinãtate pentru a studia matematicile? Haret, poate cel mai greu încercat în acea perioadã
(1908), fiindu-i atribuitã responsabilitatea de a fi ispitit þãrãnimea cu ºtiinþa de carte pentru
a se ridica împotriva arendaºilor, a demonstrat cã mãsurile sale au fost rezultatul unei bune
cunoaºteri a realitãþilor din þarã, a dat dovadã de realism, rãbdare în aplicarea dispoziþiilor
adoptate, încredere în specialiºtii ºi colaboratorii sãi, detaºare faþã de problemele false ale
cotidianului, chiar dacã erau efervescente ºi, prin urmare, savurate de mulþi actori din spaþiul
public. Nu în ultimul rând, prin atitudinea sa, Spiru C. Haret a demonstrat cã un om de stat,
dincolo sau chiar în contra opþiunilor individuale, trebuie sã acþioneze cu respect ºi responsabilitate ºi sã îºi asume acele mãsuri care, pe termen mediu ºi lung, conduc cãtre echilibrul
social. În acest context, Spiru C. Haret socotea cã nu îi pot fi imputate consecinþele efortului
de a scoate þãrãnimea, prin educaþie, din „mizeria bizantinã“4 în care fusese aruncatã de
vechile orânduiri fanariote, chiar dacã acest demers ar fi putut sã lezeze anumite interese.
Tot în categoria principiilor care se constituie în fundaþia fiecãrui om de stat, demnã de
menþionat este solidaritatea politicã a lui Dimitrie Sturdza5 care, de fiecare datã când a
deþinut demnitatea de prim-ministru al României, a încredinþat portofoliul de ministru al
Instrucþiunei Publice lui Spiru Haret, în pofida reacþiilor politice, inclusiv a celor venite din
propriul partid, Partidul Naþional Liberal, pe care, de altfel, îl prezida. Sturdza a înþeles
complexitatea sectorului educaþiei care, poate, mai mult decât orice alt domeniu, are nevoie
de stabilitate pentru ca reforma sã dea roade. Aºa s-a întâmplat ca România, în acea perioadã
de zbucium istoric, sã aibã unul dintre cei mai longevivi miniºtri ai Educaþiei ºi una dintre
cele mai profunde reforme. Aceastã lecþie, care ar putea fi esenþializatã prin afirmaþia:
investeºte cu grijã în educaþie atunci când þara trece prin perioade dificile, lecþie însuºitã ºi
de alte popoare de-a lungul istoriei, ar trebui, poate, sã fie mai atent analizatã de noi astãzi,
mai ales atunci când observãm cã, în ultimii ºase ani, am avut în fruntea Ministerului
4. „Adevãrul“, 12 octombrie 1906, apud. ªerban Orãscu, p. 114.
5. Dimitrie Sturdza (1833–1914) om politic român, educat la Academia Mihãileanã ºi în
Germania, secretar personal al lui Alexandru Ioan Cuza ºi succesor al lui Ion Brãtianu la
conducerea Partidului Naþional Liberal (1892–1909). A îndeplinit mai multe funcþii de demnitate
publicã printre care: ministrul Afacerilor Externe (1881–1885; 1895–1896; 1897–1899;
1901–1902; 1904; 1907–1908), ministrul Instrucþiunei Publice (1885–1888), ministrul Apãrãrii
Naþionale (1901–1904), prim-ministru al României (1895–1896; 1897–1899; 1901–1904;
1907–1909).
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Educaþiei ºase miniºtri, iar frecvenþa schimbãrilor a ajuns la un nivel la care sistemul ºi mai
ales cadrele didactice – fãrã de care, spunea Spiru Haret, nu poþi sã faci reformã – , nu le mai
pot urmãri ºi înþelege.
Cititorul ar putea sã ridice, în mod legitim, urmãtoarea întrebare: De ce aceastã lucrare
ºi de ce acum? Rãspunsul celor care au contribuit la readucerea la luminã a operelor lui Spiru
C. Haret este simplu: Societatea de astãzi are nevoie de Spiru C. Haret. Este suficient sã
urmãrim orice discurs politic/public despre educaþie ºi schimbare pentru a vedea cum
numele ºi activitatea lui Haret sunt invocate. Dacã analizãm, însã, cu atenþie modul în care
se fac aceste invocãri putem constata cu uºurinþã cã am reuºit în ultimele decenii sã ne
îndepãrtãm de conþinut, de adâncimea ideilor ºi faptelor sale, rezumându-ne doar la
fructificarea – uneori chiar exploatarea – rezonanþei numelui sãu. Haret joacã roluri diferite
astãzi: (a) de legitimare simbolicã a unor instituþii care au decis cã este just sã-i poarte
numele; (b) de legitimare a unor mãsuri de reformã în domeniul educaþiei sau, pur ºi simplu,
(c) de comparare, de punere în contrast, a ceea ce s-a întâmplat în ultimele douã decenii în
societatea româneascã în raport cu alte perioade din istoria evoluþiei noastre, faþã de care,
uneori, devenim nostalgici. Din pãcate, nu foarte adesea se întâmplã sã procedãm la
valorizarea profundã ºi complexã a muncii lui Haret ºi integrarea acesteia în soluþiile pe care
le formulãm la provocãrile prezentului. Mai rar se întâmplã sã vedem opera lui Haret în
ansamblul sãu, sã ieºim din sectorul educaþie pentru a descoperi cã, de fapt, pentru Haret,
modernizarea educaþiei nu era un scop în sine, ci doar un mijloc prin care societatea
româneascã putea sã se înscrie mai energic în drumul cãtre echilibrul economic, cultural ºi
moral de care orice naþiune are nevoie pentru a prospera.
Acum nu este un moment întâmplãtor. Dacã facem apel la istorie, ºi nu doar la cea
naþionalã, atunci vom descoperi cã progresul în educaþie – ca de altfel în orice alt domeniu
– nu se mãsoarã în decenii, veacuri sau milenii, ci în perioade de evoluþie, respectiv în bucle
de schimbare. Acestea au durate diferite, dar cu tendinþa evidentã, marcatã în ultimul secol,
de consumare acceleratã. Ele se caracterizeazã prin imprimarea unor mãsuri sau direcþii de
dezvoltare, derularea acestora pânã la developarea propriilor limite, ceea ce va determina
instaurarea insatisfacþiei ºi a îngrijorãrii în raport cu acel prezent ºi catalizarea procesului de
identificare a unor noi mãsuri ºi direcþii de acþiune pentru un nou viitor.
România pe care acum o trãim se aflã, cel puþin în domeniul educaþiei, la intersecþia a
douã astfel de bucle de schimbare. Dupã 1989, s-au înregistrat o serie de progrese importante. S-au identificat direcþiile de acþiune, transpuse în legi care au transformat profund
structura ºcolii, modul de organizare ºi finanþare, conþinuturile învãþãrii, condiþia socialã a
profesorilor, elevilor ºi studenþilor. Aplicarea acestor legi a produs efecte pozitive, dar ºi
efecte adverse. Acum marcãm consumarea unei etape ºi cãutãm noi cãi. Dezbaterea publicã
despre o nouã schimbare în educaþie a crescut în intensitate în ultimii trei ani ºi a culminat
anul acesta prin promovarea proiectului Legii Educaþiei Naþionale. Discuþia nu s-a încheiat,
însã. Ea va persista pânã când soluþiile vor ajunge sã fie validate – sau nu – de sistem. Iar
ciclul se va repeta.
Apariþia, în acest moment, a lucrãrii Operele lui Spiru C. Haret, o mãrturie-maraton
despre interes public ºi responsabilitate, ar putea sã contribuie la structurarea discuþiilor publice
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despre educaþie ºi sã cristalizeze, la un moment dat, unele opþiuni. Invit cititorul sã descopere
printre filele acestor volume universul de preocupãri ºi idei ale lui Spiru Haret, înnobilat de
principiile sale de viaþã. Invit cititorul ca, dupã parcurgerea acestor file, mai bine ancorat în
istoria educaþiei, sã participe cu responsabilitate la modelarea viitorului ºcoalei româneºti.

***

Demersul Editurii Comunicare.ro de a republica Operele lui Spiru C. Haret a început
în urmã cu patru ani. El nu a fost simplu ºi încã nu s-a încheiat. Aºa cum s-a întâmplat ºi în
urmã cu 74 de ani, vor vedea lumina tiparului mai întâi volumele I-VI, urmând ca pe
parcursul anului 2010 sã fie publicate volumele VII-XI.
Ca întotdeauna, atunci când este vorba de a readuce în actualitate o piesã de colecþie,
este nevoie de oameni al cãror efort nu se mãsoarã în mii de ore de muncã, ci doar în
satisfacþia misiunii îndeplinite. Lista este lungã, dar nu voi ezita sã o parcurg.
Aprecierea noastrã se îndreaptã cu prioritate cãtre prof. univ. dr. Constantin Schifirneþ,
cadru didactic la ªcoala Naþionalã de Studii Politice ºi Administrative (SNSPA),
coordonatorul ªcolii Doctorale din cadrul Facultãþii de Comunicare ºi Relaþii Publice, care
a acceptat fãrã ezitare sã îngrijeascã aceastã ediþie. De altfel, pentru cei care îl cunosc pe
Profesorul Schifirneþ, demersul sãu nu este o surprizã, domnia sa fiind unul dintre puþinii
cercetãtori români cu o bogatã experienþã în readucerea în actualitate a unor opere ºi autori
români din secolul XIX ºi prima jumãtate a secolului XX. Dintre cele 34 de ediþii de opere
îngrijite de el amintim: Marin ªtefãnescu, Filosofia româneascã, Editura Historia (2008); C.
Rãdulescu-Motru, Personalismul energetic, Editura Albatros (2005); A.D. Xenopol, Istoria
partidelor politice în România, Editura Albatros (2005); Titu Maiorescu, Discursuri
parlamentare, vol. I–V, Editura Albatros (2001–2003); Traian Brãileanu, Sociologie generalã, Editura Albatros (2003); Traian Brãileanu, Politica, Editura Albatros (2003); D.
Stãniloae, Creºtinism ºi naþiune, Editura Elion (2003); S. Mehedinþi, Poporul, Editura
Albatros (2002); G. Cãlinescu, Culturã ºi naþiune, Editura Albatros (2002); M. Manoilescu,
Rostul ºi destinul burgheziei româneºti, Editura Albatros (2002); C. Rãdulescu-Motru,
Psihologia poporului român, Editura Albatros (1999); A.D. Xenopol, Naþiunea românã,
Editura Albatros (1999); A.D. Xenopol, Românii ºi ungurii, Editura Albatros (1999); M.
Eminescu, Naþiunea românã. Progres ºi moralitate, Editura Albatros (1999); A. D. Xenopol,
Teoria lui Rösler, Editura Albatros (1998); O. Goga, Naþionalism dezrobitor, Editura
Albatros (1998); Nichifor Crainic, Puncte cardinale în haos, Editura Albatros (1998);
Dumitru Stãniloae, Ortodoxie ºi românism, Editura Albatros (1998), Aurel C. Popovici, Stat
ºi naþiune, Editura Albatros (1997), Nichifor Crainic, Ortodoxie ºi etnocraþie, Editura
Albatros (1997); Mihail Ralea, Fenomenul românesc, Editura Albatros (1997), C.
Rãdulescu-Motru, Etnicul românesc. Naþionalismul, Editura Albatros (1996). De altfel,
pentru Constantin Schifirneþ, proiectul pe care astãzi îl aducem în faþa cititorilor nu este
prima sa întâlnire cu viaþa ºi opera lui Spiru C. Haret. În 1992, Profesorul Schifirneþ a
publicat în Academica (septembrie, p. 21) articolul Modernitate ºi reformã în viziunea lui
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Spiru Haret, iar în 2001 ªtiinþã ºi sociologie în opera lui Spiru Haret, studiu introductiv la
Spiru Haret, Mecanica socialã Editura 100+1 Gramar.
Tot în categoria eforturilor necuantificabile intrã ºi munca realizatã cu profesionalism
ºi dãruire de Lucian Pricop, redactorul ºef al Editurii Comunicare.ro, ºi echipa sa: Dan
Flonta, Olga Machin ºi Cristian Lupeanu. Pentru aceastã echipã, Operele lui Spiru C. Haret
este unul dintre cele mai complexe proiecte, care le-a pus la încercare gradul de anduranþã
profesionalã. Este suficient sã luãm în considerare numãrul de pagini culese ºi redactate,
imaginile reconstituite ºi grafica asociatã celor 11 volume pentru a cuprinde doar câteva
dintre motivele lor de neliniºte din ultimii patru ani. Privind însã la rezultate, putem aprecia
cã echipa editorialã Comunicare.ro ºi-a îndeplinit misiunea.
Un proiect de o asemenea amplitudine – ºi care nu este animat de o motivaþie comercialã
– are nevoie de o susþinere financiarã pe mãsurã. În acest sens, avem obligaþia moralã de a
mulþumi Autoritãþii Naþionale pentru Cercetare ªtiinþificã (ANCS) care, ca urmare a avizului
pozitiv al Comisiei pentru Subvenþionarea Literaturii Tehnico-ªtiinþifice a Colegiului
Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare ºi Inovare, a acordat SNSPA, respectiv Editurii
Comunicare.ro, un grant în valoare de 40.000 lei, care acoperã 45% din costurile de editare a
primelor ºase volume din Operele lui Spiru C. Haret. Susþinerea asiguratã de ANCS a fãcut
fezabil, din punct de vedere financiar, proiectul de reeditare ºi, categoric, va permite unei mai
largi categorii de cititori sã (re)descopere ºi sã aibã acces la opera lui Spiru C. Haret.
O idee nu apare dintr-o datã; o idee cristalizeazã într-un mediu încãrcat de esenþa acelei
idei. La fel s-a întâmplat ºi în cazul republicãrii operelor lui Spiru C. Haret. Îmi amintesc cã
apropierea mea de opera lui Spiru C. Haret a fost, în bunã mãsurã, mijlocitã de cãtre prof.
univ. dr. Andrei Marga, la acea vreme ministrul Educaþiei. La îndemnul acestuia am petrecut
mai multe zile în biblioteca Ministerului Educaþiei Naþionale, descoperind eforturile lui
Haret de modernizare a ºcoalei româneºti. De atunci am avut plãcerea de a purta o serie de
discuþii ºi de a participa la schimburi de idei pe marginea realizãrilor ºtiinþifice, culturale ºi
politice ale lui Spiru C. Haret cu Ecaterina Andronescu, Cristian Adomniþei, Anton Anton,
Alina Bârgãoanu, Cezar Bîrzea, Adrian Curaj, Ion Chiciudean, Radu Mircea Damian,
George Dincã, Paul Dobrescu, Nicolae Frigioiu, Grigore Georgiu, Radu Gologan, Bogdan
Halic, Dumitru Iacob, Gerard Jitãreanu, Mihai Korka, Mircea Maliþa, Nicolae Manolescu,
Adrian Miroiu, Ioan Pânzaru, Sorin Popescu, Radu Purice, Mircea Regnealã (care, de altfel,
în calitate de director al Bibliotecii Centrale Universitare, a pus la dispoziþia Editurii
Comunicare.ro volumele originale publicate în 1935–1938), Constantin Schifirneþ, Jan
Sadlak, Melania Vergu, iar lista ar putea continua. De aici nu a mai fost decât un pas pânã la
momentul cristalizãrii unei noi idei, respectiv momentul în care am propus Colegiului de
redacþie al Editurii Comunicare.ro sã includã Operele lui Spiru C. Haret în programul sãu
editorial. Colegiul, coordonat de prof. univ. dr. Paul Dobrescu, a aprobat.
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Deºi am parcurs un traseu important, nu cred cã putem considera cã suntem la capãtul
unui drum. În continuare cred cã nu am descoperit ºi valorizat suficient patrimoniul cultural
ºi intelectual al lui Spiru C. Haret. În continuare cred cã, deºi se bucurã de respectul ºi
aprecierea noastrã, nu am reuºit sã transferãm, decât într-o foarte micã mãsurã, filonul de
înþelepciune al lui Haret cãtre publicul larg, transformându-l astfel într-un bun comun. În
continuare cred cã facem greºeala de a-l considera pe Haret numai reformatorul ºcoalei
româneºti când, de fapt, el a fost reformatorul societãþii româneºti, fiind în egalã mãsurã
preocupat de ºcoalã, de relaþiile sociale dintre oameni, de istoria acestor relaþii, de producþie
ºi capitalul economic, de rolul investiþiilor în dezvoltarea economicã a þãrii, de reforma
politicã ºi moralã a unei naþiuni. Mãrturii în acest sens sunt din abundenþã în jurul nostru.
Astfel, cei care îl citesc cu atenþie pe Haret pot descoperi, printre altele, o descriere
amãnunþitã a modului în care excesele în domeniul financiar-bancar ar putea sã arunce
societatea într-o crizã economicã de tipul celei pe care noi o traversãm astãzi. Fãcând trimitere
la acest exemplu, nu pot sã nu întreb câþi economiºti români au citit Mecanica socialã
publicatã de Haret, la Paris, în 1910. Iar dacã rãspunsul la aceastã întrebare nu ne satisface,
putem sã mergem mai departe ºi sã întrebãm câte universitãþi din România îl prezintã pe Spiru
C. Haret studenþilor sãi ca pe un gânditor ºi creator de modele economice, sociale ºi politice.
Pe 17 decembrie 2012 vom comemora un secol de la trecerea în nefiinþã a lui Spiru C.
Haret. Cred cã a sosit momentul ca Opera lui Haret sã fie acum completatã cu Volumul XII,
început, probabil, de Gheorghe Adamescu, Petre Gârboviceanu ºi Gheorghe N. Costescu în
urmã cu ºapte decenii, dar niciodatã finalizat. Cred cã este datoria generaþiei noastre sã
scriem despre el, dar mai ales despre noi, despre ceea ce noi am înþeles ºi ne-am însuºit ca
moºtenire a sa6.
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SPIRU HARET,
REFORMATORUL SOCIETÃÞII ROMÂNEªTI
Constantin Schifirneþ

1. O viaþã închinatã reformei
Personalitate emblematicã a perioadei moderne româneºti, Spiru Haret este unul din
marii creatori de instituþii din România. Traseul sãu profesional se deruleazã sub semnul
muncii continue ºi al rezultatelor pe mãsurã. Mediul de viaþã ºi de muncã ºi vremurile cuprinse de nevoia resimþitã a unei reformãri profunde a societãþii i-au fost favorabile deºi iau stat uneori în cale obstacole, mai ales din partea adversarilor.
Dupã absolvirea studiilor universitare în þarã cu bile albe1, Haret obþine o bursã, de
studii în Franþa, la concursul instituit de Titu Maiorescu ministrul Instrucþiunii Publice.
Ajuns la Paris, el constatã insuficienta sa pregãtire matematicã ºi se decide sã îºi desãvârºeascã instruirea ºtiinþificã, mai întâi prin licenþa în matematicã susþinutã la 9 august 1875 ºi
apoi prin licenþa în fizicã obþinutã la 2 august 1876. La 30 ianuarie 1878 devine doctor în
matematici cu lucrarea Sur l’invariabilité des grands axes des orbites planétaires (Despre
invariabilitatea axelor mari ale orbitelor planetare), disertaþie care dezvoltã ºi corecteazã cercetãrile lui Pierre Simon Laplace, Joseph-Louis Lagrange ºi Siméon Denis Poisson asupra
varietãþii axelor orbitelor planetare. Publicaþia „Analele Observatorului din Paris“ a retipãrito în anul 1885. Este primul român cu acest titlu ºtiinþific obþinut în capitala Franþei, cu o tezã
de o realã însemnãtate ºtiinþificã2.
Calitatea tezei de doctorat ºi aprecierile deosebit de elogioase ale unor matematicieni
francezi, de pildã Henri Poincaré, erau motive suficiente pentru proaspãtul doctor în matematici sã rãmânã profesor la o universitate din Paris. Cum în întreaga sa viaþã s-a condus
1. Prezentarea etapelor importante din activitatea lui S. Haret include informaþii din studiile
introductive semnate de Gh. Adamescu la volumele Operele lui Spiru C. Haret, Editura ,,Cartea
Româneascã“, f.a.
2. Matematicianul G. Þiþeica, cel care a fost ales membru al Academiei Române în locul rãmas
vacant dupã dispariþia lui Haret, scrie: ,,Problema tratatã ºi rezultatul cãpãtat a produs în lumea
ºtiinþificã de pretutindeni o deosebitã impresie. Puþine teze de doctorat au fost primite aºa de favorabil
ºi au fost înscrise aºa de repede în analele ºtiinþei, ca teza lui Haret“, G. Þiþeica, Introducere la Operele
lui Spiru C. Haret vol. X, Editura ,,Cartea Româneascã, f.a., p. VII.1. Prezentarea etapelor importante
din activitatea lui S. Haret include informaþii din studiile introductive semnate de Gh. Adamescu la
volumele Operele lui Spiru C. Haret, Editura ,,Cartea Româneascã“, f.a.
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dupã precepte morale foarte riguroase, tânãrul Haret a decis sã revinã în România pentru a
oferi cunoºtinþele ºi expertiza sa statului din ale cãrui fonduri a putut sã-ºi asigure cheltuielile, ca bursier, în Franþa.
Dupã întoarcerea în þarã, în 1878 este numit profesor la catedra de mecanicã raþionalã a
Facultãþii de ªtiinþe de la Universitatea Bucureºti. Concomitent a funcþionat ca profesor la seminarul „Nifon Mitropolitul“ din Bucureºti, ªcoala de artilerie ºi geniu, ªcoala de poduri ºi
ºosele, ªcoala de ofiþeri din Bucureºti. Datoria de profesor a îndeplinit-o exemplar deºi multe
alte activitãþi extraºcolare îl absorbeau pânã la epuizare. Vom discuta mai departe cum savantul
ºi profesorul Haret s-a implicat în treburile publice fiindcã epoca îl solicita sã-ºi punã cunoºtinþele ºi abilitãþile în actele de modernizare a þãrii.
Competenþele lui Haret nu au trecut neobservate de Ion Brãtianu, preºedintele Consiliului de Miniºtri, ºi de D. A. Sturdza, ambii interesaþi de evoluþia tinerilor merituoºi. În plus,
Ion Brãtianu l-a solicitat sã devinã profesor de matematici al celor trei fii ai sãi. Aceste legãturi cu fruntaºii liberali ar fi fost o premisã pentru înscrierea lui timpurie ca membru al
Partidului Naþional Liberal. O va face mult mai târziu, deoarece s-a perceput ca un specialist,
ca tehnocrat în limbajul de astãzi, fiind înclinat mai degrabã spre studiu ºi expertizã decât
cãtre viaþa politicã.
Încã de la începuturile activitãþii tânãrul profesor primeºte din partea autoritãþilor
ºcolare misiuni de evaluare a activitãþilor unor instituþii de învãþãmânt, prilej cu care se remarcã imediat ca un excelent profesionist în domeniul ºcolii. Conºtient de necesitatea creãrii
ºi funcþionãrii cadrului instituþional modern în România, Haret nu refuzã sã îndeplineascã ºi
alte sarcini cum este cea de conservator al Muzeului de antichitãþi sau de inginer hotarnic.
Dincolo de aceste ocupaþii, Haret s-a concentrat pe activitatea de studiere, evaluare,
organizare ºi conducere a ºcolii, sacrificând munca ºtiinþificã. El a înþeles cã, în contextul
societãþii româneºti, poate fi un important agent al reformelor structurale în învãþãmântul
românesc aflat în acel moment într-o febrilã cãutare a cãilor optime de modernizare realã.
Mai mult, profesorul Haret a realizat cã societatea, mai ales elitele, exprimau aºteptãri privind accelerarea procesului de sincronizare a ºcolii cu cerinþele timpului dar ºi critici acerbe
referitoare la starea învãþãmântului românesc.
Încã de tânãr Haret a ocupat poziþii importante în Ministerul Instrucþiunii Publice,
pregãtindu-se astfel pentru demnitatea ministerialã. În anul 1882, este numit de ministrul
Instrucþiunii publice V.A. Urechia, membru în consiliul permanent de instrucþiune. Ministrul
urmãtor, P. S. Aurelian, îl investeºte inspector general al ºcolilor la 3 aprilie 1883, poziþie în
care s-a ocupat de cunoaºterea stãrilor din ºcoalã, prin o varietate de modalitãþi: vizite la
ºcolile din þarã, inspectarea activitãþii corpului didactic, elaborarea de rapoarte despre problemele învãþãmântului. În anul 1884, înainteazã ministrului Instrucþiunii Publice Gh. Chiþu
Raport general asupra învãþãmântului secundar prezentat d-lui ministru al Instrucþiunii
Publice ºi Cultelor. Asupra acestei importante lucrãri stãruim mai jos.
În evoluþia sa, alãturi de calitãþile sale incontestabile, a contat ºansa susþinerii ideilor ºi
proiectelor lui de cãtre unul din cei mai influenþi oameni publici ai timpului, D.A Sturdza.
Imediat dupã preluarea Ministerului Instrucþiunii Publice, D.A. Sturdza l-a numit secretar
general, în februarie 1885.
La 2 martie 1889 se înscrie în Clubul liberal, iar în 1895 este ales deputat de Ilfov. Nu
existã prea multe informaþii despre activitatea sa ca deputat în intervalul 1895-1897. Se ºtie
cã a fost raportor al proiectelor depuse în parlament de ministrul Cultelor ºi Instrucþiunii
Petru Poni, în 1896.
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Dupã cum se vede, Haret a ajuns ministru nu din întâmplare sau ca un oarecare politician obligat de partidul sãu sã ocupe o funcþie. El avea deja o experienþã de 15 ani în activitatea de cunoaºtere ºi organizare a ºcolii, de elaborare de acte legislative ºi administrative.
Spiru Haret a fost de trei ori ministru (1897-1899, 1901-1904, 1907-1910), fiind depãºit, ca
timp, doar de Constantin Angelescu, ministrul Instrucþiunii Publice în intervalele 1918-1919,
1922-1926, 1927-1928, 1933-1937. De duratã au fost ºi ministeriatele la Instrucþiune Publicã deþinute de D.A. Sturdza (1885-1888) ºi Tache Ionescu (1891-1895). În perioada
acestor ministeriate s-au adoptat principalele reforme în domeniu. Toþi miniºtrii învãþãmântului românesc de dupã anul 1864 au stãruit în funcþia civilizatorie a ºcolii.
La 3l martie 1897 Haret este desemnat ministru al Instrucþiunii Publice ºi Cultelor. În
cei doi ani de ministeriat el pune în aplicare ideile gândite de el de-a lungul timpului ca specialist acreditat în domeniul învãþãmântului. Trece prin parlament douã legi fundamentale: a
învãþãmântului secundar ºi superior (1898) ºi a învãþãmântului profesional (1899). În acelaºi
rãstimp s-a adoptat programa ºcolilor secundare, s-au elaborat regulamentele pentru toate
treptele din sistemul de învãþãmânt, au fost înfiinþate ºcolile de adulþi, grãdiniþele ºcolare,
cantinele ºcolare, a apãrut revista „Albina“, a fost instituitã medalia „Rãsplata muncii“ pentru învãþãmântul primar.
Primul sãu ministeriat ia sfârºit la 11 aprilie 1899 odatã cu demisia guvernului liberal
prezidat de Dimitrie A. Sturdza.
Dupã revenirea, în 14 februarie 1901, la conducerea Ministerului Instrucþiunii Publice
ºi Cultelor, Haret a trebuit sã repunã în vigoare legea învãþãmântului primar din 1896, legea
învãþãmântului secundar din 1898 ºi legea învãþãmântului profesional din 1899, acte legislative anulate de guvernul P.P. Carp în 1900. În acelaºi timp a stabilit baza de calcul pentru
micºorarea salariilor din cauza puternicei crize în care se afla þara la începutul secolului XX.
Acest demers a fost etichetat „Curba lui Haret“.
În ministeriatul din perioada 1901-1904 Haret a acþionat pentru restructurarea sistemului de învãþãmânt în raport cu cerinþele procesului de modernizare a societãþii, care avea
nevoie acutã de forþã de muncã instruitã. Prin urmare, a înfiinþat un numãr mare de ºcoli
profesionale elementare ºi inferioare.
În ce priveºte organizarea învãþãmântului secundar, a redus cursul liceului la trei ani, a
pãstrat trifurcarea liceului (secþii distincte cu profil clasic, real sau modern), a desfiinþat
examenul de absolvire de la sfârºitul liceului, a stabilit ca înscrierea în facultate sã se facã
numai dupã trecerea unui examen de admitere.
În aceeaºi perioadã, Haret a trecut prin parlament douã legi de o importanþã deosebitã:
legea Casei Bisericii ºi Legea Casei de Economie a corpului didactic. Dupã modelul legii
Casei ªcoalelor, Legea Casei Bisericii a reglementat înfiinþarea unei instituþii de exercitare a
supravegherii gospodãririi averii bisericii ºi aºezãmintelor religioase, precum ºi administrarea
fondurilor prevãzute în bugetul statului pentru bisericã. Cealaltã lege, a Casei de Economie a
corpului didactic, prevedea înfiinþarea unei organizaþii de depunere a economiilor cu scopul
de a servi ca instituþie de ajutor pentru cazurile de boalã, de protecþie pentru vãduvele ºi
orfanii membrilor sãi, de susþinere ºi de întemeiere a instituþiilor de educaþie pentru copiii
corpului didactic, precum ºi orice alte stabilimente filantropice în folosul lor. Fondurile se
obþineau prin cotizaþii permanente ale membrilor Casei, donaþii, serbãri populare etc.
În toamna anului 1903, Haret a înaintat Regelui Carol I „Raport asupra activitãþii
ministerului de Instrucþie“, în care prezintã legile ºi alte acte normative despre ºcoala în perioada 1 octombrie 1895 – 31 august 1903.
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La 22 decembrie 1904 guvernul liberal condus de Dimitrie A. Sturdza demisioneazã. În
perioada 1905-1906 fiind în opoziþie, Haret renunþã la stilul sobru al demnitarului ºi intervine
impetuos în spaþiul public pentru a explica ideile ºi deciziile sale ministeriale ºi pentru a afirma
cu fermitate propria sa concepþie nu doar despre învãþãmânt, ci ºi despre gravele probleme ale
societãþii româneºti, inclusiv chestiunea þãrãneascã despre care vom discuta mai jos.
Haret avea nevoie de un organ de presã unde sã poatã apãra reformele sale de deciziile
ministrului conservator al Instrucþiunii Publice M. Vlãdescu. În acest scop a editat „Revista
generalã a învãþãmântului“ în luna mai 1905, cu sprijinul unui mare numãr de cadre didactice.
Organizarea, în 1905, la Bucureºti a Congresului corpului didactic primar i-a oferit ocazia fostului ºi viitorului ministru al Instrucþiunii de a prezenta, în discursul din 1 iulie 1905,
noi argumente în demonstrarea oportunitãþii aplicãrii legii învãþãmântului primar prin care se
prevedea cã ºcoala primarã trebuie sã funcþioneze în aceleaºi condiþii oriunde în teritoriu, în
mediul urban ºi în mediul rural, dând astfel o replicã neechivocã adversarilor sãi conservatori
care acþionau pentru organizarea diferitã a învãþãmântului la sate de cel din oraºe.
Fiindcã i s-au reproºat reducerile bugetare din 1901, Haret a decis sã clarifice în lucrarea din 1906, Pagini de istorie, contextul real al mãsurilor luate de guvernul liberal. Autorul aminteºte de situaþia financiarã dezastruoasã a þãrii la începutul anului 1900, fapt care
avea consecinþe economice ºi politice, printre acestea numãrându-se pericolul dependenþei
statului român de organizaþii financiare internaþionale: ,,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“3. Nu este greu de observat cum se repetã ciclic, în perioade
de crizã, presiunea instituþiilor financiare internaþionale asupra societãþii româneºti. Reducerile bugetare din anul 1901 au salvat creditul statului ºi astfel þara a scãpat de a fi în incapacitate de platã. Haret a demonstrat cu cifre cum, chiar în aceste împrejurãri, veniturile
cadrelor didactice erau mai mari decât în perioadele precedente, aºa cum rezultã din analiza
situaþiei materiale a corpului didactic de la 1864 pânã în 1901.
La 12 martie 1907 se instaleazã guvernul liberal, iar Haret preia pentru a treia oarã conducerea Ministerului Instrucþiunii Publice. Rãmâne în aceastã demnitate pânã la 28 decembrie
1910. Revenirea sa în poziþia de ministru are loc în contextul rãscoalelor þãrãneºti din 1907.
Primul sãu act a fost apelul din 14 martie 1907 adresat preoþilor ºi învãþãtorilor din sate, în care
le cerea sã acþioneze pentru încetarea revoltelor: „Faceþi sã înceteze lupta între fraþi! Faceþi-i sã
înþeleagã cã cu jocul ºi cu arma nu se poate îndrepta þara, cã, din contra, i se pregãteºte pieirea!“4.
Deoarece acuzele de instigare a þãranilor la rãscoalã erau îndreptate cãtre corpul didactic ºi corpul preoþesc din sate, Haret a declanºat o amplã anchetã la care au fost implicaþi inspectori ºi revizori, episcopi ºi protoierei, proprietari ºi arendaºi. El însuºi a studiat rapoartele
prefecþilor cãtre ministrul de interne. Pentru fiecare judeþ a întocmit dosare voluminoase
despre situaþia din timpul rãscoalelor. A urmãrit mersul proceselor intentate unui mare numãr
de preoþi ºi învãþãtori suspectaþi de instigare. În ,,Raport la Rege nr. 17116 din 13 august 1907
despre acþiunea preoþilor ºi învãþãtorilor rurali în timpul rãscoalei din 1907“ Haret exprimã
3. S. Haret, Pagini de istorie, în Operele lui Spiru C. Haret, vol. VIII, p. 163.
4. S. Haret, ,,Circulara din 14 martie 1907 cãtre toþi cucernicii preoþi ºi cãtre toþi învãþãtorii
din comunele rurale ca sã ajute la potolirea spiritelor“, în Operele lui Spiru C. Haret, vol. III, p. 25.
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convingerea cã ancheta ,,este în mod hotãrâtor în favoarea preoþilor ºi a învãþãtorilor“. Mai
mult, supune spre semnare Regelui proiectele de decrete prin care se conferã medaliile
„Rãsplata Muncii pentru ºcoalã“ ºi „Rãsplata Muncii pentru bisericã“, acelor învãþãtori ºi
preoþi, care, în timpul rãscoalelor, ºi-au fãcut datoria.
În perioada 1907-1910 ministrul Instrucþiunii Publice Haret a primit misiunea de a
suplini lipsa temporarã în 1907, 1908, 1909 ºi 1910, din cauza prelungitelor concedii de
boalã, a preºedintelui Consiliului de Miniºtri, D. Sturdza, cãpãtând o autoritate incontestabilã în partid ºi în spaþiul public.
Haret a reformat ºcoala, ºi implicit societatea româneascã, nu ca politician, ci ca un
reformator din poziþia de specialist, doveditã cu prisosinþã în toate împrejurãrile. Ca ministru
acorda atenþia necesarã oricãrui detaliu fãrã a se mulþumi doar cu trasarea unor direcþii
generale, aºa cum procedeazã un politician. El mai mult consilia pe alþii decât sã se fi lãsat
consiliat. Fiecare decizie avea la bazã o amãnunþitã documentare, dupã cum spune Gh. Adamescu, unul din colaboratorii sãi. Ministrul redacta personal circularele ºi deciziile Ministerului Instrucþiunii Publice ºi Cultelor. În plus, îºi fãcea timp pentru a scrie învãþãtorilor ce
îi trimiteau petiþii. Þinea legãtura direct cu þara prin audienþele acordate la minister dar ºi la
propria locuinþã. Orice cerere era satisfãcutã numai dacã era în acord cu legea, ºi nu þinea
cont de apartenenþa politicã a petenþilor. Din aceastã cauzã unii dintre membrii partidului sãu
i-au devenit adversari.
Toate aceste iniþiative dovedesc un comportament de demnitar preocupat de tot ce se
petrece în domeniul sãu. Este aici ºi o probã de pasiune însufleþitã pentru problemele ºcolii
ºi ale societãþii. El nu rãmâne în cercul strâmt al protipendadei politice ºi cautã sã cunoascã
România profundã, adicã România ruralã unde schimbarea de tip modern se producea destul
de lent ºi fãrã efecte directe asupra populaþiei þãrãneºti.
Haret este exemplar ca om al dialogului, al dezbaterilor publice. A fost interesat de opiniile
ºi ideile tuturor celor preocupaþi de schimbãri structurale. Multe din deciziile sale aveau la bazã
lungi studii ºi dezbateri cu actorii sociali ai ºcolii. Peste tot pe unde a activat a lãsat amprenta
puternicei sale personalitãþi dând astfel sens concret lucrului cu temeinicie fãcut.
În afara de apetenþa lui pentru dialog direct cu învãþãtorii, recunoaºtem în conduita lui
Haret expresia unei administraþii ineficiente, din cauza cãreia ministrul trebuia sã urmãreascã aplicarea întocmai a tuturor deciziilor.
Deºi ocupat cu treburile de stat, Haret nu a neglijat statutul de om de ºtiinþã. În 1886,
a fost propus ca membru activ Academiei Române, dar a fost acceptat abia la 31 martie 1892.
Fãrã a se cunoaºte motivele, Haret nu a þinut discursul de recepþie anunþat la 29 mai 1892
(„Despre influenþa ºtiinþelor pozitive asupra dezvoltãrii condiþiilor vieþii moderne“). Haret a
prezentat, în ºedinþele Academiei Române, comunicãrile: ,,Despre acceleraþiunea secularã a
miºcãrii medii a Lunii“, 4 aprilie 1889; ,,Consideraþiuni relative la studiul experimental al
miºcãrii apei în canalele descoperite ºi la constituþiunea intimã a fluidelor“, 19 martie 1882;
,,Teorema ariilor în miºcarea sistemelor materiale“, 17 octombrie 1894; ,,Notã asupra poporaþiunii României“, 6 iunie 1903; ,,Observaþiuni ºtiinþifice“, 7 octombrie 1905; ,,Meteorul
de la 29 noiembrie 1911“, 2 decembrie 1911; ,,Pata ce mare roºie de pe planeta Jupiter“,
1912; ,,Henri Poincaré“, 9 noiembrie 1912.
Haret a elaborat douã rapoarte asupra unor cãrþi propuse pentru premiere de cãtre Academia Românã: ,,Raport despre cartea Contribuþiuni la munca pentru ridicarea poporului de
Sp. Popescu, prezentatã la Academie pentru premiul Adamachi, 1905; ,,Raport despre
aeroplanul Vlaicu prezentatã la Academie pentru premiul Lazãr“, 1912.
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În 1910 îi apare Mécanique Sociale, prima lucrare româneascã de analizã sistematicã
ºi coerentã a societãþii, pe baza unor analogii matematice între legile mecanicii ºi legile
cãrora le sunt supuse fenomenele sociale. G. Þiþeica o aºeazã, calitativ, pe acelaºi plan cu
teza de doctorat a lui Haret: ,,singura lucrare, care prin proporþiile ºi însemnãtatea ei stã cu
cinste alãturi de teza de doctorat e, fãrã îndoialã, Mecanica socialã“ 5.
Recunoscându-i-se valoarea cercetãrilor în matematicã, în anul 1976, cu prilejul împlinirii a 125 de ani de la naºterea lui, Uniunea Internaþionalã a Astronomilor a dat numele
Haret unui crater de pe faþa invizibilã de pe pãmânt a Lunii.
Dupã o viaþã profesionalã ºi publicã trepidantã, Haret se pensioneazã în ziua de 1
aprilie 1911, renunþând la cariera universitarã înainte de termenul fixat de lege, aºa cum a
procedat ºi T. Maiorescu. O boalã nemiloasã îl mãcina, însã mai mult decât suferinþa fizicã
l-au afectat atacurile venite din partea adversarilor. Este conºtient de efectele produse de
unele dintre actele sale, ceea ce îl face sã spunã în cuvântul þinut la banchetul organizat în
onoarea sa în 12 decembrie 1911: ,,Nimeni nu poate sã facã binele fãrã sã nu aibã ºi suferinþe
pentru aceasta“.
A contat în decizia sa poate ºi gestul sãu, considerat jignitor de presã ºi de cãtre unii
politicieni, de a-i fi reproºat lui Maiorescu cã demisia acestuia, în 28 septembrie 1909, din
funcþia de membru asesor al Comisiei de judecatã a corpului didactic secundar ºi superior ar
fi fost un refuz de serviciu, din care cauzã venerabilul gânditor ºi profesor ºi-a dat demisia
din învãþãmânt în 23 octombrie 1909, înainte de pensionarea sa la termenul legal de 15
februarie 1910, când ar fi împlinit 70 de ani.
Deºi bolnav incurabil, Haret a continuat sã fie prezent în spaþiul public ºi astfel a sprijinit cu prestigiul sãu înfiinþarea, în 1912, a Ligii Deºteptarea, pentru ajutorarea muncitorimii. Haret a publicat un apel în care a arãtat scopul asociaþiei ºi a editat revista „Liga Deºteptarea“. În acelaºi rãstimp a înfiinþat „Banca Viticolã“, el însuºi fiind proprietarul viei de
la Valea Cãlugãreascã.
În testamentul datat 8 ianuarie 1910 scrie: „Plec din lume cu mulþumirea cã nu am
pierdut vremea ºi cã mi-am îndeplinit datoriile atât pe cât puteam sã mi le îndeplinesc în
împrejurãrile în care am trãit ºi în marginea puterilor mele fizice ºi intelectuale. Aceasta sã
fie ºi mângâierea acelora care m-au iubit ºi care vor rãmânea dupã mine“.
În ziua de 17 decembrie 1912 se stinge din viaþã.

2. ªcoala în societatea modernitãþii tendenþiale

Una din marile reforme din epoca lui Alexandru Ioan Cuza a fost adoptarea Legii
instrucþiunii publice din 1864 ºi, timp de mai mult de trei decenii, ºcoala în România a
funcþionat în temeiul ei. În anii’80 ºi ’90 ai secolului al XIX-lea, apar proiecte de legi, se
editeazã lucrãri despre ºcoalã ºi învãþãmânt, au loc dispute cu referire la concepþia, metodele
ºi principiile ºcolare.6 Chestiunea principalã era asigurarea unei orientãri realist-pragmatice
5. G. Þiþeica, Introducere la Operele lui Spiru C. Haret, vol. X, ed. cit., p. VIII.
6. ªtefan Bârsãnescu, Florela Bârsãnescu, Educaþia, învãþãmântul, gândirea pedagogicã în
România. Dicþionar cronologic, Bucureºti, Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, 1978.
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în educaþie ºi instrucþie, depãºirea condiþiei ºcolii de instituþie ce pregãtea tinerii numai
pentru profesii bugetofore.
Fãrã îndoialã, ºcoala a fost o instituþie fundamentalã în ridicarea nivelului de instruire
ºi de educare a tuturor naþiunilor. Elitele moderne au fost create de ºcoalã. Dupã Unirea din
1859 ºi dupã câºtigarea independenþei în 1877, Regatul român trebuia sã devinã centrul de
iradiere a culturii naþionale cãtre românii de pretutindeni. Modalitatea fundamentalã de
formare ºi educare a conºtiinþei naþionale a fost ºcoala, instituþia prin care se afirmã ºi se
dezvoltã burghezia naþionalã. De aceea reforma învãþãmântului a fost o prioritate pentru toþi
miniºtrii învãþãmântului din Regatul României. Sã recunoaºtem rolul excepþional al
burgheziei în susþinerea dezvoltãrii instituþiei ºcolare ca motor al evoluþiei sociale ºi
culturale moderne. Totuºi modernizarea societãþii româneºti nu s-a produs de cãtre burghezia
autohtonã întrucât aceasta era destul de fragilã. În România învãþãmântul a fost o cale de
formare a burgheziei naþionale ºi a elitelor moderne.
Evoluþia modernã în România a avut loc în mod diferit faþã de modernitatea occidentalã,
unde dezvoltarea economicã de tip capitalist a impus burghezia ca forþa socialã dominantã în
societate, clasã socialã care a edificat un cadru instituþional concordant cu valorile ei.
Procesele de modernizare româneascã pot fi descrise prin noþiunea „modernitate tendenþialã“, prin care desemnãm actul de dezvoltare modernã în direcþie inversã faþã de modernitatea clasicã, recte occidentalã. Modernitatea româneascã este tendenþialã fiindcã
modernizarea s-a produs prin înlocuirea vechilor instituþii, feudale, cu instituþii preluate din
Occident într-un context socio-economic agrar ºi rural.
Modernitatea româneascã s-a produs de sus în jos, de la grupurile conducãtoare, care au
aderat la valorile moderne, cãtre toate celelalte grupuri sociale. S-a creat organismul
instituþional politic ºi juridic modern, necesar în susþinerea spiritului naþional, în lipsa unei baze
economice de tip capitalist. Modernitatea, în cazul românesc, este cadrul ºi elementul de
susþinere a naþionalului, dar nu prin baza economicã, care ar fi trebuit sã fie temei al afirmãrii
statului naþional, ci ca tendinþã, ca ideal de atins în afirmarea naþiunii. Modernitatea este mai
mult o aspiraþie, un þel de atins dar niciodatã pe deplin realizat. Prin urmare, modernitatea
rãzbate greu ºi lent prin complicata reþea de structuri socio-instituþionale din societatea
româneascã tradiþionalã ºi patriarhalã. De aceea ea este o modernitate predominant mozaicatã,
nestructuratã sub o formã dominantã clarã. Din cauza insuficienþei sau inexistenþei resurselor
de modernizare în interior (resurse ideologice, economice, administrative, financiare etc.)
modernitatea tendenþialã este o formã asimptoticã de modernizare, care niciodatã nu ajunge la
specificaþiile modernitãþii, oricât de mult ar pãrea cã se apropie. Modernitatea, fiind starea
tendenþialã a societãþii, nu se instituie ca o certitudine la toate palierele organismului social
fiindcã ea este inconsistentã ºi se manifestã inegal pe diferite domenii7.
Ideea unui model de dezvoltare ce ar trebui urmat de alte þãri s-a dovedit neproductivã
întrucât ,,nimic nu este atât de înrãdãcinat în particularitãþile istorice cum sunt instituþiile ºi
actorii politici“ 8.
Conceptul de modernitate tendenþialã este util în explicarea ideilor ºi acþiunilor întreprinse de Spiru Haret. Autorul Mecanicii sociale abordeazã, ca orice autentic intelectual,
7. Constantin Schifirneþ, Formele fãrã fond, un brand românesc, Comunicare.ro., Bucureºti,
p. 205; Idem, ,,Modernitatea tendenþialã“, Sociologie Româneascã, II, 4, 2009.
8. Manuel Castells, Le pouvoir de l’identité, Traduit de l’anglais par Paul Chemla, Fayard,
Paris, 1999, p. 377.
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problematica dezvoltãrii sociale ºi economice din unghiul finalitãþii morale. Modernizarea
societãþii româneºti este beneficã numai dacã produce mutaþii în conduita ºi gândirea moralã
individualã ºi colectivã. Iatã ce spunea în articolul ,,Constatãri triste“, publicat în ,,Revista
generalã a învãþãmântului“ din octombrie 1906: ,, 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 construesc în centrul Africei; 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“9. Efectele derivate din insuficienta modernizare în toate componentele societãþii
erau atât de evidente încât nu este surprinzãtoare asemãnarea izbitoare a ideilor liberalului
Haret cu ideile maioresciene ºi, mai ales, cu rigoarea eminescianã.
Despre Spiru Haret se spune cã este omul ºcolii, ctitorul ºcolii româneºti, reducând astfel
personalitatea lui la o singurã dimensiune. Într-adevãr Haret a reformat învãþãmântul românesc
iar unele dintre ideile sale continuã sã stãruie pânã astãzi. Se neglijeazã însã faptul cã Spiru
Haret este, în realitate, un reformator al societãþii româneºti. El a intuit, la fel cum au gândit
Cuza, Kogãlniceanu, Maiorescu ºi Eminescu, cã o societate predominant agrarã ºi þãrãneascã
trebuie modernizatã din interiorul ei, punând în miºcare fondul sãu de cãtre instituþii adecvate.
Una dintre aceste instituþii este ºcoala, pe care Haret o concepe ca mijloc fundamental al unor
transformãri în mediul þãrãnesc. Nu doctrina liberalã l-a condus spre ideea schimbãrii moderne,
ci viziunea sa despre mersul modernizãrii în România l-a condus spre liberalism.

3. Reforma învãþãmântului românesc

Reforma ºcolarã a lui S. Haret a adaptat principiile învãþãmântului modern la noile
trebuinþe ale þãrii rezultate din noua etapã, cea a modernitãþii. Haret a conceput ºcoala ca
intrinsecã evoluþiei societãþii, ºi din aceastã perspectivã a elaborat, pentru contextul românesc,
un program de construcþie instituþionalã în care cultura ºi educaþia devanseazã economicul.
Reformele lui Haret pun în relief efortul unui european de a clãdi instituþional o
civilizaþie europeanã într-o þarã europeanã cu un anumit ritm al evoluþiei istorice. Savantul cu
contribuþii ºtiinþifice apreciate în þãri cu tradiþie în domeniu a oferit, prin opera sa ºtiinþificã
ºi acþiunea politicã ºi legislativã, un model de explicare a modernizãrii societãþii româneºti.
Nucleul doctrinei haretiste se contureazã în Raport general asupra învãþãmântului
secundar prezentat d-lui ministru al Instrucþiunii Publice ºi Cultelor, lucrare redactatã la
vârsta de 33 ani, în 1884, în calitate de inspector general al Ministerului Instrucþiunii Publice
ºi Cultelor.
Aºa cum scrie Gh. Adamescu, mare parte din ideile din Raportul din 1884 se regãsesc
în proiectele de legi pentru construcþia localurilor de ºcoli primare (publicate în 1889) ºi în
cele cuprinse în proiectul de reformã a învãþãmântului, prezentat de D. A. Sturdza (1886), la
9. Operele lui Spiru C. Haret, vol. VIII, p. 278.
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care Haret colaborase în calitate de secretar general al Ministerului Instrucþiunii Publice ºi
Cultelor10. Mai mult decât atât, spiritul modern al Raportului îl întâlnim în toatã opera sa
legislativã ºi în toate actele sale privind reforma ºcolarã. Când a ajuns ministrul Instrucþiunii,
în 1897, Haret avea deja programul de reformã elaborat încã din 1884.
Considerãm Raportul, insuficient studiat de exegeþii haretieni, o lucrare fundamentalã
a ºtiinþelor sociale româneºti prin analiza societãþii în toate dimensiunile ei, cu accent, se
înþelege de la sine, pe instituþia ºcolarã. ªcoala se instituie în cadru de referinþã al principalelor probleme sociale, culturale, naþionale ºi economice dintr-o societate înscrisã pe calea
schimbãrilor moderne.
Haret constatã în Raport, pe linie junimistã, adoptarea unui sistem de învãþãmânt din alte
culturi ºi civilizaþii, fãrã a avea o bazã doctrinarã româneascã: ,,Pentru a rãspunde cu claritate,
trebuie sã ne aruncãm ochii un moment asupra dezvoltãrii istorice a doctrinelor educaþiunii în
þãrile unde originile acestei dezvoltãri se urcã la sute de ani înapoi, ºi de la care noi am
împrumutat întocmai sistemul nostru de învãþãmânt, fãrã a pune mai nimic de la noi; întocmai
ca un popor care, sosit mai târziu în cercul lumii civilizate, a trebuit sã ne grãbim a profita de
experienþa altora, fãrã a putea adãugi rezultatele proprei noastre experienþe, ce ne lipseau“11.
Organizarea ºi conducerea ºcolii înseamnã, mai întâi, definirea trebuinþelor ºi
mijloacelor umane ºi financiare dintr-un stat, elaborarea unui plan general de stabilire a
locului pe care trebuie sã-l ocupe fiecare tip de ºcoalã în sistemul de învãþãmânt: „ªcolile
unui stat formeazã un corp organizat, în care fiecare organ are funcþia sa deosebitã, toate
împreunã conlucrând la buna stare a organismului întreg“ 12.
Haret gândeºte politica ºcolarã pe ceea ce s-ar numi astãzi principiile managementului.
Orice reformã nu poate fi decât globalã ºi ea se face numai în temeiul unui plan de dezvoltare
a ºcolii într-un context social: ,,Alcãtuirea acestui plan general este partea cea mai grea ºi
mai delicatã în confecþiunea legislaþiunii ºcolare; ea cere, pe lângã altele, o cunoºtinþã aprofundatã de trebuinþele actuale ºi viitoare ale þãrii, cum ºi de mijloacele de care dispune ea, ºi
care sunt de naturã foarte diversã ºi foarte greu de apreciat, când e vorba de ºcoli“ 13. El a
gândit reforma în spiritul managementului proiectelor, fiind orientat de principiul controlului
foarte riguros asupra utilizãrii resurselor, destul de limitate, destinate ºcolii.
Inspectorul general al Ministerului Instrucþiunii Publice relevã o situaþie ciudatã în ce
priveºte aplicarea Legii generale a Instrucþiunii din 5 decembrie 1864, o lege ,,foarte liberalã“, dar neaplicatã riguros. Deºi neabolitã în mod formal, în realitate legea a fost desfiinþatã: ,,unele pãrþi s-au lãsat pur ºi simplu neaplicate, ba chiar fãrã încercare de a se aplica“.
S-au folosit numeroase tertipuri pentru a nu respecta prevederile ei, o demonstraþie în plus a
discrepanþei dintre reglementarea juridicã ºi cadrul social, cultural ºi naþional: ,,s-au creat
ºcoli prin simplã mãsurã bugetarã, ºi s-a vãzut atunci acest lucru extraordinar: ºcoli care
singure nu ºtiau scopul pentru care sunt create, altfel decât prin numele sub care figurau în
buget.“14. Haret oferã o explicaþie pertinentã actelor de modernizare în învãþãmânt. Aplicarea
legii din 1864 nu a pãtruns în profunzimea procesului de reformã a ºcolii. Modernitatea
10. Gh. Adamescu, Introducere la Operele lui Spiru C. Haret, vol. I, p. V.
11. Spiru C. Haret, Raport general asupra învãþãmântului secundar prezentat d-lui ministru
al Instrucþiunii Publice ºi Cultelor, Bucureºti, 1884, în Operele lui Spiru C. Haret, vol. I, p. 5.
12. Ibidem, p. 8.
13. Ibidem.
14. Ibidem, p. 9-10.
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exista doar ca tendinþã ºi nicidecum ca dimensiune dominantã a ºcolii. Precaritatea reformei
ºcolare se referã la lipsa regulamentelor de aplicare a Legii Instrucþiunii publice din 1864,
de pildã, regulamentul pentru concursurile la catedrele universitare, iar alte regulamente s-au
fãcut ,,în flagrantã opoziþiune cu legea; spre exemplu, regulamentul de ordine ºi disciplinã
pentru licee […]. Cu modul acesta de multe ori acelaºi lucru se vede regulamentat în douã
sau trei feluri, spre marea bucurie a celor care au avut trebuinþã a-ºi modifica purtarea dupã
trebuinþele momentului“. O excelentã idee este cea cu privire la derogãrile de la lege de cãtre
directori sau consilii ºcolare, derogãri invocate dupã un timp de aceiaºi ca fiind tradiþii:
,,astãzi sunt invocate sub numele de tradiþiuni, contra ºi a legii, ºi a regulamentelor, ºi a
bunului simþ“15.
Reforma ºcolii avea loc într-o societate în care, dupã recensãmântul general al populaþiei din anul 1899, procentul total al analfabeþilor era de 78%, iar pentru populaþia ruralã
de 84%. Acesta a fost rezultatul, dupã 35 de ani, de funcþionare a ºcolii în virtutea instituirii
învãþãmântului primar obligatoriu de cãtre legea instrucþiunii din 1864. Prevederea legalã
asupra obligativitãþii învãþãmântului primar nu a fost aplicatã pentru toþi copii din cauza
numãrului nesatisfãctor de învãþãtori ºi de clãdiri ºcolare. Din datele aceluiaºi recensemânt
reiese cã pentru instruirea celor 686.054 copii în vârstã de ºcoalã era nevoie de 8500
învãþãtori faþã de cei 4429 învãþãtori care funcþionau în acel moment pentru 354.000 copii –
o dovadã în plus a crizei acute de personal calificat pentru ºcoala primarã.
Încã din anul 1884, Haret concepe reforma ºcolarã ca act de adoptare a unei legislaþii
sistematice complete ºi omogene, prin modificarea radicalã a legii din 1864 ºi anularea tuturor
regulamentelor ºi circularelor întocmite în baza acestei legi: ,,Cu aceasta nu înþeleg ca sã se
refacã din nou tot edificiul învãþãmântului nostru. Din contra, va trebui sã se evite cât se va
putea mai mult a se aduce o nouã perturbare în mersul lucrurilor, prin desfiinþare de instituþiuni
existente ºi crearea altora nouã. Ceea ce cer este a se armoniza legislaþiunea ºcolilor, ºi pentru
a ajunge acolo sunt silit a reclama suprimarea a tot ce a contribuit la producerea anarhiei
actuale“16. Este necesar sã precizãm cã Haret se referã la anarhia din învãþãmânt generatã de
lipsa de unitate în sistemul legislativ.
În acelaºi Raport Haret afirmã rolul fundamental al corpului didactic în reformarea
ºcolii, idee regãsitã apoi în toate actele sale ministeriale. Chestiunea personalului didactic
,,este tot aºa de importantã, dacã nu chiar mai importantã decât a programelor; cãci un bun
profesor cu o programã mediocrã dã tot mai bune rezultate decât un profesor mediocru cu
cea mai bunã programã“17.
Viitorul ministru suprinde un fenomen specific pentru orice perioadã de tranziþie.
Modernizarea ºcolii s-a fãcut cu stocul de forþã de muncã existent, admiþându-se suplinitori, –
unii dintre ei neavând vârsta de 18 ani, cu cunoºtinþe insuficente –, fãrã a li se impune mãcar
trecerea formalã printr-un examen. Mai bine de 23% din catedrele de gimnazii ºi licee erau
suplinite18. De aceea el afirmã cã sunt necesare programele pentru corpul didactic deoarece
,,personalul nostru didactic s-a format singur pe sine, ºi tradiþiunile didactice nu existã în
ºcolile noastre“19.
15. Ibidem, p. 10
16. Ibidem, p. 11
17. Ibidem, p. 20-21.
18. Ibidem, p. 31.
19. Ibidem, p. 74.
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Haret dezvãluie preocuparea exclusivã a întregului nostru învãþãmânt pentru instrucþie,
în dauna educaþiei. Accentul este pus numai pe însuºirea unui mare volum de cunoºtinþe, fãrã
a se lua în seamã formarea conºtiinþei civice: ,,Se poate prea bine concepe un bun cetãþean
ºi pãrinte de familie care nu ºtie istoria coifului lui Alexandru cel Mare; însã cineva care nu
va avea iubire de familie ºi de þarã, onestitate, curaj civic ºi militar, abnegaþiune, simþ de
dreptate, activitate, energie, nu e cu putinþã a fi cetãþean folositor; din contra, va fi mai mult
decât un ignorant o piedicã, dacã nu un pericol pentru þara ºi familia lui“20.
Spirit pozitiv, cunoscãtor al învãþãmântului românesc, Haret este conºtient de caracterul
utopic al oricãrei acþiuni de a transforma deodatã întregul învãþãmânt, fiindcã îi lipsesc
mijloacele necesare pentru atingerea acestui obiectiv. Principiul reformei ºcolare este axat pe
concentrarea tuturor mijloacelor pentru a forma personalul necesar ºi un tip modern de ºcoalã21.
Haret oferã un exemplu de schimbare a formei cu pãstrarea fondului vechi, o dovadã
în plus a modernitãþii tendenþiale. Decizia înfiinþãrii ºcolilor reale a fost aplicatã nu prin
crearea de ºcoli reale adecvate, ci prin acordarea titlului de ºcoli reale mai multor gimnazii
nefuncþionale: ,,de aceea se vãzurã câteva din gimnaziile acelea începând a purta numele de
reale, fãrã ca în realitate sã se fi adus altã schimbare vechii stãri de lucruri decât suprimarea
din programe a limbei latine ºi elene, ºi introducerea celei germane . Încolo, ºi localurile, ºi
personalul, ºi metodele rãmâneau tot ca mai înainte“22.
La fel ca Maiorescu, cere un studiu aprofundat al ºcolilor reale: ,,trebuie o organizare
studiatã pe deplin, întinzându-se la toate detaliile ºi nelãsând nimic întâmplãrii; altminteri
gimnaziile reale nu vor fi decât un element de slãbire a învãþãmântului în genere, ºi mai prudent ar fi a le suprima sau transforma chiar de pe acum iar în gimnazii clasice“23.
Haret îºi exprimã o viziune optimistã faþã de evoluþia ºcolii româneºti întrucât: ,,Dispunem de câteva elemente, din nenorocire nu multe, care vor fi foarte preþioase în lucrarea de
organizare ºi de sistematizare“. Cauza stãrii de lucruri din învãþãmânt este ,,lipsa de sistemã
ºi de perseverenþã. Când vom face ca legile, regulamentele, programele ºi ordinele ministeriale sã fie de acord unele cu altele, vom fi fãcut mai jumãtate din treabã. Pentru rest, am
speranþa cã nu ne va lipsi nici capacitatea, nici tragerea de inimã“24.
Citind acest Raport parcã îl citeºti pe Eminescu, ºi el la rându-i revizor ºcolar pentru
un timp. Poetul supune unei analize profunde o realitate socialã, cea a ºcolii româneºti pe
care ºi Haret o studiazã dar o ºi reformeazã.
Nu putem trece peste situaþia, bizarã într-un anume fel, cã în 6 martie 1885 Academia
Românã refuzã premierea Raportului general anual asupra învãþãmântului din cauza raportului negativ al lui B. P. Hasdeu, care îl apreciazã ,,având o actualitate prea încãrcatã“ ºi un
ton ,,critic“, judecatã contrastantã cu aprecierea secretarului permanent al Academiei Române, D.A. Sturdza25.

20. Ibidem, p. 109
21. Ibidem, p. 140
22. Ibidem, p. 144
23. Ibidem, p. 146
24. Ibidem, p. 177
25. ,,Dacã vreodatã am simþit o mare bucurie sufleteascã, aceasta a fost la citirea Raportului
d-tale. Ai pus nu numai mâna pe ranã, dar ai pus-o în cunoºtinþã de cauzã ºi cu tãria unui medic
care ºtie ce face ºi care ºtie ce face cu iubire ºi durere de inimã“, îi scria, în 21 decembrie 1884,
Dim. A. Sturdza.
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4. Învãþãmântul, fundament al dezvoltãrii naþionale

Viziunea haretistã despre ºcoalã exprimã un mod original de a concepe schimbarea
socialã într-o þarã în curs de modernizare. Haret însuºi este un exemplu elocvent cum intelectualul instruit ºi educat în spiritul celor mai înalte standarde ale timpului realizeazã cerinþe
ale progresului generat de ºi într-o comunitate naþionalã.
În viziunea lui Haret, ºcoala devine fundament al schimbãrilor moderne în România, ea
preluând într-o anumitã mãsurã roluri de dezvoltare ce aparþin altor segmente ale societãþii.
Haret a demonstrat capacitatea statului român de modernizare a ºcolii numai cu forþe
materiale ºi umane româneºti: ,,cãci un popor care nu gãseºte în sine însuºi toate elementele
necesare propriei sale dezvoltãri nici nu meritã acest nume“26.
Prin reformele sale, Spiru Haret a urmãrit ralierea societãþii româneºti predominant
agrare ºi þãrãneºti la cerinþele economiei de tip burghez, la normele europene de organizare
ºi administraþie a instituþiilor.
ªcoala este investitã de cãtre Haret cu misiunea de a forma la elevi deprinderi specifice
unei vieþi profesionale diferite de cea tradiþionalã agrarã. În plus, ºcoala are menirea de a
forma conºtiinþa despre drepturile ºi obligaþiile cetãþeneºti într-un stat democratic constituþional. Spiru Haret a conceput educaþia ºi instrucþia populaþiei ca factori principali de
transmitere a cunoºtinþelor de bazã ºi de formare a abilitãþilor necesare în activitãþile practice, în special în acelea specifice mediului agricol.
Haret se interfereazã, în unele dintre ideile sale, cu concepþia maiorescianã despre învãþãmânt, pe care o dezvoltã în unele laturi. El a înfãptuit cerinþa maiorescianã ºi eminescianã de
a prelua forme reale ale civilizaþiei moderne din Occident ºi nu surogatele acesteia sau imitaþia
unor forme secunde. Structurile instituþionale adoptate din exterior nu rãspundeau nevoilor
reale ale contextului în care ele încercau sã funcþioneze, situaþie subliniatã de el: ,,Este un lucru
evident ºi recunoscut de toatã lumea, cã diversele pãturi ale societãþii româneºti nu au fost
atinse în mod egal de binefacerile noii stãri de lucruri, inauguratã mai cu seamã prin miºcarea
de la 1848“27, iar în altã parte scrie cã una dintre cauzele disfuncþionalitãþii evoluþiei sociale ºi
economice din România este ,,lipsa unei relaþii intime constante ºi active, între cei care dau
impulsul ºi cei care trebuie sã-l primeascã“28, adicã între agenþii modernizãrii ºi grupurile care
trãiesc efectele modernizãrii nu a existat o comunitate de interese ºi de aspiraþii.
La fel ca Maiorescu, Haret crede cã învãþãmântul din România este orientat prioritar
cãtre latura sa teoreticã, vãduvind elevii de formarea deprinderilor pentru activitãþi practice:
,,Pretutindeni se cere ca profesorii sã nu facã apel la memoria ºcolarilor decât atunci când
raþionamentul nu-i poate þine locul. Peste tot se impune a se face aplicaþiuni ºi a se dezbrãca
învãþãmântul cât mai mult posibil de caracterul abstract ºi pur teoretic“29.
Învãþãmântul este un factor al dezvoltãrii economice, fiind un stimul al acesteia. Critica
ºi acþiunea lui Haret de înlãturare a orientãrii ºcolii cãtre o educaþie abstractã aveau ca scop
demonstrarea oportunitãþii învãþãmântului profesional care trebuie ,,mai mult sã preceadã
26. Operele lui Spiru C. Haret, vol. II, p. 209-210.
27. Operele lui Spiru C. Haret, vol. VII, p. 328.
28. Operele lui Spiru C. Haret, vol. VIII, p. 313.
29. Operele lui Spiru C. Haret, vol. II, p. 312.

+Opere_vol_I_final_bun.qxd

12/2/2009

11:12 AM

Page 25

Spiru Haret, reformatorul societãþii româneºti / 25

decât sã urmeze miºcarea economicã“30, ºi, în consecinþã, statului îi revine obligaþia organizãrii reþelei de ºcoli profesionale. Modul cum el concepe învãþãmântul profesional este încã
un argument al opþiunii pentru soluþii adecvate contextului naþional.
Trei scopuri urmãreºte învãþãmântul într-o societate: sã formeze buni cetãþeni, sã dea
elevilor un fond de cunoºtinþe generale necesare în viaþã, sã pregãteascã profesioniºti pentru
toate domeniile societãþii31. Haret scrie cã ºcoala este ,,unul dintre instrumentele de acþiune
socialã cele mai puternice, prin faptul cã efectele ei se simt în toate pãrþile þãrii ºi în toate
straturile societãþii. Ea poate face servicii însemnate chiar în unele direcþiuni, care la prima
vedere nu s-ar pãrea cã intrã în domeniul sãu“32.
Pentru demnitarul Haret, o chestiune esenþialã pentru o þarã în curs de modernizare
rãmâne gestionarea mijloacelor financiare alocate învãþãmântului secundar. România era
singura þarã din lume în care învãþãmântul secundar era integral gratuit. Cum chestiunea
mijloacelor financiare era foarte serioasã, Haret atrãgea atenþia asupra imposibilitãþii ca
statul sã poatã susþine financiar o creºtere continuã a numãrului ºcolilor secundare. Aceste
ºcoli puteau funcþiona numai în mãsurã în care satisfãceau anumite trebuinþe ale societãþii,
ºi în nici un caz pentru a scoate absolvenþi fãrã nici o perspectivã în a gãsi un loc de muncã,
fiindcã efectul ar fi dezastruos: „s-ar crea o sumã de oameni declasaþi, spre nenorocirea lor
ºi spre primejduirea rânduielii þãrii“33.
În acelaºi spirit, Haret pledeazã pentru o politicã ºcolarã echilibratã încât numãrul
ºcolilor secundare sã nu creascã peste mãsurã: „Nu trebuie ca toatã tinerimea þãrii sã fie
exclusiv bacalaureatã, tot aºa precum nu trebuie ca toþi tinerii sã fie seminariºti, sau militari,
sau profesori, sau ingineri“34. El surprinde o realitate întâlnitã de-a lungul perioadei de
modernizare a României, anume orientarea masivã a societãþii cãtre profesii liberale sau
neproductive, în dauna unor sectoare cu mari oportunitãþi de forþã de muncã, fapt care ar
conduce la „riscul de a umplea þara cu oameni inutili ºi pentru þarã ºi pentru dânºii, pe când
atâtea alte cariere, unde se cer mulþi lucrãtori, rãmân în pãrãsire“. Pentru cã învãþãmântul
secundar era gratuit a existat mentalitatea cã toþi absolvenþii cursului primar ar fi îndrituiþi sã
frecventeze liceul. Haret crede cã numai o selecþie printr-un examen de admitere se poate
accede în ºcoala secundarã: „În alte þãri selecþiunea aceastã se face prin faptul cã învãþãmântul
secundar e plãtit: aceasta este selecþiunea fãcutã dupã avere. La noi, mijlocul acesta de alegere
nu existã ºi bine este cã nu existã; dar, în lipsa lui trebuie sã se gãseascã un altul, care nu poate
fi decât selecþiunea dupã capacitate, cea mai dreaptã ºi mai liberalã din toate“35.
În Circulara nr. 62151 din 29 septembrie 1898, ministrul Haret enunþã mãsurile luate
cu privire la funcþionarea ºcolilor secundare cu clase limitate ca numãr, ocupate de ºcolari
selecþionaþi printr-un examen, ºi cu cheltuieli de la buget36. Se aduc argumente pentru noua
restructurare a învãþãmântului secundar, ºi aminteºte cã o bunã parte din fondurile acordate
liceelor ºi gimnaziilor trebuie orientate cãtre învãþãmântul industrial ºi profesional: „e cert
30. Operele lui Spiru C. Haret, vol. II, p. 384.
31. Operele lui Spiru C. Haret, vol. II, p. 207.
32. Spiru C. Haret, Raport adresat M. S. Regelui asupra activitãþii Ministerului Instrucþiunii
Publice ºi al Cultelor, în Operele lui Spiru C. Haret, vol. II, p. 210.
33. Operele lui Spiru C. Haret, vol. I, ed.cit., p. 254.
34. Ibidem, p. 255.
35. Ibidem.
36. Ibidem, p. 295.
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cã învãþãmântul nostru secundar costã cel puþin de trei ori mai mult decât trebuie, dupã nevoile þãrii ºi dupã dezvoltarea ce o are învãþãmântul primar. Învãþãmântul profesional ºi
industrial s-ar putea crea ºi susþine întreg numai cu prisosul de fonduri consacrate învãþãmântului secundar“37.
Haret concepe reforma ºcolarã conform situaþiilor reale asociate grupurilor sociale de
la baza societãþii, deoarece schimbãrile din a doua jumãtate a secolului al XIX-lea s-au produs doar la nivelul elitelor, ceea ce înseamnã o modernizare parþialã ºi limitatã. Programul
sãu þinteºte clasele numeroase: „Pãturile de jos ale poporului sunt acelea care au cu deosebire trebuinþã de solicitudinea noastrã. Ele sunt acelea care au beneficiat mai puþin de
lucrarea de transformare din ultimele decenii; ºi aceasta este natural, deoarece miºcarea,
venitã de sus în jos, are trebuinþã de timp mai lung pânã sã se comunice masei“38. Iatã,
argumentul lui Haret exprimã, indubitabil, existenþa unei modernitãþi tendenþiale pe care se
înscrisese societatea româneascã, ºi tocmai din acest motiv, el gândeºte o cale proprie de
dezvoltare modernã pornind de la producerea de schimbãri în mediul dominant românesc,
satul. Acestei entitãþi îi aplica principii ale modernitãþii în raport cu contextul ei social ºi
cultural concret, anume þãrãnimea ºi munca agricolã.

5. Legile lui Spiru Haret

Prin reforma lui, Haret a fundamentat legislativ ºi acþional procesul de modernizare a
învãþãmântului la toate nivelurile: primar, profesional secundar ºi superior, de dezvoltare a
instituþiilor culturale.
Legile ºi acþiunile lui Haret sunt exemplare pentru tipul de reformator orientat spre
punerea în miºcare a potenþialului intern. Petre Gârboviceanu spunea cã „deºi nu a avut
mijloace bãneºti îndestulãtoare, Haret a biruit ºi ne-a lãsat cea mai frumoasã paginã de
activitate ºcolarã ºi culturalã“.
Marele om de stat a elaborat ºi a trecut prin Parlament acte legislative a cãror aplicare
a determinat înscrierea ºcolii româneºti în direcþia afirmãrii ei ca instituþie fundamentalã a
societãþii româneºti:
1. Lege asupra învãþãmântului secundar ºi superior, din 1898 (elaboratã împreunã cu
Constantin Dumitrescu-Iaºi), cu modificãrile din 1901. Conform acestui act legislativ
învãþãmântul secundar are o duratã de 8 clase în loc de ºapte, este organizat pe douã cicluri
(inferior ºi superior) ºi în secþii – modernã, realã ºi clasicã. Prin lege, universitãþile au devenit centre de dezvoltare ºi stimulare a ºtiinþei, fiind introdusã obligaþia pentru cadrele didactice de a avea o contribuþie ºtiinþificã originalã.
2. Lege asupra învãþãmântului profesional, din 1899, cu modificãrile din 1901, reglementeazã înfiinþarea învãþãmântului profesional primar într-un mare numãr de ºcoli
rãspândite în toatã þara, ºi în mare parte prin sate.
3. Lege pentru înfiinþarea Casei de economie, credit ºi ajutor a corpului didactic, din
1903 reglementeazã înfiinþarea unei instituþii de creditare ºi de depunere a economiilor de
37. Ibidem, p. 300.
38. Operele lui Spiru C. Haret, vol. II, ed.cit., p. 299-300.

+Opere_vol_I_final_bun.qxd

12/2/2009

11:12 AM

Page 27

Spiru Haret, reformatorul societãþii româneºti / 27

cãtre membrii corpului didactic, ºi funcþionarii dependenþi de Ministerul Instrucþiei Publice,
de Casa ªcoalelor ºi de Casa Bisericii, cu scopul de a servi ca instituþie de ajutor pentru
cazurile de boalã, de protecþie pentru vãduvele ºi orfanii membrilor sãi, de susþinere ºi de
întemeiere a instituþiilor de educaþie pentru copiii corpului didactic, precum ºi orice alte
stabilimente filantropice în folosul lor. Fondurile se obþin prin cotizaþii permanente ale
membrilor Casei, donaþii, serbãri populare etc.
4. Lege pentru înfiinþarea ºi organizarea Casei Sf. Biserici autocefale ortodoxe române,
din 1902. S-a reglementat, dupã modelul legii Casei ªcoalelor, întemeierea unei instituþii de
exercitare a supravegherii gospodãririi averii bisericii ºi aºezãmintelor religioase, precum ºi
administrarea fondurilor prevãzute în bugetul statului pentru bisericã.
5. Lege pentru a se ceda Academiei Române tot ce se cuprinde în Biblioteca centralã,
1901. A fost reglementat transferul colecþiilor Bibliotecii Centrale a Statului, înfiinþatã în
anul 1864 prin legea Reglementãrilor publice, la Academia Românã.
6. Lege pentru ºcoalele normale de menaj, din 1908.
7. Lege pentru fabricarea ºi vânzarea lumânãrilor de cearã, din 1908.
8. Lege pentru dotarea ºcoalelor primare rurale cu pãmânt de culturã, din 1908.
9. Lege pentru instrucþia militarã în ºcoli, din 1909.
10. Lege pentru organizarea ºcoalei superioare de medicinã veterinarã, din 1909.
11. Lege pentru ºcoalele de copii mici, din1909.
12. Lege pentru instituirea unei comisii istorice a României, din 1910 prevede constituirea
unui organism abilitat cu publicarea de cronici interne ºi externe, documente, inscripþii.
13. Lege pentru organizarea ºi administrarea teatrelor, din 1910.
În plus, Haret a trecut prin parlament un mare numãr de legi de modificare a unor
articole din acte legislative ºi a elaborat un numãr impresionant de programe ºi regulamente
indispensabile în aplicarea legilor ºcolare, în cele trei perioade de ministeriat: a) 1897–1899:
6 programe, 34 de regulamente; b) 1901–1904: 14 programe, 56 de regulamente; c)
1907–1910: 15 programe, 76 de regulamente39.
În conformitate cu prevederile Legii învãþãmântului primar, sunt înfiinþate cursuri
pentru adulþi, solicitând participarea învãþãtorilor „prin care ei pot sã vinã într-ajutorul
ridicãrii culturale ºi economice a stãrii poporului“40.
Haret s-a ciocnit, în activitatea de reformare a ºcolii, de problemele activitãþii
economice specifice unei þãri predominant agrare, anume cele legate de participarea directã
a copiilor din sate la muncile agricole, o dovadã a primitivismului agriculturii româneºti din
acel timp. Datoritã reglementãrilor legale, le-a fost interzis þãranilor, ca timp de 5 ani pe
durata învãþãmântului primar obligatoriu, sã forþeze proprii copiii sã munceascã în agriculturã. Haret crede cã mai profitabilã atât pentru copil dar ºi pentru pãrinþii lor este
calificarea în ºcoalã pentru a lucra în agriculturã: „ºcoala ruralã sã pregãteascã pe copii de
sãteni anume în vederea meseriei de agricultori“41. În acest sens, emite Circularã cãtre revizori din 5 februarie 1902 pentru învãþãmântul rural care trebuie sã fie practic. Printr-o altã
circularã din 28 iulie 1902 cere revizorilor sã oblige pe fiecare elev de a parcela ºi planta o
micã porþiune din grãdina pãrinteascã, dupã modelul de la ºcoalã42. Cu toate acestea,

39. Cf. Operele lui Spiru C.Haret, vol. III, ed.cit., pp.86-109.
40. Ibidem, p. 36.
41. Operele lui Spiru C. Haret, vol. II, ed.cit., p. 129.
42. Ibidem, p. 155.
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realitãþile din satul românesc l-au obligat sã dea Decizia din 25 iulie 1902 pentru suspendarea cursurilor în vederea lucrãrilor agricole cu ºcolarii43.
A urmãrit cu tenacitate realizarea unui învãþãmânt practic ºi a scos, în acest scop,
Decizia din 18 februarie 1903. S-a avut în vedere distribuirea sporului de 10% persoanelor
care predau lucrul manual44 ºi stabilirea condiþiilor de primire a acestui spor: confecþionarea
împreunã cu elevii de obiecte ce urmau sã fie comercializate, obþinerea de deprinderi într-o
meserie de cãtre cel puþin jumãtate din elevi, practicarea meºteºugului însuºit de 10–20
adulþi din sat45.
Nu-i scapã niciun detaliu important al organizãrii ºi managementului învãþãmântului:
psihologia ºcolarã, relaþiile sociale, raporturile ºcolii cu societatea, particularitãþile
psihologice ale copiilor. De pildã, a emis Regulamentul privind bãncile pentru elevi, încã un
argument al haosului care domnea în instituþiile ºcolare. A fost nevoie de intervenþia sa
energicã printr-un act normativ, pentru a organiza spaþiul ºcolar atât de necesar dezvoltãrii
fizice a elevilor. Au fost interzise bãncile de mai mult de douã locuri, punându-se astfel capãt
„oribilei grãmãdiri ce se vede astãzi în unele din ºcolile noastre“46. El a stipulat patru serii
de dimensiuni ale bãncilor destinate copiilor de diferite vârste, evitându-se nepotrivirea
dintre talia copiilor ºi bãnci, iar stabilirea mãrimii sã fie decisã numai de oameni calificaþi în
materie. Haret a indicat toate cifrele necesare pentru construirea pupitrelor de cãtre orice
tâmplar, cum este de exemplu, o stinghie pentru sprijinirea corpului elevului.
În activitatea sa, Haret a avut de înfruntat lipsa reglementãrilor legale în ce priveºte
funcþionarea învãþãmântului privat ºi raporturile dintre acesta ºi învãþãmântul public. În
1904 elaboreazã Proiectul de lege pentru învãþãmântul privat, pe care îl depune, la 3 decembrie 1904, la Adunarea Deputaþilor. De precizat cã proiectul de lege viza doar învãþãmântul
preuniversitar. De altfel, pânã în 1990 nu s-a pus niciodatã chestiunea înfiinþãrii de
universitãþi private în România.
Haret prezintã Expunerea de motive asupra acestui proiect, iar la 11 decembrie 1904
începe discuþia pe marginea lui. Legea este aspru criticatã de Tache Ionescu, Al. Marghiloman ºi Petre Carp, nu atât din motive legate strict de obiectul ei, cât din raþiuni politice de
ºubrezire a poziþiei guvernului mãcinat de conflictele interne din cadrul Partidului Naþional
Liberal. În acest context, legea este retrasã, fiindcã la 23 decembrie 1904 este instalat noul
guvern, conservator, prezidat de G. Gr. Cantacuzino.
În ministeriatul din perioada 1907–1910 a încercat sã depunã un nou proiect de lege
asupra învãþãmântului privat47, însã nu a avut succes.
Sã amintim ºi de iniþiativa lui C. Rãdulescu-Motru de a propune în Camera Deputaþilor
un proiect de lege asupra învãþãmântului particular. Filosoful argumenta cã încurajarea
iniþiativei particulare ar fi o cale de înlãturare a unor dificultãþi din învãþãmântul de stat, mai
ales acelea privind numãrul mare de elevi într-o clasã. Proiectul de lege iniþiat de C. Rãdulescu-Motru nu a fost discutat în parlament ºi deci nu a fost validat48.

43. Ibidem, p. 154.
44. Ibidem, p. 184.
45. Ibidem, p. 185.
46. Ibidem, p. 274.
47. S. Haret, Scrisoare din 23 octombrie 1908, în Operele lui Spiru C. Haret, vol. XI, p. 26.
48. Cf. Constantin Schifirneþ, C. Rãdulescu-Motru. Viaþa ºi faptele sale, vol. I, Editura
Albatros, Bucureºti, 2003, pp. 548-552.
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Îi va reveni mai târziu unui alt ministru al Instrucþiunii, liberalul C. Angelescu sã
legifereze învãþãmântul particular. În 22 decembrie 1925 este adoptatã Lege asupra învãþãmântului particular prin care se stabilesc scopul ºi categoriile de ºcoli particulare, administrarea ºi funcþionarea acestora, limba de predare etc. Acest act juridic proiecteazã cadrul de
organizare al ºcolilor instituþionalizate „în afara statului“, cu deschidere spre „educaþia ºi
instrucþiunea în familie“. Legea propune un ansamblu de norme pedagogice unitare, comune
cu cele valabile în cazul ºcolilor publice, de stat.
Aceastã bogatã activitate de legiferare ºi de administrare a unui domeniu, lipsit de
resurse materiale ºi financiare, ar putea lãsa sentimentul de solidaritate deplinã a tuturor
liberalilor cu actele demnitarului provenit de rândurile lor. O asemenea imagine persistã în
spaþiul public, dar ea nu reflectã întru totul relaþiile dintre Haret ºi partidul sãu. Se ºtie destul
de puþin despre tensiunile trãite de Haret, din care cauzã ºi-a depus demisia de mai multe ori.
O primã cerere de demisie a înaintat-o în 1908, aºa cum reiese din scrisoarea din 7
aprilie 1908 cãtre D.A. Sturdza, Preºedintele Consiliului de Miniºtri, cãruia îi reaminteºte de
depunerea ei de douã luni. Îi cere sã ia o hotãrâre cu invocarea stãrii sale de obosealã49.
Motivul demisiei l-a reprezentat neacceptarea de cãtre Haret a instituirii învãþãmântului
militar în ºcoalã, decizie luatã pe timpul guvernãrii conservatoare în anii 1905–1906, când
ministrul Instrucþiunii Publice, M. Vlãdescu, a preconizat, prin legea din 7 martie 1906,
instrucþiunea militarã teoreticã ºi practicã a tuturor elevilor din ºcoalele publice ºi particulare. În acest scop, s-a creat pe lângã Ministerul Instrucþiunii, un serviciu special numit
„Corpul instructorilor militari ºcolari“.
Deºi Haret a elaborat un nou proiect de lege de modificare a legii din 7 martie 1906 el
nu a fost depus în dezbaterea Parlamentului, fiindcã ministrul de Rãzboi, generalul
Alexandru Averescu, sprijinit direct de Regele Carol I, a continuat sã aplice legea în vigoare
ajungându-se la militarizarea ºcolilor.
Sturdza îi rãspunde a doua zi, în 8 aprilie 1908, înapoindu-i cererea de demisie ºi cu
exprimându-ºi nemulþumirea lui faþã de gestul ministrului sãu preferat: „Mare durere mi-a
cauzat încunoºtinþarea ce mi-ai trimis ieri. Ne-am strâns la un loc nu numai pentru a legifera,
ci pentru a executa o mare reformã socialã, economicã ºi culturalã, de care depinde existenþa
patriei noastre. Legiferarea nu e încã terminatã, executarea este de abia începutã ºi noi
pãrãsim lucrarea“50.
Haret persistã în cererea lui ºi revine cu o nouã scrisoare cãtre D.A. Sturdza în 25
aprilie 1908 în care îl roagã sã-i accepte demisia: „Nu vã cer decât câteva momente, ca sã vã
ocupaþi de afacerea mea“51.
Fiindcã Sturdza îi refuza demisia dar ºi adoptarea unei decizii ferme de înlãturare a
efectelor de aplicare a legii privind învãþãmântul militar, Haret i-a trimis rapoarte despre
abuzurile comise de cadrele militare în ºcoli din care rezulta cã instructorii militari acþionau
în stilul tipic militar ºi nu ca profesori, ceea ce crea „cea mai mare dezordine în ºcoli“. Aceºti
instructori erau numiþi direct de Ministerul de Rãzboi, fãrã consultarea autoritãþilor ºcolare
ºi, din aceastã cauzã, nu se supuneau controlului conducerii ºcolilor, iar consecinþa a fost
prezenþa lor destul de sporadicã la activitãþile ºcolare, ajungându-se pânã acolo cã elevii nu
aveau situaþia ºcolarã încheiatã la orele de instrucþie militarã.Rigurosul ministru al
49. S. Haret, Scrisoare din 7 aprilie 1908, în Operele lui Spiru C. Haret, vol. XI, f.a., p. 20.
50. D.A. Sturdza, Scrisoare din 8 aprilie 1908, în Operele lui Spiru C. Haret, vol. XI, ed.cit,
p. 21.
51. S. Haret, Scrisoare din 25 aprilie 1908, în Operele lui Spiru C. Haret, vol. XI, ed.cit., p. 22.
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Instrucþiunii nu putea sã tolereze un asemenea comportament, ce intra în contradicþie cu
normele ºcolare: „Pot sã afirm cã, din câte nenorociri au trecut peste capul ºcolii, niciuna nu
i-a fãcut mai mare rãu, din punctul de vedere al spiritului de ordine, de regulã, de disciplinã,
de bunã cuviinþã ºi de bunã creºtere, decât aceastã nenorocitã inovaþie“52. Haret conferise
prin acte legislative ºi prin mãsuri administrative o anumitã demnitate ºi un prestigiu ºcolii
în societate ºi acestea erau ºtirbite tocmai de unii dintre colegii sãi de guvern ºi de partid prin
neimplicare în stoparea abuzului produs de aplicarea legii instrucþiei militare. Ordinele
militarilor aveau mai multã autoritate în multe ºcoli decât deciziile sale ministeriale. De
pildã, un maior dãdea ordine ºi transmitea Regelui ºi Ministrului de Rãzboi rapoarte contra
lui Haret.
Poziþia în care se afla Haret, reformator al ºcolii ºi al societãþii, era intolerabilã: „De
aceea vã rog cu insistenþã ca, dacã nu este posibil ca sã mi se permitã sã administrez ºcolile
cum înþeleg eu, sã fiu descãrcat de o sarcinã care îmi impune numai responsabilitãþi ºi nimic
altceva. Vã rog sã credeþi cã în niciun chip nu pot sã merg mai departe în condiþiile acestea“53.
Se pare cã D.A. Sturdza i-a promis reglementarea învãþãmântului militar în toate
ºcolile, aºa cum reiese din scrisoarea lui Haret cãtre Preºedintele Consiliului de Miniºtri din
16 octombrie 1908: „Sper cã se va fi convins ºi M. S. Regele de imposibilitatea ce este de a
se persista pe calea aceasta, dacã nu voim sã compromitem cu totul învãþãmântul nostru“54.
În scrisoarea din 23 octombrie 1908, Haret renunþã la stilul strict protocolar ºi numeºte
direct pe cel care, de fapt, susþinea învãþãmântul militar în ºcoli, ºi acesta era Regele Carol
I: „Am convingerea cã Regele nu va consimþi sã renunþe la militarizarea învãþãmântului. Mai
mult decât atât: am convingerea cã ºi Dv. credeþi ca ºi mine“55. De aceastã datã îi cere
imperativ lui Sturdza sã-i accepte demisia, cu motivaþia cã militarizarea ºcolilor este contrarã
întregii sale reforme: „Eu vãd ºi cred cã militarizarea aceasta este o absurditate; ºi nu o
absurditate anodinã, ci una care rãstoarnã tot ce tindea sã realizeze reforma din 1898, ºi care
introduce ignoranþa ºi sãlbãticirea moravurilor, în locul luminii pe care mã mãguleam cã o
vom putea aduce prin mãsurile luate în ultimii 12 ani. Cu un om ca mine nu se mai poate
face nimic. Sunt prea descurajat vãzând cã, dupã 30 de ani de muncã ºi dupã rezultate aºa
de evident bune, chiar Regele crede cã tot ce am muncit ºi am produs eu nu preþuieºte nici
atâta cât pot face câþiva bieþi oameni care nici nu ºtiu sã scrie ca lumea“56.
Haret era cuprins de o profundã stare de revoltã încât, dupã cum el însuºi afirmã, dacã ar
rãmâne ministru nu ºi-ar mai controla comportamentul „sunt expus ca într-o zi sã-mi pierd
rãbdarea, cãci om sunt ºi eu, ºi sã dau loc la vreun incident, de care ºi mie mi-ar pãrea rãu ºi
guvernului i-ar cauza neplãceri, ºi ar duce tot la acelaºi rezultat: ieºirea mea din minister“57.
Situaþia lui în guvern era ingratã fiind în imposibilitate de a promova legea asupra învãþãmântului
privat, de a revizui legea clerului, de înfiinþare de noi catedre la facultãþile de drept.
52. S. Haret, Scrisoare din 1 iunie 1908, în Operele lui Spiru C. Haret, vol. XI, ed.cit., p. 23.
53. S. Haret, Scrisoare din 1 iunie 1908, în Operele lui Spiru C. Haret, vol. XI, ed.cit., pp.
23-24.
54. S. Haret, Scrisoare din 16 octombrie1908, în Operele lui Spiru C. Haret, vol. XI, ed.cit.,
p. 24.
55. S. Haret, Scrisoare din 23 octombrie 1908, în Operele lui Spiru C. Haret, vol. XI, ed.cit.,
p. 24.
56. Ibidem, p. 25. În cererea de demisie o spune apãsat cã din cauza unor obstacole nu mai
poate conduce ministerul „în sensul ideilor care au prezidat la înjghebarea reformei învãþãmântului, pe baza legilor din 1896, 1898, 1899 ºi 1901...“.
57. Ibidem.
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Regele îl susþinea pe Averescu fiindcã autoritatea ministrului de Rãzboi venea din
îndeplinirea misiunii dificile de curmare a rãscoalei þãrãneºti din 1907. Preºedintele Consiliului de Miniºtri, D.A. Sturdza, se afla într-o situaþie dificilã deoarece nu putea sã se opunã
direct unui ministru care restabilise ordinea în þarã.
Din relatãrile lui Haret se desprinde o anumitã animozitate între el ºi generalul
Averescu, douã personalitãþi puternice, fiecare cu viziunea proprie asupra administraþiei
publice. Ministrul Instrucþiunii Publice acþiona necondiþionat pentru autonomia instituþiilor
ºcolare iar Ministrul de Rãzboi concepea ºcoala ca o instituþie unde sã fie asiguratã instruirea
militarã de cãtre cadre militare.
Nu putem trece peste un alt motiv al ostilitãþii lui Haret faþã de Averescu, indicat cel
puþin ca ipotezã, ºi anume dezarcordul sãu, mai mult implicit decât explicit, faþã de metodele
folosite de armatã în reprimarea rãscoalelor þãrãneºti, întrucât dezavua folosirea violenþei
faþã de o categorie socialã privatã de drepturi sociale, civice ºi politice, aºa cum el
demonstrase în lucrarea Chestia þãrãneascã în 1905.
Averescu pãrãseºte Ministerul de Rãzboi la 3 martie 1909, în locul fiind numit juristul
Toma Stelian, ºi va deveni eroul de la Mãrãºeºti, în 1917, ca învingãtor al trupelor germanoaustro-ungare în timpul rãzboiului pentru întregirea României.
În schimb, Haret nu a demisionat ºi a continuat activitatea ca ministru. Regele a trimis
Parlamentului proiectul de lege asupra instrucþiei militare din ºcoli întocmit de Haret încã
din 1907, adoptat în ambele Camere. Noua lege abroga legea din 7 martie 1906 ºi a instituit
instrucþia militarã obligatorie pentru toþi elevii care îºi îndeplineau serviciul militar în ºcolile
normale ºi a introdus un curs de instrucþie militarã ºi tragere în þintã în toate ºcoalele
secundare ºi profesionale de bãieþi. Aceste cursuri erau predate de maeºtri speciali numiþi de
Ministerul Instrucþiunii58.
Haret reuºeºte sã modifice legea clerului, dar va cunoaºte o rezistenþã puternicã la
adoptarea altor legi: legea pentru înfiinþarea Comisiei istorice, legea teatrelor, legea de
înfiinþare de catedre la facultãþile de drept. Ministrul îºi dã seama de interesele unor membri
ai PNL de a nu se vota aceste proiecte, ºi îl anunþã pe Ion I.C. Brãtianu, preºedintele
Consiliului de Miniºtri cã demisioneazã59. Datoritã incidentelor create în jurul proiectului de
lege privind înfiinþarea noilor catedre la facultãþile de drept revine în 19 martie 1910 cu o
altã cerere de demisie ºi cu mãrturisiri ºocante despre stãrile trãite din cauza epuizãrii psihice
ºi fizice generate de intrigile de partid: „Nu mai pot lucra nimic cu rost ºi cu folos, nu mai
am nicio autoritate, nu mai vãd înaintea mea nicio perspectivã ºi niciun câmp de activitate
în care sã mai pot produce ceva în sfera activitãþii mele actuale. Toatã energia ºi puterea mea
de muncã sunt sleite, nu mai am nicio încredere nici în mine, nici în succesul muncii mele.
Sãnãtatea mea se zdruncinã mereu. Guvernului nu-i mai sunt de niciun folos. De aceea sunt
silit ca în mod irevocabil sã mã retrag din însãrcinarea pe care am purtat-o atâta vreme. Te
rog foarte mult sã nu insiºti ca sã revin, pentru cã, cu mare pãrere de rãu, nu te voi putea
asculta. ªi oþelul se roade de la o vreme, cu atât mai mult un om. Eu sunt scurs de puteri, pe
care mi le-am risipit în hãrþuieli mãrunte de toatã ziua. Nu mai sunt nici tânãr ºi mi-am plãtit
datoria cãtre þarã pânã la limita puterilor mele.
Am dreptul acum ºi eu la puþinã liniºte, dupã atâta viaþa necãjitã ºi frãmântatã.
58. Legea pentru introducerea instrucþiei militare în ºcoli, în Operele lui Spiru C. Haret, vol.
VI, f.a., pp. 131-134.
59. Scrisoare din 26 martie 1909, în Operele lui Spiru C. Haret, vol. VI, ed.cit., pp. 251- 252.
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Te rog sã te gândeºti la mãsurile ce ai de luat cât se va putea mai curând, pentru cã o
întârziere de câteva zile mã va face sã nu-mi mai pot regula dreptul la pensie, ºi atunci ce aº
face eu ca sã trãiesc un an de zile? Sunt sigur cã nu-mi vei face acest rãu.
Te rog, iubite domnule Brãtianu, sã primeºti mulþumirea mea sincerã pentru încrederea
ce mi-ai arãtat-o în aceste 15 luni, ºi sã crezi în nestrãmutata stimã ºi iubire pe care þi-o voi
purta tot restul vieþii mele“60. Preºedintele Consiliului de Miniºtri, I.I.C. Brãtianu trebuie cã
avut un argument indubitabil pentru a-l determina pe Haret sã renunþe la demisie ºi acesta
era, de fapt, trecerea proiectelor sale de lege prin Parlament. Pe de altã parte, putem bãnui
cã prezentarea demisiei a fost, în realitate, o stratagemã folositã de Haret cu scopul de a
obliga conducerea PNL sã susþinã actele sale legislative.

6. Demnitatea socialã a învãþãtorului

Ministrul Haret a inclus în programul sãu de reformã adoptarea deciziilor necesare în
recunoaºterea de cãtre toate grupurile sociale a demnitãþii profesiei de dascãl: „de la prima
intrare în guvern, în 1897, nu am încetat un moment de a avea preocuparea rolului social al
învãþãtorilor, nici chiar în cele douã perioade când nu am fãcut parte din guvern“61. Haret
investeºte învãþãtorul ºi profesorul cu rolul de factor activ al modernizãrii societãþii: „Corpul
didactic, prin numãrul cel mare al membrilor sãi, prin cultura lor, prin faptul cã sunt rãspândiþi
pe toatã suprafaþa þãrii ºi pânã la colþurile ei cele mai depãrtate, este chemat în prima linie la
aceastã mare operã“62. Ca ministru, a acþionat pentru asigurarea cadrului legal necesar de
afirmare a activismului slujitorilor ºcolii, prin reglementarea activitãþii extraºcolare a corpului
didactic, conferind, de pildã, variate ºi semnificative misiuni învãþãtorilor: lupta împotriva
alcoolismului, înfiinþarea de bãnci populare, organizarea de cercuri culturale, întemeierea
teatrului sãtesc, organizarea ºezãtorilor sãteºti ºi a serbãrilor ºcolare, constituirea ºcolilor de
adulþi, a bibliotecilor, editarea revistelor ºi a publicaþiilor populare. Implicarea în toate aceste
activitãþi a adus un plus de prestigiu statutului de învãþãtor.
Scos din interiorul ºcolii, învãþãtorul devine un factor principal de modernizare, fiind o
prezenþã activã în spaþiul public. El contribuie astfel la progresul social. Haret vede în
învãþãtor elementul necesar în formarea omului modern. În societatea româneascã era
identificatã tendinþa cãtre modernitate însã nu era încã întruchipatã în conduita individualã.
Dintr-o asemenea perspectivã, Haret a reglementat prin circulare ºi decizii tot ce þine de
condiþia învãþãtorului: arendarea terenurilor Casei ªcolilor pentru înfiinþarea de ferme
model, construirea clãdirilor ºcolilor primare ºi a localurilor de ºcoalã în mediul rural, asocierea preoþilor la cercurile culturale, îmbunãtãþirea calitãþii vieþii claselor muncitoare,
organizarea de cursuri pentru adulþi.
Haret a iniþiat acþiuni de reorganizare a activitãþilor extraºcolare pentru cã învãþãtorii
erau consideraþi singura categorie profesionalã capabilã de a fi agent real al modernizãrii la
60. Scrisoare din 19 martie 1910, în Operele lui Spiru C. Haret, vol. VI, ed.cit., pp. 256- 257.
61. Operele lui Spiru C. Haret, vol. VI, ed.cit., p. 61.
62. Operele lui Spiru C. Haret, vol. II, ed.cit., p. 300.
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sate ºi de a sprijini þãranii sã devinã producãtori independenþi. El recunoaºte cã þãrãnimea este
clasa „cea mai puþin atinsã de miºcarea noastrã de regenerare naþionalã.“ El concepe învãþãmântul drept mijloc de înlãturare a analfabetismului ºi a dispus programe pentru ºcolile de
pregãtire a neºtiutorilor de carte. În 1904 existau peste 1000 de cursuri pentru adulþi.
Alãturi de învãþãtor, preotului trebuia sã-i revinã o misiune importantã în actul de culturalizare din sate fiindcã vorba acestuia „este mai mult ascultatã ºi decât a învãþãtorului“63.
Demnitarul a asigurat învãþãtorului, prin legi ºi reglementãri, o poziþie socialã ºi o bunã
stare materialã, pentru a-i permite acestuia o participare directã la procesul de modernizare
a satului ºi a societãþii: „În ce priveºte dar siguranþa situaþiunii sale, corpul nostru didactic
primar stã mai bine decât în oricare altã þarã, fãrã excepþiune. Din punctul de vedere al plãþii,
de asemenea, nu sunt multe þãri care sã ne treacã înainte“64. În consecinþã, a scos Legea Casei
de credit a Corpului didactic, în 1909, prin care urmãreºte consolidarea stãrii economice a
slujitorilor ºcolii datoritã unui sistem de mãsuri (credite, avansuri, ajutoare etc.) ce le dau
posibilitatea de „a capitaliza ºi a face productive micile economii ale acestora“65.
De altfel, o recunoaºte el însuºi, prin deciziile sale a conferit un statut corpului didactic
primar: „De azi înainte va fi lucru dovedit cã, fãrã învãþãtori, nimic temeinic nu se va putea
întreprinde pentru prefacerea în bine a stãrii poporului de jos“66. El a ridicat prestigiul
învãþãtorului, inoculându-i ideea cã este un factor important în stat, chemat sã realizeze rostul
sãu civilizator. De aceea apare ca stranie interpelarea din 25 ianuarie 1908 a lui Titu
Maiorescu, fost ministru al Instrucþiunii ºi autor al unui program de dezvoltare a ºcolii rurale,
în legãturã cu activitatea extraºcolarã a învãþãtorilor reglementatã de Haret, pe care o amenda
ca greºitã, aducând argumentul cã învãþãtorul trebuie lãsat sã lucreze exclusiv asupra copiilor.
Mai mult, îl acuzã pe Haret cã se ocupã, ca ministru, de alte activitãþi decât acelea specifice
poziþiei sale de demnitar. Replica lui Haret este lãmuritoare în ce priveºte doctrina sa ºi atinge
o chestiune pusã destul de tranºant de Maiorescu, anume superficialitatea modernizãrii,
probatã de neaderenþa multor instituþii moderne importate la particularitãþile singurei clase
reale, þãranul. Haret îi argumenteazã preopinentului sãu oportunitatea mãsurilor sale: „Voiam
sã creez un organ de acþiune, cu care sã se poatã lucra asupra masei poporului, pentru a face
sã pãtrundã ºi într-însa civilizaþia rãmasã pânã azi numai la suprafaþa societãþii noastre. Voiam
ca, prin învãþãtori, sã stabilesc între o pãturã ºi alta a neamului nostru legãtura care lipseºte,
ºi sã le dau putinþa de a se cunoaºte ºi a se înþelege una pe alta“67.

7. ªcoala naþionalã

Spiru Haret a gândit o doctrinã care a conceput ºcoala ca instituþie de bazã în procesul
de construire ºi dezvoltare a statului naþional: „Printre aceste chestii, una din cele mai
însemnate este învierea principiului naþionalitãþilor, în virtutea cãruia fiecare popor cautã
63. Ibidem, p. 309.
64. Ibidem, vol. II, p. 321.
65. Operele lui Spiru C. Haret, vol. III, ed.cit., p. 195.
66. Operele lui Spiru C. Haret, vol. II, ed.cit., p. 321.
67. Operele lui Spiru C. Haret, vol. VI, ed.cit., p. 60.
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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“68. Aºadar, demnitarul percepe ºcoala ca o cale de afirmare a principiului naþionalitãþilor, principiu diriguitor
în întreaga Europã în secolul al XIX-lea ºi în prima jumãtate a secolului al XX-lea ºi de
aceea susþine cã „de cele mai multe ori cel dintâi act al oricãrei acþiuni naþionale este pe
tãrâmul ºcolar“69. Dezvoltarea naþionalã se înscrie într-un trend ºi mãrturie stã exemplul
Germaniei, Japoniei, Franþei ºi Angliei, þãri care s-au afirmat printr-un solid sistem naþional
de învãþãmânt. Deschiderea ºcolilor de cãtre Gh. Asachi, Veniamin Costachi ºi Gh. Lazãr
este consideratã „ca primul act conºtient al vieþii noastre naþionale, în urma lungii agonii a
perioadei fanarioþilor“70. În acest sens, ªtefan Zeletin remarcã acþiunile lui Haret privind
edificarea unei ºcoli naþionale care sã formeze cetãþeni patrioþi71.
ªcoala s-ar institui astfel în cadru ºi ferment al progresului, al formãrii comportamentelor pentru schimbare, ºi în acest sens stabileºte direcþia de dezvoltare a învãþãmântului:
„Cãutãm a face ca învãþãmântul nostru sã devinã un învãþãmânt naþional, de vreme ce ne
silim a-l face sã se potriveascã þãrii noastre, în loc de a ne mulþumi sã-l luãm fãcut gata, întrun timp ºi în niºte condiþiuni care nu mai sunt ale noastre“72.
Subliniam mai sus cã Haret a acordat prioritate ºcolii primare, pe care el o concepe ca
bazã a întregii educaþii ºcolare. „ªcoala primarã trebuie sã fie o adevãratã ºcoalã naþionalã,
sau sã nu fie deloc. ªcoala sã fie un mijloc de a prepara ºi a asigura fuziunea tuturor în acelaºi gând de iubire de þarã, indiferent de originã“, afirmã Haret într-un cuvânt adresat Congresului cadrelor didactice, þinut la Bucureºti în anul 1905.
Naþionalismul lui Haret este asociat unei înþelegeri ºi unei atitudini moderne faþã de
minoritãþile naþionale din cadrul statului român. Cu toate acestea, este obligat sã respingã
acuza ce i se aducea privind renunþarea la învãþãmântul în limbile minoritãþilor: „Este foarte
departe de mine gândul vreunei încercãri de desnaþionalizare, pe cale ºcolarã sau altfel, a
naþionalitãþilor strãine care fac parte integrantã din statul român“73. Nu desfiinþarea acestui
învãþãmânt este în discuþie, ci refuzul unor ºcoli ale minoritãþilor sã înveþe limba românã,
istoria ºi geografia românilor ºi astfel: „Copiii noºtri sunt crescuþi în necunoºtinþa absolutã
a þãrii lor, în sentimente de urã ºi de dispreþ pentru dânsa“74.

68. Spiru C. Haret, ªcoala naþionalistã, în Operele lui Spiru C. Haret, vol. VIII, ed.cit., p. 303.
69. Ibidem, p. 305.
70. Ibidem.
71. ªtefan Zeletin, Naþionalizarea ºcoalei, Editura Fundaþiei Culturale „Principele Carol“,
1926, pp. 33-35.
72. Operele lui Spiru C. Haret, vol. II, p. 271.
73. Spiru C. Haret, ªcoala naþionalistã, în Operele lui Spiru C. Haret, vol. VIII, ed.cit., p. 306.
74. Ibidem, p. 313.
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8. Satul românesc

Haret nu este doar ctitor al sistemului legislativ ºcolar ºi organizator al învãþãmântului
modern românesc, ci ºi susþinãtor al intereselor þãrãnimii, ºi unul dintre primii care au
semnalat gravitatea problemei þãrãneºti75. El a înþeles în mod profund chestiunea þãrãneascã,
aºezatã în centrul doctrinei sale, fiindcã este limpede cã o dezvoltare modernã, o apropiere
de þãrile europene nu se pot realiza decât dacã se oferã soluþii concrete dezvoltãrii satului.
Schimbãrile aduse de legile de împroprietãrire agricolã, construirea cãilor ferate, relaþiile cu
strãinãtatea, mãrirea suprafeþei agricole cultivate, înfiinþarea de trusturi de arendaºi au adus
în prim plan o nouã realitate socialã care cerea un alt tip de administraþie.
Haret a dat atenþie cunoaºterii stãrii sociale din societatea româneascã ºi, în consecinþã,
a urmãrit ridicarea ºtiinþificã ºi culturalã a categoriilor sociale defavorizate, pentru a diminua
decalajul imens care exista faþã de nivelul de culturã din þãrile occidentale.76
ªcoala primarã ruralã trebuie sã contribuie la ridicarea nivelului de instruire ºi de viaþã
al sãtenilor. Prin acþiunea sa reformatoare a introdus raþionalitatea socialã în instituþiile
ºcolare ºi a militat pentru soluþii realiste în ce priveºte proprietatea funciarã ºi starea socialã
precarã a þãrãnimii: „Am voit sã fac din învãþãtori o forþã naþionalã pe care s-o îndrept toatã
contra mizeriei ºi întunericului de la sate“.
Studiul Chestia þãrãneascã, publicat în 1905, examineazã starea socialã ºi materialã a
þãrãnimii ºi sugereazã direcþii de schimbare a condiþiilor de viaþã ale acestei categorii sociale.
Din cauza atitudinii sale de reformare structuralã a satului a fost considerat autor moral al
rãscoalei þãrãneºti din anul 190777. Pentru el, „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“78. El propune transformarea þãranilor în arendaºi, deci administratori ai proprietãþilor agricole, includerea în contractele de arendã ºi a unor „oarecari regule raþionale
de culturã“ ºi în acest sens face o serie de propuneri de reformã în sate: „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“79. În acest
mod, el gândeºte diferit de viziunea asupra modernizãrii ca proces impus de sus de cãtre elite
sau partide politice, ceea ce a condus la modernitatea tendenþialã, o modernitate parþialã ºi
limitatã, fãrã consecinþe reale asupra þãrãnimii. Cãile de modernizare concepute de Haret
pornesc din interiorul satului ºi de la þãrãnime, cãreia îi descoperã virtuþi modernizatoare.
Spiru Haret observã faptul cã rãscoalele din 1907 evidenþiazã „greºeala cea mare ce se fãcea
75. Costin Murgescu, Mersul ideilor economice la români, vol. II, Editura Enciclopedicã,
Bucureºti, 1990, p. 206.
76. „Spiru Haret s-a ridicat la înãlþimea unui adevãrat promotor al progresului social,
iniþiind reforme de structurã afectând proprietatea agrarã ºi participarea maselor la conducere
menite sã democratizeze societatea româneascã“, ªerban Orãscu, Spiru Haret, Editura ºtiinþificã
ºi enciclopedicã, Bucureºti, 1976, p. 6.
77. Constantin Schifirneþ, ªtiinþã ºi sociologie în opera lui Spiru Haret, studiu introductiv
la Spiru Haret, Mecanica socialã, Editura 100 + 1 Gramar, 2001, pp. II-III.
78. Operele lui Spiru C. Haret, vol. VIII, ed.cit., p. 3.
79. Ibidem, p. 56.

+Opere_vol_I_final_bun.qxd

12/2/2009

11:12 AM

Page 36

36 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. I

de a se nesocoti rolul social al învãþãtorilor ºi al preoþilor ºi de a nu se avea nicio grijã de
starea lor sufleteascã“80. De altfel, el a scris despre rolul bisericii în ridicarea nivelului de
culturã al þãranilor81 ºi sã amintim ºi adoptarea Legii Casei Bisericii în 1902.
Haret a urmãrit o strategie globalã de restructurare a satului astfel încât, datoritã
proporþiei foarte ridicate a populaþiei implicatã în muncile agricole, activitatea de cultivare
a pãmântului sã satisfacã trebuinþele esenþiale ale þãrii. În acest scop, este nevoie de oameni
calificaþi ºi, în consecinþã, trebuie sã fie pregãtiþi toþi, de la proprietarii mari ºi mici pânã la
arendaºi, rãzeºi ºi cultivatori, cu cunoºtinþe însuºite în ºcoli de agriculturã82.
În acest temei a susþinut acþiunea de înfiinþare a bibliotecilor populare sãteºti, în anul
1898 organizându-se 320 asemenea instituþii, câte zece în fiecare judeþ83. Ca principal element al formãrii mentalitãþii pentru modernizare, învãþãtorii aveau obligaþia de a cunoaºte
activitatea economicã din sat ºi de a-i orienta pe þãrani cãtre forme eficiente de organizare a
muncii, de cultivare a pãmântului. Haret pleda pentru cooperaþie, considerând cã lucrarea în
comun a pãmântului este calea de ameliorare a situaþiei dramatice a þãranului român.
Concepþia lui Haret nu avea nimic cu teza desfiinþãrii proprietãþii particulare. El avea
reticenþe faþã de mica proprietate þãrãneascã ºi nu se solidariza cu tendinþa de împroprietãrire
a þãranilor deoarece în acest fel proprietatea s-ar fi fãrâmiþat, ceea ce ar fi avut ca efect
scãderea producþiei agricole. Corpului didactic din sate îi incumbã misiunea de a educa
þãranii pentru cultivarea în comun a pãmântului. Cooperaþia o concepea în mod similar cu
experienþele cooperatiste din þãri europene, Danemarca de pildã84. Pentru cunoaºterea directã a cooperaþiei daneze a trimis doi învãþãtori în aceastã þarã nordicã „pentru a vedea
modul admirabil cum ºi-au organizat viaþa þãranii de acolo“85.
Doctrina lui Haret se intersecteazã cu experienþa unicã a educaþiei copiilor de þãrani din
Danemarca în competiþia lor cu fiii categoriilor înstãrite, þarã unde ºcoala popularã, creatã de
Grundtvig, devenise o instituþie naþionalã86, o autenticã forþã a schimbãrii moderne, iar þãranul
se impunea ca un factor realmente productiv. Sã spunem cã Haret a recunoscut eficacitatea ºcolii
daneze, care a dat un prim-ministru plugar, proprietar a câteva pogoane de pãmânt: „Pentru cã
pe acolo însãºi ºcoala a fãcut pe þãrani sã preþuiascã pãmântul ºi ºtie sã-l foloseascã“87.
O întrebare fireascã se cuvine a fi formulatã: de ce în Danemarca ºcoala popularã a
reuºit, încât societatea modernã danezã a fost dezvoltatã de cãtre þãrani, iar în România, deºi
reformele lui Spiru Haret au fost legiferate, þãrãnimea ºi satul au fost îngrãdite în acþiunea
lor de schimbare modernã? Rãspunsul nu poate fi unul simplu ºi cere un studiu aprofundat
al culturilor din cele douã þãri. Am spune cã a contat, decisiv, spaþiul de dezvoltare în care
se aflã fiecare societate. Danemarca face parte din spaþiul occidental, care susþine ºi stimuleazã schimbarea, progresul, în timp ce România existã într-un spaþiu cultural ºi geopolitic
unde are loc o competiþie pentru hegemonie politicã ºi militarã, blocând iniþiativele
80. Operele lui Spiru C. Haret, vol. III, ed.cit., p. 23.
81. Spiru C. Haret, Criza bisericeascã, în Operele lui Spiru C. Haret, vol. VIII, ed.cit.
82. Operele lui Spiru C. Haret, vol. I, ed.cit., p. 256.
83. Ibidem, p. 307.
84. Constantin Schifirneþ, Modernitate ºi reformã în viziunea lui Spiru Haret, „Academica“,
anul II, 11 (23), septembrie, 1992, p. 21.
85. Operele lui Spiru C. Haret, vol. VI, ed.cit., p. 64.
86. Nicolae Sacaliº, N.F.S. Grundtvig. Danaismul ºi civilizaþia nordicã, Casa de editura
Viaþa ºi sãnãtate, Bucureºti, 2000, p. 108.
87. Operele lui Spiru C. Haret, vol. VIII, ed.cit., p. 101.
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individuale ºi modernizarea profundã. Danezii au avut multe modalitãþi de valorificare
industrialã a produselor lor agricole prelucrate în produse industriale, pe când România a
fost obligatã sã exporte doar produse agricole. Decalajul apare din profitul obþinut din
activitatea depusã de fiecare dintre cele douã þãri.
Ideile ºi acþiunile lui asupra chestiunii þãrãneºti au fost aspru criticate mai ales de cãtre
conservatori. În plinã desfãºurare a rãscoalei, Haret publicã în „Voinþa Naþionalã“ din 6 martie
1907, articolul În chestia þãrãneascã, un adevãrat rechizitoriu al politicii inconsistente asupra
problemelor þãrãneºti, precum ºi un avertisment sever: „Sã se ºtie însã cã toate au o margine. ªi
cã, dacã a fost permis ca sângele sã stropeascã strãzile Capitalei pânã ºi în anul jubiliar, pietrele
s-ar ridica singure sã ne loveascã dacã am tolera ca alt sânge sã mai plãteascã ºi drepturile
câºtigate ale lui Mochi Fiºer“88. Aceste afirmaþii l-au îndemnat pe conservatorul N. Filipescu sãl acuze pe Haret de instigare la noi rãscoale þãrãneºti: „Dupã informaþiunile noastre, dl Haret
continuã ºi astãzi, pe sub mânã, aceeaºi politicã subversivã ºi se pregãteºte pentru noi
rãscoale“89. De eticheta de instigator al rãscoalei þãranilor din 1907 Haret nu a scãpat nici în
ultimul sãu an de viaþã. Pânã ºi un lider politic ca P.P. Carp a susþinut, în discursul sãu la Camerã,
din 29 februarie 1912, în lipsã de argumente, cã toþi instigatorii rãscoalei erau în Partidul Liberal.
Cel vizat, în primul rând, a fost Haret, care a doua zi, în 1 martie 1912, publicã în ziarul
„Viitorul“ o scrisoare deschisã, un adevãrat testament politic, pentru a afirma rãspicat convingerile sale politice despre soluþiile de schimbare a stãrilor din satele româneºti: „Aºadar veþi
ºti, Domnul meu, cã acuzaþiile de instigaþie, chiar repetate de Dv., nici nu mã tulburã, nici nu mã
înspãimântã. Vã declar cã am instigat ºi înainte de 1907, ºi dupã 1907; cã instig ºi astãzi atât pe
cât pot, ºi voi instiga atât cât voi mai avea zile. Am instigat ºi voi instiga pentru scoaterea
þãrãnimii din întuneric, neºtiinþã ºi sãrãcie, pentru scoaterea ei de sub robia strãinilor ºi a
cãmãtarilor, a acelora a cãror parte o luaþi d-voastrã astãzi, prin încurajarea trusturilor, prin
persecutarea bãncilor populare ºi a obºtilor sãteºti. Instig pentru ca masa celor dezmoºteniþi de
soartã, de vitregia timpurilor ºi de o oligarhie fãrã suflet, sã se ridice ºi ei în rândul oamenilor.
[...] În aceeaºi stare de spirit mã gãsesc ºi azi. Declar pentru a zecea oarã cã nu retractez, nu
reneg ºi nu regret niciun fapt, niciun rând, nicio iotã din ce am lucrat, am scris sau am vorbit în
viaþa mea politicã“90. Haret nu va prinde momentul dispariþiei Partidului Conservator dupã
Primul Rãzboi Mondial, dar cu siguranþã el a prevãzut, din analiza programelor conservatorilor,
destrãmarea acestui partid, din cauza refuzului liderilor sãi de a înþelege ºi acþiona pentru
declanºarea unor reforme necesare, care sã aibã în centru lor þãranul ºi proprietatea lui.

9. Polemistul

Haret este bine cunoscut ca unul din marii reformatori români, dar mai puþin se ºtie
despre activitatea sa publicisticã sau despre postura de polemist redutabil. A comentat,
criticat ºi evaluat orice decizie sau act legislativ privind învãþãmântul ori de câte ori a crezut
88. Ibidem, p. 339.
89. Operele lui Spiru C. Haret, vol. VI, nota de subsol, ed.cit., p. 304.
90. Scrisoare deschisã din 1 martie 1912, în Operele lui Spiru C. Haret, vol. XI, ed.cit., pp.
358-359.
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de cuviinþã sã intervinã în spaþiul public. A apãrat, cu demnitate ºi fermitate, opera sa legislativã, purtând lungi polemici în spaþiul public cu toþi actorii principali. Nu este lipsit de
semnificaþie demersul sãu în sesizarea erorilor, abuzurilor, diletantismului, corupþiei, clientelismului, politicianismului aºa cum crede cã le-a regãsit în comportamentul unor demnitari
precum Tache Ionescu, M. Vlãdescu.
Fiindcã i se aduceau acuzaþii asupra actelor sale ministeriale a fost nevoit sã ia atitudine
publicã. Haret publicã articole, cu precãdere în oficiosul PNL „Voinþa Naþionalã“, despre
„aplicarea legii învãþãmântului secundar ºi superior“, articole incluse în volumul Aplicarea
legii învãþãmântului secundar ºi superior (1899).
Dupã adoptarea legilor sale în 1898 ºi 1899, adversarii i-au imputat cã legile sale erau,
în realitate, o copie a actelor legislative emise de guvernele conservatoare, de fapt de
ministrul Tache Ionescu. Se afirma cã legea învãþãmântului primar, elaboratã de Tache
Ionescu în 1893, deºi modificatã de P. Poni în 1896, ar fi fost preluatã ca atare de cãtre Haret.
A spus-o direct Preºedintele Consiliului de Miniºtri, G.Gr. Cantacuzino, la o întrunire din
Iaºi, cã legea învãþãmântului secundar din 1898 a fost copiatã dupã proiectul fãcut în 1895
de ministrul Tache Ionescu: „Pentru ºcoalã, precedentul guvern conservator a reuºit sã rupã
cu tradiþia imposibilitãþii de a se legifera în materie de învãþãmânt. În vreme de 4 ani a
schimbat organizarea autoritãþii superioare a învãþãmântului ºi învãþãmântul primar ºi a lãsat
un proiect de lege asupra învãþãmântului secundar ºi superior, care, în foarte mare parte, a
slujit de bazã legii pe care a votat-o ultimul Parlament…“91. La 18 mai 1899, Haret publicã
replica sa, „O rectificare“, pentru a sublinia cã, în realitate, legea lui Tache Ionescu din 1895
a fost întocmitã dupã proiectul lui Dimitrie A. Sturdza din 1886, iar legile din perioada
primului sãu ministeriat au inclus prevederi din proiectul din 1886, ceea ce explicã
similitudinile între ele. Haret a fost dispus la o verificare a asemãnãrilor între legile lui ºi
legea lui Tache Ionescu: „ªi pentru a curma odatã contestaþiile asupra acestui punct, în
ºedinþa de la 9 martie trecut, am propus d-lui Tache Ionescu sã supunem atât proiectul ºi
legile d-sale, cât ºi proiectul din 1886 ºi legea votatã în 1898, la o comparare amãnunþitã,
punându-le pe trei coloane faþã în faþã. S-ar fi vãzut atunci în ce parte se aflã adevãrul.
Provocarea aceasta nu a fost pânã astãzi ridicatã de nimeni, iar afirmarea deja doveditã
neexactã, se gãseºte azi onoratã cu inserarea în lectura de la Iaºi“92. Opozanþii lui uitau cã
proiectul legii învãþãmântului din 1886 a fost elaborat în bunã parte de Haret, în calitatea lui
de secretar general al Ministerului Instrucþiunii Publice ºi Cultelor.
Iniþiativa, din martie 1900, a ministrului C.I. Istrati, de modificare a legii din 1896 a
învãþãmântului primar, a legii învãþãmântului secundar din 1898 precum ºi desfiinþarea învãþãmântului profesional din 1899 primesc o întinsã replicã din partea lui Haret în ziarul
„Voinþa Naþionalã“. Cele 26 de articole sunt apoi reunite în volumul Schimbarea legilor
instrucþiunii. I s-a rãspuns de cãtre presa favorabilã conservatorilor, de pildã în „Timpul“,
menþinându-se, în pofida evidenþei, acuzele de copiere.
Dupã cum se vede, problemele ºcolii au cãpãtat o nedoritã coloraturã politicã, am zice
politicianistã, din cauza acþiunii politicienilor de a-ºi aroga câºtigurile de imagine pe seama
învãþãmântului. În plus, este vorba ºi de lupta, am spune acerbã, pentru acapararea celui mai
dinamic ºi influent grup electoral, cel al corpului didactic, cu influenþã, mai ales în mediul
rural, asupra opþiunilor de vot ale alegãtorilor.
91. Cf. Spiru Haret, O rectificare, în Operele lui Spiru C. Haret, vol. VII, ed.cit., p. 69.
92. Ibidem, p. 70.
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În disputarea prioritãþii asupra legilor învãþãmântului s-a vãdit o anumitã mentalitate ce
þine de psihologia leadershipului românesc, anume afirmarea orgolioasã a aspiraþiei de a fi
recunoscut, cu orice preþ, ca întemeietor. Eu numesc ctitoritã aceastã conduitã de suprasolicitare a statutului de fondator de instituþii, organizaþii, asociaþii, fundaþii etc., o maladie a
multor dintre liderii din trecut ºi din prezent.
În articolele din 1899–1900, Haret nu zãboveºte doar asupra deformãrii legilor lui de
cãtre guvernul conservator ºi criticã viziunea despre ºcoalã a guvernanþilor prin mãsurile
luate de ministrul Tache Ionescu: aplicarea trifurcãrii liceului numai în zece ºcoli, rezultatul
fiind cã o parte din elevi vor face cursul în ºapte ani, alþii în opt; mãrirea efectivului claselor
contrar dispoziþiilor legii din 1898, ceea ce împiedica predarea dupã noua metodã; amânarea
examenelor de capacitate pentru cursul secundar, ceea ce permitea autoritãþii ºcolare numirea de suplinitori ºi încurajarea suplinitorilor lipsiþi de diplome universitare cerute de
legea din 1898; neaplicarea legii învãþãmântului profesional din 1899; admiterea studenþilor
în facultate numai în raport cu secþia urmatã în liceu (clasicã, realã sau modernã).
Revenirea, în 1900, la mãsurile asupra învãþãmântul primar existente în legea lui Tache
Ionescu din 1893 îl obligã pe Haret sã înºtiinþeze opinia publicã despre discriminarea voit
aplicatã de cãtre guvernul conservator între ºcoala din mediul urban ºi ºcoala din mediul
rural. Legiferarea egalitãþii de ºanse pentru orice copil, dincolo de mediul de rezidenþã, a fost
una din marile bãtãlii purtate de S. Haret, pe care în cele din urmã a câºtigat-o spre binele
întregii societãþi româneºti.
El a sesizat cã mãsurile adoptate de Partidul Conservator au determinat scãderea numãrului copiilor din sate ce frecventau ºcoala, limitarea obligativitãþii frecventãrii cursului
inferior primar, efectul concret fiind imposibilitatea acestor copii de a accede în învãþãmântul secundar ºi în ºcoli profesionale. În termenii lui P. Bourdieu, prin asemenea decizii,
învãþãmântul nu face decât sã reproducã structurile de putere ºi inegalitãþile sociale dintr-o
societate, menþinându-se astfel ordinea socialã existentã93. Haret demonstreazã cã prevederile legii din 1893 – ºi menþinute de Tache Ionescu în legea din 1900 – susþin un învãþãmânt destinat numai proprietarilor mari ºi mijlocii ºi unui grup mic de þãrani înstãriþi.
Nu analizãm toate temele discutate de Haret în publicistica lui, însã ne oprim asupra
unui subiect dezbãtut consecvent, cel al bacalaureatului. Despre acest examen, el afirmã cã
nu ar prezenta vreo utilitate nici pentru absolvent, nici pentru ºcoalã, din anumite cauze.
Prima ar fi lipsa de seriozitate a acestui examen rezultatã din timpul acordat evaluãrii, acesta
fiind mai mic decât pentru un examen anual. O a doua cauzã este necunoaºterea de cãtre
examinatori a celor examinaþi, ceea ce duce la transformarea examenului de bacalaureat întro loterie. Al treilea motiv se referã la imposibilitatea ca bacalaureatul sã poatã examina
nivelul real al pregãtirii absolventului fiindcã el nu are cum sã rãspundã la tot ce a învãþat,
timp de 7 sau 8 ani: „Aºadar examenul de bacalaureat nu este de nicio utilitate, dacã e vorba
de a se cunoaºte capacitatea ºtiinþificã a absolvenþilor liceului“94, întrucât acest examen nu
ar face decât sã dubleze examenele anuale. În acest fel, toþi actorii principali din sistemul de
învãþãmânt ºi-ar concerta eforturile pe bacalaureat în detrimentul pregãtirii în timpul anilor
de studii secundare.
Haret pledeazã pentru menþinerea examenelor anuale ºi renunþarea la bacalaureat.
Ministrul Haret înlocuieºte bacalaureatul, prin legea din 1898, cu examenul de absolvire, fiind
93. Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron, La reproduction. Eléments pour une théorie du
système d’enseignement, Paris, Editions de Minuit, 1970.
94. Spiru Haret, Cestiuni de învãþãmânt, în Operele lui Spiru C. Haret, vol. VII, ed.cit., p. 63.
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însã obligat sã reacþioneze faþã de restabilirea bacalaureatului, de cãtre guvernul conservator, în
1900. Decizia lui Haret de înlãturare a bacalaureatului a fost anulatã – ca o ironie a sorþii! – de
un ministru liberal, C. Angelescu, care, prin legea din anul 1925, a reînfiinþat bacalaureatul95.
Aºadar, avem o disputã între un politician urmãrit de ideea organizãrii ºi conducerii politice, Tache Ionescu, ºi un tehnocrat, rãtãcit printre politicieni, Spiru Haret, interesat de
reglementãrile normative asupra ºcolii în urma unor expertize fãcute de specialiºti. Dacã T.
Ionescu urmãrea cu prioritate întãrirea poziþiei partidului sãu prin actele legislative, Haret îºi
întemeiazã demersul pe principiile ºtiinþelor educaþiei. Mãrturie stau în acest sens trimiterile
sale la lucrãri de referinþã din literatura pedagogicã a timpului. El a înþeles semnificaþia acþiunii
specialistului în elaborarea deciziilor privind ºcoala, ºi de aceea a argumentat necesitatea
transferului puterii reale de la autoritãþile politice la corpul didactic. Prin tot ce a întreprins,
Haret a impus în societate statutul cadrului didactic de specialist capabil de a oferi expertizã în
organizarea ºi conducerea vieþii sociale. Acesta este sensul real al luptei sale, dusã cu netãgãduitã consecvenþã, în asigurarea condiþiilor materiale ºi sociale a învãþãtorilor din mediul
rural, astfel încât aceºtia sã devinã un element de modernizare a satului, unde administraþia
þinea, dupã cum o relevã însuºi Haret, de primari, prefecþi ºi subprefecþi analfabeþi.
În polemicile purtate, Haret are conduita actorului social modern orientat cãtre
argumente bazate pe date ºi informaþii clare, lãsând în umbrã atacurile ad hominem. Stilul
sãu este direct dar ºi aluziv, condescendent cu adversarii fãrã a le menaja însã conduita lor
publicã, iar pentru plasticitatea expunerii apeleazã la expresii fie mai populare, fie din limba
francezã sau latinã.
Discursul sãu are ca þintã grupul politicienilor din propriul partid ºi pe cei din partidele
adverse, dar ºi publicul larg, instruit ºi educat în cadrul cãruia se detaºa corpul didactic din
toate treptele de învãþãmânt.
I s-au adus acuze privind numirea unui mare numãr de revizori ºcolari în scopul atragerii învãþãtorilor la politica sa, înfiinþarea Comisiei istorice, refuzatã de Parlament, ceea ce
ar fi constituit o loviturã datã instituþiei legislative, declanºarea scandalului bisericesc prin
legea Sinodalã, cenzurarea de cãtre Curtea de Casaþie a anulãrilor de cãtre Haret a numirilor
fãcute de predecesorul sãu M. Vlãdescu, diminuarea prestigiului universitãþii prin critica
fãcutã de Haret unei hotãrâri a comisiei de judecatã a Ministerului Instrucþiunii Publice, care
achitase pe profesorii M. Dragomirescu ºi N. Iorga care s-au agresat fizic în cancelaria
Universitãþii, susþinerea activitãþii extraºcolare în scopul înfiinþãrii unui partid, publicarea
cãrþii Chestia þãrãneascã prin care ar fi instigat þãranii la rãscoalã96.
Deºi a fost nevoit sã suporte acuze grave, Haret trece peste ele nu cu resemnare, ci cu
încrederea în oportunitatea indiscutabilã a deciziilor sale: „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,
95. Constantin Schifirneþ, Dr. Constantin Angelescu: idei novatoare ºi acþiuni de dezvoltare
a învãþãmântului, în Dr. Constantin Angelescu reformator al învãþãmântului (coord. Nicolae
Peneº), Buzãu, Editgraph, 2008, p. 327.
96. Deºi fire deosebit de puternicã, Haret avea momente de deznãdejde din cauza
agresivitãþii verbale din unele discursuri parlamentare ºi articole din ziare referitoare la activitatea
lui de demnitar: „E adevãrat cã ticãloºiile pe care le vãd mã amãrãsc foarte, ºi de multe ori mã
surprind cãindu-mã de munca ce am pus pentru o lucrare de folos public, de care-ºi bat joc niºte
mizerabili“, Scrisoare din 23 octombrie 1905, în Operele lui Spiru C. Haret, vol. XI, p. 102.
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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“97.

10. Haretismul

Ideile ºi acþiunile lui Haret s-au constituit într-o doctrinã socialã – haretismul, o
concepþie care stã la baza programului de susþinere a ceea ce astãzi se numeºte grupuri
sociale dezavantajate, referirea fiind la þãrãnime ºi la sat. Dezvoltarea modernã a satului ar
putea fi fãcutã prin activitatea învãþãtorilor.98
Din poziþia lui de lider recunoscut de multe grupuri sociale, Haret ar fi putut înfiinþa un
nou partid, dar a refuzat deºi, dupã scrie G. Adamescu, a fost a fost acuzat cã voieºte sã-ºi
facã un partid haretist. Poate cã altfel ar fi arãtat viaþa politicã româneascã dacã ar fi existat
un partid cu o ideologie ºi un program haretist, aºa cum se degajã limpede din toate scrierile
marelui om de stat. Un asemenea partid ar fi conferit o identitate politicã tuturor categoriilor
sociale pentru care el a militat. Indiscutabil, Haret nu a fost un om politic ci un om de stat,
ºi poate din acest motiv el nu concepea sã organizeze ºi sã conducã o formaþiune politicã
unde normele ºi regulile de funcþionare sunt diferite de cele dupã care fiinþeazã instituþiile
statului. Ar fi fost greu sã se impunã ca lider politic, aidoma lui Ion C. Brãtianu sau Ion I.C.
Brãtianu, D. Sturdza, P.P. Carp, Lascãr Catargiu, toþi politicieni înzestraþi cu abilitãþi de a organiza viaþa internã a unui partid, de a purta lupte politice, de a negocia între grupuri rivale
din propriul partid sau cu adversari politici. Discutând despre demnitarul S. Haret, sã ne
amintim de distincþia fãcutã de Churchill între omul politic ºi omul de stat: omul politic se
gândeºte la urmãtoarele alegeri, omul de stat la generaþiile urmãtoare. Prin tot ce a fãcut
Haret a avut în vedere viitorul.
Haretismul decurge din iniþiativele luate pentru rãspândirea culturii la grupuri cât mai
numeroase. În aceeaºi direcþie a sprijinit apariþia revistelor: „Convorbiri didactice“,
„Învãþãmântul primar“, „Revista generalã a învãþãmântului“, „Noua revistã pedagogicã“,
„ªcoala româneascã“. Sã adãugãm revista „Gazeta matematicã“, înfiinþatã la 15 septembrie
1895, pentru care Spiru Haret a acþionat ca toate liceele sã aibã abonament. Înfiinþarea
revistei „Albina“ a avut ca scop difuzarea cunoºtinþelor ºtiinþifice la sate. Aceastã revistã este
printre foarte puþinele publicaþii din România cu apariþie îndelungatã.
97. Spiru Haret, Pagini de istorie, în Operele lui Spiru C. Haret, vol. VIII, ed.cit., p. 203. În
acelaºi sens, Vasile Bãncilã scria: „Haret aparþine acelor foarte rari români, fãcuþi sã dãruiascã,
dar rãmânând impersonali în structura ºi ofranda lor“, Vasile Bãncilã, Portrete ºi semnificaþii,
Bucureºti, 1987, p. 113.
98. „Spiru Haret a creat în epocã un adevãrat curent, haretismul. Esenþa lui a constat în
introducerea factorului cultural ºi economic în masa poporului român, adicã la sate, servindu-se
pentru aceasta în primul rând de învãþãtori“, Ion Bulei, Atunci când veacul se nãºtea. Lumea
româneascã. 1900-1908, Editura Eminescu, Bucureºti, 1999, p. 85.
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În lucrarea Chestia þãrãneascã Spiru Haret indicã direcþia principalã de acþiune:
„luminarea pãturii þãrãneºti“ ºi „scoaterea de sub robia celorlalte clase“. Soluþia luminãrii
aminteºte de celebra formulã „Voiesce ºi vei putea – Lumineazã-te ºi vei fi“ a lui C.A. Rosetti,
fruntaº liberal, înaintaº al lui Haret. Luminarea se face prin activitãþi ºcolare ºi extraºcolare:
cursuri pentru adulþi, cercuri culturale, serbãri artistice, comemorãri istorice; organizarea de
biblioteci ºi de bãnci populare, de societãþi cooperatiste, de acþiuni de popularizare a
cunoºtinþelor ºtiinþifice utile þãranilor ºi dezvoltãrii agriculturii.
Haretismul proclamã învãþãtorul drept „conducãtor spiritual al satului“, un organizator
ºi administrator al activitãþilor din mediul rural. Oameni pricepuþi ºi devotaþi, aºa îi descrie
ministrul Instrucþiunii pe învãþãtorii din sate, ºi pentru aceste motive ei se bucurau de un
respect deosebit în faþa sãtenilor ºi în faþa autoritãþilor. Datoritã lor multe sate au cunoscut
în perioada antebelicã un ritm mai înalt al modernizãrii.
În rezumat, haretismul este o politicã educaþionalã ºi socialã cu o identitate româneascã
evidentã într-o societate predominant ruralã înscrisã pe calea modernizãrii. Haretismul
indicã modalitãþile de a edifica modernitatea din interiorul comunitãþilor rurale, fiind astfel
o alternativã la modernitatea impusã prin imitarea sau preluarea de instituþii ºi legi din afarã.

***

Marele savant ºi om de stat a lãsat o valoroasã operã teoreticã ºi a reformat mediul
românesc prin ºcoalã, el însuºi reprezentând un model de comportament ºi gândire modernã
într-o societate înscrisã pe calea recuperãrii unor decalaje ºi a unui timp istoric pentru a fi
sincronizatã la spiritul veacului, aºa cum o îndreptãþesc toate potenþele ei istorice, spirituale,
economice ºi culturale. Viziunea sa asupra ºcolii româneºti este de o actualitate
incontestabilã în orice societate în tranziþie.
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Reeditãm lucrarea Operele lui Spiru C. Haret dupã prima ediþie publicatã de Editura
Cartea Româneascã.
Operele lui Spiru Haret: vol. 1: 1884–1888 / biografia lui Haret ºi introducere de Gh.
Adamescu. – LV, 318 p.
Operele lui Spiru C. Haret: vol. 2: Oficiale: 1901–1904 / introducere de Gh. Adamescu.
– XXXVI, 523 p.
Operele lui Spiru C. Haret: vol. 3: Oficiale: 1907–1910 / introducere de Gh. Adamescu.
– XXIX, 211 p.
Operele lui Spiru C. Haret: vol. 4: Parlamentare: 1895–1899 / introducere de Gh.
Adamescu. – XIX, 331 p.
Operele lui Spiru C. Haret: vol. 5: Parlamentare: 1901–1904 / introducere de Gh.
Adamescu. – XXXVII, 368 p.
Operele lui Spiru C. Haret: vol. 6: Parlamentare: 1907–1911 / introducere de Gh.
Adamescu. – LXIV, 547 p.
Operele lui Spiru C. Haret: vol. 7: Polemice ºi politice: 1887–1900 / introducere de Gh.
Adamescu. – X, 352 p.
Operele lui Spiru C. Haret: vol. 8: Polemice ºi politice: 1905–1907 / introducere de Gh.
Adamescu. – XXXII, 343 p.
Operele lui Spiru C. Haret: vol. 9: Polemice ºi politice: 1911-1912 / introducere de Gh.
Adamescu. – XXXIII, 201 p.
Operele lui Spiru C. Haret: vol. 10: Operele ºtiinþifice: 1878-1912 / introducere de G.
Þiþeica. – VI, 529 p.
Operele lui Spiru C. Haret: vol. 11: Scrisori / introducere de Gh. Adamescu; note de
Gh. Adamescu, G.N. Costescu, G.C. Ionescu, N. Nicolaescu, Gh. Teodosiu. – XXVI, 381 p.
Pe niciunul din cele 11 volume nu este imprimat anul de apariþie. Din lectura textelor
ar reieºi cã lucrarea a fost editatã în perioada 1935–1938. Se ºtie cã în 1935 a fost ridicatã
statuia lui Spiru Haret, executatã de Ion Jalea, în scuarul din faþa Universitãþii Bucureºti, în
extrema dreaptã, colþ cu strada Academiei. G. Adamescu nu face nicio referire, în introducerile sale, la momentul inaugurarii statuii lui Haret.
Iniþial nu se ºtia câtã întindere va avea lucrarea. Oricum, a apãrut în douã etape. În
Prefaþa la primul volum se menþiona ,,Odatã cu acest volum apare prima serie, compusã din
ºase volume cuprinzând lucrãrile Oficiale ºi Parlamentare. Mai târziu vor urma ºi celelalte,
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care vor cuprinde: Operele polemice, Operele ºtiinþifice, Scrieri diverse, Scrisori publice ºi
particulare; iar ca încheiere Bibliografia generalã privitoare la toatã activitatea lui Spiru
Haret.“ Volumul Bibliografia generalã nu a apãrut ºi nu avem informaþii dacã ar fi fost
alcãtuit. La fel, nu ºtim nimic despre existenþa unui manuscris Scrieri diverse.
Fiecare volum, cu excepþia volumului 10, beneficiazã de o Introducere semnatã de Gh.
Adamescu, fost secretar general al Ministerului Instrucþiunii ºi colaborator apropiat al lui
Haret. În plus, aproape toate textele lui Haret sunt însoþite de un comentariu scurt al
editorilor, marcat printr-un corp de literã diferit.
Textelor în limba francezã le sunt alãturate traducerile lor în limba românã. Versiunea
româneascã a lucrãrii Mecanica socialã aparþine domnului Lucian Pricop, precum ºi
celelalte texte din volumul X. Corespondenþa din limba francezã (din volumul XI) a fost
tradusã de doamna Sînziana Barangã.
Textul a fost transcris conform normelor ortografice în vigoare, modificând cuvinte
precum: chiamã-cheamã, aci-aici, termin-termen, pãnã-pânã, vechiu-vechi, desvoltaredezvoltare, deaceea-de aceea, dela-de la, cari-care, idea-ideea, deaici-de aici, ceeace-ceea ce,
vieaþã-viaþã, cetitor-cititor, aceeaº-aceeaºi, turbure-tulbure, mâni-mâini, origina-originea,
pasãri-pãsãri, strein-strãin, trebue-trebuie, rezolvirea-rezolvarea, budget-buget, Noemvrienoiembrie, Septemvrie-septembrie, congediu-concediu, neregule-nereguli, compt-cont
colori, decâteori, pedeoparte, preferit, dealtfel, regule, lature, elenã, nouei-noii, conºtiinþioasã-conºtiincioasã, viþios-vicios, bibliotece-biblioteci, serve-serveascã, servã-serveºte,
salele- sãlile, locale-localuri, greºalã-greºealã, convicþia-convicþiunea, sale-sãli, mortariumortar, pasage-pasaje, boale-boli, strade-strãzi.
Am actualizat timpurile ºi modurile verbelor ieºite din uz, de exemplu: „sã vazã“ cu „sã
vadã“, „sã vie“ cu „sã vinã“, „sã puie“ cu „sã punã“, „sã þie“ cu „sã þinã“; „sã intervie“ cu
„sã intervinã“, „sã iee“ cu „sã ieie“, „sã piarzã“ cu „sã piardã“, „sã poseadã“ cu „sã posede“,
„sã serve“ cu sã „serveascã“, „sã auzã“ cu „sã audã“, „însemneazã“ cu „înseamnã“ „manifesteazã“ cu „manifestã“, „servã“ cu „serveºte“ etc. Am suprimat „u“ semivocalic final în
cuvinte precum: „vechiu“,„rãzboiu“, „voiu“, „obiceiu“ etc.
Am unit sau despãrþit, dupã caz, scrierea prepoziþiilor, conjuncþiilor ºi adverbelor (sau a
locuþiunilor acestora) în exemple precum: „câte o datã“ (câteodatã), „în de ajuns“ (îndeajuns),
„în deosebi“ (îndeosebi), „nici o datã“ (niciodatã), „pentrucã“ (pentru cã), „ceeace“ (ceea ce)
„dela“ (de la), „pedeoparte“ (pe de o parte), „deaceea“ (de aceea), „deaici“ (de aici),
„dealtfel“ (de altfel) etc.
Am transcris nume precum Sturza în Sturdza, Plato în Platon, Oraþiu în Horaþiu etc.
Am pãstrat termeni precum: demisiuni, informaþiuni, ocaziuni, cestiunea, iacã, finitul,
fine, iluziunea, resigna, redijat, traducþiune, stradele, sufere-suferã, osebire, vecinicie,
vecinic. Am reþinut forma ºcoale fiindcã termenul este inclus ºi în denumirea unei instituþii,
Casa ªcoalelor, creatã de ministrul Spiru Haret.
Am transcris numele întreg al lunilor anului, denumirii de instituþii, titlurilor de
publicaþii, funcþiilor oficiale etc. acolo unde au fost scrise prescurtat.
Am corectat tacit unele greºeli tipografice.
Am înlocuit apostroful cu cratima.
Cititorul va întâlni în textul lui Haret unele exprimãri – cacofonii, pleonasme –
considerate astãzi ca inadvertenþe de stil. Nu am renunþat la ele fiindcã, pe de o parte sunt
foarte multe, pe de altã parte, ar fi fost necesarã modificarea cuvintelor, ceea ce ar fi alterat
sensul exprimat de autor.

+Opere_vol_I_final_bun.qxd

12/2/2009

11:12 AM

Page 45

Notã asupra ediþiei / 45

La elaborarea Notelor am utilizat urmãtoarele lucrãri:
Dicþionarul literaturii române de la origini pânã la 1900, Editura Academiei,
Bucureºti, 1979.
Mic dicþionar enciclopedic, Bucureºti, Editura Enciclopedicã, Editura Univers
Enciclopedic, 2005.
Lucian Predescu Enciclopedia României, Cugetarea ediþie anastaticã, Editura
Saeculum I.O., Editura Vestala, Bucureºti, 1999.
Georgeta Rãduicã, Nicolin Rãduicã, Dicþionarul presei româneºti, Editura ºtiinþificã,
Bucureºti 1995.
O sursã de cunoaºtere a editãrilor operei lui Haret este lucrarea Spiru Haret
(1851–1912). Biobibliografie adnotatã, Biblioteca Centralã Universitarã din Bucureºti, 2005.
Notele din subsolul paginilor aparþin editorilor primei ediþii. Volume I-III nu cuprind
note despre persoane. Începând cu volumul IV editorii au adãugat asemenea note la subsol.
La volumul XI Scrisori notele sunt plasate dupã fiecare scrisoare.
Am respectat metodologia editorilor de citare în text ºi la subsol.
Am pãstrat trimiterile bibliografice ale lui Gh. Adamescu, dar indicarea numãrului
paginii se referã la ediþia actualã. Nu am intervenit în citatele lui Adamescu, care nu preiau
cu toatã acurateþea fragmentele din textele lui Haret.
Din raþiuni editoriale, am renunþat la „Indicele alfabetic“ care însoþea volumul III al
ediþiei Adamescu. Indexul general de termeni autori ºi titluri de lucrãri pentru toate cele 11
volume va face obiectul volumului XII.
Notele ediþiei de faþã sunt amplasate la finele fiecãrui volum, fiind numerotate cu cifre
arabe ºi sunt menþionate în text între paranteze. De asemenea, traducerea expresiilor în limbi
strãine este inclusã în Notele editorului de la sfârºitul fiecãrui volum.
Se cuvin mulþumiri celor care au sprijinit apariþia acestei monumentale lucrãri: dl Prof.
univ. dr. Paul Dobrescu, Rectorul SNSPA, ºi dl Conf. univ. dr. Remus Pricopie, Decanul
Facultãþii de Comunicare ºi Relaþii Publice, SNSPA.
De asemenea, mulþumesc Editurii Comunicare.ro, redactorului ei ºef, Lucian Pricop,
pentru tot ceea ce au fãcut sã aparã lucrarea.
Constantin Schifirneþ
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PREFAÞÃ

Comitetul pentru ridicarea monumentului lui Spiru C. Haret a socotit cã,
pentru cinstirea memoriei lui, se cuvine a-i publica Operele, spre a pune la îndemâna oricui tot ce a scris ºi a cuvântat în lunga lui carierã ºtiinþificã, didacticã,
administrativã ºi politicã.
Cu aceastã publicare a fost însãrcinatã o comisiune formatã din domnii: Gh.
Adamescu (1), P. Gârboviceanu(2), G.N. Costescu(3), membri ai comitetului, care,
împreunã cu domnii: G. Stoinescu, Ioan Ghiaþã(4), N. Nicolaescu(5), G.C. Ionescu ºi
Gr. Teodossiu(6), sã adune materialul, sã-l orânduiascã ºi sã-l dea la tipar.
Odatã cu acest volum apare prima serie, compusã din ºase volume
cuprinzând lucrãrile Oficiale ºi Parlamentare. Mai târziu vor urma ºi celelalte,
care vor cuprinde: Operele polemice, Operele ºtiinþifice, Scrieri diverse, Scrisori publice ºi particulare; iar ca încheiere Bibliografia generalã privitoare la
toatã activitatea lui Spiru Haret.
Comitetul
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Biografia lui Spiru Haret
I

Acum vreo treizeci de ani, cãlãtorul care mergea pe ºoseaua naþionalã Bucureºti-Bacãu, când ajungea aproape de locul unde se desparte o ºosea judeþeanã spre Panciu, vedea ruinele unui han bãtrânesc, cãruia localnicii îi zic
„Ratoºul lui Haretu“. (Ratoº se cheamã în Moldova ºi în Bucovina un han la
drumul mare.) Dupã câte rãmãsese din vechime, se arãta a fi fost clãdire mare,
cu douã rânduri, cu grajduri, cu beciuri, cu toate încãperile trebuincioase
drumeþilor care odihneau aici. Se ospãtau ºi cereau sã li se grijeascã bine caii
pentru ca sã poatã porni mai departe. O parte din ºoseaua judeþeanã se numea
„Drumul lui Haretu“, iar pe acolo e o fântânã cu ciuturã, la care poposeau
sãtenii ca sã adape vitele ºi sã guste o clipã de odihnã, binecuvântând amintirea
celui care o fãcuse; îi zicea „Fântâna lui Haretu“.
Omul al cãrui nume se aflã legat de atâtea amintiri era Costea Haretu, un
rãzeº bogat, care trãia pe la 1760–1770 în comuna Crucea-de-Jos. În anul 1907
se gãseau în aceeaºi comunã mai mulþi locuitori cu acest nume: Dumitru Haretu,
Gheorghe Haretu, Teodor Haretu ºi alþii. Ei erau copiii lui Ioan Haretu, care în
anul pomenit se gãsea încã în viaþã. Acest Ioan Haretu era fiul lui Tãnase
Haretu, care – la rândul lui – era fiul altui Tãnase, trãitor în comuna Clipiceºti
(plasa Mãrãºeºti, dupã nomenclatura de azi) ºi acest mai vechi Tãnase era fiul
lui Constantin, trãitor tot în Crucea-de-Jos, iar Constantin era feciorul lui Costea
Haretu din aceeaºi comunã, urzitorul ratoºului.
Dar neamul lui era mult mai vechi.
Cercetând actele de proprietate ºi de judecatã ale rãzeºilor din partea locului, gãsim cã neamul acesta este pomenit cu vreo sutã de ani înaintea lui
Costea Haretu, cel cu ratoºul, ºi pomenit în diferite sate care existã ºi azi mai
toate în plasa Trotuº: Cãlimãneºti, Domneºti, Rugineºti. În nomenclatura
oficialã publicatã dupã recensãmântul din 1930 gãsim ºi o localitate care se
cheamã Haret-Modruzeni.
Cele mai vechi acte din partea locului în care se pomeneºte numele lui Haret
sunt din 1691. Oamenii aceºtia figureazã ca martori în procese de hotãrnicie sau
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de proprietate. În acele vremuri, rolul martorilor era foarte important, deºi mulþi
nu ºtiau sã scrie, ºi diacul trebuia sã preceadã numele lor cu vorbele consacrate:
„iar drept mãrturie pusuneam deagetele“. Ei se alegeau dintre „oameni buni ºi
bãtrâni“, adicã fruntaºi din sat – ceea ce se ºi menþiona de scriitorul actului.
Obiceiul era ca alãturi de numele martorului sã se noteze ºi filiaþiunea ºi localitatea unde îºi avea reºedinþa ºi proprietatea. Aºa gãsim pe „Haretu vãtãmanul
din Domneºti“, în alt loc pe „Enache, nepotul lui Haretu ot Cãlimãneºti“ etc.1
Vãtãmanul era un personaj important în sat: era ajutorul vornicului la
împlinirea dãrilor ºi se înþelege rolul lui mai ales în satele unde impozitele se
plãteau prin cislã (comunitatea locuitorilor) iar nu individual.
De aici se vede care este obârºia neamului Hareþilor.
Dar numele ce sens are? El s-a pãrut
curios unora. În realitate nu e decât numele
unei pasãre. Noi îi zicem erete în Muntenia, care este ºi forma literarã. În
Moldova însã se aude: hãrete, harete, hãret,
º.a. Este deci o poreclã ce s-a dat unui strãmoº al lui, cum se aflã multe în Moldova,
care au devenit nume de familie: Puiu,
Vrabie, ªoim, Balaban (un fel de ºoim),
Hulub, Ciocârlie, Hulubei, Ciurezu, Lãstunu, Porumbiþã, Ciuhurete, Presurã,
Sturzoiu, Corbu º. a.
Din cauzã cã la Bucureºti nu se ºtia
acest lucru ºi din cauzã cã niºte rãutãcioºi
voiau sã gãseascã în fiecare zi câte ceva de
spus contra lui Haret, aceºtia au crezut cã
numele lui este strãin ºi anume armenesc.
ªtefanovici (ªtefano). Tatãl mamei lui
„Deci Haret este armean“. Pe tema aceasSp. Haret.
ta s-au brodat multe poveºti, s-au scris
articole, ba chiar au fost oratori care în
Parlament au fãcut aluzie la aceasta. Rãsfoind un ziar din 1907 („Acþiunea“) (7),
care scrisese cã Omul ºcoalei e omul rãscoalei, am dat peste un articolaº
intitulat „Guvern de arþiburi“: „D. Haret, starostele socialiºtilor guvernamentali… s-a gândit cã ar fi prielnic pentru d-sa sã ajungã ºeful unui guvern…
ºi l-a format astfel: Garabet Vasilian, Bedros Giracosian etc.“, tot nume
armeneºti. Deºi numele lui nu se gãseºte în limba armeanã, ei au voit sã creeze
1. Vezi Documentele Academiei Române nr. 135/XCVIII din 20 mai 1691, nr.
136/XCVIII din 24 mai 1691, nr. 137/XCVIII din 20 ianuarie 1691, nr. 176/XCVIII din
august 1695, nr. 171/XCVIII din 21 august 1695, nr. 57/XCVIII din 10 aprilie 1697, nr.
58/XCVIII din 12 Febr. 1698, nr. 178/XCVIII din 14 noiembrie 1704.
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aceastã legendã, ca ºi cum aceasta l-ar fi
dezonorat. Fireºte, n-ar fi fost nicio ruºine
sã fie aºa; noi avem în societatea noastrã
personalitãþi de seamã de origine armeneascã; dar, dacã nu era, nu era.
În realitate numele patronimic de
Haret e destul de rãspândit în Moldova. Se
vede cã dintre urmaºii rãzeºilor din Putna
s-au risipit unii prin alte pãrþi ale þãrii. Se
pomeneºte de un Haret la Brãila, de altul
la Dorohoi, de altul la Iaºi. Unii din ei au
ajuns sã dobândeascã ranguri boiereºti ºi
funcþiuni importante.
Dupã documentele pe care ni le-a
semnalat familia ºi dupã informaþiile comunicate de direcþiunea Arhivelor statului
din Iaºi, se poate stabili cu oarecare preciziune ºirul descendenþilor din cei mai
vechi ca sã ajungem la cei care ne intereseazã pe noi. Costea Haret, cel cu
Adam Haret
ratoºul, a avut doi fii: Constantin, din
urmaºii cãruia au fost numai locuitori sãteni, ºi Dumitrache, care a trãit pe la
începutul secolului XIX, a dobândit titlu de boierie (spãtar) ºi a profesat
ingineria hotarnicã. Un fiu – probabil – al acestuia, Haralambie, care se ocupa
cu arendãºia moºiilor, s-a cãsãtorit de douã ori, în 1813 ºi în 1820, ºi a avut mai
mulþi copii. Dintre aceºtia sunt cunoscuþi: Mihalache, Anastasie, Frosa
cãsãtoritã cu Dumitru Botez, Costea Haret ºi Adam Haret.
Despre acest Haralambie se ºtie cã în 1821 s-a refugiat în Basarabia cu toþi
ai sãi, cã acolo a luat, în unire cu fratele sãu Sava, o moºie în arendã, cã a murit
în 1822. Soþia sa (Anastasia) a pãrãsit moºia arendatã ºi s-a stabilit în târgul
Telineºti (jud. Orhei). Cum a dus-o acolo, nu ºtim, dar vedem cã în 1835 s-a înapoiat în Iaºi, unde fostul ei soþ avea oarecare proprietãþi.1
Între copiii ei am vãzut cã era ºi Costache sau Costea. Nãscut în 1820, acesta
a urmat învãþãturile la ºcoala din Iaºi ºi s-a cãsãtorit în 1850 cu Smaranda, fiica
lui Matache ªtefanovici (sau ªtefano). El este tatãl lui Spiru Haret.
Dintre fraþii lui Costache, s-a distins Adam (mort în 1871), care a ocupat
funcþiuni importante, precum prefect de Dorohoi în 1866. Asemenea Mihalache,
care-ºi scria numele Harreto – ºi care, probabil, era inginer hotarnic. A publicat
1. Raportul Direcþiei regionale Iaºi din 20 aprilie 1935, nr. 99, cãtre Direcþia Generalã
din Bucureºti.
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un „Calendariu-eternu“ în 1866, (Botoºani), dedicat „amicului“ sãu L. Udrischi,
gheometrul. Oameni energici, unul dintre
ei s-a amestecat în luptele pentru libertate
din Polonia în 1863. Costache, din
cãsãtoria cu Smaranda, a avut cinci copii:
Spiru, Alexandru, Mihai, Pulheria ºi Ana.
El a fost funcþionar judãcãtoresc în
diferite oraºe ale Moldovei. Dupã
documentele ce am avut la îndemânã, a
ocupat postul de scriitor la Ministerul
Justiþiei de la 1840–18471 apoi „director al
canþileriei“ la judecãtoria jud. Suceava
(1847–1849), „condicar“ la „tribunalul
criminalicesc“ din Iaºi (1849–1854),
„director“ tot acolo (1854–1857); în fine,
membru
al
tribunalului
Dorohoi
(1858–1859). Dupã cum rezultã din
Comisul Costache Haret, tatãl lui
cercetarea Regulamentului Organic, aceste
Spiru Haret.
funcþiuni corespundeau cu copistul,
grefierul, judecãtorul, în vorbirea de azi. Paralel cu funcþiunile acestea, a dobândit
ranguri boiereºti, nu prea mari: serdar (1842), pitar (1847) ºi comis (1856).

II

Spiru Haret s-a nãscut în oraºul Iaºi, la 15 februarie 1851.
Dupã propria-i mãrturisire, a început a învãþa carte în casã, poate cu
mamã-sa, care se zice cã era o femeie foarte hotãrâtã ºi cu multã ambiþiune
pentru copiii sãi; apoi la ºcoala primarã din oraºul Dorohoi; de aici veni la Iaºi,
ºi la 28 aprilie 1860 se înscrise în ºcoala primarã, numitã din Sãrãrie2, unde era
institutor Toma Sãvescu, care a publicat câteva preþioase informaþiuni despre
Haret ºcolar. Aici trebuie sã notãm o împrejurare care va arãta o trãsãturã a
caracterului lui. Ajuns ministru, el ºi-a adus aminte de fostul sãu dascãl, a
încurajat pe institutorii din Iaºi care au voit sã cinsteascã pe Toma Sãvescu,
1. Dar un alt act, tot aºa de autentic, vorbeºte de funcþia de „prezident la Eforia din
Botoºani“ pe la 1840–1841, însã nu putem preciza ce va fi fost acea funcþiune.
2. Numitã azi „V. Alecsandri“.
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zidind un medalion în noul local al ªcoalei, ºi la serbarea aceasta, la 6
decembrie 1898, nu numai cã a asistat, dar a rostit o cuvântare elogioasã pentru
cel care-l învãþase carte în copilãrie; iar la masã a închinat pentru Sãvescu ºi în
sãnãtatea institutorilor ºi învãþãtorilor, ceea ce a impresionat desigur pe sãrbãtorit, dar ºi toatã dãscãlimea din Iaºi ºi din þarã.
Ca elev în clasa a III-a primarã, Haret a asistat cu colegii ºi cu învãþãtorul
lor la inaugurarea Universitãþii din Iaºi la 26 octombrie 1860, când a vãzut întâia
oarã pe Vodã Cuza. „Nu târziu dupã trecerea lui Kogãlniceanu, alte urale
anunþarã sosirea trãsurii domneºti. O furtunã de strigãte asurzitoare, un ºuvoi de
lume ce alerga pe lângã o trãsurã – care mi s-a pãrut înaltã pânã la cer – o
împinsãturã violentã înapoi, o viziune repede ºi nedesluºitã de mult aur,
amestecat, cu ceva roºu, ºi atâta tot. Cuza trecuse în mare uniformã în trãsura sã
cu livrele roºii à la française.“ Aºa îºi aminteºte în 1911 Haret întâmplarea din
1860.
Astfel urmã el cursurile clasei a doua, a treia ºi primul semestru din clasa a
patra. La Dorohoi începuse învãþãtura cu litere chirilice, la Iaºi învãþã pe cele
latine ºi chiar ceva latineºte în clasa a IV-a.
Prin martie sau aprilie 1862 fu nevoit sã-ºi întrerupã cursurile aici pentru a
pleca la Bucureºti. Nu cunoaºtem bine împrejurãrile. Probabil a plecat cu
unchiul sãu Dimitrie Botez, care a fost tutorele copiilor ºi care s-a stabilit în
Bucureºti, luând pe Spiru, iar ceilalþi doi fraþi au rãmas în Moldova.
Ce putea sã facã atunci un copil sãrac ºi doritor de învãþãturã, cãzut din
liniºtea Iaºilor în zgomotosul – chiar de pe atunci – Bucureºti? Un singur lucru:
sã caute a intra bursier.
Terminã deci clasa a IV-a primarã în ianuarie 1862 la ºcoala „vãpselei de
Verde“, cum se zicea pe atunci, ºi în septembrie se prezintã la concursul pentru
bursã la liceul Sf. Sava.
Într-o povestire, publicatã în 1907, Haret aratã cum era pe atunci ºcoala
aceasta. „O casã micã, veche, umedã, cu clasele înºirate în jurul curþii, în niºte
încãperi clãdite la întâmplare, unele într-o stare de infecþie de nedescris…“ tot
aºa cum o înfãþiºeazã Barbu Delavrancea în nuvela sã „Bursierul“, ºi tot aºa
cum am gãsit-o eu în 1881, când am intrat în clasa I. Haret a stat aici intern cinci
ani ºi a urmat cursurile celor ºapte clase. „Ani de veselie, zice el, de cântece ºi
de jocuri, întrerupte din când în când de iuþi supãrãri pe care ni le pricinuia o
lecþie prea mare ori dimensiile prea de tot reduse ale porþiilor pe care ni le
servea economul internatului“.
Peste vreo doi sau trei ani, poate în 1865, s-a dus la Iaºi, de unde s-a întors
cu fratele ºi cu sora lui. Cãlãtoria aceasta a celor trei copii, într-o cãruþã, singuri,
vreme de opt zile, a rãmas înfiptã puternic în memoria lui Spiru, care fusese – în
împrejurãrile acelea – un fel de cap al familiei, cum a ºi fost în realitate îndatã ce
a putut sã-ºi facã o carierã cât de modestã. Întâmplarea aceasta i-a dat o
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maturitate precoce ºi, prin aceasta, a dobândit seriozitatea, stãruinþa la învãþãturã,
hotãrârea de a nu dezarma în faþa dificultãþilor, însuºiri care l-au caracterizat
toatã viaþa, dar a pierdut din veselia copilãreascã ºi de aceea a rãmas ºi pentru
mai târziu cu o rezervã ºi o reþinere, care îl împiedecau de a avea expansiuni de
bucurie, dar ºi izbucniri de violenþã.
Ca ºi în clasele primare, Haret a fost un elev eminent, deºi unii profesori
lãsau de dorit – sau, poate, tocmai de aceea, cum zice d. Þiþeica(8) (în discursul
de recepþie în Academie): „Siliþi sã înveþe singuri, sã descurce cu propriile lor
puteri demonstraþiile din cãrþile strãine pe care le aveau la îndemânã, aceºti
ºcolari au câºtigat iniþiativa ºi dragostea de a studia ºi calea sigurã de a înþelege
bine lucrurile“.
Este un adevãr în cele spuse aici, dar trebuie sã le tãlmãcim, cãci nu se poate
trage concluzia cã ar fi de dorit ca profesorii sã fie slabi sau chiar ignoranþi. Cu
profesori buni profitã un numãr cât mai mare de elevi, cu profesori rãi se pot
alege câþiva care prin silinþe proprii sã împlineascã lipsurile profesorilor, dar
majoritatea, marea majoritate, trece din clasã în clasã fãrã sã ºtie nimic.
Haret ne spune cã petrecea uneori seri întregi ca sã înþeleagã o paginã sau
o problemã: dar – adaugã: „perioada aceea de muncã încordatã, când fiecare pas
înainte era o adevãratã cucerire pe care o datoram mai ales stãruinþei noastre, a
fost poate aceea care ne-a dat oþelirea care ne-ar fi lipsit dacã împrejurãrile ar fi
fost mai uºoare pentru noi“.
Pe el greutãþile acestea l-au hotãrât sã se consacre studiului matematicilor,
dar câþi alþii, ºcolari buni de altfel, au rãmas pentru totdeauna cu o desãvârºitã
lipsã de înþelegere a chestiunilor de matematicã ºi chiar cu oroare faþã de
asemenea învãþãturi!
Având cãrþi puþine sau uneori deloc, elevii formau echipe de câte 2-3 care,
servindu-se de unicul exemplar al unei cãrþi franceze, redactau dupã explicaþiile
profesorului cursul la unele materii. Haret era în echipa de matematici ºi se vede
cã lucra mai mult singur, cãci ne spune însuºi cã a terminat un curs de algebrã
ºi altul de trigonometrie. De altã parte, când era în clasa a III-a, a citit un articol
despre lunã (în revista „Natura“ a d-rului Barasch(9)) ºi s-a pasionat de chestiile
astronomice, despre care avea numai rudimentare ºi neclare cunoºtinþe. De
aceea, când un camarad i-a procurat o carte franþuzeascã (Tratatul lui
Quetelet(10)) a fost aºa de doritor s-o citeascã, încât (neputând s-o înþeleagã la
simpla citire în original) s-a apucat s-o traducã frazã cu frazã, ajutat de dicþionar.
Din aceste încercãri copilãreºti, a rezultat cursul de trigonometrie, tipãrit
întâi în 1873 (ºi apoi reprodus în numeroase ediþiuni) ºi traducerea astronomiei
lui Quetelet, tipãritã în anul 1873 de societatea „Junimea“ din Iaºi.
ªi totuºi – la examenul de bacalaureat (mai, 1869) a avut notã „mai micã
decât spera“, zice Haret, dar legenda care circula pe vremea când eram eu ºcolar
la Sf. Sava zicea altfel. Examinatorul Dim. Petrescu i-ar fi dat notã de
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Diplomã de bacalaureat al lui Spiru Haret.

respingere ºi Borãnescu, fostul profesor al lui Haret, ºi – se vede – prieten cu
Petrescu, s-ar fi dus la el ºi ar fi protestat cu vehemenþã, zicând: ãla ºtie mai
multã matematicã decât mine ºi decât tine. Legendã, poate; dar mai circula încã
una. Borãnescu, atunci profesor în cursul superior, avea obicei sã spuie în clasã
elevilor sãi: „Toþi matematicii mari încep cu B: Bertrand, Briot, Borãnescu,
numai Haret începe cu altã literã, dar ºi acela a fost elevul meu.“ (Aceasta, pe
vremea când Haret ajunsese profesor la universitate).
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III

Pe atunci viaþa studenþilor sãraci era
destul de grea, dar ei gãseau lesne mijloace
de a se întreþinea: lecþiuni în familii sau în
ºcoale particulare, funcþiuni publice în
ministere ºi altele; ba chiar puteau sã
concureze pentru catedre vacante, cãci nu
se cerea pe atunci – ca titlu – decât
bacalaureatul. Aceste înlesniri aveau însã
un neajuns mare: îi împiedecau de a urma
regulat cursurile ºi a da examene. Mulþi
studenþi – cu adevãrat eminenþi – ºi-au
pierdut rostul, au rãmas cu studiile
neterminate, unii chiar nu ºi-au putut face
nicio carierã ºi astfel s-au irosit numeroase
forþe care ar fi putut fi utilizate cu folos
pentru tânãra noastrã societate cultã.
Haret face ºi el ca ºi ceilalþi. Se prezintã
la concurs pentru o catedrã la seminarul
Central din Bucureºti (abia dupã un an de la
luarea bacalaureatului) ºi este numit
profesor de matematicã la cursul inferior.1
Portretul lui Spiru Haret
A stat aici numai doi ani, pânã în no18 iunie 1869.
iembrie 1872, când a demisionat. Cauza
acestei demisiuni a fost o chestiune de demnitate. Povestirea o gãsim în ziarul
„Românul“ din Bucureºti, de la 17 noiembrie 1872. În septembrie acel an s-a þinut,
ca de obicei, concursul pentru bursã, la care se prezentau totdeauna foarte mulþi
candidaþi pentru locuri puþine. Era ministru generalul Tell(11). Se spune cã un
senator – vãr cu ministrul – avea un protejat, care s-a prezentat la concurs ºi a cãzut.
Ministrul ar fi putut sã-l primeascã supranumerar, dar a voit sã dea un fel de
justificare mãsurii sale, provocând un al doilea concurs. Pentru aceasta în ziua de
1 noiembrie, Tell a chemat în cabinetul sãu pe profesorii comisiunii de la seminar,
pe elevul respins ºi trei elevi din cei reuºiþi (luaþi la întâmplare ºi fãrã nicio
înºtiinþare prealabilã) ºi a cerut profesorilor sã facã un nou examen în faþa sa. Doi
din aceºtia, Haret ºi N.F. Bãdescu, au protestat contra acestei mãsuri ºi au pãrãsit
cabinetul ministrului. A doua zi au demisionat. Ziarul nu ºtie sigur ce s-a întâmplat
cu elevii: ar fi aflat cã tot cei trei admiºi în septembrie s-au dovedit mai buni.
1. Adresa Ministerului Instrucþiei, Divizia ªcoalelor, nr. 11722 din 3 decembrie 1870.
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La interpelarea ce i-a adresat senatorul
I. Deºliu(12), ministrul Tell a rãspuns (la 13
februarie 1873) cã s-a dovedit mai bun cel
respins ºi cã a dat avertisment profesorilor.
Demisiunea profesorilor a fost rezolvatã
tocmai dupã douã sãptãmâni1.
Desigur, n-o fi fost prea bunã situaþia
materialã în care rãmânea el atunci, dar se
vede cã avea mijloace de a mai câºtiga cât îi
trebuia, publicând pe undeva articole, cãci
vedem cã în aceastã epocã tipãreºte (editatã
poate de tipograf) o carte de 99 pagini Anuariulu sciintificu allu României pe anulu
1875, (Tipografia Teodor Michaescu, Buc.),
care cuprinde articole interesante. Afarã de
aceasta, a câºtigat timp, cãci ºi-a putut trece
Portretul lui Spiru Haret
licenþa, pe care o întârziase.
8 iunie 1871.
Haret îºi aducea aminte cu plãcere
despre acest început al carierei sale
didactice. Povestea, între altele, cum a schimbat numele elevilor sãi. Fiind cei
mai mulþi bãieþi fii de preoþi, ei se numeau Popescu, ºi Direcþia Seminarului,
având în fiecare clasã numeroºi Popescu Ioan sau Popescu Vasile, hotãrâse sã-i
deosebeascã prin numere: Popescu Ioan I, Popescu Ioan II, Popescu Ioan III ºi
aºa mai departe. Cum clasele seminariilor pe atunci erau foarte încãrcate, era
foarte greu pentru profesor sã-i cunoascã (ºi Haret a socotit totdeauna ca o
cerinþã imperioasã ca profesorul sã cunoascã bine pe elevi), de aceea întreba pe
fiecare de numele comunei de origine ºi adãuga – pentru cursul lui – pe lângã
Popescu IV sau V un Colibaºi, Moºoaia, Dãmãroaia, ºi altele. Cu timpul, elevii
înºiºi au vãzut cã e mult mai bine aºa, au adoptat numele dat de Haret ºi l-au
pãstrat dupã ieºirea din ºcoalã. Dupã ani ºi ani se întâmpla sã întâlneascã Haret
pe câte un fost elev din aceºtia ºi sã afle cã se numeºte acum cum îl botezase el
cu zece sau douãzeci de ani înainte.

1. Adresa Ministerului Instrucþiei, Divizia ªcoalelor. nr. 11545 din 14 noiembrie 1872.
Aº fi dorit sã consult dosarul ca sã vãd cum au decurs lucrurile, dar dosarul respectiv nu se
gãseºte la Arhivele statului. Din „Dezbaterile Senatului“ (Sesiunea 1872–1873 pag. 290) am
cules afirmaþiunea ministrului cã, în adevãr, a chemat dupã patru luni pe elevii care intrase
bursieri ºi pe cei care reclamase cã li s-a fãcut nedreptate; a chemat ºi pe profesorii
examinatori sã fie faþã. Cei doi (Haret ºi Bãdescu) au voit a vorbi, dar el i-a oprit; ei au spus
cã-ºi dau demisiile ºi au plecat. Atunci Consiliul Permanent a examinat elevii ºi ministrul
zice cã a dat afarã pe cei primiþi cu hatâr ºi a pus pe cei nedreptãþiþi.
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* * *
Aºadar în aprilie 1874 Haret ºi-a trecut licenþa în ºtiinþele fizico-matematice. Se gãsea acum la o rãspântie. Ce sã facã? Avea titlu, dar n-avea ocupaþie
care sã-i dea mijlocul de trai. Primul gând îi fu la profesoratul secundar, ºi Titu

Haret cu mai mulþi prieteni studenþi. (În picioare: I. Vlãdoianu, Beºtelei, Haret.
Pe scaun: P. Triandafil, Mitilineu, Vrana.)

Maioescu(13), devenind ministru ºi având ocazia sã-l cunoascã, îi promise cã-l
va numi iarãºi la Seminar, pe baza vechiului concurs.
Vãzând aceastã bunãvoinþã, s-a gândit sã încerce a-ºi realiza o veche dorinþã: urmarea studiilor în strãinãtate. Maiorescu a admis, a publicat concurs pentru o bursã de matematici, Haret s-a prezentat în septembrie 1874 ºi a reuºit1.
Greu se pot închipui momente mai fericite pentru un tânãr studios decât acelea
în care se gãteºte a pleca la studii în strãinãtate. E mai mare fericirea decât la
dobândirea unei cariere, cãci nenumãrate posibilitãþi se deschid înaintea spiritului
lui ºi – cum zice poetul – sufletul lui zboarã pe aripele speranþei nemãrginite.
Realitatea se însãrcineazã mai totdeauna sã mai taie din aripele acestea. ªi
Haret a avut de la început o mare decepþie: deºi trecuse la Bucureºti licenþa cu
1. Adresa Ministerului de Instrucþie, Divizia ªcoalelor, nr. 9139 din 30 septembrie
1874. Se acordã „stipendiu“ 3000 lei anual pe trei ani de la 1 octombrie 1874 „pentru a
studia în acest timp ºtiinþele matematice teoretice la facultatea de ºtiinþe din Paris“.
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bile albe, a constatat la Paris cã are mari lipsuri în pregãtirea sa matematicã. Dar
greutãþile unei situaþiuni n-au descurajat niciodatã pe Haret. Stãruitor, a cãutat
sã-ºi împlineascã lipsurile ºi ºi-a pregãtit din nou licenþa în matematici, a
trecut-o în 18751 ºi a mai pregãtit ºi a doua licenþã în ºtiinþele fizice, pe care a
trecut-o în 18762.
Acum începea adevãrata muncã pentru scopul ce urmãrise plecând din þarã:
doctoratul. Doctoratul în matematici nu-l obþinuse pânã atunci niciun român la
Paris.

Diploma de Doctor a lui Spiru Haret.3

Ce subiect sã-ºi aleagã? Îl urmãrea se vede impresia ce-i fãcuse articolul
despre lunã pe care-l citise când era în clasa a III-a de liceu ºi se decise pentru
un subiect de astronomie. ªtiinþa aceasta, noua disciplinã care cãuta sã studieze
mecanismul sistemului planetar, este plinã de teorii îndrãzneþe ºi încântãtoare
pentru imaginaþia omului de ºtiinþã, care – aruncându-se în mijlocul acestor
cercetãri – simte, cum zicea Eminescu, cã:
„Universul fãrã margini e în degetul lui mic…“
1. Dupã diploma de licenþã în matematici, examenul s-a þinut la 9 august 1875.
2. Dupã diploma de licenþã în ºtiinþele fizice, examenul s-a þinut la 2 august 1876.
3. Diploma de doctorat aratã data examenului la 30 ianuarie (stil nou).
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Dar ea este plinã ºi de puncte dubioase, de ipoteze, care oricând pot fi luate
din nou în studiu ºi prin aceasta sã li se aducã noi temeiuri ori sã li se desfiinþeze
vechile temeiuri.
A relua una din aceste probleme a fost deci ambiþia lui Haret. A studiat, a
cercetat, a calculat ºi a susþinut teza sã de doctorat la 30 ianuarie 1878 sub titlul:
„Sur l’invariabilité des grands axes des orbites planétaires“ (Despre invariabilitatea axelor mari ale orbitelor planetare).
Haret ne spune cã era cât p-aci „ca acest din urmã pas sã nu-l poatã face“.
În aprilie 1877 România întrã în rãzboi alãturi de Rusia ºi trupele noastre trec
Dunãrea. Bursierii români de la Paris socotirã cã trebuie sã plece unde-i chema
datoria patrioticã, dar ministrul de atunci G. Chiþu(14) le telegrafia sã rãmânã
acolo ºi sã continuie studiile1.
Teza lui Haret a fost preþuitã îndatã ca o lucrare originalã: „ea – zice d.
Þiþeica – a înscris pentru totdeauna numele lui Haret în ºtiinþã“. În adevãr, revistele ºtiinþifice din Paris publicã recenzii elogioase, dintre care una – semnalatã
de profesorul Traian Lalescu(15) – spune cã a fãcut un studiu complet asupra
chestiunii; iar „Analele Observatorului din Paris“ a retipãrit-o în întregime în
anul 18852. D.C. Popovici, prof. la universitatea din Iaºi, îmi semnaleazã o apreciere elogioasã a marelui matematician Henri Poincaré(16).
Acest succes al tânãrului Haret a produs în þarã mare bucurie. „Revista
ºtiinþificã“(17) condusã de P. S. Aurelian(18) ºi Gr. ªtefãnescu(19) a publicat un
elogios articol, iar ziarele au scris despre acest fapt, socotindu-l nu numai ca
rãsplatã a muncii unui tânãr studios, ci ca o glorie pentru þara noastrã.

IV

Întorcându-se în Bucureºti, a fost numit, la 28 martie 1878, suplinitor la
catedra de matematicã la gimnaziul „Mihai-Bravul“3, dar n-a funcþionat, cãci la
3 aprilie acelaºi an i s-a încredinþat suplinirea catedrei de mecanicã raþionalã la
facultatea de ºtiinþe, „având în vedere – zice adresa – succesul cu care v-aþi fãcut
studiile în urma cãrora aþi obþinut de la facultatea din Paris titlul de doctor.“4
În acelaºi an, s-a publicat concurs pentru aceastã catedrã, care s-a þinut la
universitatea din Iaºi la 15 septembrie în faþa comisiunii compuse din: M.
1. Lui Haret i s-a prelungit bursa pânã la 1 ianuarie 1878 (Adresa Ministerului Cultelor,
Divizia ªcoalelor, de la 23 ianuarie 1877).
2. Este reprodusã în volumul care cuprinde Operele ºtiinþifice ale lui Haret.
3. Adresa Ministerului de Instrucþie, Divizia ªcoalelor nr. 3001 din 28 martie 1878.
4. Adresa Ministerului de Instrucþie nr. 3220 din 2 aprilie 1878.
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Tzoni(20), C. Climescu(21), St. Micle(22), N. Culiano(23), Gr. Cobãlcescu(24), A.
Petrescu ºi inginer Miclescu.1 Haret a fost singurul candidat ºi ziarele timpului
vorbesc cu elogii de acest concurs.2 Astfel a fost numit profesor cu titlul
provizoriu: „în vederea eminentului rezultat al examenului ce aþi trecut“, cum
zice adresa ministerului.3
Dupã trecerea celor trei ani prevãzuþi de lege, a fost numit definitiv la 14
ianuarie 1882.4
* * *
Ca profesor, s-a arãtat de la început omul datoriei. Exactitatea cu care venea
la cursuri servea nu numai ca sã facã pe ascultãtori a profita cât mai mult de
lecþiunile sale, dar ca sã le fie de exemplu, lucru important pentru acei care
aveau sã devie profesori la rândul lor – cum era cazul celor mai mulþi din
studenþii facultãþii de ºtiinþe. Acestea le spun foºti ºcolari ai lui.
Ei mai afirmã încã ceva: nu numai competenþa desãvârºitã cu care-ºi fãcea
cursul, dar metoda desãvârºitã, claritatea ºi preciziunea, rigurozitatea demonstraþiilor ºi exactitatea calculelor. Unii zic cã-i urmãreau lecþiunile cu interesul ºi
plãcerea cu care citesc o carte frumoasã. Alþii îºi amintesc de rãbdarea cu care
refãcea toate calculele în faþa clasei, mergând pânã acolo încât fãcea ºi reducerile de termeni asemenea. Unul zicea: „Cineva care nu era student la
matematicã, dacã ar fi asistat la o lecþie a lui – afarã de calculele speciale – ar
fi înþeles multe lucruri“. Altul, cã atât de metodic prezenta totul, încât „mintea
cea mai obtuzã era convinsã de adevãrul aserþiunilor afirmate“.
* * *
Aºa fiind Haret ca profesor la universitate, nu este de mirare cã ºi alte
instituþiuni de învãþãmânt au fãcut apel la serviciile lui. În 1881 a fost numit
profesor de matematici la seminarul „Nifon Mitropolitul“ din Bucureºti5. Tot
atunci a fost chemat la ªcoala de artilerie ºi geniu pentru cursul de mecanicã
raþionalã6 ºi a servit aici pânã în 18867. În aprilie 1882, la ªcoala de Poduri ºi
1. Deoarece dosarele ministerului din epoca aceasta au fost distruse de un incendiu, nam putut avea detalii mai circumstanþiate.
2. Iatã, de exemplu, ce scrie „Steaua României“ din Iaºi (21 sept. 1878): „D. Haret, care
a concurat pentru aceastã catedrã, a susþinut probele orale cu cel mai strãlucit succes“.
3. Adresa Minerului de Instrucþie, Divizia ªcoalelor nr. 9566 de la 2 octombrie 1878.
4. Adresa Minerului de Instrucþie, Divizia ªcoalelor nr. 478 din 14 ianuarie 1882.
5. Adresa Epitropiei nr. 203 din 26 ianuarie 1881.
6. Adresa Ministerului de Rezbel nr. 9650 din 30 septembrie 1881.
7. Adresa ªcoalei de Artilerie ºi Geniu nr. 978 din 2 octombrie 1886.
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ªosele pentru cursul de algebrã superioarã ºi geometrie analiticã1, pe care l-a
continuat pânã la 1 aprilie 19112. Mai târziu, din februarie 1888 pânã în 1891,
a predat mecanica raþionalã la ªcoala de ofiþeri din Bucureºti3.
Fireºte, în acest timp, Haret a avut diferite însãrcinãri în legãturã cu situaþia
sa de profesor.
Între hârtiile rãmase de la el am gãsit manuscrisul unui raport din ianuarie
1879 cãtre ministru, despre o inspecþiune fãcutã ºcoalelor secundare din Moldova,
în unire cu profesorul de literaturã greacã de la facultatea de litere, Ep.
Francudi(25). Aici ne spune cã a vãzut ºcoalele din Galaþi, Bârlad, Bacãu, Botoºani,
Roman ºi Focºani ºi dã asupra lor amãnunte interesante despre toate problemele
învãþãmântului. Pentru a se înþelege în ce spirit este scris acest raport, vom
reproduce pasagiul care priveºte activitatea corpului didactic: „Un lucru ce am fi
dorit sã gãsim este de a vedea pe profesori iubindu-ºi profesiunea, preocupându-se
într-una de dânsa, cãutând neîncetat a-ºi îmbunãtãþi cursul, socotindu-ºi ca o
datorie de onoare a obþine rezultate cât mai bune. În loc de aceasta, afarã de câteva
excepþiuni care ne consoleazã în parte, am vãzut din contra multã indiferenþã;
postul de profesor e considerat ca o sinecurã sau ca o rezervã în caz de neizbândã
în alte întreprinderi. În adevãr, sunt oraºe în care profesorii se gãsesc amestecaþi
în toate: sunt deputaþi, consilieri judeþeni sau comunali, avocaþi, ingineri,
comercianþi, adepþi ai politicii militante: de toate, afarã de profesori. Suntem
departe de a voi sã vedem pe membrii corpului didactic dezinteresându-se de
afacerile publice, neîngrijându-ºi drepturile ºi datoriile ce au ca cetãþeni sau
necãutând a-ºi îmbunãtãþi poziþia materialã; ar fi însã de dorit ca ei sã considere
meseria lor de a instrui ca pe cea dintâi din toate ºi, dacã ar fi necesar a neglija
una din numeroasele însãrcinãri ce-ºi iau, catedra sã fie cea din urmã neglijatã. Se
întâmplã însã tocmai din contra“. Sunt idei pe care le vom regãsi în discursurile
sale din Parlament, vorbind despre amestecul profesorilor în politicã ºi spunând
lãmurit: sã facã politicã, dar sã nu uite niciun moment cã sunt profesori.
Un raport, mult mai dezvoltat, au fãcut ei în 1880 despre mai multe ºcoale
din Moldova. Textul este scris de Haret ºi alãturi se vãd adãugirile lui Francudi,
de al cãrui scris mi-am adus aminte citind manuscrisul, cãci l-am avut profesor
la Facultate.
În 1880 i s-a dat sã facã o anchetã la Botoºani.
În anul 1881 ministrul [V.]A. Urechia(26) a hotãrât ca examenele de fine de an
ale liceelor sã se facã în faþa unor comisiuni speciale. Toþi elevii celor douã licee
1. Adresa ºcoalei de Poduri ºi ªosele nr. 114 din 3 aprilie 1882.
2. Când ºi-a anunþat demisia, Direcþia ªcoalei, la 18 martie [1911], i-a adresat „cele mai
vii mulþumiri pentru eminentele servicii ce aþi adus în timp de 29 de ani… aþi contribuit la
reîntemeierea ºcoalei pe bazele ei actuale ºi la prestigiul de care ea se bucurã astãzi ca ºcoalã
de învãþãmânt superior“.
3. Adresa Ministerului de Rezbel nr. 4040 din 27 februarie 1888.
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din Bucureºti (Sf. Sava ºi Matei Basarab) ºi ai gimnaziilor se adunau pe clase ºi
treceau examenul în aceeaºi salã pentru a se putea face comparaþie între pregãtirea
diferitelor ºcoale, pentru ca ministrul sã aibã astfel informaþiuni amãnunþite ºi
despre ºcolari ºi despre profesorii lor. Comisiunea pentru matematici era compusã
din: Spiru Haret, general G. Manu(27) ºi G. Cantacuzino(28)1.
În acelaºi an se ridicã în presã acuzaþii asupra comisiei de bacalaureat care
funcþionase în Bucureºti în luna mai. Urechia numeºte o comisie prezidatã de
B.P. Hasdeu(29) ºi compusã din: Spiru Haret, G.Dem. Teodorescu(30), ªt.
Vârgolici(31) ºi Bernath(32) ca sã revadã tezele scrise2. Comisiunea se adunã la 10
ianuarie ºi încheie un proces-verbal în care scrie: „Am convenit cã lucrarea
juriului examinator legalmente constituit e mai presus de menþionatele bãnuieli
ºi astfel comisiunea nu mai are nevoie nici mãcar sã deschidã plicurile ce conþin
tezele în cestiune“. Procesul-verbal, scris de Haret, e semnat de toþi membrii
afarã de Dr. Bernath.
Tot în 1881 se þine la facultatea de ºtiinþe concursul pentru catedra vacantã
de geometrie analiticã ºi trigonometrie, când Haret face parte din juriu.
E interesant de notat cã Haret, în acest timp, este solicitat ºi de alte instituþii
decât cele ºcolare pentru a sãvârºi diferite însãrcinãri.
La 14 ianuarie 1881 este numit membru în comisiunea centralã de
statisticã3.
La 31 ianuarie 1881 este numit, în mod provizoriu, conservator al Muzeului
de antichitãþi ºi însãrcinat sã facã – împreunã cu arhitectul Berendei(33) ºi cu
inginerul M. Suþu(34) – inventarul tuturor obiectelor din Muzeu. Ei redacteazã la
14 februarie procesul-verbal de luare în primire ºi, între altele, scriu despre
Tezaurul de la Pietroasa (Cloºca cu pui): „L-am cercetat în comparaþiune cu
procesul-verbal încheiat la 6 februarie 1876 de cãtre comitetul-arheologic, în
urma furtului lui Pantazescu4 ºi l-am gãsit întocmai precum este descris în acel
proces-verbal ºi cum este reprodus în stampele xilografiate care îl însoþesc.
Cântãrindu-l cu o balanþã etalon, care dã greutatea cu siguranþã pânã la 1/2
gram, am constatat cã greutatea lui totalã este de 14 oca, 151 dramuri, socotind
kg de 314 dramuri“.
În aceastã preocupare de preciziune ºi exactitate nu se vede Haret – aºa
cum a rãmas toatã viaþa lui?
Aceastã funcþiune n-a þinut mult, cãci la 26 februarie, acelaºi an, este numit
director al Muzeului de antichitãþi Gr. Tocilescu(35). La 1 martie el dã în primire
1. Adresa Ministerului, Divizia ªcoalelor nr. 7070 din 30 mai 1881.
2. Adresa Ministerului Instrucþiei, Divizia ªcoalelor nr. 7497 din 9 ianuarie 1881.
3. Adresa Ministerului de Interne nr. 428 din 14 ianuarie 1881.
4. Nu-mi amintesc anul când s-a întâmplat, dar în tinereþea mea toatã lumea din Bucureºti
vorbea de acest furt îndrãzneþ ºi zicea cã hoþul, ca sã poatã ascunde mai bine obiectele într-un
pian, tãiase tava cea mare în patru bucãþi ºi de atunci a rãmas aºa cum se vede.
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averea muzeului noului director ºi primeºte o adresã de mulþumire de la
minister: „pentru bunãvoinþã ce aþi avut de a vã însãrcina cu primirea obiectelor
ºi de silinþele ce aþi depus pentru ducerea la bun sfârºit a acestei lucrãri“1.
Cum vedem, activitatea lui Haret în aceastã epocã a fost destul de bogatã;
iar, dacã adãugãm cã, pe lângã acestea, se înscrisese între inginerii hotarnici de
la 1878 ºi fãcea numeroase hotãrnicii, între care unele importante, cum este cea
tipãritã în 1894 „asupra moºiei Domneºti din judeþele Putna ºi Tecuci“,
înþelegem cã nu era un om care cãuta odihna, ci munca. În special, mai târziu
îºi amintea cu plãcere de lucrãrile inginereºti, care erau un fel de distracþie ºi de
reconfortare fizicã, fiindcã îl þineau în aer liber.
Între preocupãrile din primii ani ai profesoratului sãu, trebuie sã notãm
studiul asupra proiectului de rãscumpãrare a cãilor ferate, publicat în 1880.
Cu toate aceste ocupaþii, a început printre picãturi sã se intereseze de
chestiile ºcolare ºi, cu încetul, interesul ce le purta devenea din ce în ce mai
mare, pânã când l-au prins cu totul ºi au ajuns sã dobândeascã primul loc în
preocupãrile lui. D. Þiþeica ne spune cã de multe ori i-a exprimat „cu durere“
regretul de a fi pãrãsit îndeletnicirile lui de ºtiinþã purã. Mai ales în momentele
de amãrãciune, pe care politica i le-a dat ºi lui cu îndestulare, se gândea la tihna
din alte vremuri; voia chiar sã înceapã un curs de mecanicã cereascã la
universitate pentru candidaþii la doctorat, dar a fost nevoit sã renunþe „din cauza
lipsei de auditori pregãtiþi“ (zice d. Þiþeica).

V

Primul lui contact direct cu administraþia ºcoalelor s-a fãcut în anul 1882,
când a fost numit membru în consiliul permanent de instrucþiune împreunã cu
Al. Orescu(36) , P. S. Aurelian, G-ral Davila(37) ºi V. ªeicaru.2
Ministrul care-l chemase în consiliul permanent era Vasile Urechia. Nu
cunoaºtem împrejurãrile care au decis aceastã chemare; dar ºtim de ce a plecat
Haret.
Pe vremea aceea consiliul, conform legii din 1864, trebuia sã-ºi dea avizul
asupra tuturor chestiunilor ºcolare; de aceea mai toate hotãrîrile ministerului începeau cu formula „Auzind pe consiliul Permanent“. Desigur, aceastã dispoziþiune
1. Adresa Ministerului de Instrucþie nr. 1015 din 31 ianuarie 1881. Adresa aceluiaºi
minister, tot Divizia ªcoalelor, nr. 3333 din 26 februarie acelaºi an.
2. Adresa Minstrerului Instrucþiei, Divizia ªcoalelor nr. 3373 din 8 martie 1882.
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aducea mare stânjenire în mersul treburilor (ºi când Haret a fost în situaþie s-o
desfiinþeze, a desfiinþat-o), dar el credea cã ministrul nu poate cu de la sine putere
sã înlãture când îi place o dispoziþiune legalã, chiar absurdã fiind. Se întâmplã
într-o zi (12 aprilie 1882) cã ministrul numeºte la externatul secundar de fete din
Craiova, înfiinþat atunci, o profesoarã ºi directoare, care era institutoare undeva ºi
care nu avea niciun titlu pentru funcþiunile ce i se încredinþase. Pentru aceastã
numire nu cere avizul consiliului, dar îl cere pentru „împãrþirea obiectelor“ între
profesoare. Consiliul, cu aceastã ocazie, descoperã numirea directoarei ºi atunci
Haret redacteazã la 20 aprilie un Aviz în care aratã cã ministrul n-avea drept sã o
facã, cãci „dupã legea în vigoare consiliul Permanent trebuie a fi consultat asupra
tuturor chestiunilor relative la administraþia ºi direcþiunea instrucþiunii publice ºi
private“. Nu ºtim dacã colegii sãi au semnat acest aviz, dar sigur este cã ministrul
n-a þinut seamã de el, cãci Haret demisioneazã în ziua de 21 aprilie ºi stãruieºte în
demisie, care i se primeºte la 29 aprilie1.
În anul 1883 el voieºte a-ºi întemeia o familie: se cãsãtoreºte la 23 ianuarie
cu d-ra Ana Popescu din Buzãu. Au un singur copil, care moare însã dupã câteva
luni. De aceea Haret a fost totdeauna foarte iubitor faþã de copiii mici.
Ministrul urmãtor, P.S. Aurelian, îl numeºte inspector general al ºcoalelor
la 4 mai 1883, post creat atunci, ºi pe care-l ocupã ºi sub G. Chiþu.2
* * *
Haret a primit sarcina aceasta nu ca un diletant; ci ºi-a luat rolul în serios,
a cãlãtorit prin þarã, a inspectat ºcoalele, a fãcut rapoarte pentru a fixa
constatãrile ºi observaþiile sale ºi nu l-a descurajat faptul cã multe din aceste
rapoarte au rãmas fãrã soluþii ºi unele chiar necitite; ba putem spune cã
dificultãþile i-au dat mai mult îndemn pentru a-ºi îndeplini datoria aºa cum o înþelegea el: sã priveascã realitãþile în faþã, sã le cerceteze cu metodã ºi cu
obiectivitate ºi sã primeascã toate consecinþele logice rezultate din examinarea
lor. Aceastã atitudine s-a concretizat în faimosul sãu raport din 1884, pe care sa decis sã-l tipãreascã ºi – mai curios – sã-l prezinte la unul din premiile Academiei în 1885.
În acel timp Haret era membru corespondent al Academiei Române, ales la
3 iulie 1879, curând dupã ce venise din Paris însoþit de o meritatã faimã.
1. Adresa Ministerului Instrucþiei, Divizia ªcoalelor nr. 4597 din 1882. Am cãutat
dosarul ca sã vãd amãnuntele, dar la Arhivele statului lipsesc dosarele ministerului pe mulþi
ani, distruse de un incendiu.
2. Adresa de numire poartã nr. 4983, Divizia ªcoalelor, ºi data 4 mai 1883 ºi postul se
numea întâi „revizor general“.
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Ca membru corespondent fãcuse o interesantã comunicare despre
„acceleraþiunea secularã a lunii“ la 4 aprilie 1880, despre care zice I. Bianu(38):
„la citirea ei, fireºte, nimeni n-a înþeles nimic (afarã de A. Treboniu Laurian(39):,
care avea cunoºtinþe de astronomie) ºi s-a hotãrât sã fie publicatã în Anale, dar
– pe cât am cercetat– am vãzut cã nu s-a publicat.
În privinþa „Raportului“ ne spune I. Bianu cã „a fost tratat pe un ton glumeþ
de un bãrbat de mult spirit ºi foarte influent pe atunci“. Desigur e vorba de
Hasdeu, care era în acel an raportorul comisiunii de premii ºi care zice în raportul
sãu: „D. general Fãlcoianu a fost împiedicat de a aduce darea-de-seamã cu care
binevoise a se însãrcina în special despre lucrarea dlui Haret… Discutând apoi
împreunã asupra fiecãrei dãri-de-seamã, comisiunea a început prin a elimina de la
vot scrierile d-lor………. Haret…….., pentru care nu s-a gãsit niciun susþinãtor“.
Rezultatul a fost cã Raportul sãu n-a luat premiu, apoi în 1886, când s-a
propus alegerea sã ca membru activ, în locul lui Anastasie Fãtu(40), n-a reuºit,
deºi susþinut de D.A. Sturdza(41), atunci ministru de Instrucþie. Haret a devenit
membru activ al Academiei mai târziu, la 31 martie 1892 (cu 15 voturi contra
6). Rãspunsul sãu moderat de mulþumire, în ºedinþa de la 17 aprilie 1892, aratã
pe Haret cum era totdeauna. E pãcat cã discursul de recepþiune anunþat la 29 mai
1892 (despre influenþa ºtiinþelor pozitive asupra dezvoltãrii condiþiilor vieþii
moderne) nu a putut fi terminat ºi citit, cãci chestiunea se vede cã prezenta un
interes deosebit.
* * *
Faptul de a fi lucrat cu miniºtri liberali l-a apropiat de acest partid ºi nu e
de mirare cã, la venirea în fruntea Ministerului de Instrucþie a lui Dumitru
Sturdza, Haret a fost numit secretar general1 (1885), deºi nu fãcuse pânã atunci
nicio manifestare politicã.
În aceastã calitate, pe lângã lucrãrile cerute de funcþiunea sa, a avut ºi unele
însãrcinãri speciale, cum a fost vizitarea unor ºcoale din Franþa ºi a expoziþiei
didactice din Paris.2
Odatã cu retragerea lui Dim. Sturdza ºi a guvernului liberal, în martie 1888,
s-a retras ºi Haret. El îºi prezentase demisiunea la 23 februarie ministrului
Sturdza, care i-a cerut sã gireze funcþiunea pânã la venirea succesorului. Aceasta
s-a întâmplat la 12 aprilie3 când Maiorescu îi comunicã primirea demisiei ºi-i
adreseazã mulþumiri.
1. Atunci funcþiunea se numea „director general al ministerului“. Adresa 5 din 6
februarie 1885 ºi poartã nr. 1493 Divizia ªcoalelor.
2. Adresa Ministerului Instrucþiei, Divizia ªcoalelor, nr. 8039 din 7 iulie 1886. Raportul
s-a fãcut în noiembrie.
3. Adresa Ministerului Instrucþiei, Divizia ªcoalelor nr. 4237 din 12 aprilie 1888.
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E de notat cã, ºi dupã aceasta, i s-au dat unele însãrcinãri de încredere din
partea ministerului. Astfel, a fãcut o anchetã la scoalele secundare din Ploieºti ºi
Buzãu, dupã care a adresat un raport la 26 ianuarie 1889. I s-a cerut sã facã
asemenea lucru la liceul Matei Basarab din Bucureºti, împreunã cu Iacob
Negruzzi(42), dar s-a desistat (25 octombrie 1889). În 1890, dupã cererea
Ministerului Domeniilor, a fost rugat a cerceta ºi a-ºi da avizul dacã o serie de
profesori ai ºcoalei de Agriculturã ºi Silviculturã de la Herãstrãu (Th.G. Petrescu,
N. Atanasescu, V. Cãrnu-Munteanu, Floru Pomponiu) meritã a fi numiþi definitiv1.
În decembrie, acelaºi an,2 e numit în juriul de concurs pentru catedra de matematici de la ºcoala secundarã de fete din Ploieºti, dar refuzã, fiind bolnav.
În acest timp legãtura lui Haret cu cercurile politice liberale se face mai
strânsã, la 2 martie 1889 se înscrie în Clubul liberal ºi astfel, când în 1895,
partidul lui vine la guvern, el este ales deputat de Ilfov. Tot în acel an este numit
membru în consiliul Permanent3, însãrcinare pe care o ocupã pânã în 1896, când
demisioneazã.4 Ca deputat, îl vedem raportor al proiectelor prezentate de Petru
Poni(43) în 1896.5
În 1896 guvernul se retrage ºi e înlocuit cu un alt guvern liberal sub preºedinþia lui P. S. Aurelian, care conduce afacerile publice pânã la 31 martie 1897,
când Sturdza revine ca preºedinte cu un nou minister în care intrã ºi Spiru Haret.6

VI

Astfel, la 3l martie 1897, devine pentru prima oarã ministru de instrucþie ºi
culte. Activitatea lui Haret în cei doi ani ai ministeriatului sãu este foarte bogatã.
Acum a fãcut el douã legi de temelie ale edificiului nostru ºcolar: a învãþãmântului secundar ºi superior (1898) ºi a învãþãmântului profesional (1899); a
numit o comisiune care a alcãtuit, dupã lungi studii ºi dezbateri, programa ºcoalelor secundare; a întocmit regulamentele necesare întregului învãþãmânt, organizând serbarea ºcolarã de la 10 mai, serviciul statelor personale ale corpului
didactic, ºi altele7.
1. Adresa Ministerului Instrucþiei, Divizia ªcoalelor nr. 13648 din 13 noiembrie 1890.
2. Adresa Ministerului Instrucþiei, Divizia ªcoalelor nr. 15010 din 14 decembrie 1890.
3. Adresa Ministerului Instrucþiei nr. 8767 din 23 noiembrie 1895.
4. La 27 noiembrie, fiind ministru G. Mârzescu.
5. Legea învãþãmântului primar ºi legea Casei ªcoalelor.
6. Adresa Consiliului de Miniºtri nr. 584 de la 31 martie 1897.
7. Vezi la finele vol. III lista legilor, regulamentelor ºi programelor publicate în timpul
cât a fost ministru.
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Tot în vremea acestor doi ani se aºazã, prin activitatea extra-ºcolarã,
începuturile educaþiunii populare, care are sã se desãvârºeascã în perioadele
urmãtoare ale activitãþii sale de politicã ºcolarã.
Realizãrile sale de acum în aceastã direcþie sunt: ºcoalele de adulþi,
grãdinile ºcolare, împãrþirea de cãrþi copiilor sãraci, cantine ºcolare, întemeierea
revistei populare „Albina“, înfiinþarea medaliei „Rãsplata muncii“.
Doritor sã cunoascã prin sine lucrurile ºi oamenii, el a cãlãtorit prin þarã, nu
numai prin oraºe, dar prin multe sate, vizitând ºcolile, încurajând pe cei harnici,
îndemnând la muncã pe toþi.
Solicitudinea sa pentru corpul didactic rural s-a arãtat prin înscrierea în lege
a principiului înaintãrii pe loc a învãþãtorilor. (decembrie, 1898).
Profitând de numeroase ocaziuni pe care i le prezentau serbãrile ºcolare, el
a þinut, deºi ministru începãtor, sã-ºi exprime cu hotãrâre ideile sale care –
uneori – provocau nemulþumiri, fiindcã loveau în deprinderi învechite, sau în
convingeri rãu stabilite.
Astfel, la împãrþirea premiilor în Bucureºti, care se fãcea cu mare
solemnitate pe atunci, adunându-se toate ºcoalele în Sala Senatului, a vorbit
despre stãruinþele ce se pun pentru trecerea elevilor dintr-o clasã în alta ºi a zis:
„Pe lângã rãul ce se face ºcolarului când se introduce cu sila într-o clasã
superioarã pe care nu va fi în stare sã o urmeze, este rãul moral de a-l deprinde
sã dispreþuiascã regulile stabilite ºi de a-l face sã creadã cã totul se obþine prin
favoare. Niciun rãu mai mare nu se poate face tinerimii decât de a-i pune în
minte asemenea idei. Trebuie sã intre bine în convingerea tuturor – a ºcolarilor
ºi a pãrinþilor, – cã notele, examenele, sunt lucruri serioase, care au rostul ºi
trebuinþa lor ºi cã nu se pot schimba dupã dorinþa ºi voinþa fiecãruia.”
La punerea pietrei fundamentale a liceului din Piteºti (8 oct. 1897), el a
amintit o problemã care l-a preocupat ani îndelungaþi în activitatea sã
ministerialã: reducerea ºcoalelor secundare teoretice, pentru a se putea înmulþi
cele de naturã practicã.
Iar la serbarea inaugurãrii palatului Universitãþii din Iaºi (23 octombrie
1897), adresându-se studenþilor, a spus:
„Fiþi harnici, oneºti, devotaþi binelui public; mai presus de toate, iubiþi-vã
sfânta patrie. A munci pentru dânsa, a pune o piatrã mãcar cât de micã la
edificiul întãririi ºi gloriei ei, a închina munca, inteligenþa ºi inima sa binelui ei
trebuie sã fie regula vieþii voastre.
Voi, pe care vã încãlzeºte focul tinereþii ºi a cãror inimã generoasã palpitã
pentru ceea ce e adevãrat, bine ºi frumos, urmaþi sfatul celor care au putut sã
simtã nemãsurata mulþumire ce dã munca pentru þarã ºi nu veþi greºi.“
În aceastã epocã s-a gândit Haret la încurajarea scriitorilor. Douã mãsuri
importante a luat în aceastã privinþã: a înfiinþat posturi de referendari la Casa
ªcoalelor; a dat unora dintre ei subiecte de tratat, plãtindu-le munca ºi tipãrind
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din fondurile ministerului ºi pentru beneficiul lor, cãrþile lucrate astfel. Dintre
acestea citãm: România pitoreascã a lui Vlahuþã(44), Povestea unei coroane de
oþel a lui Coºbuc(45) etc.
Între hârtiile rãmase de la el am gãsit un interesant „Memoriu“, cu data de
25 mai 1897, destinat, probabil, Consiliului de Miniºtri, fiindcã cuprinde ºi o
amãnunþitã socotealã a cheltuielilor necesitate de cele propuse sub titlul: „lucrãri
proiectate la Ministerul de Instrucþie Publicã ºi Culte“. Aceste lucrãri sunt:
1. Cartea pentru glorificarea patriei ºi a neamului nostru. Zice cã „este
deja încredinþatã dlor Gr. Tocilescu ºi Ion Bianu“. Aceasta nu s-a realizat atunci;
tocmai în 1908 s-a tipãrit: Din trecutul nostru de Al. Vlahuþã.
2. Colecþia de cântece patriotice ºi naþionale. Avea sã cuprindã: „toate
cântecele cu caracter naþional ºi patriotic care se pot introduce în ºcoli. Se va
alcãtui pentru una, douã, trei ºi patru voci cu acompaniament ºi fãrã“.
De aici a pornit realizarea mai multor colecþiuni de cântece ºi coruri în
cursul anilor: 25 cânturi de Gavril Muzicescu(46); Coruri ºcolare de D.G.
Kiriac(47); Cântece ºi coruri ºcolare de Kiriac, N. Bãnulescu(48) ºi Saxu; Ciripit
de pãsãrele de Gr. Teodossiu.
3. Tablouri istorice pentru ºcolile primare. Numise chiar o comisiune
compusã din Gr. Tocilescu, I. Bianu ºi Dimitrescu-Mirea(49), pictorul.
Activitatea ei a început a se realiza chiar de atunci, din bugetul Casei ªcoalelor
ºi prin îngrijirea acestei administraþii, ºi a dat rezultate foarte importante.
4. Corpus inscriptionum slavo-romanicarum. Pentru facerea acestei mari
colecþiuni, îºi propunea sã însãrcineze 8 tineri, care în echipe de câte doi sã
culeagã din judeþe toate inscripþiunile româneºti ºi slavoneºti din þarã „sub
direcþia ºi dupã instrucþiunile dlui Gr. Tocilescu“.
Aceasta nu s-a realizat.
5. Colecþia folkloristicã. Tot prin echipe de studenþi, avea sã se adune:
„cântece, balade, poezii populare de tot felul, obiceiuri, proverbe etc.”
Aceasta s-a realizat, în parte, prin publicarea acelor Materialuri folkloristice în 3 volume sub direcþiunea lui Gr. Tocilescu, care s-au terminat în 1900.
Tocilescu, fiind prea ocupat, poate cã n-a dat toatã atenþia cuvenitã lucrãrii, ceea
ce i-a atras multe critici, dar nu se poate zice cã contribuþia aceasta este fãrã
valoare; în orice caz, în ce priveºte pe Haret, care a pus-o la cale ºi a procurat
mijloacele de înfãptuire, toatã lauda este îndreptãþitã.
6. Fundarea unei reviste pentru clasele rurale. La acest punct, el face o
lungã motivare, arãtând cã rezultatele ºcoalei primare nu-ºi pot produce efectul
lor de a face sã disparã analfabetismul, cãci tinerii sãteni nu mai citesc nimic
dupã terminarea claselor ºi ajung la vârsta de recrutare fãrã sã mai ºtie citi.
„Afarã de aceasta – zice el – þinuþi fiind în cea mai completã ignoranþã de cele
ce se petrec în lume ºi chiar în þara lor, ei rãmân pradã propagandelor celor mai
nesãnãtoase, credulitatea lor fiind în raport direct cu ignoranþa lor.“
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Aceastã dorinþã s-a realizat, cãci la 1 octombrie 1897 (datã pe care o punea
el în acest memoriu), a ºi apãrut revista „Albina“. Nu pot scrie fãrã emoþiune
aceste rânduri, cãci am fost de la început chemat de Haret la aceastã muncã ºi
în vreme de peste 20 de ani am lucrat ca secretar al redacþiei ei. Ea apare azi –
în editura „Fundaþiilor Regale“ ºi tinerii care o conduc aratã destulã râvnã, dar
trebuie sã exprim un regret: La apariþia primului numãr al seriei celei noi (cu
formatul schimbat), în 1933, redactorii n-au avut curiozitatea sã cerceteze cine
a întemeiat revista ºi sã-i pomeneascã numele(50).
7. Descrierea Dobrogii. Se convenise ca Ioan Neniþescu(51), scriitor ºi într-o
vreme prefect al jud. Tulcea, sã scrie o carte cu acest subiect, „care – zice Haret
– nu ar fi decât începutul descrierii þãrii întregi“. Lucrarea nu s-a realizat; dar
aici a fost temeiul ideii din care a ieºit România pitoreascã a lui Vlahuþã.
8. Fundarea unei reviste pentru a face þara noastrã cunoscutã în
strãinãtate. Astãzi, când toate þãrile au servicii întinse de propagandã în lume,
se fac desigur sacrificii mari ºi la noi ºi, cu bucurie, am salutat apariþia revistei
„La Transylvanie“(52), astãzi trebuie sã apreciem cu admiraþiune viziunea viitorului pe care o avea Haret. Închipuiþi-vã ce mari foloase ar fi rezultat pentru þarã
dacã s-ar fi început, încã din 1897, publicarea unei asemenea reviste, „care sã o
descrie din toate punctele de vedere: istoric, politic, geografic, etnografic,
economic, ºi care sã pãtrunzã pretutindeni, sã se afle în toate bibliotecile, în
redacþiile tuturor ziarelor mari, pe masa tuturor oamenilor însemnaþi“.
Nu putem decât regreta cã Haret n-a fost înþeles atunci, când cerea pentru
aceastã revistã 18.000 lei pe an. Dacã ne gândim la economiile pe care le fãcea el
în toate – i se zicea chiar de unii politicieni cu mâna largã cã este un zgârie-brânzã
– ar fi trebuit sã fie siguri toþi cã o cheltuialã propusã de Haret nu mergea în vânt.

VII

Retrãgându-se, împreunã cu tot guvernul, la 11 aprilie 1899, are durerea sã
vazã cã tot ce lucrase el se dãrâmã. Atunci acþiunea politicã îl prinde mai de
aproape ºi începe a-ºi apãra opera câtã o putuse realiza. Astfel, la 18 mai 1899
el publicã sub titlul de „Rectificare“ un scurt rãspuns afirmaþiunii fãcute de
preºedintele Consiliului de Miniºtri, G.Gr. Cantacuzino, la o întrunire din Iaºi
cã legea învãþãmântului secundar din 1898 a fost copiatã dupã proiectul fãcut în
1895 de ministrul Take Ionescu(53). Haret zice: am arãtat ºi cu ocazia discutãrii
legii în Parlament cã proiectul din 1895 este luat dupã proiectul lui Sturdza din
1886 ºi prin aceasta explicã asemãnãrile cu legea sa din 1898, care – în mod
natural – readucea dispoziþiile proiectului din 1886 (la care – adãugãm noi –
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Haret lucrase ca secretar general). Apoi la 16 septembrie 1899 începe în ziarul
„Voinþa Naþionalã“(54) o serie de articole despre „aplicarea legii învãþãmântului
secundar ºi superior“, strânse apoi într-o broºurã. În timpul apariþiei în ziare a
articolelor lui Haret, i s-a rãspuns prin altele în „Timpul“(55), cãrora el le-a dat
cuvenita replicã.
Când în martie 1900 ministrul dr. C. Istrati(56) a depus în Camerã proiectul
de lege prin care modifica legea din 1896 a învãþãmântului primar (a lui Poni),
legea învãþãmântului secundar din 1898 ºi se desfiinþa aceea a învãþãmântului
profesional din 1899 (ale lui Haret), el a întreprins prin ziarul „Voinþa Naþionalã“
un studiu amãnunþit publicat în 26 de articole (cu începere de la 17 martie 1900),
adunate apoi în broºurã, sub titlul de Schimbarea legilor instrucþiunii.
În vremea aceasta Haret publicã (în revista „Convorbiri didactice“(57) nr.
din septembrie 1900) un articol pe care l-am putea numi cu expresia
întrebuinþatã de fraþii ardeleni: epocal. Dacã cineva s-ar putea (mai bine aº zice:
s-ar fi putut) îndoi despre seriozitatea ºi unitatea de concepþie în acþiunea pe
care a întreprins-o el îndatã ce a redevenit ministru în 1901, prin aºa numita ºi
atât de discutatã activitate extra-ºcolarã, – citind acest articol va înþelege din ce
preocupãri patriotice, din ce consideraþii istorice, politice, sociale a pornit tot ce
a fãcut el în aceastã privinþã.
Articolul a fost provocat de congresul corpului didactic primar, care s-a
deschis în ziua de 2 iulie ºi a continuat discuþiile ºi la 3 iulie. ªedinþa aceasta a
fost prezidatã de însuºi Haret. Atunci s-a votat o moþiune care cuprinde
urmãtoarele puncte: 1. înfiinþarea unei ligi a învãþãmântului pentru îndrumarea
adevãratei instrucþiuni ºi educaþiuni naþionale; 2. înfiinþarea unui orfelinat
pentru orfanii membrilor învãþãmântului primar; 3. Fixarea anului ºcolar între 1
sept. – 15 ianuarie, scurtându-se vacanþele de Crãciun ºi de Paºti; 4. Fixarea
orarului conform programului, cu mici modificãri pentru lunile de varã. Dupã
închiderea Congresului, a publicat articolul citat.
Sentimentul cu care scrie acest articol este un puternic optimism, pe care
cautã sã-l deºtepte ºi în cititorii sãi. El crede cã activitatea societãþii româneºti
din ultimele decenii ale secolului XIX „nu conteazã mai puþin pentru
consolidarea ºi asigurarea viitorului patriei decât torentele de sânge ce s-au
vãrsat în epocile cele mai glorioase ale istoriei noastre“. Aceastã credinþã
trebuie sã ne dea încredere în viitor; dar mulþumirea nu trebuie sã ne împiedice
de a vedea cã – dacã s-a fãcut mult – este încã mai mult de fãcut. „Nu este una
din ramurile activitãþii publice în care sã nu se gãseascã un imens câmp de
activitate pentru oamenii de bunã voinþã.“
Prefacerea societãþii româneºti dupã 1848 a început de sus în jos (Haret
argumenteazã cã nu se putea altfel) ºi puterea de penetraþiune a noilor întocmiri
n-a fost destul de mare pentru a strãbate pânã în adâncul pãrþii de jos a poporului
nostru; de aceea a rãmas o depãrtare mare între cele douã pãturi sociale ºi
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datoria celor ce s-au împãrtãºit de foloasele acestei prefaceri este a lucra pentru
apropierea cât mai mare între ele. Se pot face legi bune, se pot concretiza în
articole cele mai bune intenþii pentru clasele muncitoare, pot sã fie conducãtorii
animaþi de cele mai frumoase sentimente, dar toate vor fi zadarnice dacã
aplicarea în practicã va fi încredinþatã unor oameni care nu înþeleg sau nu sunt
convinºi de utilitatea acelor legi.
Aºa va fi cât timp guvernele se vor bizui numai pe asemenea organe de
execuþiune. Schimbarea lor dintr-odatã sau în scurt timp este imposibilã; de aceea
ce nu pot face guvernele cu oamenii lor sã facã oamenii de bunã-voinþã „care
trebuie sã înþeleagã cã e de datoria tuturor a lucra pe cât pot pentru binele comun“.
Haret crede cã e o categorie de asemenea oameni cãreia îi revine ºi dreptul
ºi datoria de a lucra în aceastã direcþiune: este corpul didactic de toate gradele
„de la învãþãtorul de sat pânã la profesorul de la universitate“, cãci „învãþãtorul
are o chemare de pace ºi de iubire ºi aceasta îl preparã pentru misiunea de pace
ºi de iubire pe care trebuie s-o aibã ºi în afarã de ºcoalã“.
Acþiunea aceasta o socoteºte de o necesitate mai urgentã pentru pãtura
þãrãneascã. El nu e de pãrere cã þãranul nostru ar fi refractar la orice încercare de a
i se îmbunãtãþi soarta; deci e convins cã acþiunea aceasta va avea sorþi de izbândã.
Chestiunea economicã merge alãturi de cea culturalã, ba chiar – zice Haret:
„una nu merge fãrã cealaltã“.
Apoi aratã ce ar putea face învãþãtorii ºi pentru una ºi pentru cealaltã,
fireºte, rãmânând ca problemele mari ºi grele sã fie în seama conducãtorilor
þãrii, care sã profite de munca lor, sã o încurajeze ºi s-o îndrumeze.
Acest preþios articol a fost retipãrit în broºurã („Liga învãþãmântului“) în
1902, când Haret era ministru, pentru cã cuprindea – cum am spus – vastul
program de acþiune pe care îºi propune sã-l realizeze: „câtã vreme mã voi gãsi la
postul de onoare pe care-l ocup în momentul acesta, nu voi neglija nimic pentru a
cerca sã aduc la îndeplinire, mãcar în parte, programul ce expuneam acum 16 luni“.
În aceastã epocã semnalãm o iniþiativã foarte preþioasã a lui Haret:
societatea „Steaua“(58).
Preocupat, cum am vãzul, de dorinþa de a face, prin toate mijloacele, pe
absolvenþii claselor primare ºi, pe lângã ei, ºi pe acei care urmeazã câteva clase
secundare sã continuie a se instrui, el s-a gândit sã punã la îndemâna acestora
anumite cãrþi ieftine ºi scrise într-un spirit naþional ºi educativ. Pentru publicarea acestor cãrþi s-a gândit la înfiinþarea unei societãþi. Aceasta s-a întâmplat
la 2-5 noiembrie 1900. Preºedinte a fost proclamat Ion Kalinderu(59),
vicepreºedinte Sava ªomãnescu(60), iar el ºi-a luat sarcina de administrator ºi
casier; adicã ºi-a ales partea de muncã.
Graþie stãruinþei ºi bunei chibzuinþe a lui Haret, societatea a ajuns în câtva
timp sã aibã peste 2000 de membri ºi sã tipãreascã (pânã în 1911) peste 27 de

+Opere_vol_I_final_bun.qxd

12/2/2009

11:13 AM

Page 73

Biografia lui Spiru Haret / 73

broºuri, care s-au rãspândit în masele cititorilor în peste 1 milion de exemplare.
Îºi formase ºi un capital de 100.000 lei.
Dupã rãzboi, societatea n-a mai putut funcþiona. Atunci conducãtorii ei au
cedat Casei ºcoalelor toate drepturile de autor pe care le dobândise, împreunã
cu suma ce aveau disponibilã în acel moment, – dar Casa ªcoalelor n-a mai
continuat publicarea de broºuri.
Tot acum vedem cã între aceste preocupãri atât de absorbante gãsesc loc ºi
cele ºtiinþifice: în 1900 se ocupã de reforma calendarului ºi în 1903 de chestiunea populaþiei þãrii.
Începuse atunci sã se discute introducerea stilului nou în calendarul nostru.
Societatea de ºtiinþe a publicat un memoriu în care susþinea aceastã schimbare,
ºi acolo vedem semnat ºi pe Haret.
Cunoaºterea populaþiei þãrii era o problemã care interesa pe multã lume.
Imposibilitatea de a se face atunci un recensãmânt ºtiinþific împiedeca în mod
serios rezolvarea ei. Haret face atunci o comunicare la Academia Românã în
care, luând ca bazã formulele stabilite de statisticianul Deparcieux(61), ajunge la
cifra de 7.503.898 locuitori pentru anul 1902, ºi comparând-o cu cea din 1865
a lui Dionisie Marþian(62), întemeietorul statisticii la noi, socoteºte cã populaþia
noastrã se îndoieºte în 49 de ani.

Haret, cu dna Haret, la Piteºti, dupã o serbare ºcolarã.
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VIII

Nu era însã, acum, pentru un om politic, vremea potrivitã pentru
meditaþiuni în afarã de preocupãrile actualitãþii – fie în domeniul ºtiinþific, fie
chiar în domeniul politicii teoretice. Criza politicã, provocatã de criza
economicã, a adus cãderea ministerului conservator prezidat de P.P. Carp(63) ºi
chemarea la cârmã a Partidului liberal.
Astfel împrejurãrile îl aduc a doua oarã în fruntea Ministerului de Instrucþie
la 14 februarie 19011. Acum începe aceastã perioadã de activitate care este cel
mai însemnat titlu de glorie al lui Haret ºi este un moment de mare importanþã
în istoria învãþãmântului nostru, în istoria culturii ºi – ar trebui sã zic: ºi în
istoria noastrã politicã.
Acum s-au pus din nou
în vigoare legile fãcute de P.
Poni ºi de Haret asupra învãþãmântului primar, secundar ºi superior ºi profesional.
S-a cedat Academiei Române toatã colecþiunea de.
cãrþi ºi alte publicaþii cuprinse în Biblioteca Centralã
a statului(64). S-au adus modificãri
importante
în
organizarea administraþiunii
centrale a ministerului. S-a
înfiinþat Casa Bisericii ºi
Casa de economie, credit ºi
ajutor a Corpului didactic.
Acum, Haret a procedat
la realizarea dezideratelor
exprimate în broºura sa din
1900 cu privire la educaþia
popularã. A fãcut programe
ºi regulamente cerute de
Haret ºi I. ªiºmanof, ministrul Bulgariei,
în vizitã la ªcoala superiorã de meserii din Iaºi.
diferitele legi în vigoare,
cum au fost cele privitoare
la concursurile corale între ºcoale, organizarea secþiei superioare a ºcoalelor
profesionale, orfelinatul Corpului didactic de la Bistriþa, ºcoalele de adulþi º.a.
1. Adresa Consiliului de Miniºtri nr. 257 de la 14 februarie 1901.
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Acum, Haret a publicat douã mari rapoarte cãtre Rege: unul în 1901 despre
ºcoalele ºi bisericile române din Imperiul Otoman, altul în 1903 despre
activitatea Ministerului de Culte ºi Instrucþiune, fãcând ºi o ediþie în limba
francezã. În aceasta el a arãtat evoluþia legislaþiei administrative ºcolare de la
1895 pânã la finele lui august 1903 pentru a evidenþia concepþia de la care a
pornit toatã reforma sa ºcolarã în diferite direcþiuni ºi legãtura ei cu alte legiuiri
anterioare ale Partidului Liberal.

Haret înconjurat de funcþionarii superiori ai Ministerului. Decembrie 1904.
(Sp. Popescu, C. Banu, S. Haliþã, C. Miculescu, G. Mustaþã, M. Popescu,
Gh. Adamescu, Haret, P. Gârboviceanu, D.A. Teodoru)

Având convingerea cã un ministru este dator sã se apropie cât mai mult de
cei pe care îi administreazã, a fãcut numeroase inspecþii, a asistat la serbãri
ºcolare în sate, la solemnitãþi diferite, la congresele corpului didactic. Acolo, cu
sfatul, cu îndemnul, uneori cu critica severã, pornitã din dorinþa de a îndrepta
scãderile ºi de a îndruma acþiunile pe drumul cel mai bun, s-a arãtat nu numai
conducãtorul, dar prietenul învãþãtorimii de toate gradele. O datã, când
preºedintele unui congres îl salutã exprimând bucuria cã „s-a coborât“ în
mijlocul lor, Haret replicã zicând cã prin prezenþa lui nu se coboarã, ci vine în
mijlocul colegilor, cãci ºi el este tot profesor. Aceastã atitudine a avut-o
totdeauna, cãutând prin orice mijloc a ridica moralul oamenilor de care se
servea în realizarea scopurilor sale.
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Haret nu se mulþumea sã se ducã la serbãrile organizate din pornirea
corpului didactic în diferite locuri, ci se silea sã organizeze însuºi unele serbãri
de interes naþional. Aºa au fost serbãrile anuale de la Rãzboieni ºi Cãlugãreni ºi
mai ales mãreaþa serbare de la 2 iulie 1904 pentru pomenirea lui ªtefan cel Mare
în împlinirea a 400 de ani de la moartea lui.1
Nu numai în Bucureºti, unde s-a admirat un cortegiu istoric, dar în toatã
þara au vibrat sufletele româneºti la amintirea faptelor acelui Voievod, pe care
Haret l-a caracterizat astfel în discursul sãu: „Dacã ar fi sã se mãsoare mãrimea
omului nu dupã întinderea þãrii sale, ci dupã puterea de concepþie, dupã energia
ºi priceperea în execuþie, dupã pãtrunderea genialã a tainelor viitorului, ar trebui
ca neîntrecutul nostru domn sã se numere nu numai ca cel mai mare român, dar
ca unul din cele mai puternice genii ce a produs neamul omenesc“.
O altã solemnitate înãlþãtoare a fost aceea de la 4 octombrie 1904 la Iaºi,
când s-a sfinþit biserica Sf. Nicolae a lui ªtefan-cel-Mare ºi s-a serbat centenarul
înfiinþãrii seminarului de cãtre mitropolitul de veºnicã pomenire Veniamin
Costache(65).
Tot în luna lui octombrie 1904, Haret a primit pe colegul sãu din Bulgaria,
Ivan ªiºmanof, împreunã cu care a vizitat diferite ºcoale din Bucureºti ºi Iaºi ºi
s-au putut constata progresele realizate de învãþãmântul nostru.
Într-o conversaþie, ªiºmanof a zis: „Aþi realizat mari progrese, dar nici noi
nu ne lãsãm. Bãgaþi de seamã sã nu vã luãm înainte.”
Activitatea lui Haret din acest timp i-a atras – pe lângã atacurile unora
dintre adversarii sãi politici – multe simpatii, mai ales în lumea þãrãneascã ºi în
lumea învãþãtorilor.
Ca un mic semn al admiraþiunii ce aveau pentru el, membrii corpului
didactic i-au oferit un frumos bust lucrat de sculptorul Fritz Storck(66) ºi turnat
la ºcoala de arte ºi meserii din Bucureºti (27 ianuarie 1904). Acest bust,
reprodus în reducþie(67), se pãstreazã în casa fiecãruia din cei care au avut
prilejul a lucra sub ordinele lui pentru binele þãrii.

IX

Dar guvernul liberal s-a retras în 1904. În perioada de opoziþie ce a urmat,
Haret a dat atenþie câtorva chestiuni ºtiinþifice, despre care a prezentat
Academiei câteva memorii dintre care citãm: „Observaþiuni asupra formãrii
grindinii ºi asupra cutremurelor“. (7 octombrie 1905).
1. Descrierea acestei serbãri formeazã cuprinsul unui volum publicat atunci de dl
Nicolae Iorga, intitulat: Pomenirea lui ªtefan-cel-Mare, Buc., 1905.
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* * *
Cea mai mare parte, însã, din timpul sãu a dat-o chestiunilor ºcolare ºi
politice.
Primul loc, îl ocupã chestia þãrãneascã, asupra cãreia a meditat în vremea
cât a condus Ministerul de Instrucþie între 1901–1904, când a dat acea
cunoscutã mare extensiune activitãþii extra-ºcolare. „Împrejurãrile m-au pus în
poziþie – zice el în prefaþa acestei scrieri, cu data de 20 ianuarie 1905 – 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“. Din observaþiile ºi învãþãmintele ce a putut trage ºi-a format
convingerea cã aceastã chestie trebuie sã ia primul loc în preocupãrile
oamenilor politici ºi cã toate partidele politice trebuie sã-ºi fixeze în aceastã
privinþã o linie de conduitã comunã. Dacã conservatorii nu-ºi dau seama de gravitatea situaþiei, va trebui ca Partidul Liberal sã-ºi ia singur sarcina de a rezolva,
cel puþin în parte, aceastã mare problemã socialã ºi politicã. Dupã el, viitoarea
formaþiune liberalã trebuie sã-ºi facã dintr-însa principala preocupare.
În vederea acestui viitor – pe care nu-l credea chiar atât de apropiat – Haret
propunea, pentru a se cunoaºte de opinia publicã ºi a putea fi discutate pe îndelete,
o serie de mijloace pentru a rezolva „chestia þãrãneascã“. Trebuie sã observãm cã
el nu pomeneºte de o nouã împroprietãrire ºi nici nu se gândeºte la exproprierea
moºiilor particularilor. „Þãranii – zice el – cer mereu pãmânt. Ei socotesc cã dacã
li se va da pãmânt cât de mult, toate relele lor se vor lecui. Aceasta nu e adevãrat
sau e adevãrat numai în parte. Dovadã este cã cei împroprietãriþi la 1864 ºi la 1879
se plâng ca ºi ceilalþi. Pãmânturile date la 1864 ºi la 1879 s-au fracþionat peste
mãsurã prin moºtenire, altele s-au arendat la cãmãtari pe nimic, iar cei care au
pãmântul întreg încã se plâng de sãrãcie, pentru cã nu ºtiu sã scoatã din el tot
folosul ce se cuvine… Cu pãmântul fertil ce are, România ar putea hrãni cu
înlesnire o populaþie de trei ori mai mare“. Cine poate afirma cã, dacã s-ar fi
ascultat cuvântul lui Haret ºi de cãtre liberali ºi de cãtre conservatori, þara noastrã
n-ar fi fost scutitã nu numai de rãscoalele din 1907, dar ºi de exproprierea de dupã
rãzboi, care n-a adus tot binele aºteptat de autorii ei, în condiþiile în care s-au fãcut?
Ce propunea el în 1905?
În primul rând: sã se înlesneascã þãranilor putinþa de a deveni proprietari,
luându-se mãsuri pentru a face imposibilã arendarea pãmânturilor lor unor
cãmãtari ºi pentru a se evita fracþionarea indefinitã a proprietãþilor lor.
În al doilea rând: sã li se înlesneascã putinþa de a lua în arendã moºiile
marilor proprietari.
ªi într-un caz ºi în altul: sã fie puºi în poziþiune de a scoate din pãmânt un
folos mult mai mare decât cel de azi ºi de a putea desface înºiºi produsele
solului fãrã intermediari, cum ºi de a fi asiguraþi contra nenorocirilor periodice
sau accidentale.
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În altã ordine de idei: sã li se asigure o bunã, onestã ºi ieftinã justiþie ºi
administraþie.
În fine: sã se punã frâu alcoolismului ºi sã se rãspândeascã în sate cultura
intelectualã „câtã este indispensabilã“.
Haret examineazã amãnunþit fiecare punct ºi aratã modul de realizare.
Propunerile sale „formeazã un sistem în care diversele pãrþi se sprijinã unele pe
altele“ bazat pe ideea cã „factorul principal trebuie sã fie þãrãnimea însãºi“. El
recunoaºte cã, prin aceasta, chestia nu se va rezolva pentru totdeauna, dar ea ar
pierde „caracterul 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“.
Aceastã carte se poate citi cu interes, cãci multe din observaþiile ºi
propunerile lui sunt valabile ºi azi.
Preocupãrile politice nu l-au depãrtat prea mult pe Haret de cele ºcolare. Îl
vedem îndeplinindu-ºi îndatoririle didactice ca orice profesor. În 1905 i se
încredinþeazã prezidenþa comisiei pentru examenul de absolvire de la liceul
„Lazãr“ (cu V. D. Pãun, ªt. Niculescu-Brãiliþeanu, Em. Escouffier ºi Marin
Dimitrescu)1 având astfel prilejul sã conducã însuºi acest interesant examen
instituit de el ca ministru. Redacteazã însuºi o mare parte din subiectele pentru
disertaþii, îºi face un catalog special, în care înseamnã, afarã de note, observaþiuni
circumstanþiale asupra fiecãrui elev ºi, la sfârºit, el scrie raportul ce avea sã
meargã la minister. În septembrie prezideazã aceeaºi comisie pentru corigenþi2.
În acest an s-au întâmplat douã fapte de mare importanþã. Primul este cã sa înfiinþat „Revista generalã a învãþãmântului“.
Aceastã revistã a apãrut în luna mai 1905. Ea împlineºte deci, acum,
treizeci de ani de existenþã. Având împrejur câþiva din foºtii sãi colaboratori,
Haret a fãcut apel la toþi membrii învãþãmântului ca sã-i dea concurs pentru
apãrarea reformelor îndeplinite în învãþãmântul de toate gradele ºi pentru
susþinerea activitãþii extraºcolare, care începea sã aibã adversari. Revista a fost
atunci un organ de luptã: luptã puternicã, dar dreaptã; pasionatã, dar obiectivã;
fiindcã obiceiul era ca fiecare sã semneze articolul – ºi Haret cel dintâi –
niciodatã nu se ajungea la atacuri personale.
Tot în 1905 s-a þinut în Bucureºti un congres al corpului didactic primar din
þarã. Se vorbea atunci despre o schimbare a legii învãþãmântului primar. Erau
mulþi oameni politici conservatori care credeau cã este greºitã concepþia lui
Haret de a avea un învãþãmânt primar egal pentru orãºeni ºi pentru sãteni; ei
gãseau cã Haret însuºi ar fi partizanul unei deosebiri, deoarece a introdus în
ºcoalele rurale unele îndeletniciri care nu figureazã: în activitatea celor urbane,
cã a cerut sã se facã alt abecedar pentru sate, ºi altul pentru oraºe, a dispus ca
1. Adresa Minsterului nr. 33117, Direcþia Învãþãmât Secundar, din 10 ianuarie 1905.
2. Adresa Direcþiei Învãþãmânt Secundar, nr. 50956 din 7 septembrie 1905.
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programa sã se îndeplineascã în patru ani la oraºe ºi în cinci la sate º.a. Fireºte,
cine a urmãrit cu obiectivitate acþiunea lui Haret pentru ºcoala primarã a vãzut
cã nu se poate vorbi despre vreo ºovãire, cã atât cunoºtinþele teoretice cât ºi
educaþiunea naþionalã sunt absolut identice la ambele categorii de ºcoale ºi cã
deosebire existã numai în aplicarea practicã a unor cunoºtinþe.
Congresul învãþãtorilor ºi institutorilor îºi propusese sã studieze aceastã
chestiune ºi sã propunã o moþiune. Profitând de aceastã întrunire, Haret a luat
cuvântul în ziua de 1 iulie pentru a lãmuri definitiv aceastã chestiune. În
discursul sãu zice: „Pot sã declar cu hotãrâre cã, întrucât mã priveºte, sunt
contra oricãrei deosebiri ce s-ar voi a se introduce între învãþãmântul primar
rural ºi cel urban; sunt contra reducerii cadrului învãþãmântului primar“. ªi apoi
dã o serie de amãnunte, arãtând de ce nu se poate reduce învãþãmântul primar
la scriere, citire ºi la cele patru operaþiuni pentru a conchide: „ªcoala primarã
trebuie sã fie o adevãratã ºcoalã naþionalã sau sã nu fie deloc“.
Cu toatã dorinþa lui de a se þinea în domeniul discuþiilor mai academice, fie
chiar despre chestiuni arzãtoare, vãzându-se atacat din toate pãrþile pentru toatã
activitatea sa trecutã, el se vede silit a pãºi pe terenul luptei mai violente prin
broºura sa din 1906: Pagini de istorie.
Societatea institutorilor ºi institutoarelor înainteazã ministerului de Finanþe
ºi Parlamentului douã memorii prin care cere modificarea legii pensiilor ºi
îmbunãtãþirea lefilor ºi gradaþiilor. Cu aceastã ocaziune ziarele conservatoare ºi
unii membri ai corpului didactic acuzã Partidul Liberal ºi îndeosebi pe Haret, cã
nu au avut niciun fel de solicitudine pentru corpul didactic, ci i-au fãcut o
situaþie materialã mai rea decât a altor slujitori ai statului. Ca sã rãspunzã acestei
campanii, el publicã broºura ce am pomenit. Aici aratã care a fost situaþia
materialã a corpului didactic la 1864 ºi cum a evoluat de atunci sub diferite
guverne pânã în epoca de la 1901; lãmureºte împrejurãrile – de altfel cunoscute,
dar ignorate cu voinþã – care au silit guvernul liberal sã facã reducerile bugetare
care au salvat creditul statului. „Oamenii care au avut onoarea a face parte din
guvernul de la 1901 au tot dreptul de a fi mândri ºi mulþumiþi cã ºi-au fãcut pe
deplin ºi datoria de patriotism ºi pe cea de umanitate (prin curba de reducere
preconizatã de el) ºi pot privi cu indiferenþã încercãrile neputincioase ale celor
care vor sã înnegreascã o operã pe care ei n-au fost în stare s-o facã ºi nu sunt
în stare, s-o priceapã“. Cercetarea diferitelor bugete ºi a diferitelor legiuiri,
privitoare la situaþia moralã ºi materialã a corpului didactic de toate gradele,
poate convinge pe orice cititor obiectiv de temeinicia afirmaþiilor lui. De aceea
are tot dreptul sã zicã în încheierea studiului sãu: „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“.
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X

Poate cã Partidul Liberal ar fi rãmas încã în opoziþie, dacã nu s-ar fi petrecut grozavul eveniment al rãscoalelor þãrãneºti din 1907. Acum el, ca ºi în 1901,
a fost chemat – ºi de astã datã trebuie sã zicem: a fost silit a veni la guvern.
Haret a avut în aceastã epocã o activitate mai complexã. Rolul lui a trecut
dincolo de hotarele pe care ºi le trãsese altãdatã. Criticat de adversarii politici,
adesea înþeles rãu de cãtre unii amici politici, a fost acuzat cã voieºte sã-ºi facã
un partid „haretist“. E adevãrat cã rolul sãu devine din zi în zi mai important în
politicã, fiindcã vedem cã, de la 1904, când Sturdza, plecând în concediu, îi

Haret în satul Aref din jud. Argeº la inaugurarea ºcoalei „Dincã Brãtianu“,
decembrie 1907.

încredinþeazã lui interimatul preºedinþiei Consiliului1, el se considerã ca un fel
de vice-preºedinte al Consiliului, titlu care pe atunci nu se obiºnuia. El þine
interimatul preºedinþiei în 1907, 1908, 1909 ºi 19102, autoritatea lui se impune
ºi înãuntrul partidului ºi în afarã. Deci ar fi putut sã facã un partid nou sau cel
1. Adresa Consiliului de Miniºtri nr. 110 din 27 iulie 1904.
2. Adresa Consiliului de Miniºtri nr. 1062 din 5 iulie 1907; nr. 643 din 1 iulie 1908; nr.
871 din 15 decembrie 1908; nr. 865 din 10 iulie 1909; nr. 1379 din 12 iulie 1910.
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puþin o puternicã dizidenþã liberalã ce s-ar fi dezvoltat apoi de sine; dar n-a voit
niciodatã acest lucru ºi a desminþit energic toate zvonurile despre aºa ceva. Avea
deci dreptate Spiridon Popescu(68) sã se întrebe în 1911: „Ce fel de partid ar fi
acela a cãrui existenþã e negatã chiar de ºeful lui?“
Din pricina acestor împrejurãri, activitatea lui Haret în ultimul sãu
ministeriat a fost stânjenitã de o serie de forþe, unele fãþiºe, altele ascunse, ºi a
fost târât mereu de pe terenul mai senin al preocupãrilor ºcolare pe acel, plin de
agitaþiuni, al luptelor politice propriu-zise.

Ministerul liberal de la 4 martie 1909.
Dela stânga spre dreapta: Haret (Instrucþie), Anton Carp (Domenii), Ion I.C. Brãtianu (Interne ºi
Externe), M. Djuvara (Industrie), E. Costinescu (Finanþe), V.G. Morþun (Lucrãri Publice),
Toma Stelian (Justiþie ºi Rãzboi)

Judecând faptele azi, dupã ce patimile de atunci s-au potolit ºi mulþi din
actorii evenimentelor de atunci s-au dus dintre cei vii, trebuie sã ai un sentiment
de adâncã tristeþã când citeºti cele ce s-au scris atunci – nu de gazetari anonimi
ºi doritori de a li se vinde marfa, ci de oameni politici care au avut un rol în þara
aceasta.

+Opere_vol_I_final_bun.qxd

12/2/2009

11:13 AM

Page 82

82 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. I

Se ºtie cã douã mari acuzaþiuni i s-au adus în epoca aceasta: cã a provocat
rãscoalele din 1907 ºi cã a provocat criza bisericeascã din 1909–1910.
În privinþa întâmplãrilor din 1907, acuzaþiile ce i s-au adus atunci au fost de
multe feluri. Cei care se considerau „binevoitori“ au zis cã rãscoalele au fost
provocate de învãþãtori, pe care el i-a ajutat în toate felurile ºi i-a îndemnat sã
se amestece în activitatea economicã a satelor. Intenþiunile lui Haret au fost
bune, ziceau aceºtia, dar n-a cunoscut bine pe învãþãtori, cãci ei au voit sã devie

Haret la Sulina la 29 septembrie 1909.

stãpânii satelor, sã ia ei locul cãmãtarilor de ieri ºi, pentru cã vedeau niºte
adversari în marii proprietari, au îndemnat pe sãteni sã se rãscoale contra lor.
Alþii susþineau cã Haret a lucrat în interesul Partidului Liberal, ca sã rãstoarne
pe conservatori, a îndemnat la rãzvrãtire ºi, când s-a vãzut cã lucrurile merg mai
departe decât ar fi vrut, tot Partidul Liberal a trebuit sã uzeze de forþã pentru a
stinge focul. Mulþi dintre noi îºi amintesc de faimoasa rãstãlmãcire a unei fraze
dintr-un articol publicat de Haret în primele zile ale rãscoalelor. Vorbind de
abuzurile trustului arendãºesc din Moldova, amintea o represiune sângeroasã în
Bucureºti în 1906 ºi termina aºa: „dacã a fost permis ca sângele sã stropeascã
strãzile 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“. Iatã – ziceau adversarii sãi – iatã mãrturisirea cã ei liberalii
au provocat rãscoalele, afirmând cã ºi pietrele trebuie sã se ridice ca sã loveascã
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pe arendaºi ºi pe proprietari, personificaþi în Mochi Fischer(69). Aceastã interpretare s-a exprimat nu numai în ziare, dar ºi în Parlament. Iar acuzaþia s-a repetat
necontenit sub diferite forme, dintre care citãm una, pe care a relevat-o ºi Haret
în Parlament, din partea lui Nicolae Filipescu(70): „Faþã de noi, poziþia acestui
primejdios sectar e foarte netedã. Prin manifestele sale incendiare din timpul
rãscoalelor, d. Haret poate avea pe conºtiinþã uciderea a mii de þãrani. Dupã
informaþiunile noastre, d. Haret continuã ºi azi pe sub mânã aceeaºi politicã
subversivã ºi se pregãteºte pentru noi rãscoale“.
A fost cu putinþã sã se spuie aceasta? Ei da, a fost cu putinþã!
În privinþa crizei bisericeºti, cine citeºte documentele vremii, poate sã vadã
cum Haret a pornit de la preocuparea de a face un serviciu Bisericii româneºti,
cum a consultat ºi Sinodul ºi pe oamenii politici, cum a avut chiar adeziunea lui
P.P. Carp, cum împotrivirea episcopului Gherasim(71) a fost la început teoreticã,
declarând cã e obligat a se supune „stãpânirilor celor mai înalte“ ºi cum, dupã
aceea, anumiþi oameni politici l-au pus pe calea rãzvrãtirii, l-au susþinut pânã
când au reuºit sã rãstoarne legea lui Haret, dar ºi pe episcopul care o combãtuse!
* * *
Este foarte curios de constatat cã tocmai în epoca aceasta – cea mai agitatã
a vieþii sale – Haret a putut sã gãseascã liniºtea de spirit necesarã pentru a scrie
o lucrare pur ºtiinþificã. Când a apãrut în 1910 cartea intitulatã Mécanique
Sociale nu le venea oamenilor sã creadã. Adversarii sãi ar fi voit sã nu-i dea
importanþa cuvenitã, dar în curând aprecierile elogioase ale revistelor de
filosofie ºi sociologie din þãrile strãine au impus tuturor sã pãrãseascã atitudinea
de a privi de sus asemenea lucrare ºi sã caute a o citi ºi studia pentru a putea sã
o combatã cu argumentele cerute pentru o operã serioasã.
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XI

Pãrãsind ministerul la 29 decembrie 19101 cere un concediu de la catedrã,
care i se acordã la 11 ianuarie 1911, suplinit fiind de Traian Lalescu.
Curând dupã aceea prãseºte ºi catedra, retrãgându-se la pensie pe ziua de 1
aprilie 19112, dupã ce servise statului 34 de ani.

Ministerul liberal care a demisionat la 29 decembrie 1910.
Al. Djuvara, G-ral Crãiniceanu, Alex. Constantinescu, V.G. Morþun, M.G. Orieanu,
T. Stelian, Spiru Haret, Ion I.C. Brãtianu, E. Costinescu, M. Pherekyde.

Cu ocazia aceasta, foºtii lui elevi ºi admiratorii lui au sãrbãtorit pe Haret ºi
pe colegul sãu David Emanuel(72), retras la pensie ºi el lot atunci.
Mai impozantã decât aceastã manifestaþie a fost aceea organizatã de foºtii
lui colaboratori în conducerea ºcoalelor.
1. Adresa Ministerului de Instrucþie nr. 91.850 din 11 ianuarie 1911.
2. Vezi Adresa nr. 12426 a Ministerului Instrucþiei de la 4 martie 1911, care încheie
aceste cuvinte: „Ministerul vã exprimã regretele sale pentru cã pãrãsiþi cariera universitarã
înainte de termenul fixat de lege ºi mulþumirile cele mai mari pentru strãlucitele servicii ce
aþi adus învãþãmântului universitar“.
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Plachetã de omagiu cu ocazia sãrbãtoririi
de cãtre foºtii sãi elevi când s-a retras la pensie.
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Ei au adunat într-un volum de 1220 de pagini 151 de articole: scrise de 151
persoane. Aici se poate vedea, cu toatã amãnunþimea, întreaga operã a lui Haret;
cãci mai toþi autorii s-au ocupat de partea la care lucrase ei sub directivele lui(73).
În fruntea volumului figureazã o poezie de G. Coºbuc, scrisã atunci, în
epoca în care se ocupa cu traducerea Odiseii ºi a Divinei Comedii. Reproducem
începutul ºi sfârºitul, care prezintã simbolismul homeric ºi obscuritatea, dar ºi
mãreþia dantescã:
Bârfirea ca monstru-o vãzui alergând,
Iar gura ei numai ecouri,
Cu negrul cãrãrii noroi mãritând
Virtutea din cel ce-i virtute…
……………………………………..
Cu scut ºi sãgeatã vrei lupta? S-o laºi,
Copile, cãci scut îþi e timpul,
Sãgeþi însã zeii ºi drepþii tãi paºi.
Priveºte tãcând vuitorii trufaºi:
Pe un munte fu munte urcat de-uriaºi
ªi tot nu bãturã Olimpul.
Cu toatã voita obscuritate a poetului, ideea iese destul de clarã.
Acest volum, intitulat foarte frumos „Ale tale dintr-ale tale“, i-a fost oferit
în seara de 12 decembrie 1911, cu ocaziunea unui banchet la care l-au poftit
prietenii ºi admiratorii lui. Au asistat (în sala numitã Liedertafel) 400 de
persoane: învãþãtori, institutori, profesori secundari ºi universitari, oameni
politici etc.
La sfârºitul mesei, Haret închinã pentru Rege, apoi încep toasturile, rostite
de: P. Gârboviceau, preºedintele comitetului care a organizat banchetul, I.
Bogdan(74), decanul facultãþii de litere din Bucureºti, C. Sonþu(75), profesor
secundar, Preotul Constantinescu Lucaci, profesor secundar, G. Þiteica, profesor
la facultatea de ºtiinþe, C. Vãleanu, institutor, L. Mrejeriu(76), învãþãtor, N.N.
Sãveanu, fost prefect ºi profesor secundar, ªtefan C. Ioan(77), deputat, Ion I.C.
Brãtianu(78), V.G. Morþun(79), fost ministru, D. Pãtraºcanu(80), profesor secundar,
I.G. Duca(81), C. Rãdulescu(82), avocat ºi C. Banu(83), fost deputat.
Rãspunsul lui Haret este o frumoasã apologie a dragostei de aproapele, a
spiritului de sacrificiu pentru binele obºtesc, spusã în cuvinte miºcãtoare:
„Gãsesc cã faceþi o mare nedreptate când vorbiþi numai de mine ºi nu vorbiþi de
sutele ºi miile de colaboratori cu care eu am lucrat, care ºi-au sacrificat odihna
ºi sãnãtatea lor pentru ca sã facã o operã pe care alþii, nicãieri, n-au fãcut-o.“
„Dorinþa pe care o exprim din toatã inima este sã continuaþi a fi propagatori de
dragoste între oameni. Sã fie viaþa dv. un adevãrat apostolat“. „Nimeni nu poate
sã facã binele fãrã sã nu aibã ºi suferinþe pentru aceasta“.
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În mijlocul acestor fapte care trebuia
sã-i dea mulþumirea sufleteascã de a vedea
opera sa preþuitã cum se cuvenea, s-a gândit
sã lãmureascã opinia publicã despre o
chestiune care tulburase spiritele în ultimul
timp prin amestecul intereselor ºi pasiunilor
politice. E vorba de criza bisericeascã. De
aceea apare în anul 1912 broºura cu acest
titlu. Este un istoric amãnunþit al întâmplãrilor din 1909, când Haret a alcãtuit
proiectul pentru modificarea legii sinodale
ºi pentru înfiinþarea consistoriului superior
bisericesc, ºi al celor urmãtoare, adicã
discutarea ºi votarea legii, rãzvrãtirea
episcopului Gherasim, modificarea legii în
1911 de cãtre ministrul C.C. Arion(84) ºi
procesele judecate de Sinod, al episcopului
Gherasim ºi al mitropolitului Atanasie(85).
Autorul, care îndeplinise atâtea lucruri
preþioase pentru þarã ºi care – parcã ar fi
Portretul lui Spiru Haret
avut o tristã presimþire – se gãsea la
publicat în Omagiul oferit de foºtii sãi
colaboratori în 1911.
încheierea carierii sale politice ºi la câþiva
paºi de sfârºitul vieþii, o scrie cu durere, cu
revoltã uneori, cu o sinceritate miºcãtoare totdeauna. „Scriu pe rãspunderea mea,
zice el, fãrã sã ascund nimic ºi fãrã sã menajez pe nimeni din acei care nu au
dreptul sã fie menajaþi, cu atât mai mult cu cât ei nu m-au menajat pe mine. Dacã
voi provoca vreo supãrare prin aceasta, îmi va pãrea rãu; dar pãrerea mea de rãu va
fi atenuatã prin mulþumirea de a fi încercat sã fac ceva luminã“. Nu poþi citi cartea
aceasta fãrã strângere de inimã, mai ales dacã ai trãit în anii aceia ºi ai în minte
ecoul acelor desgustãtoare împrejurãri, ºi fãrã sã simþi revoltã în contra mijloacelor
ce se întrebuinþeazã uneori în luptele politice. În care omul onest ºi prob se vede
învins de iscusinþa fãþarnicã a celor fãrã adânci scrupule de conºtiinþã.
Despre aceastã chestiune a avut ocazie sã vorbeascã în Senat în ºedinþa de
la 1 decembrie 1911, în calitate de senator de Roman.
* * *
Cea mai importantã acþiune a lui din ultimul an al vieþii a fost o încercare
mare: înfiinþarea unei ligi pentru,,ajutarea muncitorimii ca sã se ridice la bunã
stare ºi trezirea sufleteascã cerute de vremea în care trãim“. Dându-i numele de
„Liga Deºteptarea“, Haret a publicat un apel în care a arãtat scopul asociaþiunii
ºi a scos o revistã intitulatã „Liga Deºteptarea“.
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Banchetul de la 12 decembrie 1911.

Continuând preocupãrile care îl îndemnase în 1905 sã scrie Chestia
þãrãneascã, el socoteºte cã mãsurile de legiferare luate dupã evenimentele din
1907, nu sunt suficiente ºi cã problema rãmâne tot actualã ºi destul de acutã.
„Chestia þãrãneascã formeazã azi principalul obiect de îngrijire pentru toþi aceia
pe care îi preocupã soarta viitoare a þãrii noastre“ zicea el în cuvântarea de la 10
ianuarie 1912, când s-a constituit Liga. Vãzând cã organizaþiile politice nu
acordau toatã atenþia cuvenitã, a încercat sã dea naºtere unui organism care sã
aibã menirea de a aduce soluþiunile impuse pentru a pregãti un viitor mai bun.
Trebuia sã se adune într-un mãnunchi aceia dintre orãºeni, oameni politici ºi
cãrturari, care doresc sã se apropie de pãtura þãrãneascã, ºi, folosindu-se de toate
energiile celor ridicaþi dintr-însa pe o treaptã de culturã destul de înaltã ca sã
poatã da partea lor de muncã în aceastã operã, cu toþii sã caute a scoate pe sãteni
din ignoranþã ºi sãrãcie ºi a forma din ei cetãþeni conºtienþi ai statului.
Îndatorirea ce-ºi impunea aceastã Ligã este „a lucra pentru înfrãþirea claselor
sociale; nu pornim rãzboi contra nimãnui, voim sã realizãm o faptã patrioticã,
de înfrãþire creºtineascã ºi de bunã înþelegere“.
A fost natural ca un însemnat numãr din partizanii sãi politici, mai ales acei
care se apropiase de dânsul în diferite ocazii, sã vie alãturi de el.
Din aceastã pricinã conservatorii au considerat Liga drept un organism
politic liberal, deºi destui membri ai acestui partid au primit cu rezervã acþiunea
lui Haret, care chema pe toþi românii din orice partid ar fi fost.
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Autograf al lui Sp. Haret.
Scrisoarea de mulþumire ce a adresat în 1911 persoanelor care au asistat la banchetul
prin care a fost sãrbãtorit.

Partea curioasã a acþiunii celor care combãteau Liga este cã, pe de o parte
o socoteau ca un instrument politic de partid (uitase cele ce spuneau altãdatã cã
Haret vrea sã-ºi facã partidul sãu), iar pe de alta arãtau cã ºeful partidului e
contra Ligii, deºi Vintilã Brãtianu(86) era vicepreºedinte.
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Alãturi de miºcarea aceasta, este alta pornitã tot din aceleaºi preocupãri de
a rãspândi cultura în masele populare: este universitatea Popularã.
De la iniþiativa „Societãþii pentru învãþãtura poporului român“ din 1866,
pornitã din sânul Ateneului Român, înfiinþat pe atunci, iniþiativã care a organizat
cursuri publice ºi a înfiinþat ºcoale normale în diferite puncte ale þãrii, nu cunosc
o altã întocmire de acest fel destul de serioasã pânã în 1911, când s-a nãscut
„Asociaþia Universitãþii Populare din Bucureºti“. Ideea a pornit de la avocatul
Const. Rãdulescu, astãzi profesor la facultatea de Drept din Cernãuþi, care a
expus-o lui Haret. Gata ca ºi în alte ocazii, sã îmbrãþiºeze ideile folositoare
binelui obºtesc, el a primit sã intre în comitetul acestei asociaþii ca vice-preºedinte, alãturi de dr. C. Istrati, fiind preºedinte dr. I. Cantacuzino(87), ºi secretar
general C. Rãdulescu.
Mi-amintesc marele succes al acestei întocmiri culturale. Cursurile se
þineau în sãlile liceului Lazãr seara ºi câte 5-6 profesori fãceau lecþiuni în faþa
unui mare numãr de ascultãtori, care plãteau bucuros taxa de înscriere ce li se
cerea. Vedeam însumi interesul ce arãtau ucenici din fabrici, funcþionari din
prãvãlii, care nu numai cã ascultau expunerea ce fãceam, dar veneau dupã curs
sã-mi cearã desluºiri despre chestiile ce-i interesau mai de aproape.
E de regretat cã aceastã organizaþie n-a putut sã þinã decât vreo doi-trei ani;
dar cele petrecute atunci erau o dovadã de necesitatea unei asemenea activitãþi,
care dupã rãzboi s-a reluat cu succes în numeroase puncte ale oraºului.
O altã creaþiune a lui, în alt domeniu ce pare strãin de preocupãrile sale, este
„Banca Viticolã“. În primul moment, þi se pare lucru curios; dar, reflectând, vezi
cã este legãturã între ce fãcuse pânã atunci ºi între aceastã operã.
În anul 1909 a cumpãrat – mai mult pe credit, ca sã plãteascã din câºtigul
anual – o vie la Valea Cãlugãreascã. E o regiune frumoasã ºi prielnicã pentru
sãnãtate – loc de tihnã ºi odihnã.
Deºi nu încã bãtrân, dar, dupã atâta zbucium, i-ar fi priit o cãsuþã pe o
colinã. Însã Haret, în loc sã se mulþumeascã cu aceastã mulþumire – i-aº zice:
egoistã, dar nicidecum criticabilã –, începe a se gândi nu numai la via lui, ci la
interesele viticultorilor. Atunci o mare chestiune economicã începe a-l
preocupa: þara noastrã produce vinuri bune, ºi ca sã prospere viticultura, trebuie
sã exporte; cum sã organizeze acest export? Dupã obiceiul lui, a luat lucrul în
serios. A vãzut cã pentru aceasta trebuie o bunã culturã a viei ºi o bunã pregãtire
a vinului; iar pentru aceasta, e nevoie ca viticultorii sã gãseascã credit ieftin ºi
vinul sã se adune în pivniþe sistematice ºi sã se prezinte strãinãtãþii, când va fi
bine condiþionat. A înfiinþat atunci o bancã, pe baze întrucâtva cooperatiste, a
cumpãrat un loc mare la Valea Cãlugãreascã, pe care sã se facã instalaþia cea
mare ºi atât de necesarã. Mijloacele restrânse de care a putut sã dispuie dupã
subscriere, lipsa de ajutor din partea organizaþiilor de stat, lipsa de pricepere a
podgorenilor înºiºi, toate au contribuit ca începuturile lui sã nu dea rezultatele
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aºteptate; mai adãugãm ºi imposibilitatea fizicã în care s-ar fi aflat ca sã
conducã însuºi o asemenea instituþie; dar trebuie sã regretãm cã, dupã atâþia ani,
dupã ce el dãduse alarma ºi trãsese niºte linii pe care s-ar fi putut merge, vedem
cã ne gãsim la acelaºi punct de unde a plecat el, ba – sã avem curajul a o spune
– ne gãsim chiar într-o crizã, pe care el a prevãzut-o, când a fãcut ce-i iertau
mijloacele, vârsta ºi situaþia lui. Iatã încã o chestiune în care Haret n-a fost
înþeles, dar noi avem datoria sã-i recunoaºtem meritul, mai ales acum.
* * *
Dar… cine ar fi bãnuit cã, în plinã activitate, Haret era aproape de sfârºitul
vieþii?
Deºi om voinic, avea însã – în ultimii ani – ceva maladiv în figurã. Desigur
cã o boalã îl rodea. Am gãsit scrisori de-ale lui cãtre Ion I. Brãtianu, în care îi
vorbeºte despre aceasta. Dar cred cã ºi supãrãrile ce a avut mai ales în anii 1909
ºi 1910 au contribuit la slãbirea sãnãtãþii lui. Era destul de rezistent la atacurile
adversarilor, replica lui era puternicã ºi uneori aproape violentã; dar nedreptatea
ce i se fãcea cu unele acuzãri îi loveau sensibilitatea. Ne închipuim ce trebuie
sã fi fost în sufletul lui pentru ca, în discuþia legii cu catedrele universitare, când
unii profesori de la facultatea de drept, chiar liberali, l-au numit „vrãjmaº al
Universitãþii“, – ca sã zicã aceste cuvinte: „Când va vrea Dumnezeu sã mã
liberez de greutãþile sarcinii actuale, o sã se judece lucrurile cu mai multã
dreptate ºi-mi place a crede cã mulþi din aceia care zilele acestea mi-au fãcut
atâta amãrãciune sufleteascã, se vor cãi de nedreptatea lor de acum…“.
Bãnuiesc cã într-o stare ca aceasta ºi-a scris el testamentul cu data de 8
ianuarie 1910.
Vom gãsi aici duioase ºi miºcãtoare cuvinte despre tovarãºa vieþii sale:
„Pe soþia mea Ana Haret o rog sã primeascã dispoziþiunile din acest
testament ca o slabã dovadã de iubire ºi recunoºtinþã ce i-o port pentru cã, în
timpul unei lungi cãsnicii, a fãcut tot ce a putut ca sã-mi asigure viaþã liniºtitã
ºi mulþumitã. Îi mulþumesc cu deosebire pentru toatã osteneala ce ºi-a dat în
timpul când am avut a mã lupta cu cele mai mari greutãþi pentru a mã scuti cu
totul de orice grijã materialã, aºa cã am putut avea toatã liniºtea sufleteascã
pentru a mã consacra exclusiv îndatoririlor ce-mi erau impuse. Îmi pare rãu cã,
dupã atâta muncã, nu pot dupã moartea mea sã-i asigur o viaþã tot aºa de scutitã
de griji ºi de necazuri, cum a fãcut ea pentru mine.”
Iar, în încheierea testamentului, vedem tot sufletul lui bun faþã de semenii
sãi, dar hotãrît în îndeplinirea datoriei:
„ªi acum mã despart de acei pe care i-am iubit ºi care m-au iubit, precum
ºi de toþi ceilalþi, rugând pe toþi sã mã ierte, de supãrãrile ce le voi fi cauzat. Se
poate ca, în urmãrirea þelurilor ce aveam în vedere ºi pe care cu bunã-credinþã
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le-am urmãrit, socotind cã lucrez pentru
binele comun, sã fi jignit pe unii, fie în
credinþele, fie în interesele lor, dar n-am
fãcut niciodatã aceasta pentru satisfacerea
nici a intereselor nici a patimilor mele.
Plec din lume cu mulþumirea cã nu
am pierdut vremea ºi cã mi-am îndeplinit
datoriile atât pe cât puteam sã mi le
îndeplinesc în împrejurãrile în care am
trãit ºi în marginea puterilor mele fizice ºi
intelectuale. Aceasta sã fie ºi mângâierea
acelora care m-au iubit ºi care vor rãmânea dupã mine“.

Spiru C. Haret
Ultima fotografie.

Puþini ºtiau de boala care îl consuma
cu încetul, fiindcã el nu lãsa sã se vadã
lupta ce ducea cu ea, dominând-o mai tot
timpul, cãutând s-o învingã. Zadarnic! În
ziua de 17 decembrie 1912 se stinse,
înconjurat de medici, care furã nevoiþi a se
apleca în faþa puterilor morþii ºi a se vedea
neputincioºi.

XII

Moartea lui Haret a produs o adevãratã consternare.
Ceremonia funebrã din ziua de 19 decembrie 1912 a fost o manifestaþie
impunãtoare.
Iatã ce scriu ziarele de atunci:
„În mijlocul unei mari mulþimi de persoane oficiale, prieteni politici,
membri ai corpului didactic, studenþi ºi elevi, s-a fãcut ieri înmormântarea
rãmãºiþelor pãmânteºti ale lui Spiru Haret.
„Încã de pe la 1 p. toate încãperile locuinþei defunctului, curtea caselor,
strãzii Verde ºi Calea Victoriei în faþa strãzii Verde erau pline de lume. Afluenþa
era extraordinarã. Rareori s-a vãzut la o înmormântare lume mai multã ºi durere
mai sincerã pentru pierderea unui om. Toate ºcolile secundare ºi speciale de
bãieþi ºi de fete din Capitalã veneau, cu steagurile în frunte, defilau prin faþa
casei defunctului ºi apoi se duceau de se înºirau de-a-lungul Cãii Victoriei.
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Pe strãzi afluenþa este enormã. Ambele trotuare ale Cãii Victoriei, din
dreptul strãzii Verde ºi pânã la palatul Justiþiei, sunt ocupate de public. La
câteva ºcoli ºi la cooperativele sãteºti de pe Calea Victoriei s-au arborat drapele
naþionale îndoliate.
Principele Ferdinand a venit însoþit de d. Maior Manu ºi a stat pânã s-a
terminat serviciul religios.
La orele 2 precis se începe oficierea serviciului divin de cãtre mitropolitul
Pimen al Moldovei, asistat de episcopii Dionisie al Buzãului, Nifon al Dunãrii
de Jos ºi arhiereii Theofil Ploeºteanu ºi Barlolomeu Bãcãoanul. Rãspunsurile au
fost date de corul de sub conducerea dlui M. Tãnãsescu.
Dupã terminarea serviciului religios, corpul fostului ministru liberal a fost
scos în curte, unde urmau sã se þinã discursurile.
Au vorbit atunci: Ion I.C. Brãtianu, în numele Partidului Naþional Liberal,
Dr. C. Istrati, în numele Academiei ºi al Universitãþii, C. Mironescu, în numele
ªcoalei de poduri ºi ºosele, Dr. G. Bogdan, în numele Universitãþii din Iaºi, I.
G. Duca, în numele Casei centrale a bãncilor populare ºi cooperativelor sãteºti,
G. Adamescu, în numele profesorilor secundari, Sabba ªtefãnescu, în numele
Senatului, I. Mihalache, în numele învãþãtorilor“.
Fie-mi permis a încheia aceastã biografie reproducând câteva cuvinte din
cele ce am rostit în acea tristã împrejurare:
„Dacã am zice cã toatã organizarea ºcolarã cu tendinþe practice, cu
dezvoltarea educaþiei fizice ºi a culturii muzicale, este aºezatã de el, cã ºcoala
secundarã de azi el a fãcut-o, cã învãþãmântul meseriilor ºi al agriculturii la sate
el le-a creat, cã ºcoala primarã ºi normalã el a organizat-o, – am zice mult, foarte
mult desigur pentru un om; dar Haret n-a fãcut numai atât, cãci el a fost mai
mult decât un om, a fost ca acei uriaºi despre care povestesc basmele ºi poeziile
cã rupeau stejarul din pãdure ºi îºi înãlþau fruntea pânã la nori.
El a vãzut în ºcoalã numai începutul ºi numai sâmburele din care trebuia sã
rodeascã o mare reformã socialã. Când se va putea scrie pe-ndelete istoria vieþii
sale, se va vedea atunci cum s-a desfãºurat planul sãu de acþiune, cum a urmãrit
niºte idei fundamentale pânã în cele mai mici amãnunte, se va vedea în opera sa
lãrgimea de concepþie a filosofului, iluziile poetului, preciziunea matematicului,
devotamentul ºi abnegaþiunea apostolului. Cãci el a considerat ideile drept forþe
care pot sã miºte lumea, el a avut încredere în izbânda binelui împotriva rãului;
el a fost un mare optimist, pe care nu l-au descurajat piedicile, nu l-au înfrânt
loviturile oricât de grele au fost, ci dimpotrivã toate acestea par-cã erau
îndemnuri pentru a-ºi îndoi, a-ºi întrei puterile“.
În lucrarea de faþã, ca ºi în studiile introductive ale fiecãrui volum, am
cãutat sã dovedesc ceea ce întrevãzusem în 1912.
Gh. Adamescu
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Activitatea ministerialã a lui Spiru Haret se împarte în trei epoci, corespunzând cu anii când a fost ministru de Instrucþiune Publicã ºi Culte:
1897–1899, 1901–1904, 1907–1910.
În aceste epoci el pune în practicã mare parte din ideile ce emisese în
„Raportul“ sãu din 1884 (fãcut în calitate de inspector general), în proiectele de
legi ce alcãtuise pentru construcþia localurilor de ºcoli primare (publicate în
1889) ºi din cele cuprinse în proiectul de reformã a învãþãmântului prezentat de
D.A. Sturdza (1886), la care colaborase în calitate de secretar general.
* * *
Învãþãmântul nostru a dobândit o lege de organizare în 1864 sub regimul
statutului, fãrã discuþiune în Parlament. Aceastã lege a fost foarte criticatã, a
suferit câteva modificãri de amãnunt, dar multã vreme n-a putut fi înlocuitã, cu
toate loviturile ce i s-au dat ºi în ciuda câtorva încercãri a câtorva miniºtri(88),
încercãri ce s-au terminat fie prin retragerea proiectelor, fie prin respingerea lor
de cãtre Parlament, ceea ce a adus retragerea propunãtorului din guvern.
Aceastã lege stabileºte trei grade de învãþãmânt: primar, secundar ºi
superior.
Învãþãmântul primar cuprinde „instrucþiunea elementarã“ care se declarã
obligatorie între 8-12 ani. Învãþãmântul secundar cuprinde licee ºi gimnazii,
apoi seminarii, ºcoale de bele-arte, profesionale ºi secundare de fete. Cel
superior cuprinde facultãþi de litere, ºtiinþe matematice ºi fizice, de medicinã.
Învãþãmântul primar este în sarcina comunelor în ce priveºte localul, mobilierul ºi încãlzitul; în sarcina statului în ce priveºte personalul ºi materialul didactic.
Legea nu defineºte caracterul învãþãmântului secundar, dar se vede, din
lista „învãþãturilor“ notate, cã e menit a da o culturã generalã, afarã de ºcoalele
care prin însãºi titulatura lor aratã ce scop au.
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Facultãþile vor fi reunite în universitãþile (Iaºi ºi Bucureºti) conduse de
cãtre un rector.
Legea mai cuprinde tot în învãþãmântul secundar niºte „ºcoale reale“, care
au de scop „a da învãþãtura trebuincioasã pentru executarea unei arte sau
profesiuni“. Aceste ºcoale se vor înfiinþa de municipalitãþi sau de persoane sau
instituþiuni particulare. Organizarea ºi programa acestor ºcoale se vor stabili ºi
modifica de întemeietori, cu aprobarea ministerului. Vor fi: ºcoale de agriculturã, de industrie, de comerþ. Afarã de aceste ºcoale (care au în parte ºi
programa fixatã), legea vorbeºte ºi de niºte „ºcoale reale“, care n-ar fi nici de
agriculturã, nici de industrie, nici de comerþ, dar ar avea ºi ele scopul cuprins în
definiþia generalã (învãþãturã pentru exercitarea unei profesiuni), deoarece atât
cele trei feluri de ºcoale cât ºi acestea sunt toate cuprinse într-o secþiune specialã
a legii sub titlul de „ºcoale reale“. Pentru ºcoalele din grupa celor trei se fixeazã
ºi numãrul lor: 3 de agriculturã, 7 de industrie, 8 de comerþ. Pentru celelalte
ºcoale „reale“ nu se dã nicio preciziune. De fapt, municipalitãþile au început a
le înfiinþa sub numele de gimnazii reale ºi le-au dat o organizaþie asemãnãtoare
cu celelalte „gimnazii“ ale statului, cu mai mare dezvoltare a studiilor de ºtiinþe
matematice ºi fizice.
Legea din 1864 se ocupã ºi de formarea personalului necesar acestor ºcoale
ºi stabileºte urmãtoarele:
a) profesorii de licee ºi facultãþi vor fi luaþi din absolvenþii unor ºcoale
normale, ce aveau sã se înfiinþeze.
b) învãþãtorii ºcoalelor din sate se vor numi din cei care au trecut cursul
primar.
c) institutoarele ºcoalelor primare de fete (din oraºe) se vor recruta dintre
absolventele ºcoalelor secundare de fete (în care se învaþã ºi pedagogia) ºi din alte
persoane cu certificat de gimnaziu. Nu se vorbeºte în special nimic despre
profesorii de gimnazii ºi despre institutorii ºcoalelor primare de bãieþi (din oraºe).
Aceastã lege începe a fi aplicatã la 1 septembrie 1865. Aplicaþiunea ei dã
naºtere la multe dificultãþi, din cauza lipsurilor ei, ºi numeroase legi speciale,
regulamente generale ºi speciale precum ºi programe se succed repede în cursul
anilor pentru a îndeplini aceste lipsuri.
În aceastã situaþiune gãseºte Haret învãþãmântul în 1883, când este numit
inspector general al ºcoalelor ºi de ea se ocupã în „Raportul“ sãu din 1884.
* * *
Despre învãþãmântul primar vorbeºte puþin Haret în acest „Raport“: „nu
doar pentru cã nu ºtiu cã toate ramurile de învãþãmânt sunt strâns legate între ele
ºi cã starea uneia nu se poate modifica fãrã ca celelalte sã se resimtã, nici pentru cã nu aº avea de emis oarecare idei în privinþa învãþãmântului primar sau
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superior, ci pentru cã acest raport ar lua proporþiuni prea mari…“ El atinge mai
mult chestia recrutãrii personalului didactic necesar ºcoalelor primare urbane.
Dupã legea din 1864, acest personal se recruta prin concurs asupra materiilor
învãþãmântului primar ºi gimnazial. Lipsa unui regulament, a unor instrucþiuni
precise etc. a avut urmãri foarte rele: „...concursurile sunt de cele mai multe ori
aºa de puþin serioase încât se strecoarã candidaþi de o slãbiciune rarã; aºa cã nu
e imposibil a se gãsi pe urmã institutori ºi institutoare care nu pot scrie o frazã
fãrã erori de tot felul, nici a compune o petiþiune, nici a face o înmulþire”1. De
aceea el zice cã aceastã situaþiune nu mai poate sã dãinuiascã.
Învãþãmântul secundar se compunea din: gimnazii ºi licee clasice
(înfiinþate ºi întreþinute de stat), gimnazii reale (înfiinþate ºi întreþinute de
comune). Ambele categorii de ºcoale dãdeau o culturã generalã (adicã nu
pregãteau pentru o anume profesiune, cum se zicea în lege), dar privitã din douã
puncte de vedere diferite: unele aveau de bazã clasicismul greco-latin
(cuprinzând însã ºi limbi moderne ºi ºtiinþe naturale ºi matematici), altele aveau
ca bazã limbile moderne ºi ºtiinþele naturale.
Comparând situaþiunea de fapt cu legea pe baza cãreia s-au înfiinþat
diferitele ºcoale, Haret constatã în „Raportul“ sãu2 cã legea din 1864 avea, pe
lângã lipsuri, „meritul de a fi cãutat sã reuneascã într-un sistem de învãþãmânt
începuturile, de multe ori fãrã legãturã între ele, ce erau pe atunci“ ºi zice: „dacã
s-ar fi aplicat în mod riguros, dupã ce i s-ar fi dat cortegiul necesar de
regulamente, planuri de studii, programe, localuri ºi toate celelalte, desigur cã
rezultalele ei ar fi fost foarte mulþumitoare“. Ce s-a întâmplat însã? „Deºi
neabolitã prin nicio lege, în realitate ea a fost desfiinþatã în toate modurile: unele
pãrþi s-au lãsat pur ºi simplu neaplicate, spre exemplu: ºcoalele reale [adicã =
profesionale] pânã mai dãunãzi3; ºcoala normalã superioarã pânã ieri4…
Alteori, cu ocazia votãrii bugetelor s-au fãcut creaþiuni, adaose, suprimãri care
interesau fondul legii, s-au vãzut programele neaplicate… s-au creat ºcoli prin
simplã mãsurã bugetarã ºi s-a vãzut acest lucru extraordinar: ºcoli care singure
nu ºtiau scopul pentru care sunt create.”
Mai departe observã Haret5: cã nu s-a fãcut regulament pentru catedrele
universitare; cã s-au dat regulamente în flagrantã contrazicere cu legea; cã
programele n-au fost în concordanþã cu principiile stabilite în lege; cã s-au emis
ordine ºi circulare ministeriale, care nu erau în conformitate cu legea. Caracterizând aceastã stare de lucruri cu numele de „haos“, Haret zice: „A lãsa sã
1. Vol. I, p. 153.
2. Vol. I, p. 143.
3. Gimnaziile reale au început a se înfiinþa din anul 1875.
4. ªcoala normalã superioarã s-a înfiinþat în anul 1880.
5. Vol. I, p. 144.
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mai dureze aceastã stare de lucruri ar însemna a ucide învãþãmântul cu totul. O
îndreptare urgentã este indispensabilã“. El însã nu cerea atunci chiar „refacerea
din nou“ a edificiului învãþãmântului, ci numai „a se armoniza legislaþiunea
ºcoalelor“ ºi, mai ales, o administraþiune cu spirit de strictã legalitate, cu mijloace suficiente de informaþie ºi cu serviciu de control bine organizat.
Examinând apoi detaliile, Haret constatã urmãtoarele: consiliul general,
instituit de legea din 1864 ca un organ care sã stabileascã în fiecare an un
contact între minister ºi reprezentanþii corpului didactic din þarã, a fost
transformat într-un simplu fabricant de programe, obligat sã lucreze repede, fãrã
rãgazul necesar cerut de studiile ce ar fi sã se facã. De aceea s-au publicat multe
programe ºi s-au schimbat chiar dupã un an de la punerea în aplicare. „O
programã, cât de bunã ar fi, nu poate da niciun rezultat decât cu condiþia de a
putea funcþiona în pace un timp îndelungat”1.
Nu s-a fãcut un plan unic, adicã nu s-a stabilit un acord necesar între
diferitele feluri de ºcoale care sunt în legãturã unele cu altele. „Nu e dar cu
putinþã a se face nimic bun, când cineva întreprinde a face, spre exemplu,
programa liceelor, fãrã a avea în vedere de aproape nu numai programa
ºcoalelor primare, dar chiar ºi pe ale universitãþilor ºi pe a ºcoalelor speciale“2.
Nu s-au studiat serios proiectele prezentate consiliului general de cãtre consiliul
permanent ºi uneori au lipsit ºi studiile acestuia din urmã; de aici incoerenþe,
scãpãri din vedere, de multe ori o îngrãmãdire excesivã de materie la unele
studii. Apoi, aºa cum sunt, lipseºte acestor programe orice indicaþiune metodicã
în legãturã cu caracterul general al categoriei de ºcoale pentru care sunt fãcute;
ele „sunt simple enumeraþiuni de capitole distribuite pe clase“.
Dar ºi aºa, bune-rele cum sunt, punerea lor în aplicare a lãsat de dorit, fiindcã
administraþia centralã nu le-a pãstrat mai mult timp, nu a fãcut – în cazuri de nevoie
– programe de tranziþiune, le-a aplicat deodatã în toate clasele ºcoalei în loc sã
procedeze la aceasta an cu an, le-a publicat prea târziu. Pentru acest din urmã fapt
citeazã ca exemplu programa de liceu votatã de consiliu la 25 septembrie, publicatã
în „Monitor“ la 30 septembrie, ca sã se aplice la 1 octombrie!
Corpul didactic în bunã parte nu e la înãlþimea misiunii lui. Cauza
principalã este greºita lui recrutare. Dupã legea din 1864 cine avea examenul
general de liceu (bacalaureatul) era pus la un examen asupra materiei catedrei
vacante ºi, dacã reuºea, era numit; asemenea, dacã suplinea doi ani era numit.
Mulþi din cei numiþi în acest din urmã mod „nu meritau nici atunci aceastã
onoare ºi nici nu au fãcut nimic de atunci încoace ca s-o merite.“3 O nouã lege
din 1879 pune condiþia de admitere la concurs diploma de licenþã sau doctorat
1. Vol. I, p. 147.
2. Vol. I, p. 148.
3. Vol. I, p. 158.
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în ramura din care face parte catedra vacantã. Dar erau aºa de puþini licenþiaþi
încât nu se puteau satisface nevoile învãþãmântului, cãci numãrul licenþiaþilor nu
trecea de 7 pe an, iar al catedrelor vacante nu se cobora sub 58. ªi atunci ce s-a
fãcut? S-au numit suplinitori „chiar fãrã niciun fel de titlu“. Haret i-a vãzut la
lucru ºi ne spune despre ei: „Dar nu numai capacitatea le lipseºte, ci încã ºi
tragerea de inimã, ca unii ce nu sunt siguri de azi pe mâine. De altã parte,
ºcolarii ºi publicul, obiºnuiþi a vedea înaintea lor atâtea incapacitãþi ce poartã
numele de profesori, se deprind a nu mai da stima cuvenitã nici celor ce o
meritã, ceea ce e o cauzã puternicã de discredit pentru corpul profesoral“1.
Pentru ºcoalele secundare de fete nu exista în lege nicio normã. În genere
profesoarele s-au luat dintre absolventele ºcoalelor zise „centrale“, adicã fãrã o
pregãtire superioarã învãþãturii pe care au s-o predea; unele s-au cultivat singure
dupã numire; altele au rãmas elemente slab pregãtite.
Din cauza modului de recrutare, deci, vine nivelul scãzut al multora din
membrii corpului didactic. La aceasta se adaugã programe lipsite de indicaþii
metodice (la un personal fãrã nicio pregãtire pedagogicã ºi în parte ºi fãrã cea
ºtiinþificã necesarã catedrei); e apoi lipsa de control (cu atât mai necesarã cu cât
personalul e mai puþin pregãtit), cãci este (aºa era în 1884) un singur inspector
general pentru tot învãþãmântul; în fine, lipsa de sancþiuni pentru cei ce nu-ºi fac
datoria (cãci toate pedepsele se dau în urma unui proces în faþa unei comisiuni de
judecatã compusã din profesori, iar autoritatea centralã e mai fãrã nicio putere).
Dacã serviciul de inspecþiune este aºa de redus, nici directorii ºcoalelor
secundare nu au autoritatea necesarã pentru a supraveghea cu seriozitate mersul
învãþãmântului în instituþiunea ce conduc, fiindcã puterea lor este pusã sub
controlul necontenit a douã consilii: consiliul ºcolar ºi conferinþa clasei, care nu
pot fi fãcute responsabile din cauzã cã sunt compuse din multe persoane. Deci
disciplina – ºi a profesorilor ºi a elevilor – e în genere foarte puþin serioasã. De
aici urmeazã frecventarea neregulatã a multor profesori, scurtarea timpului
destinat cursului. „Se cautã aºa de mult a împuþina timpul de lucru încât mai cã
i-ar veni cuiva a zice cã unii mai mult se gândesc cum sã scape de clasã decât
cum sã o facã“.2 Haret a mai socotit ºi zilele de sãrbãtori extra-regulamentare ºi
a ajuns la un total de 76 de zile3, astfel cã anul ºcolar se reduce la maximum
„200 de zile sau 28 sãptãmâni… ºi, în aceste zile chiar, durata lecþiunilor se mai
reduce prin absenþe, apel nominal ºi recreaþiuni!”
Tot de aici vine ºi neîndeplinirea programelor de cãtre unii profesori.
Pe lângã scãderile constatate în corpul didactic, se adaugã lipsa de cãrþi
didactice bune, lipsa materialului didactic (hãrþi geografice, istorice, colecþii de
1. Vol. I, p. 160.
2. Vol. I, p. 192.
3. Vol. I, p. 192.
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mineralogie, botanicã, zoologie, aparate de fizicã ºi chimie etc.). Mai rãu însã e
faptul cã ºi acele care sunt, în unele ºcoli nu sunt întrebuinþate. „Am vãzut
aparate de fizicã ruginite, acoperite de pulbere, sparte, colecþii de mineralogie
aruncate grãmadã într-un colþ de dulap, fãrã catalog ºi fãrã numere, sticle cu
preparaþiuni chimice, purtând încã pecetea de la fabricã“.1 ªi citeazã Haret
rãspunsul dat de un profesor, întrebat de ce nu utilizeazã aparatele din laborator:
„ªcolarii abia învaþã fãrã experienþe, dar cu experienþe“.
De asemenea, nu existã la ºcoalele secundare biblioteci pe care sã le poatã
utiliza profesorii ºi elevii, deºi în fiecare an se înscriu oarecare sume în bugetul
fiecãrui liceu, gimnaziu etc.
În fine ºcoalele secundare au localuri improprii. „Cele mai multe ºcoli sunt
instalate în niºte localuri ce sunt în aºa stare încât sunt o ameninþare pentru sãnãtatea
copiilor ºi chiar pentru viaþa lor. ªi aceasta e adevãrat nu numai pentru ºcoalele
rurale ºi primare urbane, dar ºi pentru majoritatea ºcoalelor secundare”2.
În privinþa capacitãþii elevilor, dupã legile de atunci existau ca mijloace de
constatare examenele anuale ºi bacalaureatul. Bacalaureatul, introdus
principial în 1864, a suferit multe modificãri în organizarea lui. Importanþa ce i
s-a dat a adus scãderea importanþei examenelor anuale, care ajunsese a fi simple
formalitãþi. „Cãci bacalaureatul, care prin sine nu dovedeºte nimic în privinþa
capacitãþii elevilor, a ruinat examenele anuale, ce erau o instituþiune în adevãr
utilã“3 mai ales în anii când prezentarea la bacalaureat nu presupunea trecerea
efectivã, cu examene, a claselor de liceu, examenul de bacalaureat a fost o
adevãratã nenorocire pentru învãþãmânt. ªcolile speciale particulare de
pregãtire, aºa numitele „fabrici de bacalaureat“, atrãgeau pe toþi elevii leneºi sau
incapabili de a urma an cu an ºi dãdeau naºtere la felurite bãnuieli, mai cu seamã
cã în fruntea acestor ºcoale de pregãtire se gãseau profesori universitari, care
puteau fi câteodatã numiþi în comisiuni. Mãsura aceasta s-a abrogat dupã câtva
timp, dar relele ei consecinþe au persistat… „Oricum ar fi lipsa de priveghere a
lãsat sã se înrãdãcineze neglijenþa ºi indiferenþa la examene ºi a lãsat, ceea ce e
mai rãu, sã se creadã cã aceste examene nu mai au importanþa de altãdatã.
Aceastã împrejurare, adãugatã pe lângã aceea cã ºcolarii în tot timpul cât sunt
în liceu au ochii þintiþi la bacalaureat ºi – când lucreazã – nu lucreazã decât în
vederea lui, a fost una din cauzele scãderii seriozitãþii examenelor de promoþiune ºi, prin urmare, a nivelului învãþãmântului în anii din urmã“4.
O altã urmare a scãderii importanþei examenelor anuale a fost situaþiunea
aºa numiþilor „corigenþi“. Posibilitatea de a da un nou examen la septembrie,
care la început se mãrginea la un numãr restrâns de obiecte, s-a extins prin abuz
1. Vol. I, p. 197.
2. Vol. I, p. 199.
3. Vol. I, p. 199.
4. Vol. I, p. 205.
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la mai multe, ba chiar la toate. „...astãzi, în septembrie, se face pe de a-ntregul
examenul general al tuturor repetenþilor de la ianuarie, fãrã a li se cere nicio
justificare de, boalã, cum zice art. 94 din regulament, care, de altminteri, e fãcut
numai pentru cei care n-au dat deloc examen în ianuarie, iar nu pentru cei care
au dat ºi au rãmas repetenþi”1.
Examenele din septembrie, încurajate de consiliile ºcolare ºi chiar de
minister, au avut consecinþe grave. Ministerul „a ordonat examinarea din nou la
septembrie a tuturor celor care au venit sã-i cearã…, fãrã chiar a cere lãmuriri
de la consiliile ºcolare; a ordonat chiar reexaminarea a doua ºi a treia oarã a
aceloraºi ºcolari când nu izbuteau sã treacã… Mi-ar fi greu a descrie
dezordinea, slãbirea de disciplinã ºi de respect al legilor, abuzurile strigãtoare,
chiar practicile neoneste ce s-au introdus în ºcoli prin sistema aceasta. ªcolarii
lucrãtori au ajuns a fi o excepþiune; clasele s-au umplut de fiinþe leneºe venind
la ºcoalã fãrã a cãuta sã-ºi deie aparenþa unei ocupaþiuni: fãptuitori de toate
tulburãrile, nesupuºi ºi chiar insolenþi cu profesorii, siguri fiind cã aceºtia nu au
nicio putere asupra lor. Toþi conteazã pe examenul din septembrie, pentru care
se preparã nu prin studii, ci prin intervenþiunea pe lângã profesori… ºi prin
oricare alte mijloace de a-ºi asigura bunãvoinþa lor. Pe tot timpul vacanþei,
profesorii sunt astfel asediaþi de solicitãri, uneori de intimidãri, de mai multe ori
de oferiri de bani sub o formã mai mult sau mai puþin ascunsã. Cei care rezistã
la toate sunt, din nenorocire, în minoritate. Ceilalþi sunt puºi într-o adevãratã
imposibilitate de a rezista din cauza presiunii… care, mai ales în oraºele mici,
este o forþã considerabilã… Unii iau meseria de preparatori ai ºcolarilor pe care
tot ei i-au lãsat repetenþi… Câte bãnuieli se nasc de aici! ªi mai multe exemple
au arãtat cã e posibil a se gãsi profesori care profitã de aceastã situaþiune tulbure
pentru a face o adevãratã speculã de note“2.
Acest trist tablou este fãcut de Haret cu o adevãratã strângere de inimã, dar
cu hotãrâre ºi cu convingere cã a spune adevãrul este o datorie de onestitate.
„Datoria mea – zice el cãtre ministru – este a vã da socotealã exactã de tot ce se
petrece în învãþãmânt ºi nu mi-aº îndeplini-o în conºtiinþã, dacã nu aº face tot
ce pot pentru a vã comunica ºi dumneavoastrã îngrijirea de care sunt cuprins eu
în faþa neregularitãþilor ce v-am expus ºi a rezultatelor funeste ce au avut“3.
ªi trebuie sã notãm în parantezã cã Haret nu s-a sfiit a arãta ºi vinovãþia
organelor ministerului în toate aceste împrejurãri ºi sã observãm, spre cinstea
vremurilor de atunci, cã ministrul nu s-a supãrat, nu a crezut cã inspectorul
„saboteazã“ (cum s-ar zice azi) activitatea lui ºi nu i-a cerut demisia, ba chiar
curând dupã aceea Haret deveni secretar general.
1. Vol. I, p. 206.
2. Vol. I, p. 207.
3. Vol. I, p. 207.
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Raportul mai semnaleazã obiceiul de a se face examinarea cu bilete, ceea
ce preface examenul într-o loterie, ºi obligaþia pusã în legea din 1864 ca notele
la lucrãrile scrise sã se dea în Conferinþã, ceea ce ar presupune cã membrii
Conferinþei ºcolare au citit toate lucrãrile. Haret aratã cã aceste mãsuri restrâng
libertatea profesorului ºi sunt un blam pentru profesori, iar de aplicat mãsura
notãrii în conferinþã este imposibilã. „Motivul acestei absurditãþi a fost temerea
de parþialitate din partea profesorilor. Dacã, însã, pe de o parte o asemenea temere poate fi fundatã pânã la un punct, pe de alta cât rãu nu face mãsura ce s-a
luat din cauza ei! [...] Aceasta este o injurie pentru cei buni, fãrã a fi totdeauna
un frâu pentru ceilalþi. Cel mai bun mijloc de a moraliza pe oameni este a le
mãri respectul de ei înºiºi, iar nu a-i micºora ºi în ochii lor ºi în ai altora. [...]
Cum de se crede cã din o reunire de oameni neoneºti va ieºi o adunare onestã!…
Profesorii de obiectele cele mai disparate au drepturi egale în darea notelor la
fiecare obiect: nota profesorului respectiv se pierde printre celelalte“.1
Ca neajunsuri mai mici observã Haret greºita þinere a cataloagelor ºi a matricolelor. Mai importantã este chestiunea absenþei elevilor de la cursuri.
„Frecventarea neregulatã influenþeazã nu numai învãþãtura, dar ºi conduita“.2
Haret terminã observaþiile asupra ºcoalelor secundare cu o mare chestiune,
care a fãcut totdeauna în activitatea ulterioarã obiectul preocupãrilor sale în
toate împrejurãrile: „Un foarte grav defect al întregului nostru învãþãmânt fãrã
excepþiune este de a nu se ocupa decât de instrucþiune, ºi nicidecum de educaþiune”3. „Profesorul, când a spus ºcolarului cã Alexandru cel Mare ºi-a pierdut
coiful în bãtãlia de la Granic sau când a pus vorbe româneºti în locul altora
latineºti dintr-o carte, crede cã nu mai are nimic de fãcut. ªcolarul, când ºi-a
scris verbul ce i s-a dat sã conjuge sau a învãþat pagina ce i s-a dat sã reciteze,
socoteºte cã nu i se mai poate cere nimic. ªi unul ºi altul se înºealã ºi mai mult
profesorul decât ºcolarul, cãci ºcoala are de scop a forma buni pãrinþi de familie
ºi buni cetãþeni… Se poate prea bine concepe un bun cetãþean ºi pãrinte de
familie care sã nu ºtie istoria coifului lui Alexandru cel Mare; însã cineva care
nu va avea iubire de familie ºi de þarã, onestitate, curaj civic ºi militar,
abnegaþiune, simþ de dreptate nu e cu putinþã a fi cetãþean folositor; din contra
va fi mai mult decât un ignorant o piedicã, dacã nu un pericol, pentru þara ºi
familia lui“. Vina o au ºi profesorii în parte, cãci mulþi nu se preocupã deloc de
aceastã problemã, unii sunt prin purtarea lor în ºcoalã ºi în societate exemple
primejdioase pentru elevi; dar ºi autoritãþile superioare ºcolare sunt de vinã, cãci
„au lucrat totdeauna ca ºi când ar da puþinã importanþã consideraþiunilor de felul
acesta“. Haret recunoaºte cã profesorii rãi sunt „rari de tot“, dar faptul de a se
1. Vol. I, p. 206.
2. Vol. I, p. 219.
3. Vol. I, p. 220.
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tolera prezenþa lor în ºcoalã ºi în corpul didactic fãrã nicio sancþiune este el
însuºi un rãu exemplu ºi este o pricinã de descurajare pentru cei ce-ºi fac
datoria.
Tot aºa de grav este ºi faptul cã nici familiile nu se gândesc la
consideraþiunile acestea. Puþini pãrinþi se intereseazã de stãruinþa ºi purtarea
copiilor, puþini – mai ales când e vorba de clasele superioare – supravegheazã
purtarea lor afarã din ºcoalã; iar în multe cazuri când autoritãþile ºcoalelor
respective iau mãsuri de represiune, pãrinþii se plâng la minister ºi acesta le dã
dreptate „chiar când n-au, fãrã a întreba direcþiunea“.
Aceeaºi observaþie face el ºi pentru educaþia patrioticã: „În ºcoalele
noastre, ideea naþionalitãþii nu se vede nicãieri [...] Nicio încercare de a se
dezvolta patriotismul copiilor [...] Niciodatã n-am auzit din gura ºcolarilor
bucãþi potrivite pentru a aprinde patriotismul [...] Cântecele ce se învaþã [...]
niciunul nu se raporteazã la ideile patriotice”1.
* * *
Învãþãmântul particular avea o vechime respectabilã când s-a fãcut legea
din 1864. El fãcuse multe servicii statului. De aceea, legea i-a lãsat o mare libertate, dând totuºi dreptul ministerului de a-i da autorizaþie de funcþionare ºi de
a supraveghea ce se petrece în cuprinsul ºcoalei ºi de a o închide la caz de
nevoie. Se pare cã articolele respective din lege se referã aproape exclusiv la
ºcoalele primare. Ministerul însã nu a uzat de drepturile sale, ºi Haret, studiind
situaþia din timpul inspectoratului sãu, a constatat nereguli importante ºi fapte
dãunãtoare bunei educaþiuni a elevilor ºi lipsuri în instrucþiunea lor. A gãsit ºcoli
care funcþioneazã fãrã autorizaþiune ºi unele „care au lãsat de dorit în privinþa
moralitãþii sau a igienei“, ºcoli bulgare în care se învãþa cã Dobrogea face parte
din Bulgaria; în privinþa examenelor ministerul n-a avut o atitudine fermã ºi
stãruitoare, ci a oscilat de la o mãsurã la alta.
* * *
Despre internatele statului a constatat cã ele lasã de dorit ºi din punct de
vedere material ºi din cel moral. „Ca instalaþiune, localuri vechi, dãrãpãnate,
strâmte, umede, fãrã aer, nici luminã, rãu distribuite, rãu îngrijite, de multe ori
de o necurãþenie rarã: adevãrate cuiburi de infecþiune… Sunt internate unde
paturile în dormitoare sunt aºezate în douã rânduri, unul peste altul. Bãi nu sunt
nicãieri în localul ºcoalei ºi numai la douã sau trei ºcoli este câte o micã sumã
1. Vol. I, p. 224.
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prevãzutã în buget pentru îmbãiatul ºcolarilor. Alimentarea nu e supusã la nicio
regulã de igienã. Mobilierul în starea cea mai primitivã, aºa cã deseori se vãd
ºcolari pãrãsind internatul eu defecte fizice… În unele internate, deja nesuficiente numai pentru numãrul de bursieri prevãzut în buget, s-a început a se
admite ºi solvenþi… De vreo trei ani s-a luat obiceiul a se admite ºi supranumerari, dintre cei cãzuþi la concursurile pentru burse. Sunt internate care, pe
lângã 80 interni regulaþi, adãpostesc 18 supranumerari”1.
Haret scrie cu amãrãciune cã, de multe ori, a arãtat constatãrile sale
ministerului, dar nu s-a luat nicio mãsurã de îndreptare. El adaugã apãsat:
„Statul este rãspunzãtor de sãnãtatea ºi viaþa copiilor ce a luat sub protecþia sa;
el nu are dreptul a lua nimic din ceea ce li se cuvine“.
Pentru el, chestiunea supranumerarilor are o mare importanþã ºi de aceea cere
desfiinþarea lor. Ce este în adevãr aceasta? Legea prevede cã orice bursã de la stat
se dã prin concurs. La licee se prezintã totdeauna un mare numãr de candidaþi: sã
zicem 100 pentru 10-20 de locuri. Cei clasaþi în primele locuri se admit bursieri.
Cei respinºi se resemneazã, cãci vãd cã ei au fost mai puþin pregãtiþi decât ceilalþi.
Dar, dacã se mai primesc încã vreo câþiva (fie ºi numai 2) supranumerari, aceºtia
nu se mai pot lua dupã vreo normã, ci dupã stãruinþele ºi protecþia de care s-ar
bucura. Nu este acesta un exemplu demoralizator pentru copii?
Haret mai observã cã personalul de supraveghere în internate e nesuficient
ºi nepregãtit; cã în fiecare an sunt cazuri de bursieri care rãmân repetenþi (ºi
uneori nu pierd bursa); cã aceste internate, aºa cum sunt, costã pe stat sume
importante.
* * *
Un capitol special consacrã Haret în „Raportul“ sãu gimnaziilor reale2, arãtând anomaliile în organizarea lor, în programã, în alegerea oraºelor unde s-au
înfiinþat. „Dacã este adevãrat cã comerþul ºi industria sunt interesate mai în special de gimnaziile reale, trebuia ca asemenea ºcoli sã se înfiinþeze de preferinþã
tocmai în locurile unde este comerþ ºi industrie“.3 ªi, în realitate, afarã de Brãila, nu se mai gãsesc asemenea gimnazii în oraºe mari comerciale, ci în Dorohoi,
Slatina, Cãlãraºi. ªi cele care sunt, pe lângã lipsurile materiale, au una mare: nau corp didactic cu pregãtire specialã. Foloasele ce aduc, în starea de azi, sunt
prea neînsemnate ºi, de aceea, Haret crede cã s-ar putea desfiinþa toate fãrã
pagubã sau, dacã se pãstreazã cele ce sunt în fiinþã, sã se reorganizeze.

1.Vol. 1, p. 237.
2. Vol. I, p. 248.
3. Vol. I, p. 256.
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* * *
Aceeaºi stare întristãtoare prezintã seminariile preoþeºti, poate în mai mare
mãsurã decât alte categorii de ºcoale. O programã învechitã (de la 1872), care e
uneori o simplã înºirare de titluri ºi alteori numai o numire genericã („Zoologia,
Agronomia“ º.a.) ºi aceste cu lipsuri ºi inadvertenþe, fãrã un curs de limba
românã, fãrã un curs de geografie; localuri tot aºa de rele ca ale altor ºcoale, o
administraþie interioarã abuzivã ºi fãrã respect de regulamente ºi ordine
ministeriale: iatã caracteristicile seminariilor în epoca în care scrie Haret
raportul sãu. „Nu pot sã mã întind cât ar trebui pentru a descrie dezordinea,
dispreþul de legi ºi autoritãþi ce domneºte în administraþia celor mai multe.
Aceastã deplorabilã stare de lucruri a mers chiar pânã la malversaþiune din
partea unora ºi nepedepsirea acelora a dat curaj ºi altora… Dacã e adevãrat cã
ºcoala trebuie sã fie focar de moralitate ºi respect al legilor, dacã seminariile, cu
deosebire, trebuie sã formeze oameni de o moralitate, nereproºabilã, cãci scopul
lor în societate va fi exclusiv moralizarea poporului, execesele acestea îºi vor
vedea sfârºitul cât mai neîntârziat. Pentru aceasta trebuie o priveghere foarte
severã“.1 Haret nu spune aici tot ce ºtie, cãci fãcuse în anul 1884 mai multe
rapoarte despre neregularitãþile de la seminarul „Veniamin Costache“ din Iaºi ºi
constatãrile aceastea au avut de rezultat destituirea directorului.
În afarã de aceste mari scandaluri ruºinoase, mai ales pentru o ºcoalã
preoþeascã ºi condusã de feþe bisericeºti, erau o sumã de greºeli grave, între care
pune Haret în primul rând: examenele de corigentã ºi externii. Sã explicãm acestea.
Menirea acestor ºcoale de a da bisericilor slujitori demni ºi bine pregãtiþi
din toate punctele de vedere impunea, fireºte, în funcþionarea lor o serie de
mãsuri mai severe decât în alte categorii de ºcoale. De aceea, se hotãrâse ca elevii sã fie interni (bursieri, cei mai mulþi) ºi nimeni nu punea în discuþie aceasta.
Iatã însã cã unii directori încep a primi ºi externi. Afluenþa era mare: a) fiindcã
din seminarii absolvenþii puteau avea deodatã o carierã: preoþia; b) fiindcã toþi
elevii din seminarii erau scutiþi de serviciul militar ºi o datã ºterºi din controale,
beneficiau de aceastã scutire chiar dacã nu se fãceau preoþi; c) fiindcã învãþãtura
din seminarii putea sã-i conducã la diverse cariere, prin examene de diferenþã.
De altã parte, toþi cei rãmaºi repetenþi la ianuarie erau admiºi sub diferite motive
sã-ºi „corecteze“ notele ºi se promovau prin examene scandaloase în luna lui
septembrie. Mai mult: „Liberarea certificatelor de absolvire dã loc la
neregularitãþi. Am avut ocaziunea sã constat cã s-au liberat certificate la ºcolari
rãmaºi repetenþi sau chiar la oameni ce n-au urmat niciodatã în niciun seminar“.
Toate acestea justificã alarma pe care o dã Haret în raportul sãu.
1. Vol. I, p. 260.
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* * *
O serie de observaþii mai puþin grave se vãd ºi în privinþa ºcoalelor normale
primare ºi a ºcoalelor secundare de fete. ªi aici se constatã lipsã de ordine, de
disciplinã serioasã ºi de pãzirea dispoziþiilor din regulament.
Încheierea lui Haret este aceasta: „Am crezut cã este pentru mine o
adevãratã datorie de onestitate a vã expune lucrurile în toatã nuditatea lor, fãrã
a cãuta sã îndulcesc culorile. Mi s-a pãrut cã acest din urmã procedeu ar fi fost
lipsit de bãrbãþie ºi cã, dacã e vorba a îndrepta relele de care suferã
învãþãmântul, trebuie sã avem curajul a le privi în faþã, a le judeca cu sânge rece
ºi a cãuta îndreptarea“.1
Acestea sunt constatãrile fãcute de Haret în calitate de inspector. Sunt triste,
desigur; dar el nu este un observator rãutãcios, având un fel de satisfacþie sã
arate relele, sã le exagereze chiar cum s-a zis atunci în cele ce s-au scris despre
„Raportul“ sãu. El a fost obiectiv ºi imparþial. Constatând rezultatele rele ale
activitãþii ºcoalelor, a cãutat cauzele, le-a semnalat, a fãcut parte dreaptã,
arãtând câtã este vina personalului ºcolilor ºi câtã este a administraþiunii
centrale ºi, de câte ori a fost nevoie, a afirmat cã între „învãþãtorii“ de toate
categoriile sunt ºi elemente care meritã chiar laude. Apoi – ceea ce n-au voit sã
recunoascã cei ce l-au criticat – Haret nu s-a mãrginit la partea aºa-zicând
distructivã, ci a dat un loc important pãrþii constructive. La fiecare punct,
arãtând ce este rãu ºi de ce este rãu, a adãugat ºi propunerile lui de îndreptare ºi
aceasta a fãcut-o în mod amãnunþit, nu prin afirmaþiuni vagi ºi superficiale, ci
cu calcule de tot felul în raport cu posibilitãþile momentului.
Iatã o serie de exemple:
1. A criticat programele ºcolare în redacþia lor, în procedura de alcãtuire ºi în
deasa lor schimbare ºi dupã aceea a propus ca lucrarea lor sã fie datã nu unui corp
numeros format din persoane cu vederi ºi tendinþe opuse, ci unei comisiuni
restrânse. „Aceastã comisiune va fi permanentã; membrii ei vor fi persoanele cele
mai cunoscute atât prin capacitatea ºtiinþificã ºi pedagogicã, cât ºi prin cunoºtinþa
aprofundatã a þãrii ºi a trebuinþelor ei. Programele elaborate de dânsa ºi aprobate,
ministerul nu le va putea modifica nici întinderea prin adaoase sau supresiuni, nici
dispoziþiunea. Reformele parþiale vor reveni aceleiaºi comisiuni. Ea va putea sã
cearã pãrerea oricui va crede de cuviinþã sã viziteze ºcoalele pentru a-ºi da seama
de rezultatele date de programe ºi de schimbãrile ce s-ar pãrea cã trebuie sã li se
aducã… Ea va elabora corpul întreg al tuturor programelor dupã un plan pe care-l
va hotãrî de mai nainte ºi care va forma obiectul unei legi. Fiecare programã va
trebui sã indice materia de tratat în fiecare an; se va arãta în linii generale metoda
ce trebuie sã urmeze profesorul…“2
1. Vol. I, p. 275.
2. Vol. I, p. 149.
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Întreb pe orice om de ºcoalã dacã nu ar fi fost spre binele ºi progresul
învãþãmântului aplicarea integralã a acestei propuneri ºi dacã nu trebuie sã
regretãm cã ea s-a aplicat numai în parte?
S-ar pãrea cã i s-ar putea aduce obiecþiunea cã e prea centralistã ºi nu dã
posibilitatea de manifestare pãrerilor corpului didactic. O asemenea obiecþiune
ar fi neîntemeiatã, pentru cã în însãºi formularea ei se vede cã comisiunea
trebuie sã stea în legãturã cu profesorii care experimenteazã programele, iar în
capitolele de care ne ocupãm, el vorbeºte despre „necesitatea“ contactului între
minister ºi corpul didactic. Deºi criticã mai ales metoda de lucru a consiliului
general, gãseºte cã poate avea o mare utilitate, fiind „un corp, format din
delegaþi veniþi din toate colþurile þãrii ºi aparþinând tuturor ramurilor de
învãþãmânt, care sã þinã în curent pe ministru cu trebuinþele ce e chemat sã
satisfacã… întrunirile lor sunt de cea mai mare importanþã, cãci dau ministrului
un mijloc de a se convinge prin sine însuºi de starea lucrurilor în întregul câmp
al învãþãmântului, de a cunoaºte de aproape pe administraþii sãi ºi a fi cunoscut
de dânºii“1.
2. Dacã cineva ar zice cã organizarea acestui consiliu general are un
caracter oarecum oficial ºi nu poate avea destulã libertate în activitatea sa, Haret
are o pãrere ºi mai largã: „Este câtva timp de când profesorii de toate gradele au
format Societatea corpului didactic, care, între altele, a întreprins a organiza
congrese anuale ale corpului didactic din toatã þara. Eu cred cã, dacã aceste
congrese ar fi încurajate ºi susþinute de minister, ar putea deveni un factor
considerabil în progresul învãþãmântului. Ele ar da pe de o parte profesorilor
mijlocul de a se apropia ºi cunoaºte intre dânºii, iar pe de altã ar fi un chip de a
se cunoaºte multe nevoi“.
Am cunoscut activitatea acestei societãþi la începutul carierei mele
profesorale ºi am fost într-o vreme chiar unul din secretarii comitetului central,
pe când Gr. ªtefãnescu era preºedinte. Ea s-a dizolvat pe la 1898–1899, mai ales
din cauza amestecului intereselor politice, lucru de care se temea Haret în 1884,
cãci zice în „Raportul“ sãu: „Ar trebui numai a se evita utopiile ºi toate
tendinþele strãine învãþãmântului, ceea ce nu ar fi, poate, aºa de greu, cum ar
crede cineva la prima vedere“. ªi totuºi… a fost greu, aºa de greu!
3. Criticând modul de recrutare al corpului didactic primar urban, Haret nu
se mulþumeºte a cere un titlu ºcolar superior gimnaziului, ci doreºte sã înfiinþeze
niºte ºcoale speciale care sã-l pregãteascã, la fel cu ºcoalele normale pentru învãþãmântul rural. „Crearea de ºcoli normale pentru institutori e o necesitate absolutã. Niciun sacrificiu nu trebuie cruþat pentru aceasta ºi sunt sigur cã nu l-ar
refuza nici þara…“2.
1. Vol. I, p. 151.
2. Vol. I, p. 154.
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Pentru institutori ar fi sã fie o ºcoalã cu doi ani de studiu, numai internat,
cu o disciplinã severã, având ºi o ºcoalã primarã de aplicaþie. El calculeazã toate
cheltuielile ºi dã cu preciziune costul acestor ºcoale. Absolvenþii ei vor fi numiþi
cu titlu „provizoriu“, pe de o parte pentru a se constata ºi prin practicã rezultatele învãþãmântului în ºcoala specialã, pe de alta pentru a-i sili pe noii numiþi
sã fie stãruitori ºi sã se perfecþioneze singuri. „Ministerul trebuie sã aibã
neîncetat ochii asupra noului admis ºi, dacã vede cã nu este ºi nici nu se poate
ridica la înãlþimea cerutã, are drept a refuza indefinit numirea definitivã ºi chiar
a-l depãrta de la post“.1 Apoi adaugã: „Ceea ce am zis aici se potriveºte nu numai pentru institutori, ci pentru toate gradele de învãþãmânt, fãrã excepþiune“.
În ce priveºte pe institutoare, socoteºte cã ºcoalele „centrale“, numite ºi
„institute pedagogice“, existente atunci sunt suficiente, cu o condiþie: „Predarea
pedagogiei sã nu fie numai de formã, cum este acum, nefiind fortificat prin nicio
practicã ºi mãrginindu-se numai în învãþare mecanicã de precepte abstracte“.
4. Calitatea inferioarã a unei mari pãrþi din corpul didactic secundar o
atribuie Haret faptului cã facultãþile de litere ºi cele de ºtiinþe nu produc destui
licenþiaþi în raport cu numãrul catedrelor vacante în fiecare an ºi, deoarece
diploma de licenþã este indispensabilã pentru admiterea la concurs, concursurile
nu se pot þine ºi locurile vacante se ocupã de suplinitori, care – dupã un numãr
de ani – se definitiveazã.
Ca sã se remedieze rãul, el propune douã soluþiuni:
- Una care s-ar putea aplica imediat: a se da o nouã organizare concursului.
„Concursul sã se facã nu numai asupra materiei ce are sã predea candidatul ca
profesor, ci ºi asupra aceleia de grad imediat superior, adicã un candidat pentru
cursul inferior va fi examinat ºi de aceeaºi materie din cursul superior, un
candidat pentru cursul superior ar fi examinat de oarecare pãrþi din studiile
facultãþilor; iar ca titlu se va cere: licenþa pentru catedrele de curs superior,
bacalaureatul pentru cele de curs inferior… Modul acesta de recrutare va
continua pânã când facultãþile vor da cel puþin 20 de licenþiaþi pe an“.
- Alta care ar cere ºi oarecare cheltuieli în plus, trasformându-se ºcoalele
normale superioare înfiinþate în 1880, dupã modelul ºcoalei normale superioare
din Franþa. Actuala ºcoalã normalã „nu-ºi meritã numele, de vreme ce, ºcolarii
ei nu învaþã într-însa metodele de învãþãmânt, nici nu fac vreo practicã pedagogicã; ea nu este decât un internat de universitate… Internatul e cauzã de
cheltuieli ce se pot evita, pe lângã rãul cel mare, adicã restrânge numãrul
tinerilor ce s-ar putea folosi de ºcoalã“2. El doreºte o altã organizaþie. Presupune
cã profesorii ce fãceau atunci cursuri la „ªcoala normalã“ ar face conferinþe ºi
lucrãri „nu numai pentru un numãr limitat de ºcolari, ci pentru toþi ºcolarii
1. Vol. I, p. 156.
2. Vol. I, p. 168.
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facultãþilor respective…; ar dispune de biblioteci ºi de laboratorii, având tot ce
trebuie pentru a permite ºcolarilor sã experimenteze singuri; s-ar distribui prin
concurs 48 de burse cu o sumã suficientã pentru a asigura existenþa unui ºcolar
modest ºi laborios; atât bursierii cât ºi cei fãrã burse ar fi obligaþi a face lucrãri
regulate, a rãspunde la interogaþiuni la epoci determinate; bursierii care nu ar
lucra cu sârguinþã ar fi expuºi a-ºi pierde bursa.”1 Fireºte, internatul se va
desfiinþa ºi cu banii economisiþi de la nevoile internatului s-ar plãti celelalte
trebuinþe ale acestei noi organizãri. Studenþii ce doreau sã îmbrãþiºeze cariera
didacticã trebuia sã urmeze cursul de pedagogie la facultatea de litere ºi sã
predea apoi lecþiuni într-un liceu al statului. Aici gãsim ideile ce vor fi utilizate
mai târziu la crearea „Seminariilor pedagogice“.
5. Pentru profesoarele ºcoalelor de fete, Haret noteazã cã s-au gãsit absolvente ale ºcoalelor secundare care au trecut examenul de bacalaureat ºi s-au
prezentat la concurs. El observã cã numãrul lor este prea mic faþã de catedrele
vacante ºi pregãtirea aceasta nu e tocmai fericitã. „ªcoalele secundare de fete
dau o instrucþiune care se deosebeºte de aceea care se dã în gimnaziile de bãieþi;
însã programa de bacalaureat conþine lucruri inutile unei profesoare de ºcoale
de fete, cum sunt limbile clasice vechi; alte pãrþi, din contra, sunt sacrificate la
bacalaureat, pe când în educaþiunea fetelor au o importanþã relativ mare. Prin
urmare, de vreme ce bacalaureatul cere unei fete o mare cheltuialã de forþe ºi nu
o preparã îndestul pentru cariera de profesoarã secundarã, legislatorul nu trebuie
sã consacre bacalaureatul ca mijloc de a-ºi forma personalul didactic feminin”2.
ªi de aceea propune a se înfiinþa o anume ºcoalã cu un curs de trei ani, cu
eleve recrutate dintre absolventele externatelor sau ºcoalelor secundare de fete,
care vor fi parte interne, parte externe. „Cursul întreg va fi fãcut în spiritul unei
adevãrate ºcoale normale“.
6. O datã recrutat, personalului corpului didactic trebuie sã i se dea atenþiune
ºi din punctul de vedere al salarizãrii. Pentru a aduce o îmbunãtãþire în aceastã
direcþiune, Haret pune în discuþie o propunere formulatã de cineva în presã. Pe
atunci, fiecare catedrã avea un numãr de ore fix ºi plata tuturor catedrelor era
aceeaºi (de ex. un profesor de latinã cu 10-12 ore pe sãptãmânã egal cu un
profesor de filosofie cu 4 ore pe sãptãmânã); adicã unii erau favorizaþi, alþii
nedreptãþiþi. Se propunea stabilirea unui minimum de circa 12 ore pe sãptãmânã,
reunindu-se câte douã catedre pentru un profesor. Cu modul acesta, profesorii
vor fi mai bine plãtiþi, iar statul nu va cheltui mai mult. Problema este discutatã
pe larg ºi cu tablouri de combinaþiuni ºi de cheltuieli, în raportul sãu.3

1. Vol. I, p. 168.
2. Vol. I, p. 170.
3. Vol. I, p. 173.
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7. Lipsa de control fiind una din cauzele scãderii nivelului învãþãmântului
în ºcoalele secundare, Haret propune, pe lângã o bunã organizare a serviciului
de inspecþiune al ministerului, sã se dea directorului ºi drepturile – ºi mai ales
putinþa – de a face el în prima linie controlul în ºcoala ce conduce: „Este natural
a se face tot posibilul pentru a prevedea fiecare ºcoalã cu un director bun, care
sã aibã toatã autoritatea necesarã ºi acþiune suficientã“.1 Chestiunea este discutatã pe larg ºi cu toate amãnuntele în raportul de care ne ocupãm.
8. Pentru progresul învãþãmântului, Haret crede necesar a se dezvolta
bibliotecile ºcoalelor secundare ºi a se face din laboratorii o realitate; dar cu
deosebire stãruieºte asupra localurilor. El aratã care erau, în acel moment,
localurile a cãror construcþiune trebuie realizatã cât mai neîntârziat, calculeazã
sumele necesare ºi cere ca statul sã facã numaidecât un împrumut pentru acest
scop anume. „Dacã este vorba a se alege întru crearea de ºcoli nouã fãrã
personal, fãrã localuri, fãrã mobilier ºi material didactic, ºi între dotarea celor
existente cu cele ce trebuie pentru a da bune rezultate, mi se pare cã îndoiala nu
mai este permisã“.2
9. În privinþa promoþiunii ºi a bacalaureatului, Haret, dupã ce a fãcut critica,
propune: suprimarea examenului de bacalaureat, fortificarea examenelor de
promoþiune de la o clasã la alta, instituirea unui examen de absolvire (el zice:
„de ieºire“) „care sã aibã de scop a arãta nu ºtiinþa candidatului, care este destul
de probatã prin examenele din liceu, ci pânã la ce punct instrucþiunea ce a
cãpãtat i-a format spiritul ºi judecata. Pentru aceasta el nu se va face prin
chestiuni asupra detaliilor diverselor obiecte… ci li se vor da ca obiecte de
compoziþiuni scrise disertaþiuni asupra unui subiect de istorie, unei chestiuni de
literaturã, traducþiuni din limba francezã, latinã ºi elinã, probleme de matematici
care sã dea loc la discuþiuni, chestiuni generale de fizicã, chimie, ºtiinþe
naturale. Examenul oral va fi mai restrâns ºi fãcut în acelaºi spirit”3.
10. Pentru Haret, nici chestiunile zise mici nu trebuiesc neglijate, cãci ele
contribuie la alcãtuirea mai bunã a unui tot important. De aceea, el dã în raport
norme pentru cataloagele profesorilor, pentru registrele de prezenþã, pentru
matricolele ºcolare; propune mãsuri pentru a se asigura frecventarea regulatã a
ºcolarilor etc.
11. Deºi aratã neajunsurile mari ale învãþãmântului particular, el nu este
adversarul lui; din contrã, afirmã cã statul trebuie sã priveascã cu ochi buni
ºcoalele private ºi pe acelea care dau instrucþiune dupã programe proprii ºi, mai
ales, pe acelea care aplicã programa statului. „Statul nu este în putere a procura
singur toate instituþiunile de culturã de care are nevoie þara. Dacã vine iniþiativa
privatã sã aducã concursul sãu, trebuie sã se respingã? Negreºit cã nu. Din
1. Vol. I, p. 184.
2. Vol. I, p. 201.
3. Vol. I, p. 214.
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contra, sã se încurajeze ºi sã i se înlesneascã calea, cãci idealul, cel puþin în
materie de învãþãmânt, este ca þara sã fie în stare a-ºi procura singurã
învãþãmântul, fãrã concursul guvernului… Sã ne aducem aminte cã în Statele
Unite, þara unde învãþãmântul este poate cel mai înfloritor, guvernele nu
cheltuiesc cu ºcolile decât o micã parte din sumele ce costã ele, deºi aceste sume
sunt colosale“.1 ªi precizeazã anume: „Dacã învãþãmântul privat ar fi conform
cu cel din ºcolile statului ºi ar da toate garanþiile cuvenite, ar fi în interesul
statului a recunoaºte studiile fãcute întrînsele întocmai ca ºi pe cele fãcute în ale
sale proprii... Aceasta e nu numai util, ci de datoria statului“.2
12. În privinþa gimnaziilor „reale“, dupã ce a arãtat situaþia lor în legea din
1864 ºi în practica lucrurilor, observã situaþia lor singularã în primul rând din
cauza faptului cã sunt întemeiate ºi întreþinute de comune sau judeþe. Dacã se
pãstreazã aceastã dispoziþiune, statul trebuie sã aibã faþã de ele aceeaºi atitudine
ca ºi faþã de orice ºcoalã particularã, dar mai bine este, dupã pãrerea lui, sã nu
rãmâie în starea de atunci: „Învãþãmântul real e de o trebuinþã imperioasã pentru noi; nu rãmâne decât a începe cât mai neîntârziat a lucra serios pentru a-i da
organizaþiunea trebuitoare”3.
Ce era anume de fãcut? 1) Sã i se dea o organizaþiune completã printr-o
lege; 2) Sã se mãreascã numãrul anilor de studii la 7; 3) Sã se asigure un rost
absolvenþilor acestor gimnazii. El propune ca ei sã poatã fi admiºi în ºcoalele
speciale ºi superioare, unde se dã un învãþãmânt „real“, în ºcoala de farmacie,
de veterinãrie, militare, chiar în Facultatea de ºtiinþe „ºi de medicinã“ zice el;
4) Sã i se formeze un corp didactic.
Cu aceastã ocaziune propune ºi înfiinþarea unui Politehnicum: „Fãrã dânsul, gimnaziile reale vor fi lipsite de coronamentul necesar oricãrui învãþãmânt
general“. Asemenea aratã cã e indispensabil a se modifica articolul din lege care
cere absolvirea unui „liceu“ pentru a se înscrie în universitate, spre a se înlesni
intrarea la aceste facultãþi a absolvenþilor acestor gimnazii.
13. În privinþa internatelor, ale cãror lipsuri au fost arãtate cu prisosinþã, are
o propunere foarte interesantã. Erau atunci 4 internate (de ºcoli secundare) cu
un total de 194 bursieri. Toþi aceºtia sã fie strânºi într-un liceu numai de interni,
cu o bunã organizaþie: „personalul didactic cel mai ales, o administraþiune
perfectã, instalaþiuni ºi material nu numai suficiente, dar chiar luxoase… liceu
model în accepþiunea cea mai largã a cuvântului“.4 Admiþându-se ºi un numãr
mare de solvenþi, mãrindu-se chiar numãrul bursierilor, aratã el cã s-ar putea
face acest liceu de 500 interni (sau 2 de câte 400) pentru care statul ar cheltui
numai suma pe care o cheltuieºte cu cele 4 internate aºa de rele.
1. Vol. I, p. 228.
2. Vol. I, p. 229.
3. Vol. I, p. 251.
4. Vol. I, p. 239.
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Haret recunoaºte cã sunt neajunsuri în aceste aglomeraþiuni de ºcolari, dar
dacã le comparã cu neajunsurile ce au copiii care locuiesc la gazde, ajunge la
concluziunea cã sunt de preferat internatele statului cu condiþia de a fi bine
organizate.
14. Pentru seminarii preoþeºti, Haret propune a se reduce cele opt existente
la douã cu câte 400 interni (190 bursieri ºi 210 solvenþi). Acestea s-ar putea
administra mai bine. Pentru ca din fiecare eparhie sã fie un numãr de elevi, se
va fixa un numãr de locuri pentru fiecare ºi la reºedinþa ei se va þinea concurs
pentru acele locuri.
15. În fine, Haret aratã cã þine la un mai mare succes pentru ºcoalele
normale ºi de aceea cere sã nu se mai numeascã învãþãtori decât dintre absolvenþii lor.
* * *
Iatã partea aºa zicând constructivã, propuneri precizate ºi, mai mult,
studiate cu de-amãnuntul, cu cercetarea obiecþiunilor ce s-ar putea face ori s-au
fãcut, uneori examinându-se chiar douã soluþiuni pentru aceeaºi problemã.
De aceea s-a zis, cu drept cuvânt, cã „Raportul“ lui Haret din 1884 este
temeiul unei reforme a ºcoalelor româneºti, care avea sã se realizeze în cursul
anilor urmãtori.
* * *
Cum s-a început ºi s-a dezvoltat aceastã reformã?
Aceasta se va vedea în introducerile ce preced fiecare volum cu operele
„Oficiale“ ale lui Haret în cele trei epoci ale funcþionãrii sale ca ministru (din
care urmeazã aici cea dintâi privitoare la epoca 1897–1899).
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II
Activitatea ministerialã a lui Haret
de la 31 martie 1897 pânã la 12 aprilie 1899

Haret devine ministru la 31 martie 1897. El era deputat de Ilfov ºi fusese
raportor al proiectului de lege prezentat de ministrul Petre Poni, pentru
modificarea legii învãþãmântului primar din 1893 (a lui Take Ionescu) ºi al
proiectului de lege prezentat tot de P. Poni pentru înfiinþarea Casei ªcoalelor.
Prin cel dintâi proiect el avusese mulþumirea sã vadã legiferate cele mai
importante dispoziþiuni ale proiectului din 1886, (alcãtuit pe când era secretar
general al ministerului); prin cel de al doilea vedea traduse în faptã propunerile
sale pentru clãdirea localurilor de ºcoli primare (publicate de dânsul în 1889,
dupã ce se retrãsese din funcþiunea de secretar general). În broºura de atunci1,
bazat pe constatarea destul de tristã cã comunele (rurale ºi urbane) sunt –multe
– lipsite de mijloace, se gândise cã va fi nevoie ca tot statul sã le vie în ajutor,
deºi principiul pus în legea instrucþiunii din 1864 era cã construirea ºcoalelor
primare este o obligaþiune comunalã. Statul, însã, nu era prea bogat ºi nu putea
sã ia asuprã-ºi aceastã sarcinã; de aceea, Haret imaginase ca Ministerul de
Instrucþie sã se împrumute de la Casa de depuneri cu suma de 15 milioane ºi
sumele ce treptat va lua sã le dea comunelor. Statul va amortiza datoria sa în 25
de ani, iar comunele în 50 de ani. Pentru aceasta alcãtuise un proiect de lege.
Având în vedere cã vor fi comune aºa de sãrace încât sã nu poatã folosi
dispoziþiile primei legi, a alcãtuit un al doilea proiect prin care statul face un
împrumut public (prin emisiune de rentã amortibilã de 5%) pentru suma de 5
milioane, din care sã ajute unele comune.
Al treilea proiect autoriza Ministerul Agriculturii sã procure gratuit din
pãdurile statului toatã lemnãria de care vor avea nevoie comunele pentru clãdiri
de localuri ºcolare.
Al patrulea proiect autoriza Ministerul sã mai emitã altã rentã amortibilã
pentru suma de 2.200.000 pentru ca din suma încasatã sã doteze ºcoalele cu
materialul didactic necesar.
O expunere de motive (în care se aratã consideraþiile legale ºi de fapt ºi se
calculeazã, dupã devize, cheltuielile parþiale ºi totale) ºi un proiect de
regulament însoþesc aceste proiecte de legi. Ajutat de arhitectul Filip Xenopol ºi
de Sãvulescu, arhitectul Ministerului, luând ca model un regulament francez,
Haret stabileºte toate detaliile construcþiunii, însoþindu-le de numeroase
1. Vezi colecþia de faþã nr. 2, vol. I, p. 277.
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instrucþiuni explicative, de care aveau sã se foloseascã primarii ºi arhitecþii
comunelor sau cei particulari care ar lua în întreprindere lucrarea.
De aceea legea Casei ªcoalelor de la 9 martie 1896 are (afarã de administrarea unor anumite fonduri) menirea „de a ajuta comunele la construirea
localurilor de „ºcoale primare ºi la dotarea acestor ºcoale cu mobilierul ºi
materialul didactic necesar“; adicã ideile cuprinse în primul ºi al doilea proiect
precum ºi al patrulea proiect din 18881. Fireºte, legea aceasta înscrie încã o datã
obligaþiunea comunelor de a clãdi localurile de ºcoale primare ºi doteazã noua
instituþiune cu un capital de 30 milioane pe care avea sã-i verse în curs de ºase
ani pentru ca ea sã împrumute comunele în scopul arãtat. Comparaþi articolele
din legea Casei ªcoalelor cu proiectele lui Haret ºi veþi vedea importanþa
contribuþiunii lui.
Împrejurãrile aduceau, deci, în fruntea Ministerului de Instrucþie, pe un om
care cunoscuse de aproape, ca inspector ºcolar, toate lipsurile ºi toate nevoile
învãþãmântului nostru, care apoi lucrase cu ministrul la conducerea generalã a
ºcoalelor. Deºi trecuse câþiva ani de la 1888 pânã la 1897, el nu se înstrãinase
de ale ºcoalei ºi amestecul lui în politicã îl lega tot de problemele învãþãmântului. Pânã acum criticase ºi fãcuse planuri de îndreptare; acum era chemat
sã procedeze la realizãri.
Douã probleme mari se înfãþiºau lui Haret, când lua în primire sarcina de
ministru: 1) sã desãvârºeascã aplicarea legii învãþãmântului primar aºa cum se
refãcuse în 1896; 2) sã continuie legiferarea începutã în 1893, adicã sã dea o
lege nouã învãþãmântului secundar ºi superior.

1.
Ajutat de tânãra lege a Casei ªcoalelor, el cerea comunelor sã ia mãsuri
energice pentru clãdirea localurilor de ºcoalã ºi arãta amãnunþit greºelile fãcute
pânã acum. Dupã principiile stabilite în 1861, cheltuielile învãþãmântului
primar erau împãrþite între stat (care sã dea personalul ºi materialul didactic) ºi
comunã (care sã dea localul ºi întreþinerea lui). Recensãmintele anuale stabileau
pentru fiecare comunã câþi copii trebuia sã meargã la ºcoalã ºi în raport cu ei sã
stabileascã numãrul învãþãtorilor. Statul numea, dupã putinþã, învãþãtorii ceruþi
(ºi putinþa lui era micã, fiindcã lipsea personalul pregãtit ºi nu erau nici prea
mari fonduri), dar în sãlile de clasã nu încãpeau aþâþi copii cât se puteau
încredinþa unui învãþãtor. Comunele þineau ºcolile în localuri închiriate sau,
chiar când construiau ele, nu le fãceau cum trebuie sau nu le aºezau în locuri
potrivite. Chestiunea aceasta a „locului potrivit“ este de Haret arãtatã în
1. Vezi Colecþia de faþã nr. 2, vol. 1, pp. 311, 313, 319.
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adevãrata ei importanþã. „Sunt oraºe, ºi oraºe mari, care au grãmãdite clãdirile
lor ºcolare una lângã alta în centrul oraºului, lãsând fãrã nicio ºcoalã cartiere
întinse din cele mai populate…, iar când a venit vorba a se face o împãrþire
raþionalã a oraºului în circumscripþii ºcolare, unele din localurile de ºcoli abia
clãdite au trebuit sã fie pãrãsite, ca inutile“.1
Din cauza aceasta a crescut numãrul institutorilor peste mãsura cuvenitã,
iar numãrul copiilor care pot avea loc în ºcoalele acestea a rãmas sub mãsura
cuvenitã. Erau, în epoca aceea, 77.380 de copiii în vârstã de ºcoalã în oraºe,
pentru care ar fi trebuit 967 institutori (dacã localurile ar fi fost cu sãli potrivit
de mari ºi bine aºezate dupã circumscripþii), dar în realitate statul plãtea 1.370
de institutori, iar în ºcoli erau locuri numai pentru 12.367 copii. Iatã anomalia
pe care o constatã Haret ºi cautã sã ia mãsuri: „Este cert cã sistemul acesta nu
poate sã continuie mai departe”2. De aceea, prima mãsurã o ia el: nu reduce
numãrul institutorilor, dar îi împarte altfel, cerând comunelor sã dau localuri
mai încãpãtoare ºi sã le aºeze altfel în cartierele oraºului încât sã creascã
numãrul de copii care sã aibã loc în ºcoli. Circulara din 25 august 18983,
cuprinde o luminoasã expunere de doctrinã ºi de fapt, prin normele stabilite,
rãmâne valabilã ºi astãzi.
În privinþa comunelor rurale, cautã sã ia însuºi iniþiativa. Prin deciziunea
din 28 ianuarie 1897 stabileºte numãrul de localuri ce urmeazã a se construi în
campania anului 1898, bazat pe posibilitãþile de ajutorare ale Casei ºcoalelor ºi
decide a se construi 542 sale de clasã, adicã 211 localuri, din care unele cu o
salã, altele cu douã, altele cu trei ºi altele cu patru4.
Înmulþindu-se sãlile de clasã va fi nevoie sã se aducã la ºcoalã mai mulþi copii
ºi, fiindcã pe atunci – ca ºi astãzi, vai! – nu prea trimiteau pãrinþii de bunãvoie
odraslele lor, Haret studiazã de aproape problema legatã cu frecventarea cursului
primar: obligativitatea ºcolarã ºi o expune amãnunþit în circulara sã din 30
ianuarie 18975: „Principiul învãþãmântului obligatoriu, pus în lege, trebuie
realizat, însã aceastã realizare urmeazã sã se facã în spiritul adevãrat al legii, care
nu este de a transforma obligativitatea învãþãmântului primar într-un impozit
oneros, ci de a tinde ca, treptat, fiecare copil sã vinã la ºcoala“6.
Pentru aceasta el precizeazã, slujindu-se de articolele legii ºi ale
regulamentului, cã mãsurile preventive, pânã sã se ajungã la amendã, trebuiesc
executate în termenele prevãzute ºi dupã împrejurãrile fiecãrei localitãþi. I se
adusese la cunoºtinþã cã, în unele pãrþi, învãþãtorii, spre uºurinþã, nu fãceau
1. Vol. I, p. 367.
2. Vol. I, p. 368.
3. Vol. I, p. 366.
4. Vol. I, p. 327, nr. 5 din Colecþie.
5. Vol. I, p. 329, nr. 6 din Colecþie.
6. Vol. I, p. 330.
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niciun fel de triaj între copiii trecuþi în recensãmânt, ci propuneau spre
amendare pe toþi care nu se înscriau de bunãvoie; de aceea, le dã sfaturi,
lãmurind categoriile de copii stabilite prin lege ºi insistã asupra unui fapt: sã nu
se înscrie mai mulþi copii decât poate cuprinde localul. Le mai spune apoi: sã nu
se înscrie mai mulþi copii ai unui pãrinte nevoiaº, lãsându-se la o parte unicul
copil al altora mai cu dare de mânã ºi alte detalii de acestea, pornite din
preocuparea cuminte de a împãca prescripþiunile legale cu stãrile de fapt pentru
ca activitatea ºcoalei sã nu devie nesimpaticã mai ales sãtenilor.
ªi fiindcã constata cã adesea nu reaua voinþã ci sãrãcia este cauza pentru
care pãrinþii nu-ºi dau copii la ºcoalã, Haret cãuta sã încurajeze ºi sã stimuleze
pe persoanele binevoitoare de a ajuta elevii sãraci în diferite chipuri. Apelurile
lui sunt ascultate. Prefecþii, primarii îºi fac un punct de onoare sã realizeze cât
mai mult bine în direcþia aceasta. O circularã din 11 ianaurie 1898 (Nr. 21.287)
are de rezultat organizarea de comitete pentru înfiinþarea de cantine; de aceea,
Haret, în ianuarie 1899, mulþumeºte tuturor pentru câte s-au fãcut în curs de un
an ºi dã îndemn ca binevoitorii sã-ºi îndrepte solicitudinea ºi faþã de copiii din
ºcolile rurale: „Cine nu ºtie cu câtã nevoie au a lupta bieþii copii de sãteni pentru
a urma la ºcoalã?! Depãrtarea, lipsa de drumuri, violenþa intemperiilor ºi lipsa
de protecþie contra lor (uneori lipsa de haine calde) pentru copii obligaþi a merge
pe câmp pânã a ajunge la ºcoalã sunt greutãþi pe care orãºenii nu le cunosc”1.
Cãutând toate mijloacele ca sã populeze ºcoalele rurale ºi cercetând cauzele
abþinerii sãtenilor, el se gândeºte cã una din ele ar putea fi ºi caracterul prea
teoretic al învãþãmântului ce se predã într-însele ºi din aceastã cauzã învãþãtorul
nu se poate apropia destul de sãteni ºi se plânge uneori cã este „un declasat“.
Dar n-o fi ºi vina pregãtirii învãþãtorilor?
De aceea, profitând de faptul cã directorul unei ºcoale normale îi
semnaleazã ca o lipsã în aceastã pregãtire necunoºtinþa agriculturii, Haret pune
o rezoluþie în care stabileºte principiile urmãtoare: 1) „învãþãtorul sã fie sãtean
el însuºi ºi prin urmare sã pãstreze iubirea pãmântului; 2) de aici urmeazã sã se
dea dezvoltarea lucrãrilor practice de agriculturã, horticultura etc.”2 Cu aceastã
ocazie el decide sã punã în studiu o reformã a ºcoalelor normale, ºi în privinþa
programei ºi în privinþa anilor de studiu, ºi ia mãsuri ca raportul în chestiune cu
rezoluþiunea lui3 sã fie rãspândit ºi în public ºi printre membrii corpului didactic
spre a asculta diferite pãreri.
Condus de ideea cã, într-un sat, învãþãtorul trebuie sã lucreze mânã în mânã
cu preotul, se adreseazã directorilor de seminarii ºi, amintindu-le cã art. 20 din
legea clerului prevede în programa seminariilor ºi noþiuni de agronomie, îi
1. Vol I, p. 385.
2. Vol. I, p. 334.
3. Vol. I, p. 334, nr. 7 din Colecþie.
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întreabã dacã n-ar fi mai bine ca acest curs (în loc de a se face teoretic, ca pânã
atunci) sã se facã printr-o practicã agricolã ºi care ar fi mijloacele la care s-ar
gândi ei pentru a se realiza acest lucru1.
În aºteptarea rãspunsurilor acestora. Haret purcede la organizarea
învãþãmântului agricol în ºcoalele normale2, afirmând, la început un adevãr,
care n-ar trebui sã fie niciodatã pus la îndoialã ºi care totuºi uneori a fost
neglijat: „Este indispensabil ca tot ce se învaþã în ºcoalã sã se înveþe în mod
serios, cu gândul de a utiliza acel învãþãmânt“3. Pentru aceasta hotãrãºte a se
numi un agronom sau un profesor special pentru agriculturã (pânã aici se fãcea
cursul de profesorul de ºtiinþe naturale); elevii sã lucreze la munca câmpului, iar
lecþiile teoretice sã le facã în lunile când este suspendatã aceastã muncã: fiecare
ºcoalã normalã va avea un teren de culturã4.
„Când normaliºtii vor termina ºi vor fi numiþi în învãþãmânt, vor primi
fiecare câte un numãr de arbori cu obligaþiunea de a-i planta ºi îngriji în grãdina
ºcoalei unde vor fi numiþi”5. Cu aceastã ocaziune, pentru a nu lãsa fãrã folos
învãþãtura aceasta practicã a normaliºtilor, dispune sã se organizeze, prin Casa
ªcoalelor, grãdini anume pe lângã fiecare ºcoalã ruralã unde se va putea ºi,
pentru ca învãþãmântul practic al pomiculturii sã nu râmâie nici pentru
absolvenþii ºcoalelor primare fãrã urme, dispune „ca fiecare ºcolar absolvent va
primi un numãr de pomi din pepiniera ºcoalei pentru a-i planta în grãdina
pãrinteascã”6.
În fixarea acestor detalii se vede spiritul practic al lui Haret, de a nu lãsa în
aer dispoziþiile sale, ci de a le urmãri pânã la a lor completã realizare.
Urmãrind sã facã învãþãmântul rural cât mai folositor pentru sãteni, el vede
cã este nevoie sã se ocupe de aproape de unul din elementele principale ale
acestuia: învãþãtorul.
Dupã noile legiuiri, învãþãtorul dobândise siguranþa stabilitãþii sale chiar în
locul unde a fost numit, cãci transferarea era o pedeapsã. Aceastã mãsurã trebuia
sã aibã corolarul ei: mijloace de a preveni ºi de a pedepsi abaterile de la datorie:
de aceea tot legea a dat mijloace de acþiune în mâna administraþiunii centrale.
Pentru Haret, care vedea chiar de atunci cât de mare poale fi rolul corpului
didactic primar ºi la oraºe, dar mai ales la sate – între locuitorii modeºti ºi ca
mijloace de trai ºi ca dezvoltare culturalã, se prezenta o nouã chestiune: „precum
legea dã acum mijloace mai sigure ºi mai potrivite de a se reprima abaterile,
trebuie sã fie ºi mijloace cât mai multe de a se recompensa zelul ºi bunãvoinþa…
1. Vol. I, p. 377.
2. Vol. I, p. 382.
3. Vol. I, p. 382.
4. La cele mai multe ºcoale Haret le ºi gãsise.
5. Vol. I, p. 383.
6. Vol. I, p. 383.
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pentru a le dovedi cã nu le lipseºte solicitudinea din partea autoritãþii centrale”1.
De aceea, la 3 octombrie 1898, prezintã Regelui un raport prin care îl roagã sã
decreteze înfiinþarea unei medalii speciale „ca rãsplatã a muncii pentru
învãþãmântul primar“2. Regele aprobã ºi semneazã decretul care se publicã la 2
octombrie 1898(89). Articolul 5 aratã rostul acestei medalii: „Se va acorda numai
pãmântenilor care vor fi adus servicii însemnate învãþãmântului primar ºi
educaþiunii populare, fie ca învãþãtori ºi institutori, fie prin servicii, donaþiuni
importante etc.“.
Introducând în acest articol ºi cuvântul „educaþiune popularã“, el
întrezãreºte posibilitatea de a folosi pe învãþãtori ºi institutori nu numai în
cuprinsul ºcoalei, ci ºi ca factor cultural afarã din ºcoalã. În acest scop, el dã o
deosebitã importanþã medalierii unui învãþãtor din jud. Dâmboviþa, dând mare
publicitate raportului sãu cãtre Rege ºi adresându-i lui laude ºi mulþumiri. Cazul
trebuie sã fie cunoscut3. Învãþãtorul se numea Grigore Rãdulescu ºi funcþiona în
comuna Bezdead. Ce fãcuse el? Înfiinþase o societate cooperativã în satul sãu ºi
nu raportase nimic Ministerului. Haret aflã de acest fapt, cere informaþii de la
revizorul ºcolar ºi spune Regelui: „De la 1893 pânã acum societatea a adus
servicii imense populaþiunii rurale ºi, din 23 societari câþi au fost la constituire,
azi suni 150, cu un capital de peste 30.000 lei“4; iar cãtre învãþãtor zice: „Dv. aþi
înþeles adevãratul caracter al misiunii ce aveþi. Învãþãtorul într-un sat nu trebuie
sã fie numai învãþãtor al copiilor; el trebuie sã fie ºi sfãtuitorul bun ºi luminat al
sãtenilor, pilduitorul lor la cele bune ºi folositoare pentru dânºii. Când învãþãtorul îºi înþelege astfel chemarea ºi rolul sãu este o adevãratã binefacere pentru
populaþia în mijlocul cãreia trãieºte”5. Iatã primele manifestãri ale activitãþii
extra-ºcolare, care avea sã ia mai târziu o dezvoltare atât de mare ºi începuturile
timide ale cooperaþiunii în þara noastrã! Ce frumos exemplu este acest caz, în
care ministrul descoperã pe un învãþãtor zelos ºi, poate exagerându-i meritele,
îl recomandã Regelui ºi-l dã de exemplu colegilor lui! Sã recunoaºtem cã e un
mijloc admirabil pentru a cuceri sufletele ºi pentru a pregãti oastea pe care avea
s-o utilizeze pentru marile realizãri de mai târziu.
Deocamdatã începe Haret cu propaganda antialcoolicã. La 1 octombrie
1897 se înfiinþase, prin hotãrârea lui, revista popularã „Albina“. Intre altele,
redactorii ei pornise o campanie contra alcoolismului, alãturi de o „ligã“
înfiinþatã la Iaºi(90). Ca sã ajute aceastã campanie, Haret adreseazã în august
1898 o circularã cãtre revizori, cerându-le sã îndemne pe învãþãtori „sã facã
1. Vol. I, p. 377.
2. Vol. I, p. 377.
3. Vol. I, p. 387, nr. 27 ºi 28 din Colecþie.
4. Vol. I, p. 387.
5. Vol. I, p. 387.
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sãtenilor conferinþe în contra alcoolismului”1. Tot atunci, se adreseazã ºi
mitropoliþilor ºi episcopilor rugându-i sã asocieze pe preoþi la aceastã luptã2.
Poate cã rezultatele n-au fost aºa de mari cum ºi le închipuia Haret ºi cum
credeam noi cei de la „Albina“, dar nu e mai puþin adevãrat cã avem aici un
moment înãlþãtor din trecutul activitãþii corpului didactic primar.
Asemenea tot la învãþãtori se adreseazã Haret când vrea sã înfiinþeze
biblioteci populare în sate. Era pe atunci – a fost ºi mai târziu ºi bine ar fi sã nu
fie ºi azi! – o constatare întristãtoare: afarã de sãtenii care nu urmaserã deloc la
ºcoalã, se gãseau fãrã ºtiinþã de carte ºi mulþi tineri care terminaserã douã trei
clase primare ºi chiar cursul întreg. Din ce pricinã? ªcoala nu-ºi fãcuse datoria?
În mare parte, nu; cei mai mulþi învãþãtori munceau serios ºi la probele ce se
cereau în timpul cât asemenea tineri erau în ºcoalã se dovedeau silinþele lor. Ce
se întâmpla însã dupã ce ei pãrãseau ºcoala? Nemaicitind nimic, pierdeau cu
încetul cunoºtinþele ºi ajungeau chiar… analfabeþi. Ca sã se îndrepteze aceastã
stare de lucruri se prezentau multe mijloace; unul din ele era înfinþarea de biblioteci. De aceea Haret: „În dorinþa de a pune la dispoziþiunea þãranilor cunoscãtori de carte mijlocul pentru întinderea cunoºtinþelor lor uzuale, pentru întãrirea
ºi înãlþarea simþimântului de oameni ºi de români, de a limpezi într-înºii ideea
de drept ºi datorie, de a-i pune în stare sã dezlege problemele de care sã izbesc
în calea vieþii lor, în fine de a le deschide sufletul pentru frumos, bine ºi
adevãr”3, înfiinþeazã, prin Casa ªcoalelor, deodatã 320 de biblioteci rurale4. Pe
baza regulamentului din 5 septembrie 1898 conducerea acestora vine în sarcina
directorului (la oraº) sau dirigintelui (la sat) ºcoalei. Fiindcã cele mai multe
ºcoale nu puteau sã aibã o salã de lecturã ºi pentru alte consideraþiuni, aceste
biblioteci aveau sã funcþioneze prin împrumuturi. ªtim cã nu peste tot
bibliotecile acestea ºi-au putut îndeplini menirea; dar începutul trebuia fãcut ºi
spre onoarea lui Haret lui îi revine meritul de a fi fãcut prima organizare urmatã
de punerea în practicã a unor nobile preocupãri.
Dacã vom mai spune cã Haret a fãcut noi regulamente pentru administrarea
interioarã a ºcoalelor primare rurale (26 iulie 1898) ºi urbane (30 iulie 1898) ºi
pentru examenul de absolvire a cursului primar (26 februarie 1899) vom fi spus
ce a fãcut Haret pentru învãþãmântul elementar. Trebuie sã mai adãugãm un cuvânt despre o altã întocmire a lui spre a realiza învãþãmântul primar superior. E
vorba de ºcoalele primare superioare cu aplicaþiuni practici de viticulturã
(Regulamentul de la 3 septembrie 1897). Deºi legea învãþãmântului primar din
1896 prevedea obligativitatea pânã la 14 ani, ea însã nu mai da putere statului
1. Vol. I, p. 364.
2. Vol. I, p. 365.
3. Vol. I, p. 381.
4. Vol. I, p. 381.
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sã urmãreascã pe cei ce ar fi terminat cursul elementar (4 clase urbane, 5 clase
rurale) la 11 sau 12 ani, pentru motivul foarte puternic cã nu existau alte ºcoale
în care sã fie chemaþi a învãþa absolvenþii cursului elementar, de la vârsta de
11-12 ani pânã la 14 ani, ºi, de altfel, înþelesul obligativitãþii pânã la aceastã
vârstã este cã se referã numai cursul elementar. Haret face un regulament bazat
pe art. 33 din lege, care prevede sub titlul „învãþãmântul complementar“ cã se
pot înfiinþa „când s-ar simþi trebuinþa“ niºte ºcoale primare superioare, pe care
avea sã le întreþinã statul (cu suma corespunzãtoare unei ºcoale primare
ordinare) de o parte ºi de alta judeþul, comuna sau chiar particularii. El
înfiinþeazã douã asemenea ºcoale primare superioare în douã localitãþi de
podgorii cu doi ani de studii, în care, pe lângã cunoºtinþe generale, sã se înveþe
viticultura, oenologia ºi pomologia (acestea predate de un specialist). ªcoalele
vor avea destul teren ca sã se poatã planta vie ºi pomi. Elevii vor face lucrãrile
necesare ºi vor fi plãtiþi dupã un tarif special. Sumele acestea se vor aduna, se
vor depune la Casa de economie ºi se vor libera ºcolarilor la terminarea
studiilor. Produsele viei ºi livezii se vor vinde prin licitaþie ºi sumele încasate
vor forma un fond special al ªcoalei, pãstrat de minister.

2.
Cea mai importantã lucrare a lui Spiru Haret în aceastã epocã este reforma
învãþãmântului secundar ºi superior, sancþionatã la 23 martie 1898. În capitolele privitoare la activitatea lui parlamentarã se va vedea cele urmate pânã când
proiectul devine lege; aici vom vorbi despre legea însãºi.
Definiþiunea învãþãmântului secundar este uºor de dat, dacã ne mulþumim
a-i fixa locul în organismul ºcolar al unei þãri: este cel aºezat dupã învãþãmântul
primar ºi înainte de cel superior. Dacã voim sã-i dãm ºi o caracterizare, formula
obiºnuitã este: el dã instrucþiunea generalã. Se naºte imediat întrebarea: ce sunt,
atunci, ºcoalele normale, seminariile preoþeºti, ºcoalele de comerþ etc.? De aceea,
Haret, studiind în Raportul sãu din 18841, a stabilit douã categorii de ºcoale
secundare: unele dau instrucþiunea generalã, iar altele, pe cea specialã. El avea
atunci sã risipeascã o eroare: pe atunci existau niºte gimnazii reale ºi mulþi
credeau cã acelea sunt ºcoli „speciale“: de aceea, el argumenteazã convingãtor
cã ele sunt tot ºcoale care dau „instrucþiune generalã“, ca ºi gimnaziile ºi liceele
clasice, dar privite din alt punct de vedere; de aceea în legea sa din 1898, fãrã a
da o precisã definiþiune, mãrgineºte „învãþãmântul secundar“ la gimnazii ºi licee
(p. bãieþi) ºi la ºcoale secundare (p. fete). Astfel fiind, el cuprinde în legea sa
numai pe acele ºcoale secundare care dau instrucþiunea generalã, lãsând afarã pe
1. Vol. I, p. 139.
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cele care dau instrucþiunea specialã ºi cãrora va avea sã le dea numele de: ºcoale
profesionale. În felul acesta, chestiunea se lumineazã, caracterul diferitelor grade
de învãþãmânt se fixeazã: cel primar dã omului minumum de învãþãturã necesar
pentru a fi bun cetãþean, indiferent de gradul sãu de culturã ºi situaþia sa socialã;
– cel secundar dã învãþãtura generalã de care are nevoie acela care voieºte sã
urmeze studii superioare; – cel profesional (sau special) dã învãþãtura specialã cu
care poate cineva sã aibã o meserie (comerciant, preot, învãþãtor, agricultor,
meseriaº etc.), cãci a fost o vreme când devenea cineva învãþãtor având ca ºcoalã
de pregãtire numai învãþãmântul primar, preot asemenea, dupã o pregãtire
sumarã specialã (catiheþi), tot aºa agricultor, meseriaº etc. etc.; în fine,
învãþãmânt superior, care dã învãþãtura cea mai înaltã, fie cu scop de a contribui
la dezvoltarea ºtiinþei, fie cu scop de a servi societatea prin aplicarea cuceririlor
ºtiinþelor. Se vede de aici cã, din toate categoriile de învãþãmânt, numai cel zis
„secundar“ nu are un scop în sine; cine-l urmeazã nu poate dobândi o profesiune
decât dacã trece în învãþãmântul superior; de aceea ºi legãtura lui mai strânsã cu
învãþãmântul superior.
Având aceastã concepþiune ºi urmând a o pune în practicã, Haret se lovea
de o puternicã prejudecatã, care – trebuie sã mãrturisim – existã ºi azi: cã ºi
învãþãmântul secundar poate da o profesiune. Aceastã prejudecatã se baza pe
faptul cã era chiar realitatea aºa: nu se fãceau profesori de liceu ºi gimnazii
persoane care n-aveau alt titlu decât ºcoala unde aveau sã predea? De aceea, ºi
erau aºa de puþin populate facultãþile noastre (înfiinþate la 1864), în special
vorbind de cele de ºtiinþe ºi litere. Degeaba zice Haret: „liceul prin sine însuºi
nu este alt decât o preparare pentru universitate ºi, în mod logic, cel ce întreprinde sã urmeze liceul ar trebui sã se considere angajat a urma ºi
universitatea”1; degeaba adaugã: „este o mare greºealã de a crede cã toþi copiii
care au terminat cursul primar au dreptul, unii cred datoria, de a trece ºi în
liceu“2, cãci în fiecare an la fiece ºcoalã secundarã se grãmãdesc în numãr mare
copii care voiesc sã intre ºi pãrinþi care pretind locuri pentru copiii lor,
socotindu-se nenorociþi dacã aceºtia ar rãmânea pe din afarã. Legea din 1864
prevedea (art. 120) cã în gimnazii (licee) se vor admite „ºcolari care au vârsta
de cel puþin 10 ani ºi cunoºtinþa claselor primare“. Nicio restricþiune; nicio
modalitate de primire. Mãrginirea numãrului elevilor la 50 nu este o restricþiune, cãci acelaºi articol (115) zice: „când aceia vor fi mai mulþi, se vor crea
diviziuni care vor fi încredinþate la profesori divizionari.“ Astfel creºtea an cu
an numãrul ºcolarilor din licee ºi se înmulþeau clasele divizionare. ªi care era
rezultatul? „Clase umplute cu sute de ºcolari, mai totdeauna grãmãdiþi într-un
spaþiu nesuficient, într-un aer infectat, fãrã nicio supraveghere disciplinarã,
1. Vol. I, p. 340.
2. Vol. I, p. 339.
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neexaminaþi luni întregi ºi, când le vine rândul, în douã trei minute… Rezultatul
este deplorabil ºi pentru sãnãtatea ºcolarilor ºi pentru întregul învãþãmânt secundar; care este, putem zice, anihilat în cea mai mare parte”1.
De aceea Haret, prin douã circulare memorabile, una din octombrie 1897
(înainte de votarea legii) ºi alta din septembrie 18982 cautã sã justifice pentru ce
a introdus concursul de admitere în clasa I secundarã ºi sã îndemne corpul
profesoral a aplica în mod cât mai sever aceastã dispoziþiune, deoarece un
învãþãmânt secundar dat în condiþiunile rele semnalate de el nu folosesc nici
societãþii nici elevilor. Probã e numãrul cel mare de repetenþi: „în stare normalã
repetenþii ar trebui sã fie o excepþie în fiecare clasã ºi când ei devin regulã, este
dovadã pipãitã cã ºcoala merge rãu de tot“3. Altã probã este faptul cã din 100 de
elevi care intrã în clasa I numai 4 terminã liceul. „Ceilalþi rãmân pierduþi,
declasaþi, fãrã nicio carierã, aruncaþi de valurile vieþii de la un þãrm la altul,
eterni cerºetori de posturi, nenorociþi condamnaþi pentru toatã viaþa la supliciul
nesiguranþei zilei de mâine, aventurieri care devin pe zi ce merge, un pericol
social, prin creºterea necontenitã a numãrului lor”4.
Va recunoaºte oricine cã pentru a fi scris asemenea cuvinte într-o circularã
oficialã, trebuie ca sufletul lui Haret sã fi fost apãsat de mare durere.
Ce au devenit mulþimea de repetenþi care au pãrãsit liceele an cu an? Unde
sunt? Întrebarea aceasta, cu drept cuvânt îl tortura. O anchetã amãnunþitã asupra
soartei lor nu s-a fãcut atunci nici mai târziu; dar s-a putut totuºi vedea cã între
micii funcþionari de poliþie sau prin ministere, între învãþãtori, între agricultori,
între meseriaºi sau negustori sunt nenumãraþi dintre aceste „epave“ ale liceelor,
care în loc sã fi urmat vreo ºcoalã potrivitã pentru ocupaþia ce de nevoie au
îmbrãþiºat-o, au rãmas cu o vagã amintire a celor învãþate (Dumnezeu ºtie cum!)
în câteva clase de liceu ºi cu o stare sufleteascã deprimatã, poate cu convingere
cã sunt nedreptãþiþi ºi persecutaþi de oameni.
De aceea, Haret face apel la corpul didactic ca „sã-ºi dea seama de mãrimea
pericolului“, recunoaºte cã adresa sa este „un strigãt de alarmã pentru a deºtepta
pe oamenii de bunãvoinþã ºi a-i grupa într-o acþiune comunã în folosul binelui
public. Dascãlii trebuie sã înþeleagã cã, de astã datã, li se cere sã lucreze nu
numai ca învãþãtori ai copiilor, dar ca colaboratori pentru o prefacere în niºte
deprinderi deja vechi ale þãrii. Va fi, fãrã îndoialã, o lucrare grea ºi lungã, dar
tocmai greutãþile ei trebuie sã ne îmbãrbãteze la muncã ºi sã ne simþim onoraþi
cã corpul nostru se gãseºte cel mai demn ºi mai potrivit pentru a fi chemat la
aceastã sarcinã, pe care alþii n-au avut încã curajul sã ºi-o asume. Iar dacã, din
1. Vol. I, p. 336.
2. Vol. I, pp. 335, 353.
3. Vol. I, p. 336.
4. Vol. I, p. 373.
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contrã, corpul didactic nu va înþelege chemarea ce i se adreseazã sau nu va voi
sã rãspundã la dânsa, grea va fi rãspunderea lui în faþa þãrii, pentru cã-i va fi
refuzat un serviciu aºa de mare pentru viitorul ei. Grea va fi rãspunderea lui ºi
faþã de el însuºi, pentru cã va fi lãsat sã-i scape aceastã ocaziune de a merita
recunoºtinþa þãrii ºi de a se ridica în stima oamenilor cu dor de binele public“.1
Vai! de ce o asemenea circularã n-a fost retipãritã ºi mai târziu ca sã o poatã
citi atâþia oameni politici – ºi oameni de ºcoalã în acelaºi timp – care n-au vãzut
nenorocirea pe care – o presimþea Haret în 1898 ºi au contribuit ca prevederile lui
„pesimiste“ sã devie o tristã realitate?… E adevãrat, Haret spune cã în luarea
mãsurilor prin care a încercat sã puie o stavilã rãului „a cãutat sã lumineze pe
cetãþeni asupra interesului lor. Bineînþeles, fãrã a se preocupa de grija unei popularitãþi rãu înþelese, cãci ministerul socoteºte cã este pentru dânsul o adevãratã
datorie de onestitate de a se pune însuºi înainte, când este vorba de a împiedeca
efectele dezastruoase ale unei porniri rãu socotite“2. Frumoase cuvinte, despre care
se poate zice vorba lui Hristos: Cei ce au urechi de auzit sã audã!
* * *
Am arãtat care era concepþiunea lui Haret despre rolul învãþãmântului
secundar în societatea româneascã. Sã vedem cum îl organizeazã. Douã cicluri de
cunoºtinþe: patru clase inferioare, patru clase superioare. Aceasta pentru bãieþi;
pentru fete iarãºi douã cicluri de patru ani, însã cel inferior cu o clasã în plus pentru
elevele care n-ar voi sã urmeze ºi cursul superior, ci s-ar mulþumi cu cultura
dobânditã în primul ciclu, la care ar adãuga un an „consacrat în special studiilor
necesare femeii“. Haret nu este, prin urmare, partizanul egalitãþii absolute între
cultura de rang secundar a fetelor ºi a bãieþilor. Dacã pentru bãieþi, liceul are de
scop urmarea Universitãþii, pentru fete învãþãtura va fi în genere mãrginitã la
primul ciclu; totuºi el face concesiunea de a egaliza ºcoalele de fete gradul II cu
secþia modernã ºi dã chiar dreptul absolventelor de a se înscrie în universitate.
Liceul din legea lui Haret este cu totul deosebit de cel prevãzut în legea din
1864: el are opt clase în loc de ºapte; numai în primele patru învãþãturile sunt
comune tuturor elevilor, în cele patru urmãtoare unii elevi vor urma secþia
clasicã (având ca temei limbile latinã ºi elinã), alþii secþia realã (având ca temei
matematicile ºi ºtiinþele fizico-naturale). Ultimul alineat al articolului 3 zice cã
unii elevii din secþiunea clasicã, vor putea înlocui limbile elinã ºi latinã prin
ºtiinþele fizico-naturale din secþiunea realã3.
1. Vol. I, p. 374.
2. Vol. I, p. 374.
3. Îndatã dupã votarea legii, Haret înlocuieºte „Regulamentul ºcoalelor secundare“
publicat la 12 august 1898. Vezi „Lista legilor, regulamentelor“ la finele volumului III.
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Secþiunea a treia, care era, dupã textul citat mai sus, prezentatã ca o eventualitate, devine, dupã alegerea elevilor, cea mai importantã, i se ºi generalizeazã numele de „secþie modernã“.
Aceastã „trifurcare“ a fost întâmpinatã cu obiecþiunea cã ea impune unui
adolescent la 15 ani sã se decidã asupra studiilor ce va urma dupã terminarea
liceului ca sã se înscrie în una din cele trei secþiuni. Haret a rãspuns: 1) „în
vechiul sistem (al legii din 1861) optarea trebuia sã se facã chiar la clasa I, la
etatea de 11 ani, de vreme ce despãrþirea între liceul clasic ºi cel real chiar de
acolo începea… ºi fiecare oraº nu poseda ºi liceul real ºi pe cel clasic pentru ca
fiecare copil sã poatã merge la acela pe care l-ar fi preferat“; 2) „dacã mai târziu
(dupã clasa V sau a VI-a de liceu) un ºcolar crede cã a greºit calea, el poate
totdeauna sã o schimbe ºi sã treacã în altã secþiune printr-un simplu examen de
diferenþã asupra materiilor care diferã de la o secþiune la alta“. Aceastã nouã
organizaþie ºcolarã avea sã fie aplicatã de la 1 septembrie 1899 începând cu
clasa I ºi a V-a ºi pentru aceasta avea nevoie de o programã nouã. Haret numeºte
o comisiune de 92 profesori universitari ºi secundari care o întocmesc, o publicã
la 1 aprilie 1899. Dezbaterile acestei comisiuni au þinut mai multe luni;
proiectele, contra-proiectele ºi obiecþiunile aduse formeazã un mare volum,
interesant de consultat pentru cei ce ar voi sã scrie istoria învãþãmântului nostru.
Operaþiunea aceasta s-a realizat cu totul altfel decât se obiºnuise în anii mai
vechi, când – dupã cum observã Haret în „Raportul“ sãu din 1884 – se lucra cu
grabã ºi superficialitate trebuie însã sã recunoaºtem cã nici el n-a putut pune în
practicã acea „comisiune permanentã“, care sã se ocupe de programele tuturor
categoriilor de ºcoli pentru a le putea pãstra coordonarea în tot timpul. Chiar
dacã ar fi pus el temeiul unei asemenea instituþii, ea n-ar fi putut rezista
schimbãrilor politice. Totuºi s-a fãcut un mare pas pentru asigurarea bunului
mers al ºcoalelor secundare: aceste programe nu erau simple indicaþiuni de
titluri, ci fiecare avea materia cumpãnitã ºi aºezatã în raport cu timpul ce i se
acorda, apoi toate programele erau însoþite de indicaþiuni metodice destinate în
primul rând a face sã se înþeleagã bine spiritul în care avea sã fie predat fiecare
studiu ºi apoi a înlesni pe profesor în aplicarea ei.
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* * *
Nou a fost ºi modul de recrutare al profesorilor. Concursul pentru fiecare
catedrã în parte, prevãzut în legea din 1864, a fost înlocuit cu un examen de
capacitate. Concursul acela avea o calitate: cerea o adevãratã luptã între
candidaþi, ceea ce presupunea o temeinicã pregãtire ºi o mare desfãºurare de
energie: dar avea mai multe defecte în organizarea lui, în care întâmplarea avea
un rol prea mare. Un candidat putea sã cadã la o catedrã cu nota 9, fiindcã
concurentul lui obþinuse 9,5; iar la altã catedrã reuºea un concurent numai cu
7,50. Dupã noua sistemã, un candidat bine pregãtit nu poate fi respins, fiindcã,
chiar dacã ar fi altul mai bine pregãtit, acela va dobândi un loc mai sus pe listã,
dar nu-l va înlãtura pe el.
Pentru a fi admis la acest examen, se cere, afarã de licenþã, ºi o pregãtire
pedagogicã (lucru nou), doveditã prin urmarea unui curs de pedagogie la
universitate ºi urmarea conferinþelor ºi lucrãrilor practice ale unui seminar
pedagogic. Pentru îndeplinirea acestor cerinþe, legea prevede înfiinþarea unui
seminar pedagogic pe lângã fiecare universitate. Aceasta aduce desfiinþarea
ºcoalelor normale superioare, propusã în „Raportul“ din 18841.
Altã inovaþiune în chestiunea recrutãrii profesorilor este faptul cã va trebui
ca sã treacã examen pentru douã specialitãþi ºi vor fi obligaþi sã aibã cel puþin
12 ore de curs pe sãptãmânã. Prin aceasta se realiza propunerea pe care o fãcea
Haret în „Raportul“ din 1881, sugeratã de un profesor2, ceea ce avea sã aducã
pe de o parte micºorarea numãrului de profesori, pe de altã îmbunãtãþirea
situaþiei lor materiale, deoarece se putea da unuia mai multe ore plãtite deosebit
peste cele 12 ore obligatorii. Combinarea aceasta de ore, adãugirea unei clase
(VIII), funcþionarea celor trei secþiuni ale liceului, transformarea gimnaziilor
reale, existente atunci, în gimnazii clasice aduceau unele creºteri în buget.
Problema aceasta care ar fi pãrut neînsemnatã multor oameni politici, a fost
privitã cu seriozitate de Haret, studiatã cu amãnuntul în timpul pregãtirii
proiectului ºi publicatã într-o broºurã intitulatã „Cont de costul aplicãrii
proiectului de lege asupra învãþãmântului secundar ºi superior“, în care poate
cineva sã vadã modul lui de a lucra.
* * *
O altã noutate a legii din 1898 este desfiinþarea bacalaureatului ºi
înlocuirea lui cu un examen general. Raþiunea acestei mãsuri era aceasta. Dupã

1. Vol. I, p. 139.
2. Vol. I, p. 151.
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cum expusese Haret faptele în „Raportul“ sãu din 18841, bacalaureatul care,
trebuia sã constate cunoºtiinþele absolvenþilor de liceu era o simplã loterie, cãci
pe de o parte candidaþii nu puteau avea prezente în minte în interval de câteva
ore toate cunoºtinþele dobândite în curs de ºapte ani, pe de alta examinatorii
erau, în mod fatal, expuºi sã greºeascã. Pe vremea aceea se citau exemple de
elevi eminenþi care cãzuserã la bacalaureat. Dacã, în timpul cât urmeazã elevul
într-o clasã, el este cercetat des ºi dacã trece ºi un examen serios la finele
fiecãrei clase, cantitatea cerutã de cunoºtinþe este pe deplin constatatã, iar
bacalaureatul este inutil, fiindcã nu poate cerne pe elevi mai bine decât au fost
cernuþi în ºapte ani. De aceea, examenul general cel nou (numit curent apoi:
examen de absolvire) va avea sã dovedeascã „influenþa studiilor fãcute asupra
cugetãrii elevilor“, el nu va face apel la memoria candidaþilor, care nu vor avea
nevoie de o preparaþiune specialã, dar legea chiar o împiedicã, fiindcã „prescrie
ca el sã înceapã chiar a doua zi dupã ce se terminã examenul de promoþiune din
ultima clasã“. Foarte interesante sunt probele la care aveau sã fie supuºi
candidaþii: o compoziþie asupra unui subiect ales din cinci pentru a se constata
modul de exprimare în scris ºi puterea de concentrare; traduceri care sã arate cã
ei cunosc limba francezã sau germanã (acestea comune pentru toate secþiunile);
apoi traducere din românã în latinã, o problemã de matematicã, o chestiune de
fizicã (acestea dupã secþiuni), în fine o probã comunã oralã, numitã disertaþiune.
Pentru acestea se dãdeau 20 de subiecte, din care candidatul avea sã aleagã una,
i se acordau douã ore de preparaþiune, i se da voie sã aibã orice carte ºi orice
dicþionar etc. Candidaþii nu aveau sã redacteze aceasta disertaþiune, ci sã facã
numai planul, pe care sã-l dezvolte apoi, în faþa comisiunii, în interval de minimum 20 de minute ºi maximum 40.
Legea fiind, natural, prea laconicã, regulamentul precizeazã caracterul
acestui examen: „În aprecierea meritului lucrãrilor scrise ºi al disertaþiunii,
comisiunea va avea în vedere pânã la ce punct ele denotã asimilarea materiei
învãþate ºi formarea cugetãrii mature, iar nu întinderea cunoºtinþelor. Va vedea
dacã ºcolarii ºtiu sã grupeze faptele, sã aleagã pe cele necesare subiectului lor,
sã lase la o parte pe cele inutile, sã expunã cu claritate ºi în mod sistematic ideile
lor, sã-ºi mãrgineascã expunerea în limita timpului de care dispun. Va fi o cauzã
de inferioritate însemnatã pentru un ºcolar ca lucrarea lui sã nu fie terminatã,
din cauzã cã s-a abãtut de la chestiune sau cã a croit-o pe un plan prea vast, chiar
dacã partea deja expusã ar fi bine tratatã. Comisiunea va aprecia nota personalã
a lucrãrilor, fie ca idei, fie ca formã de expunere. Va pune deosebit preþ pe
corectitudinea limbii întrebuinþate ºi, pentru disertaþiune, pe facilitatea ºi
metoda expunerii“ (Art. 96).

1. Vol. I, p. 202.
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Se poate cere ceva mai bun pentru a constata dacã un candidat este apt a
urma cu succes cursurile universitare? S-a obiectat cã, dacã un asemenea
examen este serios, pot cãdea mulþi candidaþi ºi apoi cã, pentru cei ce n-ar voi
sã treacã în învãþãmântul superior, respingerea ar fi mare nenorocire, cãci i-ar
lipsi dreptul de a face serviciul militar redus.
Rãspunsul la a doua obiecþiune s-a dat prin aceea cã s-a admis ca ºi tinerii
care au terminat liceul fãrã examenul de absolvire sã facã ºi ei serviciu militar
de un an. La prima se rãspunde cã nu pot cãdea mulþi candidaþi, dacã prescripþiunile legii vor fi bine îndeplinite ºi anume:
a) dacã la primirea în prima clasã de liceu se va face o cernere foarte severã;
b) dacã numãrul elevilor din fiecare clasã nu va trece niciodatã peste maximul
fixat de lege; c) dacã profesorii îºi vor face datoria conºtiincios ºi vor cerceta
cât mai des pe elevi; d) dacã în ultima clasã se vor face ºi exerciþii speciale de
felul celor cerute la examenul de absolvire; e) dacã examenele de trecere dintr-o
clasã în alta vor fi fãcute cu severitate; f) dacã elevii vor fi puºi în situaþia de a
face citiri, având biblioteci de clasã ºi societãþi de lecturã.
Acestea sunt principalele inovaþiuni ale legii din 1898 pentru învãþãmântul
secundar.
* * *
Mai este una care nu trebuie uitatã: este schimbarea metodei de predare din
partea profesorilor. În acest scop s-a instituit pregãtirea pedagogicã a
candidaþilor la profesorat. Fãrã sã se adopte întru toate principiile ºcoalei active,
legea cea nouã împreunã cu regulamentul ºi cu programele ei a cerut ca învãþãmântul sã se întemeieze pe intuiþie ºi sã caute a obliga pe elev sã lucreze însuºi
spre a descoperi adevãrurile pe care le-ar putea da gata profesorul, ºi prin toate
chipurile sã se dezvolte personalitatea elevului. Noutatea era prea bãtãtoare la
ochi pentru ca rutina sã nu se creazã îndreptãþitã a i se opune. De abia trecuserã12 ani de la tristele constatãri fãcute de Haret. ªcoalele nu erau înzestrate
cu tot materialul necesar pentru aplicarea noilor metode; mai toþi profesorii erau
lipsiþi de pregãtire pedagogicã teoreticã ºi practicã ºi siliþi (siliþi, dacã voiau),
dupã intrarea lor în funcþiune, sã împlineascã lipsa aceasta prin lecturi ºi studii
suplimentare; existau profesori încã neconvinºi de superioriatea noilor metode.
Cum se putea, de exemplu, ca, dupã atâta timp în care se învãþau fizica ºi chimia
memorând paginile cãrþii, sã vie o lege care sã nu se mulþumeascã a impune
profesorilor facerea de experienþe în faþa elevilor, ci sã le cearã a pune pe elevi
sã manipuleze ei aparatele, sã constate ei diferitele fenomene de fizicã ºi de
chimie? Cum se putea ca, dupã ce atâta vreme se învãþase la cursurile de
literaturã numai biografii ale autorilor ºi scurte rezumate ale operelor lor – sau,
la cursurile de stilisticã, se memorase definiþii ºi puþine exemple, cum se putea
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ca acum elevii sã citeascã în întregime unele opere ºi sã facã ei rezumatul ºi
caracterizarea sau sã gãseascã ei diferitele exemple de feluri de stil ori de figuri
etc.? Desigur, în epoca în care Haret a început opera sa, au lipsit în parte mijloacele materiale pentru a se înlesni aplicarea, nu s-au fãcut la toate liceele
laboratorii în care sã lucreze elevii înºiºi, nu s-au putut întocmi destule biblioteci de clasã, nu s-au procurat pretutindeni atlase ºi tablouri geografice ºi
istorice. Dar, din nenorocire, nu toþi care au urmat la conducerea ºcoalelor pe
Haret au avut convingerile lui în privinþa direcþiunii de care vorbim (ºi care e
fundamentalã pentru a dobândi rezultatele dorite în învãþãmântul secundar) ºi
de aceea n-au continuat silinþele lui, ºcoalele n-au fost dotate cum trebuia, nu
s-a urmãrit aceleaºi metode de predare, uneori s-au fãcut ºi schimbãri pornite
din alte convingeri, ºi atunci, dacã unii constatã, ieri sau azi, cã reforma lui
Haret n-a dat rezultatele aºteptate, ce concluzie se poate trage? Nu mã sfiesc sã
afirm cã numai dacã s-ar fi aplicat în adevãratul ei spirit, s-ar putea critica
rezultatele; altfel nu.

3.
Legea din 1898 are ºi câteva articole privitoare la corpul didactic al
ºcoalelor normale ºi al seminariilor (teologice), restul se ocupã de învãþãmântul
superior. Aici se dã o redacþie definitivã diferitelor reguli care se practicau de mai
mulþi ani, se stabileºte modul de creaþiune ºi de schimbare a catedrelor, iar ca
inovaþiuni vedem organizarea corpului didactic universitar (format de acum
înainte din: docenþi, agregaþi ºi profesori), se prevede pentru toate facultãþile
liberarea titlului de doctor, se instituie senatul universitar º.a. Tot în partea
aceasta se gãseºte capitolul relativ la „ªcoala normalã superioarã de fete“,
destinatã a prepara profesoarele pentru ºcoalele secundare de fete. Din aceasta se
vede cã Haret nu era partizanul înmulþirii studentelor la universitate (cum ºi din
alte dispoziþii se vede cã ar fi dorit sã menþinã o deosebire între învãþãtura
bãieþilor ºi a fetelor, punând în ºcoalele acestora ºi studii speciale necesare
„femeii“). El nu putea opri acest curent, dar nu-l încuraja, cãci voia sã dea
posibilitate ºi fetelor care nu se înscriau la universitate sã devinã profesoare. Le
fãcea deci ºcoalã normalã, în care se primeau absolvente ale ºcoalelor secundare
de fete ºi care urmau interne trei ani diferite cursuri cu profesori luaþi din corpul
universitar. Cursurile acestea nu corespundeau cu ale facultãþilor, ci formau douã
secþiuni: literarã ºi ºtiinþificã. Elevele aveau sã facã ºi practicã pedagogicã.
Absolventele se prezentau la un examen general de capacitate, la care încã (aici
este concesiunea pentru curentul universitar) se puteau prezenta ºi licenþiate în
ºtiinþe sau litere, dacã (ºi aici este restricþiunea în favoarea ºcoalei speciale) au
urmat în ºcoala normalã ca externe lucrãrile de pedagogie împreunã cu elevele.
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4.
Conform obiceiului sãu de a nu lãsa mersul unei instituþii supus dispoziþiunilor schimbãtoare ale conducãtorilor, curând dupã promulgarea legii
trimite o adresã rectorilor celor douã universitãþi rugându-i sã facã regulamentele necesare, deoarece dupã noua lege (art. 56), ele se bucurã de o largã
autonomie1. În aceastã adresã sunt câteva pasagii în care se explicã tendinþele
legii noi: „Universitãþile sã nu fie numai niºte ºcoli superioare, un fel de
continuare a liceului, ci niºte vaste centre de culturã în care sã gãseascã lesne
mijlocul de a se manifesta întreaga miºcare culturalã a þãrii în ce are ea mai bun
ºi mai înalt“, fireºte adãugând cã „Universitãþile, pe lângã altele, au ºi datoria
de a prepara profesori pentru învãþãmântul secundar“2.
Apoi adresa aratã care sunt chestiunile care aºteaptã sã fie desluºite prin
regulamente (organizarea generalã a Universitãþii ca tot, a facultãþilor în parte,
taxele de laborator, senatul universitar, admiterea studenþilor în diversele
secþiuni ale facultãþilor, ordinea ºi disciplina studenþilor, echivalenþa
diplomelor ºi certificatelor din strãinãtate, cursurile libere, docenþii ºi
agregaþii, administraþia interioarã, institutele, laboratoriile ºi seminariile
facultãþilor de ºtiinþe ºi litere, seminarul pedagogic, bursele studenþilor
universitari), fixeazã anume norme ce vor trebui avute în vedere ºi dã indicaþiuni preþioase pentru metoda de lucrare. Interesantã este recomandarea ce o
face ca universitãþile sã lucreze în înþelegere, stabilind o serie de reguli comune
(pentru a face posibilã trecerea lesnicioasã de la o universitate la alta) ºi numai
detaliile locale sã fie redactate separat.
Ca urmare a acestei adrese s-au fãcut ºi publicat douã regulamente: 1) pentru numirea docenþilor, agregaþilor ºi profesorilor universitari (10 februarie
1899), 2) pentru ordinea ºi disciplina studenþilor universitari (10 februarie
1899). Celelalte s-au fãcut mai târziu.
Haret avea concepþia cã universitatea nu este o simplã continuare a liceului,
ci cã este chematã în primul rând sã fie creatoare, adicã sã contribuie la progresul fiecãrei ºtiinþe care se gãseºte în programa unei facultãþi ºi numai în al
doilea rând sã prepare slujitori ai statului; dar mai voia încã un lucru: „fiecare
universitate sã fie un centru împrejurul cãruia sã se grupeze o activitate
ºtiinþificã cât mai întinsã… sã fie o tribunã de pe care ºtiinþa înaltã sã fie expusã
în toatã libertatea, condiþie esenþialã pentru libera ei dezvoltare“3. Concepþie
mãreaþã, care înalþã atât de sus menirea universitãþilor, dar le impune în acelaºi
timp îndatoriri mari. În vederea acestui scop el înfiinþeazã ºi cursurile libere,
1. Vol. I, p. 354.
2. Vol. I, p. 355.
3. Vol. I, p. 359.
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care împreunã cu „extensiunea universitarã“ urmãreau sã contribuie la rolul de
focare culturale ce se da universitãþilor.

5.
Haret, chiar din primul an al ministeriatului sãu ºi înainte de a fi vãzut
votatã legea, cautã sã aplice unele idei exprimate mai înainte în diferite
ocaziuni. Una – ºi din cele mai însemnate – este aceea cã ºcoala nu trebuie sã
dea numai învãþãturã, adicã sã se ocupe de educaþiunea intelectualã, ci sã aibã
în vedere ºi educaþiunea fizicã ºi educaþiunea moralã.
În privinþa educaþiei fizice, s-ar putea zice cã ºi pânã atunci se preocupa
programa ºcoalelor secundare de ea, având un curs de gimnasticã; dar Haret nu
era mulþumit de rezultatele dobândite, cãci o parte mare din elevi nu se foloseau
de exerciþiile gimnastice, iar o parte micã se ocupau exagerat ºi le transformau
în adevãratã acrobaþie. De aceea el zice: „Este trebuinþã a se da în ºcoli o mare
dezvoltare exerciþiilor fizice, fãrã care educaþiunea tinerimii nu poate sã fie nici
completã, nici armonicã“1.
Cunoscând importanþa jocurilor din punct de vedere ºi fiziologic ºi
psihologic, având în vedere cã începuse atunci a se face oarecare propagandã
pentru sporturile englezeºti, Haret se gândeºte sã readucã în gustul public un
vechi joc copilãresc al nostru, numit oinã. Prin deciziunea din 21 martie 1898 el
instituie concursuri anuale de oinã între elevii ºcoalelor secundare, normale,
seminariale ºi chiar ai celor primare2. Un regulament special (1 februarie 1899)
stabileºte amãnuntele concursului, care în curs de mai mulþi ani s-a þinut cu mare
solemnitate ºi cu o deosebitã plãcere ºi grijã atât a profesorilor cât ºi a elevilor.
În privinþa educaþiei morale, Haret a socotit, cu drept cuvânt, cã ºcoala
trebuie sã caute a face din copiii ºi tinerii ce-i sunt încredinþaþi oameni cu bune
purtãri ºi buni cetãþeni. „Cea dintâi datorie a ºcoalei, care trece înaintea oricãrei
alteia, este de a forma buni cetãþeni ºi cea dintâi condiþie pentru a fi cineva bun
cetãþean este a-ºi iubi þara fãrã rezervã ºi de a avea o încredere nemãrginitã
într-însa ºi în viitorul ei”3. Pentru acest scop crede el cã pot servi serbãrile
ºcolare ºi de aceea instituie în 1897 sãrbãtorirea zilei de 10 mai4. Ea se serba ºi
pânã atunci de oficialitate ºi, pe cât era posibil, ºi de public, dar el voieºte ca
aceastã zi sã nu fie numai o zi de odihnã prin lipsa cursurilor, ci sã fie ºi un prilej
de educaþie patrioticã. În capitalã ministerul îºi rezerva grija s-o organizeze; iar
în provincie lãsa aceasta pe seama corpului didactic. „Pentru aceasta, zicea el
1. Vol. I, p. 353.
2. Vol. I, p. 353.
3. Vol. I, p. 323.
4. Colecþia de faþã nr. 3, p. 323.
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profesorilor, cãutaþi a face pe copii sã preþuiascã evenimentele mari ale istoriei
noastre mai mult decât pe cele din istoria altor popoare, sã se convingã cã strãmoºii lor au fost eroii care au luptat ºi ºi-au vãrsat sângele ca sã conserve þara
care-i adãposteºte astãzi. Redeºteptaþi în inima lor aceeaºi aprinsã iubire de þarã
pe care ºi ei trebuie s-o aibã ca urmaºi ai acelor mari eroi… Cãutaþi încã a face
sã intre adânc în mintea tinerilor cã epoca în care trãim este una din cele mai
mari din istoria noastrã, cã Suveranul nostru este unul din cei mai mari din câþi
au ocupat pânã acum tronul þãrii, cã niciodatã poporul român n-a avut mai bine
conºtiinþa exactã a valorii sale… Luptaþi pentru a nu lãsa sã prindã rãdãcini la
dânºii deprinderea de a gãsi rãu tot ce vãd ºi toi ce-i înconjoarã în þara lor.
Combateþi din toate puterile tendinþele unei ºcoale nenorocite, care lucreazã
pentru a distruge în sufletul lor orice avânt generos ºi orice încredere în oamenii
ºi în instituþiunile þãrii, iarbã veninoasã care paralizeazã tocmai ceea ce face
puterea ºi bucuria tinereþii: credinþa în bine“1.
Minunatã lecþie de optimism robust pe care îndemna pe profesori s-o
transmitã ºcolarilor lor!
În cuvintele acestea se gãseºte temeiul unei lungi serii de mãsuri pornite de
la minister, care reprezintã una din caracteristicile operei lui Haret, ºi care au
avut ecou în sufletele tineretului ºcolar ºi, prin ele, chiar în al celor mai vârstnici.
O altã laturã a educaþiunii morale este buna purtare ºi cuviinþa în societate,
pe care trebuie s-o deprindã elevii de pe bãncile ºcoalei. Nu e destul ca elevul
sã se poarte bine în clasã, trebuie ca ºi afarã din ºcoalã sã fie tot aºa. Copilul sã
fie copil; tot ce face sã fie în raport cu etatea lui. E o mare primejdie pentru
dezvoltarea sufleteascã ºi chiar fiziologicã a lui, dacã o apuca înaintea vârstei:
o istovire prematurã îl ameninþã. De aceea Haret a înscris în „Regulamentul
ºcoalelor secundare“ dreptul profesorilor, ca reprezentanþi ai ºcoalei ºi ai
societãþii, de a supraveghea purtarea elevilor ºi afarã din ºcoalã, oprindu-i a
vizita balurile publice, cafenelele, tavernele… Pentru a se putea pune în aplicare
asemenea dispoziþiuni, Haret, în ianuarie 1899, timite prefecþilor o circularã2, în
care îi roagã: „a da ordine categorice agenþilor ca sã privegheze abaterile de
acest fel, sã noteze pe cele care s-ar produce ºi sã încunoºtinþeze pe directorii
ºcoalelor secundare respective“3. Pentru ca lucrul sã fie posibil, Haret a introdus în mod obligatoriu ca toþi elevii ºcoalelor secundare sã poarte uniformã cu
semne distinctive dupã care sã se cunoascã ºi ºcoala ºi chiar situaþia fiecãruia.

1. Vol. I, p. 324.
2. Vol. I, p. 386.
3. Vol. I, p. 386.
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6.
Am vorbit pânã aici despre reformele lui în ce priveºte învãþãmântul
secundar, am arãtat concepþiunea lui Haret despre rolul acestui învãþãmânt în
complexul aºezãmântului ºcolar al þãrii ºi în viaþa socialã, am vãzut cã mãsura
cea mai importantã prin care crede el cã poate asigura succesul acestui învãþãmânt este limitarea primirii elevilor în clasa I ºi alegerea lor dupã anumite
probe de capacitate.
Mãsura lui putea sã fie întâmpinatã de pãrinþi cu întrebarea: „ce viitor se
rezervã copiilor care nu se pot înscrie în licee sau externate secundarei“. Haret
o prevede ºi rãspunde: „Trebuinþele þãrii sunt multiple ºi variate ºi nu este
nimeni care sã nu gãseascã întrebuinþarea activitãþii sale în modul cel mai
potrivit aptitudinilor sale“. ªi înºirã: în primul rând cultura pãmântului, apoi
industria ºi comerþul. „Liceul nu poate pregãti pentru toate carierele posibile“.
Ce ar folosi tinerilor care s-ar îndrepta spre celelalte cariere un învãþãmânt în
care clasicismul antic are rol de frunte?
Dar unde sunt ºcoalele în care ar putea sã urmeze ei?
Aici era – ºi este încã ºi azi, din nenorocire – punctul nevralgic al chestiunii. Haret îl stabileºte ºi îl discutã. Statul poate înfiinþa ºcoalele necesare
acestor cariere, dar cu ce bani ºi pentru cine? „Curentul îl împinge, ca un potop,
tot spre învãþãmântul secundar. În fiecare an i se cere ba sã înfiinþeze un gimnaziu nou, ba sã transforme un gimnaziu în liceu, ba sã adauge divizionare la
cele existente… Costul învãþãmântului secundar la noi este aproape jumãtate
din costul celui primar pe când în celelalte þãri el este abia a cincea sau a ºasea
parte. Dacã proporþia aceasta ar fi pãzitã ºi la noi, ar rãmânea disponibile câteva
milioane pe an ºi un însemnat personal didactic, care ar putea servi pentru
înfiinþarea ºcoalelor speciale (adicã: profesionale) a cãror trebuinþã este aºa de
simþitã”1.
Va sã zicã: lipsa de mijloace din partea statului.
ªi a doua întrebare: pentru cine? Nimeni nu cere ºcoale de acestea. La
examenul de admitere în clasa I de liceu în septembrie 1898 (data punerii în
aplicare a legii noi) cade un foarte mare numãr de ºcolari ºi atunci… „printre
nenumãratele cereri de înfiinþare de clase paralele la gimnazii ºi licee, nu a fost
una singurã pentru înfiinþarea unei ºcoale de meserii undeva. ªi ar fi fost mai
nimerit o asemenea ºcoalã decât o clasã de liceu pentru ºcolarii rãu pregãtiþi
care rãmãseserã neînscriºi “2. ªi Haret constata cu amãrãciune: „Opinia publicã
nu este încã formatã asupra acestui punct ºi vocea unui singur om, fie el ºi
1. Vol. I, p. 340.
2. Vol. I, p. 375.
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ministru este prea slabã pentru a se face auzitã de o þarã întreagã“. Negreºit,
vede care este soluþiunea: o acþiune energicã ºi susþinutã în timp îndelungat, dar
adaugã: „care sã nu fie supusã fluctuaþiunilor care paralizeazã acþiunea oamenilor izolaþi“. Acestea sunt, fireºte, luptele ºi schimbãrile politice care au vini
destule în multe privinþe.
Haret însã ºi-a fãcut datoria: a reuºit sã convingã pe colegii sãi din guvern,
a reuºit sã convingã pe membrii Parlamentului ºi – la un an dupã sancþionarea
legii învãþãmântului secundar – a avut mulþumirea sã vadã sancþionatã la 27
martie 1899 legea învãþãmântului profesional. Dar… legea aceasta urma sã fie
pusã în aplicare la 1 septembrie 1899, la 11 aprilie guvernul din care fãcea parte
el se retrage, iar guvernul urmãtor abrogã pur ºi simplu legea lui Haret. Când
scria cuvintele citate mai sus era profet.
Un singur lucru are prilej sã facã în favoarea ºcoalelor profesionale –
aceasta fãrã legãturã cu legea sa: este deciziunea din 17 noiembrie 1898 cu
privire la ajutorarea absolventelor ºcoalelor profesionale de fete. (nr. 21 din
Colecþia de faþã).
ªcoalele acestea, care s-au nãscut în afarã de prevederile legii din 1864,
erau foarte des învinovãþite cã nu dau o adevãratã carierã absolventelor, care
nici nu sunt destul de pregãtite pentru a deschide ateliere ºi chiar de ar fi, n-au
mijloacele materiale pentru aceasta. De aceea cele mai multe absolvente cãutau
sã se facã maestre de lucru pe la ºcoli sau învãþãtoare rurale (ºi acestea erau bine
privite în sate, pentru cã învãþau pe fete sã lucreze ºi adesea fãceau sã vie la
ºcoalã ºi unele sãtence mai doritoare de a se cultiva).
Haret, care socotea cã o ºcoalã profesionalã trebuie sã dea în primul rând
profesioniste, cautã sã le abatã de la drumul apucat. Înscrie în buget o sumã care
sã se împartã absolventelor care s-ar asocia (câte douã) printr-un contract pe 5
ani ºi ar deschide ateliere. Statul avea sã le dea bani ºi scule pentru a începe ºi
atelierul lor avea sã fie supravegheat de directoarea ºcoalei unde au învãþat.
Decizia de care ne ocupãm prevede toate mãsurile ca lucrurile sã se petreacã în
mod serios ºi sã nu fie posibilitate de rea credinþã.

7.
Toatã activitatea lui Haret despre care am vorbit pânã acum se raporteazã
la ºcoalele statului. L-a preocupat însã, în acest timp, ºi mersul ºcoalelor private.
Situaþiunea acestor ºcoale era regulatã de câteva articole din legea de la
1864. Prin ele se fixau oarecare norme pentru funcþionare ºi pentru controlul
statului. Din nenorocire, ministerul s-a cam dezinteresat în cursul timpului ºi în
urma unor abateri serioase, pe care autoritãþile respective nu le-au oprit nici
pedepsit, s-a format un curent potrivnic lor, care le-a fãcut sã fie dispreþuite, dar
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suportate. Haret avea cu totul altã pãrere: el credea ca ºcoalele particulare sunt
un auxiliar al statului ºi de aceea statul trebuie sã le ajute în dezvoltarea lor, dar
sã le cearã a se supune legilor ºi regulamentelor ca ºi ºcoalele publice.
Bazat pe regulamentul special din 29 mai 1896, el trimite la 20 mai 1897 o
circularã revizorilor ºcolari1 prin care cautã sã puie ordine în þinerea examenelor
de fine de an. E vorba aici despre examenele elevilor de curs primar pregãtiþi în
familie sau în ºcoale particulare. Chestiunea era foarte importantã, cãci cu cât
vor fi mai multe ºcoale de acestea, ºi cu mai mulþi elevi, cu atât va fi uºurat
statul de cheltuieli pe care este obligat sã le facã pentru instrucþiunea primarã;
în acelaºi timp, însã, e absolut necesar ca statul sã se încredinþeze cã învãþãtura
dobânditã de elevi este egalã cu aceea a elevilor din ºcoalele primare publice.
De aceea se cere deplinã seriozitate în întocmirea acestor examene.
Dar, dacã examenele serioase sunt, pânã la un punct, o garanþie de buna
contribuþie la cultura generalã datã de ºcoalele particulare, Haret socoteºte cã este
datoria ministerului sã se intereseze ºi de ceea ce se petrece în acele ºcoale în
cursul anului. De aceea, de câte ori se iveºte ocaziunea, semnaleazã lipsurile ºi
cautã sã ia mãsuri. Pentru aceasta este dovadã circulara din 16 noiembrie 18982
cãtre personalul de control al ºcoalelor private, atrãgându-le atenþiunea asupra
modului defectuos în care se predau religia ºi istoria naþionalã, „Sunt ºcoli în care
religia mai cã nu se predã… iar profesorii de istoria universalã se mulþumesc a
urma dupã un text francez, în care istoria noastrã nu ocupã niciun loc, fãrã sã-ºi
dea osteneala de a-l completa în partea care este de un interes capital pentru buna
înþelegere a istoriei noastre“.3 Tot în aceastã circularã semnaleazã abuzul de
sãrbãtori în unele ºcoale particulare, mai ales cele cu internat.
Acestea sunt mãsuri generale. Se petrece însã un caz special care a fãcut
multã vâlvã în vremea lui: e cazul ºcolilor bulgare de la Tulcea ºi Babadag.
Dupã ce s-a publicat regulamentul, de care am vorbit, al învãþãmântului
particular, din ianuarie 1896, trebuia ca toate ºcoalele existente sã prezinte
ministerului anumite documente, pentru a dobândi noua autorizaþie. ªcoalele
bulgare (o ºcoalã primarã de fete, alta de bãieþi, o ºcoalã primarã mixtã, o ºcoalã
secundarã de bãieþi ºi alta de fete) neavând, la data cuvenitã, posibilitatea sã
prezinte toate actele cerute, li s-a dat autorizaþiune provizorie. Astfel se începe
anul ºcolar 1896-1897 ºi tot în aceste condiþiuni începe anul 1897-1898. În tot
acest timp organele de control localuri au semnalat diferite abateri de la normele
stabilite ºi au cerut încetarea lor. Rãspunsurile erau sau evazive sau de-a dreptul
negative. În ziua de 4 octombrie 1897, ducându-se în localul ºcoalelor revizorul
ºcolar ca sã vadã cum s-a aplicat un ordin al ministerului, a fost insultat ºi
1. Vol. I, p. 325.
2. Colecþia de faþã nr. 20, vol. I, p. 378.
3. Vol. I, p. 378.
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ameninþat de membrii comitetului ºcolar. De aici anchetã judecãtoreascã ºi
administrativã. Cetãþenii români din Tulcea se ridicã împotriva atitudinii conducãtorilor ºcoalei bulgare. Ei formeazã un comitet de protestare, trimit o
delegaþiune la Bucureºti.
Ziarele se alarmeazã. „Timpul“, organ al opoziþiei conservatoare, publicã o
corespondenþã din Tulcea, în care aratã abaterile de la regulamente ale direcþiei
ºcoalelor bulgare ºi semnaleazã cã un profesor de limba românã român a fost
împiedecat de a lucra ºi apoi concediat.
Atunci Haret adreseazã un referat la consiliul de miniºtri, în care face
istoricul conflictului între autoritatea ºcolarã ºi conducãtorii ºcoalelor bulgare,
aratã mãsurile imediate ce a luat1. Amestecul politic al societãþilor de propagandã din Bulgaria – dacã nu al statului însuºi – este evident. Cu hãrþi geografice care arãtau Dobrogea ca parte integrantã din Bulgaria, cu cãrþi de istorie
în care se spunea cã Dobrogea este o þarã bulgãreascã ºi cã românii se silesc în
tot chipul sã contopeascã pe bulgari cu românii, se înþelege ce fel de instrucþiune
dobândeau elevii ºcoalelor din Tulcea. Cu orele de limba românã reduse sub
minimum cerut de lege ºi suprimate în primele douã clase primare, cu profesori
neautorizaþi, unii având titluri academice pentru materiile predate în limba
bulgarã ºi alþii foarte slabi pentru orele de limba românã, cu toate scriptele
þinute în bulgãreºte, un regulament de promovare neaprobat: se face dovadã
pentru oricine cã acele ºcoale, dupã atâtea abateri, ar trebui închise îndatã.
Totuºi Haret voieºte sã fie îngãduitor ºi se mulþumeºte cu câteva schimbãri pe
care le pune în vedere conducãtorilor ºcoalelor prevenindu-i cã „dacã nu se vor
respecta cu rigurozitate toate dispoziþiunile din lege ºi regulament va dispune
închiderea definitivã a acestor ºcoale”2.
Gh. Adamescu

1. Vol. I, p. 353.
2. Vol. I, p. 353. Închiderea definitivã s-a fãcut în 1902, când a venit Haret din nou
ministru ºi a constatat cã domneºte aceeaºi situaþiune. Vezi vol. II, p. 165.
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1.
Raport general asupra învãþãmântului secundar
prezentat dlui ministru al Instrucþiunii Publice ºi Cultelor.
Bucureºti, 1884
În calitatea sa de inspector general al ºcoalelor, Spiru Haret adreseazã ministrului
instrucþiei (G. Chiþu) acest raport care se ocupã mai mult de învãþãmântul secundar. Îl
reproducem în întregime, chiar cu calculele de preþuri din acel timp, pentru a se vedea
minuþiozitatea cu care lucra. Pentru a se putea mai bine urmãri chestiunile, am pus o
serie de titluri care nu figureazã în original.

În diversele rapoarte ce am avut onoarea a vã prezintã de un an ºi jumãtate1 de
când port sarcina de inspector general al ªcoalelor, se vãd la fiecare pas indicate
neajunsuri de tot felul de care suferã învãþãmântul, pentru a cãror îndreptare am
propus de multe ori reforme mai mult sau mai puþin generale. Acele rapoarte, însã,
ocupându-se fiecare în parte numai de câte un obiect bine determinat, dar restrâns,
vederile expuse într-însele se prezintã fãrã legãturã între ele ºi nu cu destulã
dezvoltare. De aceea am crezut necesar a vã prezenta acest raport anual, în care voi
expune, în mod general, diversele deziderate ale învãþãmântului, precum ºi
mijloacele care, dupã mine, pot fi proprii a realiza pe unele dintr-însele.
Mã voi mãrgini însã aproape exclusiv la învãþãmântul secundar, nu doar
pentru cã nu ºtiu cã toate ramurile de învãþãmânt sunt strâns legate [între] ele ºi cã
starea uneia nu se poate modifica, fãrã ca celelalte sã se resimtã nici pentru cã nu
aº avea de emis oarecare idei în privinþa învãþãmântului primar sau superior, mai
ales acelui dintâi; ci pentru cã acest raport, deja destul de întins, ar lua proporþiuni
prea mari, dacã aº studia mai de aproape starea tuturor ramurilor de învãþãmânt.

[ªcoli clasice ºi ºcoli reale]
ªcoalele secundare se împart în douã mari clase: cele care dau instrucþiunea
generalã ºi cele în care se dã instrucþiunea specialã. ªcoalele normale primare,

1. Haret a fost numit inspector general al ºcoalelor la 3 aprilie 1883.
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seminariile, ºcoalele de comerþ, de bele arte se numãrã printre ºcoalele speciale.
Ca ºcoli care dau învãþãmântul general sunt liceele ºi gimnaziile, cuprinse
sub numele de ºcoli clasice.
E întrebarea: gimnaziile reale, care de câþiva ani se înfiinþeazã în numãr
destul de mare, ºi care în ochii legislatorilor se pare cã se bucurã de o favoare
pe care masa publicului nu o împãrtãºeºte pânã acum, gimnaziile reale, zic, sunt
ele ºcoli speciale sau de instrucþiune generalã?
Rãspunsul nu e greu, ºi-l poate da fãrã multã gândire oricine cunoaºte mai
mult sau mai puþin afacerile instrucþiunii. Cu toate acestea cei mai mulþi s-au
înºelat în privinþa destinaþiunii lor. Confuziunea a venit de acolo cã în Franþa
ºcolile care corespund cu ceea ce voim noi sã fie gimnaziile noastre reale sunt
cuprinse sub numele de învãþãmânt secundar special. Cauza mai poate fi cã,
gimnaziile reale având a da învãþãmântul în sensul realist, s-a crezut cã nu e
deosebire între dânsele ºi ºcolile, care procurã o meserie; cãci ce e mai realist
decât a învãþa cineva anume pentru a se face comerciant sau inginer?1
Trebuie ca confuziunea aceasta sã înceteze, cãci relele ei consecinþe se simt
chiar de la început, când e vorba a organiza învãþãmântul realist.
Gimnaziile reale sunt destinate a da instrucþiunea generalã, întocmai ca ºi un
liceu clasic; aceasta nu trebuie sã lase nicio îndoialã. Dovadã este cã, de se va lua
orice ºcoalã realã din þãrile unde acest învãþãmânt înfloreºte de atâta vreme, nu
se va vedea în niciuna dându-se o instrucþiune care sã procure prin sine însãºi, ºi
fãrã altã preparaþiune, o specialitate oarecare; aºa precum cineva care terminã
seminarul e imediat propriu pentru a fi preot, fãrã a mai fi silit a face studii
accesorii în scopul acesta. Absolvenþii gimnaziilor reale, ca ºi ai liceelor clasice,
posedã o instrucþiune generalã care e necesarã oricãrui om cult în societate ºi
care le dã mijlocul a face studii ulterioare, în raport cu cele deja fãcute; specializarea vine tocmai la aceste studii din urmã, nu o face gimnaziul real.
Se poate pune întrebarea cã, dacã ºi liceele ºi gimnaziile reale trebuie sã dea
tot învãþãmântul general, ce deosebire este între unele ºi altele?
Pentru a rãspunde cu claritate, trebuie sã ne aruncãm ochii un moment
asupra dezvoltãrii istorice a doctrinelor educaþiunii în þãrile unde originile
1. În adevãr, în legea înv.[ãþãmântului] din 1864 se vorbeºte despre „Gimnazii ºi licee“
(art. 93–183) ºi despre „ªcoalele secundare de fete“ (art. 184–198), iar de la art. 199 înainte,
„despre ºcoalele reale“ cu definiþia cã au de scop: „a da învãþãtura trebuincioasã pentru
exercitarea unei arte sau profesiuni“ ºi în paragraful acesta (pânã la art. 219) se vorbeºte
despre ºcoalele de agriculturã, de industrie, de comerciu. Numirea de ºcoli clasice (pe care o
întrebuinþeazã Haret) nu se gãseºte în legea din 1864; dar, dupã ce, prin legea din 1879
(relativã îa numirea profesorilor) se introdusese titlul de „ºcoale profesionale“, distincþiunea
de titulaturã pe care o face Haret devine necesarã, mai ales cã gimnaziile reale, ce se înfiinþau
în epoca aceea de cãtre judeþe ºi comune (lucru oprit pentru gimnazii ºi licee clasice, pe care
numai statutul le putea înfiinþa) erau departe de a fi ºcoale „profesionale“ – cum spunea art.
199 din legea 1864 – ci erau ºcoale de culturã generalã, cum demonstreazã Haret.
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acestei dezvoltãri se urcã la sute de ani înapoi, ºi de la care noi am împrumutat
întocmai sistemul nostru de învãþãmânt, fãrã a pune mai nimic de la noi; întocmai ca un popor care, sosit mai târziu în cercul lumii civilizate, a trebuit sã
ne grãbim a profita de experienþa altora, fãrã a putea adãuga rezultatele propriei
noastre experienþe, ce ne lipsea.
Evul Mediu a transmis celor moderni ºcolile sale, în care obiectul aproape
unic al speculaþiunilor erau chestiunile teologice. Putea fi altminteri într-un timp
când lumea era îmbibatã de principiile teocratice? Acele ºcoli erau la locul lor
în timpul când au luat naºtere; pe atunci erau de ajuns pentru satisfacerea
spiritului omenesc.
A venit însã un timp când, prin modificarea ideilor ºi lãrgirea cercului lor,
ºcolile existente nu s-au mai gãsit în raport cu trebuinþele. De aceea, epoca
Renaºterii a fost un timp de reformã radicalã în spiritul domnitor în ºcoli.
Studiul clasicitãþii antice se substitui în cea mai mare parte studiului teologiei ºi
a subtilitãþilor dialecticii în Evul Mediu; ideile cuprinse în scrierile vechi fiind
mai potrivite cu atmosfera intelectualã a secolului XVI, limbile elinã ºi latinã
devenirã obiectul principal de studiu în ºcolile cele noi, ºi chiar în cele vechi
care se conformarã miºcãrii generale.
Ceea ce s-a petrecut în timpul Renaºterii se petrece ºi acum. De la secolul
XVIII încoace ideile încearcã o nouã evoluþiune, care le întoarce de la speculaþiunile curat abstracte, aºa de scumpe celor vechi, cãtre cercetãri mai concrete.
Masa publicului urmeazã pe acei care deschid calea în sensul acesta, de departe,
cu sfialã ºi cu oarecare pãrere de rãu pentru ideile care în timp de aproape patru
sute de ani au format capitalul sãu intelectual; cu toate acestea miºcarea se
întinde, ºi oamenii sunt din ce în ce mai mult cuprinºi într-o atmosferã de idei
diferite de cele care pânã acum aveau aproape singure curs.
Starea aceasta de lucruri reclamã dar acum, ca ºi cu patru secole în urmã, o
reformã a învãþãmântului în sensul ideilor celor noi. Gimnaziile reale au fost
create pentru a satisface aceastã trebuinþã.
Aºadar, între ºcolile clasice ºi cele reale nu este decât o deosebire de punct
de vedere în instrucþiunea ce dã fiecare din ele.
E adevãrat cã aceastã deosebire se traduce în fapt prin programe ºi metode
diferite. Astfel, limbile clasice vechi, care în învãþãmântul clasic au aºa de mare
importanþã, nu atât pentru ele înseºi, cât pentru cã ele dau cheia literaturii antice, îºi pierd toatã însemnãtatea în învãþãmântul real: din principiile lui
Platon(91), Socrate(92) ºi Cicerone(93), unele sunt azi cãzute în domeniul comun,
ºi nu mai e nevoie a învãþa cineva douã limbi vechi pentru a le cunoaºte; altele
sunt în opoziþie cu vederile moderne; altele sunt mai prejos de dânsele. Cât
pentru interesul curat literar, se gãseºte cã el nu este de ajuns pentru a justifica
cheltuiala de timp ce reclamã studiul limbilor vechi ºi cã de altminteri studiul
literaturilor moderne, scrise în niºte limbi a cãror cunoºtinþã are ºi o mare
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importanþã practicã, poate ºi el întreþine ºi dezvolta gustul frumosului într-o mãsurã destul de însemnatã. De aceea limbile moderne ºi ºtiinþele exacte au cãpãtat
o importanþã foarte mare, pe lângã cea care li se acorda pânã acum. Însã, încã o
datã, aceastã deosebire în programã este numai consecinþa diferenþei între punctele de vedere ale ambelor feluri de învãþãmânt.
De altminteri, tranziþia de la ºcolile clasice la cele reale este cu mult
atenuatã deja. Învãþãmântul clasic, în toatã puritatea lui primitivã, nu cuprindea
decât limba latinã ºi elinã, filosofia ºi retorica. Dacã s-ar fi menþinut în starea
aceasta pânã astãzi, prefacerea lui în sensul realist ar fi produs acum o profundã
perturbaþiune. Însã nu a fost aºa: spiritul timpului a silit ºcolile clasice a merge,
cu voie sau fãrã de voie, cãtre reforma a cãrei ultimã fazã e astãzi reprezentatã
prin gimnaziile reale. Astfel, studiul matematicilor se introduce încã din secolul
XVII; ºtiinþele fizice venirã cu mult mai târziu; limbile moderne ºi ºtiinþele
naturale încã ºi mai târziu, mai în zilele noastre. Se poate zice cã introducerea
matematicilor e datoritã lui Newton(94), Leibnitz(95), ºi alþii ca dânºii; a ºtiinþelor
fizice, lui Lavoisier(96) ºi Davy(97); a ºtiinþelor naturale, lui Cuvier(98) ºi
Darwin(99); a geografiei, lui Morse(100) ºi Stephenson(101).
În realitate dar programele ambelor feluri de ºcoli nu diferã prea mult între
dânsele; adevãrata deosebire stã în spiritul ce trebuie sã domneascã în realizarea
acestor programe, chiar când coincid în aparenþã.
Dupã cele expuse pânã aici, voi admite dar, în cele ce urmeazã, cã învãþãmântul secundar la noi se împarte în douã: 1. ªcoli de învãþãmânt general, subdivizate în ºcoli clasice (licee ºi gimnazii) ºi ºcoli realiste (gimnaziile reale);
2. ªcoli speciale, (ºcolile normale primare, seminariile, ºcoli de farmacie, de
veterinãrie etc.).
Dedesubtul învãþãmântului secundar, formând substratul întregii culturi
naþionale, se aflã învãþãmântul primar, pe care legea îl împarte în rural ºi urban.
Deasupra sunt universitãþile ºi celelalte ºcoli cuprinse sub numele de învãþãmânt superior.

[Situaþia ºcoalelor în acea epocã]
De câtva timp chestiunea învãþãmântului preocupã mult opinia publicã din
þarã. Ceea ce îngrijeºte pe cei care urmãresc de aproape mersul ºcolilor este cã
într-însele se vede o mare lipsã de progres în comparaþiune cu celelalte ramuri
de administraþiune; poate cã lipsã de progres nu e destul, ci ar fi mai exact a zice
regres.
Cauzele acestei stãri de lucruri pot sã fie numeroase; dupã mine însã
principalele sunt douã: lipsa de o legislaþiune sistematizatã ºi completã, potrivitã
cu mijloacele noastre, ºi lipsa de perseverenþã din partea administraþiunii ºcolare.
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ªcolile unui stat formeazã ca un corp organizat, în care fiecare organ are
funcþia sa deosebitã, toate împreunã conlucrând la buna stare a organismului
întreg. Când unul din ele merge rãu, aceasta se simte în mersul tuturor celorlalte,
cu atât mai mult cu cât sunt într-un raport mai apropiat. De aceea, pentru a
organiza ºi a conduce învãþãmântul într-un stat, trebuie mai întâi a se defini cu
preciziune trebuinþele pe care e vorba a le satisface ºi mijloacele de care se
dispune pentru aceasta, atât în bani, cât ºi în oameni. Dupã aceea trebuie tras un
plan general care sã arate locul ce ocupã în sistemul întreg fiecare clasã de ºcoli,
ºi trebuinþele pe care e chematã sã le satisfacã. El va defini cu siguranþã cercul
de acþiune al fiecãrei clase de ºcoli ºi va indica, în liniamente generale, calea ce
trebuie sã urmeze pentru a corespunde scopului pentru care sunt fãcute. Cu
modul acesta, planul general va da el însuºi à grands traits, programele, spiritul
metodei ºi calitãþile ce trebuie sã reuneascã corpul didactic al fiecãrei fel de ºcoli.
Tot asemenea, când ar fi vorba de reforme, nu se cuvine a se atinge cineva
numai de unele pãrþi din învãþãmânt, a le modifica organizarea, fãrã a se preocupa
de efectul ce aceste schimbãri vor avea asupra pãrþilor celorlalte; cu atât mai puþin
sã creeze organe noi, fãrã a le defini locul în corpul întreg, legãturile lor cu
celelalte organe, influenþa ce vor exercita asupra lor ºi ce vor suferi din partea lor.
Alcãtuirea acestui plan general este partea cea mai grea ºi mai delicatã în
confecþiunea legislaþiunii ºcolare; ea cere, pe lângã altele, o cunoºtinþã aprofundatã de trebuinþele actuale ºi viitoare ale þãrii, cum ºi de mijloacele de care
dispune ea, ºi care sunt de naturã foarte diversã ºi foarte greu de apreciat, când
e vorba de ºcoli. Ceea ce rãmâne de fãcut în urmã e mai uºor, cãci atunci e vorba
numai de a lãmuri, a dezvolta, a trage consecinþele din cele ce sunt deja cuprinse
în germene în planul primitiv.

[Legea din 1864]
Pânã la ce punct a fost urmatã la noi aceastã cale raþionalã?
Legea din 5 decembrie 1864 cuprinde, în adevãr, un plan general al
învãþãmântului. Ce e drept, i se poate imputa cã e conceputã pe o scarã nepotrivitã cu mijloacele þãrii, cã nu ia destule mãsuri pentru a-ºi asigura aplicarea,
cã diferitele pãrþi nu se þin destul de bine între dânsele, cã nu prevede toate trebuinþele, cã e obscurã în multe pãrþi ºi necompletã în altele, cã recrutarea
corpului didactic, dupã dânsa, e foarte defectuoasã, ºi altele. De altã parte însã
nu i se poate contesta meritul de a fi foarte liberalã ºi de a fi cãutat sã reuneascã
într-un sistem de învãþãmânt începuturile de multe ori fãrã legãturã între ele ce
erau pe atunci. Dacã s-ar fi aplicat în mod riguros, dupã ce i s-ar fi dat cortegiul
necesar de regulamente, de planuri de studii, de programe, de localuri ºi toate
celelalte, desigur cã rezultatele ei ar fi fost foarte mulþumitoare, ºi, cu oarecare
modificãri ºi completãri, ar fi putut servi încã multã vreme.
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Ce vedem însã? Deºi veche numai de 20 de ani, legea din 1864 este deja aºa
de decrepitã, încât nu e nimeni care sã nu zicã cã are nevoie de o reformã radicalã.
Cauza este cã, deºi neabolitã în mod formal prin nicio lege ulterioarã, afarã
doar de legea din martie 1879, care modificã numai câteva articole dintr-însa,1 în
realitate ea a fost desfiinþatã în toate modurile: unele pãrþi s-au lãsat pur ºi simplu
neaplicate, ba chiar fãrã încercare de a se aplica; spre exemplu: ºcolile reale pânã
mai deunãzi, ºcoala normalã superioarã pânã ieri, ºi altele multe, foarte esenþiale.
Alteori cu ocazia votãrii bugetelor, care, orice s-ar zice, nu sunt o lege, de vreme
ce Senatul nu ia nicio parte la confecþionarea lor, s-au fãcut creaþiuni, adause,
supresiuni, care interesau chiar fondul legii; s-au vãzut astfel programele
rãmânând neaplicate, pentru cã nu se votau fondurile necesare, sau chiar suprimându-se din cadrele existente; s-au creat ºcoli prin simplã mãsurã bugetarã, ºi
s-a vãzut atunci acest lucru extraordinar: ºcoli care singure nu ºtiau scopul pentru
care sunt create, altfel decât prin numele sub care figurau în buget.
Nu a fost numai atât:
Legea din 1864, ca orice lege, avea trebuinþã sã se completeze prin
regulamente, pentru fiecare din pãrþile ei.2 Cele mai multe din aceste
regulamente nu au vãzut lumina nici pânã astãzi; spre exemplu, regulamentul
pentru concursurile la catedrele universitare, ºi altele. Unele dintr-însele s-au
fãcut, însã sunt în flagrantã opoziþiune cu legea; spre exemplu, regulamentul de
ordine ºi disciplinã pentru licee. (Exemplele ce citez nu sunt unice: nu dau mai
multe, numai pentru ca sã scurtez).3 Cu modul acesta de multe ori acelaºi lucru
se vede regulamentat în douã sau trei feluri, spre marea bucurie a celor care au
avut trebuinþã a-ºi modifica purtarea dupã trebuinþele momentului.
Nici atâta nu a fost destul. Au venit încã programele, care s-au fãcut fãrã
nicio atenþiune la lege; spre exemplu, programele gimnazilor reale.4 Au venit
ordinele izolate ºi circularele ministerului, care nu totdeauna au cãutat sã fie
1. Aici face aluzie la legea din 1 martie 1879, care modificã numai art. 216 (despre
programele ºcoalelor de comerþ) ºi la legea din 17 martie 1879 pentru numirea profesorilor,
care abrogã art. 367-382 întrucât sunt relative la chestia numirilor.
2. Primul regulament apãrut în urma legii din 25 noiembrie 1864 este în 21 decembrie
1864, dar privitor la o chestie specialã: Personalul internatelor de fete.
3. Primele regulamente fãcute în urma legii din 1864 sunt privitoare la: concursul
general între elevii premiaþi (7 ianuarie 1866); organizarea diferitelor facultãþi (drept, 13
august 1866; litere, 13 august 1866; ºtiinþe, 13 august 1866), iar pentru ºcoalele secundare
este regulamentul din 16 octombrie 1866 zis „de ordine ºi disciplinã pentru licee ºi
gimnazii“, pe care-l pomeneºte Haret. De aici încolo, s-au fãcut multe regulamente cu un
obiect special, unele abrogate, refãcute ºi iar abrogate.
4. Gimnaziile reale, înfiinþate prin legea din 1864, au dobândit programã abia în 5
octombrie 1874. Aceastã programã cuprinde: studii literare, studii ºtiinþifice, exerciþii
(caligrafie, desen, gimnasticã ºi cânt), dar nicio învãþãturã prevãzutã în art. 199 din lege:
„pentru exercitarea unei profesiuni“.
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conforme cu legea, cu regulamentele ºi cu programele. Au mai venit procedãrile
neregulate, arbitrare, abuzive ale directorilor sau consiliilor ºcolare ºi care,
nefiind reprimate de minister, deºi uneori cunoscute de dânsul, astãzi sunt invocate sub numele de tradiþiuni, contra ºi a legii, ºi a regulamentelor, ºi a bunului
simþ. În acest haos de legi, regulamente, dispoziþiuni ºi tradiþiuni, mintea se
rãtãceºte ºi cei mai cu bune intentiuni sunt totdeauna expuºi sã greºeascã. A lãsa
sã mai dureze aceastã stare de lucruri ar însemna a ucide învãþãmântul cu totul.
O îndreptare urgentã este indispensabilã.
Dacã lucrurile nu ar fi ajuns în punctul unde au ajuns, ci s-ar fi dezvoltat în
mod regulat, astãzi ar fi fost destul a se completa legea din 1864, care, precum
am spus, cuprinde foarte multe dispoziþiuni bune, modificându-se pãrþile care
au rãmas în urmã de progresul timpului ºi acelea pe care experienþa le-a arãtat
ca nepractice. Acum însã nu ne mai putem mãrgini aici: legea din 1864 abia mai
subzistã de fapt în unele din pãrþile ei, debordate ºi acelea de mulþimea dispoziþiunilor contrare ºi contradictorii, de tot felul de origini. Afarã de aceasta,
existã practici rele, de un uz general ºi deja învechite; cãci dacã 20 de ani nu
sunt totdeauna de ajuns pentru a populariza o mãsurã bunã, unui obicei rãu îi
ajunge jumãtate din timpul acesta pentru a prinde rãdãcini adânci.
De aceea cred cã, pentru a avea o legislaþiune sistematicã completã ºi
omogenã, trebuie a se remania cu totul legea din 1864; a se anula toate regulamentele, circularele ºi precedentele stabilite, ºi a nu se mai admite de bun
decât corpul de regulamente ºi dispoziþiuni fãcute dupã noua lege, având grijã
a nu le mai pune în dezacord cu dânsa.
Cu aceasta nu înþeleg ca sã se refacã din nou tot edificiul învãþãmântului
nostru. Din contrã, va trebui sã se evite cât se va putea mai mult a se aduce o
nouã perturbare în mersul lucrurilor, prin desfiinþare de instituþiuni existente ºi
crearea altora nouã. Ceea ce cer este a se armoniza legislaþiunea ºcoalelor, ºi
pentru a ajunge acolo sunt silit a reclama suprimarea a tot ce a contribuit la
producerea anarhiei actuale.
* * *
Când vom ajunge cu modul acesta a avea un corp regulat de legi ºi regulamente de ºcoalã, va mai rãmâne de fãcut un lucru: a-l aplica.
Mult rãu a fãcut instrucþiunii multiplicitatea de dispoziþiuni contradictorii; cu
toate astea, când consider efectele dezastruoase produse de neobservarea legii, nu
ºtiu care din cele douã rele e mai mare. Toate legile organice sunt considerate ca
neatacabile: orice abatere de la dânsele este ceva grav. Dacã cineva s-ar încerca,
spre exemplu, a se atinge de legea contabilitãþii generale, fie chiar prin o mãsurã
bugetarã, s-ar protesta cu energie din toate pãrþile. Numai legea fundamentalã a
ºcolilor, legea care ordoneazã ºi asigurã cultura naþionalã, nu se bucurã de aceastã
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protecþiune. Ea este poate singura lege din cele de importanþa ei ale cãrei
dispoziþiuni sã fi rãmas literã moartã zecimi întregi de ani, fãrã o încercare mãcar
de aplicaþiune. Ce zic? toþi s-au întrecut, pare-se, a o dãrâma bucatã cu bucatã,
prin toate chipurile posibile. Nu i s-a acordat cel puþin onoarea unei reviziuni în
pãrþile ce se gãseau neaplicabile; indiferenþa generalã a fost partea ei.
Pentru a fi drepþi, în aceste împrejurãri dureroase, Ministerul de
Instrucþiune Publicã nu a lucrat totdeauna în sensul cel mai nimerit. Pus în faþa
unei legi ale cãrei defecte oricine le recunoaºte, în loc de a corija o dispoziþiune
nepotrivitã prin o lege în regulã, a luat calea foarte expeditivã, însã periculoasã
ca o sabie cu douã tãiºuri, de a modifica legea prin articole de regulament sau
chiar prin simple ordine. Ce a rezultat de aici, ar putea sã o spunã numai acei pe
care soarta i-a chemat sã conducã astãzi destinele instrucþiunii, într-un cerc cât
de restrâns. Mai este ºi altceva.
Dacã Ministerul ar fi privegheat de aproape, aplicarea, atât a legii cât ºi a
dispoziþiunilor sale proprii, tot ar fi fost oarecare ordine în administraþiunea
ºcoalelor; ºi poate multe din acele dispoziþiuni, pe care el însuºi le-ar fi vãzut cã
sunt neaplicabile, le-ar fi revocat. Ministerul însã s-a gãsit dezarmat pentru a
asigura execuþiunea ordinelor sale, având un personal foarte restrâns, lipsit cu
totul de un serviciu de inspecþiune a ºcoalelor, dispunând de niºte directori de
ºcoli cãrora legea le dã cu numele administraþiunea ºcoalelor lor, însã pe care în
realitate îi pune la discreþiunea consiliilor ºcolare neresponsabile, ministerul rareori era pus în poziþiune de a cunoaºte soarta ordonanþelor sale. În asemenea
împrejurãri, soluþiunea cea mai naturalã era de a crea serviciul inspectoriei
ºcoalelor ºi de a face pe directori responsabili, scutindu-i de tutela consiliilor
ºcolare1. Cu modul acesta fiecare din aceºti funcþionari ar fi avut de împlinit câte
o parte din sarcina care, în starea actualã a lucrurilor revine întreagã ministerului,
deºi în fapt nu o poartã nimeni: sarcina de a priveghea ºi a stãrui pentru observarea
strictã a legilor ºcolare. Din diferite cauze nu s-a fãcut aºa; ºi ca sã nu vorbesc
decât de ce mã priveºte mai direct, serviciul inspectoriei generale a ºcoalelor se
reduce încã astãzi la un singur inspector general… fãrã atribuþiuni.
Dacã starea aceastã de lucruri va continua ºi pe viitor, dacã Ministerul va
urma a da ordine de a cãror execuþiune sã nu mai aibã nicio ºtire, dacã inspecþiunea ºcoalelor va fi încã numai o vorbã, pot afirma cã toate reformele ce
ceream mai sus vor fi inutile; nu trebuie sã fie cineva profet pentru a prezice ce
soartã vor avea.

1. Legea din 1864 prevede douã corpuri, care lucreazã împreunã cu directorul la
conducerea ºcoalei: 1. conferinþa clasei, compusã din toþi profesorii clasei sub preºedinþia
profesorului diriginte; 2. consiliul ºcolar, compus din profesorii diriginþi sau ordinari, aleºi
câte unul de clasã de cãtre colegii lor, sub preºedinþa directorului (art. 97-114).
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[Programele]
Sã trec acum la cercetarea mai de aproape a câtorva din principalele chestiuni relative la învãþãmânt.
Una din cele care au dat mai mult de lucru ºi de vorbã, de la 1864 încoace,
este aceea a programelor.
Legea Instrucþiunii publice a creat un consiliu general, compus din 31
membri luaþi din toate ramurile învãþãmântului public ºi privat. Consiliul
General trebuie consultat asupra tuturor chestiunilor care au raport la
întinderea ºi îmbunãtãþirea instrucþiunii (art. 28), ºi aceste cestiuni trebuie sã
fie de mai nainte discutate ºi pregãtite de consiliul permanent (art. 29).
Aceste douã articole sunt de mare importanþã. Legiuitorul credea, prin ele, sã
formeze un corp consultativ, care sã fie de mare ajutor ministrului, deoarece era
sã aducã în discuþiune cunoºtinþa trebuinþelor învãþãmântului în toate pãrþile lui.
Însã aceastã parte a legii, ca ºi multe altele, s-a interpretat într-un sens aºa
de îngust, încât existenþa Consiliului General a devenit o adevãratã calamitate
pentru învãþãmânt. În adevãr, sunt 20 de ani de când prin cestiuni relative la
întinderea ºi îmbunãtãþirea instrucþiunii nu se înþelege nimic alt decât
programele, ºi numai programele. Ce fel? Când ºcoalele nu au personal, nici
didactic, nici administrativ; când n-au regulamente, nici localuri, nici material
didactic, nicio lege de admisibilitate în funcþiuni publice, nici nimic, consiliul
general nu trebuie sã se ocupe decât exclusiv de programe? Se crede oare cã
programele sunt un panaceu, în stare de a vindeca toate relele?
Ce a rezultat din aceasta? Consiliul General, transformat într-o manufacturã
de programe, se crede obligat a elabora pe fiecare an câte una, uneori câte douã
programe. Însã, cum durata consiliului nu e limitatã, pe când programele sunt în
numãr mãrginit, la fiecare patru sau cinci ani aceleaºi programe revin în discuþiune, din care ies totdeauna mai mult sau mai puþin modificate. Cu modul
acesta perturbaþiunea a ajuns la culme; nu se mai ºtie de nimeni unde ne aflãm;
cãrþi didactice nu se mai elaboreazã, ºcolarii uneori fac o aceeaºi materie de
douã ori, alteori nu o fac deloc. Considerã cineva ºi urmãrile mai depãrtate ale
acestei stãri de lucruri ºi va vedea dacã are sau nu dreptate opiniunea publicã
din ºcoale, când pune în contul deselor schimbãri de programe o bunã parte din
scãderea nivelului învãþãmântului.
Trebuie sã avem curajul a recunoaºte rãul: prin interpretarea ce s-a dat art. 28
ºi 29 din lege, pe de o parte s-a lipsit ministerul de folosul ce putea trage din contactul în fiecare an cu reprezentanþii învãþãmântului din toatã þara; iar pe de alta a
transformat o instituþiune ce putea fi utilã în una vãtãmãtoare. O programã, cât de
bunã ar fi, nu poate da niciun rezultat decât cu condiþie de a putea funcþiona în
pace un timp îndelungat: însã în loc de a se asigura stabilitatea programelor, s-a
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consacrat, din contra, nestabilitatea lor. S-a vãzut astfel, lucru neauzit: o programã
votatã anul trecut, modificatã în întregul ei anul acesta, ba încã se vorbea sã se
remodifice la anul viitor.
În toatã chestiunea aceasta a programelor, a fost o lipsã de prevedere ºi de
seriozitate rarã. Legea zice cã cestiunile sã fie prealabil discutate ºi pregãtite în
consiliul Permanent: de câte ori s-a fãcut aceasta? Nu s-a întâmplat oare
niciodatã ca consiliul Permanent sã ia în discuþiune la 31 august cestiile care la
1 septembrie intrã în dezbaterea consiliului general? ªi care au fost vreodatã
elementele de apreciere supuse consiliului general? S-a discutat totdeauna fãrã
nicio bazã, fãrã nicio anchetã, nici aprofundatã, nici superficialã, fãrã date
statistice, asupra uneia din cestiunile capitale pentru învãþãmânt: asupra
programelor.
De altminteri, când e vorba de programe, Consiliul General este acela care
trebuia mai puþin sã se însãrcineze cu elaborarea lor. Programele trebuie sã
procedeze de la un plan unic ºi general, care sã nu fie decât traducerea concretã,
oarecum, a dezideratelor cuprinse în planul general al organizãrii instrucþiunii
despre care am vorbit mai sus. În acel plan fiecare fel de ºcoale trebuie sã ocupe
locul sãu, þinându-se toate între dânsele. Nu e dar cu putinþã a se face nimic bun
când cineva întreprinde a face, spre exemplu, programa liceelor, fãrã a avea în
vedere de aproape nu numai programa ºcoalelor primare, dar chiar ºi pe ale
universitãþilor, ºi pe a ºcoalelor speciale: pe toate.
Consiliul General niciodatã nu a fãcut aºa. El ºi-a luat, pentru fiecare an, o
porþie de lucru ºi s-a ocupat de dânsa, fãrã a se gândi la rest. De aceea nu trebuie
sã ne mirãm când vedem lipsa de unitate a programelor ºcoalelor noastre.
Cineva alcãtuieºte, sã zicem, programa cursului primar ºi pe a celui secundar ºi
sã presupun cã le-a nimerit bune pe amândouã ºi în perfect acord una cu alta.
La anul modificã pe a cursului secundar ºi nu atinge pe a celui primar; este
evident cã acordul a dispãrut.
Programele lucrate dupã un plan unic ºi general nu este o lucrare ce trebuie
confiatã unui corp numeros. Cine cugetã asupra lucrului vede cã o asemenea
lucrare seamãnã mult cu rezoluþiunea unei probleme matematici, care nu
comportã un prea mare numãr de soluþiuni admisibile. În adevãr, consideraþiunea resurselor de care se dispune în bani ºi oameni pe de o parte, cunoºtinþa
legilor destul de sigure ale dezvoltãrii minþii copiilor pe de alta închid cestiunea
între niºte limite destul de restrânse, înãuntrul cãrora singur raþionamentul
riguros este de ajuns pentru a face pe cineva sã gãseascã o soluþiune. Pentru
aceasta însã trebuie sã aibã cineva neîncetat înaintea ochilor toate datele
problemei, sã o considere în tot momentul în toatã generalitatea ei ºi sã urmeze
o metodã uniformã pentru a ajunge la soluþiune.
Aceasta nu se poate aºtepta de la un corp numeros, format din persoane de
capacitãþi, de tendinþe, de vederi cu totul deosebite.
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Conchid dar cã, dupã pãrerea mea, confecþiunea sau revizuirea programelor
trebuie retrasã de la Consiliul General ºi datã unui cât mai mic numãr de
persoane, unei comisiuni însãrcinate anume cu aceasta. Aceastã comisiune va fi
permanentã; membrii ei vor fi persoanele cele mai cunoscute, atât prin
capacitatea ºtiinþificã ºi pedagogicã cât ºi prin cunoºtinþa aprofundatã a þãrii ºi
a trebuinþelor ei. Programele elaborate de dânsa vor fi aprobate de ministru ºi
sancþionate de Rege, ºi atunci vor deveni obligatorii, în sensul acesta cã nimeni,
nici chiar ministrul nu le va putea modifica nici întinderea, prin adaose sau
supresiuni, nici dispoziþiunea. Reformele parþiale vor reveni aceleiaºi
comisiuni. Ea va avea caracter oficial, va putea sã cearã pãrerea oricui va crede
de cuviinþã, sã-ºi procure datele necesare sau prin sine însãºi, sau prin minister;
sã viziteze ºcoalele, pentru a-ºi da seamã neîncetat prin sine însãºi de rezultatele
date de programe ºi de schimbãrile ce s-ar pãrea cã trebuie sã li se aducã.
Comisiunea astfel formatã va avea îndatorirea de a se ocupa de programe,
nu însã în sensul restrâns cum se înþelege acum. Mai întâi nu va trebui sã dea
câte o programã separatã; ci va elabora deodatã corpul complet al tuturor
programelor, dupã un plan pe care îl va hotãrî de mai înainte, ºi care va forma
obiectul unei legi. Fiecare programã va trebui sã indice pe larg ºi lãmurit
materia de tratat în fiecare an, aºa încât sã nu se mai deie loc, ca acum, la
interpretãri fantaziste din partea celor chemaþi a o aplica. Comisiunea va fi încã
datoare a arãta în linii generale metoda ce trebuie sã urmeze profesorul în
împlinirea sarcinii sale ºi va avea dreptul a controla totdeauna prin sine însãºi
observarea prescripþiunilor sale. În fine va forma liste de materialul didactic ºi
va da toate indicaþiunile necesare, ºi administraþiunii, ºi corpului didactic,
pentru a asigura aplicarea exactã ºi fructuoasã a programelor.
Cât de departe a fost consiliul general de a lucra dupã un asemenea sistem!
Discuþiunile sale, lipsite de bazã prin lipsa de cele mai multe ori a elementelor
prevãzute la art. 29 din lege, mãrginite totdeauna exclusiv asupra cestiunii puse
la ordinea zilei în fiecare sesiune, nu s-au ridicat niciodatã pânã la punctul de
vedere superior de unde sã îmbrãþiºeze întreaga problemã a programelor. De
aceea lucrãrile sale nu au avut legãturã, punând în opoziþie programele diferitelor
ºcoli între dânsele. Sã citez un singur exemplu, pentru cã, dacã aº voi sã
înregistrez toate contradicþiunile, omisiunile ºi erorile, mi-ar trebui un spaþiu de
care nu dispun aici: programa de limba românã la gimnaziile reale prevede
numai în primele trei clase, mai multã materie decât este pusã la licee în patru
clase. Ba foarte adesea nu se potrivesc între ele nici chiar diferitele pãrþi ale
aceleiaºi programe, ceea ce se explicã pentru cei care ºtiu cã este obiceiul a se
însãrcina, pentru confecþiunea diferitelor pãrþi ale aceleiaºi programe, mai mulþi
membri de specialitãþi diferite, care lucreazã fiecare numai partea ce-i este
încredinþatã. Se întâmplã astfel cã programa de geografie, spre exemplu, sã aibã
o extensiune cu totul nepotrivitã cu a celor alte materii, cum era pânã deunãzi la
ºcoalele normale primare; ca unele lucruri sã fie puse de douã ori în aceeaºi
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clasã, precum era cea mai mare parte din noþiunile de cosmografie, în clasa IV,
tot la ºcoalele normale primare, care figurau ºi în programa de matematici, ºi în
cea de geografie. Tot aceasta trebuie sã fie cauza cã programele sunt de multe ori
prea încãrcate, cãci fiecare om este dispus a acorda o importanþã mare obiectului
de care se ocupã în special, ºi a lipsit cineva care sã tempereze acest exces la unii
ºi sã punã de acord diferitele pãrþi. Ceea ce este mai greu de explicat ºi nu se
poate pune decât pe contul unei neglijenþe neiertate în împlinirea unei însãrcinãri
aºa de grave, este cã unele lucruri sunt uitate cu totul; astfel programa liceelor
care a încetat de a funcþiona la 1 octombrie 1881 uitase a prevedea teoria fracþiunilor zecimale, iar în cea actualã cãldura nu figureazã deloc.
Asemenea lucruri sunt dovezi cã discuþiunea nu existã decât pentru formã în
consiliul general. ªi de fapt putea fi altfel când la discuþiunea programei de liceu,
spre exemplu, iau parte ºapte sau opt persoane competente, ºi mai mult de 20 de
profesori de cursul primar ºi de ºcoli speciale, cantonaþi fiecare în cercul restrâns
al ramurii de învãþãmânt din care fac parte, ºi care nu au de unde cunoaºte
împrejurãrile în care trãieºte un liceu, într-un chip aºa de aprofundat cum trebuie
pentru a-i da o programã?1 Tot aºa programele gimnaziilor reale se discutã de
oameni din care o infimã minoritate au vãzut poate vreodatã funcþionând un
gimnaziu real. Tot aºa programele ºcoalelor de fete sunt fãcute ca ºi când
dezvoltarea intelectualã a fetelor s-ar face altfel decât a bãieþilor, punându-se în
clasele primare de fete, numai cu câte 3 ore pe zi, toate lucrurile care se predau
la ºcoalele de bãieþi în acelaºi numãr de ani, câte 5 ore pe zi.
Programele Consiliului General sunt simple enumeraþiuni de capitole,
distribuite pe clase, neînsoþite de niciun fel de indicaþiune care sã conducã pe
profesor, sã-l facã sã înþeleagã spiritul programei ce e chemat sã aplice. De
aceea vedem în ºcoli de caracter cu totul diferite materiile predându-se exact în
acelaºi mod; putea fi altfel când profesorii nu aveau, pentru a se conduce, decât
niºte liste identice?
Repet, Consiliul General nu era propriu pentru facerea programelor, ºi nici
nu poate fi vreodatã propriu pentru aceasta. Urmeazã de aici cã este o instituþiune inutilã?
Cestiunile privitoare la întinderea ºi îmbunãtãþirea instrucþiunii, de care
vorbeºte art. 28 din lege, au trebuinþã sã fie cunoscute pe deplin înainte de a fi
rezolvate, ºi un corp format din delegaþi veniþi din toate colþurile þãrii ºi aparþinând
tuturor ramurilor de învãþãmânt, poate fi util pentru a þine pe ministrul în curent
cu trebuinþele ce e chemat sã satisfacã. Acelaºi rezultat însã poate sã-l dea ºi un
serviciu regulat de inspecþiune, pe lângã un personal administrativ mai complet ºi
1. În adevãr, dupã legea din 1864, Consiliul General se compune din: 3 delegaþi ai
învãþãmântul primar, 5 profesori ai învãþãmântul secundar, 3 delegaþi ai facultãþilor, 1 delegat al ºcoalei militare, 1 delegat al ºcoalelor de medicinã, 3 membri ai ºcoalelor particulare,
câte un delegat de fiecare ºcoalã profesionalã ºi realã, 2 membri din Consiliul de Stat, 2
membri ai Curþii de Casaþie, 2 membri ai clerului.

+Opere_vol_I_final_bun.qxd

12/2/2009

11:13 AM

Page 151

1884–1888 / 151

versat în ale ºcoalei. Ba încã cu aceasta se vor scuti ºcoalele de predarea în timp
de o lunã a cursurilor membrilor Consiliului General ºi se va face economie de
toatã vorbirea ce se cheltuieºte acum între 1 ºi 25 septembrie ale fiecãrui an.
Numai o cauzã este pentru care eu unul cred cã supresiunea Consiliului
General ar fi de regretat: anume, cã prin aceasta ar dispãrea un mijloc de a pune
în contact din când în când pe ministrul cu membrii corpului didactic din toatã
þara. Aceste întruniri sunt, dupã mine, de cea mai mare importanþã, cãci dau
ministrului un mijloc de a se convinge prin sine însuºi de starea lucrurilor în
întregul câmp al învãþãmântului, de a cunoaºte de aproape pe administraþii sãi
ºi a fi cunoscut de dânºii.
Se poate însã repara pierderea aceasta pe altã cale.
Este câtva timp de când profesorii de toate gradele au format Societatea
corpului didactic, care între altele, a intreprins a organiza congrese anuale ale
corpului didactic din toatã þara1. Eu cred cã dacã aceste congrese ar fi încurajate ºi
susþinute de minister, ar putea deveni un factor considerabil în progresul
învãþãmântului. Ele ar da pe de o parte profesorilor mijlocul de a se apropia ºi a se
cunoaºte între dânºii, iar pe de alta ar fi un chip de a se cunoaºte multe nevoi. Ar
trebui numai a se evita utopiile ºi toate tendinþele strãine de interesele învãþãmântului, ceea ce nu ar fi, poate, aºa de greu cum ar crede cineva la prima vedere.
Nu pot termina ce aveam de zis în general în privinþa programelor, fãrã a
vorbi de rolul ce a avut chiar ministerul în aceastã cestiune. E adevãrat cã
Consiliul General s-a ocupat de programe în un mod cu totul superficial; însã se
pare cã administraþiunea centralã de multe ori nu era departe de a împãrtãºi
modul de a vedea al Consiliului General. Ca probã este facilitatea cu care s-au
schimbat de atâtea ori programele unui curs întreg de patru sau ºapte ani, fãrã a
se lua nicio mãsurã pentru a menaja transiþiunea. Niciun exemplu mai bun nu pot
invoca decât schimbarea, acum trei ani, a programelor întregului curs liceeal, la
1 octombrie, adicã cu o lunã dupã ce cursurile se începuse deja în toatã þara dupã
vechea programã. Cu alte cuvinte, s-au redus cursurile anului aceluia de la 10 la
9 luni. Dar aceasta nu e nimic pe lângã perturbaþiunea adusã de o programã nouã,
cãzând ca trãsnetul în mijlocul anului. O programã nouã cere ca profesorul sã-ºi
modifice toatã distribuþiunea cursului, sã-ºi aleagã alte cãrþi didactice, poate sã-ºi
modifice chiar metoda. Când sã se facã toate acestea, deoarece ea e votatã de
Consiliul General la 25 septembrie, publicatã în „Monitor“ la 30 septembrie ºi
aplicabilã de la 1 octombrie? Nu exagerez zicând cã schimbarea programei de
acum trei ani a costat cu totul cel puþin douã luni de timp pierdut curat.
Dar nu e numai atât: introducerea noii programe deodatã în toate clasele a
fost cauza cã clase întregi de ºcolari au rãmas cu materii nefãcute, pe când altele
s-au fãcut de douã ori. Iatã câteva exemple.
1. Aceastã societate s-a desfiinþat de mult.
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ªcolarii ce erau atunci în clasa a VI-a nu au fãcut deloc retorica, care dupã
programa veche era în clasa a VI-a, iar dupã cea nouã în a V-a.
Cei din clasa a VIII-a au pãrãsit liceul fãrã sã fi avut nicio idee de istoria
literaturii române, care venise în programa nouã în clasa a VII-a.
Cei din clasa a IV-a nu au fãcut, la limba latinã, sintaxa cazurilor, timpurilor
ºi modurilor, care a trecut atunci din clasa a IV-a în clasa a III-a.
Cei din clasa a VI-a nu au fãcut istoria Evului Mediu de la Carol-cel-Mare
încoace, care s-a trecut în clasa a V-a.
Cei din clasa a IV-a au fãcut geometria planã de douã ori, una dupã alta; cei
din clasa a V-a au repetat, tot aºa, geometria în spaþiu ºi cei din clasa a VI-a
trigonometria planã.
În schimb, cei din clasa a VII-a nu au vãzut niciodatã trigonometria sfericã,
cum nici cei din clasa a VIII-a cosmografia.
Cei din clasa a VIII-a nu au fãcut deloc geologia, nici mineralogia, pe când
cei din clasele precedente au fãcut câte de douã ori unele pãrþi din zoologie,
botanicã ºi fizicã.
În fine, ºcolarii care trebuiau sã intre în clasa a VIII-a, au rãmas cu studiile
necomplete la limbile clasice ºi la istorie. Ei au fost lãsaþi, în octombrie, fãrã
niciun cãpãtâi, neputându-se prezenta la sesiunea de bacalaureat, ce începuse
deja de 10 zile, ºi la care, de altminteri, s-ar fi prezentat nepreparaþi ºi cu pãrþi
întregi din materie nevãzute niciodatã; au fost dar siliþi a aºtepta aproape un an,
pânã la sesiunea urmãtoare.
Aceleaºi lucruri se petrec, deºi nu totdeauna în aceste proporþiuni, la toate
schimbãrile de programe, când nu se fac cu precauþiunile cuvenite. Sã ne mai
mirãm dar de nemulþumirile ce provoacã?
Se sperã cã aceastã perioadã de experienþe în anima vili asupra generaþiunilor tinere se va închide, pentru cã ne-a costat deja prea scump în intervalul de 20 ani de când dureazã.

[Recrutarea personalului didactic]
Trec acum la cestiunea personalului didactic, care este tot aºa de importantã, dacã nu chiar mai importantã decât a programelor; cãci un bun profesor
cu o programã mediocrã dã tot mai bune rezultate decât un profesor mediocru
cu cea mai bunã programã.
De câtva timp corpul didactic este obiectul laudelor unora, atacurilor altora;
mai des al atacurilor decât al laudelor. ªi unii ºi alþii au dreptate. În adevãr,
cauzele pentru care corpul didactic nu e la înãlþimea lui sunt multiple, ºi nu e el
responsabil de toate.
Cea dintâi din toate este cã nu s-a fãcut nimic pentru a se forma un corp
demn de misiunea de învãþãtori ai naþiunii.
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Încã de la început recrutarea profesorilor de toate gradele a fost
defectuoasã. Pe la þarã, se lua dintre preoþi, dintre seminariºtii ce fuseserã
incapabili a-ºi termina cursul, din târgoveþi abia în stare a-ºi scrie numele, ºi
care cãutau într-o ºcoalã ruralã un mijloc de a trãi fãrã muncã. Aceastã stare de
lucruri s-a îndreptat foarte mult prin creaþiunea ºcoalelor normale primare, care
formeazã pe fiecare an un numãr destul de mare de învãþãtori buni, ºi prin
instrucþiunea lor, ºi prin cunoºtinþele lor pedagogice.
Institutorii ºi institutricele ºcoalelor primare urbane au fost ºi continuã încã
a fi aleºi printr-un simplu concurs, la care nu rãspund decât asupra materiilor
claselor primare ºi gimnaziale (art. 375 din lege). Acest mod de recrutare este
defectuos, nu numai prin condiþiunile în care se face, dar ºi prin lipsa unui
regulament care sã ordoneze þinerea concursului. Acest regulament se aºteaptã
încã de la facerea legii. În lipsa lui, comisiunile de examen sunt uneori induse a
lua hotãrârile cele mai neaºteptate; astfel, dacã nu mã înºel, într-un an era vorba
a se cere candidatelor pentru catedrele de la ºcolile de fete cunoºtinþa limbii
latine, sub cuvânt cã legea cere cunoºtinþele gimnaziale.
Aceste inconveniente sunt însã puþin lucru pe lângã altele. Mai grav este cã
concursurile sunt de cele mai multe ori aºa de puþin serioase, încât se strecoarã
candidaþi de o slãbiciune rarã; aºa cã nu e imposibil a se gãsi pe urmã institutori
ºi institutrice care nu pot scrie o frazã fãrã erori de tot felul, nici a compune o
petiþiune, nici a face o înmulþire. Arhiva ministerului conþine în masã probe de
ceea ce zic: corespondenþa oficialã a acelor persoane.
De altminteri, chiar legea este defectuoasã în punctul acesta. Astãzi, când
bacalaureatul este indispensabil cuiva chiar pentru a fi copist la o prefecturã,
este o anomalie ca patru clase de gimnaziu sã fie de ajuns unui institutor. Cu
modul acesta cei ce n-au fost în stare a termina liceul, pentru cã le-a lipsit
capacitatea necesarã, ºi care din aceastã cauzã nu au putut dobândi un post de
copist, aleargã de se fac institutori, pentru a lucra mai puþine ore decât un copist
ºi a fi plãtiþi de douã ori mai mult.
Cu toate acestea, nu conchid cã ar fi bine sã se cearã candidaþilor institutori
bacalaureatul; eu unul sunt de pãrere cã calitatea învãþãmântului face mai mult
decât cantitatea ºi voi prefera totdeauna pe unul care ºtie bine patru clase
înaintea altuia care ºtie rãu ºapte.
Cer însã ca cel puþin examenul asupra acestor patru clase sã fie serios,
pentru ca sã nu se mai vadã institutori numiþi de ieri-alaltãeri ºi care nu ºtiu sã
punã douã fraze pe hârtie. Mai cer încã ca cunoºtinþele gimnaziale sã fie
completate prin cunoºtinþele pedagogice, indispensabilã oricãrui institutor. În
adevãr, astãzi, ºcoalele normale primare formeazã învãþãtori sãteºti ce posedã
metodele noi ºi din care foarte mulþi sunt excelenþi; ºcoalele primare urbane însã
se dau pe mâna unor oameni de la care nu se cere nimic astfel. Nu cumva
instrucþiunea copiilor din oraºe trebuie sã fie inferioarã la a celor de la þarã?
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Crearea de ºcoli normale primare pentru institutori este o necesitate absolutã,
tot atât cât era cu câþiva ani în urmã crearea ºcoalelor normale rurale. Niciun
sacrificiu nu trebuie cruþat pentru aceasta ºi sunt sigur cã nu l-ar refuza nici þara,
care nu a refuzat a împlini ºi alte trebuinþe mai puþin simþite decât aceasta.
Sã cercetãm pe scurt în ce condiþiuni ar trebui create asemenea ºcoli.
Numãrul institutorilor din þarã este vecin de 500. Admiþând darã cã trebuie
sã se prepare câte 50 institutori pe an, nu suntem prea departe de adevãr. Ar fi
de ajuns deocamdatã a avea o ºcoalã care sã dea anualmente câte 30; dupã
câþiva ani de experienþã, se va putea crea încã una, conform trebuinþelor.
Noua ºcoalã ar putea sã se alãture, ca o anexã, pe lângã liceul model a cãrui
creaþiune o propun mai la vale, ceea ce ar da o economie însemnatã. Se poate
însã crea ºi în mod independent. În acest caz, ar trebui sã nu se admitã într-însa
decât absolvenþi a patru clase de gimnaziu ºi numai prin concurs. Facându-se
aºa, ºcoala normalã nu va avea sã le mai deie instrucþiunea cât le trebuie ca
institutori, ci va cãuta numai sã le-o fortifice, ºi sã le dea ºi cunoºtinþele
pedagogice ºi spiritul de disciplinã indispensabil unui învãþãtor, astfel fiind, vor
fi de ajuns doi ani pentru absolvire, aºa cã efectivul ºcolii va fi de 60 ºcolari.
Ei vor fi toþi interni, cea mai mare parte bursieri, ceilalþi solvenþi. Nu se va
putea pune un prea mare numãr de solvenþi, pentru cã acele locuri ar risca sã
rãmânã neocupate. În adevãr, posturile de institutori nu le ocupã decât tineri de
prin oraºe, ºi din aceºtia numai din cei mai sãraci; cãci cei mai cu mijloace
preferã totdeauna a termina liceul, pentru a aspira la poziþiuni mai alese. Cred
cã s-ar putea pune 50 bursieri ºi 10 solvenþi.
ªcoala va fi supusã la o disciplinã severã. I se va anexa o ºcoalã primarã,
pentru practicã.
Cursurile ºcolii, afarã de cele curat pedagogice, vor consta aproape exclusiv în exerciþii continuie asupra materiilor cursului inferior de liceu.
Absolvenþii cu note suficiente ºi care vor avea vârsta de 21 de ani împliniþi
vor avea dreptul a fi numiþi institutori fãrã concurs. Nu se va mai face concurs
decât pentru locurile ce vor rãmâne neocupate de absolvenþi.
Cu modul acesta, se întrevãd deja trãsurile principale ale noii creaþiuni.
Iatã o schiþã de buget suficient:
Personal

Un director, cu locuinþa în ºcoalã, luat dintre
profesori ……..........................................
Doi profesori de ºtiinþe pedagogice…….......
Un profesor de matematici ºi ºtiinþe fiziconaturale……............................................
Un profesor de limba românã, latinã ºi
francezã…….......................................….

PE LUNÃ
fiecare

PE AN

TOTAL

100
280

1.200
6.720

–
–

280

3.360

–

280

3.360

–
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Un profesor de istorie ºi geografie…….......
Un profesor de desen ºi caligrafie……........
Un maestru de muzicã vocalã ............…......
Un maestru de gimnasticã…….....................
Un instructor militar…….............................
Doi pedagogi ……....................................…
Un econom……............................................
ªase servitori…........................................….

280
200
150
150
80
100
50
25

3.360
2.400
1.800
1.800
960
2.400
600
1.800

–
–
–
–
–
–
–
–
29.760

Material

PE LUNÃ
fiecare

PE AN

TOTAL

Nutrimentul a 60 ºcolari ºi 9 persoane
interne a 70 bani pe zi de fiecare, pe 300
zile………...............................................
Ajutoare pentru cãrþi ºi hârtie la ºcolari .......
Îmbrãcãmintea bursierilor……......................
Spãlatul rufelor ºi bãi ºcolarilor……............
Iluminat ºi cheltuieli extraordinare…….......
Mici reparaþii…….........................................
Încãlzitul……................................................
Chirie, sau anuitatea pe 25 ani a preþului unei
clãdiri anume pentru ºcoalã (socotit a
150.000 lei)…….....................................
Anuitatea pe 25 ani a unei sume de 20.000
lei, pentru materialul didactic pedagogic
ºi mobiliar………....................................
Total general…..................
Se scade plata a 10 solvenþi, a 800 lei fiecare
pe an……................................................
Cheltuialã netedã……........

–
–
–
–
–
–
–

14.490
1.000
4.500
800
600
600
2.000

–
–
–
–
–
–
–

–

10.500

–

–

1.400

–
35.890
65.650
8.000
57.650

În aceastã schiþã am prevãzut lefile profesorilor dupã legea din 6 martie
1883, iar cheltuielile pentru material ca la ºcoalele normale primare rurale.
Cheltuiala s-ar mai reduce dacã s-ar primi un mai mare numãr de solvenþi;
însã chiar aºa rãmânând, nu se poate înconjura, cãci creaþiunea ce propun este
indispensabilã.
S-ar putea încã cere ºi concursul comunelor ºi judeþelor, de vreme ce multe
ºcoli primare urbane sunt întreþinute de dânsele; însã amestecul lor este de cele
mai multe ori o cauzã de încurcãturi mai mult decât un ajutor. Ceea ce s-ar putea
face mai cu succes ar fi de a se primi solvenþi plãtiþi de comune ºi judeþe.
Prin înfiinþarea ºcoalei normale primare urbane s-ar îmbunãtãþi foarte mult
starea lucrurilor, de vreme ce în curând s-ar forma un cadru de institutori care se
nu mai lase nimic de dorit. Atâta însã nu va fi de ajuns. ªcolile primare urbane
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sunt ocupate acum de un numãr oarecare de institutori care trebuie toleraþi doar
din cauza drepturilor lor câºtigate. Aceºtia însã nu înceteazã de a se agita de câte
ori se produce vreo vacanþã la un loc mai avantajos, ºi s-a admis obiceiul,
vãtãmãtor ºcolilor, de a-i înainta dupã consideraþia anilor de serviciu, iar nu
exclusiv dupã a meritelor didactice. Ar fi foarte de dorit a nu se mai face aºa, ºi
ca orice favoare, cât de micã, sã nu se mai acorde decât exclusiv celor care o
meritã prin activitate, inteligenþã sau cunoºtinþe; celui care, drept orice merit, are
numai vechimea, se nu i se acorde decât ceea ce legea nu permite a i se refuza.
În aceeaºi ordine de idei, se nu se mai creadã cã acordarea numirii
definitive dupã doi ani de provizorat este o obligaþiune ineluctabilã.
Provizoratul este o perioadã de încercare, în care cineva trebuie se arate,
mai bine decât prin orice examen, dacã meritã ºi poate sau nu sã fie profesor.
Ministerul în timpul acesta trebuie sã aibã neîncetat ochii asupra noului admis
ºi, dacã vede cã nu este ºi nici nu se poate ridica la înãlþimea cerutã, are dreptul
absolut a refuza indefinit numirea definitivã, ºi chiar a-l depãrta de la post. Dacã
s-ar fi uzat de acest drept necontestabil, s-ar fi evitat multe rele, pe care astãzi
trebuie sã le suferim, neavând alt ce face.
Ceea ce am zis aici se potriveºte nu numai pentru institutori, ci pentru toate
gradele de învãþãmânt, fãrã excepþiune.
* * *
Cea mai mare parte din cele ce am zis relativ la institutori se poate aplica
întocmai ºi institutoarelor. Deosebirea este cã fetele posedã ºcoalele normale
primare urbane, care pentru bãieþi nu existã; acelea sunt aºa numitele ºcoli
centrale de fete, în care legea prevede (art. 189) predarea pedagogiei, anume cu
intenþiunea de a forma institutoare. Ar fi însã de dorit ca acest curs sã nu fie
numai de formã, cum este acum, nefiind fortificat prin nicio practicã, ºi
mãrginindu-se numai în învãþare mecanicã de precepte abstracte.1
Externatele secundare de fete, înfiinþate în anii din urmã, nu sunt prevãzute
de lege; programele lor diferã de ale ºcolilor centrale în mai multe puncte
esenþiale.2 Absolventele lor se prezentã adeseori ca candidate de institutoare, ºi
comisiunile nu prea ºtiu cum sã le considere. Fãrã îndoialã, au dreptul a fi admise
la concurs; însã trebuie sã se specifice aceasta prin un regulament, dacã nu prin
o lege, care sã consacre totdeodatã chiar existenþa externatelor secundare de fete.
1. Art. 184-198 se ocupã de „ºcoalele secundare de fete“, care trebuia sã ia locul aºa
numitelor (din vremea Regulamentului organic): „ºcoale centrale de fete“. Chiar prevede cã
acelea se vor transforma în timp de ºase luni în „ºcoale secundare“. Ele sunt infernale ºi au,
între studii, ºi pedagogia (facultativã).
2. Prima programã a externatelor secundare de fete s-a publicat în „Monitor“ la 1
octombrie 1881.
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Azilul Elena Doamna încã nu este prevãzut în lege; cu toate acestea este cea
mai bunã ºcoalã de fete ce avem în þarã, o adevãratã ºcoalã model. În special,
cele ºase clase normale formeazã eleve excelente, care posedã toate cunoºtinþele
ce se predau în ºcolile secundare de fete; pe lângã aceasta, fac studii pedagogice
minunate, însoþite de practicã în ºcoala de copii mici care se aflã chiar în
Institut, ceea ce nu se vede în niciuna din ºcolile centrale de fete, deºi poartã
numele oficialã de Institute pedagogice de fete.1 Elevele ieºite din clasele
normale dau probã de cea ce ºtiu a face în clasele primare din Azil, unde
profeseazã chiar ele, ºi care sunt aproape singurele clase primare de fete ce
cunosc în care se aplicã metoda intuitivã.
Este în interesul þãrii a utiliza cât se va putea mai bine acest element
excelent în recrutarea institutricelor. Legea care lipseºte trebuie sã se facã, dând
ºcoalei normale din Azil locul ce i se cuvine printre celelalte ºcoli secundare de
fete, ºi definind drepturile absolventelor sale.
* * *
Trec acum la recrutarea profesorilor ºi profesoarelor secundari.
Pânã la martie 1879, admisiunea în corpul didactic secundar se fãcea prin
un concurs la care se admitea oricine poseda bacalaureatul ºi trecea un concurs
numai asupra materiilor ce avea sã predeie; ba încã art. 368 din lege permitea
numirea numai pe baza a doi ani de proponimente.2 E mare numãrul celor ce
s-au strecurat în învãþãmântul secundar prin acest din urmã mod. Dupã legea din
1864 a fost o perioadã de creaþiune repede de ºcoli; ºi, lipsind personalul, s-au
numit o mulþime de suplinitori, cãrora nu se cerea mai nicio condiþiune; toþi
aceºtia au fost dupã doi ani numiþi profesori provizorii, fãrã niciun concurs.
Mulþi dintr-înºii nu meritau nici atunci aceastã onoare ºi nici nu au fãcut nimic
de atunci încoace ca sã o merite.
Dar, lãsând la o parte pe aceºtia, chiar concursul la care se supuneau
candidaþii era astfel combinat, încât reuºita nu era deloc un semn de capacitate.
În adevãr, mai întâi erau lucruri esenþiale, care ar fi trebuit luate în consideraþiune, ºi de care nu se preocupa nimeni; aºa, spre exemplu, era vârsta. Cunosc
exemple de tineri care au absolvit liceul la ianuarie ºi la septembrie urmãtor au
1. Acestea erau vechile „ºcoale centrale“ transformate prin legea din 1864 în „ºcoale
secundare de fete“. Numite mai apoi: „Institute pedagogice de fete“. Programa lor s-a
publicat în „Monitorul Oficial“ din 28 octombrie 1883. Ele au devenit în 1893 „ºcoale
normale de institutoare“.
2. Prin acest cuvânt, legea din 1864 (art. 368) înþelegea: „proponimente [= sã fi profesat efectiv, sã fi predat] publice de aceleaºi materii, fãcute cel puþin în curs de doi ani, dacã
nu va fi trecut mai mult de trei ani de la încetarea acelor proponimente“.
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fost numiþi profesori secundari: unii erau în vârstã de 17 1/2 ani. Dar mai presus
de toate, a nu cere unui candidat sã rãspundã decât de materia ce are sã predeie,
când el nu justifica studii fãcute mai departe decât liceul, era a deschide uºa
largã unor viitori profesori cu cunoºtinþe nesuficiente.
Las la o parte alte inconveniente ale legii din 1864, de vreme ce în punctul
acesta ea a fost modificatã prin cea din 17 martie 1879, ºi trec la aceasta din urmã.
Dacã pânã la 1879 se cerea candidaþilor titluri nesuficiente pentru a fi
admiºi la concurs, de atunci încoace s-a cãzut în extrema opusã: acum nu se mai
admit la concurs, pentru orice catedrã de gimnaziu ºi liceu decât licenþiaþi ºi
doctori în ramura din care face parte catedra vacantã.
Era natural ca neajunsurile legii din 1864 sã producã o reacþiune; îmi permit însã a zice, nu cã a mers prea departe, ci cã nu a luat calea cea mai nimeritã
pentru a închide drumul incapacitãþilor ºi a lucra în interesul ºcoalei.
Mai înainte de toate, iacã câteva date statistice, relative la vacanþele de
catedre ºi la licenþiaþii în ºtiinþe ºi litere ieºiþi de la cele douã universitãþi din
þarã. Îi trec numai pe aceºtia, pentru cã catedrele secundare se raportã mai toate
la aceste douã specialitãþi. Cât pentru licenþiaþii ºi doctorii de la facultãþile
strãine, numãrul celor intraþi în învãþãmântul secundar e aºa de mic, încât nu
poate modifica concluziile la care ajung; de aceea îi las la o parte.
Primul tablou aratã numãrul licenþiaþilor în litere ºi ºtiinþe, de o parte, de la
creaþiunea universitãþilor pânã la 17 martie 1879, iarã, de alta, de la 1879 pânã
la ianuarie 1884, precum ºi carierele îmbrãþiºate în urmã de dânºii. Al doilea
tabel aratã vacanþele de catedre secundare de la 1879 pânã astãzi, în
comparaþiune cu numãrul de licenþiaþi în litere ºi ºtiinþe ieºiþi în fiecare an.
Universitatea din Bucureºti

Rentieri

Alte cariere ºi necunoscuþi

11

Profesori

8

Alte cariere ºi necunoscuþi

12

Ingineri

7

Profesori

În litere

Alte cariere

În ºtiinþe

Rentieri

În litere

Profesori

În ºtiinþe

Alte cariere

4

Licenþiaþi de la 17 martie 1879 încoace

Ingineri

Profesori

Licenþiaþi pânã la 17 martie 1879

3

0

9

3

0

5

2

1

8

0

3
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Universitatea din Iaºi

Rentieri

Alte cariere

4
Profesori

7
Alte cariere

0

Ingineri

2

Profesori

În litere

Alte cariere

În ºtiinþe

Rentieri

În litere

Profesori

În ºtiinþe

Alte cariere

4

Licenþiaþi de la 17 martie 1879 încoace

Ingineri

Profesori

Licenþiaþi pânã la 17 martie 1879

3

0

9

3

0

5

2

1

8

0

3

Pânã la
În 1879 1880 1881 1882 1883 1884
1879
Catedre secundare vacante…..

–

58

70

78

77

76

80

Licenþiaþi pe fiecare an ………

9

1

4

4

7

2

5

Am numãrat printre cei ce au îmbrãþiºat cariera de profesori pe 4 licenþiaþi
care îºi continuã încã studiile în strãinãtate cu burse de ale statului, pe credinþa
contractului ce au fãcut cu statul cã vor servi în învãþãmânt.
În tabloul din urmã nu am fãcut sã figureze decât licenþiaþii care au îmbrãþiºat cariera de profesori; iar în numãrul catedrelor vacante nu s-au trecut catedrele de igienã, economie politicã, desen, muzicã ºi gimnasticã, ai cãror titulari,
dupã lege, nu se iau dintre licenþiaþii în litere ºi ºtiinþe.
În fine numãrul licenþiaþilor dinainte de 1879 daþi ca consacraþi învãþãmântului s-a micºorat cu 5, de vreme ce 5 dintr-înºii fãceau parte deja din
învãþãmântul superior.
Vedem dar cã în momentul când venea legea din 1879, pretinzând licenþa
de la profesorii secundari, universitãþile nu dãduserã încã învãþãmântului
secundar decât 9 licenþiaþi în timp de 11 ani; ºi deºi toþi aceºtia fuseserã deja
întrebuinþaþi, tot erau 58 catedre vacante, ce trebuiau ocupate imediat.
Desigur, legislatorul a crezut cã aceastã dispoziþiune a legii va face ca
facultãþile de litere ºi ºtiinþe sã se populeze destul de mult cu ºcolari buni, pentru
ca numãrul licenþiaþilor sã ajungã a fi suficient pentru împlinirea vacanþelor
existente ºi a celor ce s-ar mai produce. Ar fi trebuit însã sã se considere ºi
eventualitatea cã mulþi ºcolari, în loc de a se supune unei încercãri grele ºi
periculoase, vor prefera sã îmbrãþiºeze alte cariere, unde licenþa nu e necesarã
ºi care sunt tot atât de sigure ºi mai bine plãtite decât profesoratul. Aceasta s-a
ºi întâmplat: în anii din urmã, cei mai mulþi din ºcolarii facultãþilor de ºtiinþe
care ar fi putut forma licenþiaþi buni, au plecat în strãinãtate pentru a studia
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ingineria. ªcolarii de la facultãþile de litere, cãrora le lipseºte aceastã resursã,
rãmân mai mulþi în învãþãmânt; ei ºi formeazã partea cea mai mare a licenþiaþilor care de la 1879 încoace s-au fãcut profesori, anume 12 din 23, deºi
populaþiunea facultãþilor de litere nu a fost mai tot timpul decât de douã treimi
din a facultãþilor de ºtiinþe.
Dar cu toate acestea recunosc cã numãrul licenþiaþilor intraþi în învãþãmânt
a crescut de la 1879 încoace. Cu aceasta însã nu s-a îmbunãtãþit situaþiunea; din
contra, ea este mai gravã decât oricând.
Tabela de mai sus aratã cã vacanþele de catedre se înmulþesc din ce în ce;
creºterea numãrului lor este în mijlociu de 5 pe an, afarã de cele care se ocupã
pe fiecare an prin licenþiaþi. Astfel fiind, chiar dacã cele 58 vacanþe din 1879 nu
ar fi existat, pentru ca de atunci înainte sã se poatã face faþã trebuinþelor, ar fi
fost necesar ca, chiar din 1879, facultãþile sã înceapã a da câte 12 licenþiaþi pe
an cel puþin.
Vorbind drept, se putea oare spera un rezultat aºa de miraculos de la o lege,
oricare ar fi, când pânã atunci media anualã a numãrului licenþiaþilor era de mai
puþin de 1? Desigur cã nu, ºi dacã ar mai fi necesar sã dau probe cã nu mã înºel,
aº alerga iar la lista licenþelor liberate, din care se vede cã anul cel mai productiv,
1882 a dat 9 licenþiaþi; însã pe lângã dânsul sunt alþii ca 1879, care a dat 1, ºi 1883,
când au fost 3. E neîndoios, dar, cã va trece încã mult pânã când productivitatea
facultãþilor, dupã ce va trece perioada oscilaþiunilor ce se manifesteazã de la 1879
încoace, se va fixa la cifra de 12 licenþiaþi pe an cel puþin.
Pânã atunci însã deficitul primitiv de 58 creºte necontenit; deja în 1884 este
de 80. De aceea, când va sosi epoca, încã foarte depãrtatã, când facultãþile vor da
12 licenþiaþi pe an, vom avea cu ce împlini vacanþele noi ce s-ar produce pe toatã
ziua; ce vom face însã cu peste 100 catedre ce-ºi vor fi aºteptând încã titularii?
Nu gãsesc cuvinte sã spun de ce extremã gravitate este chestiunea aceasta
a vacanþelor de catedre. Catedrele vacante se dau la suplinitori, care se aleg, nu
numai fãrã concurs, dar chiar fãrã sã li se cearã niciun fel de titlu. Numirea lor
este cu totul discreþionarã ºi de multe ori ministerul, pentru a nu lãsa catedra
neocupatã, o dã unui om, care nici el nu ºtie de unde îi vine reputaþia de om cu
carte. Dacã aº voi sã înºir aici observaþiunile mele asupra cursurilor fãcute de
suplinitori, nu aº mai termina; se pot vedea pentru aceasta multe din rapoartele
mele. Dar nu numai capacitatea le lipseºte de tot, de cele mai multe ori, ci încã
ºi tragerea de inimã, ca unii ce nu sunt siguri de azi pe mâine. De altã parte,
ºcolarii ºi publicul, obiºnuiþi a vedea înaintea lor atâtea incapacitãþi ce poartã
numele de profesori, se deprind a nu mai da stima cuvenitã nici celor ce o
meritã, ceea ce e o cauzã puternicã de slãbire a disciplinii ºi de discredit pentru
corpul profesoral. Cu un cuvânt, cursurile fãcute de suplinitori sunt mai toate
cursuri curat pierdute. Sã se socoteascã acum cã mai bine de 23% din catedrele
de gimnazii ºi licee sunt suplinite azi, sã se considere creºterea continuã a
numãrului acestor suplininþe ºi sã se tragã concluziunea.
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În rezumat, care este rezultatul legii din 1879? A refulat de a mai primi la
concurs pe cei fãrã licenþã, sub cuvânt de incapacitate, ºi de altã parte a deschis
drumul larg celor mai incapabili, dându-le învãþãmântul pe mâini fãrã niciun
concurs. Aºa de la 1879 pânã astãzi s-au numit 18 licenþiaþi ºi 80 suplinitori,
aceºti din urmã nici licenþiaþi, nici cu concurs.
Aceastã stare de lucruri nu poate dura mai mult; e urgent, de o extremã
urgenþã, a se opri rãul pânã mai este încã timp; cãci, o repet, am convicþiunea
nestrãmutatã cã, aºa cum stãm acum, învãþãmântul secundar este în mare
pericol, ºi din cauza lui întregul edificiu al învãþãmântului.
Înainte de toate trebuie suprimatã clauza de a se cere licenþa tuturor
candidaþilor la catedrele de gimnazii ºi licee. Datele statistice de mai sus sunt
argumente nerezistibile în favoarea acestei propuneri. ªi sã nu se teamã cineva
cã, fãcând aºa, vom fi foarte înapoiaþi; se pot prea bine gãsi profesori buni ºi
nelicenþiaþi, cu condiþia numai sã fie aleºi cum se cuvine. Dovadã este Franþa,
care nu are condiþiunea licenþei pentru toate catedrele secundare. Acolo sunt
mulþi profesori nelicenþiaþi la cursul secundar ºi foarte adesea se vãd prin
universitãþi profesori tineri de pe la gimnazii, lucrând ca sã-ºi treacã licenþa.
Ceea ce nu a putut face Franþa, cu învãþãmântul ei vechi de sute de ani, cu
facultãþile ei pline de auditori, cu toate mijloacele de care dispune, am întreprins
sã facem noi. Nu este aceasta o gravã imprudenþã?
Trebuie însã sã ne întoarcem la legea din 1864? Sunt departe de a cere
aceasta.
Ceea ce cer este ca sã se punã mãsurã în ceea ce lucrãm ºi sã nu facem ca
un om care, speriindu-se când i se culcã luntrea pe o coastã, se aruncã în partea
cealaltã ºi se îneacã. Legea din 1864 nu era bunã, pentru cã-ºi punea credinþa
aproape exclusiv în concurs, pe care cu toate acestea îl prescria sã se facã în
niºte condiþiuni astfel cã era de o banalitate vecinã cu ridicolul.1 Legea din 1879
cade în extrema opusã: înaintea ei nimic nu e bun dacã nu e însoþit de o diplomã
de licenþã; aºa cã (un exemplu) mulþi din membrii Academiei Române, care au
ajuns ceea ce sunt ºi fãrã licenþã, nu ar fi admiºi a învãþa gramatica sau
aritmetica pe copiii din gimnaziul de la Dorohoi sau de la Alexandria, ba nu ar
fi nici primiþi la concurs.
Cu toate acestea, legea din 1879, deºi face din licenþã condiþia sine qua non
de admisiune la concurs, de altã parte nu pune niciun preþ pe aceeaºi licenþã, de
vreme ce supune pe candidaþi la un concurs numai asupra materiilor pe care au sã
le predea (art. 6), materii inferioare celor a cãror cunoºtinþã licenþa o presupune.
Dacã dar se admite cã candidaþii ºi-au cãpãtat diploma pe drept, toþi vor rãspunde
1. Iatã ce gãsim în art. 375 al legii din 1864: Obiectele concursului vor fi: „pentru
profesorii de gimnaziu cunoºtinþele ce se propun în licee; pentru institutori ºi institutoare,
cunoºtinþele claselor primare ºi gimnaziale; pentru profesori superiori de licee cunoºtinþele
speciale asupra materiei ce are sã se propunã în vacanta clasã“.
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deopotrivã bine asupra unor lucruri aºa de inferioare, ºi prin urmare concursul e
de prisos; iar dacã legislatorul nu are încredere ºi voieºte sã vadã dacã, cu toatã
licenþa lor, candidaþii ºtiu ce se învaþã în ºcoalele secundare, pentru ce sã se facã
din aceastã bucatã de hârtie fãrã nicio valoare, un mijloc de a ruina o ramurã
întreagã din învãþãmânt? Mi se pare cã nu se poate ieºi din aceastã dilemã.
Douã sunt criteriile dupã care cele douã legi judecã capacitatea candidaþilor:
titlurile ºi concursul. Deosebirea între amândouã stã în aceea cã legea din 1864
cere cea mai micã dozã posibilã din amândouã, ceea ce era poate necesar la 1864,
pe când astãzi nu mai ajunge; legea din 1879, din contra, dã o importanþã exageratã titlurilor, pe când concursul îl lasã tot în condiþiile legii celei vechi.
Dupã mine, trebuia sã se facã tocmai din contra: sã se facã concursurile mai
serioase, iar de titluri sã se þinã un cont mai exact decât în legea veche, fãrã însã
a le da importanþa exclusivã ce le dã legea nouã.
Sã mã explic mai bine. Dupã legea din 1864, candidaþii pentru o catedrã de
gimnaziu trebuiau sã fie examinaþi asupra cunoºtinþelor ce se propun în licee,
iar cei pentru cursul superior de liceu numai de materia ce avea a propune (art.
375). Nimic mai absurd decât aceasta, de vreme ce un candidat de cursul
inferior trebuia sã se supunã la un examen de zece ori, mai greu decât unul
pentru cursul superior. Ajunsese chiar lucrul acolo, cã reuºita la un concurs
pentru cursul inferior era mai sigurã pentru un absolvent de ieri al liceului,
cãruia îi era încã proaspete în memorie toate materiile, decât pentru absolventul
unei facultãþi, care pierduse din vedere, în timpul cât se ocupase de specialitatea
sa, materiile strãine de dânsa. Se vedeau astfel profesori de matematici, care
reuºiserã la concurs graþie notelor ce obþinuserã la istorie, ºi viceversa.
Legea din 1879 se pare cã cere (art. 6) un concurs, scris ºi oral, numai
asupra materiei ce are sã predeie candidatul. Zic se pare, pentru cã articolul în
chestiune are o redacþiune cam obscurã, pe care însã comisiunile examinatoare
de la 1879 încoace au înterpretat-o în sensul ce am spus mai sus1. Astfel fiind,
concursul, pentru un licenþiat, e inutil, dacã o datã i s-a admis diploma de bunã;
iar dacã nu se þine seamã de dânsa, e nesuficient. În adevãr, acest concurs, care
se face în scris ºi oral, nu are de scop a arãta numai facilitatea de elocuþiune ºi
metoda candidatului, pentru cã atunci s-ar face numai oral; ci este un adevãrat
concurs de ºtiinþã. Dar întru ce, un examen asupra aritmeticii ºi geometriei aratã
gradul de ºtiinþã al unui om, când licenþa în matematici nu s-a crezut suficientã
pentru aceasta? Iar dacã se crede cã examenul e mai propriu decât diploma
pentru a da adevãrata mãsurã a capacitãþii ºtiinþifice, atunci sã se facã mai
serios, pentru ca cel puþin sã nu mai lase nicio îndoialã, ºi prin urmare sã se
1. Art. 6 zice: „Concursul va fi în scris ºi oral, însã numai asupra materiei din care face
parte catedra vacantã. Când nu este decât un singur concurent, candidatul se va supune unui
examen scris ºi altul oral pentru a se putea constata modul ºi facilitatea expunerii materiei
ce va avea a preda.“
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cearã candidaþilor mai mult decât au sã predeie, pentru cã toatã lumea ºtie cã
nimeni nu poate ºti aritmetica destul de bine pentru a o preda, dacã nu e
familiarizat de aproape cu algebra; asemenea ºi pentru oricare altã materie. Însã
în cazul acesta ar trebui sã se renunþe la licenþã.
Iatã soluþiunea care mi se pare cea mai nimeritã.
Cred cã concursul e necesar, de vreme ce nu posedãm niciun alt criteriu
suficient pentru a judeca aptitudinile candidaþilor. Acest concurs însã sã se facã,
nu numai asupra materiei ce are se predea candidatul ca profesor, ci ºi asupra
aceleia de gradul imediat superior; cu alte cuvinte, un candidat pentru cursul
inferior, va fi examinat, pe lângã materia ce face obiectul catedrei vacante, ºi de
aceeaºi materie din cursul superior; un candidat pentru cursul superior, ar fi
examinat de oarecare pãrþi din studiile facultãþilor care sã fie de aceeaºi
specialitate ºi de un ordin superior. Un regulament special, care însã sã nu
rãmânã în stare de deziderat, sã determine cu siguranþã, pentru fiecare catedrã
în parte, care sunt obiectele ce se vor cere la concurs. Cu modul acesta va fi
cineva sigur cã candidatul admis posedã, pe lângã partea de materie ce are sã
predea, încã o parte ce-i este necesarã, pentru a putea considera din un punct de
vedere mai înalt pe aceea de care are sã se ocupe. Pe lângã aceasta, cu modul
acesta se iau mãsuri pentru cazul când vreo schimbare de programã ar aduce în
sarcina unui profesor o parte nouã de materie. Concursul sã fie în scris ºi oral,
cel din urmã destinat mai cu seamã a arãta aptitudinile didactice ale
candidatului; sã se adauge însã ºi o probã oralã care sã trateze imediat, pe lângã
cele pentru care se dau 24 ore de preparaþiune. Concursul scris va trebui sã arate
nu numai lucrurile ce ºtie candidatul, dar ºi modul cum ºi le-a asimilat; de aceea
chestiunile de teorie se vor evita, pentru a se înlocui cu chestiuni de aplicaþiune;
astfel, pentru limbi, în loc de a cere candidatului sã trateze în scris despre
gerundiu, sã i se dea o bucatã de tradus, de analizat, de arãtat dificultãþile ºi
modul cum se explicã, de dat note istorice, arheologice ºi altele asupra autorului
ºi subiectului; dacã e vorba de istorie, în loc de despre rezbelele punice, sã se
cearã o cercetare criticã asupra stãrii celor douã state rivale în timpul rezbelelor
punice, asupra cauzelor ºi urmãrilor acestor rezbele etc. Cestiuni se pot pune în
modul acesta asupra oricãruia din obiectele prevãzute în programã; ar rãmâne la
comisiunile examinatoare a le combina cu dibãcie. Examenul fãcut în modul
acesta, ar da ocaziune spiritelor ascuþite ºi cunoºtinþelor mai întinse a se
manifesta cu strãlucire, pe când cei al cãror bagaj ºtiinþific ºi didactic se compune numai din câteva cãrþi învãþate cu greutate ºi nemistuite, ar fi clasaþi numai
decât la locul ce meritã. Aºa cum se fac concursurile acum, chiar clasarea
candidaþilor este de multe ori anevoioasã, din cauza banalitãþii cestiunilor.
Sã vin la titluri.
Pentru catedrele de cursul superior, sã fie indispensabilã, pentru a fi admis
la concurs, licenþa corespunzãtoare, evitând însã a se interpreta aceasta în sensul
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celui mai îngust al cuvântului; aºa spre exemplu, sã se recunoascã cã diploma
de doctor în medicinã poate þine loc de licenþã în ºtiinþe naturale.
La catedrele pentru cursul inferior, sã fie admisibil cineva când va poseda
bacalaureatul.
Când cineva va poseda o diplomã superioarã acelei indispensabilã pentru a
fi admis la concurs, anume doctoratul pentru cursul superior sau licenþa pentru
cel inferior, i se vor acorda avantaje; spre exemplu, se va putea scuti de o parte
sau de totalitatea concursului scris, ori va avea dreptul la o creºtere determinatã
a notei de la lucrarea scrisã. Mai drept ar fi a-i scuti cu totul de lucrarea scrisã,
de vreme ce diploma trebuie sã fie prin sine însãºi o probã de ºtiinþã pentru cel
ce o posedã; e însã mai prudent a nu se merge pânã acolo, pentru motive care ar
fi prea delicat a le expune aici.
În fine, dupã numire, se vor face avantaje de platã celor ce posedã diplome
superioare; spre exemplu, se vor pãstra salariile fixate prin legea de la 6 martie
1883 pentru profesorii nelicenþiaþi de cursul inferior ºi pentru cei simpli
licenþiaþi de cursul superior, ºi se vor mãri acele salari cu 30% în favoarea celor
ce ar poseda doctoratul sau licenþa. Când cineva ar obþine licenþa în urma
numirei sale ca profesor, creºterea de salariu o va avea de la data diplomei,
precum ºi dreptul la gradaþie calculat dupã acest salariu mãrit.
Sistema aceasta mi se pare singura potrivitã cu starea noastrã actualã ºi cu
dreptatea. Ridicarea nivelului actual al concursului de admisiune, regulamentarea
lui în mod complet (în legea din 1864 nu se vorbeºte decât de concursurile pentru
catedrele de gimnazii ºi licee; toate celelalte ºcoli secundare sunt uitate), cum ºi,
observarea conºtiincioasã a acestui regulament, ar asigura recrutarea regulatã a
unor profesori destul de capabili, fãrã a le impune obligaþiunea de a fi licenþiaþi,
care este absolut imposibil de împlinit în starea actualã a lucrurilor, ºi care închide
acum calea multora ce ar putea fi destul de buni profesori, deºi nu au licenþa. De
altã parte, licenþiaþilor se acordã destul de mari avantaje, mai mari chiar decât prin
legea din 1879, ºi cu modul acesta scopul ce urmãreºte acea lege, de a încuraja
tinerimea ca sã urmeze facultãþile de litere ºi ºtiinþe, este atinsã, însã pe o cale mai
practicã ºi conform cu interesele þãrii.
Modul de recrutare ce propun va continua a funcþiona pânã se vor împlini
toate vacanþele actuale ºi pânã când facultãþile vor putea da în mod regulat cel
puþin 20 de licenþiaþi în ºtiinþe ºi în litere pe an. Atunci, dar numai atunci, se va
putea impune obligaþiunea licenþei pentru toate catedrele secundare.
* * *
Pe lângã condiþiunile de admisibilitate de mai sus, ar merita sã se studieze
ºi cestiunea admisibilitãþii pe alte cãi decât a concursului. Legea din 1864
prevedea, spre exemplu, numirea cuiva ca profesor pe baza scrierilor sale
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ºtiinþifice. Prin alte þãri, numirile se fac aproape numai dupã scrieri, chiar la
catedrele cele mai înalte. Nu cutez sã mã pronunþ pânã la ce punct ar fi oportun
a se introduce ºi la noi admisibilitatea pe calea aceasta, pentru cã am vãzut, sub
regimul legii din 1864, de mai multe ori dându-se o interpretare prea mult
elasticã alineatului b de la articolul 368. Pe lângã aceastã ar fi foarte greu de
regulamentat lucrul acesta.1
Mai este ºi numirea pe baza proponimentelor. Art. 10 din legea de la 1879
rezolvã destul de bine chestiunea aceasta în singurul caz când proponimentele
mi se par admisibile.2
Va trebui încã sã se regulamenteze chestiunea transferãrilor de la o catedrã la
alta ºi pentru aceasta sã se defineascã care catedre se pot considera ca echivalente,
ºi care nu. O dificultate se va naºte din aceea cã, deºi condiþiunile de admisibilitate
ºi de concurs sunt ºi trebuie sã fie aceleaºi pentru mai multe categorii de ºcoli, deºi
orele de lucru sunt mai tot atâtea, salariile diferã, dupã legea din 6 martie 1883;
astfel sunt mai multe din catedrele de licee ºi gimnazii reale.

[ªcoala normalã superioarã]
Pânã aici am arãtat sistema care mi se pare cã este cea mai nimeritã pentru
a alege, dintre candidaþii ce se prezintã, pe cei mai proprii de a face buni
profesori. Nu ajunge însã numai atât; e datoria administraþiunii ºcolare de a
prepara candidaþi în numãr suficient ºi destul de capabili pentru ca concursul sã
nu fie numai o alegere a celui mai puþin rãu dintre alþi rãi.
Dupã condiþiunile de admisibilitate stabilite mai sus, totul atârnã pentru un
candidat de studiile ce a fãcut în liceu, sau în licee ºi în universitate; aºa cã,
pentru ca liceele sã meargã bine prin profesori buni, trebuie ca aceºti profesori
sã fi învãþat într-un liceu bun. S-ar pãrea cã ne întoarcem într-un cerc vicios; voi
arãta însã, când voi vorbi în special despre licee, un mijloc uºor ºi care nu va
costa nimic de a înconjura aceastã dificultate.
Sã venim la facultãþi.
De câþiva ani încoace, facultãþile de litere ºi ºtiinþe au fost foarte mult
îmbunãtãþite prin completarea programelor ºi înmulþirea catedrelor. Ceea ce mai
rãmâne de fãcut nu ar fi lucru greu, cãci e vorba de uºurarea încã a douã sau trei
catedre, încãrcate mai mult decât se cuvine.
1. Acel aliniat zice cã va putea fi numit profesor pe baza publicaþiunii „de scrieri asupra
aceloraºi materii“ (s.e. pe care va avea sã le predea).
2. Art. 10 zice: „Ministrul poate numi la o catedrã vacantã pe o persoanã care va fi
ocupat o catedrã identicã cu cea vacantã, pe care o va fi fost dobândit prin concurs, conform
acestei legi, care va avea trei ani de proponimente la acea catedrã ºi nu va fi trecut mai mult
de doi ani de la încetarea proponimentelor sale.“
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Sunt însã necesare îmbunãtãþiri de alt fel, fãrã care succesul învãþãmântului
superior nu va fi niciodatã deplin. E vorba de a da ºcolarilor, nu numai mijlocul
de a asculta cursuri, fie cât de complete, ci ºi de a le înþelege ºi asimila. În
facultãþile noastre, unde profesorii fac numai cursul ºi nu este mijloc nici de a
controla, nici de a ajuta lucrarea ºcolarilor, se întâmplã prea adesea cã tinerii,
care ar avea ºi capacitatea ºi dispoziþiunea de a se distinge, cad într-un fel de
indiferenþã, care îi face sã-ºi prelungeascã studiile superioare de douã sau trei
ori mai multã vreme decât ar trebui; ºi chiar când le fac, cunoºtinþele lor prezintã
mai multã suprafaþã decât profunzime.
Pentru a remedia la aceasta, s-ar putea face ca în universitãþile germane sau
ca în Franþa.
În Germania fiecare profesor pe lângã cursul sãu face cu ºcolarii sãi
conferinþe private la ore ºi zile determinate în care examineazã pe ºcolari, le
propune chestiuni de tratat, le dã explicaþiuni asupra pãrþilor mai grele din curs.
Sistema aceasta este excelentã, nu numai din punctul de vedere al învãþãmântului, dar ºi prin strânsele legãturi ce stabileºte între profesori ºi ºcolari; ei îi
datoresc universitãþile germane o mare parte din forþa lor. Unii din profesorii
superiori ai noºtri, mai ales la facultãþile de ºtiinþe, au adoptat ºi ei metoda
aceasta de câþiva ani încoace. Dacã obiceiul acesta s-ar generaliza ºi s-ar
regulariza, ar fi foarte bine. Mã tem însã cã nu va putea prinde rãdãcinã la noi,
din mai multe cauze, ºi mai ales cã va fi foarte greu a-l regulariza.
În Franþa s-a adoptat sistema ca, ceea ce în Germania fac profesorii înºiºi,
sã se facã de niºte maeºtri de conferinþe, plãtiþi anume pentru aceasta. Însã chiar
sistema aceasta se aplicã în douã moduri.
La 1808, când se organizã Universitatea Franþei, se înfiinþa ºi o ºcoalã
normalã superioarã, cu scopul de a forma pe tineri în arta de a preda literele
ºi ºtiinþele. ªcoala avea maeºtri de conferinþe, repetitori ºi supraveghetori;
ºcolarii erau toþi interni; cursul era de trei ani, în care timp ºcolarii trebuia sã
dobândeascã licenþa ºi sã se prepare pentru agregaþiune. Bugetul fu, chiar de la
început, de 86.454 fr., ºi doi ani în urmã se ridicã la 281.311 fr., cifrã enormã
pentru timpul acela. Cheltuiala însã mai scãzu dupã ce se terminarã instalãrile
ºi dupã ce se formarã biblioteca ºi laboratoarele, care sunt printre cele dintâi din
Franþa, unele cu o reputaþiune europeanã. Astãzi, bugetul anual oscileazã pe
lângã 200.000 fr. Numãrul total al ºcolarilor este de 84, jumãtate pentru ºtiinþe,
ceilalþi pentru litere. ªcoala normalã superioarã este una din instituþiunile de
culturã cele mai eminente din Franþa.
Cu toate acestea ea ridicã critice numeroase, mai ales din cauza internatului
ºi pentru cã prea puþini ºcolari pot cãpãta într-însa instrucþiunea. Numãrul de 28
absolvenþi pe an ce da ea era cu totul insuficient pentru trebuinþele þãrii; mai ales
cã facultãþile de litere ºi ºtiinþe, care erau pe atunci lipsite de conferinþe ºi de
laboratorii deschise ºcolarilor, nu puteau da ºcolarilor liberi decât o instrucþiune
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foarte insuficientã; de aceea foarte cu greu ajungeau la licenþã, iar la agregaþiune
încã ºi mai greu.
Din aceastã cauzã, la anul 1868 se înfiinþa ºcoala Des Hautes Études, care,
în realitate, nu este o ºcoalã distinctã, ci cuprinde un numãr oarecare de
conferinþe asupra diverselor materii din licenþe, fãcute de maeºtri de conferinþe
pentru ºcolarii liberi ai facultãþilor. Pe lângã ºcoalã sunt anexate mai multe
laboratorii de tot felul, pentru prepararea licenþelor în ºtiinþele fizice ºi naturale.
Cu modul acesta, ºcolarii liberi ai facultãþilor au la dispoziþiune facilitãþile de
studiu care mai înainte erau rezervate numai celor din ªcoala Normalã. Singura
deosebire este cã aceºti din urmã, în ultimul lor an de ºcoalã, sunt trimiºi prin
licee, pentru a se deprinde în facerea cursurilor.
Rezultatele acestei inovaþiuni se simþirã îndatã, mai ales dupã ce în 1880 se
crearã bursele de licenþã, aºa cum era la noi chiar de la înfiinþarea facultãþilor
pânã deunãzi. Cursurile de litere ºi ºtiinþe se popularã, conferinþele ºi
laboratoriile nu ajung pentru cei ce le frecventeazã. Numãrul licenþiaþilor liberi
se înmulþi repede ºi se întâmplã uneori cã, la examenul de agregaþiune, ºcolarii
liberi ies înaintea normaliºtilor.
La noi s-a admis prima din cele douã sisteme franceze: creaþiunea, nu a
una, ci a douã ªcoli normale superioare. Însã deºi legea era din 1861, ºcolile nu
se înfiinþarã decât tocmai în 1880, prin alocarea unei sume de 52.000 lei pentru
amândouã. Pe atunci ºcoala din Bucureºti avea numai secþiunea de litere, cea
din Iaºi numai pe cea de ºtiinþe. Astãzi ambele ºcoli au câte douã secþiuni, câte
6 maeºtri de conferinþe, din care unul director, câte 2 repetitori, câte 24 ºcolari,
niciun material, niciun laborator, nicio bibilotecã. ªcolarii nu sunt obligaþi a
depune examene la epoci fixe ºi numele ºcoalei de normale nu e justificat prin
nicio mãsurã luatã pentru a-i pregãti la cariera de profesor. Bugetul ambelor
ºcoli e de 107.000 lei pe an.
Dupã mine, soluþiunea aceasta este pentru noi mai puþin nimeritã decât
cealaltã: înfiinþarea de o ºcoalã des Hautes Études ºi restabilirea burselor de
licenþã, supunând pe ºcolari la interogaþiuni ºi examene regulate.
În adevãr, constat mai întâi cã ºcoala normalã nu-ºi meritã numele, de
vreme ce ºcolarii ei nici nu învaþã într-însa metodele de învãþãmânt, nici nu fac
vreo practicã pedagogicã. Ea nu este decât un internat de universitate, în felul
internatelor alipite pe lângã licee. Aº înþelege internatul acesta, dacã internii ar
fi supuºi vreunei discipline ºi unor exerciþii în vederea carierei ce au sã
îmbrãþiºeze; l-aº înþelege dacã ºcoala ar avea o bibliotecã ºi laboratorii; l-aº
înþelege dacã ºcolarii ar fi supuºi la interogaþiuni, a cãror sancþiune sã fie
pedepsirea în caz de lipsã de aplicaþiune. Însã nu este nimic din toate acestea;
atunci pentru ce internatul?
S-ar putea întreba: dar pentru ce sã nu fie internat?
Voi rãspunde cã nu trebuie sã fie, pe de o parte pentru cã tinerii în aºa
vârstã, puºi în internat, dupã ce poate îºi petrecuserã ºi liceul tot în internat, nu
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pot cunoaºte lumea ºi nevoile vieþii, ceea ce nu se cuvine pentru niºte viitori
instructori ai tinerimii; iar pe de alta, pentru cã internatul e cauza de cheltuieli
ce se pot evita, pe lângã rãul cel mai mare ce produce, adicã cã restrânge numãrul tinerilor ce s-ar putea folosi de ºcoalã.
S-ar putea, mai tot cu aceeaºi cheltuiealã ca ºi acum, sã se fundeze douã
ºcoli care, în loc de a fi o simplã expresiune bugetarã, se fie în poziþiune a da
cele mai bune rezultate.
Sã admitem cã pe lângã ambele universitãþi actualii profesori ºi maeºtri de
conferinþe de la ºcoalele normale superioare ar face conferinþe ºi lucrãri în
laborator, nu numai pentru un numãr limitat de ºcolari, ci pentru toþi ºcolarii
facultãþilor respective; cã aceºti maeºtri, în loc de a fi paralizaþi, cum sunt acum,
prin lipsa de tot ce trebuie unor asemenea conferinþe, ar dispune de biblioteci,
nu vaste, dar bine alese, ºi de laboratorii, nu luxoase, dar având tot ce trebuie
pentru a permite ºcolarilor sã experimenteze singuri; ca s-ar distribui prin concurs 48 burse de câte 1000 lei pe an fiecare, sumã suficientã pentru a asigura
existenþa unui ºcolar modest ºi laborios; cã atât bursierii, cât ºi ºcolarii fãrã
burse, ar fi obligaþi a face lucrãri regulate ºi determinate, a prepara cursurile, a
rãspunde la interogaþiuni la epoci determinate; cã bursierii care nu ar lucra cu
sârguinþã ar fi expuºi a-ºi pierde bursa, iar ceilalþi sã o capete, ca recompensã a
aplicaþiunii lor la studiu; cã bursierii ar fi datori a trece licenþa la finele celor trei
ani de studiu, sub pedeapsã de a pierde tot beneficiul timpului petrecut în ºcoalã.
Niºte ºcoale organizate în astfel de condiþiuni ar avea avantajul de a da câmp
liber de lucru la un numãr aproape ilimitat de ºcolari, deºi asigurã producþiunea
actualã de 16 absolvenþi pe an; aºa cã câþi vor trece peste numãrul acesta vor fi
beneficiu curat pentru þarã. Ele ar da acestor ºcolari o instrucþiune mult mai solidã
decât actuala ªcoalã Normalã, pentru cã ar dispune de mijloace care lipsesc cu
totul acesteia. Ar suprima dezavantajele internatului. Ar introduce emulaþiunea
între ºcolari, pentru unii prin temerea de a pierde un avantaj cãpãtat, pentru alþii
prin dorinþa de a-l cãpãta ºi ei. Prin obligaþiunea lucrãrilor determinate la care ar
supune pe ºcolari, i-ar aduce, mai fãrã sã simtã, la pragul licenþei, care chiar acum
e un pas greu pentru normaliºti. ªi cu toate acestea, nu s-ar cheltui mai mult decât
acum, cãci iacã care ar putea fi bugetul anual al fiecãruia din ele:
6 maeºtri de conferinþe, 3 pentru ºtiinþe, 3 pentru litere, a 200 lei pe lunã unul............... 14.400 lei
Un profesor de limba germanã, a 300 lei pe lunã............................................................ 3.600 lei
3 servitori, a 25 lei pe lunã unul ...................................................................................... 900 lei
24 burse, a 1000 lei una ................................................................................................... 24.000 lei
Excursiuni ºtiinþifice ........................................................................................................ 1.000 lei
Anuitatea unei sume de 75.000 lei, pentru instalarea de laboratoare pentru ºcolari ....... 5.250 lei
Fondul anual pentru întreþinerea ºi mãrirea acestor laboratoare ...................................... 3.000 lei
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Fondul anual pentru înavuþirea bibliotecilor centrale din Bucureºti ºi Iaºi
cu cãrþi pentru litere ºi ºtiinþe .................................................................................... 3.000 lei
Încãlzitul .......................................................................................................................... 1.200 lei
Total ................................. 56.350 lei
iar pentru douã ºcoli ...................... 112.700 lei

sumã care nu întrece decât cu 5.700 lei pe an bugetul actual al ºcoalelor
normale.
Nu am prevãzut chirie deloc de localuri, pentru cã vor servi chiar localurile
universitãþilor; nici directori, pentru ºcoalele cele noi vor fi puse sub autoritatea
decanilor respectivi.
În faþa acestor cifre, cred cã nu mai este loc de îndoialã.
ªcolarii care se vor destina carierei didactice, vor trebui sã urmeze cursul de
pedagogie de la facultatea de litere ºi vor fi trimiºi câte o lunã, înainte de a-ºi absolvi cursul, sã predea în liceele ºi gimnaziile statului. La concursuri pentru catedre
vacante, se vor acorda avantaje candidaþilor care vor fi împlinit aceste condiþiuni.

[Corpul didactic al ºcoalelor de fete]
Trebuie sã se considere cã toate cele ce am spus mai sus nu se aplicã la
ºcoalele secundare de fete, unde e de dorit din toate punctele de vedere a se
numi profesoare, iar nu profesori. O datã admis principiul cã cineva, pentru a fi
profesor la o clasã, trebuie sã posedã cunoºtinþe superioare clasei aceleia, de
unde sã se ia profesoare cu cunoºtinþe mai superioare decât cele pe care le dã
ºcoalele noastre secundare de fete?
Legea din 1864 nu vorbeºte nimic despre recrutarea corpului didactic la
ºcoalele secundare de fete, cum nu vorbeºte despre nicio altã ºcoalã secundarã,
afarã de licee ºi gimnazii. Legea din 1879 (art. 17) atinge chestiunea, însã fãrã
a o rezolva: zice cã, pentru fiecare catedrã, vacantã, consiliul permanent de
instrucþiune va fixa condiþiunile de admisibilitate ale candidaþilor, dupã
înþelegere cu directorul ºcoalei respective. Aceasta nu este o soluþiune.
Dintre toate ramurile de învãþãmânt secundar, ºcoalele de fete sunt cele mai
puþin în stare a satisface trebuinþele, mai ales prin numãrul cel mic de eleve ce
pot primi. Legea din 1864 prevede crearea a 8 ºcoli secundare de fete în toatã
þara dupã tipul ºcoalelor centrale. Pânã acum nu se vãd decât trei din ele, care
existau deja la 1864; celelalte nu s-au înfiinþat, cred cã din cauza cheltuielilor ce
cauzeazã internatul. În anii din urmã însã s-au creat ºcoalele profesionale de fete
ºi câteva externate secundare. Numãrul lor va trebui sã creascã, pentru a da o
satisfacþiune, mãcar parþialã, dorinþei de a învãþa ce se manifesteazã, ºi
trebuinþei de a da fetelor o culturã mai întinsã decât strictul necesar cuprins în
programa ºcoalelor primare.
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ªcoalele profesionale sunt ºcoli speciale industriale; ele sunt destinate a
rãspunde unei trebuinþe mãrginite ºi determinate, dezvoltarea industriei prin
femei; de aceea ºi personalul lor didactic se reduce la prea puþin lucru.
Externatele secundare, din contrã, au de scop a da fetelor instrucþiunea generalã,
atâta câtã se gãseºte, în starea actualã a lucrurilor, cã le este suficientã ºi cã avem
mijloace a le-o da. Ele corespund cu ceea ce sunt gimnaziile ºi liceele pentru
bãieþi. Nu zic cã instrucþiunea ce dau ele este de tot suficientã pentru a cultiva
îndestul spiritul unei femei; din contra, cred cã va veni un timp, foarte apropiat,
când va trebui a se mãri cercul cunoºtinþelor ce se vor crede necesare în
instrucþiunea generalã a fetelor. Deocamdatã însã e necesar a asigura celui mai
mare numãr posibil de fete cel puþin instrucþiunea secundarã aºa câtã se dã acum.
În sensul acesta, se impune înmulþirea externatelor, care sunt adevãratele
ºcoli populare, ieftine pentru stat ºi mult mai la îndemâna publicului decât ºcolile centrale, în care nu pot pãtrunde decât un mic numãr de alese. Succesul
externatelor este deja dovedit cu prisosinþã prin numãrul cel mare de eleve ce le
frecventeazã.
Din aceste cauze, socotesc cã va trebui sã se tindã a se mãri numãrul
externatelor deocamdatã pânã la cel urmãtor: în Bucureºti, 2; în Iaºi, Galaþi,
Botoºani, Brãila, Ploieºti, Craiova, Focºani, Piteºti, Piatra, câte 1; peste tot, 11.
Dintr-însele, existã deja 3. Mai târziu, numãrul acesta va trebui încã mãrit.
Acestea fiind stabilite, personalul didactic feminin la a cãrui recrutare va
trebui sã se avizeze deocamdatã este cel urmãtor:
No. Profesorilor la
fiecare

TOTAL

3 ºcoli centrale ....................................................

10

30

11 externate ........................................................

10

110

20 ºcoli profesionale ..........................................

2

40

Azilul Elena-Doamna cursul normal ..................

10

10
190

Cifra aceasta este un minimum; într-însa nu intrã maestrele de lucru de
mânã, de muzicã, de gimnasticã, ºi profesorul de igiena, pe care l-am presupus
cã va fi un medic. Numãrul ºcoalelor profesionale l-am fixat la 20, pentru cã
aceste ºcoli, destinate mai ales populaþiunii sãrace, nu pot da efectul ce se
aºteaptã de la dânsele decât cu condiþia de a fi rãspândite în toate unghiurile
þãrii. Pentru a rotunji, sã admitem numãrul de 200, din care sunt astãzi 43
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provizorii sau definitivi. Dacã admitem cã întregul personal se reînoeºte în 20
de ani, ceea ce este mai jos decât adevãrul, din cauza numãrului celui mare de
vacanþe ce se produc prin moarte sau retragere din diferite cauze înainte de
împlinirea anilor de serviciu, ajungem la concluziunea cã este nevoie a se face
faþã la 157 vacanþe acum la început ºi la 10 vacanþe ce se vor declara în mediu
pe fiecare an. Acest de al doilea numãr va trebui însã cel puþin îndoit, din cauzã
cã, desigur, organizarea învãþãmântului secundar al fetelor nu se va opri numai
la cât l-am indicat eu, ci creaþiunile vor continua.
Bineînþeles, toate aceste cifre sunt numai aproximative, din cauza elementelor nesigure ce intrã într-însele; cu toate acestea sunt prea suficiente
pentru a da o idee de modul cum se prezintã problema.
În momentul de faþã nu dispunem de niciun mijloc de a da fetelor o
instrucþiune cu un grad mai sus decât cea din ºcoalele lor secundare, aºa cum
trebuie sã o aibã pentru a profesa cu succes într-însele. De câþiva ani un numãr
oarecare de tinere, în lipsa unui învãþãmânt mai superior special pentru dânsele,
au lucrat ºi au dobândit diploma de bacalaureat. Ele ar putea destul de bine
corespunde la însãrcinarea de profesoare de cursul secundar. Acest element însã
este puþin considerabil; nu sunt, în totul, decât 27 bacalaureate, din care numai
12 s-au consacrat învãþãmântului. Presupunând cã toate acestea ar reuºi la
concurs ºi s-ar numi profesoare provizorii, tot ar rãmâne 145 locuri vacante.
Cum sã se împlineascã aceste vacanþe? A se conta pe viitoarele bacalaureate
nu e bine. Încercãrile din anii trecuþi sunt ºi trebuie sã rãmânã izolate din punctul
de vedere din care considerãm acum chestiunea. ªcoalele secundare de fete dau
o instrucþiune care se deosebeºte de aceea care se dã în gimnaziile de bãieþi; de
aceea, ºi profesoarele lor trebuie sã posede o instrucþiune care sã le facã proprii
anume pentru acele ºcoli. Însã programa de bacalaureat conþine lucruri inutile
unei profesoare de ºcoalã de fete; cum sunt limbile clasice vechi, care nu au
corespondent în ºcolile de fete; alte pãrþi, din contrã, sunt sacrificate la
bacalaureat, pe când în educaþiunea fetelor au o importanþã relativ mare. În fine,
nu trebuie sã pierdem din vedere ceva ce am spus ºi cu altã ocaziune: are mare
importanþã punctul de vedere sub care se studiazã un lucru; ºi când învaþã cineva
pentru a-ºi trece examenul de bacalaureat are cu totul altceva în vedere decât o
tânãrã care ar învãþa cu scop de a deveni profesoarã secundarã la fete.
Examenul de bacalaureat cere de la o fatã o muncã enormã, de vreme ce
instrucþiunea ei precedentã nu o preparã deloc pentru pãrþile cele mai grele
dintr-însul. Însã scopul ce trebuie sã urmãreascã oricine este de a produce cel
mai mare efect posibil cu cea mai micã cheltuialã de forþe posibilã. Prin urmare,
de vreme ce bacalaureatul cere unei fete o mare cheltuialã de forþe ºi nu o
preparã îndestul pentru cariera de profesoarã secundarã, legislatorul nu trebuie
sã consacre bacalaureatul ca mijloc de a-ºi forma personalul didactic feminin.
Nu rãmâne dar decât a înfiinþa o anume ºcoalã pentru aceasta.
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Durata studiilor într-însa va fi de trei ani. Profesorii vor fi de nevoie bãrbaþi,
numiþi cu concurs ºi împlinind condiþiunile necesare de vârstã ºi de stare civilã.
Cu toate acestea se vor utiliza femeile care se vor fi ridicat la o instrucþiune mai
superioarã, ori de câte ori s-ar prezinta.
Elevele vor fi absolvente de ale ºcoalelor centrale sau de ale externatelor,
parte interne, parte externe. Deocamdatã, în vederea marelui numãr de vacanþe
ce trebuie împlinite cât mai curând, nu s-ar limita numãrul admisiunilor decât
dupã local. Când însã lucrurile vor reveni la starea normalã, va fi de ajuns ca
ºcoala sã producã regulat câte 30 absolvente pe an, pentru a þine cont de toate
împrejurãrile. Atunci se va limita admisiunea la 30 pe fiecare an, aºa cã
efectivul total va fi de 90 eleve. Jumãtate, sau chiar mai mult de jumãtate
dintr-însele, vor putea fi solvente, cãci poate fi cineva sigur cã cererile nu vor
lipsi; atunci însã nu se va admite nimeni, nici ca bursierã, nici ca solventã, fãrã
un concurs prealabil, ºi fãrã a avea vârsta de 17 ani împliniþi.
Programa va cuprinde literatura, retorica, poetica, cu extensiunea cuvenitã
dupã vârsta elevelor; compuneri ºi traducþiuni pe o scarã foarte întinsã; din
ºtiinþele matematice, geometria în spaþiu, algebra împreunã cu teoria ecuaþiunilor, trigonometria; ºtiinþe fizice ºi naturale; istoria; filosofia ºi pedagogia;
desenul, muzica. Cursul întreg va fi fãcut în spiritul unei adevãrate ºcoli normale. Cu modul acesta, iacã care ar fi aproximativ bugetul ºcoalei.
Pe lunã
fiecare

Pe an

TOTAL

O directoare cu locuinþa în ºcoalã

300

3.600

–

9 profesori de obiecte principale

360

38.880

–

2 profesori de muzicã ºi desen

150

3.600

–

3 pedagoage

100

3.600

–

–

3.600

–

Personal

Persoane de serviciu, aproximativ

53.280
Material
Nutrimentul a 90 eleve ºi aproximativ 12 persoane interne, pe
300 zile, a 70 bani una pe zi

–

21.420

–

Iluminat, încãlzit, reparaþii etc.

–

4.500

–

Anuitatea, în timp de 25 ani a 5 % pe an, a costului de 250.000
lei pentru clãdirea unui local ºi instalaþiunca necesarã

–

17.500

–
43.420

Total
Se scade plata a 50 solvente, câte 800 lei pe an una
Cheltuialã netedã

–

–

96.700

–

–

40.000
56.700
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Gimnaziul Lazãr din Bucureºti costã 46.460 lei pe ani, fãrã local ºi fãrã
încãlzit; prin urmare se poate zice cã ºcoala normalã secundarã de fete nu va fi
o sarcinã prea mare pentru stat, mai ales când se va considera importanþa ei, ºi
cã, cu suma de mai sus, ea va fi proprietarã unui local propriu cu material
didactic, ceea ce foarte puþine din ºcoalele statului posedã. Peste 25 ani bugetul
ei anual se va reduce la 39.200 lei.

[Reducerea numãrului de catedre]
Am cercetat foarte de aproape chestiunea recrutãrii corpului didactic, pentru
cã sunt convins cã vor fi zadarnice toate îndreptãrile ce vom cãuta sã aducem
instrucþiunii înainte de a ne fi format un corp didactic cât se poate mai bun.
În aceeaºi ordine de idei, mã opresc sã dezbat o propunere ce s-a tratat
oarecând prin presã ºi care mi se pare cã meritã atenþiune. Un profesor propunea
ca catedrele secundare, care actualmente au în mediu câte 12 ore de curs pe
sãptãmânã fiecare, sã se reuneascã douã câte douã asupra unei singure persoane,
ºi salariul titularului sã fie aproape egal cu suma salariilor catedrelor reunite. „Cu
modul acesta, adãuga autorul propunerii, profesorii vor fi plãtiþi bine ºi vor putea
sã se ocupe numai de datoria lor; iar statul nu va cheltui mai mult decât astãzi“.
Cercetând ideea mai de aproape, vede cineva cã unele catedre nu pot sã
intre în combinaþiunea aceasta. Iacã un tabel de cadrele de la diversele feluri de
ºcoli secundare, ce s-ar putea reuni în una singurã.
Nr. totalului de
ore pe sãptãmânã

Nr. catedrelor
reduse

Limba românã cl. I-IV ºi Limba latinã cl. I-IV

23

1

Limba latinã cl. V-VII ºi Limba elinã cl. III-VII

24

1

Limba românã cl. V-VII, istoria cl. V-VII, filosofia cl. VI-VII

19

2

Istoria cl. I-IV, geografia cl. I-IV

24

1

Limba francezã cl. I-IV ºi Limba francezã cl. V-VII

20

1

Matematici cl. I-IV ºi Matematici cl. V-VII

20

1

Limba românã cl. I-IV ºi Limba latinã cl. I-IV

23

1

Istoria cl. I-IV ºi geografia cl. I-IV

24

1

Matematici cl. I-IV ºi ªtiinþe fizico-naturale cl. I-IV

23

1

Limba elinã cl. III-IV ºi Limba francezã cl. I-IV

18

1

Licee

Gimnazii

+Opere_vol_I_final_bun.qxd

12/2/2009

11:13 AM

Page 174

174 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. I

Nr. totalului de
ore pe sãptãmânã

Nr. catedrelor
reduse

Limba românã cl. I-IV, istoria cl. I-IV, geografia cl. I-III

25

2 (?)

Matematicile toate

22

1 (?)

ªtiinþele fizico-naturale toate

18

?

Istoria sfântã, istoria bisericeascã, Confesiunea ortodoxã,
Morala, Pastorala, cl. I-IV

25

1

Matematici cl. I-IV ºi ªtiinþe fizico-naturale cl. I-IV

24

1

Limba latinã cl. V-VII ºi Limba elinã cl. V-VII

28

1

Introduce în Sfânta Scripturã, Teologia, Exegetica, Patrologia ºi dreptul canonic, cl. V-VII

24

1

Matematici ºi ºtiinþele fizico-naturale în toate clasele

23

1

Istoria ºi geografia în toate clasele

21

1

Limba românã, filosofia, Pedagogia ºi economia politicã,
în toate clasele

24

2 (?)

Matematici ºi ºtiinþele fizico-naturale în toate clasele

25

1

Istoria ºi geografia în toate clasele

21

1

Limba românã, filosofia, Pedagogia, economia politicã în
toate clasele

23

2 (?)

Istoria ºi geografia în toate clasele

23

1

ªtiinþele agricole ºi fizico-naturale în toate clasele

21

1

Psihologia, Morala, Pedagogia ºi dreptul constituþional, în
toate clasele

20

1

Gimnazii reale

Seminarii

ªcoli centrale de fete

Externate secundare de fete

ªcoli normale primare

Combinaþiunile acestea le dau nu ca ceva definitiv, ci numai pentru a servi
ca bazã de discuþiune. Ele sunt luate dupã starea lucrurilor în momentul de faþã,
deºi în multe vor veni desigur modificãri. Catedrele ce nu figureazã în lista
precedentã mi se pare imposibil a se reuni între dânsele, mai ales din cauza
nepotrivirii obiectelor lor.
Dacã admitem pentru un moment tabelul de reducþiuni de mai sus, s-ar face
în totul o reducere aproximativã de 172 catedre la cursul secundar, aproape
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egale cu numãrul actual de vacanþe (158); din acestea, 28 la cursul superior ºi
144 la cel inferior.
Sã presupunem încã cã s-ar plãti, ca prim termen dupã legea de gradaþiune,
600 lei pe lunã unui profesor de una din catedrele reunite, formatã din catedre
ce se plãtesc cu câte 360 lei pe lunã dupã acea lege; 500 lei, când catedrele
reunite sunt de câte 280 lei fiecare. economia totalã ce ar rezulta atunci ar fi
aproximativ de 200.000 lei pe an.
Sã cãutãm avantajele ºi dezavantajele acestui sistem.
Dezavantajul principal ar fi nemulþumirile ce ar ridica transferãrile unui
numãr destul de considerabil de profesori, care, dupã reducerea catedrelor lor,
ar trebui duºi la vreo altã catedrã din cele vacante. Alt neajuns ar fi cã actualii
profesori fiind recrutaþi în vederea distribuþiunii actuale a catedrelor, nu ar fi în
poziþiune a satisface cerinþele unei catedre combinate.
Amândouã aceste inconveniente se pot mult atenua prin îndemânarea cu
care s-ar aplica noua distribuþiune, aºa încât sã contrarieze cât se va putea mai
puþine interese. Vor dispãrea chiar cu totul dacã combinarea catedrelor se va
face deocamdatã numai pentru cele vacante, ºi numãrul lor îl ºtim cã e foarte
mare; iar de azi înainte se va aplica gradat numai la catedrele ce vor deveni
vacante. Perturbaþiunea atunci va fi nulã ºi nimeni nu va suferi din substituirea
noii stãri de lucruri în locul celei vechi.
Sã vedem acum care sunt avantajele.
Cel mai mic din toate este cã dã o economie ce ar putea servi la alte nevoi ale
instrucþiunii, spre exemplu, pentru a acoperi cheltuielile produse prin creaþiunile
a cãror necesitate e demonstratã în acest raport. Unul cu mult mai mare este cã
poziþiunea profesorilor de catedre principale ar cãpãta o îmbunãtãþire enormã, pe
care altminteri nu ar putea-o nimeni spera, cu mijloacele de care dispune þara.
Atunci un profesor de liceu ar începe a funcþiona cu 600 lei pe lunã ºi cu gradaþia
ar ajunge, dupã 20 ani, a avea 960 lei; unul de gimnaziu real ar începe cu 500 lei
ºi ar ajunge la 800. Acestea sunt poziþiuni cu totul avantajoase ºi oamenii de merit
nu ar mai evita, ca astãzi, cariera didacticã, pentru cã e puþin plãtitã.
E adevãrat cã, în noua sistemã, fiecare profesor ar avea a face, în medie, 24
ore de curs pe sãptãmânã, adicã 4 ore pe zi. Aceasta însã nu este deloc exorbitant.
În strãinãtate, mai ales în Germania, se gãsesc multe ºcoli secundare unde profesorii au acest numãr de ore de curs, ba ºi mai multe. Chiar la noi astãzi, nu este
mai niciun profesor care, pe lângã cele 10 sau 12 ore pe sãptãmânã ce dã catedrei
sale, sã nu aibã încã ocupaþiuni strãine de alte atâtea ore, ºi mai mult.
Combinarea catedrelor ar restrânge toatã sau mai toatã activitatea profesorului
asupra catedrei sale, ºi profesorul nu ar mai avea, ca astãzi, scuza cã nu-i ajunge
salariul pentru a trãi, ºi cã e liber sã uzeze de timpul ce-i rãmâne pentru a-l mãri.
Acesta ar fi, poate, singurul remediu contra tendinþei profesorilor de a se ocupa
de lucruri strãine de profesiunea lor ºi de multe ori cu totul nepotrivite cu dânsa.
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Meritul cel mai mare însã ce are în ochii mei reducerea numãrului catedrelor
este cã permite o economie foarte considerabilã de personal. Adevãrul este cã
organizaþiunea ºcoalelor noastre secundare e fãcutã ca ºi când am avea o
abundenþã fãrã sfârºit de capacitãþi. Sunt profesori cãrora nu li se cere decât 8, 6
ºi chiar 4 ore de curs pe sãptãmânã. Raþional e aceasta, când lipsa de care suferã
þara mai mult este tocmai cea de capacitãþi, mult mai mult decât cea de mijloace
pecuniare? Unui om de merit, cum trebuie sã fie un profesor, nu i se cere sã
lucreze decât 4 sau 6 ore pe sãptãmânã, ºi tot restul timpului se lãsã neîntrebuinþat, pe când e atâta lucru care, rãmâne nefãcut pentru cã n-are cine sã-l facã;
aceasta este o curatã risipã de capitalul cel mai scump al þãrii: de capitalul
intelectual, pe care trebuie sã-l menajãm cu atât mai mult, cu cât avem mai puþin.
Sã privim lucrul ºi din alt punct de vedere: sã ne punem în locul unui om
cu dorinþa ºi cu puterea de a lucra, de a se face util cât mai mult. I se dã o catedrã
care-l ocupã o orã pe zi. Putea-va restul timpului sã stea cu braþele încruciºate?
De ar face aºa, ar vedea în curând facultãþile atrofiindu-i-se prin neîntrebuinþare.
E dar silit sã se ocupe ºi de altceva, chiar fãrã preocuparea de a câºtiga mai mult
decât salariul lui. Se întâmplã atunci cã ocupaþiunile strãine îl pasioneazã ºi în
curând profesoratul este debordat ºi înãbuºit de cine ºtie ce altã îndeletnicire.
Se va zice cã timpul sãu liber un profesor trebuie sã-l consacre exclusiv
ºtiinþei. În teorie aºa este ºi existã ºi la noi o minoritate imperceptibilã care face
aºa; însã împrejurãrile vieþii din þara noastrã nu vor lãsa încã multã vreme ca
acest bun exemplu sã se generalizeze.
Este însã de datoria administraþiunii ºcolare nu numai de a cita platoniceºte
un principiu, ci de a lua ºi mãsurile ce sunt în puterea sã pentru a proteja pe
profesori contra lor înºiºi. E mai mult merit a face sã se evite rãul, decât a-l
constata ºi a-l pedepsi dupã ce s-a fãcut. ªi dacã ar fi de ajuns a pune cuiva în
vedere datoriile lui, pentru a fi sigur cã se va conforma cu dânsele, sarcina de a
administra ar fi prea uºoarã.
Cu un cuvânt, eu sunt pentru ideea reducerii numãrului catedrelor. Sunt
departe de a zice cã aceasta sã se facã de azi pe mâine, ºi numai dupã datele ce
am expus mai sus în mod cu totul aproximativ. Din contra, cestiunea reclamã un
studiu foarte, amãnunþit, asupra fiecãrei catedre, pot zice asupra fiecãrei
persoane. Ea va cere poate o remaniere a condiþiunilor concursurilor pentru
catedrele secundare; o schimbare în dispoziþiunea materiilor programei; ºi, cine
ºtie? poate peste 10 sau 12 ani se va putea restabili condiþiunea licenþei pentru
toþi profesorii secundari, a cãrei supresiune o cer astãzi din toate puterile mele.
* * *
Recrutarea corpului didactic este, în adevãr, de un interes vital pentru
învãþãmânt; expunerea precedentã nu aratã decât o parte din numeroasele
probleme ce ridicã ea. Cu toate acestea, când e vorba de personalul didactic,
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preocuparea ministerului nu trebuie sã se mãrgineascã numai a admite ca
profesori pe cei mai capabili; solicitudinea lui trebuie sã-i însoþeascã ºi dupã
numire, sã susþinã, sã încurajeze pe cei buni ºi sã le dea mijloacele de a se
perfecþiona; pe ceilalþi, sã caute a-i îndrepta ºi, dacã nu poate, sã facã tot ce e
prin putinþã pentru a scãpa ºcoala de dânºii.
Trebuie sã recunoaºtem cã astãzi nu e lucru uºor cuiva a fi bun profesor.
Numit în urma unui concurs care nu dovedeºte mai nimic în privinþa calitãþilor
lui didactice, de multe ori abia ieºit din universitate, noul profesor nu are pentru
a se conduce decât o programã de o conciziune ce trece peste orice margine, fãrã
nicio altã indicaþiune. Ce va face, spre exemplu, un tânãr profesor de ºtiinþele
fizice, cu o programã de douã rânduri ca aceasta? Clasa I, introducere în
ºtiinþele fizico-naturalã; Clasa IV, fizica (pânã la opticã) adicã gravitatea,
electricitatea staticã ºi dinamicã, magnetismul; Clasa V, fizica (optica ºi acustica); chimia neorganicã; Clasa VI, chimia organicã. Nu numai nu i se spune
nimic în privinþa metodei, a spiritului în care trebuie sã-ºi facã cursul, dar nici
mãcar nu i se spune lãmurit ce materie sã facã; ºi culmea lucrului este cã, pentru
a-l dezorienta mai bine, se mai fac ºi erori: în programa precedentã se poate
observa cã lipseºte cãldura.
ªi încã cei numiþi la licee ºi gimnazii sunt mai norociþi, pentru cã cel puþin
fac ºi ei cum au vãzut cã se fãcea pe când ºi ei erau ºcolari, deºi cu aceasta se
perpetueazã multe defecte. Dar cei numiþi, spre exemplu, la un gimnaziu real,
ºcoalã nouã, pe care poate nici nu o ºtiu ce scop hotãrât are? De aceea, cei mai
mulþi, pentru a scãpa de rãspundere, iau cea dintâi carte tipãritã ce le vine
înainte ºi o urmeazã de-a rândul, fãrã a mai cãuta sã-ºi proporþioneze cursul, nici
sã-l îmbunãtãþeascã, nici nimic. În acest caz, au cel puþin totdeauna o scuzã gata,
deºi nu preþuieºte mult: „Aºa este cartea“. Cu chipul acesta profesorul devine în
curând o maºinã, care ºi-a terminat lucrul când a mãcinat pânã la capãt douã sau
trei volume într-un an. Cu toate acestea sunt printre dânºii oameni cãrora nu le
lipseºte nici capacitatea, nici dorinþa de a fi buni profesori ºi numãrul lor e mai
mare decât ar crede cineva. E uneori dureros a vedea silinþele ce-ºi dau pentru
a lupta contra lipselor ºi obstacolelor de tot felul ºi cum slãbesc, din ce în ce,
pânã când îi cuprinde ºi pe ei valul indiferenþei celorlalþi, mormânt al iluziunilor
cu care intraserã în cariera învãþãmântului.
Am arãtat mai sus câte inconveniente au programele actuale. Unul din cele
mai grave este ºi acesta cã ele nu spun nimic profesorului, afarã de lista de
materii ce i se cere sã treacã în fiecare clasã; cum sã o treacã, care este însemnãtatea cursului ce i se încredinþeazã ºi a ºcoalei unde profeseazã, despre astea
el nu ºtie nimic. Aceasta este o mare greºealã. Fiecare profesor trebuie considerat ca capul unei coloane de expediþiune în þarã inimicã: dacã el nu ºtie ce rol
are în planul general de campanie, e sigur cã se va achita foarte rãu de
îndatoririle sale.
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[Bursele de cãlãtorie]
Îndreptarea programelor în sensul cum am expus mai sus va fi un mijloc
puternic de îmbunãtãþire a corpului didactic.
Însã, pentru a ajunge într-o zi sã avem un numãr destul de mare de profesori
eminenþi, care sã facã ºi educaþiunea didacticã a celorlalþi, trebuie sã profitãm
de experienþa þãrilor care au, în învãþãmânt, un trecut ce ne lipseºte nouã. Pentru
aceasta va trebui sã se creeze burse de cãlãtorie pentru profesorii care se vor
distinge mai mult prin ºtiinþa ºi aptitudinea lor. De am trimite pe fiecare an, în
timp de ºase luni, câte patru, cu îndatorirea de a strãbate ºcolile din Germania,
Belgia, Franþa ºi Elveþia, de a observa metodele, de a aduna note ºi material de
tot felul, dupã care sã prezinte ministrului la întoarcere un memoriu detaliat, am
putea în timp de 10 sau 15 ani sã formãm un cadru de profesori luminaþi,
indispensabil pentru regenerarea corpului întreg. Aceasta ar cauza o cheltuialã
de 18 pânã la 20 mii lei pe an: însã ce este aceasta în proporþiune cu rezultatele
ce suntem în drept a aºtepta de la o asemenea mãsurã?

[Greºelile profesorilor]
Am vãzut pânã aici multe neajunsuri provenite, când din o cauzã, când din
alta. Corpul didactic, ce e drept, ar fi putut atenua aceste inconveniente, dacã
majoritatea lui ar fi voit sã o facã; dar în fine cauza primarã a acelor neajunsuri
nu a fost el.
Voi expune însã acum lucruri de care singuri unii profesori sunt rãspunzãtori ºi care sunt foarte regretabile.
Este la unii un dispreþ al legii ºi regulamentelor, al dispoziþiunilor ºi ordinelor
ministeriale, care ajunge la extrema sa limitã. Neîngrijirea datoriilor, nepãsarea de
îndemnurile ºi admoniþiunile celor ce cautã a-i aduce în calea dreaptã, trece la
dânºii peste tot ce-ºi poate cineva închipui. Iacã exemple: Programele, bune, rele,
tot cuprind prescripþiuni care au putere de lege; câþi sunt cei care le observã cu
fidelitate? Mai puþin de jumãtate. Printre ceilalþi, sunt unii care fac câte a patra sau
a cincea parte din materia prescrisã. Unii îºi permit a trece pãrþi întregi din
programã din o clasã în alta, fãrã mãcar a preveni pe cineva. Puþini sunt care cautã
a-ºi distribui lecþiunile în regulã, în vederea materiei ºi a timpului de care dispun.
Directorii, care sunt ºi profesori ºi funcþionari ai ministerului, se fac chiar ei prea
deseori culpabili de neglijenþã ºi nesupunere. Ei sunt mai mult rãspunzãtori pentru
vacanþele fãcute, fãrã a fi prevãzute de niciun regulament, nici ordonate de
minister; ei sunt rãspunzãtori pentru recreaþiunile scãzute din orele de clase ºi
pentru lecþiunile pe care unii profesori ºtiu sã le reducã la 15 sau 20 minute, prin
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intrarea târziu în clasã ºi ieºirea înainte de vreme. Uneori sunt ordine formale,
cãlcate pe faþã în picioare, fãrã nicio sfialã; iacã un exemplu flagrant ºi de
actualitate: acum trei ani s-a dat ordin la direcþiunile tuturor seminariilor din þarã
a nu mai primi externi, cu începere de la septembrie urmãtor. Care este seminarul
care s-a supus acestui ordin? Niciunul; în unele se gãsesc azi sute de externi. Aº
putea da exemple de acestea cu zecile.
E încã puþin aceasta; dar de câte ori nu se vãd ordinele ministerului
combãtute pe faþã, prin hârtii formale adresate chiar ministerului, de cãtre
profesori ºi directori! Ministerul, în loc de a uza de energie, nu zice nimic, aºa cã
aceasta a devenit un obicei. Sunt unii care au ajuns a crede cã au dreptul a se purta
aºa ºi, când se mai încearcã ministerul a-i chema la ordine, niciodatã nu scapã fãrã
rãspunsuri care singure ar fi de ajuns pentru a le atrage pedepse exemplare.
Toate dispoziþiunile, toate regulamentele destinate la îmbunãtãþiri rãmân
literã moartã cu modul acesta; ºi relele adãugându-se pe lângã rele, au ajuns
lucrurile în starea în care le vedem.
Aceasta constituie o adevãratã anarhie ºi energia cu care se vor reprima
aceste abuzuri nu va fi niciodatã prea mare. ªcoala trebuie sã fie mai presus de
toate ºcoalã de moralitate, ºi profesorii care dau chiar ei exemple de nedisciplinã ºi de dispreþ al legilor ºi datoriilor lor sunt nedemni de înalta misiune ce
li s-a încredinþat.
Ministerul, nu atât pentru a-ºi restabili autoritatea, cât pentru a face posibilã
realizarea scopului de a moraliza tinerimea pentru care existã ºcolile, trebuie sã
uzeze de cea mai mare rigoare pentru a îndrepta aceastã stare de lucruri; trebuie
sã se facã ascultat ºi respectat.
Cu actuala organizaþiune, îi lipsesc mijloacele eficace pentru aceasta.
Administraþiunea centralã nu are personalul trebuincios; mijloacele de control
sunt aproape nule; cele de represiune sunt chiar nule.
Personalul administraþiunii centrale trebuie înmulþit, pentru a face posibilã
pe de o parte expedierea afacerilor cu repeziciune ºi preciziune, iar pe de alta
urmãrirea execuþiunii mãsurilor ordonate.
Ministrul de Instrucþiune Publicã este azi mai cu totul dezarmat în faþa
abuzurilor. Legea nu-i dã dreptul de a aplica altã pedeapsã decât avertismentul,
care nici nu meritã numele de pedeapsã, de vreme ce este lipsit de orice
sancþiune. Pentru orice culpã mai însemnatã, culpabilul trebuie judecat de un
juriu de profesori. Prescripþiunea aceasta a legii este excelentã în principiu, cãci
asigurã independenþa corpului didactic; însã a ajuns acum ca interesul
profesorilor sã fie contra interesului ºcoalei. Marele numãr de delicte ºcolare ce
se comit pe fiecare zi ar cere funcþionarea în permanenþã a mai multor comisiuni,
ºi uneori întregul personal al unei ºcoli ar trebui trimis în judecatã. Pe urmã sunt
delicte pentru care cu anevoinþã s-ar putea cãpãta o condamnare de la un juriu:
spre exemplu, când un profesor ar reduce în mod sistematic durata lecþiunilor
sale la jumãtate sau când nu ar da cataloagele tot anul ºi altele asemenea.
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În fine, formalitãþile unei judecãþi sunt aºa de lungi, încât, chiar când se
aplicã o pedeapsã, nu mai are niciun efect moral, de vreme ce vine aºa de târziu
dupã greºealã; poate acesta sã fie motivul pentru care ministerul trimite aºa de
rar în judecatã pe profesori, deºi ocaziuni ar avea destule, ºi se mulþumeºte a
arunca numai avertismentele sale, telum imbelle sine ictu(102).
Situaþiunea aceasta este prejudiciabilã învãþãmântului ºi nici nu este
dreaptã; pe de o parte ministrul e rãspunzãtor de bunul mers al administraþiunii
sale ºi pe de alta este dezarmat în faþa abuzurilor. Eu cred cã e necesarã o
îndreptare, care însã sã nu meargã pânã a distruge de fapt independenþa corpului
didactic, consacratã cu multã înþelepciune prin legea din 1864. Pentru aceasta ar
fi de ajuns a se recunoaºte ministrului, prin o lege specialã, dreptul de a aplica
însuºi toate pedepsele mai mici decât cele pe care legea zice sã se aplice numai
de juriile de profesori.
Sã se deie dar ministrului dreptul de a aplica, ca pedeapsã, reþinerea salarului
pe 1 pânã la 29 zile inclusiv; ºi pentru ca sã nu ajungã lucrul ca, prin repetarea
acestei pedepse sã se eludeze prescripþiile legii din 1864, sã se specifice cã o
asemenea pedeapsã sã nu sã poatã aplica de ministru decât în urma [a] cel puþin
unui avertisment neurmat de efect ºi cã, dacã reþinerea se aplicã în mai multe
rânduri, suma numãrului zilelor de reþinere sã nu poatã trece peste 29. Cu modul
acesta, deºi siguranþa profesorului nu e atinsã, de vreme ce ministrul nu va putea
niciodatã sã-i zdrobeascã cariera fãrã a-l da în judecatã, se va putea reprima
mulþimea de delicte mãrunte de toatã ziua ce scapã de fapt de loviturile legii
actuale, ºi care prin numãrul lor ºi persistenþa cu care se repetã fac un rãu enorm
învãþãmântului; ºi sunt sigur cã o reþinere de salariu de douã zile, fãcutã de-a
dreptul de ministru, va avea mai mult efect decât una mai mare fãcutã în urma
unei judacãþi, în tot timpul cãreia acuzatul s-a deprins cu ideea ei.
ªtiu bine cã se va protesta contra acestei pãreri, mai ales de cãtre aceea care
au mai mult a se teme de dânsa. Mi se pare însã cã interesul public trece înaintea
interesului unui grup de oameni, fie el cât de respectabil în întregul lui. Ei bine,
se poate oare susþine cã sistema actualã de nerepresiune a fost un bine pentru
instrucþiune? Cine va rãspunde da, ca sã fie sincer, trebuie sã cunoascã foarte
rãu starea lucrurilor.
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[Chestiunea pedepselor]
Fiindcã mã aflu asupra chestiunii pedepselor, trebuie sã observ aici cã este
o lacunã considerabilã în seria de pedepse ce se pot aplica în urma unei judecãþi
ºi care sunt prevãzute în art. 398, 899, 400, 401, 402 ºi 403 din lege.1 În adevãr,
dupã cenzurã, care atrage pierderea salariului pe o lunã, vine imediat
suspensiunea, care se poate pronunþa pentru un timp oricât de scurt ºi atrage ºi
ea pierderea salariului pe timpul cât dureazã. De cele mai multe ori juriile ezitã
când e vorba a pronunþa suspensiunea, cãci prin aceasta ºcoala pierde mai mult
decât cel pedepsit; ºi pe urmã între cenzurã, care obligã pe condamnaþi a lucra
o lunã fãrã leafã, ºi suspensiune, care îi lasã sã se odihneascã în timpul cât nu li
se plãtesc, nici ei nu ezitã: chiar ei preferã suspensiunea. Este aici o lipsã de
echilibru, care s-ar putea lesne repara, stabilind cã cenzura se poate pronunþa cu
pierderea salariului pe timp de la o lunã înainte, cât va crede juriul de cuviinþã.
Pentru a da însã suspensiunii caracterul unei pedepse mai grave, se va adãuga
cã ea atrage dupã sine o întârziere în recunoaºterea la dreptul de gradaþiune,
egalã cu de ºase ori durata ei; aºa cã cine a suferit o suspensiune de douã luni,
va pierde un an din termenele sale de gradaþiune.

[Controlul personalului didactic]
Rãmâne sã vorbesc despre control.
Astãzi nu e o exagerare a zice cã nu existã decât cu numele; cãci ce control
poate exercita un singur inspector pe o þarã întreagã, mai ales fãrã a avea mãcar
un regulament de serviciu? Revizorii primari, având câte douã judeþe fiecare, nu
pot exercita o supraveghere de aproape asupra ºcoalelor ce le sunt încredinþate,
mai ales cu modul cum se recruteazã ºi cu organizaþiunea ce au. Directorii, care
sunt funcþionari administrativi, deºi profesori, nici nu au prin lege vreo autoritate, nici nu vor sã uzeze, cei mai mulþi dintr-înºii, chiar de câtã au.
Cu toate acestea, ministerul nu trebuie sã conteze pe altcineva decât pe
inspectori, revizori ºi directori, pentru a exercita asupra ºcoalelor privegherea de tot
momentul de care au trebuinþã. E dar nevoie a se da o organizaþiune regulatã ºi
eficace atât inspecþiunii ºcoalelor, cât ºi directorilor de ºcoli, ºi primare ºi secundare.
1. Art. 396. – Profesorii care vor cãlca datoriile ce le sunt impuse prin aceastã lege sau care
ar compromite în vreun mod demnitatea caracterului lor vor fi supuºi, dupã cazuri, la
avertisment, cenzurã, suspensiune sau destituire. Art. 399. Cenzura atrage cu sine de drept
pierderea onorarului pe o lunã. Art. 400. Suspensiunea se va pronunþa pe timp mãrginit începând
de la 3 luni. Art. 401. Suspensiunea atrage cu sine pierderea onorarului pe timpul cât va þinea.
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* * *
În ce priveºte Inspectoratul, am avut onoare a supune Onor. Ministerului de
Instrucþiune, încã de la 13 decembrie 1883, un proiect de lege, un proiect de
regulament ºi o dare de seamã pentru organizarea ºi completarea întregului
serviciu de inspecþiune a ºcolilor primare ºi secundare. Ideea principalã a acelei
lucrãri era de a reuni acest serviciu sub doi Inspectori Generali, ajutaþi de un
numãr suficient de Subinspectori Generali, de Revizori ºi Subrevizori primari,
fiecare cu atribuþiuni bine determinate. Întregul personal trebuia sã împlineascã
oarecare condiþiuni de admisibilitate; salariul era regulat ºi pe lunã ºi dupã
numãrul inspecþiunilor fãcute. În fine, m-am silit a nu uita nimic ºi a pune acest
serviciu pe un picior astfel încât sã dea rezultate utile, fãrã sã coste prea mult.
Vãzând cã regularea generalã a serviciului prin o lege poate sã întârzie
mult, am cerut în urmã, la 15 februarie ºi la 3 iulie anul curent, a mi se da cel
puþin mie, ca Inspector General, un regulament de serviciu, prin o simplã
deciziune ministerialã. La niciuna din aceste trei adrese nu am primit niciun
rãspuns, ºi eu continuu de 19 luni a funcþiona, fãrã sã ºtiu precis ce datorii ºi ce
drepturi am, nici ce loc ocup în administraþiunea ºcoalelor, nici ce pot, nici ce
nu pot face. Cu tot titlul ce am prin buget, nu ºtiu nici în ce mod revizorii primari depind de mine, ba nici chiar dacã depind într-un fel oarecare.
Afarã de aceasta, rapoartele ce prezint de foarte multe ori rãmân fãrã niciun
efect, prin întârzierea ce se pune în rezolvarea lor. Am vãzut unele rezolvate dupã
10 luni de la prezentare, ºi luându-se tocmai atunci o deciziune ce nu mai
serveascãa la nimic, pentru cã nu venise când trebuia. Chiar în momentul acesta
sunt 23 rapoarte de ale mele, necitite încã, în cartoanele Consiliului Permanent
de Instrucþiune; unul din ele este de la 5 octombrie 1883. Raportul general asupra
examenelor anuale din ianuarie trecut nu ºtiu sã fi avut vreun efect pânã acum.
În condiþiunile acestea este foarte anevoie pentru cineva a continua sã poarte
o sarcinã zdrobitoare, când îi lipseºte, nu încurajarea, cãci de aceea nu am
trebuinþã, ei concursul indispensabil pentru a fi util. Adeseori fac reflecþiunea
tristã cã toatã osteneala ce-mi dau este în zadar ºi cã de m-ar întreba vreodatã
cineva ce folos a adus þãrii funcþia ce ocup de atâta vreme, nu aº ºti ce sã rãspund.
Pentru ca serviciul inspecþiunii ºcoalelor sã fie în poziþiune a da rezultatele
ce se pot aºtepta de la dânsul, este indispensabil ca sã se schimbe aceastã stare
de lucruri. Va trebui ca Inspectorul General sã aibã atribuþiuni determinate ºi un
serviciu regulat, care sã cuprindã inspecþiunea tuturor ºcoalelor primare ºi
secundare din circumscripþiunea sa; de aceea revizorii primari trebuie puºi sub
ordinele sale. El va avea dreptul de a da avertismente, conform art. 397 din lege,
ºi de a expedia toate afacerile mãrunte privitoare la ºcoli, precum concedii
scurte, suspensiune de cursuri din cauzã de forþã majorã etc. Toate atribuþiunile
ce trebuie sã aibã sunt indicate destul de pe larg în proiectele ce am prezentat la
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13 decembrie anul trecut. Cu modul acesta se va remedia, în parte cel puþin,
inconvenientele ce rezultã acum din grãmãdirea celor mai mici afaceri la
minister, unde trebuie toate sã treacã prin consiliul Permanent, aºa cã se produc
întârzieri enorme, chiar când e vorba de afaceri urgente; iar controlul exercitat
de inspectori ºi revizori nu va mai fi numai nominal.
* * *
Rãmân directorii, care ar putea fi de o utilitate cu mult mai mare decât chiar
inspectorii de orice grad pentru bunul mers al învãþãmântului.
Din nenorocire, ei sunt puºi în niºte condiþiuui astfel cã acþiunea lor este
redusã aproape la nimic. Aceasta vine din douã cauze: din înfiinþarea prin legea
de la 1864 a consiliilor ºcolare ºi conferinþelor de clasã ºi din regula ce ºi-a
impus ministerul, de a lua pe director exclusiv dintre profesorii ºcoalei
respective, deoarece legea îl obligã la aceasta (art. 359).
Prin acest mod de alegere, se dã direcþiunea în mâna unor oameni pe care
spiritul de colegialitate îi opresc mai totdeauna de a avea energia cuvenitã
pentru a chema la datorie pe aceia din colegii lor care se abat de la dânsa; ºi când
se gãseºte vreunul care încearcã sã fie mai energic, provoacã indignarea administraþilor sãi, care nu vor sã admitã a fi admoniþi ºi chemaþi la datorie de un
camarad al lor. De aceea, pentru a evita neînþelegerile care le-ar face traiul
foarte greu în ºcoalã dupã ieºirea din funcþiune, directorii, mai fãrã excepþiune,
preferã sã închidã ochii asupra lucrurilor pe care ar trebui sã le reprime. De fapt,
dar, privegherea directorilor nu are niciun efect.
Sã presupunem însã cã un director ar trece peste aceste dificultãþi ºi ar voi sã
lucreze cu vigoare pentru binele ºcoalei sale. Ce poate face însã în faþa legii, care
îl pune sub tutela absolutã a Conferinþei sau Consiliului ºcolar? Art. 100 spune cã
directorul are dreptul de priveghere ºi control, atât asupra ºcolarilor cât ºi a
profesorilor; cã el are însãrcinarea de a priveghea aplicarea exactã a programelor,
legilor ºi regulamentelor ºcolare. Care este însã sancþiunea acestor drepturi?
directorul nu poate aplica o pedeapsã unui ºcolar, fie cât de micã, pentru cã art. 103
zice cã toate pedepsele prevãzute de lege se pronunþã de Consiliul ºcolar; cu atât
mai puþin poate face observaþiuni profesorilor; ºi dacã le-ar face, ce efect ar avea?
Art. 397 dã dreptul directorului a da avertismente profesorilor. Nu cunosc decât un
singur director în þarã care uzeazã de acest drept ºi acela profitã de oarecare
împrejurãri deosebite pentru a-ºi menþine autoritatea, deºi e luat tot dintre
profesorii ºcoalei; ceilalþi se feresc de a da avertismente, care nu au alt efect decât
de a da ocaziune avertizatului sã arate cât de puþin se tulburã de admoniþiunea
directorului. Am vorbit mai sus de efectul ce au chiar avertismentele ministerului.
Nu numai aici se mãrgineºte acþiunea Consiliului: art. 104 aratã cã el are
dreptul de a se pronunþa în toate chestiunile de administraþiune a ºcolii, fãrã
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excepþiune. Directorul are numai sã execute hotãrârile lui, mulþumindu-se a
referi ministerului când i se pare cã Consiliul a trecut peste competenþa sa. Prea
rareori însã se întâmplã vreunuia sã facã aºa; mai totdeauna nu vor sã riºte a
vedea ministerul unindu-se cu pãrerea opusã; ºi pe urmã preferã sã evite
întârzierile ce ar rezulta din aceastã procedurã în aplicarea unor mãsuri urgente.
Cu modul acesta s-a anihilat acþiunea celor mai preþioºi dintre funcþionarii
administrativi ai ºcoalelor. În adevãr, un bun director ar face mult mai mult
pentru bunul mers al unei ºcoale decât tot restul administraþiunii împreunã. El
este faþã în ºcoalã; cunoaºte de aproape toate neajunsurile ei; ar putea stârpi în
germen rele care prin dezvoltarea lor ulterioarã devin foarte greu de
dezrãdãcinat; poate face îmbunãtãþiri imposibile pentru oricine altul care nu
este, ca dânsul, ocupat numai de o ºcoalã ºi prezinte mereu într-însa. Care este
inspectorul care va putea vreodatã fi în stare sã înlocuiascã pe un bun director,
când are în seamã ºcoalele din o þarã întreagã? Ministerul încã ºi mai puþin. Cât
despre Consiliile ºcolare, pe care legea a încercat sã le punã în locul directorului, voi arãta mai la vale ce acþiune dezastruoasã au avut ele asupra ºcoalelor.
Este dar natural a se face tot posibilul pentru a prevedea fiecare ºcoalã cu
un director bun, care sã aibã toatã autoritatea necesarã ºi acþiune suficientã.
La ºcolile primare, nu avem alegerea între mai multe mijloace: a se da
direcþiunea numai celor mai eminenþi institutori, cãrora sã se dea sprijin puternic
pentru a le mãri autoritatea. Directorul sã fie totdeauna institutor la clasa cea mai
superioarã: azi se vãd adeseori excepþiuni la aceastã regulã. A nu se mai numi
directori persoane care nu invocã alt merit pentru a dobândi aceastã favoare decât
cã sunt mai vechi decât alþii, deºi uneori sunt cunoscuþi prin incapacitatea ºi neglijenþa lor. În fine, a se impune totdeauna directorilor sã locuiascã în ºcoalã,
ceea ce legea nu cere acum decât de la directoarele ºcoalelor primare de fete; cu
modul acesta, pe de o parte directorul va putea priveghea ºcoala de aproape, iar
pe de alta i se va face un avantaj material, care va þine loc de leafã.
Pentru cursul secundar, sunt de preferat directorii luaþi nu din personalul
didactic al ºcoalei. E bine a se alege dintre profesorii de un grad superior, în
activitate sau în retragere; în lipsã de aceºtia, chiar din profesori de acelaºi grad,
în activitate sau în retragere, însã nu luaþi chiar din ºcoalã. Nu se va face excepþiune decât pentru profesorii care s-ar fi bucurat de o autoritate deosebitã asupra
colegilor lor ºi a cãror energie ar fi cunoscutã; în acest caz ei vor fi preferaþi
înaintea oricãrui altul.
Pentru a se putea gãsi titulari la aceste posturi, va fi necesar a se înlocui
salariul actual de 74 lei pe lunã, care e derizoriu, prin unul de 350 sau 400 lei
pe lunã, împreunã cu dreptul ºi chiar îndatorirea de a locui în ºcoalã. Suma
aceasta va fi consideratã ca diurnã, pentru ca foºtii profesori, ce ar fi pensionari,
sã nu fie siliþi a renunþa la pensiune. În ºcoalele ce au internate, directorul va fi
ºi provizor al internatului.
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Se vor suprima toate cauzele care paralizeazã acum acþiunea directorului ºii micºoreazã prestigiul; se va lua consiliului ºcolar dreptul de a se amesteca în
administraþiunea ºcoalei altfel decât cu vot consultativ, ºi când va fi chemat la
aceasta de director. Se va da directorului dreptul de a da avertismente, de a
acorda concedii pânã la trei sau patru zile ºi de a lua deciziuni în diverse alte
împrejurãri puþin însemnate unde intervenþiunea ministerului sau a inspectorului general ar fi mai mult o cauzã de întârzieri.
Sã nu se creadã cã ar fi periculos a conferi aceste drepturi directorilor.
ºcoalele germane, renumite prin administraþiunea lor cea bunã ºi inteligentã, sunt
conduse aproape exclusiv de directori. Ei sunt persoane curat administrative,
numiþi de minister, ºi nu fac câte un curs de câteva ore pe sãptãmânã, în clasa cea
din urmã, decât pentru a avea prin aceasta un prestigiu mai mare. Ministerul are,
în fiecare circumscripþiune ºcolarã, un inspector, cu îndatorirea de a priveghea de
aproape administraþiunea directorilor ºi de a-i adresa rapoarte complete ºi
detaliate la epoci determinate. Cu modul acesta ministrul, fãrã sã fie silit a se
amesteca mereu în cele mai neînsemnate amãnunte ale administraþiunii unei ºcoli,
este totdeauna þinut la curent cu tot ce se petrece într-însele ºi poate oricând sã
opreascã rãul, unde vede cã începe sã se manifeste. Încolo acþiunea ministrului se
reduce la a da impulsiunea ºi direcþiunea generalã, prin ordinele ºi circularele sale.
Organizaþiunea aceasta se poate aplica la noi mai în întregul ei. Se va da
directorului administraþiunea ºcoalei; se va organiza un serviciu sistematic de
inspecþiune pentru a priveghea pe directori; iar ministrul va priveghea pe toþi,
unii prin alþii ºi prin sine însuºi; aºa cã se va substitui o descentralizare nimeritã
în locul centralizaþiunii excesive de astãzi, când toate organele administraþiunii
ºcoalelor sunt aºa de bine paralizate unele prin altele, încât nu rãmâne decât
ministrul pentru a face toate.

[Consiliile ºcolare]
Vorbind despre atribuþiunile directorului, am arãtat cum instituþiunea
Consiliului ºi Conferinþelor ºcolare a fost cauza principalã a anihilãrii acestor
funcþionari utili. Pânã a nu trece mai departe, sã termin ce am de zis despre
aceste instituþiuni, a cãror influenþã nenorocitã a adus atâta rãu instrucþiunii de
la 1864 încoace.
Când legislatorul a pus un consiliu sau o conferinþã ºcolarã în locul
directorului, cãruia nu-i lãsa mai nicio putere, se gândea, cred, cã e anevoie a se
gãsi directori buni. Aceasta e adevãrat; însã un Consiliu sau o Conferinþã ºcolarã
care sã poatã þine locul unui director bun este nu anevoie ci imposibil de gãsit; cãci
o colectivitate de oameni nu poate niciodatã sã aibã unitatea de vederi ºi energia
ce se pot afla la un om singur. La o întrunire de mai multe persoane, orice hotãrâre
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trebuie sã fie rezultatul unei discuþiuni, în care se emit pãreri opuse; fiecare îºi
susþine ideea din toate puterile sau din convicþiune, sau, de cele mai multe ori, din
amor propriu; cãci dacã rezolvarea chestiunilor ar fi aºa de simplã încât sã nu dea
loc la nicio discuþiune, pentru ce s-ar fi imaginat un Consiliu ºcolar, ºi nu s-ar fi
lãsat lucrurile pe mâna unui singur om? Hotãrârii ce urmeazã îi lipseºte dar
sprijinul moral al unei voinþe tari, de la care sã emaneze. Execuþiunea ei este lãsatã
unui om care nu a avut mai nicio parte la adoptarea ei ºi cãruia, din aceastã cauzã
îi lipseºte convicþiunea necesarã pentru a pune multã energie ca sã o ducã la capãt.
Aceasta deja este o garanþie sigurã de rea administraþiune.
Pe de altã parte, Consiliul ºcolar este o persoanã anonimã, fãrã nicio
rãspundere. Cutare om, care nu s-ar risca sã emitã cutare opiniune el îndeosebi,
nu se sfieºte a o emite ºi a o susþine în Consiliu; cãci atunci, dacã se admite pãrerea susþinutã de dânsul a cui e vina? A nimãnui: Consiliul a decis aºa. Cine a
crezut cã Consiliul ºcolar va da probã de mai multã pricepere ºi înþelepciune decât fiecare membru în parte s-a înºelat de tot. Tocmai contrariul se întâmplã: o
pãrere bunã are mai puþinã probabilitate de a fi admisã decât alta, pentru cã sunt
mai puþini cei care ar fi fost capabili sã o emitã, ºi de aceea o combat mai mulþi.
La toate câte spun aici aº putea da probe multe, trase din viaþa ºcoalelor
noastre de când cu crearea Consiliilor ºcolare pânã astãzi. E vorba de zelul lor
pentru binele ºcoalei? Sã se vadã de câte ori trebuie sã se convoace Consiliul
pânã sã se reuneascã câþiva membri, chiar când e sã se trateze chestiunile cele
mai însemnate ºi mai urgente. Vrea sã se convingã cineva de atenþiunea, de
conºtiinþa chiar cu care se iau hotãrârile Consiliilor ºcolare? Sã se considere
modul cum rezolvã ele chestiunile, spre exemplu cele relative la examene ºi
promovãri, ºi sã se spunã care director nu ar fi fost destituit de zece ori, nu o
datã, când s-ar fi fãcut culpabil mãcar de jumãtate din pãcatele care încarcã
conºtiinþa celor mai multe Consilii ºcolare. Acestea însã continuã netulburate,
de 20 de ani trecuþi lucrarea lor de dezorganizare.
Când va fi trebuinþã, voi cita nume ºi fapte precise, ca sã dovedesc cele ce
spun în mod general.
* * *
Printre rezultatele curate ale guvernãrii ºcoalelor de Consiliile ºcolare se
numãrã desfiinþarea disciplinei, ºi la profesori, ºi la ºcolari.
Pentru profesori, ce e de mirare? Lor numai li se lãsase sarcina de a se
controla, de vreme ce inspectorii nu existau ºi directorii fuseserã reduºi la rolul
de asistenþi pasivi. De aceea, pe aºa mulþi dintr-înºi, mai ales dintre cei mai
vechi, care au avut vreme sã guste din independenþa absolutã ce li s-a creat la
1864, îi vedem cã sunt aºa cum i-am descris cu câteva pagini mai în urmã.
Cât pentru disciplina ºcolarilor, ea este ceea ce trebuia sã fie, când disciplina
multor profesori lasã atâta de dorit. Cãci nu e greu sã observe cineva ce relaþiune
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strânsã este între conduita ºcolarilor ºi aceea a profesorilor lor. Afarã de aceasta,
clauza ca orice pedeapsã sã se pronunþe numai de consiliile ºcolare ar fi fost de
ajuns pentru a ruina disciplina în ºcoale. Un profesor nu are dreptul a aplica
însuºi cea mai micã pedeapsã ºi pentru cele mai simple, ca ºi pentru cele mai
grave infracþiuni, trebuie sã se adreseze dirigintelui clasei. Acesta, dacã nu este
prea amic cu profesorul, se face cã nu aude, aºa cã profesorul rãmâne micºorat
în ochii ºcolarilor sãi. În cazul cel mai bun, dirigintele se grãbeºte a convoca
conferinþa clasei, care se grãbeºte a nu rãspunde la convocarea sa, ci aºteaptã sã
fie chematã de trei, patru ºi mai multe ori, pânã sã binevoiascã a se reuni, la
câteva sãptãmâni dupã comiterea delictului. Nu s-au terminat însã aici
neajunsurile celui care a cerut convocarea: ca orice om, profesorul reclamant are
în conferinþã colegi care nu-l iubesc prea tare ºi care nu pierd aceastã bunã
ocaziune de a i-o dovedi; ceilalþi sunt indiferenþi, ca niºte oameni mulþumiþi cã
nu li s-a întâmplat lor ceea ce a suferit colegul lor. Aºa cã, la fine, acesta sã fie
mulþumit dacã nu se vede mustrat chiar el pentru un act de insubordonanþã sau
lipsã de respect cãruia tot el a fost victimã. Când, din contrã, se pronunþã o
pedeapsã, ce efect mai are ea, dupã atâtea vicisitudini, ºi dupã trecerea de atâta
vreme, în care ºcolarii au avut când sã se deprindã cu ideea cã sunt neviolabili?
Dar nu este numai atât. Pedepsele pronunþate de conferinþa clasei sunt
supuse apelului la Consiliul profesoral, care le poate reforma; ºi de aici se mai
poate merge la minister, care prea adeseori modificã sau suprimã pedepsele, fãrã
mãcar a se informa de la Direcþiune asupra împrejurãrilor.
Întreb: care este profesorul al cãrui prestigiu poate rezista la o asemenea
legislaþiune? Care este disciplina din care va mai rãmâne urmã, dupã câþiva ani
de un aºa regim? Sã rãspundã profesorii de desen, de muzicã ºi de gimnasticã,
care sunt mai adeseori victima turbulenþei ºcolarilor ºi care, cu toate acestea, de
cele mai multe ori nu gãsesc nicio protecþiune la Consiliul ºcolar, pentru cã
obiectul lor este secundar. Sã rãspundã ºi aceia din profesorii, fie ºi ai obiectelor
principale, cãrora li s-a întâmplat vreodatã sã fie insultaþi de un ºcolar, chiar pe
catedrã; sã spunã dacã pretinsa satisfacþiune ce li s-a dat nu a echivalat cu o
încurajare pentru repetarea scandalului.
Sã dau o ultimã dovadã de lipsa de reflecþiune cu care s-a introdus în ºcoalã
acest regim hibrid, ce nu este decât o amestecãturã de parlamentarism ºi de
procedurã civilã.
Dupã art. 74 din lege, gonirea definitivã dintr-un gimnaziu se pronunþã de
Conferinþa clasei cu dreptul de apel la Consiliul ºcolar. Însã Conferinþa clasei,
la un gimnaziu, cuprinde pe toþi sau mai toþi profesorii gimnaziului, în numãr de
12 sau 13, pe când Consiliul ºcolar e format numai de 4 din aceºtia, diriginþii
claselor, împreunã cu directorul. Cu modul acesta se apeleazã la minoritate
contra hotãrârii unei majoritãþi de trei ori mai numeroasã. Ceva mai absurd s-a
mai vãzut oare vreodatã?
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Aº fi fericit dacã aº fi reuºit a dovedi cât rãu fac instrucþiunii darea administraþiunii ºcoalei pe mâna Consiliilor ºcolare, cãci aº contribui prin aceasta, în
limita puterilor mele, la suprimarea unei adevãrate calamitãþi pentru ºcoli.
Pentru disciplinã, în particular, nicio mãsurã nu va fi mai salutarã decât
aceasta. Cel dintâi factor al disciplinii este prestigiul profesorului, care nu
depinde numai de meritele lui personale ºi care este pierdut prin tutela sub care
este pus el acum. Sã se ridice profesorul la rangul ce trebuie sã aibã, sã i se lase
responsabilitatea faptelor lui, sã i se dea dreptul a aplica pedepse el însuºi;
directorul va fi aici pentru a-l modera, ca sã nu treacã peste marginile cuvenite;
ºi când ar trece vreodatã, el va fi responsabil de ce a fãcut pe când astãzi se
poate face orice, fãrã a fi nimeni responsabil.
Sistema pe care o propun constã dar în a lãsa fiecãruia responsabilitatea sa;
ºi profesorului, ºi directorului, ºi inspectorului. Controlul se va face de unii
asupra altora ºi de ministru asupra tuturor. Astãzi sunt supuºi toþi tiraniei celei
mai rele din toate: tiraniei persoanelor abstracte ºi neresponsabile; ºi cu toate
acestea de fapt nu existã nicio autoritate ºi niciun control.
Bineînþeles, nu va fi de ajuns a se decreta pur ºi simplu: „Consiliile ºcolare
sunt suprimate“. Va trebui sã se determine bine modalitatea trecerii la noul
regim, atribuþiile ºi drepturile ce va avea fiecare.
Când se va regula administraþiunea ºcolarã pe piciorul acesta, ministrul va
dispune de mijloacele ºi de libertatea de acþiune ce-i lipsesc azi pentru a
cunoaºte ºi combate relele, mari ºi mici, ce bântue învãþãmântul.

[Relele învãþãmântului]
Sã expun vreo câteva dintr-însele, care cer o îndreptare repede ºi radicalã.
Mai întâi este frecventarea neregulatã a multor profesori ºi obiceiul ce au,
cei mai mulþi dintr-înºii, de a scurta lecþiunile, prin intrarea târziu în clase ºi
ieºirea înainte de timp. La aceasta au fost complici ºi directorii, care de cele mai
multe ori scad recreaþiunile din orele de clasã, aºa cã numai prin acest fapt durata unei clase de 60 de minute ar fi redusã la 50. În realitate însã mai niciodatã
ea nu trece de 40 minute, ºi nu e rar sã se vadã clase de 30 minute ºi mai puþin.
Cu modul acesta se produce o pierdere curatã de a treia parte din timpul de curs.
Dacã timpul acesta s-ar întrebuinþa, multe datorii ce se lasã neîmplinite sub
pretext de lipsã de timp, s-ar putea împlini cum se cade.
Remediul contra acestor lucruri nu este altul decât energia directorului.
Directorii actuali, luaþi dintre profesori, nu încearcã nimic pentru a-i sili sã-ºi
facã clasa regulamentarã; pe de o parte pentru cã obiceiul de a lungi
recreaþiunile este aºa de vechi, încât profesorii se revoltã când încearcã cineva
sã se atingã de ceea ce considerã ei ca un drept câºtigat, ºi mulþi directori au avut
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cele mai multe neajunsuri numai pentru cã au încercat sã-i cheme la datorie; pe
de altã parte, nu ºtiu câþi directori sunt care sã fie, chiar ei, scutiþi de pãcatul
acesta. Stârpirea acestui abuz va fi lucru foarte greu, pentru cã cere o priveghere
de tot momentul ºi o enormã sumã de energie cheltuitã în detaliu, lucru pe care
puþini oameni pot sã-l facã. Cu toate acestea rezultatul ar fi destul de însemnat
pentru ca sã merite toate silinþele din partea ministerului ºi a funcþionarilor sãi.
Unii directori au crezut cã e bine a cere de la profesori sã însemneze ora
intrãrii ºi ieºirii din clase. Cu aceasta însã nu au fãcut decât sã transporte
dificultatea asupra altui punct, pentru cã trebuie sã se împiedice profesorii de a
însemna cã au intrat la 10 ºi au ieºit la 11, când în realitate au intrat la 10 ºi 20
minute ºi au ieºit la 10 ºi 50. ªi pe urmã, chiar dacã ar însemna exact orele de
intrare ºi ieºire, ce se face cu acei care se constatã cã-ºi scurteazã clasele? Nimic.
Trebuie însã sã se facã ceva.
S-ar putea gândi cineva la o reþinere din salariu proporþionatã cu durata
timpului pierdut; aceasta ar fi drept, în principiu, însã de o aplicaþiune imposibilã,
cãci s-ar absorbi toatã atenþiunea administraþiunii într-o infinitate de cifre
imperceptibile. Mai bine ar fi a se da avertismente, a se aplica reþineri de salariu
pe câteva zile, ca mãsurã de pedeapsã (presupunând cã s-ar da acest drept
ministrului, dupã cum am vorbit mai sus), în fine a se da chiar în judecatã aceia
care sunt mai cunoscuþi ca iubitori de recreaþiuni lungi. Cu aceasta se va arãta cã
asemenea lucruri nu se considerã ca fiind de micã importanþã, ºi ar fi o lecþiune
ºi pentru ceilalþi. Sistema aceasta, aplicatã cum trebuie, ar da bune rezultate, însã
îndreptarea cea mai mare o va aduce numai tactul ºi energia directorilor.
Acþiunea inspectorilor, în cazul acesta, se reduce la a încuraja ºi susþine pe
directori. Nu este însã tot aºa când e vorba de absenþele de la clase. E adevãrat
cã ºi aici controlul cel mai de aproape ºi mai eficace trebuie sã-l exercite tot
directorii; însã inspectorii pot fi utili mai ales pentru a controla modul cum
directorii îºi fac datoria.
Cu condicile actuale de prezenþã, aceastã parte a îndatoririlor inspectorilor
este aproape imposibilã de împlinit. Toþi profesorii din aceeaºi zi subsemneazã
în aceeaºi rubricã, fãrã nicio ordine, aºa cã ar fi o lucrare de titan a cerceta
cineva condica în timp de un an ºi a extrage dintr-însa absenþele fiecãruia.
Propun ca condicele de prezenþã sã fie þinute în formã de repertoriu, în care
fiecare catedrã sã aibã partida ei, compusã din un numãr de pagini suficient
pentru a conþine semnãturile profesorului respectiv în timp de un an. Iatã un
model de dispoziþiune ce ar avea fiecare paginã:
1884–1886.
Limba latinã, clasa I, a II-a ºi a III-a.
Profesor: Dl N. N. de la 1 septembrie pânã la 25 ianuarie.
Dl P. P. de la 26 ianuarie pânã la 30 ianuarie.
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Zile ºi ore de curs:
Clasa I: luni, miercuri, vineri, sâmbãtã, 8–9.
Clasa a II-a: marþi, joi, vineri, sâmbãta, 9–10.
Clasa a III-a: marþi, joi, sâmbãtã, 10–11.
Luna

Data
lunii

Ziua

Ora

Clasa

Semnãtura
Profesorului

Observaþiunile
directorului

Octombrie

23

marþi

9-10

II

N. N.

Intrat la 9 ore 15 m.

Octombrie

23

marþi

10-11

III

N. N.

Ieºit la 10 ore 48 m.

Octombrie

24

miercuri

8-9

I

Absent, bolnav

Indicaþiunile din capul paginii se vor pune numai la pagina începãtoare a
partidei anuale a fiecãrei catedre.
În orele de absenþã, directorul va acoperi locul rezervat semnãturii cu douã
trãsãturi transversale, pentru a nu se mai putea semna acolo. În fiecare zi,
directorul va închide partidele zilei pentru toate catedrele, adãugând observaþiunile sale pe unde va fi de trebuinþã.
Cu modul acesta, o simplã aruncare de ochi va permite oricui a constata
regularitatea frecventãrii fiecãruia. Se vor putea dar controla ºi profesorii ºi
directorul, cãci inspectorul va putea compara condica de prezenþã cu indicaþiunile ce ºi-ar procura pe orice altã cale.
Nu va fi însã de ajuns a constata rãul, ci ºi de a-l combate.
Ar fi nedrept a zice cã deprinderea de a lipsi mult de la curs este generalã.
Cei care au obiceiul acesta în proporþiuni mari fac excepþiune. Sunt mulþi care nu
lipsesc mai deloc. Cei mai mulþi însã uzeazã de un drept ce pretind cã are fiecare
profesor, de a putea lipsi nemotivat de douã ori pe fiecare lunã. Ce drept este
acesta? Pe ce e bazat? Pe art. 389 din lege, care numeºte contravenþiune lipsirea
nemotivatã de la clase, deºi nu o pedepseºte decât de la a treia absenþã înainte pe
fiecare lunã. De aceea, acum trei sau patru ani, când ministerul a dat un fel de
consacrare oficialã acestui drept imaginar, care nu e decât un abuz tradiþional,
prin ordonanþa sa în care lãmurea ca cele douã absenþe permise se înþelege cã
sunt douã ore de curs de câte 60 minute, ar fi fost mai nimerit a se pune de acord
art. 388 ºi 389 între dânsele ºi a proclama cã, în principiu, nicio absenþã
nemotivatã nu e permisã, cã se va opri salariul pentru toate absenþele nemotivate,
fãrã excepþiune, iar nu numai pentru cele de la a treia înainte. Aºa e spiritul legii,
aºa e drept ºi aºa e bine; art. 389 trebuia îndreptat în sensul acesta.1
1. Iatã articolele: Art. 388. „Învãþãtorii [în sens general] sunt datori a frecventa regulat
clasa lor ºi a intra în clasã la ora determinatã“. Art. 389. „În caz de contravenþiune la articolul
precedent, repetatã de trei ori în curs de o lunã ºi fãrã motiv binecuvântat, ministrul, în
consiliul permanent [probabil: cu avizul consiliului permanent sau în urma avizului] va
reþine din leafa acelui învãþãtor ceea ce i s-ar fi cuvenit pe zilele în care ºi-a cãlcat datoriile.
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Pierderea ce rezultã pentru cursuri din cele douã absenþe pe lunã nu este deloc
neglijabilã. Înainte de ordonanþa de care am vorbit mai sus ºi de când aceeaºi
ordonanþã a cãzut în desuetudine (mãsurile privitoare la ºcoli au viaþã aºa de
scurtã!), se lipseºte câte douã zile pe lunã. Sã presupunem cazul cel mai general:
un profesor care face 12 ore de curs pe sãptãmânã la patru clase, câte douã pe zi.
Cele douã absenþe pe lunã dau dar o pierdere de patru ore de clasã pe lunã, adicã
36 ore pe cele 9 luni de curs. Însã, în aceste 9 luni, voi arãta mai târziu cã nu sunt
în realitate decât cel mult 28 sãptãmâni de curs, aºa cã profesorul despre care
vorbim are de fãcut cu totul 336 ore de clasã pe an; prin urmare pierderea pentru
dânsul este de aproape 11 la sutã. Ce ar fi încã, dacã absenþele le-ar fi fãcut în niºte
zile când ar fi avut câte trei ore de curs, sau când numãrul orelor sale de curs ar fi
mai mic de 12 pe sãptãmânã! Pierderea atunci e enormã. Ca sã dau o idee, sã iau
cazul extrem al unui profesor de filosofie din liceu, care are de fãcut 4 ore de curs
pe sãptãmânã la douã clase. Pe cât ºtiu, toþi fac cursul la ambele clase în aceaºi zi;
aºa cã douã absenþe pe lunã dau o pierdere de 4 ore de curs; ºi fiindcã profesorul
face într-un an cu totul 112 ore de curs, din care pierde 36, paguba totalã e de 32
la sutã. Bineînþeles, aceasta este o ipotezã extremã.
Prin ordonanþa de acum trei ani a ministerului, pierderile acestea s-ar
reduce în medie la jumãtate; însã chiar atunci tot rãmân prea mari, mai ales
adãugate pe lângã cele ce rezultã din scurtarea lecþiunilor ºi pe lângã cele ce voi
mai constata mai la vale. Trebuie dar interzise cu totul ºi reprimate cu severitate.
Nu numai sã se opreascã salariul pe zilele absentate, dar încã, în caz de recidivã
repetatã, sã se reþinã pe mai multe zile, ca amendã, ºi la nevoie sã se recurgã
chiar la darea în judecatã.
De câteva ori am avut ocaziune a constata absenþe fãcute în mai multe zile
de-a rândul. Informându-mã, mi se spunea cã absentul a cerut concediu de la
minister; însã, cãutând mai de aproape, vedeam cã cel în cauzã, având sã-ºi caute
de cine ºtie ce alte afaceri, trimitea ministerului o petiþiune cerând un concediu de
15-20 zile ºi pleca fãrã sã aºtepte rãspunsul. Peste câtãva vreme ministerul fãcea
cunoscut cã refuzã concediul, profesorul însã ºi-l luase deja. Nu e vorbã, la aceasta
e de vinã ºi procedura prea lentã a ministerului, care rãspunde peste douã luni la
o cerere urgentã de concediu pentru 5 zile. Remediul l-am arãtat: ar fi sã se dea
directorilor dreptul de a acorda pe rãspunderea lor concedii pânã la trei zile, însã
nu mai multe decât unul pe an pentru fiecare profesor; iar inspectorilor, pânã la 15
zile. Cu toate acestea, cei care uzeazã de asemenea mijloace pentru a-ºi face o
nouã vacanþã nu au nicio scuzã, ºi meritã a fi trataþi cu severitate. Reþinerea salariului pe tot timpul lipsirii este cel mai puþin lucru ce li se poate face.
* * *
Am vãzut pânã aici ce timp enorm se pierde cu absenþele, cu scãderea
recreaþiunilor din orele de clase, cu intrarea târziu în clase ºi ieºirea devreme. Dar

+Opere_vol_I_final_bun.qxd

12/2/2009

11:13 AM

Page 192

192 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. I

mai sunt ºi altele. Se cautã aºa de mult a împuþina timpul de lucru, încât mai cã
i-ar veni cuiva a zice cã unii mai mult se gândesc cum sã scape de clasã decât
cum sã o facã. La fiecare vacanþã, e ºtiut cã se înceteazã lecþiile cel puþin cu douã
trei zile înainte de termen, ºi uneori se încep cu douã trei mai târziu decât trebuie.
Se înmulþesc zilele de sãrbãtoare peste orice mãsurã, fãrã sã fie nici prescrise de
regulament, nici concedate de minister; astfel, nu se fac lecþiuni la 14 octombrie,
la 1 mai, a doua zi de lãsatul secului de iarnã, deºi niciuna din aceste zile nu e
prevãzutã ca sãrbãtoare în regulament. Sãrbãtorile naþionale se pãzesc cu sfinþenie ºi se improvizeazã pe fiecare zi una nouã; cunosc cel puþin ºase zile de
vacanþã pe an sub acest nume. Nu s-a terminat cu aceasta: s-au mai inventat
vacanþele locale, necunoscute de nimeni alþii decât de cei care le-au imaginat;
unele ºcoli pierd câte patru, cinci zile deodatã sub pretextele cele mai ridicole;
am vãzut astfel vacanþe de aproape o sãptãmânã date într-un oraº mare pentru
culesul viilor. În fine, examenele de corigenþã ºi concursurile de internat sunt
pretexte de a se pierde câte douã, trei sãptãmâni pe fiecare an, cãci tot timpul cât
dureazã ele, clasele stau închise; altã datã aceste examene ºi concursuri se fãceau
afarã din orele de clasã. Apelul nominal mai ia ºi el o bunã parte din lecþiune.
Pentru a da o idee decât timp se pierde cu chipurile acestea, voi face un mic
calcul.
De la 1 septembrie pânã la 31 mai inclusiv sunt 273 zile. Iacã socoteala
zilelor în care în intervalul acesta nu se fac lecþiuni:
Vacanþa Crãciunului, dupã regulament ................................................................................. 8 zile
Vacanþa Paºtelor, dupã regulament ...................................................................................... 15 zile
Pierdute prin darea acestor vacanþe mai înainte de termen cel puþin .................................. 4 zile
Examenul de corigenþã ºi concursuri pentru internat, aproximativ ..................................... 12 zile
Zile de odihnã dupã examenul din ianuarie ......................................................................... 2 zile
Sãrbãtorile regulamentare .................................................................................................... 14 zile
Sãrbãtori extra regulamentare ca 14 octombrie, 1 mai ºi a doua zi de lãsatul secului........ 3 zile
Sãrbãtori naþionale, prescrise ºi neprescrise ........................................................................ 6 zile
Patronul ºcoalei .................................................................................................................... 1 zile
Examenul din ianuarie ......................................................................................................... 11 zile
Total ...... 76 zile

din care numai 52 sunt prevãzute de regulament. Restul de 24 zile e pierdut în
mod neregulat; ºi numãrul acesta, departe de a fi exagerat, e un minimum, cãci
nu conþine nici vacanþele date pentru motive ca culesul viilor, nici cele cu care
se scurteazã cursurile de cele mai multe ori la finele lui mai. La seminarii
trebuie sã contãm lungirea vacanþelor cu mult mai mult decât la celelalte ºcoli.
În numãr rotund dar nu se pot conta decât cel mult 200 zile sau 28
sãptãmâni de curs pe an; ºi în aceste zile chiar, durata lecþiunilor se mai reduce
prin absenþe, apel nominal ºi recreaþiuni!
Precum vedeþi, domnule ministru, lucrul meritã atenþiune serioasã ºi nu e
nevoie sã fie cineva meticulos afarã din cale pentru a cere cu energie o îndreptare.
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Sã ne gândim ce nu s-ar putea face în timpul ce se pierde, în locul rãului produs
prin lipsa de ocupaþiune ºi prin slãbirea de disciplinã ce aducea ea.
Va trebui sã se dea ordine severe ºi precise, pentru a proscrie orice zi de
vacanþã fãcutã afarã din regulament fãrã un ordin expres al ministerului, fie
pentru orice motiv ar fi.
Sã se oblige profesorii a face examenele de corigenþi ºi de internat afarã din
orele de clasã, cum se fãceau ºi altã datã, sau cel puþin a se împãrþi comisiunile
de examen astfel, ca niciun profesor sã nu fie silit a-ºi pierde clasa din cauza lor.
Sã se hotãrascã care sunt anume sãrbãtorile naþionale ce trebuie pãzite ºi sã se
opreascã pãzirea celorlalte. Directorii sã se facã responsabili, sub pedeapsã de
destituire, de observarea acestor prescripþiuni; iar profesorilor sã li se reþinã
salariul pe toate zilele când nu vor face clase, fãrã a fi autorizaþi de regulament
sau de minister.
Examenul din ianuarie nu este, ºi el, decât o cauzã de a se pierde 13 zile
fãrã folos. Venind abia dupã trei luni de curs, ºi a doua zi dupã sãrbãtorile cele
mai lungi ºi mai absorbante de peste an, ele se fac asupra unor ºcolari care nu
posedã încã un bagaj ºtiinþific suficient pentru a merita un examen, ºi nici pe
acela nu-l preparã mai niciodatã. Pe lângã acestea, care este rolul acestui
examen? Nota lui, dupã regulament, nu are deloc mai multã importanþã decât
cea de pe celelalte luni. De aceea e, nu numai util, ci chiar necesar a se suprima
cu totul, ºi a se reîncepe cursurile de la 2 ianuarie.
De s-ar aplica cu severitate mãsurile ce propun, s-ar câºtiga 35 de zile de
curs pe an, ºi s-ar lungi durata lecþiunilor, aºa cã timpul de curs ar creºte cel
puþin pânã la o datã ºi jumãtate [faþã de] ceea ce este astãzi.
* * *
Un alt rãu de care suferã învãþãmântul este neîmplinirea programelor de cãtre
profesori. Se poate zice, în adevãr, cã programele sunt imperfecte; însã, oricum ar
fi, ele sunt obligatorii, ºi dacã nu se aplicã, la ce mai serveºte ºcoala? Cu toate
acestea, sã se caute, atât rapoartele prezentate de mine la examenele anuale
generale, cât ºi acele ale diverselor comisiuni delegate de minister; se va vedea cât
de mic este numãrul acelora care îºi fac materia toatã dupã programã. Ceilalþi, ca
sã ajungã pânã la sfârºit, lasã nefãcute pãrþi esenþiale; sau cã merg pânã la un loc,
ºi de rest nu se mai tulburã. Am vãzut astfel profesori de matematici care fãceau
o teoremã ºi lãsau douã, fãrã sã se preocupe cã cele pe care le predau rãmâneau
în aer, nebazate pe nimic. Am vãzut pe alþii fãcând jumãtate, sau a treia parte, sau
chiar ºi a cincea parte din materie. ªi nu se mulþumesc nici cu atât: ºi din cât fac,
mai iartã o parte la examen, aºa cã partea aceea rãmâne ca ºi nefãcutã.
De câte ori s-au denunþat aceste fapte ministerului, ce s-a fãcut? Uneori,
destul de rar, s-au dat câteva avertismente, neurmate de niciun efect, ca totdeauna.
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Cu toate acestea, ce e mai esenþial pentru o ºcoalã decât executarea programelor?
Legea însãºi (art. 395) este foarte severã asupra acestui punct; ea pedepseºte cu
suspensiunea pe cel care s-a fãcut de trei ori culpabil de neaplicare a programei.
Însã, de când existã legea, clauza aceasta nu s-a aplicat nici mãcar o singurã datã,
deºi ocaziunile nu lipsesc niciodatã.
Art. 119 din lege cere ca la finele anului ºcolar fiecare profesor titular sã
trimeatã ministerului programa detaliatã a cursului sãu pentru anul viitor. Ca ºi
multe alte prescripþiuni ale legii, ºi aceasta a rãmas literã moartã. Cu toate acestea, ea era foarte logicã ºi necesarã; avea de scop a obliga pe profesori sã-ºi
distribuie materia în modul cel mai nimerit ce vor crede, dupã programã ºi dupã
timpul de care dispun. Aceastã distribuþiune e indispensabilã oricãrui profesor;
fãrã dânsa, riscã cineva ori a ajunge la finele anului fãrã sã-ºi termine materia,
ori viceversa. Cu dânsa, din contra, e totdeauna posibil a se executa programa,
oricum ar fi ea. La noi însã nimeni nu-ºi face un asemenea plan, ºi nici
ministerul nu le cere; fiecare profesor se þine de o carte, care de cele mai multe
ori este de o întindere nepotrivitã cu timpul de care dispune, ºi dacã nu o
terminã, zice cã e programa încãrcatã. Sã se menajeze timpul cum trebuie ºi
sã-ºi tragã fiecare un plan, ºi programa nu va mai fi prea încãrcatã.
Sã întâmplã uneori, deºi foarte rar, ºi excesul contrar: unii profesori se cred
în drept a face mai multe materie decât prescrie programa. Alþii trec pãrþi din
programã din o clasã în alta din propria lor autoritate. Nimic din toate acestea
nu trebuie sã se permitã: programa e o lege, de la care nu trebuie sã se depãrteze
cineva în niciun sens, fãrã a-i compromite toatã economia.
Cât pentru cei care nu-ºi împlinesc programa, nu trebuie sã se mai lase
liberi a face astfel ce le place. Dacã ministerul nu ar îngriji nici de aplicarea
programelor, ce alt scop ar mai avea? Sã se ia mãsurile cele mai severe pentru
a obliga pe cei ce nu-ºi fac datoria asupra acestui punct sã revinã la dânsa; sã se
urmãreascã executarea art. 119; ºi sã se aplice fãrã cruþare art. 395 celor neglijenþi sau recalcitranþi.
* * *
De altã parte însã catã sã recunoaºtem cã programele actuale prezintã
dificultãþi considerabile de aplicaþiune, ºi în spiritul, ºi în litera lor. Am vorbit deja
despre lipsa lor de claritate; sunt numai niºte înºirãri de numiri de capitole, ºi acelea
necomplete; aºa cã nu poate cineva ºti în ce spirit, nici cu ce extensiune se cere sã
se facã materia. Cât de departe sunt programele noastre, sub acest punct de vedere,
de acelea ale ºcoalelor strãine, care nu lipsesc a da profesorului toate indicaþiunile
ce-i pot fi utile, ºi care îi aratã pânã ºi metoda ce trebuie sã urmeze! Se înþelege cã
nu trebuie ca aceastã calitate sã degenereze în o tiranie, care sã paralizeze iniþiativa
profesorului: e vorba de a-i arãta calea, iar nu de a-l duce mereu de mânã.
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La noi mai mult decât oriunde sunt necesare programele fãcute în modul
acesta, cãci personalul nostru didactic s-a format singur pe sine ºi tradiþiunile
didactice nu existã în ºcoalele noastre. De aceea, vedem de multe ori comiþându-se enorme erori de metodã, chiar de profesori zeloºi. Vedem maeºtri de
muzica vocalã ocupându-se a explica ani întregi ºcolarilor lor teoria muzicalã ºi
armonia, în loc de a cãuta sã le dezvolte simþul muzical; ca ºi când nu au bieþii
ºcolari destulã teorie de învãþat în toate, ca sã nu li se mai impunã pânã ºi în arte.
Cursul de gimnasticã este mai peste tot un curs de acrobaþie; fiecare crede cã a
fãcut cu atât mai bine cu cât a dislocat mai mult pe ºcolarii sãi. Acesta este scopul
gimnasticii în ºcoale? Cred cã nu merg prea departe zicând cã gimnastica
ºtiinþificã, care dezvoltã forþa ºi agilitatea în mod sistematic, aºa cum este în
onoare în ºcoalele elveþiene ºi germane, mai nimeni nu o cunoaºte la noi nici din
nume; ºi, cu toate acestea, aceea este gimnastica care trebuie sã figureze în ºcoli.
Tot aºa se întâmplã în învãþãmântul limbilor, în al matematicilor ºi peste tot.
Cercetarea aprofundatã care ar fi necesarã când s-ar redija programele în
felul acesta ar permite multe simplificãri ºi reduceri care se par necesare; cãci
28 ºi 30 ore de clasã pe sãptãmânã, din care 23 pânã la 27 sunt ore de teorie, nu
e puþin lucru pentru niºte copii de la 10 pânã la 18 ani, mai ales pe lângã timpul
ce trebuie sã punã pentru prepararea lecþiunilor ºi a lucrãrilor scrise acasã. În
liceele franceze nu erau pânã deunãzi decât 23 de ore de curs pe sãptãmânã ºi
acum de curând s-au redus ºi acelea la 20.

[Cãrþile didactice]
Fiindcã e vorba de aplicarea programelor, sã ating ºi chestiunea cãrþilor ºi
a materialului didactic.
Cãrþile didactice au la noi o însemnãtate mai mare decât pe aiurea, pentru
cã am spus cum fac foarte mulþi profesori pentru a-ºi face cursul. Nu e vorba,
cu metoda lor, fie cãrþile cât de bune, rezultatele nu pot fi excelente; când însã
ºi cãrþile sunt rele, la ce sã ne mai aºteptãm?
Literatura noastrã didacticã cuprinde câteva lucrãri de merit, mai ales
printre cãrþile cele mai elementare; în genere însã, ea e formatã din scrieri foarte
departe de a rãspunde scopului lor. Lipsa de metodã, frazele greoaie,
întortochiate, pretenþioase ºi pline de cuvinte strãine, nepotrivirea cu inteligenþa
copiilor cãrora se adreseazã, erorile de fapte sau teoriile învechite ºi pãrãsite de
toatã lumea, iacã ce le caracterizeazã. Multe dintr-însele sunt traducþiuni rãu
fãcute, în care s-a pãstrat pânã ºi dispoziþia frazei strãine; altele sunt reproduceri
de a doua sau a treia mânã dupã vreo traducþie ºi cuprind toate defectele ce a
adãugit fiecare nou autor la lucrarea celuilalt. Puþine din ele au fost fãcute în
conformitate cu vreo programã; ºi chiar acelea au pierdut pe urmã acest avantaj
prin schimbãrile programelor.
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Cãrþi de felul acesta inundã ºcoalele, unele neautorizate, cele mai multe însã
având aprobaþiunea ministerului, a cãrui dobândire nu prezintã nicio greutate.
Cãrþile cele bune, care sunt în minoritate, sunt nãbuºite de celelalte, aºa cã concurenþa excesivã a unor lucrãri proaste pe de o parte, nesiguranþa ce rezultã din
schimbarea programelor pe de alta, împiedicã apariþiunea unor lucrãri serioase.
Toate acestea au atras deja mai de demult atenþiunea ministerului. Între
diversele mãsuri de îndreptare ce s-a încercat a se lua, se poate pune ºi proiectul
de regulament pentru cercetarea cãrþilor didactice, elaborat acum doi ani de
Consiliul general de instrucþiune, însã care nu a primit pânã acum, pe cât ºtiu,
niciun început de execuþiune. Cu toate acestea, mãsura principalã ce prescria el,
de a se retrage toate autorizaþiunile acordate pânã acum ºi a se numi douã
comisiuni permanente pentru cercetarea pe viitor a cãrþilor didactice, era foarte
nimeritã. Ea ar fi curãþat ºcoalele de mulþimea de cãrþi absurde ce le umple acum
ºi ar fi fãcut posibilã apariþiunea unor lucrãri bune.
De altminteri, aici trebuie sã se mãrgineascã acþiunea ministerului.
Apariþiunea cãrþilor bune nu se decreteazã prin legi ºi regulamente; tot ce poate
face ministerul este de a le încuraja dupã ce au apãrut ºi a le face viaþa posibilã;
ºi aceasta este ºi el un motiv pentru a interzice cãrþile cele rele.

[Materialul didactic]
În privinþa materialului didactic, pe lângã notele rãspândite în diferitele mele
rapoarte, mã refer la raportul meu nr. 14 din 19 martie trecut, relativ la întrebuinþarea celor 500.000 lei votaþi anul acesta pentru materialul didactic al
ºcoalelor. Am arãtat acolo cât de lipsite de sistem au fost încercãrile fãcute pânã
acum pentru a dota ºcoalele cu materialul necesar. Cumpãrãturile s-au fãcut fãrã
niciun plan, aºa cã diferitele pãrþi ale ºtiinþei sunt dotate în chipuri de tot neegale,
ºi cã sacrificiile deja fãcute nu vor servi prea mult când va fi vorba a se completa
dotaþiunea ºcoalelor dupã un plan sistematic. S-au cumpãrat aparate de fizicã
tocmai asupra pãrþilor care se înþeleg mai uºor, pe când pentru cele mai greu de
priceput nu este niciun aparat; s-au trimis pe la seminarii lucruri cu care n-aveau
ce face, dupã programa lor; unele ºcoli au primit câte trei balanþe, sau emisferele
de Magdeburg, însã fãrã maºina pneumaticã; ºi altele multe de asemenea.
Dezordinea aceasta trebuie sã înceteze o datã pentru totdeauna; altminteri
orice sacrificii, cât de mari, vor da tot rezultatele negative de pânã acum.
Trebuie sã se alcãtuiascã planuri de colecþiunile necesare fiecãrui fel de
ºcoli, combinate în aºa mod ca toate pãrþile de ºtiinþã sã fie deopotrivã
reprezentate; ºi, deºi întinderea colecþiunilor va fi destul de restrânsã, dupã
mijloacele de care dispunem, ele vor trebui sã fie niºte toturi complete, putând
satisface trebuinþele cursurilor. Formarea unor liste în asemenea condiþiuni nu
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va fi lucru uºor, negreºit; însã dacã vom alerga tot dupã soluþiuni uºoare, vom
avea rezultate tot ca cele trecute. Sã se constituie dar una sau douã comisiuni,
din persoanele cele mai competente în materie, cu însãrcinarea de a elabora
acele planuri de colecþiuni; ºi sã nu se cheltuiascã pânã atunci nicio centimã din
cei 500.000 lei. Când va fi apoi a se face comenzile, se va þine seamã de
obiectele ce mai posedã ºcoalele în stare de a fi întrebuinþate.
Cu aceastã ocaziune, ar trebui sã se dea în fine ºi maeºtrilor de gimnasticã
mijlocul de a-ºi face cursul în mod regulat. Sunt atâþia ani de când s-a introdus
gimnastica în ºcoli în mod obligatoriu, însã nu s-a fãcut nimic pentru a face
efectivã aceastã obligativitate, de vreme ce aparate de gimnasticã nu existã nicãieri. Pe unde este câte ceva, s-a fãcut prin stãruinþele directorilor sau profesorilor ºi de cele mai multe ori nu cu bani daþi de stat. În ºcoalele unde nu e
niciun aparat, cursul de gimnasticã se reduce la exerciþiile militare fãrã armã
când e vreme bunã ºi la nimic când e vremea rea. A cere aparatele necesare ºi,
pe cât se poate, o salã acoperitã pentru exerciþii mi se pare cã e drept.
Nu este destul însã numai a forma colecþiunile, ci ºi de a face pe profesori
sã se serveascã cu dânsele ºi mã tem cã aceasta va fi mai greu decât cealaltã.
Deprinderea de a face toate cu uºurinþã a mers aºa de departe, încât sunt profesori
care se mulþumesc a da ºcolarilor pe fiecare zi câteva pagini de învãþat dintr-o
carte, fãrã a se atinge de obiectele, multe, puþine, ce au la dispoziþiune pentru aºi face cursul înþeles. Am vãzut aparate de fizicã ruginite, acoperite de pulbere,
sparte; colecþii de mineralogie aruncate grãmadã într-un colþ de dulap, fãrã
catalog ºi fãrã numere; sticle cu preparaþiuni chimice cu dopurile purtând încã
pecetea de la fabricã. Profesorii respectivi pretind cã nu pot sã se serveascã cu
colecþiunile ce au, dacã nu li se dã un preparator. Preparator la un curs de liceu
sau de gimnaziu, unde lecþiunea cea mai grea se poate prepara în o jumãtate de
orã! Profesorii de universitate îºi preparã cursul de multe ori singuri de tot ºi cei
de cursul secundar nu ar putea pune mâna pe nimic fãrã un preparator! În adevãr,
nu vãd nimic mai presus de aceastã pretenþiune fenomenalã, decât rãspunsul ce
mi-a dat un profesor de fizicã, însã care are cel puþin meritul naivitãþii: „ªcolarii
abia învaþã fãrã experienþe, dar cu experienþe!“.
Cu toate acestea, nu exemplele lipsesc de profesori care îºi fac datoria.
Cred cã pot afirma cã cei care îºi pierd timpul a cãuta asemenea argumente
pentru a-ºi acoperi inerþia în loc de a-ºi cãuta de datorie sunt în minoritate.
Ceilalþi îºi dau destul silinþa ca sã se foloseascã cât mai bine de puþinul ce au la
dispoziþiune. Unul, profesorul de la cursul inferior de la liceul din Ploieºti, se
poate da ca model în aceastã privinþã, ºi exemplul lui este de ajuns pentru a
închide gura celor care nu pot destupa o sticlã fãrã un preparator.
Mie mi se pare cã, când legea zice (Art. 395) cã profesorul e dator a-ºi trece
toatã materia, nu a voit sã înþeleagã cu aceasta ca sã o treacã fiecum, ci în condiþiuni
astfel încât cursul sã dea rezultate bune. Când cineva refuzã de a face aºa este ca ºi
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când nu ar împlini obligaþiunea ce-i impune legea. De aceea, precum am cerut mai
sus darea în judecatã ºi suspensiunea profesorilor care îºi lasã materia neterminatã,
reclamã aceleaºi mãsuri contra celor care refuzã a se servi de colecþiunile ºcoalei.
Negreºit cã nu se va recurge la acest mijloc extrem ºi totdeauna regretabil decât
dupã ce vor rãmâne fãrã efect toate îndemnurile ºi admonestãrile.

[Bibliotecile ºcolare]
Cu ocaziunea dotãrii ºcoalelor cu material, ar fi timpul a ne gândi ºi la chestiunea bibliotecilor ºcolare. Afarã de câteva, ºcoalele publice nu posedã nicio carte.
La câteva dintr-însele se gãseºte câte o colecþiune de cãrþi, în mare parte vechi ºi
desperechiate; cele mai noi au fost cãpãtate numai prin stãruinþa directorilor ºi
profesorilor sau prin donaþiuni de la particulari, sau cu bani adunaþi prin subscripþiuni ºi loterii. Niciuna însã nu este pânã acum catalogatã ºi deschisã ºcolarilor.
Dacã s-ar cataloga toate, s-ar vedea poate cã prin schimburi reciproce fiecare
din ele s-ar înavuþi; ºi dacã ar fi puþinã tragere de inimã ºi ceva mijloace pecuniare,
nu mari, s-ar putea deschide ºcolarilor, ºi chiar publicului. Ar fi de ajuns pentru
aceasta o salã distinctã, o masã, câteva scaune ºi câteva dulapuri, ºi un bibliotecar.
În ceea ce priveºte mobilierul, iniþiativa directorilor ºi profesorilor cred cã ar putea
sã-l procure. E mai greu a se avea o salã de bibliotecã, când multe ºcoli n-au nici
sãlile necesare pentru clase. Dar dacã s-ar gãsi sala, ar mai rãmâne a se avea
bibliotecarul, care sã punã în mâna publicului ºi ºcolarilor cãrþile ce ar cere. Cred
cã ar fi posibil a se evita creaþiunea unui post, ce ar aduce cheltuieli anevoie de
purtat în împrejurãrile de faþã, prin întrebuinþarea câtorva ºcolari din clasele
superioare, cei mai buni ºi de o conduitã mai exemplarã. Dacã biblioteca ar fi
deschisã în orele de la 11 pânã la 2, s-ar putea pune câte unul din ei sã facã pe rând
serviciul de bibliotecar în câte o zi, ceea ce sunt sigur cã vor face cu plãcere cei mai
mulþi. Un regulament bine combinat ar permite a se ºti ce cãrþi s-au comunicat în
fiecare zi, ºi cui anume, ceea ce ar fi util pentru control. De altã parte directorul,
care, dupã lege, (art. 100) are privegherea asupra bibliotecii, va trebui sã exercite
un control neîntrerupt, pentru a evita pierderile ºi neregularitãþile.
De s-ar face aºa, s-ar dobândi deja un rezultat însemnat, pentru cã mai
multe licee, gimnazii ºi seminarii ar avea un mijloc de a deºtepta gustul lecturii
în ºcolarii lor. Nu trebuie însã a ne opri aici, ci a prepara terenul pentru formarea
de biblioteci sistematice pe lângã toate ºcoalele din þarã. Pentru aceasta trebuie
sã se studieze ºi sã se combine liste de cãrþile ce ar trebui a se cumpãra mai întâi,
pentru a forma un tot cât se poate mai complet, deºi nu vast, la fiecare fel de
ºcoli. Aceste liste vor servi pentru a dirige în zelul lor pe persoanele care vor voi
sã doteze ºcoalele; cãci astãzi din lipsa lor, cumpãrãturile ce se fac sunt de multe
ori neechilibrate.
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[Localurile de ºcoli]
În fine, chestiunea localurilor de ºcoalã a ajuns sã nu sã mai poatã ocoli.
Cele mai multe ºcoli sunt instalate în niºte localuri ce sunt în aºa stare încât sunt
o ameninþare pentru sãnãtatea copiilor ºi chiar pentru viaþa lor. ªi aceasta e adevãrat nu numai pentru ºcoalele rurale ºi primare urbane, dar ºi pentru majoritatea ºcoalelor secundare.
Localurile bune de ºcoalã sunt una din condiþiunile esenþiale pentru succesul
învãþãmântului; ºi, de aceea, ºi ministerul, ºi judeþele ºi comunele care întreþin
ºcoale trebuie sã se gândeascã serios a nu mai þine ºcoalele prin ruinele strâmte,
umede, întunecoase ºi infecte în care sute de mii de copii îºi pierd astãzi sãnãtatea. Deja miºcarea a început în sensul acesta. Ministerul a luat mãsuri pentru
construirea a mai multe localuri de licee ºi seminarii; multe comune, rurale ºi
urbane, au clãdit localuri de ºcoli; unele judeþe urmeazã aceeaºi impulsiune;
astfel este judeþul Iaºi, care a votat mai anii trecuþi un împrumut de aproape un
milion, pentru clãdire de ºcoli. În fine, un factor ce nu trebuie neglijat sunt
particularii, care fundeazã din propriile lor mijloace.
Dacã ministerul ar dirija ºi ar încuraja aceastã miºcare, rezultatele ei ar putea
fi grabnice ºi excelente. Dificultãþi bugetare l-ar opri de a face ca Franþa, care în
anii din urmã a împrumutat 120 milioane comunelor, pentru a-ºi face localuri ºi
materiale de ºcoalã, plata datoriei fãcându-se în 62 rate semestriale. Însã ministerul ar putea înlesni în alt mod calea. Poate recomanda planuri de localuri,
studiate de oamenii sãi competenþi ºi împlinind toate condiþiunile dorite de
comoditate, ieftinãtate ºi potrivire cu scopul, ceea ce comunele singure nu pot
face. S-ar evita astfel clãdirile ce unele comune fac în condiþiuni dezavantajoase,
din neºtiinþã. Ministerul poate redija devize potrivite cu resursele diferitelor
regiuni ale þãrii. Aºa, în districtele muntoase, care formeazã mai mult de a treia
parte a þãrii, ar fi foarte ieftine ºi bune localurile fãcute numai de lemn, lucrat ºi
îmbinat bine; Norvegia are toate ºcoalele sale rurale clãdite aºa ºi sunt printre
cele dintâi din Europa. Un local numai de lemn s-ar putea face totdeauna cu cel
mult 4000 lei. Dacã statul ar da gratis din pãdurile sale, care au fost dãruite de
demult pentru întreþinerea de ºcoli, lemnul ce putrezeºte neîntrebuinþat, multe
sate sãrace de prin munþi ar putea sã-ºi aibã ºcoala lor.
Costul actual al unui local de ºcoalã ruralã variazã între 6.000 ºi 10.000 lei.
Preþul acesta s-ar putea reduce, dacã devizul ar fi bine studiat ºi dacã lucrarea ar
fi bine privegheatã. Sã admitem însã cifra de 8.500 lei, cu care se poate face un
bun local, cu locuinþã pentru învãþãtor ºi cu mobilierul necesar. Unele comune au
rezerve de bani, pe care le consacrã la clãdirea ºcolii ºi a primãriei. Cele mai
multe însã nu au de unde scoate deodatã o aºa mare sumã. Acelea ar putea contracta un împrumut la Casa de Depuneri sau aiurea, aºa cã plãtind 60 de rate
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semestriale de câte 275 lei ºi 40 bani fiecare, s-ar achita ºi ar rãmâne proprietarã
pe ºcoala lor; însã mijlocul acesta cele mai multe nu-l cunosc. Ministerul ar putea
sã-l recomande ºi chiar sã înlesneascã, pe cât îi este în putere, concluziunea unor
asemenea împrumuturi. Nu ºtiu chiar dacã nu ar fi nimerit a se contracta un mare
împrumut, pe 30 de ani, cu 5% pe an, destinat a înlesni tuturor comunelor rurale
lipsite de ºcoli clãdirea localurilor lor. Statul ar garanta acest împrumut ºi ar
înscrie de oficiu în fiecare an în bugetul fiecãrei comune anuitatea ce o priveºte.
Pentru comunele sãrace, o parte din anuitate ar lua-o judeþul asupra sa. Aceasta
e o simplã pãrere în adevãr, însã care nu ar fi deloc neaplicabile.
De altminteri ºi comunele urbane, ºi chiar statul ar putea prea bine recurge
la acest mijloc, pentru a-ºi construi localurile de care au trebuinþã.
Statul, în particular, întreþine astãzi 8 licee, 8 gimnazii, 5 gimnazii reale, 2
seminarii cu câte ºapte clase, 6 seminarii cu câte patru clase, 4 ºcoli normale
primare, 3 ºcoli centrale de fete, 3 externate secundare de fete, 2 ºcoli profesionale de fete. Din acestea, lãsând la o parte pe acelea care au deja un local al
lor în condiþiuni destul de bune ºi pe acelea al cãror local e în construcþiune sau
pentru care s-au alocat deja fondurile necesare, rãmân: 8 gimnazii, 4 gimnazii
reale, 2 seminarii cu câte ºapte clase ºi cu internat, 2 seminarii cu câte patru clase
ºi cu internat, 4 ºcoli normale primare cu internat, 2 ºcoli centrale de fete cu
internat, 3 externate secundare de fete, 2 ºcoli profesionale de fete, cãrora trebuie
sã se clãdeascã localuri anume cu totul din nou; din acestea, unul din seminariile
cu patru clase ºi cele douã ºcoli centrale de fete au deja locul unde s-ar putea face
construcþia definitivã. La localurile ce s-ar putea utiliza în total sau în parte, adicã
un gimnaziu real, 3 seminarii cu câte patru clase ºi o ºcoalã centralã de fete, vor
trebui fãcute reparaþi uni radicale ºi adaose de clãdiri.
Clãdirile liceelor din Bârlad ºi Botoºani, care n-au internat, au costat câte
230,000 lei; pentru liceele Sf. Sava(103), Matei Basarab ºi cel din Iaºi, care s-au
proiectat cu internate de câte 160 ºcolari ºi cu 400 externi, s-a alocat câte
600.000 lei; seminarul din Roman, pentru 60 interni, a costat 150.000.
Dupã aceste cifre, putem face evaluãrile aproximative urmãtoare, în care
cifrele sunt puse mai mult în exces decât în lipsã:
8 gimnazii, 4 gimnazii reale, 3 externate secundare de fete, 2 ºcoli profesionale
de fete, a câte 150.000 lei, peste tot 2.550.000 lei ............................................ 2.550.000 lei
2 seminarii cu câte ºapte clase, pentru câte 100 ºcolari, a câte 300.000 lei ...........
600.000 lei
2 seminarii cu câte patra clase, pentru câte 100 ºcolari, 4 ºcoli normale
primare pentru câte 100 interni, 2 ºcoli centrale de fete pentru câte
100 interne, a câte 250.000 lei, minus preþul locurilor unui seminar
ºi a celor douã ºcoli centrale de fele, evaluate aproximativ 80.000 lei,
toate împreunã ................................................................................................... 1.920.000 lei
Reparaþiuni radicale ºi adaose de clãdiri la 1 gimnaziu real, 3 seminarii ºi
1a ºcoalã centralã de fele ..................................................................................
220.000 lei
Total ......... 5.290.000 lei

+Opere_vol_I_final_bun.qxd

12/2/2009

11:13 AM

Page 201

1884–1888 / 201

Suma aceasta, dacã s-ar împrumuta cu 5%, ar introduce în bugetul statului
pe fiecare an douã anuitãþi semestriale de câte 186.473 lei, timp de 25 de ani,
sau câte douã rate semestriale de câte 171.396 lei în timp de 30 de ani. Trebuie
însã sã se scadã 96.086 lei de chirie anualã ce plãteºte acum statul pentru
localurile cuprinse în lista precedentã; aºa cã creºterea adevãratã anualã a
bugetului ar fi de 276.860 lei, în cazul împrumutului pe 25 ani, ºi de 246.706 lei
în cazul celui de 30 ani.
Aceastã sumã poate se va pãrea cam mare, însã nu este deloc disproporþionatã cu importanþa lucrului. Mijloacele de a întâmpina aceastã cheltuialã nu
lipsesc þãrii, judecând dupã desele creaþiuni de ºcoli care vin pe fiecare an, fãrã
personal, fãrã localuri, fãrã mobilier nici material didactic; ºi dacã e vorba a alege
între crearea de ºcoli în asemenea condiþiuni ºi dotarea celor existente cu ce le
trebuie pentru a da bune rezultate, mi se pare cã îndoiala nu mai este permisã.

[Promoþiunea. Bacalaureatul]
O chestiune de o însemnãtate capitalã este promoþiunea. În ºcoalele noastre
a domnit totdeauna principiul de a nu permite unui ºcolar sã urmeze o clasã
decât dupã ce a dovedit cã a trecut cu succes suficient clasele precedente. Lui
se datoreazã cã, deºi cu mijloace foarte restrânse, ºcoalele au dat rezultate
relativ bune; pentru cã, oprind încã de la primele clase de a merge înainte pe
ºcolarii incapabili, cei care ajungeau a-ºi termina studiile prezentau chiar prin
aceasta o garanþie de capacitate ºi de sârguinþã. Din contra, permiþându-se
ºcolarilor a trece fãrã nicio piedicã din o clasã în alta, cei care au fost slabi în
clasele inferioare sunt puºi în o imposibilitate din ce în ce mai mare de a se
îndrepta cu cât înainteazã în clasã; aºa cã se ajunge la finele ºcoalei cu un mare
numãr de absolvenþi de o instrucþiune cu totul nesuficientã. Dacã li s-ar da
drumul în societate, recunoscându-le drepturi numai pentru faptul cã au trecut
prin ºcoalã, nu s-ar rãspunde la scopul pentru care e creatã ºcoala, adicã de a da
societãþii oameni instruiþi. Dacã nu li s-ar recunoaºte niciun drept decât cu
condiþia de a trece un examen general la finele ºcoalei, ºi dacã examenul acela
ar fi serios ºi drept, ar trebui ca toþi cei care au trecut ºcoala slabi sã fie refuzaþi,
ºi sã-ºi vadã astfel pierduþi anii cei mai buni, în care ar fi putut urma altã carierã,
ceea ce acum e prea târziu a mai face. Dacã examenul final se face slab, se cade
în aceleaºi inconveniente ca ºi când nu s-ar face deloc.
În ºcolile franceze nu a existat tradiþiunea examenelor anulale de promoþiune din o clasã în alta. ªcolarii erau supuºi în timpul anului la interogaþiuni,
care însã nu aveau nicio influenþã asupra promoþiunii; toþi ºcolarii care voiau se
promovau de drept la finele anului. De aceea a fost de o necesitate absolutã a se
pune cel puþin la finitul liceului un examen, care sã aleagã pe cei prea slabi din
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ceilalþi, cãrora singuri sã li se confere drepturi. De aici a ieºit bacalaureatul,
care a fost consacrat ºi de legislaþiunea din 1808.
Aceasta era soluþiunea cea mai rea ce se putea da unei chestiuni delicate.
Experienþa aratã cã, oricare ar fi excelenþa metodelor, e mare numãrul ºcolarilor
care nu sunt în stare a-ºi asimila instrucþiunea licealã, deºi mulþi dintr-înºii ar
putea prea bine urma cu succes o altã cale. A-i lãsa pe aceºtia sã-ºi piardã opt sau
nouã ani, pentru a le declara tocmai la fine, când nu se mai poate îndrepta lucrul,
cã nu sunt buni de nimic, este lucru barbar ºi vãtãmãtor chiar societãþii. E barbar,
pentru cã ºcoala este cea mai în poziþiune de a cunoaºte din vreme care este
capacitatea fiecãruia ºi, lãsând sã se piardã un om pe care ar putea sã-l scape,
dându-i din vreme o altã direcþiune, comite o cruzime gratuitã. E vãtãmãtor
societãþii, prin marele numãr de oameni declasaþi ce se produc pe fiecare an.
Afarã de acestea, examenul de bacalaureat are ºi alte defecte, intrinsece.
Fãcut în grabã, asupra unui mare numãr de candidaþi necunoscuþi de examinatorii lor, pentru toate materiile trecute în timp de ºapte, opt sau nouã ani,
cum poate el sã dea mãsura exactã a capacitãþii fiecãruia? Bacalaureatul nu este
decât o loterie, care nu are cel puþin meritul sinceritãþii; cãci frauda legalã sau
extralegalã are într-însa un rol tot atât de mare ca ºi meritul ºi ca ºi întâmplarea.
În adevãr, nu se poate numi altfel decât fraudã legalã preparaþiunea grãbitã,
fãcutã ad-hoc, în care capul candidatului devine un fel de dulap cu cãsuþe numerotate, cuprinzând fiecare câte un rãspuns destinat pentru o anume chestiune
prevãzutã de mai înainte; toate acestea fãrã legãturã, fãrã rãdãcini, destinate
numai a amãgi pe examinatori, dându-le iluziunea unui om cu ºtiinþã; toate însã
trebuind a fi uitate în cel mai scurt timp, dupã ce au servit a procura unui
ignorant o cheie care-i va deschide uºile funcþiunilor.
Bacalaureatul condamnã tinerimea, chiar pe cea onestã ºi lucrãtoare, a
recurge la fraude legale de acestea; cãci susþin cã este materialmente imposibil
cuiva, mai ales unui om cu mintea încã crudã, a rãspunde în interval de câteva
cuarturi de orã ºi cu o egalã preciziune, asupra unor materii aºa de disparate ºi
aºa de vaste încât au trebuit ºapte ani pentru a fi învãþate. Notele bune ce capãtã
unii nu probeazã nimic contra tezei mele; nu este niciunul din ei care nu ar fi
meritat note slabe cel puþin la câteva obiecte, dacã examenul ar fi avut gradul
de seriozitate ce se poate cere de la examenele anuale de promoþiune.
Incovenientele acestea sunt recunoscute de demult chiar în Franþa, patria
bacalaureatului. Oamenii cei mai eminenþi din învãþãmânt au combãtut ºi combat
cu cea mai mare energie aceastã instituþiune nefastã. Rezultatul campaniei lor au
fost diferite reforme, prin care s-a cãutat a se palia(104) rãul; astfel a fost bifurcarea
învãþãmântului în cursul superior la licee, separarea celor douã bacalaureate ºi
dreptul de a se trece examenul de bacalaureat în douã sesiuni, asupra câte unei
jumãtãþi din materie. Toate aceste mãsuri au fost inutile, aºa cã în 1880 au ajuns
a adopta pe singura nimeritã, aceea care, dacã ar fi fost adoptatã de la început, ar
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fi permis a se evita bacalaureatul: examenele anuale de promoþiune. Desfiinþarea
totalã a bacalaureatului va urma desigur într-un viitor apropiat.
Acest scurt istoric aratã ce mare greºealã a fãcut legea din 1864, introducând bacalaureatul la noi, care posedam deja instituþiunea examenelor anuale
de promoþiune, ce se fãceau pe atunci în destul de bune condiþiuni; aceasta
însemna tocmai a lãsa bucata pentru umbra ei.
Examenele anuale, ºapte la numãr, dura fiecare câte mai bine de douã
sãptãmâni; se fãceau de profesori care-ºi cunoºteau ºcolarii ºi veneau dupã toate
interogaþiunile de peste an, pe care le rezumau oarecum. Ele se fãceau, mai ales
în Moldova, sub privegherea foarte de aproape a unor comisiuni numite de
ministerul din persoane strãine. Putea fi mai bun mijloc de a gãsi mãsura exactã
a capacitãþii fiecãrui ºcolar? Nu cred. Cu toate acestea veni bacalaureatul cu
pretenþiunea de a face mai bine, în cinci cuarturi(105) de orã, ºi fãrã a þine nicio
seamã de trecutul ºcolarului.
Va crede cine va putea cã aceasta este posibil; însã eu nu o pot admite
niciun moment.
S-ar crede, poate, cã, de vreme ce ºi examenele anuale au fost conservate,
bacalaureatul nu era sã producã la noi inconvenientele din Franþa. Voi dovedi
însã cã nu este aºa.
Mai întâi, dacã sunt examene anuale bine fãcute, bacalaureatul e inutil. În
adevãr, dacã e slab, toþi absolvenþii trebuie sã reuºeascã, ºi atunci pentru ce
bacalaureatul? Dacã e sever, niciunul nu va reuºi; cãci, repet, e imposibil un
succes deplin la un examen ca acesta; atunci bacalaureatul ar face liceele inutile,
ºi ar fi ºi nedrept, de vreme ce ar trage cu buretele peste munca de ºapte ani a
unor ºcolari, care au dovedit cã au lucrat, de vreme ce au putut trece cu succes
ºapte examene anuale.
Însã nu e numai atât; cãci bacalaureatul, care prin sine nu dovedeºte nimic în
privinþa capacitãþii ºcolarilor, a ruinat examenele anuale, ce erau o instituþiune în
adevãr utilã. Îndatã ce ºcolarii au vãzut un mijloc de a scurta timpul de învãþãturã,
ºi de a reduce chiar învãþãtura la cea mai simplã expresiune, cãpãtând aceleaºi
drepturi ca ºi prin un studiu regulat, s-au grãbit a pãrãsi ºcoala ºi a cãuta sã-ºi
îndese în cap prin mijloacele cele mai artificiale doza de rãspunsuri necesare pentru
a dobândi talismanul. Cine nu-ºi aduce aminte de despopularea enormã a liceelor,
chiar de la clasa a III-a înainte, în anii ce au venit dupã 1868? Ministerul se grãbi
a cãuta sã repare rãul, impunând candidaþilor la bacalaureat condiþiunea de a avea
liceul trecut complet. În aceastã afacere trebuie sã recunoaºtem cã logica nu era în
partea bacalaureatului. În adevãr, dacã bacalaureatul are virtutea de a mãsura cum
se cade capacitatea candidatului, ce-i pasã de unde vine acest candidat, dacã a
trecut sau nu ºapte clase într-un liceu? Examenul de bacalaureat trebuia sã ajungã,
ºi de vreme ce legea consacrã libertatea învãþãmântului, trebuia ca candidaþii sã
aibã dreptul a se prepara în ce ºcoalã vor voi, sau chiar în nicio ºcoalã; ei nu aveau
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decât o datorie: a da, prin examenul de bacalaureat, o dovadã suficientã cã au doza
cerutã de ºtiinþã. Însã nu a fost aºa: pe cât timp nu se prezentau decât candidaþii cu
ºapte clase, bacalaureatul mergea liniºtit, sigur fiindcã pe oricare ar admite, nu
greºeºte; partea cea mai grea a lucrului se fãcuse deja la liceu, se mulþumea numai
a-ºi arãta puterea pe ici, pe colo, refuzând pe cât unul, care de multe ori era mai
bun decât alþii ce fuseserã admiºi, dovedind ºi cu aceasta cât de nesigure mijloace
de apreciere avea. Când însã începurã a veni candidaþii numai cu câte trei ºi patru
clase, bacalaureatul se speria de responsabilitatea ce cãdea asupra lui ºi pretinse a
li se impune în mod obligatoriu încercãrile prealabile din liceu; ºi aºa scãpã iarãºi
de pericolul de a se compromite prea des, dând oracule neconforme cu adevãrul1.
Însã, din toate schimbãrile acestea, examenele anuale au ieºit slãbite cu
totul. Profesorii continuã în mare parte a-ºi promova ºcolarii cu aceeaºi
facilitate, ca ºi în anii când promoþiunea din liceu era inutilã la bacalaureat; alþii,
din contra, cearcã a se opune acestui curent nenorocit ºi cad în extrema opusã.
Cu un cuvânt este o dezechilibrare completã în facerea examenelor anuale.
Ministerul a contribuit chiar el a aduce acest rezultat, pentru cã nu a mai arãtat
acestor examene interesul de altã datã. De la 1864 încoace, examenele se fac
numai cu profesorii ºcoalei, iar nu în prezenþa neîntreruptã a unei comisiuni
1. Iatã evoluþia legislaþiei bacalaureatului pânã în 1884: Legea din 1864 la art. 141:
„ªcolarii care au urmat cursurile claselor de gimnaziu sau de liceu vor trece un examen
general spre a putea dobândi diplomã.“ Regulamentul pentru examenele generale de licee
publicat în „Monitor“ la 6 decembrie 1869 prevede la art. 3 cã se cer candidaþilor 2 acte:
1) act de naºtere, constatând cã are cel puþin 16 ani: 2) cerere scrisã ºi subscrisã de el. Art.
4: „Candidaþii care au urmat în ºcoalele publice nu vor fi admiºi decât având trecut liceul
complet.“ Art. 5: „Candidaþii care vor fi urmat studiile în parte [= în particular, în casã] sau
în institute private vor trece examenul, justificând mai întâi cã au trecut cursurile identice
cu acelea care se propun în licee.“ În 1872 se face un nou regulament, publ[icat] în
„Monitorul Oficial“ de la 10 decembrie 1872, care, în art. 7, modificã dispoziþiile art. 5 din
1869 astfel: „Candidaþii care vor fi urmat în parte sau în institute private sunt admiºi la
examenul general dupã ce mai întâi vor depune la unul din liceele publice examenul de
învãþãturile ultimei clase liceale.“ Al treilea regulament asupra aceleiaºi chestiuni, în 24
iulie 1874, prevede: „Candidatul ce va fi urmat studiile în parte sau în institute private va
trece examenul general notificând mai întâi cã a urmat cursuri identice cu acelea ce se
propun în liceu.“ În 1876 al patrulea regulament revine la dispoziþia din 1872, adicã se cere,
pentru a fi admis la examenul general, sã se treacã examen la un liceu public de învãþãturile
cursului superior liceal. Al cincilea regulament din 14 august 1881 e mai curios. Art. 4 zice:
„Studenþii care vor sã treacã examenul se vor adresa directorului liceului unde au învãþat,
alãturând biletul de promoþiune.“ Iar art. 5: „Stud[enþii] care au învãþat în particulare sau în
institute private vor face de asemenea cerere la direcþiunea unui liceu, însoþind-o de actul de
naºtere ºi de o dovadã constatatoare identitãþii personale liberatã de primãria localã. În fine,
al ºaselea regulament din 14 decembrie 1882 introduce numirea de „bacalaureat“ în loc de
„examen general“ ºi prevede în art. 5: „Candidatul care va fi urmat studiile acasã sau în
institute private va justifica mai întâi cã a depus examene regulate la finele celor din urmã
doi ani de studiu la un liceu al statului.“
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numite de minister. E adevãrat cã, cu îmmulþirea ºcolilor secundare prin judeþe,
constituirea acestor comisiuni e lucru anevoie; ministerul s-a silit, mai ales în
anii din urmã, a fi reprezentat la examene; însã, lipsa de mijloace l-a împiedecat
a face tot ce ar fi trebuit. Oricum ar fi, lipsa de priveghere a lãsat sã se
înrãdãcineze neglijenþa ºi indiferenþa la examene ºi, ce e mai rãu, a lãsat sã se
creadã cã aceste examene nu mai au importanþa de altã datã. Aceastã
împrejurare, adãugatã pe lângã acea cã ºcolarii în tot timpul cât sunt în liceu au
ochii þintiþi la bacalaureat ºi, când lucreazã, nu lucreazã decât în vederea lui, a
fost una din cauzele cele mai însemnate ale scãderii seriozitãþii examenelor de
promoþiune ºi, prin urmare, a nivelului învãþãmântului, în anii din urmã.
Nu sunt acestea însã singurele cauze. Am menþionat mai sus credinþa, ce a
prins deja rãdãcinã, cã nu se mai pune mare preþ pe examenele anuale. Ceea ce s-a
fãcut în chestiunea corigenþilor era încã ºi mai propriu a întãri aceastã credinþã.
Principiul cã promovarea în o clasã superioarã a unui ºcolar nu se poate face
decât dupã ce a dovedit cã posedã cunoºtinþele claselor inferioare, nu figureazã în
lege în mod explicit; el însã rezultã destul de bine din cele spuse în art. 113, 120,
121, 122, 123, 132 ºi 139.1 Nicãieri nu se spune cã, pentru promoþiune, este necesar
a se trece un examen anual; însã art. 139 zice cã gradarea sã se facã conform
regulilor în fiinþã ºi regulamentelor viitoare. Regula în fiinþã la 1864 era cã un
examen anual era indispensabil pentru promoþiune; iarã regulamentul de ordine ºi
disciplinã pentru licee din 1866, la art. 38, stabileºte clar cã e indispensabil ca un
ºcolar sã aibã cel puþin nota 4 la fiecare obiect obligatoriu, atât la media de peste
an, cât ºi la examen, pentru a putea fi promovat. La art. 94 zice cã, dacã un ºcolar
în timpul examenelor, din cauzã de boalã, nu s-ar putea prezenta la examenul niciunui obiect de studiu, conferinþa profesorilor clasei, gãsind legitimatã lipsirea, va
decide dacã trebuie a fi examinatã înainte de împãrþirea premiilor, sau la începutul
anului ºcolar urmãtor. Toate aceste dispoziþiuni au fost aplicate, prin lege ºi
regulamente, ºi ºcoalelor reale, ºi seminariilor.
Iacã ce se spune în lege ºi în regulamente în privinþa promoþiunii. Cum s-au
aplicat însã aceste dispoziþiuni precise, care nu dau loc la niciun fel de ambiguitate? Lãsând deocamdatã la o parte celelalte neregularitãþi, sã mã ocup numai
1. Iatã articolele citate din legea din 1864: Art. 113. „Conferinþa se va ocupa,…va
hotãrî promoþiunile elevilor dintr-o clasã în alta…“ Art. 120: „Un ºcolar nu se va admite în
gimnaziu dacã nu va avea... cunoºtinþa claselor primare.“ Art. 121: „ªcolarii care vor avea
atestate de la ºcoalele publice se vor înscrie fãrã alt examen...“ Art. 122: „Junele care va voi
sã intre într-o clasã superioarã fãrã sã fi trecut pe cele inferioare va fi supus unui examen…“
Art. 123: „Când un ºcolar se strãmutã de la un liceu sau gimnaziu la un altul va trebui sã
prezinte un atestat de studiile urmate spre a se aºeza în clasa ce se cuvine.“ Art. 132: „Când
un ºcolar va repeta doi ani aceeaºi clasã fãrã sã se poatã face capabil a trece într-o clasã
superioarã, se va exclude...“ Art. 139 vorbeºte de modul de a se nota ºcolarii, lucru care avea
sã se stabileascã prin regulament.
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de promovarea aºa ziºilor corigenþi. Sub acest nume se înþeleg ºcolarii care au
rãmas repetenþi la examenul de la ianuarie la un numãr oarecare de obiecte, ºi care
se admit sã treacã examenul de a doua oarã la începutul lui septembrie. Pe la
început, pentru a merita cineva acest nume, trebuia sã fi rãmas repetent numai la
unul sau douã obiecte; mai târziu însã restricþia aceasta a dispãrut mai din toate
ºcoalele; aºa cã astãzi, în septembrie, se face pe de a-întregul examenul general al
tuturor repetenþilor de la ianuarie, fãrã a li se cere nicio justificare de boalã, cum
zice art. 94 din regulament, care, de altminteri, e fãcut numai pentru cei care nu
au dat deloc examen la ianuarie, iar nu pentru cei care au dat ºi au rãmas repetenþi.
Dar chiar modul cum se fac aceste examene este contra legii ºi a regulamentelor.
Legea zice (art. 136) cã o probã înscrisã este de rigoare la fiecare examen;
aceastã probã nu se face niciodatã la examenele de corigenþi. Regulamentul zice cã
promovarea sã nu se facã decât dacã media notelor anuale este cel puþin 4, la
fiecare obiect; însã mai la toate ºcoalele se promoveazã cel repetent care a dobândit
nota 4, fãrã a se mai lua în seamã media notelor de peste an; aºa cã examenul ilegal
de la septembrie are mai multã putere decât cel legal de la ianuarie.
Examenele de la septembrie au drept consecinþã cã matricolele nu se pot
închide la ianuarie, aºa cã notele obþinute la septembrie nu se trec într-însele, ci
rãmân pe foi volante, risipite prin dulapuri, uneori, dar nu totdeauna, cusute prin
dosare. Ar fi aproape imposibil a reconstitui cu exactitate trecutul unui ºcolar
care a fost vreodatã corigent.
În fine, pe când la examenele din ianuarie, mai mult sau mai puþin, se
deleagã comisiuni ºi se fac cu oarecare aparat, cele din septembrie se fac fãrã
niciun control, ºi aproape pe ascuns.
Asemenea examene sunt nelegale, ºi dacã ar voi cineva sã fie drept, ar trebui
sã nu recunoascã niciunul din ele, sã refuze dreptul de absolvenþi tuturor ºcolarilor
care vor fi beneficiat vreodatã de dânsele, sã dea în judecatã în masã consiliile
ºcolare care le-au fãcut, sã destituie pe toþi directorii care le-au tolerat. Pe lângã
însã cã asemenea mãsuri ar fi nepracticabile ºi ar face mai mare râu decât chiar
rãul, ar fi oare în drept ministerul a le lua? Lucrurile acestea nu s-au petrecut în
ascuns; ministerul a avut deplinã cunoºtinþã de ele; ºi, în loc sã caute a le opri când
era timp, le-a tolerat; ba încã a dat ordine ºi circulare, prescriind cum sã se facã
aceste examene nerecunoscute de nicio lege, de niciun regulament. Ce zic?
Ministerul a mers mai departe decât chiar Consiliile ºcolare pe calea aceasta. El
este care a ordonat examinarea din nou la septembrie a tuturor celor care au venit
sã-i cearã aceasta când consiliile ºcolare le refuzau aceastã favoare, fãrã chiar a
cere lãmuriri de la dânsele; ºi nu numai atât: a ordonat reexaminarea ºi de a doua,
ºi de a treia oarã a aceloraºi ºcolari, când nu izbuteau sã treacã. Tot el ordona ca
ºcolarii care-ºi pierdeau astfel câte patru, cinci luni, bãtând drumurile între
minister ºi ºcoalã, sã fie înscriºi în clasa urmãtoare pe la februarie, când legea zice
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cã înscrierea nu se poate face decât în cele dintâi 15 zile din septembrie. Astfel
fiind, ce se mai putea aºtepta de la directori ºi profesori?
Mi-ar fi greu a descrie dezordinea, slãbirea de disciplinã ºi de respect al
legilor, abuzurile strigãtoare, chiar practicile neoneste ce s-au introdus în ºcoli
prin sistema aceasta. ªcolarii lucrãtori au ajuns a fi o excepþiune; clasele s-au
umplut de fiinþe leneºe, venind la ºcoalã numai pentru plãcerea lor, fãrã a cãuta
mãcar sã-ºi deie aparenþa unei ocupaþiuni; fãptuitori de toate tulburãrile,
nesupuºi ºi chiar insolenþi cu profesorii, singuri fiind cã aceºtia nu au mai nicio
putere asupra lor. Toþi, ori de se prezintã, ori de nu se prezintã la examenul din
ianuarie, conteazã numai pe cel din septembrie, pentru care se preparã, nu prin
studiu, ci prin intervenþiunea pe lângã profesori a tuturor cunoscuþilor lor ºi prin
oricare alte mijloace de a-ºi asigura bunãvoinþa lor. Pe tot timpul vacanþei,
profesorii sunt astfel asediaþi de solicitãri, uneori de intimidãri, de mai multe ori
de oferiri de bani sub o formã mai mult sau mai puþin ascunsã. Cei care rezistã
la toate ºi care ºi-au fãcut un nume meritat de rigiditate sunt, din nenorocire, în
minoritate. Ceilalþi sunt puºi de multe ori într-o adevãratã imposibilitate de a
rezista, din cauza presiunii ce se exercitã asupra lor ºi care, mai ales în oraºele
mici, este o forþã foarte considerabilã cu care trebuie sã conteze serios cineva.
Unii din ei iau meseria de preparatori ai ºcolarilor pe care tot ei i-au lãsat
repetenþi ºi pe care tot ei îi vor examina la septembrie pentru a le da notã de
trecere. Câte reclamaþiuni, câte bãnuieli se nasc de aici! ªi mai multe exemple,
dintre care unul foarte recent, au arãtat cã e posibil a se gãsi profesori care
profitã de aceastã situaþiune tulbure pentru a face o adevãratã speculã de note.
Odatã intraþi pe calea aceasta nu mai e niciun motiv a ne opri undeva. Deja,
precum am spus, s-a gãsit cã nu e de ajuns nici examenul din septembrie, care
chiar el e cu desãvârºire ilegal ºi nenorocit pentru ºcoale. S-a mers cu concesiunile pânã la limite unde nici nu s-ar fi gândit cineva. Se vãd bursieri de ai
statului rãmânând repetenþi ºi continuând a beneficia de bursa lor, contra voinþei
exprese a legii, a tuturor regulamentelor ºi chiar a bunului simþ. Se vede turma
repetenþilor, care nu s-au putut promova nici la septembrie, umplând scãrile
ministerului, cerând ºi cãpãtând a fi examinaþi din nou ºi din nou, tot anul; sunt
ºcoli unde se fac examene de repetenþi ºi prin februarie ºi mai târziu. Am vãzut
ºcolari înscriºi în clasa a IV-a ºi urmând regulat aceastã clasã, deºi erau încã repetenþi la douã obiecte în clasa a III-a; ºi aceºti ºcolari erau bursieri! În fine am
vãzut cete întregi de ºcolari ajunºi la fine clasei a V-a, cerând ºi obþinând a trece deodatã examene de corigenþã la toate obiectele la care avuserã note rele în
toate clasele, de la I pânã la a IV-a inclusiv! Mai mult decât atât nici cã se putea
face.
Domnule ministru, sunt silit a vã pune în vedere toate acestea, fãrã a cãuta
sã atenuez lucrurile, cãci rãul e aºa de mare, încât cine ar cãuta sã-l ascunzã ar
fi greu vinovat. Datoria mea este a vã da socotealã exactã de tot ce se petrece în
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învãþãmânt; ºi nu mi-aº împlini-o în conºtiinþã, dacã nu aº face tot ce pot pentru
a vã comunica ºi dumneavoastrã îngrijirea de care sunt cuprins eu în faþa
neregularitãþilor ce v-am expus ºi a rezultatelor funeste ce au avut. Dacã
ministerul ar putea vedea însuºi ce urmãri a avut uitarea legii în privinþa
promoþiunilor, precum le vãd eu pe toatã ziua, sunt sigur cã nu ar avea liniºte
pânã nu ar vedea lucrurile readuse în starea lor legalã.
* * *
Pe lângã rele de atâta gravitate, altele mai mici rãmân palide; cu toate
acestea nu le pot trece sub tãcere, cãci au ºi ele importanþa lor.
Legea din 1864 cuprinde în privinþa examenelor anuale douã dispoziþiuni nu
nimerite: aceea a examinãrii cu bilete ºi aceea a dãrii în conferinþã a notelor la
lucrãrile scrise. Cea dintâi restrânge libertatea profesorului ºi-l opreºte a alege
chestiunile în aºa fel încât sã dea mãsura exactã a capacitãþii ºcolarului. Examenul este prefãcut în o loterie, ºi aceasta numai din un sentiment de neîncredere
în profesori, care este injurios pentru dânºii. Nu tãgãduiesc cã se poate face abuz
de facultatea ce s-ar da profesorilor de a pune singuri chestiunile; însã nu cumva
cu sistema actualã abuzurile sunt imposibile? ªi, pe urmã, dacã s-ar evita mãsurile, chiar cele mai bune, numai pentru cã reaua lor aplicare ar putea da loc la
abuzuri, unde am ajunge? Mãsurile bune trebuie prescrise totdeauna, dar sã se ia
precauþiunile cuvenite pentru aplicarea lor conºtiincioasã; cãci o lege, oricum ar
fi redijatã, nu se aplicã ea singurã; tot trebuie sã privegheze cineva aplicarea ei.
În chestiunea de faþã, trebuie sã se lase profesorilor dreptul de a pune singuri
întrebãrile la examene, priveghindu-se prin comisiuni ºi directori ca sã nu facã
neregularitãþi ºi pedepsind pe cei care le-ar face.
Dispoziþiunea de a se da în conferinþã notele la lucrãrile scrise provine din
aceeaºi neîncredere în profesori, care de astã datã a condus la o mãsurã în
adevãr absurdã.
Sã admitem cã într-o clasã sunt 50 de ºcolari, cifrã foarte modestã pe lângã
ceea ce este în realitate. Sã presupunem cã ne aflãm într-un gimnaziu, unde în
clasa I sunt 8 obiecte la care trebuie sã se facã lucrãri scrise, în clasa a II-a tot 8,
în clasa a III-a, 9, în clasa a IV-a iarãºi 9. Aceasta ne dã peste tot un numãr de
1.700 lucrãri scrise, ce trebuie sã examineze conferinþele celor patru clase, care
toate sunt formate din aceiaºi profesori. De vom pune numai câte 3 minute pentru
fiecare lucrare, vedem cã ar trebui conferinþei 85 ore de lucru neîntrerupt, ca sã le
poatã cerceta ºi clasa pe toate; ºi cum ea nu poate lucra mai [mult] decât maximum 5 ore pe zi, i-ar trebui 17 zile pânã sã-ºi termine lucrarea; pentru cele douã
examene de peste an, ar trebui 34 zile. Dar dacã numãrul ºcolarilor din cele patru
clase s-ar ridica la mai mult de 300, cum sunt pe unele locuri! Cu toate acestea se
cere ca aceastã lucrare colosalã sã se termine între 22 ºi 27 ianuarie, împreunã cu
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clasarea definitivã a ºcolarilor, cu regularea promoþiunilor ºi a premiaþilor ºi cu
toate celelalte lucrãri ce necesiteazã terminarea anului ºcolar. Este posibil aceasta?
Dispoziþiuni ca aceasta sunt regretabile într-o lege, cãci ele deschid poarta la
neobservarea ei, pe lângã cã fac imposibilã funcþionarea regulatã a serviciului.
Motivul acestei absurditãþi a fost temerea de parþialitate din partea profesorilor. Dacã însã pe de o parte o asemenea temere putea fi fundatã pânã la un
punct, pe de alta cât rãu nu face mãsura ce s-a luat din cauza ei! Mai întâi nu e
bine a arãta cuiva la fiecare pas cã nu e demn de încredere; aceasta e o injurie
pentru cei buni, fãrã a fi totdeauna un frâu pentru ceilalþi. Cel mai bun mijloc de
a moraliza pe oameni este de a le mãri respectul de ei înºiºi, iar nu de a-i
micºora ºi în ochii lor ºi în ai altora. ªi pe urmã, dacã e adevãrat cã fiecare
profesor în parte nu meritã încredere, pentru ce o conferinþã de profesori ar
merita-o mai bine? Cum de se crede cã din o reunire de oameni neoneºti va ieºi
o adunare onestã? Tocmai din contra, o adunare neresponsabilã, cum este conferinþa, mai lesne va fi necorectã decât niºte indivizi, având fiecare responsabilitatea sa. Realitatea lucrurilor dovedeºte cã aºa este: am vãzut eu însumi
cum în conferinþã un profesor de istorie, unul de fizicã ºi unul de muzicã au avut
curajul a da nota 10 unei mâzgãlituri informe, pe care profesorul de desen, de
acord cu ceilalþi, o notase cu drept cuvânt cu 1. Acei trei profesori ar fi meritat
o pedeapsã exemplarã: ºi ar fi cãpãtat-o, dacã nota lor nu ar fi fost datã în
conferinþã; eu, cel puþin, nu îmi pot explica altfel impunitatea de care se bucurã,
deºi am denunþat lucrul de demult. Acest caz nu este izolat.
Iacã încã o dovadã de necugetarea cu care s-a imaginat conferinþele. Profesorii de obiectele cele mai disparate au drepturi egale în darea notelor la fiecare
obiect: nota profesorului respectiv se pierde printre celelalte. Profesorii de gimnasticã, de desen ºi de muzicã dau note pentru matematicã ºi viceversa. Dacã se
numeºte aceasta seriozitate în darea notelor, eu nu mai ºtiu ce este seriozitatea.
Sunt dar de pãrere a se suprima pur ºi simplu examinarea în conferinþã a
lucrãrilor scrise ºi a se lãsa fiecãrui profesor clasarea lucrãrilor de la obiectul
sãu. Ministerul sã privegheze ºi sã pedepseascã neregularitãþile. Sã nu se teamã
cã mijloacele de control îi vor lipsi; ºi astãzi descoperiri de abuzuri sunt destule;
la ce sunt însã bune, dacã nu se iau mãsuri de îndreptare?
* * *
Toate câte am spus în privinþa promoþiunii ºi a bacalaureatului mã conduc
la concluziunile urmãtoare:
Examenele de promovare din o clasã în alta trebuie întãrite în tot chipul,
fãcute cu seriozitate ºi sub un control de aproape. Sã se suprime examinarea cu
bilete ºi darea notelor în conferinþã pentru lucrãrile scrise.
Examenele sã se facã totdeauna în prezenþa unei comisiuni de patru
persoane, pentru licee ºi seminariile cu 7 clase, ºi de douã persoane pentru toate
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celelalte ºcoli secundare. Comisiunea va asista la examinarea tuturor ºcolarilor,
va lua notã de tot ce-i va atrage atenþiunea ºi va raporta ministerului observaþiunile sale. Membrii comisiunilor se vor lua dintre profesorii universitãþilor pentru
licee ºi seminariile cu 7 clase; dintre profesorii de licee cursul superior ºi din
alte persoane capabile alese de minister. Diurnele acestor comisiuni vor cauza o
cheltuialã anualã aproximativ de 45.000 lei sumã care va fi plãtitã cu prisos prin
foloasele ce vor aduce.
Clasificarea ºi promoþiunea sã se facã dupã reguli certe ºi bine observate.
Regulamentele ºi circularele nu lipsesc în aceastã privinþã; unul a apãrut abia de
câteva zile.1 Rãul este cã nu se observã sau cã nu se interpreteazã bine, aºa cã
la ºcoli de aceeaºi categorie se vede fãcându-se promoþiunea în douã sau trei
feluri deosebite. Adevãrul este cã, în aceastã parte, de o însemnãtate aºa de
mare, nu se exercitã absolut niciun control; nimeni nu a cãutat vreodatã sã
cerceteze de aproape o matricolã ºi se vadã cum s-au fãcut promoþiunile; o asemenea cercetare ar da uneori pe faþã lucruri demne de atenþiune. Când se va
completa ºi organiza serviciul de inspecþiune al ºcoalelor, va trebui ca matricolele tuturor ºcoalelor secundare sã fie revizuite de inspectorii ºi subinspectorii
generali, în timpul dintre 1 iulie ºi 1 septembrie; ei vor controla calculele notelor medii ºi promoþiunile ºi vor închide matricolã pentru anul ºcolar expirat cu
subsemnãtura ºi sigiliul lor. Promoþiunile nu se vor face decât dupã lista redijatã
de dânºii, subscrisã de ei ºi investitã cu sigiliul lor.
Examenele de corigenþi se vor suprima; se va reveni în totul la dispoziþiunile art. 94 ºi 113 din regulamentul de ordine ºi disciplinã pentru licee ºi
gimnazii,2 ºi aceasta pentru toate ºcoalele secundare, fãrã excepþiune.
Justificarea cazului de boalã sau forþã majorã cerutã de art. 94 ºi 113 se va face
1. E vorba de decretul regal prin care s-au modificat art. 38 ºi 110 din regulamentul de
ordine ºi disciplinã din 1866, publicat în „Monitorul Oficial“ de la 17 octombrie 1884. Art.
38: „Când pentru fiecare obiect de studiu obligatoriu, nota medie de peste an, adunatã cu
nota medie a examenului ºi împãrþitã cu 2, va da nota 6, ºcolarul se va promova în clasa
urmãtoare… În cazul contrar ºi în cazul când nota medie a examenului nu este cel puþin
patru, ºcolarul rãmâne nepromovat oricare i-ar fi nota medie de peste an.“ Art. 110:
„ªcolarii care nu vor obþine nota cerutã de art. 38 la fiecare studiu obligatoriu, vor rãmâne
repetenþi. Acei însã care, în urma calculãrii notelor de la examenele din ianuarie, sunt cãzuþi
la cel mult douã materii au dreptul a fi supuºi la un nou examen de corecþiune la începutul
anului ºcolar viitor… În caz când, nici dupã examenul de corecþiune, nu reuºeºte a obþine
nota de promoþiune, atunci repetã clasa“.
2. Articolele pe care le citeazã Haret din regulamentul de la 1866 sunt: Art. 94: „Când
un ºcolar, în timpul examenului, din cauzã de boalã, nu s-ar putea prezenta la examenul
niciunui obiect de studiu, conferinþa profesorilor clasei, gãsind legitimatã lipsirea, va decide
dacã trebuie a fi examinat înainte de împãrþirea premiilor sau la începutul anului ºcolar
urmãtor.“ Art. 113: „Când un ºcolar, din cauzã de boalã sau altã împrejurare de forþã majorã,
n-ar fi dobândit note care i-ar da drept de promoþiune, atunci, dupã cererea ºi justificaþiunea
sa, conferinþa clasei va decide dacã acel ºcolar se poate admite a-ºi corija notele slabe
printr-un examen depus la începutul anului ºcolar [urmãtor].
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prin dovezi scrise, a cãror validitate va rãmâne la aprecierea directorului.
Aceasta va trebui sã-ºi deie în scris motivele pentru care admite sau respinge
justificarea, ºi tot prin adresã scrisã sã invite pe profesori a examina pe petiþionar. Directorul va comunica inspectorului general al circumscripþiunii lista
ºcolarilor ce au cerut a fi examinaþi la septembrie, cu motivele lor ºi cu propria
sã deciziune motivatã. De altminteri examenul sã se facã întocmai în aceleaºi
condiþiuni ca la ianuarie, ºi promoþiunea asemenea; sã nu fie altã deosebire
decât epoca la care s-a depus examenul.
Modificarea adusã la 10 octombrie trecut regulamentului de ordine ºi disciplinã al liceelor1 admite, din contra, examenul de corecþiune pentru cei care la
examenul de la ianuarie au cãzut la douã obiecte cel mult. Mãsura aceasta va avea
toate inconvenientele stãrii de lucruri actuale ºi va putea duce la o dezordine mai
mare decât cea de azi, care a provenit de la o concesiune cu mult mai micã.
Un mare rãu era nota 4 de promoþiune în licee ºi gimnazii, care era de tot
micã. La toate celelalte ºcoli ºi la bacalaureat, nota de admisiune era 6. De mai
multe ori atrãsesem atenþiunea ministerului asupra acestui punct. Deciziunea din
10 octombrie a dat satisfacere trebuinþei de a se mãri aceastã notã pânã la 6.
Aceeaºi hotãrâre prescrie încã a se þine seamã de. obiectele secundare, muzica,
gimnastica ºi desenul, în promoþiune, ceea ce era încã necesar de vreme ce mulþi
profesori de aceste materii obligatorii nu aveau niciun ºcolar. S-a comis însã o
eroare, prescriindu-se a se face pentru fiecare obiect secundar o medie deosebitã,
care trebuie sã fie cel puþin 6 pentru promoþiune. Prin dispoziþiunea aceasta, notele
de desen, de muzicã ºi de gimnasticã capãtã fiecare o importanþã mult mai mare
pentru promoþiune decât notele obiectelor principale. În adevãr, fiecare punct din
nota de muzicã, spre exemplu, intrã în nota medie de muzicã împãrþit cu 10; pe
când un punct din o notã de la un obiect principal, spre exemplu de la limba latinã,
intrã în nota medie a obiectelor principale împãrþit cu numãrul obiectelor, care
este cel puþin 8, ºi cu numãrul notelor de la fiecare obiect, care este 14; peste tot,
cu 112. Importanþa notei de muzicã este dar mai mult decât de 11 ori mai mare
decât acea a notei unui obiect principal. Desigur, nu aceasta a fost intenþiunea
ministerului când a luat hotãrârea sã modifice art. 38 din regulament.
Pentru a da diverselor obiecte o importanþã determinatã la promoþiune, nu
este decât un singur mijloc: a se da fiecãrui obiect un coeficient determinat.
Atunci nota medie se va calcula în modul urmãtor: se va îmmulþi fiecare notã
cu coeficientul obiectului corespunzãtor; se va face suma tuturor produselor
obþinute ºi aceastã sumã se va împãrþi cu suma coeficientelor tuturor obiectelor,
înmulþite fiecare cu numãrul notelor de la obiectul corespunzãtor. Modul acesta
de calcul, încã o datã, este singurul care dã fiecãrei note gradul de importanþã
ce voim sã i se acorde; el constituie o operaþiune bine cunoscutã în matematicã
1. E vorba de modificarea publicatã la 17 octombrie 1884 reprodusã în nota de mai sus.
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ºi întrebuinþatã totdeauna în probleme de natura celei [de] care ne ocupãm. De
altminteri ideea de a se calcula mediile în modul acesta nu vine de la mine; ea
a fost întrebuinþatã în ºcolile noastre pânã la 1864 ºi acum câþiva ani o circularã
ministerialã a cãutat sã o introducã din nou; însã a rãmas ºi ea fãrã efect.
Dacã s-ar admite aceastã propunere, care este singura dreaptã, ar fi bine a se
lua coeficienþii cele mai simple. Aºa, spre exemplu, la licee ºi gimnazii s-ar putea
adopta cele urmãtoare; 3 pentru limbile românã, latinã, francezã, elinã ºi germanã,
geografia, istoria, filosofia, matematica, ºtiinþele fizico-naturale; 2 pentru religie;
1 pentru economia politicã ºi dreptul administrativ, igiena, desenul, muzica ºi
gimnastica. În acelaºi mod s-ar fixa coeficienþii ºi la celelalte ºcoli secundare.
* * *
Dacã examenele de promoþiune s-ar face cu toate precauþiunile acestea, ar
putea fi cineva destul desigur cã ºcolarii slabi nu se vor mai promova, ca acum,
din o clasã în alta pânã la cea din urmã, mergând atunci la bacalaureat sã
mãreascã ceata candidaþilor care nu ºtiu nimic; s-ar pune stavile chiar de jos
celor ce n-au voinþa sau puterea de a trece cu succes o ºcoalã secundarã ºi s-ar
sili a lua o altã direcþiune.
Însã în toate cele precedente nu am þinut încã cont de o dificultate mare ce
se iveºte chiar de la început; anume: slãbiciunea absolvenþilor ºcoalelor primare
care vin de se înscriu în cele secundare. În fiecare an, clasa I a fiecãrui gimnaziu
sau liceu se umple cu mai bine de 100 ºcolari, din care nici jumãtate nu sunt în
stare a merge mai departe. Am vãzut chiar eu ºcolari prin licee care nu ºtiu sã
scrie un numãr de trei cifre, nici sã scrie o frazã corect, unii nici sã citeascã
curent. Ceea ce e mai rãu este cã am vãzut de aceºtia nu numai în clasa I: cu
sistema actualã de examene de corigenþi, nu e de mirare sã se vadã ºcolari ca cei
de mai sus ajungând prin clase înalte.
Se înþelege cã orice îndreptare se va aduce examenelor ºcoalelor secundare,
rezultatele lor nu vor fi îndestulãtoare pânã ce nu se va opri invaziunea claselor
cu ºcolari de asemenea forþã.
Dacã în ºcoalele primare studiile ºi examenele ar fi serioase, inconvenientul acesta s-ar înlãtura de sine; ºi dovadã cã nu sunt, este chiar faptul cã
absolvenþii lor sunt în aºa stare. Slãbirea examenelor, pe care am observat-o în
cursul secundar, s-a propagat de sus în jos ºi a cuprins ºi cursul primar, unde
domneºte încã ºi mai tare. Am auzit cã sunt institutori care ºi-au impus ca regulã
de a trece jumãtate sau douã treimi din ºcolarii lor, oricare le-ar fi forþa.
Privegherea revizorilor primari fiind foarte slabã ºi din cauza micului lor numãr
ºi din a lipsei lor de organizare, e prea posibil sã se petreacã multe de acestea,
ba ºi mai rãu.
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Mãsurile ce am indicat pentru examene ºi promoþiuni la cursul secundar ar fi
mai toate aplicabile ºi la ºcoalele primare; aplicarea lor energicã ar da dupã câtva
timp rezultate bune. Pânã atunci însã trebuie sã se opreascã cât mai curând
intrarea în ºcoalele secundare a ºcolarilor care nu posedã nici mãcar cele mai
simple din noþiunile ce le vor fi necesare acolo. Pentru aceasta sunt de pãrere ca
toþi cei care se prezintã pentru clasa I secundarã sã nu fie admiºi decât în urma
unui examen preliminar, de la care se vor refuza fãrã cruþare toþi cei slabi peste
mãsurã. Nu e nevoie ca acest examen sã fie prea întins ºi riguros: va fi de ajuns a
se da o frazã de analizat în scris, o problemã de aritmeticã de rezolvat tot în scris
ºi câteva rânduri de citit cu voce tare; cu atâta se va vedea destul de bine ce
cunoºtinþe are ºcolarul în gramaticã ºi aritmeticã, dacã ºtie sã scrie ºi sã citeascã
cum trebuie. Lucrãrile scrise se vor pãstra pânã la 1 septembrie din anul urmãtor,
când se vor arde. Cinci zile, de la 1 pânã la 5 septembrie, ar fi prea de ajuns pentru
a se termina tot examenul. Lista examinaþilor, împreunã cu numele ºcoalei unde
au urmat cursul primar ºi cu notele ce au obþinut la examen, se va trimite de
director ministerului ºi inspectorului general. Cu modul acesta se vor vedea
ºcoalele care dau rezultate slabe ºi, o datã atenþiunea fiind atrasã asupra lor, se vor
priveghea mai de aproape. Nicio inspecþiune nu va fi mai eficace decât aceasta.
Cu toate acestea, examenul de admitere în cursul secundar sã nu se
instituiascã decât ca mãsurã tranzitorie. Astãzi necesitatea lui se impune în mod
imperios; însã de s-ar pãstra pentru totdeauna, ar fi ca o recunoaºtere tacitã a
actualei stãri de lucruri. De aceea, îndatã ce se va vedea cã lucrurile s-au îndreptat, ceea ce se va cunoaºte dupã rezultatele ce vor da examenele de admisiune
în clasa I secundarã, aceste examene se vor suprima.
Instituirea examenului de admisiune în cursul secundar este cerutã de mulþi
profesori. Unii din ei cer, din contra, a se înfiinþa o clasã preparatoare pentru
liceu. Soluþiunea aceasta este mai puþin nimeritã decât cealaltã, pe de o parte din
cauza cheltuielilor ce ar aduce ºi a lungirii timpului de studiu, iar pe de alta
pentru cã ar avea un caracter permanent, ceea ce ar trebui sã se evite cu orice
preþ, pentru a nu da o consacrare oficialã obiceiului de a se promova ºcolarii din
clasele primare în gradul de slãbiciune în care îi vedem astãzi.
* * *
La finele cursului liceal, întâlnim astãzi examenul de bacalaureat. Dupã ce
am arãtat cât de inutil, de neraþional ºi de vãtãmãtor pentru învãþãmânt este el,
cel puþin aºa cum se face astãzi, concluziunea ce voi trage se prevede lesne:
propun suprimarea examenului de bacalaureat, fortificarea examenelor de
promoþiune aºa dupã cum am expus mai sus ºi instituirea unui examen de ieºire
care sã aibã de scop a arãta, nu ºtiinþa candidatului, care este deja destul de
probatã prin examenele din liceu, ci pânã la ce punct instrucþiunea ce a cãpãtat
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i-a format spiritul ºi judecata. Pentru aceasta el nu se va face prin chestiuni
asupra detaliilor diverselor obiecte; nu se va cere ºcolarilor enunþãri de reguli,
de date, de cifre, din care de cele mai multe ori nu ºtiu sã tragã niciun folos,
chiar când le ºtiu; din contrã, li se va cere sã arate cum ºtiu sã facã uz de dânsele.
Pentru aceasta li se vor da, ca obiecte de compoziþiuni scrise, disertaþiuni asupra
unui subiect de istorie, asupra unei chestiuni de literaturã; traducþiuni de bucãþi
din limbile francezã, latinã ºi elinã, însoþite de analiza dificultãþilor ºi de toate
explicaþiunile cuvenite; problemele de matematicã care sã dea loc la discuþiuni;
chestiuni generale de fizicã sau de chimie sau de ºtiinþe naturale. Examenul oral
va fi mai restrâns decât cel scris ºi fãcut în acelaºi spirit ca ºi dânsul.
Examenul se va face o datã pe an, la 1 septembrie, la fiecare liceu. Juriul
examinator se va forma din numãrul ce se va decide de profesori de cursul superior,
luaþi chiar din liceu, plus trei profesori de universitate, dintre care unul preºedinte;
toþi vor fi aleºi ºi numiþi de minister. Fiecare examinator va avea dreptul a-ºi da
nota sa la obiectul de care examineazã, ºi nota medie se va face luând media
aritmeticã a notelor astfel date; când însã prezidentul va constata neregularitãþi sau
parþialitate, va avea dreptul a anula nota contestatã ºi a da el alta în acord cu ceilalþi
doi profesori universitari. În cazuri extreme, se va raporta la minister.
Introducerea profesorilor de liceu în juriul de examene este necesarã,
pentru a evita ca ºcolarii sã fie examinaþi numai de profesori necunoscuþi ºi care
nu au nicio idee de meritele ºi lucrãrile lor anterioare; cei superiori sunt indispensabili, pentru a þine examenul la înãlþimea ce trebuie sã aibã ºi pentru a exercita controlul trebuitor.
Candidaþii nu se vor admite la examen de ieºire decât dupã ce vor fi fost
promovaþi din toate clasele de liceu.
Dupã terminarea examenului, li se va libera o diplomã, în care se va arãta
mediile anuale ce au avut în fiecare din clasele liceului la fiecare obiect ºi toate
notele de la examenul de ieºire. Aceastã diplomã nu se va libera celui care va fi
obþinut la examenul de ieºire vreo notã mai micã de 6.

[Interogaþiunile ºi cataloagele]
Adoptarea acestei sisteme, care þine seamã de toatã activitatea ºcolarului în
tot timpul sãu de studiu, face ºi mai imperioasã necesitatea de a se regula mai
bine ºi a se priveghea mai de aproape chestiunile privitoare la interogaþiunile
ºcolarilor peste an, la þinerea matricolelor, la trecerea ºcolarilor de la o ºcoalã la
alta ºi la absenþele lor.
În privinþa interogaþiunilor, regulamentele prescriu ca fiecare ºcolar sã fie
ascultat cel puþin o datã pe lunã, iar cataloagele trebuie sã fie depuse de fiecare
profesor cel mult la trei luni o datã. Cea dintâi din aceste prescripþiuni este una
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din imposibilitãþile pe care legea ºi regulamentele le impun cu grãmada, deºi un
calcul elementar de tot ar fi fost de ajuns pentru a arãta cât sunt de nepracticabile. Sã presupunem o clasã de 50 de ºcolari ºi un obiect care are 3 ore pe
sãptãmânã. Ar trebui sã se asculte cel puþin 4 ºcolari în fiecare lecþiune, pentru
a se putea termina toþi într-o lunã. Sunt obiecte la care se poate face aceasta; dar
sunt altele la care ascultarea a patru ºcolari ar lua mai toatã ora; spre exemplu,
matematicile. Când însã clasa va numãra 70, 80 sau 100 de ºcolari, la obiectele
care au una sau douã ore pe sãptãmânã, se mai poate gândi cineva sã asculte pe
toþi în fiecare lunã?
E de observat obiceiul legilor ºi regulamentelor noastre de a voi sã facã sã
intre cu sila lucrurile în câte un tipar, fãrã a se þine seamã de deosebirea
împrejurãrilor. În cazul de faþã, ceea ce se poate face la unele clase ºi obiecte nu
se poate face la altele, ºi cu toate acestea s-a pus o singurã regulã pentru toate.
Repet aici ceea ce am mai zis ºi altãdatã: când legea cuprinde o prescripþie
imposibilã de executat, chiar ea încurajeazã pe oameni a nu observa deloc; cãci
neobservarea unui articol îi deprinde cu ideea dispreþului totalitãþii.
În loc de a impune în mod general un acelaºi termen, sã se dea directorului
dreptul de a fixa el însuºi în fiecare an pânã la 15 septembrie, pentru fiecare clasã
ºi pentru fiecare obiect în parte, termenul pânã când ºcolarii vor trebui sã fie
ascultaþi cel puþin o datã. Textul acestei deciziuni se va comunica ºi ministerului ºi
inspectorului general cel mult pânã la 1 octombrie. În adevãr, chestiunea aceasta
priveºte administraþiunea interioarã a ºcolii ºi ministerul nu o poate rezolva mai
bine decât directorul; se cuvine însã a asigura ºi controlul autoritãþii superioare.
E necesar încã a se lua mãsuri în privinþa þinerii cataloagelor de profesori.
Mulþi dintr-înºii sunt astãzi în astã privinþã de o neglijenþã ce trece peste toate
marginile. Trece anul întreg fãrã sã asculte niciun singur ºcolar, sau cã-i ascultã
o singurã datã tot anul; ºi atunci trec nota într-o foaie volantã, cu ºtersãturi ºi
corecturi, murdarã, trenþuitã; de multe ori o pierd ºi pe aceasta; atunci dau notele
din memorie sau pe pãrere. Cataloagele nu se dau tot anul de unii; tocmai dupã
examenul din ianuarie dau un catalog general pentru tot anul, cu note potrivite
dupã voinþã ºi care n-au nicio asemãnare cu meritul ºcolarilor. Chiar atunci,
cataloagele nu sunt conforme regulamentului, nu conþin toate notele câte trebuie.
Am vãzut cataloage în care nu figurau notele lucrãrilor scrise, pe care le cere ºi
legea ºi regulamentul, ºi nici chiar notele pe fiecare lunã, ci o notã generalã
pentru un semestru întreg. Nu mai vorbesc de abuzurile ce se pot comit, ºi se ºi
comit chiar, cu ajutorul acestei dezordine, dar clasarea ºcolarilor nu mai este
decât o vorbã cu sistema aceasta. De aceea se vãd astãzi atâtea reclamaþiuni ºi
atâtea acuzãri, chiar pe faþã, contra nedreptãþii profesorilor în darea notelor.
Directorii ºcoalelor, în aceasta ca ºi în altele, nu uzeazã de nicio energie ºi mulþi
dintr-înºii sunt singuri culpabili de asemenea neregularitãþi; iar când vreunul vrea
sã-ºi facã datoria ºi, neputând, cheamã ajutorul ministerului, nu-l capãtã.
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Chestiunea cataloagelor nu este deloc neînsemnatã. E vorba de capitalul
agonisit cu ºapte ani de muncã de niºte tineri, care conteazã pe aprecierea justã
a ostenelilor lor pentru a-ºi forma cariera. Importanþa þinerii regulate a
cataloagelor se va înzeci încã când notele anuale din liceu vor figura în diploma
de absolvire, dacã se vor admite vreodatã propunerile mele de mai sus.
Trebuie ca directorul sã privegheze cu multã exactitate ºi energie ca
profesorii sã-ºi deie cataloagele regulat la epocile ce va fixa el în fiecare an,
deodatã cu deciziunea care va hotãrî ºi ascultarea ºcolarilor. Inspectorii generali
se vor convinge totdeauna de modul cum directorii îºi fac datoria în aceastã
privinþã. În lege, sã se prevadã cenzura pentru profesorii care ar contraveni la
aceastã regulã ºi, în caz de recidivã repetatã, sã se aplice pedepse ºi mai mari.
Pentru cataloage, sã se formeze un dosar anume, în locul de a le risipi ca acum
prin toate dosarele ºcoalei sau chiar de a le arunca necusute ºi neînregistrate pe
dulapuri, cum am vãzut cã se face uneori. Directorii sã ºtie cã observarea
acestor prescripþiuni este una din datoriile lor principale.
Trebuie însã a da un mijloc de a se controla în tot momentul modul cum
profesorii împlinesc aceste îndatoriri ºi totdeodatã sã se punã capãt uzului
barbar al cataloagelor pe foi volante. Pentru aceasta sã se oblige fiecare a avea
un carnet, dupã modelul ce dau aici, în care sã se treacã notele ºcolarilor ºi zilele
când s-au ascultat, cum ºi absenþele lor, motivate sau nu. La începutul
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carnetului, se vor lãsa câteva pagini albe, în care profesorul va însemna în
fiecare zi obiectul lecþiunii. Aceste carnete se vor pãstra de profesori ºi se vor
prezenta directorului sau inspectorilor de câte ori se vor cere. Se vor interzice
ºtersãturile ºi îndreptãrile. Cataloagele depuse la Direcþiune vor trebui sã fie
copia exactã a carnetelor.
Absenþele nemotivate se vor însemna cu o trãsãturã de condei în diagonalã,
în cãsuþa corespunzãtoare:
; cele motivate cu douã trãsãturi încruciºate:
Pe o paginã de la începutul carnetului se va însemna în ce zi anume a cãzut
fiecare lecþiune din fiecare lunã.
Un astfel de carnet ar costa prea puþin ºi ar fi foarte comod de purtat în
buzunar; dimensiunile lui ar fi de 13 centimetri lungime ºi 8 centimetri lãþime;
grosimea ar fi de 1 1/2 centimetri pentru un numãr de 250 ºcolari; s-ar putea
face însã de diferite grosimi pentru 100, 150, 200 ºi 250 ºcolari.
O observaþiune se cuvine sã fac aici ºi pentru cataloage ºi pentru matricole:
la gimnazii ºi licee, la ºcoalele secundare de fete ºi la ºcoalele normale primare
este obiceiul general a înscrie întâi numele de familie al ºcolarului ºi pe urmã pe
cel de botez; la seminarii însã nu este nicio regulã: se înscrie înainte ori numele
de familie, oricel de botez. Din cauza aceasta se produc confuziuni nenumãrate,
schimbându-se notele de la un ºcolar la altul. Va trebui sã se impunã ºi
seminariilor a urma regula liceelor. Afarã de aceasta, seminariºtii au defectul de
a nu pãstra numele pãrinþilor lor, ci de a-ºi lua altul dupã profesiunea lor sau dupã
numele lor de botez; de aceea se vãd uneori în aceeaºi clasã câte 10 ºi 20 ºcolari
având exact acelaºi nume. În acest caz se disting unul de altul, dându-i-se unuia
numele de întâiul, altuia al doilea etc. Când însã întâiul rãmâne repetent ºi al
doilea se promoveazã, ori ca rãmâne cu un nume nejustificat ori cã i se schimbã,
dându-i-se altã numerotare: în ambele cazuri confuziunea e sigurã. Se va remedia
acest rãu pe de o parte obligând pe seminariºti a lua numele pãrinþilor lor, când
aceºtia au un nume de familie; iarã pe de alta, alãturând locul de naºtere pe lângã
numele lor, nu numai în matricole, dar ºi în cataloage.

[Matricolele]
Matricolele nu totdeauna sunt þinute mai bine decât cataloagele. Am vãzut
matricole cu ºtersãturi ºi corecturi. Bineînþeles, va trebui ca aceste neregularitãþi
sã înceteze ºi directorii sã se facã responsabili de buna þinutã a matricolelor.
Însã chiar dispoziþiunea de acum a matricolelor este nepracticã. Ele sunt
împãrþite pe clase, ºi, pentru a urmãri pe un ºcolar de la cea dintâi pânã la cea
din urmã clasã, trebuie o adevãratã exploraþiune. Mai ales când ºcolarul a fost
repetent în unele clase, sau când ºi-a întrerupt studiul câþiva ani, foarte cu greu
se pot reuni datele relative.
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Matricola nu este decât o condicã de partide; de aceea trebuie dispusã pe
nume, iar nu pe clase. Fiecare ºcolar trebuie sã aibã în matricolã douã pagini,
care sã-i fie consacrate exclusiv ºi în care sã se treacã nu numai toate notele ce
a avut în diferitele clase, ci ºi toate observaþiunile relative la conduitã, la pedepse, la recompense, la promoþiuni, la mutãri din o ºcoalã în alta; aºa cã, deschizând matricola la pagina unuia, sã aibã cineva sub ochi tabela fidelã a întregii
lui vieþi de ºcolar.
Pentru înlesnirea cãutãrilor, va servi un repertoriu alfabetic, care va arãta
pagina matricolei ce corespunde la fiecare ºcolar.
Numai dispoziþiunea matricolelor în modul acesta va permite a se înlãtura
dificultãþile ce aduce acum mutarea ºcolarilor de la o ºcoalã la alta. Când un ºcolar
care a fãcut câteva clase la un gimnaziu, spre exemplu, vine a-ºi continua studiile
la alt gimnaziu, el aduce un certificat arãtând cã a fost promovat din clasa cutare,
însã fãrã nicio indicaþiune relativã la modul cum ºi-a fãcut studiile în clasele
precedente ºi la conduita ce a avut; aºa cã el este de tot necunoscut în ºcoala unde
vine. Dacã are trebuinþã, la terminare, de notele ce a dobândit în diferite clase,
trebuie sã umble cu petiþiuni pe la toate ºcoalele pe unde a trecut. De cele mai multe
ori, mai ales dacã în primele clase nu a avut note prea satisfãcãtoare, se mulþumesc
numai cu un certificat pentru ultima clasã, care ºi acela e de tot concis, mai ales în
ce priveºte conduita; de recompense ºi pedepse nici nu e vorba într-însul.
De aici înainte, ori de câte ori un ºcolar va pãrãsi o ºcoalã va cere ºi va
dobândi o copie exactã de pe întreaga sã partidã din matricolã, subsemnatã de
director ºi de secretar ºi întãritã cu sigiliul ºcoalei. Când se va înscrie în altã
ºcoalã, aceastã copie se va transcrie întocmai la partida ce i se va deschide din
nou în ºcoala unde a venit, cu menþiunea cuvenitã cã, pânã la data noii înscrieri,
ºcolarul a urmat în cutare ºcoalã.
Lipsa acestor precauþiuni elementare dã astãzi loc la multe neajunsuri, ºi
chiar abuzuri.

[Despre absenþe]
Rãmâne sã vorbesc despre absenþe. Aceasta este una din plagele învãþãmântului, nu numai secundar, ci ºi primar. Sunt ºcolari care nu vin la ºcoalã nici
jumãtate din zilele câte ar trebui sã vinã: lipsesc de câte ori li se pare o lecþiune
mai grea, ori când au alte treburi, ori când vor numai sã se preumble.
Regulamentul nu pune altã stavilã absenþelor, decât cã zice cã lipsurile
nelegitimate au influenþã asupra clasificaþiunii de moralitate (art. 28); însã pe
lângã cã nici aceasta nu se face mai niciodatã, ce sancþiune are, chiar când se
face? Nota de conduitã nu are alt efect decât de a lipsi pe ºcolar de premiu, dacã
e mai micã decât 7; însã premiaþii nu sunt decât trei într-o clasã; ceilalþi nu se
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tulburã deloc de nota de conduitã. Afarã de aceasta, condescendenþa rãu înþeleasã a pãrinþilor ºi corespondenþelor face cã absenþele se motiveazã mai totdeauna; pãrinþii care se fac astfel complicii neregularitãþilor copiilor lor ºi le
înlesnesc a înºela pe profesori, nu-ºi dau seamã de ce fac; ba încã tot ei acuzã
pe profesori de relele deprinderi ºi de ignoranþa fiilor lor. Oricum ar fi, încercãrile de severitate ale unor consilii ºcolare, care au voit sã aplice pedepse celor
ce absenteazã fãrã motiv, au fost eludate. Alteori se dau regulamentelor niºte
interpretãri care duc la consecvenþele cele mai rele; astfel am vãzut un liceu
unde promoþiunea se fãcea numai dupã media anualã a notelor ºi dupã nota de
la examen; ºcolarii veneau la ºcoalã pânã îºi adunau numãrul de puncte necesar
pentru a avea media, ºi pe urmã nu se mai arãtau pânã la examen; matricola era
jumãtate albã pe lunile de la februarie pânã la mai inclusiv. La acelaºi liceu,
disciplina era cât se poate de slabã, ceea ce este încã o dovadã cã frecventarea
neregulatã influenþeazã, nu numai învãþãtura, dar ºi conduita.
Trebuie sã se ia contra absenþelor mãsuri mai puþin iluzorii decât cele
actuale. Reducerea notei medii anuale în proporþiune cu numãrul absenþelor mi
se pare o mãsurã eficace ºi dreaptã: eficace, pentru cã nicio pedeapsã nu e mai
simþitoare pentru un ºcolar decât o scãdere de notã, care poate avea pentru
dânsul consecinþe grave în privinþa clasificaþiunii, ºi poate chiar a promoþiunii;
dreaptã, pentru cã învãþãtura unui ºcolar regulat este evident cã nu se poate
compara în seriozitate cu a unuia care vine la ºcoalã numai când îi place. Acest
din urmã nu vine când e de învãþat o parte de materie mai grea ºi alege numai
zilele când, fiind ascultat, va avea sã fie întrebat asupra pãrþilor celor mai
uºoare; nota ce capãtã el atunci are oare aceeaºi greutate ca ºi a aceluia care a
fost totdeauna prezent în clasã ºi nu s-a temut a fi interogat oricând?
Unii lipsesc în mod sistematic de la unele materii; spre exemplu, nu vin
niciodatã la cursul de matematicã sau la altele. Profesorii de desen, de muzicã
ºi de gimnasticã sunt mai adeseori victima acestui fel de ostracism.
Cred dar nimerit ideea de a se face o scãdere notei medii de la fiecare obiect
de pe primele 9 luni ale anului ºcolar, potrivit cu numãrul absenþelor de la acel
obiect, ºi anume: câte 1/30 din nota medie pentru fiecare numãr de absenþe motivate egal cu 10% din numãrul lecþiunilor de peste an ºi câte 2/30 pentru acelaºi
numãr de absenþe nemotivate. Aceasta sã se facã pentru fiecare obiect în parte.
Penalitatea aceasta nu se va putea evita decât dacã acel care a absentat
motivat va rãspunde la o interogaþiune de aproape asupra materiei fãcute în
absenþa lui; iar în caz de absenþe nemotivate, aceastã interogaþiune va reduce
pedeapsa la a patra parte.
Recunosc cã aplicarea acestei din urmã clauze, deºi dreaptã, ar da loc la
dificultãþi practice; de aceea mã mulþumesc a o indica numai, pentru ca discuþiunea sã arate pânã la ce punct se poate introduce.
Pe lângã acestea trebuie ca directorii sã se arate mai severi în aprecierea
motivelor de absenþe. Adeseori se ºtie cu siguranþã cã motivele ce se dau nu sunt
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adevãrate, sau chiar cã certificatele de boalã ce se aduc de ºcolari sunt false; ºi
cu toate astea se admit. Se scuzeazã, ca cauzate de boalã, absenþe fãcute la un
obiect într-o zi, când se constatã cã ºcolarul a venit la toate celelalte obiecte din
acea zi. Dacã directorii ºi diriginþii ºi-ar fi înþeles ºi fãcut mai bine datoria, nu
ar fi ajuns lucrurile acolo unde sunt astãzi.
* * *
Constatarea regulatã a absenþelor cere facerea apelului nominal de fiecare
profesor la fiecare lecþiune. Aceasta însã cauzeazã o enormã pierdere de timp,
mai ales când e mai numeroasã. S-ar putea întrebuinþa sistema urmãtoare, pe care
am vãzut-o aplicatã cu succes în unele locuri: clasa se împarte în diviziuni de
câte 10 sau 12 ºcolari; unul din ei noteazã la fiecare lecþiune numele celor absenþi
din diviziunea lui, pe care le comunicã profesorului la intrarea sã în clasã. Cu
modul acesta apelul se face regulat, fãrã nicio pierdere de vreme. Cu puþinã
atenþiune, sistemul acesta poate funcþiona foarte bine, cãci mijloacele de control
nu lipsesc profesorului, pentru a se evita ne-regularitãþile din partea monitorilor.

[Educaþiunea în ºcoale]
Un foarte grav defect al întregului nostru învãþãmânt, fãrã excepþiune, este
de a nu se ocupa decât de instrucþiune ºi nicidecum de educaþiunea tinerimii. Tot
ce se face, tot ce se plãnuieºte este numai pentru programe, material didactic ºi
alte lucruri ce au de scop a introduce în mintea copiilor cea mai mare dozã
posibilã de cunoºtinþe. Negreºit, o instrucþiune solidã ºi variatã este indispensabilã unui om în împlinirea datoriilor sale ºi cãtre sine, ºi cãtre familia sa, ºi
cãtre patrie; însã ea nu este de ajuns pentru a satisface toate trebuinþele vieþii
complete, dupã cum a numit-o un mare filosof modern. Mai trebuie ca omul sã
aibã cunoºtinþa exactã a tuturor drepturilor ºi datoriilor sale, precum ºi conºtiinþa,
convicþiunea intimã ºi profundã cã prin neobservarea ºi neîndeplinirea lor nu
poate fi fericit în viaþã; trebuie sã aibã atât de mult deprinderea de a-ºi face
datoria, încât sã ºi-o facã în mod natural, cu plãcere ºi fãrã greutate; sã sufere
când nu ºi-ar face-o.
În ºcoalele noastre se face ceva pentru a da tinerimii asemenea deprinderi?
Nicidecum. Profesorul, când a spus ºcolarului cã Alexandru cel Mare ºi-a
pierdut coiful în bãtãlia de la Granic sau când a pus vorbe româneºti în locul
altora latineºti dintr-o carte, crede cã nu mai are altceva de fãcut; ºcolarul, când
ºi-a scris verbul ce i s-a dat sã conjuge sau a învãþat pagina ce i s-a dat sã
reciteze, socoteºte cã nu i se mai poate cere nimic. ªi unul, ºi altul se înºealã, ºi

+Opere_vol_I_final_bun.qxd

12/2/2009

11:14 AM

Page 221

1884–1888 / 221

mai mult profesorul decât ºcolarul; cãci ºcoala are de scop de a forma buni
pãrinþi de familie ºi buni cetãþeni, ºi instrucþiunea ce se dã copiilor este, nu un
scop, ci unul din mijloacele de a se ajunge acolo. Se poate prea bine concepe un
bun cetãþean ºi pãrinte de familie care nu ºtie istoria coifului lui Alexandru cel
Mare; însã cineva care nu va avea iubire de familie ºi de þarã, onestitate, curaj
civic ºi militar, abnegaþiune, simþ de dreptate, activitate, energie, nu e cu putinþã
a fi cetãþean folositor; din contra, va fi mai mult decât un ignorant o piedicã,
dacã nu un pericol pentru þara ºi familia lui.
Ce facem noi ca sã dezvoltãm ºi sã întãrim aceste calitãþi în tinerime?
Nimic, absolut nimic.
Ce ar trebui sã facem?
Nu profesând ex catedra se pot dobândi asemenea rezultate. Nu ºtiu ce
pedagog zicea cã o ºcoalã fãrã catedrã de moralã i se pare o monstruozitate. Însã
la noi nu catedra de moralã lipseºte; cãci ce altã este catedra de religie, dacã
lãsãm la o parte istoria sacrã? Cursul de filosofie încã cuprinde morala, în
termeni expreºi. Cu aceasta însã nu se face nimic. Am vãzut de multe ori ºcolari
spunându-ºi lecþia de filosofie sau de catehism, pe care o recitau cu exactitate;
însã convingerea lipseºte totdeauna; ºi chiar dacã ar avea-o în momentul acela,
nu ar dobândi prin aceasta deprinderea datoriei aºa cum am definit-o mai sus.
Adevãratul curs de moralã trebuie sã se facã, nu prin precepte debitate de
pe catedrã ºi de un singur profesor; ci cât trãieºte, copilul trebuie sã fie cuprins
într-o atmosferã de moralitate din care sã nu iasã niciun moment. În ºcoalã, tot
învãþãmântul trebuie sã fie îmbibat de dânsa. Sã nu se scape nicio ocaziune de
a se pune în ochii copiilor exemple de virtuþi ºi învãþãminte morale ce rezultã
chiar din lecþiunea zilei; trebuie sã se adreseze cineva la imaginaþiunea, la
ardoarea lor tinereascã, ca sã provoace entuziasmul lor pentru bine ºi aversiunea
lor pentru rãu. Aceasta sã se facã, nu o datã, nu de douã ori, nu ca un lucru scris
în program, ci în tot momentul ºi ca o suflare care sã pãtrundã ºi sã însufleþeascã
tot învãþãmântul. Nu e vorbã, sunt obiecte care nu sunt destul de proprii pentru
un astfel de învãþãmânt; însã la noi nu se face aºa nici pentru unul chiar pentru
cele care altfel îºi pierd cea mai mare parte din interes, cum sunt istoria, ºi, în
mare parte, cursurile de limbi.
Nici atâta însã nu ar ajunge. Cele ce se spun în ºcoalã, ori cum s-ar face, tot
nu sunt decât vorbe care zboarã, ºi urma ce vor lãsa în spiritul ºi inima copiilor
va fi trecãtoare, dacã chiar ºcoala nu va da exemple vii de ceea ce în clasã se
spune numai din gurã. Conduita profesorilor, regula din ºcoalã au o influenþã
enormã asupra moralitãþii ºcolarilor. Ceea ce vedem înºine pe toatã ziua
dovedeºte mai bine decât multe volume groase acest adevãr. În care ºcoalã sunt
ºcolari mai disciplinaþi, mai modeºti, mai lucrãtori decât acolo unde profesorii
îºi împlinesc cu exactitate datoria, unde administraþiunea este dreaptã ºi fãrã
slãbiciune? Unde se vãd copii turbulenþi, cu tot felul de deprinderi rele, nesupuºi
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ºi insolenþi, cu conduita deplorabilã chiar în oraº ºi în familie, neglijenþi la
studiu? Acolo unde sunt profesori a cãror conduitã e un exemplu de neglijenþã,
de neîmplinire a datoriilor, de nedisciplinã; acolo unde administraþiunea ºcolarã
este slabã, indulgentã când nu trebuie, nedreaptã sau neglijentã. Exemple aº
putea cita oricâte. ªi e de observat cã un exemplu rãu dã cu mult mai multe
fructe rele decât fructele bune ce dã exemplul bun. Într-o ºcoalã e destul sã fie
un profesor cu o conduitã rea pentru ca toatã ºcoala sã fie infectatã; ba chiar
colegii lui se influenþeazã de exemplul lui. Din contra, exemplele bune se pierd
de multe ori; ºi mai adesea se vede un profesor corect influenþat de exemplul
unui coleg rãu, decât contrariul.
Negreºit, cele ce spun în acest paragraf nu se pot regula prin legi ºi
regulamente; trebuie ca profesorii sã-ºi înþeleagã ei de la sine datoria în modul
acesta. Cu toate acestea nu se poate contesta cã autoritãþile ºcolare superioare au
lucrat totdeauna ca ºi când ar da puþinã importanþã consideraþiunilor de felul
acesta. Conduita profesorilor, nu numai în ºcoalã, dar ºi în societate a preocupat
foarte puþin pe minister. Sunt însã unii a cãror prezenþã în ºcoalã este un adevãrat
scandal; generaþiuni întregi de copii îºi vãd moralitatea compromisã prin
exemplul ce au mereu în ochi de dezordinele ºi chiar viciile cele mai abjecte ale
unor profesori. Cu toate acestea, aceºti oameni nedemni continuã de zeci de ani
a ocupa posturile cele mai respectabile, pe care le dezonoreazã fãrã ruºine.
Mã grãbesc a adãuga cã profesorii ajunºi în acest grad de cãdere sunt rari
de tot; însã, oricum, prezenþa lor într-un corp respectabil este o dezonoare pentru corpul întreg, ºi e de ajuns pentru a dovedi indiferenþa de care vorbeam în
privinþa moralitãþii profesorilor.
Concluziunea mea este: sã se loveascã fãrã cruþare toþi aceia care sunt
nedemni prin conduita lor de numele de profesori; sã nu se cruþe nicio ostenealã
pentru a face pe profesori sã-ºi facã datoria cu exactitate; sã se fortifice disciplina
ºcolarã prin toate mijloacele posibile; sã se dea mai multã atenþiune regularitãþii
administraþiunii interioare a ºcoalelor; sã se lucreze, prin circulare, prin comunicaþiuni directe sau altminteri, pentru a lumina pe profesori asupra modului cum
trebuie sã-ºi înþeleagã datoria de moralizatori ai tinerimii. Notei de conduitã trebuie
sã i se dea o importanþã pe care nu o are astãzi; sã se þinã în seamã, spre exemplu,
la promoþiune, împreunã cu notele de la studiu, ºi cu un coeficient ridicat.
Aceste lucruri constituie una din datoriile cele mai principale ale autoritãþii
ºcolare, mai ales la noi unde, din nenorocire, nu se poate totdeauna conta pe
concursul familiilor pentru a face ceea ce nu se face în ºcoalã. În adevãr, sunt
mulþi pãrinþi care-ºi înþeleg datoriile cãtre copii într-un mod rãu nimerit. Regula
lor de educaþiune constã întru a se dezinteresa cu totul de conduita fiilor lor.
Sunt prea puþini pãrinþi care se intereseazã ºi urmãresc de aproape lucrãrile
copiilor; foarte mulþi din ei nu calcã niciodatã pe la ºcoalã pentru a cere
informaþiuni. Chiar examenele se fac în prezenþa a foarte puþini pãrinþi, de multe
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ori a niciunuia. Biletele de sãptãmânã, cu notele ºcolarilor, se întorc deseori fãrã
mãcar sã fi fost deschise de pãrinþi. Conduita ºcolarilor afarã din ºcoalã este cu
totul neprivegheatã, din care cauzã la finitul cursului mulþi ºcolari au cãpãtat
mai multe obiceiuri rele decât ºtiinþã. Unii pãrinþi merg pânã acolo cã se revoltã
când directorul sau profesorul uzeazã de mijloace represive cu fiii lor, ºi nu
lipsesc a lua partida(106) acestora contra acelora. Ce e mai rãu este cã ministerul
le dã uneori dreptate chiar când nu o au, fãrã a mai întreba direcþiunea. Aºa se
întâmplã cã o pedeapsã aplicatã astãzi la ºcoalã este ridicatã peste trei zile de
minister. Din aceastã cauzã unele direcþiuni nici nu mai cuteazã a se arãta
energice, de vreme ce energia lor nu serveºte decât a mãri dezordinea.
Trebuie, tocmai, din contra, sã se întãreascã ºi sã se întindã autoritatea
profesorilor ºi a directorului; sã li se recunoascã dreptul de a cenzura ºi pedepsi,
nu numai conduita în ºcoalã, dar chiar în locurile publice. Aceasta nu ar fi ceva
fãrã exemplu: în oraºele universitare din Germania ºi Anglia este ºtiut cã
rectorul, sau un alt funcþionar de sub autoritatea lui, are dreptul de a vizita pe
ºcolari chiar în casele lor, ºi nicio parte din viaþa acestora nu e scutitã de
controlul autoritãþii ºcolare. Ceea ce cer eu este cu mult mai puþin decât atâta.
* * *
ªcoala mai are în stat un rol; ea trebuie sã dezvolte ºi sã întreþinã iubirea de
patrie, sã fie sprijinul cel mai puternic al naþionalitãþii unui popor. Exemplul
tuturor naþiunilor este faþã, pentru a ne dovedi aceasta; chiar noi, nu întreþinem
ºcoli române în Macedonia? care este altul scopul lor decât de a nu lãsa sã fie
copleºitã naþionalitatea românilor de acolo? ªi chiar dacã ar lipsi orice alt
exemplu, formidabila putere germanã de astãzi, care este în mare parte opera
baronului Altenstein(107), nu ar fi de ajuns pentru a arãta ce forþã poate da ºcoala
unui popor?
În ºcoalele noastre, ideea naþionalitãþii nu se vede arãtându-se nicãieri. Cine
intrã într-o ºcoalã româneascã, ar putea tot aºa de bine sã se creadã în America sau
în India, cât ºi în România. Numele patriei româneºti nu se aude nicãieri; nicio
încercare de a se dezvolta patriotismul copiilor, niciun apel la sentimentele nobile
care totdeauna se aflã în inima tinerimii ºi care nu aºteaptã decât sã fie dezvelite
ºi bine dirijate pentru a da cele mai minunate rezultate. Cursul de istorie naþionalã
este o înºirare de date, de bãtãlii, de fapte de tot felul, recitare fastidioasã ºi cu
totul inutilã. Ce nu s-ar putea face dacã nu s-ar vorbi despre ªtefan cel Mare, Petru
Rareº ºi Mihai Viteazul ca ºi când ar fi fost niºte simpli ºefi din Patagonia! De mai
bine de un an ºi jumãtate de când inspectez ºcolile, am asistat de multe ori la
cursul de limba românã, unde se cer recitãri de bucãþi alese. Niciodatã nu am auzit
în gura ºcolarilor Sentinela românã(108) ºi atâtea alte bucãþi admirabile ºi de prozã
ºi de poezie, care ar fi aºa de potrivite pentru a aprinde patriotismul, fãrã de a lipsi
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ºi de la scopul curat literar pentru care sunt puse în programã. Cântecele ce se
învaþã în ºcoalã, când se învaþã, sunt de tot felul; niciunul însã nu se raportã, mãcar
de departe, la ideile patriotice. Se tot acuzã tinerimea noastrã de lipsã de
sentimente, de tendinþe materialiste, ºi câte altele; însã oare numai tinerimea e de
vinã? Când s-a vãzut vreodatã cineva punând cât de puþin foc a deºtepta
entuziasmul ei pentru ideile nobile, cãutând a-i da mândria naþionalã, încrederea
în poporul din care face parte ºi în destinele lui viitoare? Dacã s-ar face aºa, s-ar
întrebuinþa în bine o forþã enormã, pe care noi ori o pierdem de tot, ori o lãsãm sã
facã din când în când exploziuni stricãtoare.
Indiferenþa noastrã în punctul acesta, trebuie sã ne gândim ca ne atrage o
gravã responsabilitate; cãci din cauza ei se împuþineazã mult vitalitatea þãrii ºi în
situatiunea în care ne aflãm nu e permis a neglija nimic în lupta pentru existenþã.

[Învãþãmântul privat]
Îmi rãmâne sã vorbesc despre învãþãmântul privat, pe care e de mirare cum
legea din 1864 l-a lãsat într-o uitare aproape completã, deºi de altminteri e plinã
de vederi destul de întinse. Cele câteva articole ce privesc ºcolile private (406
pânã la 417) nu prevãd nimic alt decât trebuinþa unei autorizaþiuni a ministerului
pentru a putea funcþiona ºi dreptul revizorilor ºi sub-revizorilor primari de a le
inspecta. Aceastã din urmã clauzã deja aratã cã legea nu e suficientã, pentru cã
dintr-însa se vede cã legislatorul nu s-a gândit decât la învãþãmântul privat
primar. De altã parte, ministerul nu a uzat totdeauna nici chiar de dreptul ce are
de a nu lãsa sã funcþioneze ºcoli neautorizate de dânsul ºi de a închide pe cele
care funcþioneazã rãu. Eu cunosc multe ºcoli private încã neautorizate, deºi sunt
deschise de mulþi ani; ºi nu ºtiu sã se fi închis niciuna vreodatã, deºi e mare
numãrul celor ce ar merita aceastã mãsurã de rigoare.
În ce priveºte învãþãmântul privat în genere, e greu a se distinge ce sistemã
a urmat ministerul. De ºcoalele private de curs primar, mai deseori cunoscute
sub numele de pensionate sau institute de bãieþi sau de fete, se pare cã s-a
dezintersat cu totul, cãci privegherea ce s-a exercitat asupra lor a fost totdeauna
aproape nulã; ºi chiar când ajungea la cunoºtinþa ministerului neregularitãþi
comise într-însele, nu se fãcea nimic. Astfel e cu ºcolile ce funcþioneazã fãrã
autorizaþiune, ºi cu cele care au lãsat de dorit în privinþa moralitãþii sau a igienei.
Anul trecut, revizorul ºcolar din Dobrogea a descoperit cã în unele ºcoli bulgare
de acolo se urmeazã o geografie tipãritã la Sofia, în care toatã Dobrogea e pusã
ca aparþinând Bulgariei; în loc de a se lua mãsurile cele mai riguroase contra
ºcolilor ºi a profesorilor care sfidau cu atâta cutezanþã þara în care trãesc, nu s-a
fãcut nimic; sunt sigur cã în momentul acesta toate ºcolile bulgare din Dobrogea
sunt pline de acea geografie.
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Alta a fost situaþiunea ºcolilor private secundare ºi a ºcolarilor care se
pregãtesc în particular de cursul secundar, pentru a-ºi trece examenele la ºcolile
statului. Nici asupra acestora nu s-a exercitat vreun control, ba încã mai puþin
decât la celelalte. Cu toate acestea nu se poate zice cã ministerul a dat probã de
indiferenþã în privinþa lor; însã atitudinea lui în faþa lor a fost foarte variabilã.
La unele momente ele se bucurau de imunitãþi foarte întinse, mai mult chiar
decât ºcolile statului; aºa spre exemplu, regulamentul de bacalaureat care a
precedat pe cel acum în vigoare, admitea la examenul de bacalaureat pe ºcolarii
care prezentau un certificat de la un institut privat cum cã au trecut materiile de
liceu; pe când absolvenþii liceelor statului trebuiau sã justifice cã au trecut
examenul de clasa a VII-a. Alteori, din contra, li s-au fãcut piedici.
În genere se poate zice cã învãþãmântul privat nu este vãzut cu ochi buni la
noi. E adevãrat cã în mare parte el justificã opiniunea nefavorabilã de care se
bucurã. Însã punctul de vedere din care se pun de cele mai multe oricei care
condamnã învãþãmântul privat nu este cel adevãrat. Nu i se imputã cã este de
calitate cu totul inferioarã sau în cantitate nesuficientã sau cã nu garanteazã
destul educaþiunea copiilor ºi alte obiecþiuni de felul acesta, ci se învinovãþeºte
pentru cã face concurenþã învãþãmântului statului.
Vorba aceasta nu este aici nicidecum la locul ei. Nu cumva statul are
monopolul învãþãmântului? Dupã Constituþiune, învãþãmântul este liber. Are
statul din învãþãmânt vreun beneficiu pe care nu-i place sã-l împartã cu alþii?
Aceasta e departe de a fi adevãrat; ºi, chiar dacã ar fi, statul nu este comerciant,
pentru ca interesul sãu bãnesc sã primeze pe toate celelalte.
Statul are o datorie mare ºi neînlãturabilã: sã procure învãþãmântul tuturor
celor care vor sã-l aibã; copiilor între 8 ºi 12 ani, trebuie sã li procure chiar fãrã
voia lor, de vreme ce la aceastã vârstã învãþãmântul este obligatoriu. Este el în
stare sã-ºi împlineascã aceastã datorie? Un mic calcul va rãspunde:
Sunt în þarã aproximativ 385.000 copii de 8 pânã la 12 ani în comunele
rurale ºi 77.000 în cele urbane.
Un învãþãtor rural nu poate conduce o ºcoalã populatã de mai mult de 50
ºcolari, împãrþiþi în diferite clase. Ar trebui dar cel puþin 7.700 ºcoli rurale; zic
cel puþin, pentru cã numãrul cel mare de cãtune, care n-au de unde da 50 de
ºcolari ºi depãrtarea dintre dânsele ar face necesar în realitate un mai mare
numãr de ºcoli. Tot asemenea, comunele urbane ar avea trebuinþã de cel puþin
385 ºcoli primare urbane de câte patru clase cu câte 50 ºcolari.
Dacã din cele 7.700 ºcoli rurale ar fi, cum sunt ºi astãzi, cam jumãtate ºcoli
de gradul I ºi jumãtate de gradul al II-lea, personalul lor ar costa pe an 6.930.000
lei. Dacã socotim cel puþin 300 lei preþul materialului didactic necesar unei ºcoli
rurale, cele 7.700 ºcoli rurale ar necesita un capital de 2.310.000 lei, care ar
introduce în bugetul statului o anuitate de 161.700 lei pe an în timp de 25 de ani.
Cu totul, învãþãmântul rural ar costa dar pe stat 7.091.700 lei pe an.
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La ºcoalele primare urbane, personalul didactic al celor 385 ºcoli, a câte
patru institutori la fiecare ºcoalã ºi câte 225 lei pe lunã fiecare, dupã lege, ar
costa 4.158.000 lei pe an. Materialul didactic al fiecãrei ºcoli trebuie evaluat la
cel puþin 500 lei, ceea ce dã iarãºi o anuitate de 13.475 lei în timp de 25 ani. În
fine cheltuielile de cancelarie, a câte 144 lei pe an, se urcã la 55.440 lei. Peste
tot dar ºcolile primare urbane ar costa 4.226.915 lei pe an.
Pentru învãþãmântul secundar, sã ne punem în ipoteza cã s-ar aplica nu mai
mult decât prescripþiunile legii din 1864, care cere 9 licee cu internate, 32
gimnazii, 8 ºcoli centrale de fete cu internate, 8 seminarii cu internate, ºcoli
reale ºi ºcoli comerciale. Însã liceele de astãzi cu internate costã fiecare câte
minimum 120.000 lei pe an; un gimnaziu, 46.000 lei; o ºcoalã centralã de fete,
71.300 lei; un seminar de gradul I, 35.000 lei; un seminar de gradul II, 70.000
lei. Aºadar numai aceste patru categorii de ºcoli ar trebui sã coste 3.472.400 lei,
la care ar trebui sã se adauge aproximativ 1.240.000 lei, anuitãþile în timp de 25
ani a preþului localurilor; peste tot dar 4.712.400 lei; ºi în cifra aceasta nu intrã
nici ºcolile reale, nici gimnaziile reale, nici externatele ºi ºcolile profesionale de
fete, nici ºcolile comerciale, nici cele normale primare. Prin urmare, de vom
pune 6.000.000 lei pe an pentru învãþãmântul secundar nu va fi prea mult.
Aºadar, singur învãþãmântul primar ºi secundar ar trebui sã coste numai pe
stat cel puþin 17 1/2 milioane pe an, ºi dacã am zice 19 sau 20 milioane, încã nu
am exagera. În bugetul de pe 1884–1885, el este prevãzut abia cu 6.082.592 lei.
Vedem dar cã va trece încã multã vreme pânã când statul sã fie în stare a da
singur învãþãmântul în mãsura necesarã. Pânã atunci el nu trebuie sã se
lipseascã de ajutorul ce poate avea de la iniþiativa privatã; din contrã, se caute a
trage dintr-însa cel mai mare folos posibil.
E greºit sistema, pe care de mai multe ori în cursul acestui raport am vãzut-o urmatã, de a cãuta sã se extermineze ceea ce se pare cã nu produce rezultatele dorite, fãrã a cãuta mai întâi de aproape care sunt cauzele rãului, ºi dacã
nu s-ar putea, prin îndreptarea lor, sã se aibã rezultate utile.
În ceea ce priveºte învãþãmântul privat, nu se poate zice eã s-a cãutat a se
anihila; însã este în privinþa lui o neîncredere din care lesne pot ieºi mãsuri ce
ar aduce paralizarea lui totalã.
E foarte adevãrat cã, afarã de un numãr imperceptibil de excepþiuni,
învãþãmântul privat de la noi este astãzi mai mult un rãu decât un bine; cele mai
multe din persoanele care exploateazã institutele private îºi aduc prea mult
aminte de regula comercialã: a da cât se poate mai puþinã marfã pentru cât se
poate mai mulþi bani; de aceea copiii care îºi fac studiile în acele institute rareori
capãtã o instrucþiune suficientã ºi în calitate ºi în cantitate. Cu toate acestea
iniþiativa privatã în învãþãmânt este o forþã considerabilã ºi eu cred cã, cu o bunã
direcþiune ºi o priveghere de aproape, poate sã dea rezultate foarte însemnate. A
ne lipsi de dânsa ar fi o mare greºealã.
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Ceea ce a fãcut mult rãu învãþãmântului privat a fost lipsa totalã de interes,
cum ºi neîncrederea ce i s-a arãtat în toate ocaziunile; de aceea încercãrile
izolate de a se funda instituþiuni serioase au întâmpinat mari dificultãþi ºi puþine
din ele au reuºit. În mâna ministerului stã ca, fãrã sã cheltuiascã nimic, sã
schimbe aceastã stare de lucruri ºi sã punã la dispoziþiunea þãrii un învãþãmânt
suficient, care nu ar costa decât ceva ostenealã de priveghere.
Mai întâi, sã se uzeze de dreptul ce are ministerul de a nu lãsa sã funcþioneze decât ºcoli private autorizate. Aceste autorizaþiuni sã nu se libereze
oricum ar fi, ci numai dupã ce se va fi vãzut cã ºcoala are ce-i trebuie pentru a
funcþiona regulat ºi cu folos, ca personal didactic, local încãpãtor ºi igienic, ºi
altele. Tot asemenea, sã nu se renunþe la dreptul de a se închide ºcoalele ce nu
ar îndeplini aceste condiþiuni ºi sã se suprime fãrã cruþare toate cele care nu sunt
decât mijloace de speculã pentru niºte industriali fãrã scrupule, care nu eziteazã
a sacrifica interesului lor anii de studiu ai copiilor ce li se încredinþeazã.
Privegherea asupra învãþãmântului privat, în loc de a fi numai nominalã, ca
astãzi, sã fie realã ºi severã. Sã fie în atribuþiunile exprese ale inspectorilor ºi revizorilor de orice grad a inspecta regulat ºi de aproape toate ºcoalele private din
circumscripþiunea lor ºi a þine pe minister în curent cu tot ce se petrece
într-însele. Poate chiar sã fie necesar a se crea inspectori speciali pentru învãþãmântul privat, dacã personalul nu va fi de ajuns. De altã parte însã rapoartele lor
sã nu rãmânã fãrã efect.
În ceea ce priveºte programele ºi regulamentele fiecãrui ºcoli, pe cât timp
nu vor fi contrare legilor þãrii ºi bunelor moravuri, ministerul nu poate impune
nicio condiþiune, de vreme ce învãþãmântul este liber. Ceea ce este în drept
ministerul a face este sã privegheze ca învãþãmântul dat în fiecare ºcoalã sã
cuprindã totdeauna cel puþin ceea ce formeazã, dupã art. 32 din lege, învãþãmântul obligatoriu1. Inspecþiunile vor trebui sã aibã aceasta în vedere cu
deosebire. Se va putea chiar impune condiþiunea ca toþi copiii ce urmeazã în
ºcoalele private sã justifice la un moment oarecare cunoºtinþa lucrurilor ce
formeazã obiectul învãþãmântului obligatoriu, ºi aceasta printr-un examen
înaintea unei comisiuni formatã de minister. Altminteri ºcoalele private ar fi un
mijloc de a eluda legea obligativitãþii învãþãmântului.
Dacã însã statul nu poate avea în învãþãmântul privat mai mult amestec
decât am spus, este un caz în care intervenþiunea sa nu numai cã este justã ºi
necesarã, dar este chiar doritã ºi cerutã.
1. Autorul se referã aici la art. 31 ºi 32 ale legii din 1864. Art. 31: „Instrucþiunea
elementarã este obligatorie pentru toþi copiii de amândouã sexele, începând de la 8 pânã la
12 ani împliniþi ai etãþii.“ Art. 32: „Instrucþiunea obligatorie va cuprinde urmãtoarele obiecte
de studiu: citirea ºi scrierea, catehismul, noþiuni de igienã, de gramaticã, de geografie, de
istoria þãrii, de dreptul administrativ al þãrii, cele patru lucrãri din aritmeticã, sistema legalã
a mãsurilor ºi a greutãþilor“.
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Mai multe ºcoale private ºi-au luat ca þintã a da învãþãmântul din ºcoalele
statului. Douã sau trei din ele au toate elementele necesare pentru a da cele mai
bune rezultate. Sunt apoi tineri care îºi fac studiile îndeosebi, în familia lor. Însã
toþi ºcolarii preparaþi într-un fel sau într-altul au trebuinþã de a li se recunoaºte
în mod oficial capacitatea, pentru a putea dobândi drepturile ce conferã studiile
fãcute în ºcoalele statului.
Dupã mine, curentul acesta ar trebui, nu împiedecat, ci regulat ºi utilizat.
În adevãr, am vãzut cã statul nu este în putere de a procura singur toate
instituþiunile de culturã de care are trebuinþã þara. Dar dacã vine iniþiativa
privatã sã aducã concursul sãu, trebuie sã se respingã? Negreºit cã nu. Din
contra, sã se încurajeze ºi sã i se înlesneascã calea; cãci idealul, cel puþin în materie de învãþãmânt, este ca þara sã fie în stare a-ºi procura singurã învãþãmântul,
fãrã concursul guvernului. Aici mai bine decât oriunde se poate aplica cuvântul
unui mare ministru: „Cel mai bun guvern este acela care lucreazã ca sã se facã
inutil“. Cu toatã forma sã paradoxalã, vorba aceasta este foarte la locul ei în
chestia învãþãmântului. Sã ne aducem aminte cã în Statele Unite, þarã unde
învãþãmântul este poate cel mai înfloritor, guvernele nu cheltuiesc cu ºcolile
decât o micã parte din sumele ce costã ele, deºi aceste sume sunt colosale; cãci
cheltuielile fãcute cu ºcolile se urcã pe an la 12 lei pe cap de locuitor. Ca sã ne
facem idee de enormitatea acestei cifre, sã ne gândim cã românia ar trebui sã
cheltuiascã 60 milioane pe an ca sã fie pe acelaºi picior cu Statele Unite.
Fãrã îndoialã, împrejurãrile din þara noastrã sunt cu totul altele decât în
Statele Unite, ºi nici nu-mi trece prin minte a susþine cã pentru ºcolile noastre
ar fi potrivit regimul american, care e caracterizat printr-o libertate fãrã margini.
Însã exemplul Americii îmi serveºte ca sã dovedesc cã se pot avea rezultate excelente prin iniþiativa privatã, când este bine întrebuinþatã.
Nu contestez ca neîncrederea ce se aratã la noi ºcolilor private ºi preparaþiunilor fãcute în particular este justificatã de 99 ori din 100. Socotesc însã cã
ar fi fost mai folositor a se întrebuinþa ostenelile ce-ºi da statul ca sã se apere de
invaziunea învãþãmântului liber, întru a-l face pe cât se poate sã prezinte mai
multe garanþii.
Sã presupunem o ºcoalã privatã constituitã în cele mai bune condiþiuni
posibile: având un personal didactic suficient ºi ca numãr ºi ca capacitate; local,
material didactic, programe ºi regulamente bune ºi aplicate, conforme în totul cu
cele din ºcolile similare ale statului; sã admitem cã ministerul exercitã în acea
ºcoalã o priveghere de aproape ºi în cursul anului ºi la examene ºi cã constatã
totdeauna rezultate excelente. Dacã ºcoala ar da instrucþiunea la 200 copii ºi dacã
statul ar refuza a recunoaºte vreun drept acestor copii, care ºi-au fãcut studiile sub
ochii lui ºi în aºa de bune condiþiuni, nu este aºa cã ar face o greºealã? Cu acestea,
mai întâi face iluzorie libertatea învãþãmântului, de vreme ce închide cu desãvârºire
calea oarecãror cariere tuturor celor ce nu vin în ºcoalele sale. De altã parte ar face
viaþa foarte grea, dacã nu imposibilã, unei instituþiuni bune ce da instrucþiunea la
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200 copii, care ar cãuta sã vinã în ºcoalele statului, dacã cealaltã ar fi silitã sã se
închidã; ºi deoarece ºcoalele statului nu sunt de ajuns pentru a primi pe toþi copiii
în vârstã de a învãþa carte, cei 200 ar fi condamnaþi a rãmâne lipsiþi de instrucþiune,
sau a se instrui ºi a rãmâne pentru totdeauna într-o situaþiune de inferioritate.
E dar evident cã, dacã învãþãmântul privat ar fi conform cu cel din ºcoalele
statului ºi ar da toate garanþiile cuvenite de seriozitate, ar fi în interesul statului a
recunoaºte studiile, fãcute într-însele întocmai ca ºi pe cele fãcute în ºcolile sale
proprii; merg chiar pânã a zice cã aceasta este, nu numai util, ci de datoria statului.
Se va zice cã greutatea este tocmai ca învãþãmântul privat sã prezinte toate
garanþiile necesare.
Aceasta este adevãrat; însã dacã un lucru necesar e greu, aceasta nu e un
cuvânt ca sã nu se întreprindã. Se va face cu mai multã anevoinþã, dar tot trebuie
sã se facã.
Chestiunea ºcolarilor liberi a preocupat pe minister destul de adeseori;
soluþiunea admisã astãzi este cuprinsã în art. 5 din regulamentul pentru bacalaureat din 10 decembrie 1882: Candidatul care va fi urmat studiile acasã sau în
institute private, va justifica mai întâi cã a depus examene regulate la finele
celor din urmã doi ani de studii la un liceu al statului.
Sã cercetãm aceastã soluþiune, atât în ipoteza conservãrii examenului de
bacalaureat, cât ºi în acea a suprimãrii lui.
În prima ipotezã, încercarea la care se supun ºcolarii liberi este nesuficientã,
în comparaþiune cu cea la care sunt supuºi cei din ºcolile statului. Aceºti din urmã
sunt datori, nu numai a trece regulat toate examenele de promoþiune din toate
clasele, ci ºi de a rãspunde tot anul la interogaþiuni. ªcolarii liberi sunt scutiþi de
toate aceste obligaþiuni, afarã de cele douã din urmã examene. Atâta nu e suficient
pentru a arãta gradul instrucþiunii lor ºi pe urmã le dã ºi un avantaj însemnat
asupra ºcolarilor din ºcoalele statului. Un alt avantaj ce au este cã regulamentul
nu precizeazã la ce epoci sunt datori ºcolarii liberi a trece cele douã examene; aºa
cã ei sunt admiºi a le trece la orice epocã a anului, pe când ºcolarii regulaþi nu le
pot trece decât la ianuarie, din care cauzã ei nu se pot prezenta, ca ºcolarii liberi,
la sesiunea de bacalaureat din ianuarie în anul când terminã clasa a VII-a.
Cea mai bunã dovadã de situaþiunea favorizatã ce s-a fãcut ºcolarilor liberi
este cã mulþi din cei din ºcoalele statului pãrãsesc clasa în cei din urmã doi ani,
pentru a profita de facultatea de a trece examenele mai repede, ceea ce îi face sã
economiseascã de multe ori un an. Profesorii secundari, care vãd cã li se despopuleazã clasele de cei mai buni din ºcolarii lor, fac opoziþiune ministerului când
acesta decide examinarea ºcolarilor liberi; însã opoziþiunea lor nu e bazatã pe
niciun text de lege sau de regulament. Acest rezultat absurd la care conduce regulamentul actual dovedeºte îndestul cã premisele cuprinse într-însul nu sunt drepte.
În caz când s-ar suprima bacalaureatul, legislaþiunea actualã ar fi încã ºi
mai imposibilã, cãci atunci cele douã examene finale ar þine singure loc ºi de
liceu ºi de bacalaureatul actual.
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Poate cã motivul dispoziþiunii din art. 5 a fost cã ministerul nu avea mijlocul
de a exercita un control mai serios asupra ºcolarilor liberi, sau cã a voit sã se
scuteascã de o priveghere, totdeauna ostenitoare ºi greu de exercitat. Însã de
vreme ce nimic bun nu se poate face fãrã o priveghere de aproape ºi fiindcã
regulamentarea raþionalã a învãþãmântului liber se impune ca ceva ce nu se mai
poate ocoli, tot va trebui pe viitor a se lua mãsuri de control mai severe decât cele
de acum; numai aºa se va putea face ca învãþãmântul liber sã funcþioneze alãturi
cu cel oficial ºi sã-i dea concursul sãu eficace, spre avantajul culturii naþionale.
Pentru ºcolarii care se preparã în particular, ar trebui sã se instituie, la douã sau
trei epoci hotãrâte pe an, comisiuni ad-hoc, însãrcinate a-i examina. Ele se vor
forma de minister ºi vor fi prezidate de un delegat al lui sau de inspectorul general;
prezidentul va avea drept de veto asupra notelor date de membrii comisiunii.
Candidaþii se vor înscrie prin petiþiune la minister sau la inspectorul general, cu opt
zile cel puþin înainte de epoca hotãrâtã pentru începerea examenului. Examenele
trebuie sã fie foarte riguroase: sã fie câte douã sau trei probe scrise la fiecare obiect;
examenele orale sã fie minuþioase; candidaþii sã fie încã datori a prezenta lucrãri
scrise de ale lor de peste an; Comisiunea va cãuta sã se convingã dacã aceste lucrãri
sunt în adevãr fãcute de dânºii. O severitate cât de mare este indispensabilã, cãci
aceste examene ar þine loc ºi de interogaþiunile din cursul anului; iar când
bacalaureatul s-ar suprima, pe baza lor se va elibera diploma de absolvire.
Pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate cu diurnele comisiunii, ºi poate
cu transportul membrilor ei, fiecare candidat va plãti o taxã anumitã pentru
fiecare examen.
Examenele de ºcolari liberi nu se vor face nici într-un caz în acelaºi timp
cu al ºcolarilor regulaþi din licee ºi gimnazii.
Rezultatele lor vor trebui confirmate de minister sau de inspectorul general
al circumscripþiunii. Se vor libera candidaþilor certificate, cu notele obþinute de
fiecare.
Pentru facerea examenelor de ºcolari liberi, se pot fixa deocamdatã numai
oraºele unde sunt licee de ale statului, sau ºi mai puþine. Mai târziu, dacã numãrul candidaþilor ar creºte mult, s-ar vedea dacã se cuvine a se înmulþi numãrul
oraºelor unde sã se facã examenele.
Se trec la ºcoalele private ce-ºi propun a da învãþãmântul dupã programa
oficialã. Sã li se impunã de a avea un personal didactic complet ºi recrutat din
oameni care sã întruneascã condiþiunile cerute de stat pentru profesorii sãi de
acelaºi grad; orice numire sau schimbare în personalul didactic sã se facã numai
cu ºtirea ºi consimþãmântul ministerului. Regulamentele ºi programele sã fie
aprobate de minister. Fiecare ºcoalã sã aibã o instalare convenabilã ºi un
material didactic suficient. Ministerul sã exercite un control continuu ºi de
aproape prin inspectorii sãi, cum ºi prin alte persoane delegate de dânsul la orice
epocã a anului. Examenele anuale sã se facã în prezenþa unei comisiuni numitã
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de minister, aºa cum am arãtat cã trebuie sã se facã ºi pentru ºcoalele statului.
În schimb, ministerul va recunoaºte certificatele liberate de ºcoalele ce vor
împlini aceste diferite condiþiuni, pe acelaºi picior ca ºi pe cele din ºcoalele sale
proprii. Acest drept se va putea retrage de minister, îndatã ce ºcoala ar înceta de
a mai fi la înãlþimea cuvenitã.
Mãsurile ce propun în privinþa ºcolarilor ce se preparã singuri nu au nimic
care sã provoace temeri; ele nu sunt decât regularizarea unei stãri de lucruri care
existã deja, însã în aºa condiþiuni cã încercãrile la care sunt acum supuºi ºcolarii
aceia nu prezintã nicio garanþie.
De altã parte însã e probabil cã recunoaºterea certificatelor ºcoalelor private se
va gãsi prea radicalã ºi cã se va ezita mult pânã sã se adopte. De se va respinge,
sunt sigur cã nu se va respinge pe motivul cã nu e o mãsurã dreaptã sau oportunã,
cãci cred cã am demonstrat îndestul dreptatea ºi oportunitatea ei; ci se va zice cã ar
putea da loc la abuzuri ºi cã ar fi de o aplicare dificilã. Însã, în ceea ce priveºte dificultãþile de aplicaþiune, ele nu sunt mai mari decât cele la care dã loc inspecþiunea
regulatã chiar a ºcoalelor statului. Temerea de abuzuri iarãºi nu ar fi fundatã; cãci
orice lege se face în ipoteza cã va fi aplicatã cu sinceritate; sã prescriu doar mãsuri
desiguranþã contra abuzurilor, ºi pe urmã este datoria autoritãþii superioare, ca sã
observe pãzirea lor. Dacã însã ministerul nu ar avea încredere în sine însuºi cã va
putea priveghea observarea legii, pentru ce s-ar mai face vreo lege de ºcoalã? Cãci
nicio lege nu este care sã se pãzeascã singurã pe sine.
De altminteri sã nu sã creadã cã ceea ce propun eu a se face în mod general
ºi cu garanþii suficiente, nu se face deja de mulþi ani, ºi fãrã cea mai micã garanþie.
Sã ne gândim la ceea ce se petrece cu ºcoalele, ºi primare ºi secundare,
întreþinute de comune sau judeþe.

[ªcoalele întreþinute de judeþe ºi comune]
Statul neputând înfiinþa cu cheltuiala lui toate ºcoalele trebuitoare, comunele
ºi judeþele au avut ideea, lãudabilã în sine, a funda cu cheltuiala lor ºcoalele ce
le trebuia. De aceea, existã azi un numãr destul de mare de ºcoli primare, urbane
sau rurale, întreþinute din fondurile lor. Miºcarea s-a întins ºi mai departe, cãci
sunt ºi ºcoli secundare destul de multe înfiinþate în aceleaºi condiþiuni.
Din nenorocire uneori au avut rol în aceste creaþiuni ºi mobile strãine de
interesul instrucþiunii; în linia întâi trebuie sã pun ambiþiunile locale, care au dat
naºtere la o mulþime de ºcoli secundare pentru a cãror întreþinere totul lipsea.
Se întâmplã uneori cã ºcoalele fundate de comune sau judeþe sã fie þinute cum
trebuie; însã, în marea majoritate a cazurilor e departe de a fi aºa. Când un oraº, sã
zicem, ºi-a pus în minte sã aibã un gimnaziu, nu cautã sã vadã dacã are mijloace
suficiente pentru a-l þine; nu cautã nici sã vadã cât costã, mãcar aproximativ, o
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asemenea ºcoalã. Se mulþumeºte a prevedea în bugetul sãu o sumã oarecare, mai
totdeauna de trei sau patru ori mai micã decât trebuie ºi, pe urmã, organizeazã
gimnaziul în limitele sumei aceleia. De aceea se vãd aceste nenorocite ºcoli
instalate prin ruine, lipsindu-le lucrurile cele mai necesare, fãrã lemne, fãrã
servitori, necum având mobilier ºcolar ºi material didactic. Cât pentru personal, îl
recruteazã din toate persoanele de bunãvoinþã din oraº, punând pe un avocat sã dea
lecþii de matematicã, pe un scriitor sã fie profesor de muzicã; dând câte trei-patru
catedre unei singure persoane, ºi plãtind fiecare catedrã cu câte 50 sau 60 lei pe
lunã; lãsând multe catedre neocupate cu totul. Programele se formeazã ºi se
modificã dupã voinþa consiliului comunal sau judeþean. La fiecare buget nou,
salariile se schimbã; se suprimã sau se adaugã catedre. Toate acestea se petrec fãrã
cel mai mic control din partea nimãnui. Lucrurile merg astfel câtva timp, pânã când
nu mai e cu putinþã a mai gãsi profesori sau pânã când chiar pãrinþii îºi retrag copiii
din o ºcoalã, care nu e decât un pretext de pierdere de timp. Atunci ori cã ºcoala se
suprimã din buget cu totul, cum s-a fãcut cu ºcoala primarã urbanã de la Vrancea,
înfiinþatã de o plasã întreagã ºi astãzi lãsatã în spatele unei singure comune sãrace;
ori cã se transformã deodatã în cine ºtie ce sens, cum a fost cu gimnaziile din
Dorohoi, Piatra, Brãila, care au suferit fiecare câte douã-trei schimbãri de acestea;
ori se recurge la ajutorul ministerului, asupra cãruia se exercitã tot felul de presiuni,
pânã se acordã o micã subvenþie. Aceastã subvenþie este de ordinar de 5.000 lei pe
an ºi se întâmplã uneori sã nu fie inferioarã sumei ce dã chiar comuna sau judeþul.
Cu aceasta însã dezordinea nu înceteazã. Comuna continuã a administra
ºcoala ea însãºi, deºi de multe ori profitã de subvenþia ce a cãpãtat pentru a
micºora suma ce acorda ea însãºi, aºa cã ºcoala continuã a vegeta tot în mizeria
de mai înainte. Cu toate acestea ar fi drept ca ministerul sã exercite oarecare
autoritate în ºcoalã, nu numai pentru cã, dupã lege, el are privegherea supremã
asupra întregului învãþãmânt din þarã, dar ºi pentru cã contribuie ºi el cu o sumã
destul de însemnatã la întreþinere. Comunele însã se opun din toate puterile ºi prin
toate mijloacele, chiar cele mai puþin permise, la orice amestec al guvernului în
administraþia ºcolii. Ele numesc ºi schimbã personalul, fãrã a întreba pe minister,
de multe ori chiar contra voinþei exprese a lui; aleg pe profesori, fãrã concurs ºi
fãrã a împlini niciuna din condiþiunile ce cere statul de la ai sãi; reduce dupã plac
salariile; ba modificã ºi programele în modurile cele mai ciudate, cum se poate
aºtepta cineva de la niºte oameni care, de cele mai multe ori, nu au o idee clarã de
ale ºcoalei. Am vãzut astfel un gimnaziu real comunal, pe care consiliul comunal
imaginase a-l transorma în clasico-real, prin adãugirea la programa gimnaziilor
reale a obiectelor ce lipseau din programa gimnaziilor clasice? Acel gimnaziu este
subvenþionat de stat. Ministerul a aflat de aceastã mãsurã, care începuse deja a se
aplica de un an; a ordonat sã se revinã la programa oficialã, ºi cu toate acestea
lucrurile continuã ca mai înainte, cu dispreþul voinþei foarte legitime a
ministerului. Am exemple ºi de consilii comunale sau judeþene care contestã
ministerului chiar dreptul de inspecþiune în ºcoalele lor.
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Iacã ce sunt ºcoalele comunale sau judeþene de cele mai multe ori: niºte
parodii, al cãror scop adevãrat este de a servi pasiunile individuale ale celor
puternici din localitate; iar rezultatul curat: demoralizarea tinerimii.
Sã se spunã acum întru ce sunt mai bune decât niºte ºcoli private asemenea
ºcoli, care nici programele oficiale nu le urmeazã, al cãror personal nu prezintã
nicio garanþie, despre a cãror stare ministerul nu are mai nicio cunoºtinþã, care
contestã chiar dreptul ministerului de a le inspecta ºi ai cãror elevi sunt cei mai
slabi din câþi iese din vreo ºcoalã din þarã? Cu toate acestea, ministerul a
recunoscut, chiar de la început, validitatea certificatelor liberate de dânsele,
întocmai ca ºi pe cele din propriile sale ºcoli. Putea fi favoare mai mare ºi mai
puþin meritatã decât aceasta?
Ei bine, ceea ce s-a fãcut ºi se face pentru ºcolile comunale ºi judeþene, eu
cer ca sã se facã pentru toate ºcolile private, luându-se însã toate precauþiunile
necesare, ceea ce nu s-a fãcut pentru cele comunale sau judeþene.
Întrucât priveºte aceste din urmã ºcoli, sunt de pãrere ca pe viitor sã nu se
mai tolereze sub niciun motiv creaþiunea lor, decât dupã ce comuna sau judeþul
vor procura un local convenabil ºi materialul necesar ºi dupã ce vor lua angajamentul de a procura mijloacele necesare pentru întreþinere; în caz când ar
cãuta mai târziu sã se sustragã de la angajamentele luate, statul sã introducã din
oficiu în bugetul lor suma promisã. Numirea personalului didactic sã se facã de
minister dupã legea urmatã în ºcolile statului; programele sã fie cele oficiale;
ministerul sã inspecteze neîncetat ºcolile, pentru a se asigura de mersul lor
regulat. Numai cu aceste condiþiuni certificatele lor sã fie recunoscute; la din
contra, sã fie refuzate cu severitate. Acesta va fi singurul mijloc de a pune capãt
anarhiei actuale, ºi de a nu mai vedea ºcolile statului inundate de absolvenþi de
ai ºcolilor comunale ºi judeþene, care nu ºtiu nici sã scrie de multe ori.
* * *
Terminând aici cu cercetarea principalelor chestiuni generale ce-mi
propusesem a discuta, îmi rãmâne a mã ocupa de câteva altele mai particulare,
privitoare la diferite feluri de ºcoli.

Licee ºi gimnazii
Gimnaziile ºi liceele sunt ºcoli de aceeaºi categorie; nici programele, nici
metodele lor nu diferã; ºcolarii din gimnaziu trec deºi urmeazã cursul înainte la
liceu. Liceul este complementul indispensabil al gimnaziului.
În principiu, organizaþiunea aceasta este raþionalã, cãci ºapte ani de studiu
sunt indispensabili pentru a se dobândi doza de cunoºtinþe generale ce se crede

+Opere_vol_I_final_bun.qxd

12/2/2009

11:14 AM

Page 234

234 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. I

necesarã unui om de o culturã mai înaintatã. Noi însã trebuie sã þinem mult cont
de împrejurarea cã cele 9 licee prevãzute de lege sunt foarte departe de a fi
suficiente pentru tinerimea ce întreprinde studiile clasice secundare; ºi
mijloacele noastre bugetare nu vor permite încã foarte multã vreme a se crea
atâtea licee câte ar trebui pentru numãrul populaþiunii noastre.
Însã nu nesuficienþa numãrului liceelor este cauza principalã cã astãzi
vedem aºa de puþini din copii care încep studiile clasice secundare ajungând
pânã la clasa VII. În adevãr, din 1.000 de copii ce se înscriu în clasa I, nu ajung
decât 517 în clasa a II-a, 350 în clasa a III-a, 251 în clasa a IV-a, 162 în clasa a
V-a, 116 în clasa a VI-a ºi abia 82 în clasa a VII-a.
Cauzele acestei scãderi enorme sunt multiple:
În linia întâi este slãbiciunea cea mare a ºcolarilor ce vin din clasele
primare; dovadã este cã aproape jumãtate din cei ce se înscriu în clasa I nu pot
trece în a II-a. Lucrarea de curãþire începutã în clasa I, se continuã ºi în clasa a
II-a, ºi chiar în a III-a.
A doua cauzã este lipsa de mijloace a pãrinþilor. La noi este cu mult mai
mare decât prin alte þãri proporþiunea pãrinþilor care nu pot întreþine pe fii lor la
studiu tot timpul cât trebuie; sunt siliþi a-i utiliza mai de timpuriu, pentru a se
ajuta cu dânºii la susþinerea familiei sau cel puþin a se scuti de cheltuielile ce
reclamã studiile lor.
Cât pentru studiile liceale, acelea sunt partea numai a puþinilor favorizaþi de
soartã care locuiesc unul din oraºele unde este un liceu, sau ai cãror pãrinþi se
bucurã de o situaþiune de avere excepþionalã.
Toate acestea sunt împrejurãri cu care trebuie sã contãm de aproape ºi pe
care nu le vom putea înlãtura numai prin legi. Din cauza lor, gimnaziile ºi
liceele nu dau decât un numãr cu totul neînsemnat de oameni posedând întregi
cunoºtinþele clasice secundare; iar 918, din 1.000 câþi le-au început, au rãmas cu
dânsele neterminate ºi, prin urmare, au pierdut curat tot timpul cât au urmat în
gimnaziu sau liceu.
Îmi pun întrebarea: oare nu s-ar putea trage niciun folos, cel puþin din o parte
din aceastã pierdere? Din mulþimea declasaþilor ce iese pe fiecare an din ºcoalele
noastre ºi care reprezintã nu numai o pierdere de forþã pentru þarã, dar ºi o piedicã
în societate, nu s-ar putea utiliza unii, potrivit cu puterile lor? Eu cred cã da.
De vreme ce numãrul gimnaziilor este cu mult mai mare decât al liceelor ºi
deoarece ºi din aceastã cauzã un mare numãr din absolvenþii gimnaziilor nu-ºi pot
termina cursul, este drept a li se recunoaºte cel puþin studiile ce au apucat a face
ºi, ca sancþiune, oarecare drepturi potrivite cu instrucþiunea ce au cãpãtat. Aceasta
ar aduce ºi þãrii un profit considerabil, cãci în loc de 82 de inºi care pe fiecare an
ajung la un termen ar fi 251; s-ar câºtiga dar 169 inºi, care astãzi nu se întrebuinþeazã la nimic; prin urmare, productivitatea ºcoalelor clasice s-ar întrei. Ba poate
ar fi ºi mai mare decât atât; cãci mulþi din cei care astãzi se lasã de ºcoalã de prin
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clasa a II-a sau a III-a, descurajaþi de distanþa ce-i desparte încã de clasa a VII-a,
ar prinde curaj, vãzând un termen mai apropiat ºi mai în raport cu puterile lor.
Sunt dar de pãrere ca ºcolarii ce terminã cele patru clase de gimnaziu sã
dobândeascã un certificat care sã le deschidã uºa oricãror ºcoli unde liceul
complet nu este indispensabil, cum, spre exemplu: ºcoala de telegrafie, de
farmacie, de veterinãrie, de comerþ superioarã etc.; precum ºi a unor funcþiuni
inferioare determinate, prin diverse administraþiuni publice, cum drumurile de
fier, poºtele ºi telegrafele etc.
Mãsura aceasta nu se va putea lua fãrã oarecare precauþiuni.
Mai întâi ea reclamã o remaniere a programei în aºa fel ca studiile fãcute în
cei patru ani de gimnaziu sã cuprindã tot ce trebuie unei instrucþiuni generale,
mai restrânse decât cea licealã, însã completã în felul ei. Aceasta trebuie sã se
facã negreºit, chiar fãrã introducerea certificatului de absolvire a gimnaziului.
ªcolarii, în mare numãr, care fac astãzi numai gimnaziul, rãmân cu o instrucþiune ciuntitã ºi diformã; aºa, spre exemplu, învaþã numai jumãtate din
geometrie, numai jumãtate din fizicã. Nu cer sã se punã în gimnaziu materii
multe ºi întinse; aceasta nici nu s-ar putea; dar sã nu se lase lucrurile neterminate ºi sã nu se dea tânãrului drumul în societate, având unele cunoºtinþe de
prisos ºi lipsindu-i altele indispensabile.
Va trebui încã sã se instituie un fel de examen general de gimnaziu, în felul
examenului general de liceu, pentru aceia care nu ar voi sã urmeze liceul. Nu
cer deloc înfiinþarea unui nou bacalaureat; celãlalt ne-a fãcut deja destul rãu, ca
sã nu mai fie nevoie încã de unul. Înþeleg un examen dupã modelul celui pe care
l-am propus ca sã înlocuiascã bacalaureatul actual; un examen care sã aibã de
scop a arãta, nu ºtiinþa ºcolarului, ci numai chipul cum ºi-a asimilat cunoºtinþele
ce a cãpãtat. Nu adaug nimic asupra modului cum sã se facã acest examen, nici
asupra certificatului sau diplomei la care va da el drept, cãci toate acestea vor fi
întocmai ca ºi pentru examenul ce am propus pentru finele liceului, cu singura
deosebire a chestiunilor ce se vor propune.
Examenul ºi certificatul de absolvire a gimnaziului nu este lucru aºa de fãrã
exemplu, chiar la noi, cum s-ar pãrea la prima vedere. El nu va face decât sã
regularizeze niºte lucruri care se fac chiar astãzi; cãci o bunã parte din ºcolarii ce
rãmân numai cu patru clase sunt întrebuinþaþi ºi astãzi; deºi legile nu le recunosc
niciun drept, bacalaureaþii nefiind destul de mulþi pentru toate trebuinþele, de
nevoie se lasã legea la o parte ºi se recurge la serviciile celor ce nu au terminat
liceul. Nu e mai bine a se recunoaºte în mod legal studiile gimnaziale, decât a se
eluda legile?
De altã parte cursul de patru ani al gimnaziilor reale, al seminariilor, al
ºcoalelor comerciale se gãsesc suficiente pentru a da oameni utilizabili; pentru
ce patru ani de gimnaziu ar da numai oameni inutili?
În fine avem exemplul altor þãri, mult mai înaintate decât noi, cãrora le-ar
fi mai mult decât nouã permis a se arãta dificile ºi care cu toate acestea nu se
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sfiesc a face pe o scarã ºi mai întinsã ceea ce propun a se face la noi. Belgia a
împãrþit învãþãmântul sãu secundar, atât clasic cât ºi profesional, nu în douã, ci
în trei grupe, având fiecare examenul sãu de trecere, analog cu cele ce propun
eu pentru ultimul an de gimnaziu ºi de liceu. În Franþa, învãþãmântul secundar
cuprinde mai multe grade, formând fiecare un tot complet, aºa cã un ºcolar
poate merge fãrã inconvenient numai pânã unde-i permit mijloacele. În
Germania s-a mers ºi mai departe: fiecare clasã sau chiar jumãtate de clasã,
fãcutã într-o Realschule, dã alte drepturi; astfel cel care a terminat o Realschule
de al doilea ordin ºi a trecut abiturienten-examen, poate ocupa funcþiuni în
administraþiunea poºtelor, pãdurilor, sã fie admis la examenul de inginer-hotarnic, în corpul de vânãtori-cãlãri, la institutul comercial, în administraþia impozitelor indirecte etc.; cel care a fãcut ºi un an în o Realschule de primul ordin
poate fi admis la examenul de intrare în ºcoalele de arte ºi meserii ºi are dreptul
a face numai un an de serviciu militar etc.; ºi aºa mai încolo.
Specializarea ce propun eu pentru gimnazii este departe de a merge pânã
acolo.
* * *
Când am vorbit despre programe în genere am arãtat oarecare defecte
generale. Cred însã necesar a vorbi, mãcar cât de pe scurt, despre modul cum se
executã ele în licee ºi gimnazii pentru a se vedea cã, dacã nu se vor lua mãsuri
pentru îndreptarea metodelor, orice îmbunãtãþire adusã programelor va fi de prisos.
Nu voi întreprinde a expune pe rând ºi în mod detaliat tot ce priveºte metodele urmate la diferite obiecte; voi expune numai câteva observaþiuni principale.
La cursurile de limbi, programa prescrie mereu teme, versiuni ºi traducþiuni.
Teme nu se fac mai niciodatã; ºi când se fac, ele constau în traducerea în toþi anii
a aceloraºi fraze, cuprinse în cãrþile tipãrite; aºa cã ºcolarii ºi le transmit unii
altora ºi nu-ºi dau decât osteneala de a le învãþa pe dinafarã. Traducþiuni se fac
numai atâta cât trebuie ca sã nu se poatã zice cã nu s-a fãcut deloc: douã sau trei
pagini pe an; ºi aceea, ce traducþiune! De multe ori o face chiar profesorul ºi o
dicteazã elevilor, care o învaþã pe dinafarã; rezultatul este cã cei mai mulþi
dintr-înºii nici nu ºtiu care cuvinte anume din text corespund cu cuvintele din
traducþiune. Chiar în rarele cazuri când o fac ºcolarii înºiºi, nu se dã nicio atenþiune formelor ºi dificultãþilor gramaticale, necum frumuseþilor stilului. Limba în
care se face traducþia este ea însãºi aºa de maltratatã, încât mai greu i-ar fi unui
român a o înþelege, decât originalul. În asemenea condiþiuni, aceste exerciþii de
o aºa de mare importanþã, nu numai pentru studiul unei limbi, dar chiar ca
exerciþiu intelectual, nu sunt de niciun folos; ajung ºcolarii prin ultimele clase de
liceu fãrã sã ºtie declinãrile; de tradus, nici vorbã nu este. Cât de departe este
aceastã manierã de predare de cea pe care o descrie D. Michel Bréal(109) cu atâta
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elocinþã: „Profesorul devine în adevãr dispensatorul ºtiinþei ºi regulatorul spiritelor. A conduce pe elevi pânã în punctul de unde trebuie sã întrevadã singuri situaþiunea unei dificultãþi ºi a se opri la timp pentru a le lãsa meritul de a o rezolva
ei; a repezi toatã clasa pe urma unei idei sau a unui cuvânt; a opri dintr-un gest
un rãspuns prost ce era gata sã se arate; a face sã iasã un rãspuns bun ce întârzie
pe buzele unui ºcolar intimidat; a întreba când clasa întreagã, dacã e vorba de un
rãspuns grabnic, când pe unul singur, dacã trebuie un rãspuns mai cugetat; a
încuraja pe cel slab, înlesnindu-i vreun rãspuns bun, tocmai în momentul când
atenþiunea lui era sã se slãbeascã; a rezerva severitatea pentru cei tari ºi a primi
un rãspuns rãu de la dânºii ca o lipsã de consideraþie cãtre clasã ºi cãtre ei înºiºi:
iatã adevãratul rol al profesorului ºi, ori de câte ori nu se va depãrta de dânsul,
niciun ºcolar, nici chiar din cei mai din urmã ai clasei, nu va fi tentat a se
dezinteresa de lucrarea comunã. Nicio cale nu este atât de grea încât copiii sã nu
te urmeze pe dânsa, îndatã ce se ºtiu bine conduºi ºi îndatã ce simt plãcerea de a
învãþa.“ (Quelques mots sur l’instruction.)
La cursul de matematici, lucrurile merg tot aºa de rãu ca ºi la cele de limbi;
nu se face decât teorie curatã, ºi nicio încercare de aplicaþiuni, fãrã care teoria
este muncã pierdutã în zadar ºi un adevãrat supliciu intelectual. Tot asemenea la
cursurile de ºtiinþe fizice ºi naturale, unde profesorii de cele mai multe ori îºi fac
ca un punct de onoare de a nu se atinge de un aparat sau de un model; ba nici
figuri fãcute cu creta nu pun sub ochii ºcolarilor.
Toate aceste observaþiuni se aplicã nu numai la licee ºi gimnazii, ci la toate
felurile de ºcoli fãrã distincþiune. Ele aratã în destul cât de necesarã este
îmbunãtãþirea sistemei de recrutare a corpului didactic, îngrijirea cu care trebuie
sã se observe metodele profesorilor actuali ºi sã se caute a se îndrepta prin
inspecþiuni dese ºi prin circulare repetate.

[Internatele]
Internatele anexate pe lângã unele din ºcolile statului au fost înfiinþate, pe de
o parte cu scopul de binefacere, pentru a da mijloace de studiu la ºcolarii sãraci
ºi merituoºi, iar pe de alta chiar în interesul statului, ca sã nu fie lipsit de concursul multor oameni de merit, pe care lipsa de mijloace iar fi împiedecat a-ºi
face studiile.
Este ºi bine ºi de demnitatea þãrii ca niºte instituþiuni ce au asemenea
destinaþiune sã fie þinute cât se poate de bine, sã fie adevãrate modele pentru
instituþiunile private de acelaºi fel.
Cu pãrere de rãu trebuie sã constat cã nu este aºa nici din punctul de vedere
material, nici din cel moral.
Ca instalaþiune, localuri vechi, dãrãpãnate, strâmte, umede, fãrã aer, nici luminã, rãu distribuite, rãu îngrijite, de multe ori de o necurãþenie rarã; adevãrate
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cuiburi de infecþiune, aºa cã e de mirare cum de nu sunt mai des vizitate de epidemii. Cine nu crede, sã treacã o datã prin coridoarele, clasele ºi dormitoarele localului de pânã deunãzi al liceului Sf. Sava(110), ale internatului liceelor din Iaºi ºi
Craiova, al internatului central de fete din Bucureºti, al seminarului din Bucureºti
ºi Iaºi. Sunt internate unde paturile în dormitoare sunt aºezate în douã rânduri, unul
peste altul, din lipsã de loc. Bãi nu sunt nicãieri în localul ºcoalei ºi numai la douã
sau trei ºcoli este câte o micã sumã prevãzutã în buget pentru îmbãiatul ºcolarilor.
Alimentarea nu e supusã la nicio regulã de igienã ci lãsatã la alegerea economului
ºi bucãtarului. Mobilierul în starea cea mai primitivã, aºa cã deseori se vãd ºcolarii
pãrãsind internatul cu defecte fizice. Iatã pentru partea materialã.
Se vede însã cã tabelul(111) acesta nu s-a pãrut destul de întunecat, cãci în
niºte internate deja nesuficiente numai pentru numãrul de bursieri prevãzut în
buget, s-a început de câtva timp a se admite ºi solvenþi. N-a ajuns nici atâta: de
vreo trei ani s-a luat obiceiul de a se admite ºi supranumerari, dintre cei cãzuþi la
concursurile pentru burse. Aceºtia trebuie sã trãiascã din sumele alocate pentru
întreþinerea bursierilor, care sunt deja atât de restrânse; ei trebuie sã ocupe o parte
din spaþiul care este deja prea strâmt pentru bursieri. Sunt internate care, pe lângã
80 interni regulaþi, adãpostesc 18 supranumerari. De multe ori am avut onoarea
a expune Onor. minister rãul ce se face prin continuarea acestei sisteme ºi, deºi
am vãzut cã nu s-a þinut cont de reprezentaþiunile mele, cred de datoria mea a reveni ºi aici asupra acestui lucru: statul este rãspunzãtor de sãnãtatea ºi viaþa
copiilor ce a luat sub protecþia sa; el nu are dreptul a lua nimic din ceea ce li se
cuvine ºi care le-a fost acordat de þarã, prin organul reprezentanþilor sãi. De altã
parte, ce exemplu nenorocit pentru copii este aceastã favoare nimeritatã, acordatã
fãrã niciun control ºi fãrã niciun drept unor ºcolari care n-au alt merit decât protecþiunile de care se bucurã! Este indispensabil a se pune capãt acestei sisteme.
Sã se suprime imediat supranumerarii din toate internatele statului ºi sã nu se mai
primeascã alþii pe viitor; sã se reintre, în lege, care este categoricã: „Stipendiile
statului sã dau prin concurs.“ (art. 166).
Dacã trec la partea moralã, situaþiunea nu este mai bunã. Internatele sunt mai
rar puse sub conducerea unui om special în de ale ºcolii, aºa cã direcþiunea
pedagogicã lipseºte de cele mai multe ori. Afarã de director, personalul internatului
se reduce la servitori, ºi pentru unele la doi sau trei pedagogi, care sunt în acelaºi
timp ºi repetitori; privegherea exercitatã de aceºtia este mai mult nominalã ºi, din
cauza micului lor numãr ºi din a lipsei lor de prestigiu, mai ales în ochii ºcolarilor
din cursul superior. Dar sunt internate care nici nu au pedagogi deloc; aºa e la
seminarii ºi la ºcoalele normale primare; acestea se conduc… nu ºtiu nici eu cum.
Aceastã lipsã de personal suficient ºi de toate celelalte elemente necesare
unui internat fac cã educaþiunea internilor statului este neglijatã de tot; ba chiar
instrucþiunea lor a început a suferi grave atingeri; de câtva timp a început a se
vedea mereu internii rãmânând repetenþi, lucru fãrã exemplu mai înainte. De
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altã parte, prezenþa unui internat la o ºcoalã care admite ºi externi este totdeauna
o complicaþiune considerabilã în administraþiunea ºcolii.
Cu toate acestea nu se poate zice cã internatele statului costã puþin.
Sã las deocamdatã la o parte pe celelalte, asupra cãrora voi reveni mai
târziu ºi sã nu mã ocup decât de cele patru internate de pe lângã liceele Sf. Sava,
Matei-Basarab, din Iaºi ºi din Craiova.
Ele costã, cu personalul, materialul ºi localurile, lor, 151.551 lei pe an, pe
lângã care trebuie sã adãugãm cel puþin 5.000 lei pentru încãlzit ºi 1.000 lei
bursele de la liceele din Bârlad ºi Botoºani. Peste tot, 160.551 lei pe an.
Dar trebuie sã mai considerãm cã pentru clãdirea liceelor Sf. Sava, MateiBasarab din Iaºi s-au alocat câte 600.000 lei, din care jumãtate ar fi fost cu totul
de ajuns dacã acele licee nu ar fi avut internate. Iacã dar o cheltuialã de 900.000
lei ce se face numai din cauza internatelor. Dacã am voi sã amortizãm acest capital
în 25 ani cu 5 % pe an, ar trebui sã se introducã în buget, în timp de 25 de ani, o
anuitate de 63.000 lei. În fine, dacã internatul de la liceul din Craiova nu ar exista,
localul ocupat de dânsul s-ar putea întrebuinþa pentru a instala clasa divizionarã a
liceului ºi gimnaziul real, care, acum plãtesc chirii de 1.175 lei ºi 2.500 lei pe an.
Cu totul dar, bursierii din liceele statului costã astãzi 164.226 lei pe an; iar
dacã se vor clãdi localurile proiectate, vor costa 206.226 lei pe an, cãci atunci se
vor scãdea chiriile ce plãtesc acum internatele de la Sf. Sava ºi Matei-Basarab.

[Licee model]
Cu aceastã sumã s-ar putea funda ºi întreþine un nou liceu, numai de interni,
care sã adãposteascã pe toþi cei 194 bursieri risipiþi acum în patru internate deosebite; iar în locul lor, în liceele actuale, s-ar putea admite un numãr egal de externi.
Se poate face însã cu mult mai bine decât atâta; s-ar putea crea unul sau
chiar douã licee model, în accepþiunea cea mai largã a cuvântului: având personalul didactic cel mai ales, o administraþiune perfectã, instalaþiuni ºi material
nu numai suficiente, dar chiar luxoase; ºi toate acestea fãrã ca sã se cheltuiascã
nimic peste ceea ce costã astãzi bursierii din licee, ba încã poate cu o economie
pentru stat. Pentru aceasta va fi de ajuns a se admite, pe o scarã mai întinsã decât
acum, solvenþi, care sunt prevãzuþi chiar în lege (art. 164) ºi a se reuni cele patru
internate în unul singur, ceea ce va reduce cheltuielile de întreþinere într-o
mãsurã enormã.
Iatã care ar fi bugetul anual al cheltuielilor unui liceu model, creat cu totul
din nou, pentru 500 de ºcolar, toþi interni, din care 290 solvenþi ºi 210 bursieri,
în loc de 194, câþi sunt astãzi. L-am redijat atât în ipoteza cã personalul didactic
ar di distribuit cum este astãzi, cât ºi în aceea a distribuþiunei lui dupã planul ce
am propus mai sus eu însumi:
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1. Bugetul cheltuielilor unui liceu model de 500 interni, având personalul didactic distribuit ca la liceele existente ºi plãtit conform legii din 6
martie 1883.
Pe lunã
fiecare

Pe an

1 Profesor de religie, clasa I-IV

200

2.400

2 Profesori de limba românã cl. I-IV ºi latinã clasa IV

360

4.320

3 Profesor de limba latinã, cl. I-III

360

4.320

4 Profesor de limba latinã, cl. V-VII

360

4.320

5 Profesor de limba elinã, cl. III-VI

360

4.320

6 Profesor de limba francezã, cl. I-IV

360

4.320

7 Profesor de limba francezã, cl. V-VII

360

4.320

8 Profesori de geografie, cl. I-IV

360

4.320

9 Profesori de istorie, cl. I-IV

360

4.320

10 Profesori de istorie, cl. V-VII

360

4.320

Profesori de filosofie ºi noþiuni de economia politicã, drept
11
administrativ ºi constituþional

360

4.320

12 Profesori de limba românã, cl. V-VII

360

4.320

13 Profesori de matematici, cl. I-IV

360

4.320

14 Profesori de matematici, cl. V-VII

360

4.320

15 Profesori de fizicã ºi chimie

360

4.320

16 Profesori de ºtiinþe naturale

360

4.320

17 Profesori de igienã

100

1.200

18 Profesori de desen ºi caligrafie

200

2.400

19 Profesori de limba germanã, cl. V-VII

360

4.320

20 Profesori de limba italianã, cl. V-VII (facultativã)

200

2.400

21 Profesor de muzicã vocalã, cl. I-IV

150

1.800

22 Profesor de gimnasticã

150

1.800

23 Instructor militar

100

1.200

Personalul didactic

TOTAL

82.320
Personal administrativ
24 Director, care va locui în internat

1.000

12.000

25 Subdirector, idem

400

4.800

26 5 repetitori, idem

200

12.000
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Pe lunã
fiecare

Pe an

27 10 pedagogi, idem

150

18.000

28 Un secretar

150

1.800

29 Un copist

100

1.200

30 Un econom

100

1.200

31 O menajerã

100

1.200

32 Un pedel

75

900

33 20 servitori

40

9.600

TOTAL

62.700
Personalul didactic a trei clase divizionare
34 6 Profesori

360

25.920

25.920

Materiul
Nutrimentul a 500 ºcolari ºi 20 persoane interne, pe 300 zile,
35 plus nutrimentul a 50 ºcolari ºi 20 persoane interne pe 65 zile,
a 70 bani pe zi fiecare
36

Nutrimentul pe 365 zile a 20 servitori câte 50 bani pe zi de
unul

112.385

3.650

37 Spãlatul rufelor

10.000

38 Bãi

2.500

39 Iluminatul ºi cheltuieli extraordinare

10.000

40 Cheltuieli de cancelarie

600

41 Mici reparaþii

1.000

42

Anuitatea, în timp de 25 ani, a sumei de 1.000.000 lei, pentru
clãdirea unui local, a 5% pe an

70.000

43

Anuitatea pe timp de 25 ani, a sumei de 100.000 lei pentru
mobilier, material didactic ºi bibliotecã

7.000

44

Fond anual pentru întreþinerea ºi înavuþirea colecþiunilor ºi
bibliotecii

3.000

45 Lemne de foc

5.000
225.135
Total general

396.055
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2. Bugetul cheltuielilor unui liceu model de 500 interni, având personalul didactic distribuit ºi plãtit dupã modul propus în acest raport.
Pe lunã
fiecare

Pe an

1 Un profesor de limba românã cl. I-IV ºi limba latinã cl. I-IV

600

7.200

2

Un profesor de limba latinã cl. V-VII ºi limba elinã cl. IIIVII

600

7.200

3

Un profesor de limba românã cl. V-VII, istoria cl. V-VII ºi
filosofia clasa VI-VII

600

7.200

4 Profesor de istorie, cl. I-IV ºi geografie cl. I-IV

600

7.200

5 Profesor de limba francezã, cl. I-VII

600

7.200

6 Profesor de matematici, cl. I-VII

600

7.200

200

2.400

8 Profesor de fizicã ºi chimie

360

4.320

9 Profesor de ºtiinþe naturale

360

4.320

10 Profesor de igienã

100

1.200

11 Profesor de religie

200

2.400

12 Profesor de desen ºi caligrafie

200

2.400

13 Profesor de limba germanã cl. V-VII

360

4.320

14 Profesor de limba italianã cl. V-VII facultativã

200

2.400

15 Profesor de muzicã vocalã cl. I-VI

150

1.800

16 Profesor de gimnasticã

150

1.800

17 Instructor militar

100

1.200

Personalul didactic

7

Profesor de economia politicã, drept administrativ ºi constituþional

TOTAL

71.760
Personal administrativ, ca mai sus

62.700

Trei clase divizionare, ca mai sus

25.920

Material, ca mai sus

225.135
Total general

385.515

Pentru acoperirea acestor cheltuieli, vom avea:
Cheltuiala ce se face acum cu bursierii statului, pe an
Plata celor 290 solvenþi, a câte 800 lei pe an fiecare

164.226 lei
232.000 lei
396.226 lei
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aºa cã va rãmâne un excedent de 171 lei pe an, dacã s-ar adopta primul model de
buget, ºi 10.711 lei în cazul celui de al doilea. În realitate însã excedentul este
mai mare, pentru cã trebuie sã þinem cont de economia ce va rezulta din clãdirea
numai cu 300.000 lei fiecare a celor trei licee pentru care s-au dat câte 600.000
lei. E adevãrat cã pentru unul din ele construcþiunile sunt în punctul de a se
începe, aºa cã economia va rãmâne numai la celelalte douã; cu toate acestea,
dacã s-ar crea liceul modern, s-ar putea utiliza partea din clãdirea deja începutã
care era destinatã internatului, pentru instalarea vreuneia din instituþiunile pentru
care acum se plãteºte chirie; ºi de voi evalua la 6.000 lei pe an economia rezultatã
de aici, voi fi desigur mai jos de adevãr. Cu totul dar, economia rezultatã de la
clãdiri se poate evalua la cel puþin 48.000 lei. Adãugând aceastã sumã pe lângã
cele de mai sus, gãsim cã excedentul adevãrat este de 48.171 lei pentru primul
buget ºi de 58.711 lei pentru cel de al doilea; aºa cã, de ar voi cineva, ar putea
mãri numãrul bursierilor pânã la 250 ºi a scãdea pe al solvenþilor pânã la 250 ºi
tot ar rãmâne un excedent de 16.171 sau 26.711 lei.
Voi da acum o schiþã de buget pentru douã licee model, de câte 400 interni,
din care 120 bursieri:
1. Bugetul cheltuielilor unui liceu model de 400 interni, având personalul didactic distribuit ca la liceele existente ºi plãtit conform legii din 6
martie 1883.
Pe lunã
fiecare

Pe an

TOTAL

Personalul didactic ca mai sus

82.320

Personalul didactic al unei clase divizionare

8.640

Personalul administrativ
1

Director, care va locui în internat

800

9.600

2

Subdirector, idem, idem

300

3.600

3

5 Repetitori, idem, idem

200

12.000

4

8 Pedagogi, idem, idem

150

14.400

5

Un secretar

125

1.500

6

Un copist

90

1.080

7

Un econom

90

1.080

8

O menajerã

90

1.080

9

Un pedel

75

900

40

7.680

10 16 Servitori

52.920
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Pe lunã
fiecare

Pe an

TOTAL

Material
Nutrimentul a 400 ºcolari ºi 18 persoane interne, pe 300
11 zile, plus nutrimentul a 40 ºcolari ºi 18 persoane interne pe
65 zile, a 70 bani pe zi fiecare

90.419

Nutrimentul pe 365 zile a 16 servitori, câte 50 de bani pe zi
unul

2.920

12

13 Spãlatul rufelor

8.000

14 Bãi

2.000

15 Iluminatul ºi cheltuieli extraordinare

8.000

16 Cheltuieli de cancelarie

600

17 Mici reparaþii

800

18

Anuitatea, în timp de 25 de ani a sumei de 800.000 lei,
pentru clãdirea unui local, a 5% pe an

56.000

19

Anuitatea pe timp de 35 ani a sumei de 90.000 lei, pentru
mobilier, material didactic ºi bibliotecã

6.300

20

Fond anual pentru întreþinerea ºi înavuþirea colecþiunilor ºi
bibliotecii

3.000

21 Lemne de foc

4.500
182.539
Total general

326.419

Pentru douã licee identice

652.838

2. Bugetul chletuielilor unui liceu de 400 interni, având personalul
didactic distribuit ºi plãtit dupã modul propus în acest raport.
Personalul didactic, ca mai sus ...................................................................................... lei 71.760
Personalul administrativ, ca la bugetul precedent ......................................................... lei 52.920
Personalul didactic al unei clase divizionare, idem ...................................................... lei
8.640
Material idem ................................................................................................................ lei 182.539
Total general ..................... lei 315.859
Pentru douã licee identice ............................................................................................. lei 631.718

Fondurile din care se vor acoperi aceste cheltuieli sunt cele urmãtoare:
Cheltuiala actualã fãcutã cu bursierii statului......................................................... lei 164.226
Economia rezultatã din clãdirile destinate a se face pentru licee ......................... lei 48.000
Plata anualã a 560 solvenþi, câte 800 lei fiecare pe an .......................................... lei 448.000
Total ...................... lei 660.226

+Opere_vol_I_final_bun.qxd

12/2/2009

11:14 AM

Page 245

1884–1888 / 245

aºa cã va fi un excedent de 7.388 lei de la primul buget, ºi de 28.508 lei de la
cel de al doilea.
Sã se observe cã acest excedent va creºte peste 25 ani, când va expira anuitatea plãþii localului ºi a instalaþiunii; statul va fi de atunci înainte proprietarul
localului sau localurilor ºi materialului ºi cu toate acestea va realiza pe fiecare an
un excedent de 125.171 sau de 135.711 lei în cazul unui singur liceu de 500 interni,
ori unul de 69.688 sau de 90.808 lei în cazul a douã licee de câte 400 interni.
* * *
Sã ne oprim a discuta de aproape avantajele ºi dezavantajele acestei creaþiuni.
Mai întâi între creaþiunea unui singur liceu de 500 ºcolari sau a douã câte 400,
cea de a doua e preferabilã. În adevãr, pentru stat în niciun caz nu este pierdere;
excedentul e mai mare în primul caz decât în al doilea; dar dacã s-ar schimba
numãrul solvenþilor, s-ar putea lesne egaliza. Douã licee au însã avantajul de a
putea da instrucþiunea la un mai mare numãr de copii, de a mai micºora
aglomeraþiunea de interni, de a înlesni operaþiunea recrutãrii internilor, în fine de a
permite sã se înlãture oarecare susceptibilitãþi localuri totdeauna greu de împãcat.
Ar fi poate nevoie a se avea chiar de la început un numãr de 560 solvenþi,
pentru ca statul sã nu aibã deficit nicio singurã zi. De aceea ar fi bine ca ambele
licee sã nu se creeze în acelaºi timp, ci la câþiva ani de interval, adicã numai
dupã ce cel dintâi va fi devenit prea mic pentru numãrul cererilor. Pentru aceasta
putem fi siguri cã nu va trece multã vreme. Plata de 800 lei pe an este de tot
micã în comparaþiune cu preþurile curente ale internatelor astãzi ºi mai ales în
comparaþiune cu instrucþiunea, educaþiunea ºi drepturile ce va cãpãta un tânãr
pentru aceastã sumã în liceul model. De altã parte, populaþiunea liceelor ºi
gimnaziilor noastre trece de 4.500 ºcolari ºi acest numãr merge crescând pe
fiecare an; aºa cã cei 800 ºcolari necesari pentru a umplea cele douã licee nu ar
forma decât o micã parte din populaþiunea totalã a liceelor ºi gimnaziilor. Nu am
dar nicio îndoialã cã ºcolarii nu vor lipsi.
Se va înfiinþa dar deocamdatã un singur liceu de 400 ºcolari, din care 200
bursieri ºi 200 solvenþi; el va da pe fiecare an un excedent de 45.807 lei sau de
56.367 lei, dupã modul ce se va fi apoptat în distribuirea personalului. Aceste
excedente vor servi a forma un capital de rezervã pânã în momentul când va
deveni necesarã crearea celui de al doilea liceu; atunci el va servi pentru a se
începe clãdirea necesarã. Când va fi gata, 80 de bursieri de la liceul vechi vor trece
la cel nou, se vor mai crea alte 40 burse noi, pentru a împlini numãrul de 240 ºi
de atunci ambele ºcoli vor funcþiona conform organizaþiunii descrise mai sus.
Liceele acestea trebuind sã fie niºte adevãrate ºcoale model, trebuie sã se ia
toate mãsurile pentru înlãturarea a tot ce ar putea sã le împiedice mersul.
Printre acestea, este alegerea ºcolarilor; sã nu se admitã decât cei în stare a
urma cu succes. De aceea trebuie ca ºi bursierii ºi solvenþii sã fie admiºi numai
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prin concurs, la care bursierii sã reuneascã cel puþin nota medie 7, iar solvenþii
6. Pentru cei care intrã în clasa I, examenul va fi de ajuns sã se facã numai
asupra limbii române, a aritmeticii, a citirii ºi a scrierii; pentru clasele celelalte,
asupra tuturor materiilor clasei precedente. În tot timpul rãmânerii lor în liceu,
bursierii trebuie sã aibã totdeauna nota medie anualã 7, iar solvenþii 6. În fiecare
clasã nu vor putea fi niciodatã mai mult de 50 ºcolari; de vor fi mai mulþi, se vor
forma clase divizionare.
Cât pentru mersul ºcoalei în privinþa didacticã ºi administrativã, ministerul
ºi inspectorii sãi sã aibã neîncetat grija a-l priveghea de aproape ºi a-l þine pe
calea cea bunã.
Mai e oare nevoie sã arãt avantajele cele mari pentru þarã ce ar rezulta din
creaþiunea liceului sau liceelor model ce propun? Prin ele, s-ar înmulþi
mijloacele de culturã ale þãrii, cãci încã 500 sau 800 copii ar putea cãpãta
instrucþiunea, pe lângã cei ce urmeazã astãzi în licee ºi gimnazii. Instrucþiunea
ºi educaþiunea ce s-ar da în liceele model ar fi necomparabil superioare celor
care se dau astãzi, nu numai în internatele liceelor, dar în toate ºcoalele statului;
cãci niciuna din ele nu dispune, de mijloacele materiale întinse, de personalul
didactic ales, de direcþiunea unui om special, pe care le va avea un liceu model.
Dar bunele efecte ale acestui liceu nu vor fi numai pentru ºcolarii ce vor urma
într-însul; cu timpul întregul învãþãmânt va simþi influenþa binefãcãtoare a unui
centru de culturã de asemenea importanþã. În adevãr, mijloacele ne lipsesc acum,
ºi în bani ºi mai ales în personal, pentru a îmbunãtãþi cursul secundar; însã liceul
cel nou va da pe fiecare an facultãþilor un contingent excelent de ºcolari bine
preparaþi, ºi aceasta este adevãratul ºi singurul mijloc de a le regenera; astãzi cauza
principalã a rezultatelor nesuficiente ce dau facultãþile stã, nu atât în organizarea
lor, cât în slãbiciunea ºcolarilor ce vin din licee. Când facultãþile vor fi populate de
ºcolari forþi(112), care vor fi în stare sã facã studii superioare serioase, licenþa nu va
mai fi pentru dânºii o încercare aºa de grea ca astãzi; numãrul ºi calitatea
licenþiaþilor vor creºte; ºi dacã obligaþiunea ce se impune astãzi bursierilor de a
servi în corpul didactic nu va mai rãmânea o literã moartã, vom vedea ºcoalele
secundare umplându-se încet, încet cu profesori buni, care le vor ridica la nivelul
unde trebuie sã fie. Apoi înaintarea ºcolilor secundare e o garanþie de progres ºi
pentru cele primare, care de acolo îºi iau personalul lor didactic.
Regenerarea învãþãmântului nostru numai pe o asemenea cale va veni. Ar
fi o utopie a încerca cineva sã ridice deodatã nivelul întregului învãþãmânt, când
totul îi lipseºte pentru aceasta; trebuie, din contra, sã-ºi concentreze deocamdatã
silinþele pentru a forma personalul necesar ºi un model de ºcoalã care sã serveascã de conducãtor tuturor celorlalte.
Este însã o obiecþiune serioasã ce se poate aduce creaþiunii ce propun. Se
va zice cã marile aglomeraþiuni de interni sunt nefavorabile educaþiunii; cã
pedagogia modernã condamnã internatele; cã viaþa de familie este preferabilã.
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Toate acestea sunt foarte adevãrate; însã noi trebuie sã þinem cont ºi de alte
lucruri, care modificã cu totul concluziunile. Dovadã cã e aºa, este cã, cu toate
câte zice pedagogia, noi avem multe internate, care ne sunt indispensabile, ºi
cred cã nimeni nu ar avea curajul a propune suprimarea lor.
Noi trebuie sã þinem socotealã de puþinele mijloace pecuniare ale familiilor
imensei majoritãþi a ºcolarilor. Fãrã ajutorul statului poate cã þara ar fi azi lipsitã
de serviciile a o mulþime din cetãþenii sãi cei mai distinºi. Pe lângã aceasta,
copiilor din judeþe, chiar când au mijloace, le lipseºte resursa, atât de preþioasã
în Germania ºi Anglia, de a se instala cu platã în vreo familie unde sã gãseascã
toatã îngrijirea de acasã. S-a încercat aceasta ºi la noi, ºi toatã lumea ºtie ce
rezultate deplorabile au avut cei ce au încercat-o, chiar când se adresarã la
familii de profesori. Copiii lor sunt instalaþi în câte o camerã depãrtatã, unde
toatã îngrijirea ce li se dã constã în mãturarea camerei, aducerea unui pahar cu
apã ºi curãþirea hainelor: întocmai ca la hotel. Nicio priveghere: copiii pot bate
strãzile din zori pânã a doua zi, pot sã nu se arate pe la ºcoalã cu sãptãmânile,
pot rãmâne cei din urmã din clasa lor ºi comite toate dezordinele ce le trec prin
minte, patronii lor nu se inchieteazã de nimic; nici nu-ºi dau osteneala sã-i
întrebe dacã au nevoie de ceva; de multe ori poate nu dau ochii cu dânºii zile
întregi; singurul lucru ce-i îngrijeºte este ca sã li se plãteascã pensiunea regulat.
Descrierea aceasta nu este deloc exageratã; mai mult cred cã unii pãrinþi ar
gãsi-o prea blândã.
Noi dar nu trebuie sã ne gândim, pentru copiii care nu sunt din localitate, la
educaþiunea în familie, aºa de scumpã germanilor; ºi dacã pãrinþii lor nu sunt
destul de avuþi sau liberi ca sã vinã sã locuiascã cu dânºii pânã îºi terminã studiul,
ce mijloc mai rãmâne pentru dânºii decât regimul internatului? ªi dacã e vorba sã
alegem între un internat privat, unde preocupaþiunile comerciale pot paraliza chiar
cele mai bune intenþiuni, când ar fi ºi între internatele þinute de stat în condiþiuni
aºa de bune ca acele ce am propus, mi se pare cã ezitarea nu este posibilã.
De altminteri, abundenþa de mijloace de care se va dispune, va permite a se
da internatelor statului organizaþiunea cea mai perfectã; se vor alege profesorii
cei mai eminenþi, ceea ce se va putea lesne face, cãci oricare din ei va fi
mulþumit de o asemenea distincþiune, mai ales dacã ea ar fi însoþitã ºi de avantajul material al unui salariu mai mare, cum ar fi dacã s-ar adopta al doilea model
de buget. Cu salariul ce am prevãzut pentru director, se va putea avea o persoanã
specialã ºi capabilã în materie de învãþãmânt, ceea ce deja va fi o garanþie
puternicã de bunã administraþiune. În fine, numãrul destul de mare de pedagogi
ºi repetitori va permite adoptarea sistemei urmatã la Paedagogium de la Halle
în Prusia, unde internii sunt împãrþiþi în grupe de câte 12, care nu au niciun
amestec una cu alta. La noi fiecare clasã va putea forma o grupã, pusã sub
privegherea specialã a unuia din pedagogi, fãrã niciun amestec cu grupele
celelalte. Cu modul acesta inconvenientele internatelor populoase vor fi reduse
într-o proporþiune foarte însemnatã.
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Cât pentru oraºele unde vor trebui instalate liceele model, interesul privegherii
ºi recrutãrii mai uºoare a profesorilor, cum ºi alte motive fac sã se prefere oraºele
universitare, Bucureºti ºi Iaºi. Dacã însã nu se va funda decât un singur liceu
model, va rãmâne sã se dezbatã dacã trebuie instalat în Bucureºti sau în Iaºi.
Mare parte din cele ce am spus în privinþa internatelor de la licee se va aplica întocmai ºi la toate celelalte internate ale statului, cu care mã voi ocupa mai
în urmã.

Gimnaziile reale
Când Hecker(113) înfiinþa la 1737 prima ºcoalã realã la Berlin, scopul sãu era
de a înlocui învãþãmântul prin vorbe cu acel fãcut prin realitãþi, ºi metoda sa
consta întru a baza cunoºtinþele copiilor pe studiul lucrurilor naturale, sau în
lipsa lor, pe planuri ºi modele.
Aceste puþine cuvinte cuprind întreaga programã a învãþãmântului real.
De la Hecker, învãþãmântul real trecu prin diverse vicisitudini pânã sã adopte
definitiv forma sa actualã. Una din aceste schimbãri consta în a transforma ºcolile
reale în adevãrate ºcoli profesionale, destinate a procura o meserie. Pe urmã însã
se reveni la o apreciere mai dreaptã a lucrurilor ºi astãzi ºcoalele reale nu dau decât
învãþãmântul general; pe urmã vin ºcoalele politehnice ºi ºcoalele speciale, unde se
face specializarea ºi completarea studiilor pentru cutare sau cutare scop anume.
Sã vedem acum în ce mod s-a înfiinþat învãþãmântul real la noi.
Legea din 1864 prevede crearea de ºcoli reale. Sã nu ne amãgim însã de o
asemãnare de nume: prin aceste cuvinte legea înþelege ºcoli curat profesionale; cãci
iacã cum se defineºte scopul lor prin art. 199: ºcoalele reale au de scop a da învãþãtura trebuincioasã pentru exercitarea unei arte sau profesiuni; ºi pe urmã în articolele
urmãtoare sunt numite chiar câteva categorii de ºcoli pe care le cuprinde sub numele
de reale: ºcoli de agriculturã, de industrie, de comerþ. Legea instrucþiunii publice nu
prevede dar deloc învãþãmântul real în adevãratul sens al cuvântului.
De câþiva ani însã, mai ales prin impulsiunea datã de câþiva din miniºtrii
Instrucþiunii Publice, ideea de a introduce ºi la noi acest învãþãmânt a început sã
se întindã; s-au ºi creat câteva gimnazii reale, al cãror numãr sporeºte repede.
Îmi permit însã a zice cã ceea ce s-a fãcut pânã acum este foarte puþin lucru, nu
doarã pentru cã a lipsit dorinþa de a se face ceva, ci pentru cã silinþele ce s-au
dat nu au fost supuse unei sisteme; aºa cã din unele puncte de vedere lucrurile
s-au început tocmai pe unde trebuia sã se termine.
Mai întâi crearea unui întreg sistem de învãþãmânt este un lucru prea serios
pentru ca sã se facã fãrã nicio lege, mãcar de un singur articol. Pe cât timp
aceastã lege va lipsi, învãþãmântul real va avea o existenþã precarã.
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Cel dintâi lucru de fãcut era dar o lege care sã decreteze introducerea învãþãmântului real ºi sã-i tragã liniamentele generale în privinþa organizaþiunii, administraþiunii, programelor ºi drepturilor ce conferã. Trebuia pe urmã sã vinã regulamentele, care sã lãmureascã ºi sã completeze legea, cum ºi programele clare,
detaliate ºi cu toate indicaþiunile necesare pentru a da direcþiunea personalului
didactic, care era ºi este încã cu totul strãin de acest învãþãmânt, necunoscut mai
înainte în þarã. În acelaºi timp trebuia sã se ia mãsuri pentru a asigura formarea pe
viitor a unui corp didactic propriu pentru noul învãþãmânt. În fine noile ºcoli nu trebuia sã-ºi deschidã uºile pânã nu ar fi fost prevãzute cu toate colecþiunile de obiecte, planuri ºi desene, care la dânsele au o importanþã capitalã, de vreme ce toatã
metoda se bazeazã pe întrebuinþarea lor. Iacã calea raþionalã ce trebuia urmatã.
Cum s-a procedat însã?
Când a început a se vorbi de necesitatea înfiinþãrii ºcolilor reale, erau prin
þarã, cum sunt ºi astãzi, mai multe gimnazii întreþinute de comune sau judeþe, ºi
care mergeau rãu din cauzele pe care le-am expus când am vorbit despre acest
fel de ºcoli; cãci pentru dânsele starea lucrurilor nu s-a schimbat în nimic de
atunci. Auzind despre gimnaziile reale, consiliile comunale sau judeþene crezurã
cã, schimbând numele ºcolii, vor îndrepta-o; de aceea, se vãzurã câteva din
gimnaziile acelea începând a purta numele de reale, fãrã ca în realitate sã se fi
adus altã schimbare vechii stãri de lucruri decât suprimarea din programe a
limbii latine ºi eline ºi introducerea celei germane. Încolo, ºi localurile, ºi
personalul, ºi metodele rãmâneau tot ca mai înainte.
Sã se noteze cã singurul lucru ce s-a fãcut pânã azi pentru aceste ºcoli,
programele, încã nu exista nici ele pe atunci; aºa cã s-a înfiinþat gimnazii reale
cu programe decretate de municipalitãþi ºi statul recunoºtea ca egale cu ale sale
certificatele liberate de niºte ºcoli ce nu avea nicio asemãnare cu ale sale.
Prima programã pentru gimnaziile reale a fost elaboratã de Consiliul
general de instrucþiune în sesiunea din 1879 ºi de atunci a fost deja modificatã
de douã ori, în 1882 ºi în 1884. Aceastã din urmã modificare a fost mai însemnatã, pentru cã a ridicat numãrul claselor reale de la patru la ºapte. De ordinar
însã schimbãrile se reduc numai la schimbarea distribuirii capitolelor pe ani,
dupã cum am mai spus ºi altãdatã; în privinþa înlesnirilor ce procurã profesorilor
în aplicaþiune, nu este nicio deosebire între ele; toate sunt deopotrivã concise ºi
lipsite de orice indicaþiuni asupra metodei.
Aceste programe imperfecte sunt tot ce s-a fãcut pânã acum pentru învãþãmântul real; încolo nu s-a pus pentru dânsul nimic pe hârtie: nu are nici mãcar
un regulament de ordine ºi disciplinã. De localuri nu se vorbeºte deloc pânã
acum. Materialul didactic, fãrã care un gimaziu real nu are nicio raþiune de a fi,
lipseºte mai mult decât ºcoalelor clasice. Nu s-a luat nicio mãsurã pentru a
asigura, cel puþin pe viitor, formarea unui personal didactic competent. Cu toate
acestea, gimnazii reale noi sã creeazã pe fiecare an, tot dupã sistema urmatã în
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genere: se pune în buget o sumã brutã de câteva mii de lei pentru crearea unui
gimnaziu real la…; acea sumã fiind totdeauna prea micã, nu numai dupã legea
salariilor corpului didactic, dar chiar în mod absolut, catedrele se dau în
suplininþã(114), câte douã-trei unuia singur. Toate gimnaziile reale create pânã
astãzi, fãrã excepþiune, vegeteazã astfel în starea cea mai nesigurã.
Ce profundã deosebire între modul nostru de a proceda ºi acela urmat pe
aiurea, unde se dã atenþiunea cea mai minuþioasã la tot ce priveºte ºcoala! Sã citez
exemplul foarte recent ºi instructiv al Franþei. Legea pentru înfiinþarea învãþãmântului secundar special, cum se numeºte acolo învãþãmântul real, este din 21
ianuarie 1865. De atunci pânã la 6 aprilie 1866, adicã în interval abia de 9 luni, se
deterã o serie de decrete pentru fixarea salariilor corpului didactic al noului
învãþãmânt, pentru înfiinþarea unui ordin de agregaþiune anume pentru acest
învãþãmânt, pentru fundarea ºcoalei normale de la Cluny, destinatã a-i da
profesori, pentru formarea consiliilor de perfecþionare, pentru formarea juriilor de
examen la diplomele de învãþãmânt special, pentru a regula condiþiunile
agregaþiunii învãþãmântului special, pentru crearea de burse la ºcoalele speciale;
se redijarã programele analitice în mod foarte lãmurit (numai ele ocupã 250 pagini
în 4), însoþite încã de consideraþiuni întinse asupra metodelor de aplicat, care
singure ar fi fost de ajuns pentru a da corpului didactic o direcþiune excelentã; în
fine se deterã mai multe circulare destinate a mai lãmuri încã toate acestea. Aceste
diferite acte formeazã un volum în 4° de aproape 500 pagini, care este una din
lucrãrile didactice cele mai admirabile, nu numai prin suma de cunoºtinþe, de
studii, de prevedere înþeleaptã ce conþine, dar ºi prin sistema ce a prezidat la
elaborarea ei. Cu modul acesta, când ºcoalele cele noi începurã a funcþiona, ele nu
mai aveau nicio piedicã în cale ºi de aceea de la 1866 pânã astãzi învãþãmântul
secundar special s-a dezvoltat în Franþa cu atâta siguranþã: se nãscuse armat cu tot
ce-i trebuia pentru a învinge dificultãþile ºi pentru a da roade bune.
Aºa înþelegeam eu sã se procedeze ºi la noi. Însã noi am fãcut tocmai din
contra: am început prin a înfiinþa gimnazii, pe care le-am decorat cu numele de
reale; pe urmã am intrat în perioada încercãrilor de redijare a unei programe, din
care însã n-am ieºit, ºi nici nu cred cã vom ieºi curând. Alcãtuirea de regulamente, asigurarea recrutãrii corpului didactic vor veni mai târziu; cine ºtie?
poate peste 20 sau 30 de ani, de vreme ce ºcoala normalã superioarã nu dateazã
decât de ieri, iar ºcoala normalã primarã de institutori nu existã nici pânã astãzi;
ºi tocmai la fine de tot va veni ceea ce trebuia sã se facã de la început: o lege
constructivã a învãþãmântului real.
Sã ne mai mirãm dar cã gimnaziile reale au aºa de puþin credit în ochii
publicului? Cã ºcolarii lor, totdeauna puþini la numãr, nu sunt în mare parte
decât de aceia care nu s-au simþit în stare a urma liceul ºi care au venit numai
sã-ºi încerce norocul dincoace? Cã studiile fãcute în gimnaziile reale sunt mai
totdeauna aºa de slabe? Frãmântarea programelor, ambiþiunea oricãrui oraº de a
avea ºi el un gimnaziu de felul cel nou nu vor schimba aceastã stare de lucruri:
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trebuie o organizare studiatã pe deplin, întinzându-se la toate detaliile ºi nelãsând nimic întâmplãrii; altminteri gimnaziile reale nu vor fi decât un element de
slãbire a învãþãmântului în genere ºi mai prudent ar fi a le suprima sau transforma chiar de pe acum iar în gimnazii clasice.
Ar fi însã contra interesului þãrii a se face aºa. Învãþãmântul real este de o
trebuinþã imperioasã pentru noi; ar fi o banalitate sã mã încerc a o demonstra.
Nu rãmâne dar decât a începe cât mai neîntârziat a lucra serios pentru a-i da
organizaþiunea trebuitoare.
* * *
Cel dintâi lucru de fãcut este legea care sã constituie învãþãmântul real, sã-i
dea dreptul de cetãþenie. Ea va indica din ce materii se va compune programa,
va determina în mod general condiþiunile ce trebuie sã împlineascã corpul
didactic, va fixa salariile. Parte din aceste lucruri sunt hotãrâte prin legile din 17
martie 1879 pentru numirea profesorilor secundari ºi din 6 martie 1883 pentru
fixarea salariilor; de se va crede de cuviinþã, legea învãþãmântului real va putea
sã nu mai atingã aceste chestiuni; însã de vreme ce legile din 1879 ºi 1883 s-au
ocupat de un învãþãmânt ce nu exista încã în mod legal, ar fi mai corect a se
consacra din nou prescripþiunile lor, întrucât se ating de dânsul.
Legea va trebui sã caute a da învãþãmântului real o organizare completã; sã
se gândeascã nu numai la întreþinerea lui, dar ºi la tot ce-i poate asigura succesul.
Unul din cele mai însemnate lucruri de care va avea sã se ocupe va fi soarta
absolvenþilor gimnaziilor reale, dupã ieºirea lor din ºcoalã. Cea mai însemnatã
cauzã a puþinei favori din partea publicului în care se aflã azi gimnaziile reale este
cã ºcolarii care ies dintr-însele nu au nicio carierã. Lor le sunt închise toate cãile ce
se deschid înaintea unui absolvent al liceului care a obþinut bacalaureatul; niciun
drept nu le este recunoscut. De aceea va trebui sã li se creeze oarecare debuºeuri ºi
îndosebi sã se hotãreascã care sunt însãrcinãrile publice ce li se pot încredinþa, dupã
studiile ce au fãcut. Cu aceasta se va ridica mult prestigiul ºcoalelor reale. Se va
zice, negreºit cã, de s-ar face aºa, gimnaziile reale ar deveni, ca ºi cele clasice,
pepiniere de funcþionari, în loc de a înmulþi numãrul specialiºtilor ºi a contribui la
dezvoltarea comerþului ºi industriei. Aceastã obiecþiune nu mi se pare fundatã. Mai
întâi, dacã statul ar gãsi ca serviciile unui absolvent de gimnaziu real îi vor fi utile,
va fi oare împiedecat de a le utiliza prin lipsa unei legi care sã-l autorizeze la
aceasta? Negreºit cã nu. Dar, de altã parte, nicio asemenea lege nu l-ar face sã
introducã în administraþiune un numãr mai mare de realiºti decât câþi i-ar fi
necesari. Cu un cuvânt, acea lege nu va avea nicio influenþã pentru a mãri epidemia
funcþionarismului.
De altã parte, oamenii speciali nu se pot forma numai cu gimnaziul real,
cum nu se pot forma nici numai cu cel clasic; gimnaziul real nu dã decât o
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instrucþiune generalã; el nu poate, prin sine însuºi, sã dea nicio specialitate.
Pentru a se ajunge la dânsa, e necesar un complement de instrucþiune, care sã
corespundã cu ceea ce este învãþãmântul superior pentru liceele clasice.
Instrucþiunea realã superioarã se poate cãpãta ori în institute anume, care
poartã de ordinar numele de politehnice, sau în alte ºcoli speciale, pentru
frecventarea cãrora studiile reale sunt suficiente; astfel pot fi ºcoalele de
farmacie, de veterinari, superioare de agriculturã, militare, de telegrafie, de inginerie, facultãþile de ºtiinþe ºi de medicinã.

[Politehnica]
Cu ocaziunea discuþiunii bugetului statului pe 1884–1885, a fost un
moment vorba de a se crea chiar de anul acesta o ºcoalã Politehnicã. O creaþiune
de asemenea importanþã fãcutã prin simplã mãsurã bugetarã ar fi fost o greºealã;
pretutindeni am spus aceasta, ºi o repet aici cu mai multã tãrie pentru cã e vorba
de o instituþiune costisitoare ºi care va exercita influenþa cea mai rea asupra
învãþãmântului dacã nu va fi fãcutã dupã un studiu suficient.
Sã presupunem cã cei 40.000 lei ce se consacraserã deocamdatã pentru
înfiinþarea Politehnicului ar fi rãmas în buget. De la 1 octombrie trecut, aceastã
ºcoalã ar fi trebuit dar sã înceapã a funcþiona. Cu ce organizaþie? Ce specialitãþi
trebuia sã dea? de unde era sã-ºi recruteze ºcolarii? Ce drepturi ar fi avut aceºti
ºcolari dupã absolvire? Era sã fie sau nu o diplomã datã în urma unui examen
de absolvire? Ce condiþii trebuia sã împlineascã corpul didactic ºi de unde sã se
ieie? Cum era sã fie plãtit? Toate aceste chestiuni ºi multe altele trebuia
rezolvate, nu dupã, ci înainte de deschiderea ºcoalei ºi numai o lege putea sã le
dea o soluþiune definitivã. Nu mai vorbesc de programe ºi de regulamente.
Creaþiunea Politehnicului, a Universitãþii tehnice, cum se numeºte în Bavaria,
este, în adevãr, ceva indispensabil; fãrã dânsul, gimnaziile reale vor fi lipsite de
coronamentul necesar oricãrui învãþãmânt general; fãrã dânsul, speranþele unora de
a vede înmulþindu-se oamenii cu specialitãþi realiste vor rãmâne în cea mai mare
parte iluzorii; fãrã dânsul, gimnaziile reale nu vor atrage niciodatã pe tinerii
inteligenþi ºi lucrãtori, care-ºi simt puterea de a merge mai departe, ci vor continua
a fi frecventate, ca ºi acum, numai de partea cea mai slabã a populaþiunii ºcolare,
de aceea care nu urmeazã în licee, nu pentru cã nu vrea, ci pentru cã nu poate; fãrã
dânsul, învãþãmântul real va fi totdeauna într-o situaþiune de inferioritate în faþa
celui clasic, ceea ce nu este nici drept, cãci absolvenþii învãþãmântului real au tot
ce trebuie pentru a deveni tot aºa de utili ca ºi cei cu învãþãmântul clasic; nici abil,
cãci prin aceasta ºcoalele reale vor rãmâne pentru totdeauna nepopulare. Socotesc
însã cã, deºi creaþiunea Politehnicului trebuie hotãrâtã în principiu chiar prin legea
de organizare a învãþãmântului realist, el nu trebuie sã înceapã a funcþiona decât cu
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câþiva ani, 3 sau 4 cel puþin, în urma acelei legi. În adevãr, deoarece Politehnicul e
destinat a fi frecventat mai cu seamã de absolvenþi ai gimnaziilor reale, e natural a
aºtepta ca acele gimnazii se dea mãcar o serie de absolvenþi; însã cele de azi, de
când existã au fost mereu în perioada de încercãri, aºa cã nici nu ºtie cineva bine
ce se poate aºtepta de la ºcolarii care le vor absolvi. Zic care le vor absolvi, pentru
cã gimnaziile reale ale statului sunt toate de creaþiune aºa de recentã, încât nu au
dat pânã acum nicio serie de absolvenþi, deºi au numai patru clase.
Sã presupunem dar cã Politehnicul nu ar începe a funcþiona decât peste trei
ani cel puþin. Intervalul acesta se va întrebuinþa pentru facerea programelor ºi
regulamentelor, ºi mai ales pentru formarea colecþiunilor ºi bibliotecii, fãrã care
Politehnicul nu trebuie sã existe nicio zi. De aceea, în timpul celor trei ani,
bugetul va conþine câte o sumã anualã, destinatã anume pentru acest scop.
E inutil sã mã opresc mai mult asupra acestui punct; nu mã îndoiesc cã,
când va sosi momentul de a se înfiinþa Politehnicul, se va evita procedura
expeditivã ce s-a urmat pentru înfiinþarea ºi a altor ºcoli importante; va fi timpul
atunci a se discuta de aproape chestiunea aceasta.

[Alte debuºeuri pentru ºcoalele reale]
Politehnicul nu este singura ºcoalã unde absolvenþii gimnaziilor reale vor
putea dobândi o specialitate. Orice ºcoalã specialã, pentru care cunoºtinþele
reale sunt de ajuns ca sã fie urmate cu succes, trebuie sã le fie deschisã. Am citat
mai sus mai multe ºcoli de acestea, care existã chiar la noi: în toate ar putea sã
se admitã absolvenþii gimnaziilor reale; însã niciun regulament nu prevede
aceasta; legea de organizare a învãþãmântului real va trebui sã o prevadã.
Mã tem ca nu cumva propunerea ce fac de a se admite aceºti absolvenþi în
facultãþile de ºtiinþe ºi de medicinã sã întâmpine opoziþiune. Sunt sigur însã cã
aceasta nu va veni decât din partea acelora care vor continua a considera ºcoalele
reale ca niºte curate ºcoli profesionale, de un rang inferior liceelor clasice.
Acelora nu voi cãuta a rãspunde prin argumente noi, cãci toate câte am spus pânã
aici în privinþa învãþãmântului real stabilesc, cred, îndestul cã el nu trebuie nici
confundat cu cel profesional, nici pus mai jos decât cel clasic. Ba încã
învãþãmântul real este, în oarecare mãsurã, mai propriu de a forma buni ºcolari
pentru facultãþile de ºtiinþe ºi medicinã decât chiar cel clasic. Astfel fiind, care ar
fi motivul de a închide calea unor buni ºcolari realiºti de a-ºi completa studiile
ºtiinþifice deja începute în cursul secundar ºi duse destul de departe?
Cu toate acestea, chiar de s-ar completa gimnaziile reale cu 7 clase, în
starea actualã a lucrurilor absolvenþii lor nu vor putea pãtrunde în universitate,
cãci legea din 1864 zice cã nu vor fi primiþi ca studenþi regulaþi în facultãþi decât
acei care vor fi terminat cursul învãþãturilor de liceu ºi vor fi trecut examenul
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general (art. 264). Iacã dar încã un lucru care va trebui fãcut: a se modifica acest
articol, permiþând înscrierea în cele douã facultãþi menþionate a absolvenþilor
gimnaziilor reale.
Sã se ºtie cã în universitãþile germane aceasta se face în toate pãrþile, ºi cã
cei veniþi din gimnaziile reale fac foarte bunã figurã alãturi cu ceilalþi.

[Programa gimnaziilor reale]
Sã ne ocupãm acum un moment cu cercetarea programei urmate astãzi în
gimnaziile reale ºi care e împãrþitã pe patru ani.
Limba latinã ºi elinã nu este prevãzutã într-însele ºi nici nu cred cã ar fi fost
necesar a se prevedea. Trebuie însã sã constat cã lipsa acestor limbi din
programã nu este caracterul principal dupã care se deosebesc gimnaziile reale
de cele clasice. În multe din gimnaziile reale din Germania, mai ales în cele mai
noi, limba latinã figureazã: încã o dovadã cã adevãrata deosebire între cele douã
învãþãminte stã în metodã, iar nu în programã.
Nu mã mai opresc asupra conciziunii cu care e redijatã programa; am mai
vorbit deja de aceasta. Mã mulþumesc a indica numai câteva defecte de distribuþiune a ei.
Cursul de matematici este enorm de încãrcat: se grãmãdeºte în patru ani mult
mai multã materie decât se face la liceu în ºapte, cãci se prevede contabilitatea,
curbele uzuale, elemente de geometrie descriptivã ºi noþiuni de mecanicã, care în
programa liceelor nu figureazã. Cu toate acestea, se acordã numai 22 ore de curs
pe sãptãmânã, în loc de 20 câte se dau la liceu. Acel adaus de 2 ore este de ajuns
pentru o programã de douã ori mai încãrcatã ºi pentru niºte ºcolari a cãror vârstã
nu trece de ordinar peste 15 ani? O asemenea programã nu putea fi decât o înºirare
de titluri cum ºi este în realitate; cãci ce algebrã se poate face într-un singur an cu
2 ore de curs pe sãptãmânã? Ce trigonometrie ºi ce geometrie descriptivã cu câte
2 ore? Ce mecanicã cu câte 1 orã? Dacã s-a crezut cã se va da ºcolarilor o
instrucþiune matematicã mai forte decât în liceu, s-a comis o mare eroare: cele mai
multe obiecte prevãzute în programã nu vor figura decât acolo; ºcolarii vor pãrãsi
ºcoala fãrã sã fi avut vreme mãcar a le înþelege bine sensul.
Iacã, spre exemplu, geometria descriptivã, obiect cu totul inutil dacã nu i se
dã destul timp pentru ca ºcolarii sã-i cuprindã spiritul. I s-au dat 2 ore: e ca ºi
când nu ar fi fost pusã deloc.
Cursul de geometrie descriptivã, la un gimnaziu real, trebuie sã se considere
ºi ca un sprijin puternic pentru cursul de desen liniar; însã acest din urmã curs
este dat tot în seama profesorului de desen artistic, ºi nici nu i se dã tot timpul
necesar, ca unui obiect care, la un gimnaziu real, are o importanþã capitalã.
Ar trebui o catedrã distinctã pentru desenul liniar.
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Programa de zoologie prevede clasificarea animalelor în clasa I, iar anatomia
ºi fiziologia animalã în clasa a II-a. Sã fie oare o eroare? E probabil, cãci nu ºtiu
ce clasificare se poate face, când anatomia ºi fiziologia nu e încã cunoscutã. E de
observat cã la botanicã lucrurile sunt puse în ordinea lor naturalã.
Programa de limba românã prevede în trei clase mai multã materie decât la
liceu în patru.
Aº putea arãta mai multe alte defecte; mã opresc însã, cãci sper cã o
asemenea enumerare nu va mai avea în curând decât un interes retrospectiv:
Consiliul general de instrucþiune a votat, în sesiunea sa din septembrie trecut, o
nouã programã, care constituie un progres însemnat, pe lângã cea actualã. Dacã
lãsãm la o parte oarecare defecte, care se pot corija, putem constata, în favoarea
ei, o distribuþiune mai raþionalã a materiilor ºi mai ales ridicarea numãrului
claselor de la patru la ºapte.
În adevãr, instrucþiunea generalã pe care trebuie sã o dea gimnaziile reale nu
este deloc inferioarã în cantitate celei din liceele clasice; reducerea limbii latine ºi
eline este îndestul compensatã prin dezvoltarea mai mare ce trebuie sã se deie
cursului de matematici, de ºtiinþe fizice ºi naturale, de desen ºi altele. Astfel fiind,
în patru ani este imposibil a se aplica o programã a cãrei întindere sã rãspundã
scopului învãþãmântului real; era dar indispensabil a se înmulþi clasele ºi numãrul
de ºapte nu mi se pare prea mare. Gimnaziile reale germane de ordinul întâi au
câte 9 ani de curs, care au fost precedaþi de alþi 3 petrecuþi în clasele primare.
Când cu discuþiunea ultimei programe a gimnaziilor reale în Consiliul
general, unul din membri susþinea cã aceste gimnazii nu pot avea 7 clase, pentru
cã legea le prevede numai cu 4. Am vãzut mai sus cã aceastã temere nu era
fundatã, de vreme ce legea nu prevede deloc gimnaziile reale, nici cu 4, nici cu
7 clase; ºcoalele de care se ocupa ea sunt ºcoli profesionale, iar nu gimnazii reale.
Cred dar cã propunerea Consiliului general va fi primitã ºi cã în curând se
vor vedea funcþionând în þarã gimnazii reale complete cu 7 clase.
Dacã se va face pasul acesta, care va fi cel mai greu, din cauza dificultãþilor
bugetare, va trebui sã se dispunã programa în aºa fel ca în primii patru ani
ºcolarii sã capete deja un ciclu complet de cunoºtinþe. Programa votatã în
septembrie trecut nu prezintã acest caracter, ºi aceasta este defectul cel mai mare
ce-i gãsesc eu.
În adevãr, sunt astãzi în þarã 11 gimnazii reale cu câte patru clase. E foarte
probabil cã vor trece încã mulþi ani pânã sã fie posibil a se completa toate cu
ºapte clase; vedem gimnazii clasice vechi de câte 35 ani, aºteptând încã
completarea lor; ºi nu e niciun motiv a crede cã cele reale vor fi mai norocite.
Pe lângã aceasta, argumentul ce am invocat când cu gimnaziile clasice se aplicã
ºi aici întocmai: cei mai mulþi copii sunt siliþi, din lipsã de mijloace, a se opri la
patru clase. În fine sunt multe ºcoli speciale, pentru care ºapte clase reale nu
sunt de nevoie, spre exemplu ºcoalele superioare de agriculturã ºi de comerþ ºi
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altele. Astfel fiind, nu trebuie a se lãsa, dupã patru ani de studiu, un numãr mare
de copii cu cunoºtinþe necomplete ºi fãrã nicio recunoaºtere a ostenelelor lor.
Repet, dar, este necesar ca cele patru dintâi clase reale se deie deja un învãþãmânt general complet, deºi mai restrâns decât gimnaziul complet de ºapte clase.
Pentru aceleaºi motive pe care le-am expus când am vorbit despre liceele ºi
gimnaziile clasice, sunt de pãrere a se pune un examen de absolvire dupã cele
dintâi patrii clase reale, pentru ºcolarii care nu ar mai voi sã-ºi continuie
studiile; ºi un altul dupã finitul clasei a ºaptea. Aceste examene sã se facã în
acelaºi spirit ca ºi cele de la licee ºi gimnazii clasice, ºi sã dea ºi ele drept la o
diplomã, care sã confere împetrantului drepturi determinate.

[Reorganizarea gimnaziilor reale]
Înfiinþatea gimnaziilor reale câte existã astãzi s-a resimþit de lipsa de sistemã
care caracterizeazã tot ce priveºte învãþãmântul nostru real. Cele 11 gimnazii reale
ce avem sunt de douã feluri de origini: unele sunt vechi gimnazii clasice, înfiinþate
de comune ºi care ºi-au schimbat numele, ca sã conjure soarta contrarã; altele au
fost create pentru a satisface ambiþiunile locale ale unor centre, de multe ori
neînsemnate. De aici a urmat cã, afarã de Brãila, niciunul din oraºele mari
comerciale ºi industriale, nu au un gimnaziu real, pe când se gãseºte câte unul în
Dorohoi, Slatina, Cãlãraºi. Aceasta este o adevãratã anomalie. Dacã este adevãrat
cã comerþul ºi industria sunt interesate mai în special de gimnaziile reale, trebuia
ca asemenea ºcoli sã se înfiinþeze de preferinþã tocmai în locurile unde este comerþ
ºi industrie, ºi unde tinerii ce au urmat învãþãmântul real ar gãsi îndatã a fi întrebuinþaþi. În asemenea oraºe ºi alimentarea ºcoalelor ar fi mai lesne ºi popularizarea lor numai de acolo poate sã înceapã; cãci cum se sperã sã se aclimatizeze
învãþãmântul real, întroducându-l mai întâi tocmai pe unde este mai puþin trebuincios? Se va zice poate cã se pune temei tocmai pe învãþãmântul real, pentru a
dezvolta comerþul ºi industria pe unde nu sunt; însã acest argument nu e admisibil,
cãci o ºcoalã e chematã sã satisfacã trebuinþe existente, dar nu poate sã creeze
trebuinþe noi. Prin fundarea de gimnazii reale numai prin centrele depãrtate lipsite
de miºcare, se fac cheltuieli nerãsplãtite prin niciun folos real; ba încã se
discrediteazã învãþãmântul real înainte chiar de a fi început sã funcþioneze cum se
cade. Tot la acest din urmã rezultat conduce ºi crearea repede de ºcoli pentru care
nici nu este personalul didactic necesar, nici mijloacele materiale nu se acordã.
Intru ce-ºi meritã numele un gimnaziu real care nu are o hartã, un aparat, un model
de desen? De localuri nici nu mai vorbesc, cãci se pare cã aceastã categorie de
ºcoli au, mai mult încã decât altele, specialitatea de a fi instalate prin ruine. Ar fi
nimerit dar a pune mai multã socotealã în înfiinþarea de gimnazii reale. Suprimarea unora din cele existente ar fi o mãsurã radicalã care ar provoca protestãri ºi
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nemulþumiri, deºi, din parte-mi, sunt convins cã þara nu ar pierde nimic prin
aceasta; din contra. Sã ne mulþumim însã pentru câtva timp a dezvolta ºi fortifica
pe cele 11 ce avem astãzi, dându-le tot ce le trebuie, în loc de a ne mai risipi
mijloacele în bani ºi oameni, prin crearea ºi a altora noi, tot în condiþiunile celor
de astãzi. Pe lângã acelea, sã nu se creeze decât douã sau trei gimnazii complete
cu câte ºapte clase, însã aceasta prin oraºele cele mai mari ale þãrii, cum Bucureºti,
Iaºi, Galaþi; la nevoie, acest din urmã s-ar putea lãsa la o parte, cu condiþie de a se
completa gimnaziul din Brãila cu ºapte clase. Aceste gimnazii complete sã se facã
adevãrate ºcoli model, pe de o parte pentru a le face sã fie adoptate de public, iar
pe de alta pentru ca din ele sã se scoatã mai târziu elementele nesesare la
consolidarea ºi progresul întregului învãþãmânt real. Alãturarea unui internat de
bursieri pe lângã fiecare din aceste gimnazii complete încã ar fi o mãsurã foarte
nimeritã pentru a le populariza. Aceste diverse creaþiuni vor aduce o cheltuialã de
200.000 pânã la 300.000 lei; însã aceste sume, care vor da rezultate utile, tot mai
puþin vor costa decât cei 117.460 lei ce se cheltuiesc azi pentru învãþãmântul real
fãrã niciun folos.

[Personalul gimnaziilor reale]
O chestiune esenþialã pentru învãþãmântul real este aceea a personalului
didactic. Profesorii actuali din gimnaziile reale sunt toþi oameni care ºi-au fãcut
studiile în liceele clasice, care n-au vãzut niciodatã un gimnaziu real ºi nici n-au
idee de caracterul acestui fel de ºcoli. Cum voim dar sã vedem gimnaziile reale
mergând pe calea ce ar trebui sã urmeze? Mulþi dintr-înºii sunt capabili ºi au
dorinþa de a face bine; însã nu ºtiu cum sã facã. Aici se vede cât de necesar era
ca programele sã fie dezvoltate, lãmurite, însoþite de explicaþiuni detaliate asupra
metodei de urmat, în loc de a fi ceea ce sunt; ºi ca circularele ministerului sã nu
fi încetat a lumina pe profesori asupra datoriei lor ºi a modului de a ºi-o împlini.
Cele mai bune rezultate la gimnaziile reale le-am constatat la doi sau trei
profesori care, din întâmplare, îºi fãcuserã studiile în niºte gimnazii reale din
strãinãtate.
Pentru formarea cât mai neîntârziatã a unui personal didactic pentru gimnaziile reale, este indispensabil a se institui bursele de voiaj pentru aceia din
profesorii actuali care promit mai mult. Am vorbit ºi altãdatã despre instituirea
acestor burse pentru profesorii secundari de orice fel; însã pentru cei din
gimnaziile reale, aceastã mãsurã se împune în mod imperios. Mai târziu nici
aceasta nu va mai fi de ajuns ºi va trebui sã începem a ne gândi la crearea unei
ºcoli normale superioare pentru învãþãmântul real.
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Seminariile
Nu este nicio categorie de ºcoli secundare care sã aibã mai mult decât
seminariile trebuinþã de o îndreptare radicalã ºi cu toate acestea cheltuiala ce se
face cu dânsele este relativ cu mult mai mare decât cea fãcutã cu oricare altã
categorie de ºcoli.
Sã trecem în revistã pe rând câteva din principalele chestiuni ce le intereseazã.

[Programa]
Toate felurile de ºcoli se plâng cã li se schimbã programele prea des;
singure seminariile sunt care au scãpat de aceste schimbãri, cãci programa lor a
rãmas neatinsã de la 1872 pânã astãzi. Cu toate acestea, dacã era vreo programã
care trebuia îmbunãtãþitã, desigur era aceasta.
Numele de programã este poate prea ambiþios pentru aceastã simplã
enumeraþie de obiecte de studiu, care este singura regulã a învãþãmântului în
seminarii de mai bine de 12 ani. Cu ocaziunea altor programe, ziceam cã nu sunt
decât înºirãri de capitole distribuite pe ani: dar aici nici capitole nu sunt
enunþate. Iatã spre exemplu, în ce constã programa de ºtiinþe fizico-naturale:
clasa I, elemente de fizicã; clasa a II-a, zoologia; clasa a III-a, botanica; clasa a
IV-a, mineralogia, agricultura ºi horticultura. ªi tot aºa la toate obiectele.
Cine a avut ocaziunea a vedea vreodatã cât de rãu se aplicã de multe ori
programele în liceu, numai din cauzã cã nu sunt destul de lãmurite, îºi va
închipui ce poate fi la seminarii. Chiar un profesor bine intenþionat poate fi de
multe ori pus în grea poziþie, când i se lasã lui toatã responsabilitatea formãrii
programei. Cât pentru cei care nu cautã decât motive pentru a nu-ºi face datoria,
ei profitã de aceastã stare de lucruri cât pot mai bine. Un profesor de matematicã
de la un seminar fãcuse într-un an în clasa a III-a abia a cincea parte din materie;
la observãrile ce-i adresam eu, a avut curajul sã-mi rãspundã cã, de vreme ce
programa nu prevede în clasa a III-a decât elemente de geometrie, fãrã a se
spune cât anume, el a crezut cã e liber sã facã cât va voi.
Dar chiar distribuirea materiilor poate da loc la critici foarte serioase. Iatã
câteva puncte care atrag mai cu seamã atenþiunea.
Cursul de confesiunea ortodoxã e pus în clasa a II-a ºi în clasa a IV-a, cu o
întrerupere de un an. Care sã fie cauza acestei suspensiuni, al cãrei efect este cã,
când se începe cea de a doua jumãtate a materiei, cea dintâi este uitatã de tot?
Programa de limba latinã este foarte curioasã: prevede etimologia toatã în
clasa I, sintaxa toatã în clasa a II-a, iarã în clasele a III-a ºi a IV-a nimic alt decât
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traducþiuni din autori facili, pe care de altminteri îi lasã cu totul la alegerea profesorului. Bineînþeles, sunt profesori care profitã de aceastã latitudine pentru a traduce o singurã paginã într-un an, ºi aceea luatã de prin cãrþile lui Lhomond(115).
Limba românã nu formeazã o catedrã distinctã; e lãsatã tot în sarcina
profesorului de limba latinã. Programa ei se re duce la ortografie în clasa a II-a,
stilistica în clasa a III-a ºi retorica bisericeascã cu pronunþare de predice în clasa
a IV-a. Ortografia nu se face niciodatã; stilistica ºi retorica se predau în formã
de precepte învãþate pe din afarã ºi recitate fãrã nicio înþelegere. De compoziþiuni, lecturi ºi recitãri din autori, nici vorbã nu este. Pe unde se compun predici,
se fac una sau douã pe an; prin unele seminarii, nu se face niciuna. Iatã pentru
ce preoþii ieºiþi din seminarii nu ºtiu de cele mai multe ori sã scrie douã rânduri,
ºi mai niciodatã nu sunt în stare sã pronunþe o alocuþiune cât de neînsemnatã.
În cele ºapte clase seminariale, limba latinã figureazã cu 34 ore pe
sãptãmânã: limba elinã însã, în care sunt scrise mai toate scrierile pãrinþilor
Bisericii ortodoxe ºi a cãrei cunoºtinþã aprofundatã este indispensabilã oricãrui
cleric, de la cel mai mic pânã la cel mai de sus, nu figureazã decât în cele trei
clase superioare cu 15 ore pe sãptãmânã.
Programa de istorie pune în ºase clase istoria universalã, iar istoria României
numai într-o singurã clasã. Este cu putinþã aºa lucru în þara româneascã?
Geografia nu este pusã deloc, cãci cuvintele cu geografia respectivã ce sunt
adãugate la programa de istorie din cursul inferior nu au niciun sens, ºi rãmân
curatã literã moartã; profesorii de istorie lasã geografia cu totul la o parte. Nu
se mai poate continua aºa; geografia este astãzi un studiu indispensabil ºi
trebuie introdus în seminarii, cu programa sa distinctã ºi lãmuritã.
Programa de matematici prevede în clasa a II-a toatã geometria elementarã,
iar în clasa a IV-a aplicaþiuni de agrimensurã(116). Acest din urmã curs, pentru
niºte ºcolari care au aºa de puþine cunoºtinþe matematici, se reduce la aºa de
puþin lucru, încât 10, mult 15 lecþiuni i-ar fi deajuns; cel de geometrie, din
contrã, are foarte mare întindere. Este dar o enormã nepotrivire în timpul ce se
acordã fiecãruia din aceste douã obiecte.
Practica liturghiei ºi citirea bisericeascã pe cãrþi vechi nu este prevãzutã
deloc în programã, aºa cã episcopii ºi directorii seminariilor au fost siliþi în toate
pãrþile sã le introducã de la sine. Nu ºtiu dacã ar putea cineva sã le facã o imputare din aceasta.
Reformarea programei seminariilor este dar indispensabilã.

[Localurile]
Ca sã nu mã repet, nu mã mai opresc asupra lipsei de localuri, de mobilier
ºi de material didactic. Insist însã asupra localului seminarului Socola(117), care
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este în aºa stare, cã o parte dintr-însul ameninþã sã cadã. În mai multe rânduri
deja am atras atenþiunea ministerului asupra lui ºi cred cã pericolul în care este
pusã viaþa ºcolarilor ºi a personalului este un motiv suficient pentru a grãbi
îndreptarea.

[Administrarea seminariilor]
Dintre toate ºcoalele secundare, seminariile sunt acelea a cãror
administraþiune interioarã lasã mai mult de dorit. Aceasta poate se vinã ºi din
cauzã cã regulamentele lor sunt imperfecte; însã cauza principalã este obiceiul
constant al directorilor ºi al consiliilor ºcolare de a lucra dupã plãcere, lãsând cu
totul la o parte ºi legea ºi regulamentele ºi ordinele exprese ºi repetate ale
ministerului. Excepþiunile sunt rare.
Sunt trei ani abia de când ministerul a ordonat a nu se mai primi externi în
seminarii, afarã de cei care în momentul acela erau deja ºcolari regulaþi. Acest
ordin a fost cãlcat în picioare fãrã nicio sfialã la toate seminariile fãrã excepþiune. Externii umplu astãzi clasele cu zecimile.
Examenele de corigenþi au devenit la seminarii un adevãrat scandal. Regulamentul de ordine ºi disciplinã (art. 135) zice: „Când un elev, din cauzã de boalã
sau altã împrejurare de forþã majorã, n-ar fi dobândit note bune care i-ar da drept
de promoþiune în clasa superioarã, atunci dupã cererea ºi justificaþiunea sa
sprijinitã de motive valide, consiliul profesoral va decide dacã acelui elev i se
poate permite a-ºi corija notele slabe printr-un examen nou depus la începutul
anului ºcolar urmãtor“. Toate prescripþiunile acestui articol sunt violate: toþi repetenþii, fãrã excepþiune, sunt admiºi la examen de corecþiune(118), fãrã sã li se cearã
nicio justificare cã au rãmas repetenþi din cauzã de forþã majorã; consiliul
profesoral nu decide niciodatã admisiunea lor la examen; în fine examenul însuºi
ºi promoþiunile care-l urmeazã se fac într-un mod atât de neregulat, încât ministerul a fost silit sã intervinã ºi sã indice, prin o circularã din martie 1879, modul
cum sã se þinã examenele de corigenþi. Acea circularã însã a fost pusã la o parte,
ºi neregularitãþile de mai înainte au continuat cu mai mare furie decât oricând. E
de prisos sã intru în detalii mai întinse: este foarte puþin timp de când am dezvelit
în ochii ministerului cele ce se petrec la unul din seminarii.
Liberarea certificatelor de absolvire dã loc la alte neregularitãþi. Am avut
ocaziunea sã constat cã s-au liberat certificate la ºcolari rãmaºi repetenþi, sau
chiar la oameni ce n-au urmat niciodatã în niciun seminar. Pe lângã aceasta,
certificatele liberate nu sunt în regulã; matcele(119) cuprind ºtersãturi care
constituie adevãrate falsuri în acte publice; sunt neiscãlite ºi nedatate.
Nu pot sã mã întind cât ar trebui pentru a descrie dezordinea, dispreþul de
legi ºi de autoritãþi ce domneºte în administraþiunea internã a celor mai multe
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seminarii. Aceastã deplorabilã stare de lucruri a mers chiar pânã la malversaþiune din partea unora ºi nepedepsirea acelora a dat curaj ºi altora. La niciun
altfel de ºcoli nu se aude aºa de des vorbindu-se de directori ºi profesori slabi
de înger ºi, din nenorocire, cele ce am avut ocaziunea sã constat nu sunt de
naturã a face sã disparã aceste acuzãri. S-ar cuveni încã sã vorbesc ºi despre alte
scandaluri ce am dovedit cã se petrec chiar sub ochii ºcolarilor; însã e mai bine
sã le las la o parte aici.
Dacã e adevãrat cã ºcoala trebuie sã fie focar de moralitate ºi respect al
legilor, dacã seminariile, cu deosebire, trebuie sã formeze oameni de o moralitate nereproºabilã, cãci scopul lor în societate va fi exclusiv moralizarea
poporului; dacã dispreþul legii ºi sfidarea autoritãþii ministrului nu trebuie sã
rãmânã nepedepsite, excesele acestea îºi vor vedea sfârºitul cât mai neîntârziat.
Pentru aceasta însã va trebui sã se dezvolte oarecare energie: sã se exercite
asupra seminariilor o priveghere foarte severã; sã nu se permitã nicio abatere de
la legi ºi regulamente ºi sã se uzeze de cea mai mare rigoare contra celor care
îºi fac oarecum un titlu de glorie din dispreþul legii ºi chiar al onestitãþii.
În special, examenele de corigenþi sã se suprime pur ºi simplu ºi sã se reintre
în regulament; am vorbit mai sus despre dânsele ºi nu mai este nevoie sã revin
aici asupra lor. Numai aºa se vor stârpi abuzurile nemãrginite ce se fac cu
ocaziunea lor ºi de care în parte trebuie sã recunoaºtem cã ºi ministerul e responsabil, cãci a tolerat atâta vreme facerea unor examene contrare legii.
Certificatele de absolvire, care sunt niºte adevãrate diplome sã nu se mai
libereze decât purtând ºi subsemnãtura inspectorului general al circumscripþiunii,
care va fi dator, pentru fiecare, a examina matricolele ºi cataloagele ºi a vedea
dacã promoþiunile impretrantului s-au fãcut regulat.
Asupra dãrii notelor, asupra þinerii cataloagelor ºi matricolelor, asupra promoþiunilor sã se aibã la seminarii o priveghere mai mare decât pe aiurea.
Cât pentru externi, ordinul ministerului de acum trei ani era foarte nimerit.
Imensa majoritate a lor este un adevãrat flagel pentru seminarii. Mai cã nu sunt
exemple de ºcolari buni ºi cu bunã conduitã printre externi; cei mai mulþi
dintr-înºii nu conteazã, pentru a se promova din clasã în clasã, decât, pe mijloacele cele mai puþin respectabile. Grãmezile de corigenþi, care au introdus tradiþiunea trândãviei ºi imoralitãþii în ºcoli, dintre externi se recruteazã mai în
întregul lor. Toþi nu considerã ºcoala decât ca o clacã ce trebuie sã facã, cu cea
mai puþinã ostenealã posibilã, pentru douã scopuri: a cãpãta cu orice preþ un
certificat care sã le permitã a lua o carierã de care nu sunt demni nici prin
instrucþiunea nici prin moralitatea lor ºi a scãpa de serviciul militar.
În adevãr, seminariºtii sunt printre puþinii care se bucurã de scutirea de
serviciul militar. Acest drept li se conferã prin art. 22, al. 2 din legea recrutãrii
armatei din 5 martie 1876, care zice: „Sunt dispensaþi de serviciul armatei
permanente ºi teritoriale, însã cu titlu condiþional… tinerii seminariºti destinaþi
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preoþiei, pe cât timp îºi îndeplinesc angajamentele“. Angajamentele despre care
se vorbeºte aici sunt cele cuprinse în art. 238 din legea instrucþiunii publice care
zice: „Acel care se va admite ca ºcolar se îndatoreazã prin aceasta ca, în termen
ele 3 ani cel mult dupã terminarea învãþãturilor ºi ieºirea sa din seminar sã
primeascã funcþiunea preoþeascã ce i s-ar oferi, sau la din contrã urmare, sã
întoarcã seminarului cheltuiala fãcutã cu dânsul“.
Este întrebarea: niºte tineri care nu fac decât studii nominale, dintre care
mulþi nici nu se fac preoþi, de care seminariile nu sunt deloc bucuroase, pot fi
clasaþi printre cei pe care legea îi prevede ca scutiþi de tributul sângelui? Eu cred
cã nu. Acesta este un drept de foarte mare însemnãtate, ºi nu poate fi decât
recompensa unor servicii de ordine înaltã ºi a ostenelelor ce ºi-a dat cineva
pentru a putea sã le facã. Dar în ce meritã acest drept externii ce populeazã
seminariile, fãrã ca sã facã ceva care sã le dea dreptul de a se intitula ºcolari?
Sunt dar de pãrere a se interzice cu totul admisiunea externilor în seminarii;
cu condiþiune însã ca aceastã mãsurã sã aibã ca sancþiune pedepsirea cu energie
a directorilor care ar mai fi tentaþi a face ce le place, iar nu ce li se ordonã.
Prin înlãturarea externilor, se vor curãþi seminariile de elementul cel mai grav
de dezorganizare, se va suprima pentru cei fãrã scrupule mijlocul cel mai obiºnuit
de a pescui în apã tulbure ºi se vor reda regimentelor pe fiecare an câte 1200 tineri.
Cât pentru bursieri, va trebui ca la fiecare recrutare sã se observe de aproape
dacã ei au satisfãcut obligaþiunea ce contracteazã când intrã în ºcoalã de a servi ca
preoþi, ºi la din contra sã se înroleze. Doar fãcând aºa, nu se vor mai vedea
seminariºti, care au fost þinuþi pe socoteala statului câte patru sau ºapte ani, ºi care
iau pe urmã orice carierã, afarã de preoþie. Din aceasta ar urma încã cã toþi cei care
nu au putut dobândi certificatul de absolvire sã nu fie scutiþi de serviciul militar.
* * *
Trebuie însã sã observãm cã, dacã se va interzice admiterea de externi în
seminarii, numãrul ºcolarilor se va reduce aºa de mult încât învãþãtura unui
seminarist va ajunge sã coste enorm. În adevãr, în cele 8 seminarii ale statului se
întreþin astãzi 381 bursieri. Localurile actuale nu vor mai putea conþine decât cel
mult 50 solvenþi, ºi anume vreo 10 la Râmnicul-Vâlcii, 20 la Roman, 10 la Buzãu
ºi alþi vreo 10 risipiþi prin celelalte patru. Aceste numere sunt încã poate prea mari.
Cu totul dar s-ar face cel mult 431 ºcolari în cele opt ºcoli, care costã cu totul
392.662 lei pe an. Prin urmare învãþãmântul unui seminarist ar reveni la 911,05
lei pe an, pe când în liceele ºi gimnaziile statului costã de fiecare ºcolar 342,50
lei; în ºcolile secundare de fete 374,65 lei; în ºcolile normale primare 760,80 lei.
Dacã seminariile costã relativ o sumã aºa de enormã, cauza este diseminarea celor 431 ºcolari, în opt seminarii deosebite. Dupã eliminarea externilor, unele din ele vor rãmâne cu câte mai puþin de 40 ºcolari ºi vor costa tot
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atât cât ºi un gimnaziu care dã instrucþiunea la 250 de copii. Din aceastã cauzã
nici nu se poate cere de la stat sã mai facã noi sacrificii pentru dânsele, deºi, cu
toatã cheltuiala cea mare, seminariile sunt þinute într-un chip care e departe de
a fi satisfãcãtor. Directorul este plãtit cu 74 lei pe lunã; pedagogi nu sunt deloc,
afarã de un secretar; localurile, mobilierul, colecþiunile, lipsesc mai peste tot.

[Reducerea numãrului seminariilor]
ªi aici, ca ºi pentru internatele de la licee, este necesar a nu se risipi puterile
ºi a nu se face de opt ori o cheltuialã care poate prea bine sã se facã numai de
douã ori. Cu aceasta s-ar face economii aºa de considerabile, încât nu numai cã
s-ar putea îmbunãtãþi seminariile într-o mãsurã care astãzi este cu totul mai
presus de puterile statului, dar încã s-ar putea da instrucþiunea la un numãr
îndoit de seminariºti, cu aceeaºi cheltuialã.
Propun ca numãrul actual al seminariilor sã se reducã la douã, unul în
Bucureºti ºi altul la Iaºi. Fiecare sã conþinã câte 190 bursieri ºi 210 solvenþi, a
câte 300 lei pe an unul, toþi interni. Cu modul acesta, în loc de 431 ºcolari, câþi
se pot primi astãzi în cele opt seminarii, vor fi 800: producþiunea va fi îndoitã.
Pentru aceasta va trebui sã se modifice art. 224 din legea instrucþiunii, care
instituie câte un seminar la fiecare eparhie. În punctul acesta legea este destul de
rãu echilibratã, pe câtã vreme instituia opt seminarii într-un timp când în toatã
þara nu erau decât ºapte licee ºi gimnazii. Chiar în urmã, dupã înmulþirea ºcolilor
clasice, numãrul seminariilor tot a rãmas prea mare; aceasta se dovedeºte prin
mulþimea de absolvenþi ce iese pe fiecare an ºi care este o încurcãturã serioasã
chiar pentru autoritãþile clericale. Cei mai mulþi dintr-înºii, negãsind locuri libere
de preoþi, ori intrigeazã(120) pentru a înlocui pe alþii, ori devin postulanþi de
posturi: niciunul nu se mai întoarce la plugul de unde a venit. Din acest punct de
vedere, numãrul prea mare de seminariºti constituie o pierdere pentru forþele vii
ale naþiunii ºi aceasta a fost, cred, unul din motivele cele mai puternice care au
dictat mãsura de a nu se mai primi externi în seminarii.
Însã, în urma acestei mãsuri, cele opt seminarii nu mai pot fi toate conservate, cãci ele nu mai pot continua sã existe în starea de astãzi, lipsite de tot ce
le trebuie ca sã fie ºcoale în adevãr serioase. Ar trebui sã li se facã localuri, sã
li se completeze personalul administrativ, sã li se dea material. Toate acestea ar
atrage cheltuieli care ar mãri încã cifra de 911 lei pe an, cât costã un seminarist.
Însã deja aceastã sumã este enormã; ea este cu mult mai mare decât costul
învãþãmântului din orice alt fel de ºcoli; e aproape de trei ori mai mare decât la
licee. Nu este permis a o mai creºte, deoarece chiar cum e acum este cu totul în
disproporþiune cu beneficiul ce rezultã pentru þarã pentru cheltuirea ei. Nu este
dar alt mijloc de a îmbunãtãþi seminariile, decât reducându-le numãrul.
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Sã arãt care ar fi bugetul anual al celor douã seminarii, atât dupã legile
actuale, cât ºi în ipoteza cã s-a admite modul de distribuire a catedrelor aºa cum
am propus-o:
1. Bugetul cheltuielilor unui seminar de 400 interni, din care 190
bursieri ºi 210 solvenþi, având personalul didactic distribuit ca la actualele
seminarii de gradul II ºi plãtit conform legii din 6 martie 1883.
Personalul didactic

Pe lunã
fiecare

Pe an

1

Profesor de istoria Vechiului ºi Noului Testament, istoria
bisericeascã ºi Confesiunea ortodoxã

280

3.360

2

Profesor de limba latinã ºi românã, cursul inferior

280

3.360

3

Profesor de istorie ºi geografie, cursul inferior

280

3.360

4

Profesor de ºtiinþe matematici

280

3.360

5

Profesor de ºtiinþe fizico-naturale

280

3.360

6

Profesor de moralã, pastoralã ºi liturgicã

280

3.360

7

Profesor de igienã ºi medicina popularã ºi medic al internatului

280

3.360

8

Profesor de limba latinã cursul superior

360

4.320

9

Profesor de limba elinã

360

4.320

360

4.320

Profesor de introducerea în Sfânta Scripturã, exegeticã ºi
patrologie

360

4.320

12 Profesor de istoria universalã ºi bisericeascã cursul superior

360

4.320

13 Profesor de teologie ºi dreptul canonic

360

4.320

14 Profesor de desen ºi caligrafie

200

2.400

15 Profesor de muzicã vocalã

150

1.800

16 Profesor de muzicã bisericeascã

150

1.800

10 Profesor de psihologie, logicã ºi moralã
11

TOTAL

55.440
Personalul didactic al unei clase divizionare
17 3 Profesori

280

10.080

18 Director care va locui în internat

500

6.000

19 Subdirector, idem, idem

250

3.000

20 5 Repetitori, idem, idem

150

9.000

Personalul administrativ

10.080
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Pe lunã
fiecare

Pe an

21 8 Pedagogi, idem, idem

100

9.600

22 Un secretar

100

1.200

23 Un copist

80

960

24 Un econom

80

960

25 Un pedel

60

720

26 16 servitori

40

7.680

TOTAL

39.120
Material
Nutrimentul a 400 ºcolari ºi 17 persoane interne pe 300 zile,
27 plus nutrimentul a 40 ºcolari ºi 17 persoane interne pe 65
zile, a 55 bani pe zi fiecare

70.843

Nutrimentul pe 365 zile a 16 servitori, câte 50 bani pe zi
unul

2.920

28

29 Spãlatul rufelor

8.000

30 Bãi

2.000

31 Iluminatul ºi cheltuieli extraordinare

8.000

32 Cheltuieli de cancelarie

600

33 Mici reparaþii

800

34

Anuitatea în timp de 25 ani a sumei de 800.000 lei, pentru
clãdirea unui local, a 5% pe an

56.000

35

Anuitatea pe timp de 25 ani a sumei de 90.000 lei, pentru
mobilier, material didactic ºi bibliotecã

6.300

36

Fond anual pentru întreþinerea ºi înavuþirea colecþiunilor ºi
bibliotecii

3.000

37 Lemne de foc

4.500
4.500
Total general

267.603

Pentru douã seminarii identice

535.206
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2. Bugetul cheltuielilor unui seminar de 400 interni, din care 190 bursieri ºi 210 solvenþi, având personalul didactic distribuit ºi plãtit dupã modul propus în acest raport.
Personalul didactic

Pe lunã
fiecare

Pe an

1

Profesor de istoria sfântã, istoria bisericeascã, confesiunea ortodoxã, morala ºi pastorala, clasa I-IV

500

5.000

2

Profesor de limba latinã ºi românã, cursul inferior

280

3.360

3

Profesor de istorie ºi geografie, cursul inferior

280

3.360

4

Profesor de matematici ºi ºtiinþe fizico-naturale

500

6.000

5

Profesor de igienã ºi medicinã popularã ºi medic al internatului

280

3.360

6

Profesor de limba latinã ºi limba elinã, cursul superior

600

7.200

7

Profesor de psihologie, logicã ºi moralã

360

4.320

8

Profesor de introducere în Sfânta Scripturã, exegeticã,
patrologie, teologie ºi dreptul canonic

600

7.200

9

Profesor de istorie universalã ºi bisericeascã

360

4.320

10

Profesor de caligrafie ºi desen

200

2.400

11

Profesor de muzicã vocalã

150

1.800

12

Profesor de muzicã bisericeascã

150

1.800

TOTAL

51.120
Personalul didactic al unei clase divizionare ca mai sus

10.080

Personalul administrativ, idem

39.120

Material, idem

162.963
Total general

263.283

Pentru douã seminarii identice

526.566

Iacã acum din ce fonduri se vor acoperi toate aceste cheltuieli:
Cheltuieli fãcute azi cu cele opt seminarii ale statului ................................................
Chiria seminariilor din Bucureºti ºi Galaþi ..................................................................
Dobânda de 5% la capitalul de 167.400 lei cât a costat clãdirea seminarului
din Roman, cãruia i se va putea da altã destinaþie ................................................
Beneficiul ce va rezulta pentru stat din utilizarea localurilor actuale ale
seminariilor din Iaºi, Huºi, Buzãu, Curtea-de-Argeº ºi Râmnicul-Vâlcei,
cel puþin .................................................................................................................
Lemne de foc aproximativ ...........................................................................................
Plata a 420 solvenþi, a 300 lei pe an fiecare ................................................................
Total ...............

358.912 lei
16.450 lei
8.370 lei

10.000 lei
9.000 lei
126.000 lei
528.732 lei

+Opere_vol_I_final_bun.qxd

12/2/2009

11:14 AM

Page 267

1884–1888 / 267

Prin urmare, dupã primul buget ar fi un deficit abia de 6.474 lei, iar dupã
cel de al doilea un excedent de 2.166 lei.
Aceste cifre sunt cu totul favorabile tezei ce susþin. Sã se observe cu câtã
dãrnicie am prevãzut toate la cheltuieli; când ar fi sã se realizeze propunerile
mele, s-ar putea avea de acolo economii considerabile, desigur mai mari decât
deficitul de 6.474 lei. Dar chiar dacã acest deficit ar fi real, cine ar ezita a
sacrifica 6.474 lei pe an, pentru a avea douã ºcoale model, dotate în mod cel mai
complet cu personal ºi material, în locul celor de astãzi?
Dar combinaþiunea ar deveni încã cu mult mai avantajoasã, dacã s-ar mai
reduce numãrul actual de bursieri, pe care eu l-am conservat neatins. În adevãr,
internatele liceelor nu conþin decât 194 bursieri, pe când seminariile au 381:
tocmai îndoit! Mai mare nepotrivire nici cã se poate: învãþãmântului clasic, care
e urmat în fiecare, an de peste 4200 ºcolari, care dã þãrii oameni de toate
specialitãþile ºi statului pe toþi funcþionarii ºi profesorii sãi, învãþãmântului
clasic sã nu i sã facã decât pe jumãtate atâtea înlesniri decât sã fac unor ºcoli
speciale, urmate azi abia de 1.500 ºcolari ºi care mâine vor cuprinde abia 450
care nu rãspund decât la o singurã trebuinþã ºi care ºi pe aceea o satisfac cât se
poate mai rãu! Aceastã anomalie este prea mare pentru ca sã mai poatã dura.
Dacã s-ar admite cifra de 240 bursieri din licee ºi s-ar reduce numãrul celor din
seminarii la 300, anomalia ar fi micºoratã, dar nu ar dispãrea de tot. Cu aceasta
s-ar realiza ºi pentru stat un beneficiu anual de 24.000 lei, prin plata a 80
solvenþi, care ar înlocui pe cei 80 bursieri reduºi.
În rezumat, avantajele sistemei ce propun sunt cele urmãtoare: a) Permite
a se da instrucþiunea la 800 seminariºti, în locul maximului de 431, câþi se pot
admite astãzi; b) Aceastã instrucþiune cum ºi educaþiunea vor fi cu mult
superioare celei ce se dã astãzi, cãci se va dispune cu abundenþã de mijloace ce
lipsesc acum; c) Va fi posibil a se cere de la toþi seminariºtii absolvirea celor
ºapte clase, lucru dorit de toþi cei care se intereseazã de soarta clerului ºi care
astãzi este imposibil pentru cei mai mulþi din ºcolarii seminariilor cu patru
clase; d) Dã din beneficiu bãnesc anual de 17.526 lei sau de 27.166 lei, dupã
bugetul care se va adopta; e) Va lãsa disponibil un numãr de 48 sau de 56
profesori, care se vor putea întrebuinþa pentru a mai ocupa o parte din
numeroasele catedre vacante de cursul secundar.
Se va putea zice cã economia proiectului se bazeazã în mare parte pe
admisiunea unui numãr mare de solvenþi, care pot lipsi. Însã oricine cunoaºte
cât de puþin lucrurile se poate lesne convinge cã aceastã temere nu e deloc
fundatã. Seminariºtii externi, care sunt astãzi reduºi aproximativ la 1200, numai
pentru cã în ultimii trei ani s-a pus piedicã admisiunii lor, dar care altãdatã erau
pânã la 2 300, locuiesc mai toþi pe la gazde, unde nu cheltuiesc mai puþin de 300
lei pe an, pe lângã cã duc o aºa viaþã, cã chiar de ar voi, nu ar putea sã se ocupe
de carte. ªi pe urmã, pe cât timp seminarul va fi un mijloc de a se evita serviciul
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militar, sã nu ne temem cã nu vom avea cereri pentru internat, chiar de ar fi plata
mai mare de 300 lei pe an.
* * *
Reducerea numãrului seminariilor numai la douã reclamã o modificare în
modul de admisiune al ºcolarilor. Acum concursurile de admisiune pentru
locurile vacante se fac chiar la seminariile respective; când însã vor fi numai
douã seminarii, distanþele vor fi prea mari pentru ca concursurile sã se facã
numai în Bucureºti ºi Iaºi. De altã parte va trebui ca fiecare eparhie sã aibã în
seminarii un numãr de viitori preoþi potrivit cu trebuinþele ei.
Pentru a satisface la amândouã aceste cereri, se va putea precede în modul
urmãtor: în fiecare an, la 1 mai, direcþiunile seminariilor vor comunica ministerului ºi mitropoliei respective numãrul de locuri de bursieri ºi de solvenþi care au
sã rãmânã vacante la ianuarie; aceste douã autoritãþi vor fixa, prin înþelegere comunã, numãrul de bursieri ºi de solvenþi ce va avea dreptul a trimite în seminarii
fiecare eparhie ºi aceste cifre se vor comunica episcopilor respectivi.
Concursurile de admisiune se vor face, pentru fiecare eparhie, la un gimnaziu sau liceu din eparhie; spre exemplu, la liceul din Craiova, pentru eparhia
Râmnicul-Vâlcii; la gimnaziul din Piteºti, pentru Argeº; la gimnaziul real din
Buzãu, pentru Buzãu; la gimnaziul din Galaþi, pentru Dunãrea de Jos; la gimnaziul din Roman, pentru Roman; la liceul din Bârlad, pentru Huºi. Pentru eparhiile celor douã mitropolii, se vor face chiar la seminar.
Comisiunea de examen se va forma din trei profesori ai gimnaziului sau
liceului, care vor fi aleºi de director, ºi va fi prezidatã de un delegat al mitropolitului sau episcopulului eparhiei.
Solvenþii se vor admite ºi ei numai prin concurs.

[Seminarul „Nifon“]
Termin cele ce avem de spus în privinþa seminariilor, zicând câteva cuvinte
asupra seminarului Nifon(121).
Aceastã ºcoalã, fondatã din iniþiativã privatã, este organizatã cel puþin tot
aºa de bine ca ºi ale statului, urmeazã programele oficiale ºi are personalul luat
dintre profesorii secundari de la ºcoalele statului. Certificatele liberate de dânsul
sunt admise ca ºi cele din seminariile statului ºi se hirotonisesc pe fiecare an un
numãr însemnat de absolvenþi de acolo. Situaþiunea lui însã este neregulatã din
acest punct de vedere cã, pe cât ºtiu, nu existã nicio lege, niciun regulament,
nicio ordonanþã ministerialã care sã recunoascã acelor certificate validitatea ce
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li se acordã. De aici ar putea rezulta cã într-o zi cineva sã refuze a le primi ºi
þara sã fie lipsitã de folosul ce trage acum din acea instituþiune.
Pentru a regulariza situaþiunea, ar fi de ajuns a se declara prin o lege cã
seminarul Nifon este o instituþiune de utilitate publicã ºi cã certificatele liberate
de dânsul sunt valabile în aceleaºi condiþiuni ca ºi cele de la seminariile statului,
adicã dacã sunt vizate de inspectorul general al ªcoalelor. Bineînþeles, va trebui
ca de atunci înainte statul sã exercite o priveghere de aproape asupra mersului
ºcoalei ºi asupra compoziþiunii personalului ei didactic.
Aceste cuvinte se pot aplica întocmai ºi ºcolilor normale primare întreþinute
de societãþi private, cum sunt cea din Bucureºti de la Sft. Ecaterina, cea din
Ploieºti, cea din Craiova ºi cea din Târgul-Jiului.

ªcoli normale primare
Legea recrutãrii armatei scuteºte de serviciul militar pe tinerii normaliºli
care-ºi þin angajamentele de a servi statului ca învãþãtori (art. 22). Prin urmare
nu trebuie sã beneficieze de aceastã imunitate acei normaliºti care nu servesc ca
învãþãtori ºi cu atât mai mare cuvânt acei care, din cauza lipsei lor de activitate
sau a conduitei lor celei rele, nu au putut absolvi ºcoala ºi dobândi certificatul.
Cu toate acestea se pare cã nu se face aºa ºi cã e destul ca cineva sã înfãþiºeze
o dovadã cã a fost admis în o ºcoalã normalã pentru a fi scutit de serviciul
militar. Am aflat chiar cã unii normaliºti, dupã admisiunea lor în ºcoalã, fac tot
ce pot ca sã fie eliminaþi, cãci prin aceasta scapã de a restitui statului banii ce li
s-ar cere dacã nu s-ar face învãþãtori, pe lângã cã au scãpat ºi de recrutare.
Negreºit, acest mod de a se interpreta niºte legi clare vine numai din
indiferenþã sau din lipsa de mijloace de control.
Ar trebui ca normaliºtii sã tragã la sorþi, scutindu-se de serviciu numai aceia
care justificã cã sunt încã în ºcoalã, pe care o urmeazã cu succes, sau cã
funcþioneazã deja ca învãþãtori; îndatã însã ce unul ar fi eliminat din ºcoalã
pentru o cauzã oarecare, s-ar cuveni ca autoritãþile militare sã fie prevenite de
aceasta, ca sã ºtie cã scutirea a încetat pentru dânsul. Mãsura aceasta ar fi cel
mai bun mijloc de a se menþine disciplina în niºte ºcoli care, deºi conþin câte
100 adolescenþi, nu au niciun pedagog ca sã ajute pe director la þinerea ordinei.
De altã parte, dacã absolvenþii care nu se fac învãþãtori sunt condamnaþi a
restitui statului ceea ce s-a cheltuit cu dânºii, mi se pare cã este cu atât mai drept
a se cere acelaºi lucru de la aceia care nici nu pot termina ºcoala, mai ales din
cauzã de purtare rea.
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* * *
Modul de admisiune de pânã acum al normaliºtilor era foarte puþin nimerit.
Se trimiteau de-a dreptul de prin judeþe, rareori în urma unui examen serios; din
aceastã cauzã cei mai mulþi dintr-înºii veneau aºa de slabi, încât nu puteau urma
cursurile. Anul acesta s-a pus un capãt acestei sisteme greºite, prin ordinul
ministerului de a nu se mai admite normaliºtii decât dupã un concurs trecut
chiar la ºcoalã. Nicio mãsurã nu putea fi mai bunã pentru a închide calea
favorilor ºi a asigura o recrutare mai serioasã.
* * *
ªcolile normale primare sunt o pepinierã de excelenþi învãþãtori. Din nenorocire nu toate numirile de învãþãtori se fac numai dintre normaliºtii absolvenþi;
prea adeseori se vãd încã alegându-se foºti seminariºti sau absolvente de ale
ºcolilor secundare de fete, sau chiar oameni care nu posedã drept orice cunoºtinþe decât acele a câtorva clase primare. Unii nu au cunoºtinþele didactice ºi
pedagogice necesare; celelalte nu au puterea de a lupta contra relei voinþe a
primarilor ignoranþi, contra forþei de inerþie a pãrinþilor ºi contra dificultãþilor de
tot felul pe care le întâmpinã totdeauna cineva în mijlocul unei populaþiuni inculte când vine a propaga cultura. Normaliºtii dar ar trebui totdeauna preferaþi,
cel puþin pentru ºcolile de bãieþi.
Cauzele cã nu se face aºa sunt mai multe: ori pentru cã revizorii ºcolari dau
nenormaliºtilor o preferinþã pe care nu o meritã, ori pentru cã mulþi normaliºti
nu au fãcut ºcoala decât pentru a scãpa de cazarmã, ºi pe urmã au luat altã
meserie; ori pentru cã productivitatea ºcolilor normale nu este suficientã.
Aceastã din urmã cauzã e una din cele mai serioase. Iaca câteva cifre:
Toate ºcolile normale primare din þarã au dat 99 absolvenþi în anul 1879, 111
în 1880, 153 în 1881, 171 în 1882; nu toþi aceºtia s-au fãcut învãþãtori. De altã parte
numãrul ºcolilor rurale a crescut cu 269 în 1879–1880; cu 88 în 1880–1881; cu 183
în 1881–1882. Pe lângã acestea trebuie sã adãugãm ºi vacanþele ce se produc prin
demisiune sau moarte. Se cuvine încã sã þinem cont de ºcolile rurale ocupate de
nenormaliºti, care vor trebui înlocuiþi încetul cu încetul tot eu normaliºti.
Se vede dar cã, pentru a face faþã trebuinþelor, ar trebui pe de o parte sã se
constrângã toþi normaliºtii absolvenþi a intra în învãþãmânt, iar pe de alta a se
mãri numãrul lor.
Ca sã se ajungã acolo, s-ar putea ori înmulþi ºcolile, ori mãri efectivul celor
existente. Primul mijloc nu se poate recomanda, pentru cã ar reclama cheltuieli
considerabile. Dar efectivul ºcoalelor s-ar putea mãri, prin admisiunea decât
mai mulþi solvenþi; cererile nu vor lipsi. Aceasta ar reclama însã creºterea
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localurilor, care sunt nesuficiente chiar pentru numãrul actual de ºcolari.
Solvenþii sã se admitã tot prin concurs.

ªcoli secundare de fete
Legea instrucþiunii publice este foarte incompletã în privinþa învãþãmântului secundar al fetelor. Ea prevede numai opt ºcoli secundare de interne ºi
acelea se par create mai mult ca ºcoli pedagogice decât de învãþãmânt general.
Este evident cã atâta e de tot puþin; cãci, chiar dacã cele opt ºcoli secundare ar
fi toate înfiinþate ºi ar cuprinde fiecare câte 100 eleve, numai 800 de fete ar
putea primi învãþãmântul secundar.
Dovadã cã atâta nu ajunge este marele numãr de concurente ce se prezintã
în fiecare an pentru locurile vacante de bursiere în ºcolile centrale; ardoarea cu
care se disputã locurile de solvente; mulþimea elevelor ce au umplut externatele
secundare îndatã dupã înfiinþarea lor, în fine numãrul destul de însemnat de fete
care au dobândit diploma de bacalaureat.
Toate acestea aratã cã lumea înþelege însemnãtatea unei instrucþiuni a
femeilor mai întinsã decât cea primarã ºi statul e dator sã nu rãmânã în urma
acestei miºcãri, ci din contrã, sã o dirijeze ºi sã o înlesneascã prin toate mijloacele ce-i stau în putere.
Deja s-a fãcut un pas foarte însemnat în sensul acesta, prin creaþiunea
externatelor secundare de fete, care costã mai puþin decât ºcolile secundare aºa
zise ºcoli centrale ºi pot da instrucþiunea la un numãr de copile mult mai mare
decât acelea. Am vorbit mai sus despre aceste ºcoli ºi am arãtat necesitatea de a
se mãri numãrul lor cât mai mult.
ªcoalele profesionale de fete sunt iarãºi destinate a împlini în parte golul
lãsat de legea din 1864. Însã ele nu sunt ºcoli de instrucþiune generalã: ºi de
aceea îmmulþirea lor nu ne poate dispensa de a avea grijã sã dezvoltãm pe
celelalte. Cu toate acestea ºcolile profesionale pot fi un mijloc preþios de a se
lãþi cultura prin clasele mai sãrace ale populaþiunii, cu condiþiunea ca sã nu se
piardã din vedere cã sunt ºcoli înainte de fi ateliere, ºi cã nu trebuie ca copilele
sã fie considerate mai mult ca ucenice decât ca eleve, cum se face astãzi în mai
multe dintr-însele.
În rezumat, dar, pentru învãþãmântul secundar general al fetelor noi
dispunem astãzi de ºcoalele centrale ºi de externatele secundare. Trebuie sã nu
uitãm însã cã externatele nu sunt încã prevãzute în nicio lege; s-au creat prin
buget ºi tot prin buget se pot ºi desfiinþa. Va trebui dar a se consacra ºi regula
existenþa lor prin o lege. Dupã aceea va trebui sã ne ocupãm a organiza pe
deplin ºi a dezvolta cum trebuie aceste douã feluri de ºcoli.
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Pânã acum singurul lucru ce s-a fãcut pentru dânsele au fost programele;
cele din urmã sunt cele din 1881, care, deºi fãcute pentru douã feluri deosebite
de ºcoli, nu diferã mai în nimic una de alta. Cu toate acestea caracterul de ºcoli
pedagogice al ºcoalelor centrale (programa din 1881 le-a ºi schimbat numele de
ºcoli secundare, din lege în acela de institute pedagogice de fete) era de ajuns
pentru ca sã determine o deosebire destul de însemnatã între ambele programe.
Externatele nici nu sunt în bune condiþiuni pentru a servi ºi ele ca ºcoli
pedagogice, tocmai din cauzã cã elevele sunt externe.
Dar dacã trecem peste punctul acesta, fãrã a ne opri nici la cercetarea
distribuþiunii materiilor pe clase, un lucru ce meritã atenþiunea în acele programe
este numãrul cel cu totul exagerat de ore de clase impus elevelor. În fiecare clasã
sunt puse câte 5 ºi 6 ore pe zi: în clasa a V-a de la institutele pedagogice sunt 37
ore de clasã pe sãptãmânã, iar în aceeaºi clasã la externate, 45, adicã 7 sau 8 ore
pe zi. E destul sã enunþ aceste cifre colosale pentru ca sã se vadã cât sunt de
absurde. Spuneam altã datã cã orele de clase la licee ºi gimnazii (28 pe
sãptãmânã) sunt prea multe; dar ce se mai zicem acum despre cele de la ºcolile de
fete! ªi mai ales dacã ne gândim cã aceastã muncã teribilã este impusã unor copile
care tocmai în anii aceia trec prin perioada cea mai criticã a dezvoltãrii lor!
Mi se pare dar cã, deºi abia nãscute, programele ºcolilor secundare de fete
vor trebui supuse unei remanieri. Cred cã se va cuveni a se lãsa atunci externatelor caracterul de ºcoli de învãþãmânt general, iar institutelor pedagogice li
se va da ce trebuie ca sã-ºi merite numele. Un lucru indispensabil pentru aceasta
va fi alãturarea pe lângã dânsele a unei ºcoli primare, pentru practica pedagogiei. Niciuna din ºcolile centrale nu are astãzi aceastã anexã indispensabilã,
cu tot numele de ºcoli normale ce mai poartã; cursul de pedagogie e redus la
recitarea monotonã de precepte neînþelese.
Pe lângã programe, mai trebuie sã se facã ºi regulamente de administraþiune, regulament de ordine ºi disciplinã, local ºi material, întocmai ca la celelalte ºcoli. Astãzi toate lipsesc cu totul.
În fine, va fi necesar a se face ce se poate pentru a da celui mai mare numãr
posibil de fete mijloacele de a-ºi procura instrucþiunea secundarã. Pentru acesta
va trebui, negreºit, a se înmulþi ºcolile. Dar chiar cele existente ar putea da
instrucþiunea la un numãr cu mult mai mare decât astãzi ºi cu aceeaºi cheltuialã.
Nu vorbesc de externate, unde numãrul de 50 eleve pe clasã a fost ajuns ºi
întrecut chiar de la început; ci de ºcolile centrale.
În adevãr, dacã în loc de a se primi un mare numãr de supranumerare, s-ar
primi solvente, ºi dacã în loc de localurile actuale s-ar face altele suficiente, s-ar
putea întrei numãrul elevelor din ºcolile centrale; ºi aceasta ar permite a li se
aduce îmbunãtãþiri imposibile de fãcut în starea de azi a lucrurilor.
Iatã care ar fi atunci bugetul ºcolilor centrale de fete:
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Bugetul cheltuielilor anuale ale unei ºcoale centrale de fete de 83 bursiere ºi 167 solvente, cu retribuþiunea personalului didactic dupã legea din
6 martie 1883.

Personalul didactic

Pe lunã
fiecare

Pe an

1

Profesor de religie

200

2.400

2

Profesor de limba românã

280

3.360

3

Profesor de pedagogie

280

3.360

4

Profesor de istorie

280

3.360

5

Profesor de geografie

280

3.360

6

Profesor de matematici

280

3.360

7

Profesor de ºtiinþe fizico-naturale

280

3.360

8

Profesor de limba francezã

280

3.360

9

Profesor de limba germanã

280

3.360

10 Profesor de limba italianã, facultativã

200

2.400

11 Profesor de economia domesticã

280

3.360

12 Profesor de igienã ºi medic al internatului

280

3.360

13 Profesor de desen ºi caligrafie

200

2.400

14 Profesor de muzicã vocalã

150

1.800

TOTAL

42.600
Personalul administrativ
15 Directoare, cu locuinþa în ºcoalã

600

7.200

16 Subdirectoare, idem, idem

300

3.600

17 Douã guvernante strãine

200

4.800

18 Patru repetitoare

150

7.200

19 Opt pedagoage

100

9.600

20 Un secretar

100

1.200

21 Menajerã

100

1.200

22 Îngrijitoare la infirmerie

50

600

23 Econom

100

1.200

24 Pedel (122)

60

720

25 15 servitori

40

7.680
45.000
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ªcoala primarã de aplicaþiune
26 Douã institutoare

Pe lunã
fiecare

Pe an

TOTAL

225

5.400

5.400

Material
27

Nutrimentul a 250 eleve ºi 20 persoane interne pe 300 zile, ºi
25 eleve ºi 20 persoane interne pe 65 zile, a 70 bani pe zi fiecare

58.748

28 Nutrimentul a 16 servitori pe 365 zile a 50 bani pe zi fiecare

2.920

29 Spãlatul rufelor

5.000

30 Bãi

1.250

31 Iluminatul ºi cheltuieli extraordinare

2.000

32 Cheltuieli de cancelarie

500

33 Mici reparaþii

600

34

Anuitatea în timp de 25 ani a sumei de 80.000 lei pentru mobilier, material didactic ºi bibliotecã

5.600

35

Fond anual pentru întreþinerea ºi înavuþirea colecþiunilor ºi bibliotecii

2.000

36 Lemne de foc

3.600
82.218
Total general

175.218

Pentru trei ºcoli identice

525.654

Pe lângã aceasta trebuie sã se adauge:
Anuitatea pe timp de 25 ani a sumei de 1.000.000, pentru clãdirea
localurilor ºcoalelor din Bucureºti ºi Iaºi, pe locurile ºcoalelor actuale ................ 70.000 lei
Anuitatea pe timp de 25 ani a sumei de 300.000 lei, necesarã la mãrirea
localului actual al ºcoalei din Craiova ................................................................... 21.000 lei

Cheltuiala totalã anualã a celor trei ºcoli centrale ar fi dar de 616.654 lei.
Pentru acoperirea ei ar servi urmãtoarele venituri:
Cheltuiala actualã cu cele trei ºcoli centrale ................................................................ 219.903 lei
Plata anualã a 501 solvente a 800 lei pe an fiecare ...................................................... 400.800 lei
620.703 lei

Ar rezulta un excedent anual de 4.049 lei, care s-ar urca la 20.609 lei dacã
s-ar primi distribuirea personalului didactic dupã planul propus de mine.
Repet încã cã cifrele de la cheltuieli la acest buget, ca ºi la toate cele ce am
dat pentru diferite feluri de ºcoli sunt puse mai mult în exces decât în lipsã, aºa
cã se vor putea realiza de acolo importante economii.
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* * *
Cursul normal de la Azilul Elena Doamna(123) formeazã ºi el o ºcoalã
normalã de fete organizat pe baze solide ºi dând rezultate excelente. Cu toate
acestea nicio lege, niciun regulament, pe cât ºtiu, nu recunoaºte titlurile
absolventelor de acolo ca egale cu cele ale ºcoalelor centrale, deºi comisiunile
de examen, convinse prin experienþã de superioritatea instrucþiunii ce se dã
acolo, le primesc de bune ºi ministerul a confirmat procedura lor. E necesar a
nu se dispreþui astfel cel mai însemnat din institutele de instrucþiune a fetelor ce
avem în þarã, ºi a hotãrî cu preciziune, cel puþin prin un regulament, locul ce
trebuie sã ocupe ele între celelalte ºcoli publice secundare.
* * *
De câtva timp se agitã chestiunea creaþiunii liceelor de fete. Nu ºtiu dacã
ideea aceasta este oportunã astãzi. Nu intru cât de puþin în consideraþiuni asupra
avantajelor unei educaþiuni feminine fãcute exact dupã modelul celei masculine.
Observ însã cã ideea liceelor de fete este cu totul recentã în Europa: încã nu sunt
doi ani de când a început a se aplica în Franþa, aºa cã dacã lãsãm la o parte
America, care este în condiþiuni sociale cu totul deosebite de ale noastre, nu
putem zice cã este o experienþã fãcutã cu liceele de fete. Astfel fiind, noi riscãm
a introduce la noi un sistem de educaþiune care poate tot aºa de bine sã iasã rãu
ca ºi bine. Cred cã aceasta nu ar fi nimerit din partea noastrã, care nu avem
mijloace nici pentru a da fetelor noastre instrucþiunea secundarã dupã planul
astãzi în vigoare. Chiar fãrã a ne opri la alte consideraþiuni, acest singur motiv
ar fi de ajuns pentru a ne face sã ne mulþumim deocamdatã a da o dezvoltare
suficientã ºcoalelor centrale, externatelor ºi ºcoalelor profesionale de fete,
aºteptând ca experienþa altor popoare, mai avute decât noi, sã ne arate dacã este
bine sau nu a înlocui aceste ºcoli, în total sau în parte prin, liceele de fete.

Încheiere
Sunt silit sã mãrginesc aici aceste observaþiuni generale asupra mersului
ºcolilor noastre ºi a reformelor mai mult sau mai puþin generale ce reclamã ele.
Subiectul este aºa de vast, încât spaþiul restrâns de care dispun într-un simplu
raport anual m-a obligat sã fac o alegere printre nenumãratele chestiuni ce ar
merita atenþiune ºi sã mã ocup numai de cele mai însemnate.
Am crezut cã este pentru mine o adevãratã datorie de onestitate a vã expune
lucrurile în toatã nuditatea lor, fãrã a cãuta sã îndulcesc culorile. Mi s-a pãrut cã
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acest din urmã procedeu ar fi fost lipsit de bãrbãþie, ºi cã dacã e vorba a îndrepta
relele de care suferã învãþãmântul, trebuie sã avem curajul a le privi în faþã, a le
judeca cu sânge rece ºi a cãuta îndreptarea.
M-am aplicat pretutindeni, pe cât mi-a permis priceperea mea, a arãta ºi
remediul la neajunsurile ce am expus. Nu pretind cã mãsurile ce propun vor fi
totdeauna cele mai bune posibile; însã experienþa ce am dobândit, vãzând de
atâta vreme lucrurile prin mine însumi, îmi permit a afirma cã în multe cazuri
soluþiunile ce propun sunt cele mai conforme cu împrejurãrile. Uneori era
nevoie a pune chiar o bazã de discuþiune, care lipsea cu totul. Se poate ca uneori
sã fi fost indus a propune mãsuri ce vor pãrea radicale; bine ar fi ca sã se poatã
aduce toate îndreptãrile necesare numai prin mijloace blânde!
În rezumat însã nu mi se pare cã starea lucrurilor este aºa de disperatã cum
vor sã o arate aceia care vãd numai relele ºi închid ochii în faþa binelui, pe unde
se întâlneºte. Dispunem de câteva elemente, din nenorocire nu multe, care vor
fi foarte preþioase în lucrarea de organizare ºi de sistematizare. Cãci, dupã mine,
cauza cea mare a actualei stãri de lucruri este, nu atât lipsa de îngrijire sau
mãsurile rãu nimerite, cât lipsa de sistemã ºi de perseverenþã. Când vom face ca
legile, regulamentele, programele ºi ordinele ministeriale sã fie de acord unele
cu altele, vom fi fãcut mai jumãtate din treabã. Pentru rest, am speranþa cã nu
ne va lipsi nici capacitatea, nici tragerea de inimã.
No. 98
10 decembrie, 1884
(Acest raport s-a tipãrit în broºurã sub titlul: „Raport general asupra învãþãmântului prezentat dlui ministru al Instrucþiunii Publice ºi Culte“. Bucureºti 1884, br. 164 pg. [Biblioteca Academiei Române sub nr. II 79.2291.)
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2.
Localurile de ºcoli primare
Propuneri, reguli ºi consilii practici pentru
clãdirea ºi dotarea lor
Aflându-se în serviciul Ministerului de Instrucþiune, ca inspector general ºi ca secretar general, Haret a studiat, între altele, chestiunea localurilor de ºcoalã, despre care
vorbeºte amãnunþit ºi în „Raportul“ din 1884. Pe baza acestor studii, a întocmit un
proiect de regulament pentru localurile ºcoalelor primare ºi pentru mobilier. Spre a
înlesni aplicarea acestui regulament a formulat o sumã de instrucþiuni foarte preþioase.
Iar pentru ca sã poatã comunele sã construiascã localurile cerute, s-a gândit cã ele trebuie sã aibã fonduri ºi a alcãtuit trei proiecte de lege care înlesneau împrumuturi pentru
comune amortizabile în 25 de ani ºi al treilea prin care se autoriza Ministerul Domeniilor sã le dea gratuit lemne din pãdurile statului. Pentru aceste proiecte a alcãtuit o
expunere de motive. Al patrulea proiect este relativ la un împrumut al statului din care
Ministerul de Instrucþie sã poatã dota ºcoalele primare cu materialul didactic necesar ºi
pentru acest proiect a fãcut o altã expunere de motive.
Retrâgându-se ministrul D. Sturdza ºi prin aceasta ºi Haret, proiectele au rãmas „în
cartoane“ ºi atunci Haret le-a publicat într-o broºurã specialã din care reproducem tot ce
este esenþial.

Prefaþã
Lucrarea de faþã a fost una din acele care m-a ocupat mai cu deosebire, în
timpul cât am fost însãrcinat cu direcþiunea generalã a ministerului de instrucþiune. Chestiunea era de mare însemnãtate; însã prezenta ºi mari greutãþi, mai
ales pentru mine, care nu eram arhitect, ºi care nu posedam decât prea puþine ºi
prea necomplete elemente, pentru a aprecia în deplinã cunoºtinþã împrejurãrile
proprii fiecãrei localitãþi.
Pe aiurea, este deja o literaturã întreagã privitoare la clãdirile ºcolare. Am
utilizat multe din aceste însemnate lucrãri, ºi am reuºit a reuni o colecþiune
destul de variatã de planuri de ºcoli de tot felul ºi din toate þãrile. A fost însã
destul de greu a combina un regulament potrivit cu deprinderile noastre ºi cu
mijloacele foarte restrânse de care dispunem. În aceastã privinþã, sunt dator sã
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mulþumesc dlui arhitect Filip Xenopol(124) din Iaºi, cãruia datoresc prima
redacþiune a regulamentului.
Fãrã îndoialã, lucrarea de faþã va avea nevoie de multe îmbunãtãþiri, pânã
sã fie pe deplin satisfãcãtoare ºi, tocmai de aceea, am crezut necesar sã o dau
publicitãþii, în speranþã cã voi provoca atenþiunea celor care se intereseazã de
ale ºcoalei, pentru a i se aduce îndreptãrile cuvenite.
Proiectul de regulament fusese chiar depus în Consiliul de Miniºtri în vara
anului 1887, de unde a fost retras pentru a i se mai aduce oarecare modificãri;
împrejurãrile ce au urmat n-au permis pe urmã a se mai aduce la luminã, deºi
totul era pregãtit pentru aceasta.
Proiectele de legi ce fac parte tot din lucrarea de faþã, cu privire la clãdirea
ºi dotarea localurilor de ºcoale primare, nu avusesem timp sã le supun dlui
ministru Sturdza înainte de ieºirea sa din minister. Le public dar ca simple idei
personale ale mele, pe care le cred practice ºi proprii a îndrepta în mod radical
reaua stare actualã mai fãrã nicio sarcinã pentru stat.
Adaug cã, ca model pentru proiectul de regulament, a. servit regulamentul
francez pentru construirea ºi mobiliarea localurilor de ºcoale din 17 ianuarie
1880, iar ideea celor trei proiecte de legi este sugeratã de legea francezã din 1
ianuarie 1878.
Schiþele planurilor-tip despre care se vorbeºte în instrucþiunile ce însoþesc
regulamentul le alcãtuisem în vederea condiþiilor impuse de acest regulament ºi a
celei mai mari economii posibile. Dl ministru Sturdza luase mãsuri pentru litografierea lor ºi pentru facerea devizelor necesare, lucrare cu care fusese însãrcinat
d. Al. Sãvulescu(125), arhitectul ministerului. Lucrarea a continuat pe urmã, ºi o
parte din acele schiþe, împreunã cu altele datorate dlui Sãvulescu însuºi au ºi apãrut
în vara trecutã. Pentru celelalte, sper cândva sã le pot publica eu însumi.
Poate sã se parã neobiºnuitã forma sub care dau la luminã aceastã lucrare.
Lectorul sã binevoiascã însã sã-ºi aminteascã cã ea era destinatã a apare ca
lucrare oficialã. Acum în urmã, am crezut de prisos a-i schimba forma, ceea ce
ar fi reclamat o remaniere completã, fãrã niciun folos, ca conciziune ºi claritate.
În orice caz, voi fi fericit dacã încercarea de faþã va putea aduce un serviciu
cât de mic celei mai sfinte din cauzele, care intereseazã þara noastrã.

Proiect de regulament
pentru clãdirea localurilor de ºcoale primare
Art. 1. – Terenul pe care are a se construi o ºcoalã, trebuie sã fie cât se poate
mai în centrul zonei ce are a deservi.
Distanþa ºcoalei de la stabilimentele declarate de lege ca insalubre, precum
ºi de localurile publice zgomotoase, va fi de 150 metri cel puþin.
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Art. 2. – În caz când aceastã distanþã nu se poate respecta, împrejurarea se
va constata pentru ºcoalele urbane de cãtre prefect, iar pentru cele rurale de
cãtre subprefect ºi revizor, pe baza cãrei constatãri se va cere autorizaþia Ministerului Cultelor ºi Instrucþiunii Publice.
Art. 3. – Terenul destinat unei ºcoli, nu poate nici într-un caz fi întrebuinþat
ca astfel, decât numai când îndeplineºte urmãtoarele douã condiþiuni esenþiale:
a) Va trebui, dupã numãrul elevilor daþi, sã revie cel puþin câte 15 metri
pãtraþi pentru fiecare elev, din suprafaþa totalã în comunele rurale, ºi câte 10
metri pãtraþi în cele urbane.
b) Nu va fi mai mic în suprafaþã decât de 800 metri pãtraþi.
Art. 4. – Situaþia clãdirii pe teren, atârnând de la împrejurãri locale, rãmâne
a se determina pentru fiecare caz îndeosebi.
Art. 5.–Ministerul va dispune facerea de planuri tip, potrivite cu diferite
împrejurãri mai însemnate ce se pot ivi. Aceste planuri tip însã nu vor fi
obligatorii; ele vor servi numai ca model cum trebuie satisfãcute trebuinþele unei
ºcoale ºi a înlesni comunelor ºi celorlalte autoritãþi facerea de planuri raþionale,
urmând pentru fiecare caz îndeosebi a se cãuta soluþiunea cea mai nimeritã.
Art. 6. – Niciun proiect de ºcoalã nu se poate pune în execuþiune decât
numai dupã ce va fi aprobat de Ministerul de Instrucþiune Publicã ºi Culte.
Art. 7. – Directorul va locui întotdeauna în interiorul ºcoalei, într-o clãdire,
fãcând corp aparte sau cuprins în însuºi corpul ºcoalei.
Art. 8. – Toate ºcolile, de orice importanþã vor fi, trebuie sã aibã curþi de recreaþie descoperite. Aceste curþi vor fi întotdeauna regulate, prunduite ºi bine nisipate.
Unde mijloacele vor permite, se recomandã ºi înfiinþarea de ºoproane
acoperite, pentru recreaþie.
Art. 9. – Fundaþiile, dupã localitãþi, se vor face de piatrã, cãrãmidã, beton sau
bolovani, însã întotdeauna cu var hidraulic de prima calitate. Soclul va fi de piatrã
sau cãrãmidã, tencuitã cu ciment sau nu. În comunele rurale, va fi de preferat ca
soclul sã fie înconjurat cu o prispã, pe toate pãrþile unde nu ar fi galerii exterioare.
Art. 10. – Zidãriile de deasupra soclului se pot face, în comunele urbane, de
cãrãmidã, beton, sau mixte de piatrã ºi cãrãmidã; nici într-un caz însã nu vor fi
numai de piatrã curatã. Temeliile vor fi cu 10 centimetri mai groase decât
zidurile ce supoartã.
Art. 11. – În comunele rurale, zidurile de deasupra soclului vor putea fi de
cãrãmidã, de beton, mixte (de cãrãmidã ºi piatrã), de pisé (ciamur), de lemn sau
de paiantã; nici într-un caz însã numai de piatrã curatã.
Numai în cazuri excepþionale ºi numai cu aprobarea expresã a Ministerului
de Instrucþie Publicã ºi Culte, zidurile se vor putea face de nuiele sau de vãlãtuci.
Când zidurile vor fi de cãrãmidã, beton, pisé sau mixte, temeliile vor fi cu
cel puþin 10 centimetri mai groase decât zidurile ce supoartã.
Art. 12. – La clãdirile cu un simplu parter (rez-de chaussée) când zidurile
sunt de cãrãmidã, beton sau mixte, zidurile exterioare nu vor fi mai subþiri de
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0,45 m; iar cele interioare despãrþitoare, când nu sunt purtãtoare, vor fi de 0,30
m cel puþin.
Art. 13. – Ciamurul se va face numai din pãmânt argilos, nu nisipos,
amestecat bine cu paie tãiate, bãtut bine ºi cu totul uscat înainte de a se tencui.
Grosimea zidurilor va fi de cel puþin 0,50 m pentru cele exterioare ºi de 0,40 m
pentru cele interioare despãrþitoare, când nu sunt purtãtoare. Grinzile ºi acoperiºul
vor fi purtate de grinzi verticale de lemn, ascunse în grosimea zidurilor.
Art. 14. – Clãdirile de lemn se vor face din grinzi de brad sau de stejar,
drepte, tãiate în muchii date la rindea (geluite) ºi bine aplicate unele pe altele.
Rosturile între dânsele se vor umplea cu mortar de var gras. Capetele se vor
îmbina în coadã de rândunicã. Lemnul întrebuinþat va trebui sã fie uscat ºi tãiat
de cel puþin doi ani.
Art. 15. – Paiantele se vor face din lemn de stejar, bine legat, iar rosturile
se vor umplea cu zidãrie de cãrãmidã, a cãrei grosime nu va fi mai micã de 25
centimetri.
Art. 16. – La clãdirile de nuiele ºi de vãlãtuci, este obligatoriu ca zidurile
exterioare sã fie duble, adicã compuse din douã rânduri de nuiele sau de
vãlãtuci, depãrtate unul de altul cu cel puþin 20 centimetri, ºi spaþiul dintre ele
fiind umplut cu pãmânt argilos bine bãtut.
Art. 17. – Clãdirile de ciamur (pisé), lemn, paiantã, nuiele sau vãlãtuci, nu
vor putea niciodatã sã aibã mai mult decât un simplu parter, fãrã niciun etaj
deasupra. Acestea se considerã ca clãdiri economice, la care nu se va recurge
decât numai când va fi bine constatat cã mijloacele lipsesc pentru a se face
clãdiri de zid.
Art. 18. – Dacã lãþimea salelor trece de 5 metri ºi dacã clãdirea este de
ciamur, de paiantã, de nuiele sau de vãlãtuci, se va pune pe linia medianã a salei
un rând de stâlpi pentru susþinerea tavanului. Aceºti stâlpi vor fi depãrtaþi cu 3
metri unul de altul.
Art. 19. – La clãdirile de cãrãmidã sau piatrã se recomandã ca faþa superioarã a soclului sã se izoleze de zidãrie pereþilor prin un strat de 0,03 m grosime
de mortar de ciment sau de asfalt, prin table de fier sau de zinc, sau ºi prin alt
mijloc, care se va constata satisfãcãtor. Aceastã izolare se va face pentru toþi
pereþii fãrã osebire, va fi perfect continuã ºi pe toatã lãþimea temeliilor.
Aceastã condiþiune este obligatorie în comunele urbane.
Art. 20. – Coºurile de fum se vor izola perfect de pãrþile combustibile, prin
întrebuinþarea de olane de pãmânt arse.
Art. 21. – Duºumelele vor fi pe cât e posibil de lemn tare, dispuse în
parchete americane. Când vor fi de lemn moale, se vor face în uluc ºi langhete,
prinse cu cuie de cãpãtâie de lemn tare.
Nici într-un caz, parchetul nu va putea sã fie de piatrã, cãrãmidã, bazalt,
ciment sau argil bãtut ºi lipit.
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Art. 22.– Nivelul duºumelei etajului de jos va fi întotdeauna cu 0,80 m cel
puþin mai sus decât soclul în comunele urbane ºi cu cel puþin 0,50 m în
comunele rurale. În orice caz, clãdirea trebuie astfel dispusã pe teren, încât
apele sã nu se scurgã spre temelii; din contrã, se vor lua mãsuri pentru ca apele
de ploaie sã se poatã scurge cu înlesnire ºi repeziciune de pe lângã temelii.
Art. 23. – Învelitoarea va fi de metal, de þigle, olane naturale sau smãlþuite,
sau de ardezie; în comunele rurale, poate fi ºi de draniþe sau de ºindrilã.
Învelitoarele de stuf sau de coceni (strujeni) sunt cu totul oprite.
Art. 24. – La clãdirile mai mari, se va cãuta pe cât posibil a se separa acoperãmântul prin ziduri verticale, în mai multe pãrþi osebite.
Art. 25. – Toate coridoarele ºcoalei: ganguri, pasaje ºi latrine, vor fi pardosite
cu þigle comprimate, bazalt sau asfalt pe un strat de beton cu var hidraulic.
În localitãþile unde asemenea materiale ar fi prea costisitoare, se vor face de
lemn tare sau ºi de molid (fichtã).
Art. 26. – Tencuielile interne pe pereþi ºi tavane (bagdadii) vor fi drepte,
fãrã ciubuce sau colþuri; se vor face întotdeauna cu mortar de var gras.
Tencuielile plafoanelor se vor mesteca cu câlþi sau pãr de bou ºi se vor
aplica pe þesãturi de ºipci, trestie legatã cu sârmã, sau ºi butoni de lut conici
fixaþi cu cuie de sârmã.
Nici într-un caz nu se permit tencuieli fãcute cu materiale care ar putea da
loc la emanaþiuni de un miros urît ºi vãtãmãtoare sãnãtãþii.
Art. 27. – Podul va fi pardosit cu cãrãmidã ºi lut, pe o grosime de cel puþin
8 centimetri. Construcþia acoperãmântului va fi perfect izolatã de grinzile
plafoanelor prin pardoseala podului.
Art. 28. – Arhitectura exterioarã a clãdirilor de ºcoli primare, va fi în
general simplã ca stil, ºi potrivitã localitãþilor ºi materialelor de construcþie.

Clasele
Art. 29. – Numãrul locurilor într-o clasã, nu va trece niciodatã peste 80 în
comunele rurale ºi peste 70 în cele urbane; el nu va fi niciodatã mai mic de 40.
Mãrimea claselor se va calcula luând ca bazã 1 pânã la 1,25 metri pãtraþi de
suprafaþã pentru fiecare elev.
Art. 30. – Lãþimea unei clase nu va trece peste 7 m iar înãlþimea va fi
minimum de 4 m.
Pentru fiecare elev într-o clasã, va trebui sã corespundã cel puþin 4 metri
cubici din capacitatea totalã a clasei.
Art. 31. – Luminarea claselor poate fi:
a) Unilateralã;
b) Bilateralã, însã numai din douã pãrþi opuse. Pentru luminarea unilateralã,
ferestrele se vor dispune în stânga elevilor.
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Art. 32. – Luminarea claselor prin faþa elevilor, a profesorului sau prin
plafon este cu totul opritã.
Art. 33. – Suprafaþa de luminã a ferestrelor unei clase va trebui sã fie egalã
cu cel puþin a cincea parte din suprafaþa totalã a parchetului clasei.
Art. 34. – Ferestrele claselor ºi atelierelor vor fi rectangulare; înalte pe cât
e posibil pânã la plafon.
Parapetele ferestrelor vor fi de 1 m 20 deasupra duºumelelor; atât laturile
ferestrelor, cât ºi parapetul, vor fi în feþe înclinate, spre a mãri suprafaþa luminatã.
Ferestrele vor fi depãrtate cel puþin cu 8 m de orice împrejmuire ºi de orice
clãdire care ar putea sã împiedece lumina.
Art. 35. – Spaþiile pline (trumeaux) dintre ferestrele claselor ºi atelierelor
vor fi cât se poate mai mici.
Art. 36. – Pereþii claselor pe înãlþimea de 1 m 20 se vor îmbrãca, pe cât
posibil, de jur împrejur, cu lambriuri de lemn. Dacã aceasta nu se va putea, va
trebui ca, cel puþin pânã la aceastã înãlþime, pereþii sã fie acoperiþi cu vopsea de
ulei, datã de trei ori.
Art. 37. – Ferestrele vor fi drepte. Cercevelele se vor deschide în lãuntru.
Cercevelele superioare se vor putea deschide ºi închide simultan, atât cele din
lãuntru, cât ºi cele din afarã printr-un mecanism special simplu ºi solid lucrat. La
aceste din urmã, þâþânele (balamalele) se vor aºeza orizontal la marginea inferioarã,
aºa încât curentul de aer exterior sã loveascã întâi tavanul, când pãtrunde în clasã.
Art. 38. – Pentru ºcoalele urbane, uºile claselor vor fi în douã canaturi, de
1 m 25 lãþime ºi 2 m 60 înãlþime; iar pentru ºcolile rurale, într-un canat de 0 m
90 lãþime ºi 2 m 20 înãlþime. Vor fi lucrate în table, pragurile de lemn tare;
ferãria solida ºi specialã pentru ºcoli.
Uºile se vor deschide din lãuntru în afara.
Art. 39. – Nici într-un caz, nu se permite ca uºile claselor sau atelierelor sã
se deschidã de-a dreptul în curþi descoperite, ci întotdeauna în galerii, vestibule,
pasaje sau ºi curþi acoperite.
Art. 40. – Se vor lua totdeauna mãsuri, potrivite cu împrejurãrile, pentru a
se asigura ventilaþiunea suficientã a salelor de clasã ºi de ateliere.

Încãlzirea
Art- 41. – În localitãþile unde mijloacele vor permite ºi pentru clãdiri de
dimensiuni mai importante, se poate aplica încãlzirea centralã cu diferite
sisteme de calorifere.
Art. 42. – În cazurile când nu se aplicã sistemul central, se vor încãlzi toate
încãperile unei ºcoli, cu sobe de cãrãmidã, de faianþã, de oale, sau cu sobe de fier
sistem Meidinger, a cãror mãrime va fi proporþionalã cu dimensiunile camerelor.
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Se admite pentru sobele de cãrãmidã, de faianþã ºi de oale, cã un metru pãtrat
din suprafaþa lor de încãlzire, încãlzesc 50 metri cubici dintr-un spaþiu dat.
Înãlþimea suprafeþei utile a unei sobe de cãrãmidã, de faianþã sau de oale,
este distanþa de la soclu pânã la coronament, iar ca lãþime, perimetrul cel mai
mic al sobei.
Art. 43. – Temperatura claselor va fi de regulã între 14 ºi 16 grade centigrade; în fiecare clasã, pe peretele opus sobei se va atârna un termometru.
Art. 44. – În jurul sobelor, în clase ºi ateliere, se va aºeza un grilaj solid de
fier de 0 m 80 înãlþime, la 0 m 50 depãrtare de sobã.
Art. 45. – Coºul (hornul) de fum va fi direct în legãturã cu soba, ºi nu este
permis a conduce fumul prin þevi de fier dealungul claselor.
Art. 46. – Distanþa minimã de la sobã la cel mai apropiat ºcolar va fi de 1
m 20.
Art. 47. – În clase ºi ateliere, în comunele urbane, se vor prevedea canaluri
de ventilaþie în legãturã cu coºurile de fum.

Dispoziþii în clasã
Art. 48. – Între peretele din faþã ºi cea întâi serie de elevi, va trebui totdeauna sã rãmânã un spaþiu liber de cel puþin 2 metri, pentru catedrã ºi tablã.
Între bãnci ºi pereþii laterali se va lãsa de ambele pãrþi un spaþiu liber de cel
puþin 50 centimetri.
Art. 49. – Galeriile longitudinale intermediare între rândurile de pupitre nu
vor fi mai mici de 50 centimetri
Art. 50. – În planuri ºi proiecte se va arãta întotdeauna dispoziþia bãncilor
în clase ºi a meselor în ateliere.

Curþi
Art. 51. – Curþile descoperite pentru recreaþia elevilor vor fi prunduite ºi
bine nisipate, ºi vor avea o suprafaþã de minimum 5 metri pãtraþi de fiecare elev.
Art. 52. – Trotuarele ºi pasajele curþilor vor putea fi pavate dupã un sistem
oarecare.
Art. 53. – Nivelarea curþilor se va face astfel ca sã se asigure cu uºurinþã
scurgerea apelor de ploi.
Art. 54. – Panta terenului se va egaliza ºi îndulci pe cât se poate.
Art. 55. – În curte se vor afla în jurul pereþilor una sau douã bãnci fixe de
35 centimetri înãlþime, 25 centimetri lãþime ºi 2 metri lungime, de lemn tare ºi
de construcþie simplã ºi solidã.
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Art. 56. – Unde împrejurãrile vor permite, se vor înfiinþa ciºmele de apã dulce; în niciun caz puþuri (fântâni), care sunt cu totul interzise în interiorul ºcoalei.
Art. 57. – În ºcoalele mixte, curþile vor fi separate pentru bãieþi ºi fete.
Art. 58. – Curþile acoperite vor avea o suprafaþã totalã de cel puþin 1 m 50
de fiecare elev. Ele vor trebui sã aibã comunicaþie tot acoperitã cu ºcoala.

Gimnastica
Art. 59. – Fiecare ºcoalã, fãrã deosebire, trebuie sã aibã o gimnasticã, fie
adãpostitã, fie în aer liber. Gimnastica va fi completã cu toate garniturile necesare, dupã tipuri ce se vor admite pentru fiecare serie de ºcoli.
Art. 60. – În ºcoalele mixte, gimnastica va fi comunã, însã cu oarecare deosebire pentru exerciþiile bãieþilor ºi ale fetelor.

Latrinele
Art. 61. – Pentru o ºcoalã, se socoteºte în mijlociu un scaun pentru 25 elevi.
În caz când numãrul elevilor trece peste 100, se socotesc câte un scaun pentru
fiecare numãr de 50 elevi ce trece peste 100.
Art. 62. – Privatele se vor aºeza în curþile descoperite la o depãrtare de cel
puþin 15 metri de la corpul principal al clãdirii, ºi astfel dispuse, ca sã poatã fi
uºor privegheate de profesor din orice punct.
Art. 63. – Privatele vor fi dispuse astfel, ca vânturile sã nu împrãºtie
miasmele înspre clase ºi curþi ºi vor fi adãpostite de arºiþa soarelui.
Art. 64. – Compartimentele vor avea 0 m 70 lãrgime ºi 1 m 30 lungime.
Pereþii vor fi cãptuºiþi cu mortaruri de ciment sclivisit, cu plãci, cahlã (oale)
smãlþuite, asfalt, ardesie, marmurã; acestea dupã localitãþi ºi împrejurãri. În
comunele rurale, se admite ºi cãptuºala de scânduri, cu condiþie sã fie vopsite
cu vopsea de ulei, datã de trei ori.
Art. 65. – În comunele urbane, scaunele vor fi de piatrã iar închiderea orificiului se va face prin o supapã solidã de fontã, calculatã a se deschide cu greutatea
unui copil.
Feþele de apãsare vor fi dupã forma piciorului.
În fiecare compartiment, se va prevedea osebit o deschidere pentru urinã.
Art. 66. – Urinariile se vor calcula în acelaºi mod ca ºi latrinele. Vor fi
separate de latrine, însã în legãturã cu dânsele. Compartimentele vor fi de 0 m
50 lãþime, iar despãrþiturile de 0 m 40 adânci ºi 1 m 20 înalte.
Despãrþiturile, unde mijloacele vor permite, se vor face de materiale neatacabile de urinã.
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Art. 67. – În ºcoalele mixte, se vor prevedea latrine separate pentru bãieþi
ºi pentru fete.
Art. 68. – Unde împrejurãrile vor permite, se vor instala waterclosete. Pe
unde aceasta nu se poate, se recomandã întrebuinþarea de carthclosete.
Art. 69. – În comunele urbane, gropile latrinelor vor fi totdeauna de zidãrie
cu var hidraulic cu unghiurile rotunjite. Laterna de curãþire va fi închisã cu un
oblon de tuci.
Un canal de ventilaþie, cu aspirator, se va amenaja întotdeauna la punctul unde
gazurile din gropi se acumuleazã. Afarã de aceasta, vor mai pleca canaluri de
ventilaþie din groapã, în dreptul fiecãrui scaun ºi osebit de la fiecare compartiment.
Art. 70. – La urinarii se va prevedea întotdeauna la fiecare compartiment pe
toatã lãþimea, un canal de ventilaþie la înãlþimea de 0 m 75 cu un cotlon de 0 m
12, care sã uºureze aspirarea gazurilor.
Art. 71. – Sistemul fosses-mobiles e de preferat unde împrejurãrile vor
permite; sacalele, în acest caz, nu vor fi mai mari de 600 litri.
Art. 72. – Pentru institutori sau învãþãtori, se va rezerva totdeauna o latrinã
deosebitã de acele ale ºcolarilor.

Serviciuri anexe
Art. 73. – La ºcoalele cu trei, patru, sau mai multe sale de clase, directorul
va avea un apartament compus din cel puþin trei camere de stãpâni, o camerã de
servitori, o bucãtãrie, sufragerie, closet ºi pivniþã. Suprafaþa totalã a camerelor
încãlzite va fi de 100 pânã la 150 metri pãtraþi.
Art. 74. – Pentru ºcoalele cu un numãr de una sau douã sale de clase, în
oraºe, directorul va avea un apartament a cãrui suprafaþã a camerelor încãlzite
va fi de 80 pânã la 100 metri pãtraþi.
Art. 75. – Pentru ºcoalele rurale, învãþãtorul director va locui în ºcoalã,
având douã camere, o bucãtãrie, o pivniþã ºi privatã, cu o suprafaþã totalã pentru
camerele încãlzite de 50 metri pãtraþi cel mult.
Art. 76. – Afarã de acestea, la fiecare ºcoalã, se va prevedea câte o camerã
de locuinþã pentru servitorul ºcoalei.
Art. 77.– La fiecare ºcoalã, va fi o camerã pentru cancelaria ºi arhiva
ºcoalei. La ºcoalele mai importante se va prevedea ºi o salã de depozit pentru
hãrþile, aparatele ºi toatã dota didacticã a ºcoalei.
Art. 78. – Locuinþa directorului va fi cu totul scutitã de orice amestec cu
ºcoala, aºa cã menajul directorului sã nu fie nici într-un chip expus vederii
ºcolarilor. Apartamentul directorului va avea totdeauna intrare separatã de a
ºcoalei ºi cu totul independentã de dânsa.
Art. 79. – Cancelaria se va dispune aºa încât dintr-însa directorul sã poatã
priveghea ºcoala cu înlesnire.
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Art. 80. – Vestiarele, când vor fi, se vor pune în apropiere de intrãrile ºcolarilor ºi pe cât posibil la îndemâna tuturor claselor.
Pe unde mijloacele vor permite, se va instala câte un lavabo, ori în vestiar,
ori într-o încãpere apropiatã de dânsul.
Art. 81. – Pe lângã fiecare ºcoalã ruralã va fi anexatã o grãdinã, de o
întindere de cel puþin 500 metri pãtraþi pentru exerciþiile practice de horticulturã.
Art. 82. – Curtea ºi grãdina ºcoalei vor fi totdeauna separate de stradã ºi de
proprietãþile vecine prin îngrãdituri solide, de o înãlþime de 2 m cel puþin.

Sala de desen ºi ateliere
Art. 83. – La ºcolile unde se vor cere sale de desen, ele se vor dispune spre
nord. Suprafaþa va fi de minimum 1,50 metri pãtraþi de fiecare elev, pentru un
numãr de maximum 70 elevi.
Art. 84. – Lângã sala de desen, va fi o micã camerã pentru depozitul de
modele ºi planºete.
Art. 85. – La ºcolile unde se cere atelier de lucru manual, acestea se vor
calcula de câte 2 metri pãtraþi pentru fiecare elev.

Scãri, pasaje, ganguri
Art. 86. – Gangurile sau galeriile vor fi largi de minimum 1,80 m ºi luminate direct.
Art. 87. – Scãrile pentru uzul elevilor vor fi cu gang drept, fãrã trepte în
clin, nici rotunde.
Art. 88. – Gangurile treptelor nu vor fi mai mari de 10 pânã la 15 trepte.
Repausele vor fi de o lãrgime cel puþin egalã cu lãrgimea scãrii.
Art. 89. – Lãrgimea minimã a unei scãri în luminã va fi de 1,50 m, o
cãlcãturã de la 28 pânã la 30 centimetri; iar înãlþimea treptei de cel mult 16
centimetri. Muchiile treptelor vor fi totdeauna rotunjite.
Art. 90. – ªtachetele parapetului vor fi distante de 13 centimetri din axa în
axã. Parapetul va fi prevãzut din metru în metru cu butoni mari, pentru a
împiedica încãlecarea.
Mânerul parapetului va fi totdeauna de ambele pãrþi ale scãrilor, oricare ar
fi construcþia.
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Mobilierul
Art. 91. – Bãncile pentru ºcolari vor fi în formã de pupitre, cu unul sau douã
locuri. Ele vor fi de patru mãrimi deosebite, dupã dimensiunile urmãtoare:
Mãrimea Înãlþimea Lungimea mesei Înãlþimea Lãrgimea Înãlþimea Lãþimea Înãlþimea
taliei
ºi a bãncii
marginei
mesei
bãncii
bãncii stinghiei
copiilor Pupitre Pupitre anterioare
de la
a mesei
spata
de un
de 2
deasupra
loc
locuri
bãncii
1-a
mãrime

1 m pânã 0 m 55 1 m 00 0 m 44
la 1 m 15

0 m 35

0 m 27

0 m 21

0 m 19

2-a
mãrime

1 m 16
pânã la
1 m 30

0 m 55 1 m 00 0 m 53

0 m 38

0 m 32

0 m 24

0 m 22

3-a
mãrime

1 m 31
pânã la
1 m 50

0 m 55 1 m 00 0 m 62

0 m 42

0 m 39

0 m 27

0 m 26

4-a
mãrime

peste 1 m 0 m 55 1 m 00 0 m 70
50

0 m 45

0 m 45

0 m 30

0 m 28

Toate muchiile vor fi rotunjite.
Art. 92. – Marginea mesei care vine în partea copilului ºi cu marginea
anterioarã a bãncii trebuie sã fie pe aceeaºi verticalã.
Art. 93. – Masa trebuie sã aibã o înclinare de 15 pânã la 18 grade.
Art. 94. – Fiecare pupitru va avea o cutie pentru cãrþi.
Art. 95. – Lângã peretele clasei care vine în faþa ºcolarilor, se va pune o
estradã latã de cel puþin 1,20 m. ºi înaltã de 16 pânã la 32 centimetri, pe care se
va pune catedra sau masa institutorului sau învãþãtorului, ºi tabla neagrã.
Art. 96. – Fiecare ºcoalã primarã urbanã va trebui sã dispunã, ca mobilier
pentru cancelarie, cel puþin de obiectele urmãtoare: o masã lungã de 1,20 m, latã
de 0,80 m, cu sertar cu cheie, 6 scaune; un dulap cu cheie, înalt de 2 m ºi lat de
1,50 m, pentru conservarea arhivei ºi dotei ºcoalei, un ceasornic de perete ºi un
cuier. În ºcolile rurale, mobilierul cancelariei se va compune cel puþin din o
masã lungã de 0,80 m ºi latã de 0,60 m, cu sertar cu cheie; trei scaune; un dulap
cu cheie, înalt de 1,50 m ºi lat de un metru, ºi un ceasornic de perete.
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Instrucþiuni
relative la construcþiunea localurilor de ºcoalã
Una din datoriile cele mai însemnate ale administraþiilor comunale este de
a se îngriji sã procure ºcolilor primare localuri încãpãtoare, sãnãtoase ºi bine
construite.
Dacã pânã acum aceastã îndatorire a fost în mare parte neglijatã de cele mai
multe din comunele urbane ºi rurale, a sosit timpul ca ºi acestei pãrþi a serviciilor publice sã se aducã îmbunãtãþirile imperios reclamate de sãnãtatea
copiilor ce se încredinþeazã ºcolilor publice.
Nu se mai poate suferi ca tânãra generaþiune sã se vadã grãmãditã în niºte
localuri care sunt o ameninþare perpetuã pentru sãnãtatea ei; este imposibil ca sã
continuãm a vedea zecimi de copii îndesaþi în câte o cãmãruþã micã, umedã,
întunecoasã, cu tavanele jos, cu ferestrele mici, cu uºi ºi cu ferestre stricate, prin
care adeseori vântul ºi ploaia intrã fãrã piedicã. Este, nu numai o datorie
administrativã, dar chiar o datorie de umanitate a nu chinui aºa pe niºte plãpânde
fiinþe, care vin cu încredere la ºcoalã sã capete viaþã sufleteascã ºi care prea adeseori, din cauza de economii rãu înþelese, pierd într-însa ºi sãnãtatea trupeascã.
Unele comune ºi judeþe au înþeles rãspunderea ce iau în faþa cetãþenilor
lãsând sã dureze aceastã stare de lucruri. De aceea, de câtva timp, se observã
oarecare silinþe de a se aduce îndreptare în starea localurilor ºcolare. În unele
pãrþi s-au clãdit deja localuri noi; în altele se iau mãsuri pentru a se clãdi.
Se observã însã cã aceste silinþe nu sunt totdeauna încoronate cu deplin
succes, cãci clãdirile ce se ridicã astfel, de multe ori nu corespund scopului
pentru care se ridicã. Localurile ºcolare trebuie sã împlineascã oarecare
condiþiuni speciale; o casã de ºcoalã nu e tot una cu o casã de locuinþã sau cu
un spital, spre exemplu. Acele condiþiuni speciale de multe ori nu sunt îndeajuns
cunoscute nici autoritãþilor comunale, nici arhitecþilor însãrcinaþi cu facerea
planurilor. Alteori se întâmplã ca comunele cã caute a realiza economii rãu
înþelese, care compromit tot succesul lucrãrii. Alteori iarãºi se întâmplã cazul
contrar: în dorinþa lor de a face cât mai bine posibil, comunele fac cheltuieli ce
s-ar putea lesne evita, fãrã ca localul sã fie mai puþin satisfãcãtor.
Pentru a se uºura pe cât se poate silinþele ce-ºi dau ºi-ºi vor mai da comunele
ºi judeþele, pentru a dota ºcolile cu localuri ºi mobiliere sistematice, s-a elaborat
un regulament, indicând principalele condiþiuni ce trebuie sã împlineascã un bun
local de ºcoalã, fãrã a se impune comunelor sarcini ce ar fi mai presus de puterile
lor, dar iarãºi fãrã a lãsa ca viitoarele clãdiri ºcolare sã fie lipsite de cele strict
necesare. S-au elaborat încã ºi programe diferite, indicând întinderea ce este
necesar a se da unei ºcoli, dupã importanþa ei, precum ºi diferite modele de planuri
de ºcoli. Aceste din urmã, în multe împrejurãri, se vor putea aplica întocmai ºi
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evita comunelor ºi judeþelor studii ºi cheltuieli. Dar chiar când împrejurãrile
localuri nu ar permite a se aplica întocmai niciunul din acele tipuri, ele tot vor fi
preþioase, pentru a lumina pe comune ºi pe arhitecþii lor, asupra modului celui mai
nimerit de a satisface trebuinþele unei ºcoli, în condiþii determinate.
Pe lângã acestea, pentru ºi mai bunã lãmurire, se pun la dispoziþia comunelor aceste instrucþiuni, destinate a completa regulamentul, programele ºi
planurile-tip, cu date practici ºi consilii care nu puteau gãsi loc în textul concis
al regulamentului, dar care pot fi foarte utile.

Alegerea locului pentru ºcoalã
Dacã în construcþia unei case ordinare de locuinþã se sileºte cineva a reuni
pe câtu-i este prin putinþã toate condiþiile igienice, cu atât mai mare cuvânt
trebuie sã facã aceasta când e vorba de clãdirea unei ºcoale. Copiii de felul lor
sunt mai susceptibili decât oamenii maturi de a cãpãta tot felul de boli, mai ales
bolile epidemice; ºi, afarã de aceasta, împrejurarea cã în ºcoalã ei stau grãmãdiþi
în numãr mare la un loc mãreºte încã pericolul de a da naºtere ºi de a propaga
bolile. Ce ar mai fi dacã ºi localul ar mai ajuta la aceasta, prin relele condiþii
igienice în care ar fi pus.
Prima condiþie de salubritate a unei ºcoli este sã aibã cu îndestulare aer
curat. De aceea se cuvine, pe cât se poate, ca locul ºcolii sã fie înalt. Trebuie
evitat a se clãdi ºcoala în locuri joase; acolo, nu numai cã prenoirea aerului se
face mai anevoie, dar încã acest aer vine însoþit cu umezealã ºi cu miasme vãtãmãtoare. Afarã de aceasta, în asemenea locuri e de temut umezeala pãmântului,
care se ridicã în pereþi ºi e una din cauzele cele mai eficace de ruinare a sãnãtãþii
copiilor pentru toatã viaþa lor. De acolo se nasc reumatismele, bolile de ochi, de
plãmâni, anemia, scrofulele, ftizia.
Se cuvine sã se evite pe cât se poate locurile argiloase, pentru cã ele þin
apele ºi nu le lasã sã se scurgã. Din acest punct de vedere, pãmânturile nisipoase
ºi cele calcaroase sunt mai bune.
Bineînþeles, aceste consideraþiuni nu trebuie sã facã a se pierde din vedere
interesul ce este de a se pune ºcoala pe cât se poate mai aproape de centrul
populaþiunii pe care e destinatã sã o deserveascã, dupã cum cere art. 1 din
regulament, precum ºi a fi depãrtatã de stabilimentele ºi de uzinele care, prin
vecinãtatea lor, ar fi vãtãmãtoare pentru sãnãtatea ºi pentru moralul copiilor.
Rãmâne ca consiliile comunale sã caute sã concilieze, pe cât e cu putinþã, aceste
douã cereri deopotrivã importante. În caz când este imposibil a se aºeza ºcoala
pe un loc de tot sãnãtos ºi scutit de umezealã, se va cãuta cel puþin a se scurge
apa prin tuburi sau ºanþuri, ºi a clãdi ºcoala în aºa fel, încât aerul sã poatã circula
pe sub dânsa ºi sã o usuce. Aºa, spre exemplu, se poate clãdi pe pivniþe sau pe
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boite mici de cãrãmidã. La þarã, se poate ridica ºcoala pe temelii înãlþate de la
pãmânt cu cel puþin un metru, fãcute de bolovani. E adevãrat cã în aceste
condiþii ºcoala devine mai greu de încãlzit; însã se obþine mãcar avantajul de a
nu permite întinderea umezelii.

Expoziþia clãdirii
O altã chestiune importantã, este de a se ºti încotro este mai bine sã se
întoarcã faþa principalã a clãdirii, adicã aceea unde dau ferestrele claselor. Este
vorba de a se evita bãtaia vântului de Nord-Est (crivãþul), precum ºi arºiþa prea
mare a soarelui în timp de varã. De aceea, expoziþia cea mai favorabilã a ferestrelor claselor este spre Sud-Est. Dacã ºcoala e astfel dispusã, crivãþul o loveºte
numai în coastã; iar vara, soarele nu dã în clase decât în orele de dimineaþã, când
este mai puþin fierbinte ºi supãrãtor.

Vecinãtãþile
Chestiunea vecinãtãþilor ºcoalei este iarãºi foarte interesantã. Sã se evite
vecinãtatea fabricilor, care produc prea mult fum sau alte emanaþiuni supãrãtoare; a bãlþilor, a cimitirelor, a locurilor de petreceri puþin recomandabile, precum cârciumi, hanuri ºi altele. Sã se evite a se pune ºcoala în strãzi sau pieþe
prea frecventate, unde nu numai zgomotul trãsurilor împiedicã funcþionarea
liniºtitã a ºcolii, dar încã copiii sunt într-una expuºi la accidente de trãsuri. Sã
nu se aºeze ºcoala în mijlocul unor case prea înalte, care îi iau lumina ºi nu lasã
aerul sã pãtrundã ºi sã se preschimbe cu înlesnire în curþi ºi în clãdiri. Vecinãtatea prea imediatã a bisericii nu este un bine, nici pentru ºcoalã, din cauza
clopotelor, nici pentru bisericã, al cãrui serviciu poate fi tulburat prin jocurile,
cântecele ºi strigãtele copiilor.
În schimb, este de cãutat vecinãtatea grãdinilor ºi plantaþiunilor, cu condiþie
ca sã nu fie prea aproape de pereþii ºcoalei, încât sã-i intercepteze aerul ºi lumina ºi sã devinã o cauzã de umezealã.

Întinderea terenului pentru ºcoalã
Art. 3. din regulament prevede întinderea ce trebuie sã aibã locul pe care
are sã se clãdeascã ºcoala. Cifrele prevãzute acolo se justificã prin trebuinþa ce
este ca ºcoala sã posede, nu numai clasele ºi celelalte încãperi în condiþii
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satisfãcãtoare, dar încã ºi curte de recreaþie îndestulãtoare. Pentru copii, este una
din condiþiile cele mai esenþiale de sãnãtate, ca sã nu fie lipsiþi de exerciþiile ºi
jocurile proprii etãþii lor. O ºcoalã lipsitã de o curte destul de mare, în care copiii
sunt siliþi sã petreacã în nemiºcare tot timpul cât trebuie sã stea într-însa, este
pentru copii un loc de suferinþã, care, nu numai este luatã în aversiune de dânºii,
dar încã este cauza cã ei sunt împiedicaþi în dezvoltarea lor fizicã.
Cifrele prevãzute la art. 3 sunt foarte moderate ºi pot fi pãzite oriunde. Dacã
evaluãm la 240 numãrul copiilor ce poate conþine o ºcoalã primarã urbanã de patru
clase, locul necesar ei ar fi abia de o jumãtate pogon. Afarã de douã sau trei oraºe
mari, nu este nicio localitate în þarã unde un teren de aºa micã întindere sã nu se
poatã procura cu un preþ foarte redus; ºi chiar în acele douã, trei oraºe, administraþiile comunale trebuie sã cugete cã cheltuiala ce este a se face pentru cumpãrarea
unor locuri suficiente este o cheltuialã, nu numai ce le este impusã de lege, dar încã
care intereseazã în cel mai înalt grad sãnãtatea copiilor din ºcoli; aºa cã, oricare ar
fi sacrificiile ce ar impune comunelor, nu este permis a nu se face.

Planul ºcoalei
Trebuinþele unei ºcoale sunt uºor de cunoscut ºi uºor de enumãrat. S-au
elaborat mai multe programe pentru construire de ºcoli de diferite feluri, dupã
importanþa localitãþii ºi dupã mijloacele de care dispune. De altã parte, regulamentul, prevede condiþiile în care aceste programe trebuie executate. Prescripþiile acestor programe ºi ale regulamentului sunt obligatorii pentru orice clãdire de ºcoalã, pentru ca sã rãspundã la destinaþia sa.
Pe baza acestor programe ºi a regulamentului, se pot alcãtui planuri tip de
ºcoli de diferite feluri ºi de diferite preþuri. S-au alcãtuit mai multe de aceste
planuri tip, care se gãsesc alãturate la aceste instrucþiuni.1 Ele pot fi utile
comunelor ºi arhitecþilor, pentru a vedea în mod pipãit cum, în anumite cazuri,
poate cineva satisface condiþiile necesare unui bun local de ºcoalã. Pe unde
forma locului, orientarea lui, fondul de care se dispune, ºi celelalte circumstanþe
vor fi potrivite, aceste planuri tip se pot aplica întocmai scutind astfel de studii
noi. Nu este însã deloc intenþia ministerului de a impune aceste planuri, ca
planuri invariabile, tuturor comunelor. Împrejurãrile variazã la infinit de la un
loc la altul, ºi se poate prea bine ca un plan, care convine foarte bine într-un loc,
sã fie neaplicabil în alt loc; sau din cauzã cã nu se potriveºte cu forma locului,
sau cã trebuie altfel întors cu faþa spre soare, sau cã mijloacele comunei nu sunt
aceleaºi, sau din orice alte cauze. De aceea comunele care vor voi sã clãdeascã
1. Aceste planuri nu figureazã nici în broºura publicatã ºi – cu atât mai puþin – s-ar fi
putut reproduce aici.
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un local de ºcoalã, vor trebui sã vadã dacã împrejurãrile localuri permit aplicarea întocmai a vreunuia din planurile-tip; ºi dacã nu, ori sã modifice dupã
trebuinþã vreunul din acestea, ori sã facã altul cu totul din nou. În acest caz,
planurile-tip nu serveºte decât ca cãlãuzã în redactarea planului celui nou.
Oricum ar fi, construcþia nu se poate începe înainte ce planul ºi devizul nu
vor fi revãzute ºi aprobate de Ministerul de Instrucþie Publicã ºi Culte. Aceastã
îndatorire revine de drept acestui minister, pe de o parte pentru cã nimeni nu
este mai în poziþiune decât dânsul de a cunoaºte trebuinþele ºcoalei ºi modul de
a le satisface; iar pe de alta, pentru cã el este însãrcinat cu aducerea la îndeplinire a legii instrucþiunii publice, în care este înscrisã obligaþiunea pentru
comune de a-ºi face localuri de ºcoli în bune condiþiuni.
Pentru a pune pe minister în poziþiune de a judeca în deplinã cunoºtinþã de
cauzã, trebuie ca, când i se va trimite sã judece un plan ºi un deviz pentru ºcoalã,
sã i se dea ºi toate lãmuririle necesare, precum: planul locului pe care este sã se
ridice clãdirea; arãtarea dacã acest loc este pe deal sau în vreo vale, ºi în acest
din urmã caz, sã se arate cauza pentru care nu s-a ales un alt loc; sã se arate dacã
locul nu e bãltos sau în vecinãtatea vreunei bãlþi sau altã cauzã de infecþiune, sã
se arate ce fabrici, uzine, stabilimente publice, biserici, cimitire, hanuri, cârciumi
sau alte asemenea se aflã situate în vecinãtatea locului pânã la o depãrtare de 150
metri; ce populaþie aproximativã în suflete are localitatea pe care e destinatã
ºcoala sã o deserveascã; ce alte cãtune mai sunt în vecinãtate, pânã la o depãrtare
de 5 kilometri, cu populaþia aproximativã a fiecãreia în suflete ºi cu arãtare dacã
vreuna din ele are deja ºcoalã, ºi ce ºcoalã anume; ce materiale de construcþie se
gãsesc mai cu înlesnire în localitate; în fine oricare arãtãri ce pot fi necesare.
Pentru reunirea tuturor acestor ºtiinþe, comunele pot cere ajutorul dlor revizori ºcolari, care au ordine a le da tot concursul.

Curþi
S-a observat cã, de câte ori se fac planuri pentru ºcoli, rareori arhitecþii au
grija a prevedea ºi cheltuielile necesitate de regularea ºi amenajarea curþilor. La
o ºcoalã însã, curtea este una din pãrþile ei esenþiale. Dacã curtea nu ar fi sau
dacã ar fi prea micã sau dacã ar fi aºa de rãu regulatã încât nu ar putea servi,
copiii ar fi lipsiþi de recreaþiune, ceea ce este un lucru foarte rãu la etatea lor.
Art. 8 din regulament are de obiect a înlãtura rãul acesta. Nu numai cã prin
art. 3 s-a cerut ca terenul sã fie destul de mare pentru ca curtea sã nu lipseascã,
dar încã prin art. 8 ºi 51-55 se impune ca aceastã curte sã fie pusã în stare de a
servi la recreaþiunea copiilor. Se cere pentru aceasta ca sã nu se lase pline de
gãuri în care sã se adune apa, sã nu fie pline de buruieni, ghimpi ºi mãrãcini, care
împiedicã pe copii de a alerga ºi le rup hainele. De aceea se pretinde ca sã fie
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prunduite, gãurile astupate ºi nisipite peste tot. În localitãþile unde prundul ºi
nisipul ar lipsi, regularea curþii se va face cu moloz sfãrâmat ºi bãtut cu mail; la
nevoie, ºi în lipsã de moloz, chiar cu pãmânt argilos, uscat, asemenea bãtut cu
maiul. În orice caz, trebuie sã se caute a face ca apa sã nu stagneze nicãieri, ºi ca
buruienele ºi mãrãcinii sã fie cu totul stârpite. Se recomandã însã a se planta cel
puþin o parte din curte cu arbori, pentru a da umbrã ºi pentru a înveseli ºcoala.
În localitãþile care dispun de mijloace mai multe, se recomandã înfiinþarea
curþilor acoperite pentru recreaþie (art. 8 ºi 56). Acestea sunt niºte simple ºoproane, lipite de corpul clãdirii într-o parte unde sã nu împiedece ajungerea
luminii în clãdire sau, dacã aceasta nu se poate, sã fie în comunicaþie cu clasele
prin o galerie acoperitã. Ele trebuie sã fie deschise în lãturi, aºa încât sã nu împiedice circularea aerului. Pe jos, trebuie sã fie cu asfalt, cu ciment sau pavate
cu bazalt sau, în fine, fãcute de pãmânt foarte bine bãtut, cu moloz. Utilitatea
acestor curþi acoperite este mare pe timp rãu, când copiii sunt împiedicaþi a se
recrea în curtea descoperitã.
O recomandaþiiune generalã care nu se poate îndestul face tuturor comunelor care-ºi clãdesc localuri de ºcoli este ca, clãdindu-le, sã se gândeascã la
viitor; sã nu uite cã numãrul ºcolarilor merge ºi trebuie sã meargã crescând ºi cã
trebuie sã li se pregãteascã loc în ºcoalã. Frecventarea ºcolilor primare, urbane
ºi rurale este foarte puþin considerabilã astãzi; abia a cincea parte din numãrul
copiilor în etate de ºcoalã se înscriu la începutul anului ºcolar, ºi din aceºtia încã
o bunã parte nu ajung pânã la finele anului.
Este dar sigur cã, atunci când legea obligativitãþii învãþãmântului se va
aplica cu toatã rigoarea, localurile de ºcoli vor trebui mãrite ºi înmulþite într-o
mãsurã foarte însemnatã.
Prin urmare, dacã în cutare ºcoalã urmeazã azi, spre exemplu, 30 copii, nu
trebuie sã se clãdeascã local pentru 30 ºcolari. Mai întâi, chiar faptul clãdirii
unui local nou, larg, aerat, luminos ºi vesel va face sã creascã numãrul
ºcolarilor; cãci copiii cu mai mare bucurie trag la o asemenea ºcoalã, decât la
una aºezatã într-un local mic, întunecos ºi trist. Dar apoi, precum am mai zis,
într-o localitate unde ºcoala e urmatã de 30 de ºcolari, trebuie sã contãm în
mijlociu cã sunt 150 de copii în etate de a urma la ºcoalã; aºa cã localul ar trebui
în realitate fãcut, nu pentru 30, ci pentru 150 ºcolari.
Iatã în ce mod îºi poate face idee cineva de numãrul aproximativ al copiilor
în etate de ºcoalã într-o localitate: Numãrul familiilor se înmulþeºte cu 7 ºi se
împarte cu 10. Astfel, dacã este vorba a se face o ºcoalã care sã deserveascã
populaþia din trei cãtune, din care unul are 55 familii, altul 26 ºi altul 37, se face
suma acestor familii, care este 118; acest numãr se înmulþeºte cu 7, ceea ce dã
826; ºi împãrþind cu 10, se gãseºte cã în cele trei cãtune sunt aproximativ 82 de
copii în etate de ºcoalã, din care 41 bãieþi ºi 41 fete. Ar trebui dar ca localul de
ºcoalã sã se pregãteascã pentru acest numãr de copii.
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Cu toate acestea, nu e nevoie ca localurile de ºcoalã sã fie deodatã ºi chiar
de acum mãrite în aceastã proporþiune. Pe de o parte, mijloacele statului nu i-ar
permite sã înmulþeascã deodatã aºa de mult numãrul institutorilor ºi învãþãtorilor;
pe de alta, chiar dacã mijloacele ar permite, ar lipsi personalul didactic necesar
pentru înfiinþarea deodatã a unui aºa de mare numãr de ºcoli; în fine, este din
nenorocire constatat cât de greu este a face ca toþi pãrinþii sã-ºi trimeatã copiii la
ºcoalã; aºa încât, chiar de s-ar face acum toate socotelile necesare, multã vreme
ele vor fi încã despopulate în mare parte, pânã ce trimiterea la ºcoalã a tuturor
copiilor sã intre, bine în deprinderile populaþiunii întregi.
De altã parte este un fapt constatat cã numãrul ºcolarilor merge descrescând
destul de repede de la clasa I pânã la a IV-a. Din aceastã cauzã, în oraºele mici,
clasele a III-a ºi a IV-a sunt puþin populate în comparaþie cu clasele I ºi a II-a; iar
în oraºele mari, este nevoie a se înfiinþa clase divizionare I ºi a II-a, pentru a putea conþine numãrul de copii de 7-9 ani, care nu au loc în ºcolile existente. Pânã
acum, obiceiul aproape invariabil a fost ca aceste clase divizionare sã se instaleze în localuri distincte, iar nu la un loc cu ºcoala cãreia îi serveºte de sucursalã.
Prin aceasta, pe lângã greutãþile de administraþiune ce se ivesc, se produc ºi cheltuieli zadarnice, care apasã asupra comunelor; cãci fiecare grupã de clase trebuie
sã aibã o locuinþã pentru director, o cancelarie, o gimnasticã etc. distincte; prin
urmare chirii sau cheltuieli de clãdire, de care comunele s-ar putea dispensa.
Toate aceste greutãþi se pot uºor evita, dacã, în plãnuirea construcþiilor lor
ºcolare, comunele vor proceda cu oarecare sistemã.
Orãºelele, care nu au azi decât câte o ºcoalã primarã de bãieþi ºi una de fete,
având ºi acelea clase unite, posedã în general o populaþiune prea micã, pentru
ca se poatã cere separarea claselor unite sau înfiinþarea de ºcoli noi.
În asemenea localitãþi e de ajuns deocamdatã ca sã se facã localuri de
ºcoale suficiente pentru starea actualã a ºcoalei, pentru a se respunde, nu numai
trebuinþelor actuale, dar ºi pentru câtva timp în viitor. Trebuie însã ca clãdirea
sã se facã aºa, încât, când populaþia ºcoalei va creºte, când clasele unite se vor
separa sau când se vor mai crea clase divizionare, sã se poatã mãri localul,
adãugându-i-se clasele necesare, fãrã ca planul general al ei sã fie distrus. Cu
modul acesta, comuna nu e silitã sã închidã chiar de la început un capital prea
mare într-o clãdire, din care numai o parte are sã serveascã la început, iar restul
va fi expus la stricãciuni, rãmânând multã vreme neîntrebuinþat. Din contra,
clãdirea se ridicã treptat, potrivit trebuinþelor, ºi costul ei nu apasã aºa de tare
asupra finanþelor comunei.
În oraºele mai mari, se impune clãdirea cât mai neîntârziatã de localuri cu
patru ºi chiar ºase sale de clasã destul de încãpãtoare; aceste din urmã, destinate
a cuprinde ºi câte douã clase divizionare. E bine ca chiar la localurile ce se
ridicã numai cu patru sale de clasã, sã se rezerve posibilitatea de a se adãuga
încã una sau douã sale, pentru clasele divizionare ce s-ar înfiinþa în urmã.
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În comunele rurale, se poate urma aceeaºi sistemã care se recomandã pentru oraºele mici. Deocamdatã se poate clãdi o ºcoalã mai micã, care gradat se
poate mãri dupã trebuinþã.
Pentru a înlesni pe cât e cu putinþã pe comune, s-au redijat mai multe
planuri tip, care se pot executa astfel în mod gradat.

Locuinþa pentru director ºi servitorul ºcoalei
Regulamentul prevede (art. 7) ca localul ºcoalei sã cuprindã o locuinþã pentru
director. Pentru ºcoalele de fete, aceastã obligaþiune este impusã chiar prin lege;
însã utilitatea acestei mãsuri este aºa de evidentã, încât nu existã mai nicio ºcoalã
de bãieþi, în care directorul sã nu-ºi aibã locuinþa. În adevãr, nu e cu putinþã ca o
ºcoalã, unde se adunã sute de copii mici, sã fie lãsatã în voia întâmplãrii în orele
când nici directorul, nici institutorii nu se aflã acolo. Copiii lãsaþi în voia lor ºi
ºtiindu-se cu totul neprivegheaþi pot lua cele mai rele deprinderi, pot sã-ºi facã rãu
ºi lor, ºi sã facã stricãciuni ºi localului. În orele când ei ar fi astfel lãsaþi singuri,
disciplina s-ar pierde cu desãvârºire. Pe de altã parte, sarcina de director este grea
ºi obositoare ºi nu se cuvine ca titularul ei sã o poarte, fãrã niciun fel de rãsplatã,
cãci atunci toþi institutorii s-ar feri de dânsa, ºi nu ar mai fi cu putinþã a avea
directori pentru ºcoli. Însã statul nu poate sã aloce salarii anumite pentru postul de
director, cãci deja el poartã cea mai mare parte din cheltuielile învãþãmântului
primar, care sunt foarte considerabile. Locuinþa acordatã directorului, pe lângã cã
este de un mare avantaj pentru ºcoalã, þine loc, tot de o datã, ºi de salariul ce s-ar
cuveni sã i se plãteascã anual, pentru aceastã însãrcinare.
În comunele rurale, necesitatea locuinþei învãþãtorului este încã ºi mai
imperioasã; cãci pe acolo este mult mai anevoie pentru dânsul a gãsi casã cu
chirie, aºa cã ori de câte ori nu ar fi de naºtere chiar din satul unde este numit,
situaþiunea lui ar fi cu totul grea.
Deºi mai toate comunele recunosc dreptatea acestor observaþiuni ºi cautã sã
le deie satisfacere, s-a crezut necesar a se pune aici, pentru cã unele comune au
comis însemnate erori în aceastã privinþã. Astfel, cunoaºtem un exemplu de un
local de ºcoalã urbanã de bãieþi, care a costat o sumã foarte însemnatã, ºi care cu
toate acestea nu conþine, nici locuinþã pentru director, nici chiar o camerã pentru
servitorul ºcoalei. De aici urmeazã cã mai todeauna ºcoala nu are servitor, pentru
cã cu salariul ce se plãteºte de ordinar pentru dânsul, greu se poate gãsi cineva
care sã se ºi nutreascã ºi sã-ºi þinã ºi casã; comuna va fi dar silitã a mãri salariul
servitorului ºi adaosul acesta reprezintã cu mult mai mult decât interesul banilor
ce ar fi trebuit sã se cheltuiascã pentru a se pune o camerã de servitor în localul
ºcoalei. Afarã de aceasta, bine este ca, îndatã dupã terminarea claselor, întregul
local, care a costat zeci de mii de lei, sã rãmânã cu totul pãrãsit ºi neprivegheat?
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ªi în caz când servitorul ar întârzia, la orele cuvenite, sã vinã sã deschidã ºcoala,
copiii ºi institutorii sã rãmânã în stradã, aºteptându-l pe dânsul?
Se poate formula ca regulã generalã cã orice economii rãu înþelese fãcute
la localurile de ºcoli, au ca efect pentru comunã cheltuieli mult mai mari decât
acele economii.

Construcþiunea
Nicio îngrijire nu trebuie cruþatã, pentru ca localul ºcoalei sã fie igienic în
cel mai înalt grad. Pentru aceasta, nu e de ajuns numai a pãzi regulile puse
pentru alegerea terenului ºi a face un plan bun; construcþia însãºi trebuie fãcutã
aºa încât sã se evite toate cauzele care ar putea aduce vãtãmare sãnãtãþii copiilor.
Fundaþiile rãu fãcute pot fi cauza, pe de o parte a compromiterii soliditãþii
clãdirii, iar pe de alta a întinderii umezelii.
Terenul pe care este sã se clãdeascã trebuie mai întâi sã se sondeze; ºi dacã
pânã la adâncimea unde este sã meargã temeliile nu se gãseºte pãmânt solid,
temeliile trebuie aºezate pe pari. Aceasta, negreºit, mãreºte costul; însã adaosul
de cheltuialã va fi desigur mai mic decât paguba ce ar rezulta dacã pânã peste
doi-trei ani tot edificiul ar cãdea în ruinã.
Sã se evite a se întrebuinþa piatra prea poroasã ºi scoasã prea de curând din
carierã, cãci aceastã piatrã pentru multã vreme pãstreazã umezeala pãmântului.
Piatra de gresie nu trebuie niciodatã sã se întrebuinþeze, cãci ea este totdeauna
umedã. Cãrãmida rãu arsã trage ºi ea umezeala cu mare energie, întocmai ca un
burete, ºi când este de tot plinã de apã, ea devine fãinoasã, nerezistentã ºi
soliditatea clãdirii este compromisã.
Cea ma; bunã armã contra umezelii sunt materiile nepermeabile pentru apã,
cum e tencuiala fãcutã cu var hidraulic, betonul, cimentul. De aceea regulamentul (art. 9) recomandã întrebuinþarea varului hidraulic pentru tencuieli.
Tot din aceastã cauzã, prin art. 19, se recomandã ca zidãria pereþilor sã fie
despãrþitã de soclu printr-un strat de ciment, asfalt, sau table metalice, care nu
lasã ca umezeala din temelii sã se urce în pereþi.
Nu este bine ca parchetele sau duºumelele sã se aºeze de-a dreptul pe
pãmânt, cãci umezeala ºi rãceala pãmântului se comunicã cu prea multã înlesnire camerei. Se cuvine ca parterul sã fie ridicat câtva deasupra pãmântului (art.
22) ºi pus pe mici bolte de zidãrie, care este cel mai bun mijloc de a izola ºi
aerisi pãrþile inferioare ale clãdirii. Dacã aceasta nu se poate, trebuie cel puþin
ca sub duºumele sã se aºeze un strat destul de gros de beton, asfalt sau ciment,
sau în lipsã, moloz mãrunt ºi uscat ºi cãrbune pisat.
În comunele rurale, unde de ordinar construcþiunile se fac cu mai puþinã
îngrijire, soclul clãdirii se va înconjura cu o prispã, fãcutã din pãmânt uscat ºi
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bãtut bine (art. 9), însã destul de îngustã (cel mult 15 centimetri) pentru ca copiii
sã nu poatã umbla pe dânsa. Scopul ei este de a proteja temeliile de apa de la
straºine. Tot pentru acest scop, streaºinile trebuie sã fie destul de mari, pentru
ca sã nu lase ca apa sã cadã prea aproape de ziduri.
În comunele urbane, se pretinde ca clãdirile ºcolare sã fie de zid, fie el de
cãrãmidã, de beton, sau de piatrã ºi cãrãmidã (art. 10). ªcoalele urbane au prea
mare importanþã, pentru ca sã se permitã ridicarea lor cu materiale economice, ca
lemnul, ciamurul sau paianta. Pentru dânsele, asemenea materiale nici nu ar garanta soliditatea clãdirii ºi nici nu ar permite edificarea unei construcþiuni destul
de întinse, pentru a rãspunde trebuinþelor. De altã parte, intervin consideraþiunile
relative la înfrumuseþarea oraºelor, care nu ar permite întrebuinþarea unor asemenea materiale. În fine, nu este niciuna din comunele urbane care sã nu fie în stare
a-ºi clãdi localuri convenabile de zid pentru scoalele sale.
În comunele rurale, în multe locuri aceastã condiþiune nu mai poate fi
împlinitã. Mijloacele foarte restrânse de care dispun multe comune rurale,
precum ºi raritatea pietrei sau a cãrãmidei impun nevoia de a se recurge la alte
materiale mai economice sau mai lesne de procurat. De aceea, regulamentul
(art. 11, 13, 14, 15, 16 ºi 17) permite, în comunele rurale, edificarea de clãdiri
ºcolare de ciamur (pisé), de lemn, de paiantã ºi, în cazuri de tot excepþionale,
chiar de nuiele sau de vãlãtuci. E adevãrat cã asemenea construcþiuni se
considerã ca construcþii economice, la care se recurge numai de nevoie (art. 17);
însã dacã se vor face pe un plan bine conceput ºi dacã se vor construi cu
îngrijire, asemenea localuri pot rãspunde destul de bine trebuinþelor. Ele vor
avea avantajul de a putea fi fãcute de meºteri din localitate, de a putea fi reparate
cu înlesnire ºi de a fi aproape cu totul ferite de umezealã. Însã nu e mai puþin
adevãrat cã asemenea construcþiuni prezintã însemnate inconveniente. Astfel, e
de temut ca ele sã nu fie infectate de insecte ºi alte animale parazite ºi sã nu fie
destul de cãlduroase. Numai îngrijirea pusã la construire ºi solicitudinea
învãþãtorului pot înlãtura asemenea neajunsuri.
Printre aceste clãdiri economice, meritã o deosebitã atenþiune acele fãcute
numai de lemn (durate). Înlesnirea cu care se poate procura lemnul în douã
treimi din întinderea þãrii, preþul cel mic ce ar costa un local cu totul de lemn,
uºurinþa cu care lemnul se lucreazã ºi acea de a se gãsi lucrãtori, sunt
consideraþiuni în favoarea localurilor ºcolare de lemn. În Suedia, în Norvegia,
în Danemarca ºi în Elveþia, se construiesc numai din lemn localuri mari, cu mai
multe etaje, care sunt foarte durabile, economice, comode ºi uºor de realizat. La
noi, un local de ºcoalã ruralã tipul nr. 1, care de zid de cãrãmidã, ar costa 5 pânã
la 7 mii de lei, fãcut numai de lemn nu ar costa decât 2.000 lei aproape1.

1. Planurile nu sunt reproduse aici.
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În faþa acestor împrejurãri, ministerul crede cã poate recomanda clãdirile
ºcolare numai de lemn, cu condiþiunea expresã ca prescripþiunile art. 14 sã fie
pãzite cu cea mai mare exactitate, cãci altminteri dispar toate avantajele enumerate pânã aici. Dacã grinzile din care au a se face pereþii nu vor fi bine date la
rindea (geluite), bine îmbinate, bine uscate ºi rotunde, bine astupate cu mortar,
prin locurile rãmase goale între dânsele, ºi prin acele care se vor deschide când
lemnul se va usca, vântul ºi frigul vor trece fãrã piedicã ºi ºcoala va deveni o
cauzã de boli pentru copii.
Dispoziþiunea cuprinsã în art. 18 face sã se vadã unul din inconvenientele
cele mai însemnate ale clãdirilor de ciamur (pisé), de paiantã, de nuiele sau de
vãlãtuci. Asemenea construcþiuni, pe unde se uzeazã la noi, se fac de mici dimensiuni ºi cauza este cã ele sunt prea puþin solide ºi rezistente, pentru ca sã poatã
purta greutatea unor grinzi prea lungi, cum ar trebui la o salã de clasã, unde
lãþimea interioarã a salei nu poate fi niciodatã mai micã de 5 m 40. De aceea
regulamentul prevede ca, în asemenea caz, grinzile tavanului sã fie susþinute pe la
mijloc de o grindã longitudinalã, purtatã ºi ea de niºte stâlpi verticali, puºi pe linia
mijlocie a clasei. Însã, prin aceastã dispoziþiune, se naºte inconvenientul cã se
împuþineazã numãrul pupitrelor ce ar încãpea în clasã ºi cã se împiedicã vederea.
Art. 20 pânã la 27 cuprind diverse prescripþiuni, destinate a asigura soliditatea ºi salubritatea localului.
Se interzice ca sãlile de clasã ºi galeriile sã fie fãrã duºumele sau parchete,
ºi numai cu lut pe jos. În asemenea cazuri, se întrebuinþeazã gunoiu, al cãrui
miros, într-o salã închisã ºi plinã de copii, poate avea cele mai rele efecte asupra
sãnãtãþii lor. Afarã de aceasta, în curând clasa ar fi plinã de gãuri, ºi curãþenia ar
fi imposibil a se þine cum trebuie.
Nu de micã importanþã este mãsura ce se cere a se lua, ca apelor sã li se deie
o scurgere care sã le depãrteze de la temelii. Nu numai la edificiile publice, dar
chiar la cele private, neîngrijirea de a se lua aceastã precauþiune simplã ºi uºoarã
este cauza cã în curând umezeala pãtrunde în pereþi ºi chiar soliditatea clãdirii
este compromisã.
În privinþa învelitoarei, se cuvine a se evita tablele de zinc, din cauzã cã se
oxideazã ºi se gãuresc cu prea mare înlesnire, ºi pentru ca la noi se gãsesc rari
lucrãtori care sã ºtie sã le aºeze. Tinicheaua, dacã nu este bine cositoritã, se rugineºte iarãºi numaidecât. Tabla de fier convine destul de bine, dacã e acoperitã
cu un strat de vopsea îndestulãtor.
Învelitorile de olane sau þigle sunt foarte bune, pentru cã sunt rãcoroase vara;
nu trebuie însã puse numai pe leaturi, ci pe scânduri lipite una de alta, cãci altfel
viscolul face sã pãtrundã în pod, printre dânsele, enorme cantitãþi de zãpadã.
În comunele rurale, draniþa ºi ºindrila convin foarte bine, cãci se procurã
lesne ºi se gãsesc meºteri care o aºazã bine. Un bun acoperiº de ºindrilã poate
dura 40 pânã la 60 de ani, aproape fãrã nicio reparaþiune.
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În niciun caz nu se permite întrebuinþarea stufului sau cocenilor pentru
acoperãmânt. Acest sistem primitiv ºi periculos, pe lângã alte neajunsuri, are ºi
pe acela de a apãsa prea tare asupra pereþilor.
Prescripþiunea din art. 26, ca tencuielile sã fie peste tot drepte ºi fãrã
ciubuce, are de scop a înlesni curãþirea, a nu permite introducerea miasmelor în
pereþi ºi a face economie. Tot pentru înlesnirea curãþirii, este bine ca unghiurile
dintre pereþi sã nu fie în muche, ci rotunjite. În fine, pe unde mijloacele vor
permite, se cuvine ca pereþii ºi tavanele sã fie peste tot acoperiþi cu vopsea de
ulei, datã de trei ori. Cu modul acesta, pereþii se pot spãla peste tot, destul de
des, cu un burete plin cu o disoluþiune slabã de acid fenic, pentru a asigura o
perfectã curãþenie ºi a împiedeca propagarea epidemiilor.
Ori de câte ori clãdirea va fi cu douã etaje, trebuie ca tencuielile tavanelor
ce se aflã sub clase, galerii ºi scãri sã fie fãcute cu ipsos ºi puse pe trestie, cãci
altfel trepidaþiunile produse de miºcãrile copiilor le fac într-una sã cadã ºi sã
producã accidente.
În ceea ce priveºte faþada ºi aspectul exterior al clãdirii, nu se poate îndestul
recomanda cea mai mare simplicitate. Coloanele, ciubucele, ornamentele nu
adaugã nimic la meritul ºcoalei, dar au inconvenientul de a costa mulþi bani,
care se pot cu mai mult folos întrebuinþa la altceva. Aºa, spre exemplu, o clãdire
care nu ar avea decât 25 metri de lungime în faþadã, pe o înãlþime de 10 metri,
are 250 metri pãtraþi de faþadã. Dacã aceastã suprafaþã se acoperã cu tencuieli
netede, ea nu costã decât 750 lei; aceeaºi suprafaþã, lucratã cu ciubuce, va costa
cel puþin 1.500 lei. Diferenþa de 750 lei ar fi de ajuns pentru a plãti o bunã parte
din mobilierul ºcoalei. ªi încã aici nu am vorbit decât de una din faþade, ºi nu
am presupus decât simplã ciubucãrie ordinarã, fãrã coloare, pilaºtri ºi ornamente de teracotã; cu acestea, diferenþa ar fi ºi mai considerabilã.

Clasele
Clasa este partea principalã a ºcoalei, aceea asupra cãreia trebuie mai cu
seamã sã se concentreze atenþiunea arhitectului pentru a o pune în cele mai bune
condiþiuni posibile.
Sunt nenumãrate defectele, ce poate prezenta o salã de clasã, din punctul de
vedere al dimensiunilor, al dispoziþiunilor, al luminãrii, al încãlzirii, al ventilaþiei
etc. Nu vom intra aici în detalii tehnice, care fac obiectul unor scrieri anume
destul de voluminoase; ci vom arãta numai principalele inconveniente, care
trebuiesc cu orice preþ înlãturate în noile construcþiuni ºcolare.
Cea dintâi condiþie este ca accesul clasei sã fie cât se poate de lesnicios. Sã
nu se punã uºa clasei în galerii înguste, întunecoase sau strâmbe, pentru cã atunci,
când copiii se grãmãdesc la ieºire, este ca ºi sigur cã se vor întâmpla accidente.
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Sã nu se aºeze uºile la douã sau mai multe clase astfel încât la ieºire sã se
poatã întâlni douã sau mai multe curente de copii. Sã se evite cu cea mai mare
îngrijire a pune uºile claselor prea aproape de scãri, cãci altfel prea uºor se va
întâmpla ca copii din nebãgare de seamã, sã cadã pe scarã.
Sã nu se creadã ca o salã este cu atât mai bunã pentru clasã, cu cât e mai mare.
Este o limitã pentru mãrimea claselor, precum este ºi pentru micºorimea lor.
Legea fixeazã la 50 numãrul maximum al copiilor într-o clasã. Din
nenorocire, lipsa de mijloace impune de cele mai multe ori a se trece peste acest
maximum; aºa cã nu e rar a se vedea clase de 80–100 ºi mai mulþi ºcolari. Însã
este evident cã numãrul prea mare de ºcolari face cã învãþãtorul nu se mai poate
ocupa în mod serios cu dânºii, aºa cã învãþãmântul suferã. Aceasta este una din
cauzele cele mai grave ale scãderii nivelului învãþãmântului la noi. De aceea
regulamentul (art. 29) impune ca numãr maxim de ºcolari într-o clasã ruralã 80,
iar în una urbanã 70. Aceste numere, de nevoie, sunt mai mari decât cel de 50
fixat prin lege; însã tot e bine cã se pune o limitã, care nu e mai presus de
puterile þãrii ºi care va împiedica aglomerarea afarã din cale în sãlile de clasã.
Spaþiul necesar unui copil în clasã este determinat de cãtre igieniºti. Într-o
clasã bine ventilatã, un copil are nevoie de cel puþin 4 metri cubici de aer; acest
numãr este un minimum, sub care nu se poate descinde, fãrã pericol pentru
sãnãtatea copiilor.
În suprafaþã, nu se poate prevedea pentru fiecare copil mai puþin decât 1
metru pãtrat, în care se socoteºte ºi locul necesar pentru tablã, catedrã ºi pentru
trecerile dintre pupitre ºi în lungul pereþilor. Altfel, ar lipsi spaþiul necesar pentru miºcãrile elevilor, în împlinirea datoriilor lor ºcolare.
Admiþând aceste douã cifre, se vede cã înãlþimea minimã a clasei trebuie sã
fie de 4 metri. Dacã i se dã o înãlþime de 4 metri 50 cm. Sau 5 metri, dispunându-se pupitrele aºa încât fiecare elev sã dispunã în mijlociu de 1 metru pãtrat în
clasã, atunci de fiecare elev va veni câte 4 m 50 cm. Sau 5 m cubici de aer.
Nu e avantajos a se da claselor o înãlþime mai mare de 5 m pe de o parte
din cauza greutãþii de a se curãþi pereþii ºi tavanul la asemenea înãlþime, iar pe
de alta din cauzã cã circulaþia aerului nu se face în mod destul de complet, fãrã
anume sisteme de ventilaþiune.
În suprafaþã, se poate merge pânã a se da de fiecare elev câte 1,25 metri
pãtraþi în mijloc. Nu se cuvine a se trece peste aceastã cifrã; s-ar face o
cheltuialã inutilã ºi apoi s-ar da mijlocul a se pune mai multe bãnci ºi a se
grãmãdi copii mai mulþi decât numãrul prescris la art. 29 din regulament.
Astfel fiind, iatã care ar fi dimensiunile limitã ale unei sale de clasã într-o
ºcoalã ruralã sau urbanã: într-o ºcoalã ruralã, de la 40 metri pãtraþi pânã la 100
metri pãtraþi; într-o ºcoalã urbanã, de la 40 metri pãtraþi, pânã la 87,5 metri pãtraþi.
Pentru clasele a III-a ºi a IV-a primarã, se cuvine a se prevedea sale de
dimensiuni mai mici decât pentru clasele I ºi a II-a.
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Dar nu este destul a hotãrî numai mãrimea clasei, ci trebuie a se vedea ºi
forma ce trebuie sã i se dea.
Singura formã acceptabilã este evident cã este cea dreptunghiularã.
Luminarea, dupã cum se prescrie la art. 31, nu poate sã vie decât, ori numai
dintr-o parte, adicã din stânga elevilor, ori din douã pãrþi adicã din stânga ºi din
dreapta lor; nici într-un caz nu trebuie sã vie lumina din faþa lor sau din faþa învãþãtorului, cãci aceasta ar vãtãma vederea, ori pe a lor, ori pe a învãþãtorului.
Astfel fiind, sã nu sã dea clasei o lãþime mai mare de 7 metri. Experienþa aratã
cã, dacã lãþimea clasei e mai mare decât atât, nu mai ajunge destulã luminã pânã
la copiii care sunt lângã peretele opus ferestrelor. Iarna mai ales, inconvenientul
acesta este foarte serios. O altã consideraþie pentru care este bine a se evita
lãþimile prea mari ale claselor, este cã atunci se reclamã grinzi prea lungi, ºi preþul
de construcþie se mãreºte în mod simþitor. În fine, dacã clasa este prea latã,
învãþãtorul are greutate ºi obosealã ca sã o privegheze, cãci nu poate avea pe toþi
copiii deodatã sub ochi, ci e silit sã întoarcã mereu capul la dreapta ºi la stânga.
De altã parte, se cuvine a evita pe cât se poate a se da clasei o lungime prea
mare, cãci atunci copiii din ultimele bãnci scapã mai de tot de orice priveghere,
iar învãþãtorul se oboseºte prea mult, pentru a face ca vocea sã sã se audã pânã
la fund. E de dorit ca nici într-un caz lungimea clasei sã nu treacã de 11,50 m.
Cu modul acesta, se vede cã cifrele de mai sus trebuie reduse ºi cã cea mai
mare suprafaþã, ce se poate da unei sale de clase nu va trece peste 7m x 11,50m
= 80 mp 50 cm, care convine tocmai unei clase rurale de 80 copii a 1 mp de
fiecare sau unei clase urbane de 70 copii, a 1 mp 15 de fiecare.
Odatã ce mãrimea suprafeþei salei de clasã este hotãrâtã, pentru a-i fixa
forma, trebuie sã se aibã în consideraþie forma ce se adoptã pentru mobilier.
Regulamentul prevede ca bãncile de ºcoalã sã nu fie decât de un loc sau de
douã locuri, având prin urmare lungimea, primele de 55 cm, iar celelalte de un
metru.
Cât pentru dimensiunea lor în sensul lãþimii, ea este de 0,70 m pentru toate
bãncile dupã modelul adoptat acum trei ani de minister.
Sã presupunem cã ar fi vorba a se dispune trei rânduri de pupitre de câte
douã locuri. În acest caz, cele trei rânduri de pupitre ar ocupa 3 metri din lãþimea
salei ºi, socotind câte cel puþin 60 centimetri lãþimea spaþiului ce trebuie lãsat
pentru trecere între rândurile de bãnci, ºi între acestea ºi pereþi, adicã peste tot
2,40 m pentru patru spaþii, vedem cã lãþimea clasei nu poate fi mai micã de 5 m
40 cm. Ea poate merge însã pânã la 6 metri dacã, pentru mai multã comoditate,
s-ar lãsa pentru fiecare spaþiu câte 75 cm.
Dacã clasa trebuie sã conþinã 70 de elevi, trebuie sã se punã, în sensul
lungimii, 12 rânduri de pupitre, de vreme ce în fiecare rând încap câte 6 ºcolari.
Aceste 12 rânduri de bãnci vor ocupa o lungime de 0,70 m x 2 = 8,40 m.
Adãugând 2 m pentru catedrã ºi 0,60 m la fundul clasei, în lungul peretelui,
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ajungem la o lungime de 11 metri. Aceastã lungime trebuie însã mãritã pânã la
11,50 m din cauzã cã rândurile de pupitre nu se pot totdeauna aºeza destul de
exact, încât sã nu fie deloc spaþiu pierdut.
Dupã aceleaºi regule, se poate gãsi forma clasei în fiecare caz particular.
Dãm aici cifrele relative la aceste forme.

No. Numãrul
curent ºcolarilor

No. rândurilor
de pupitre
cu un
loc

cu 2
locuri

No. pupitrelor
din fiecare rând

Spaþii între
rândurile de
pupitre

Lungimea
clasei

Lãþimea
clasei

1

70

–

3

12

0 m 75

11 m 50

6 m 00

2

48

–

3

8

0 m 75

8 m 50

6 m 00

3

70

1

3

10

0 m 60

10 m 00

6 m 55

4

49

1

3

7

0 m 60

8 m 00

6 m 55

5

72

–

4

9

0 m 60

9 m 50

7 m 00

6

48

–

4

6

0 m 60

7 m 20

7 m 00

7

40

–

4

5

0 m 60

6 m 00

7 m 00

8

80

–

4

10

0 m 60

11 m 50

7 m 00

În dispoziþia a 3-a ºi a 4-a, lãþimea clasei se poate mãri pânã la 7 m, dând
spaþiilor longitudinale câte 0,69 m, în loc de 0,60 m.
Dispoziþia a 7-a ºi a 8-a convin pentru ºcoli rurale; cea de a 7-a poate fi
bunã în comunele mici, care deocamdatã au elevi puþini, însã care vor sã-ºi
pãstreze posibilitatea de a-ºi mãri ºcoala; cãci în acest caz, nu are decât sã se
lungeascã clasa, fãrã a se atinge lãþimea ei ºi fãrã a schimba nici grinzile, nici
uºa, nici ferestrele.
Una din chestiunile cele mai importante, relativ la clase, ºi care cu toate
acestea este una din cele mai neglijate în practicã, este aceea a iluminatului. Când
lumina în clase este puþinã sau când vine din partea de unde nu trebuie, nu numai
cã cele mai multe din exerciþiile clasei devin anevoioase sau chiar imposibile, dar
încã vederea copiilor este compromisã. De aici se nasc o mare parte din miopiile
a cãror origine e în ºcoalã, precum ºi strabismele (ochii încruciºaþi) ºi deviaþiunile coloanei vertebrale, provenite din atitudinile vicioase ce ia copilul, pentru
a se întoarce spre partea de unde are lumina cea mai favorabilã.
Regulamentul (art. 31, 32, 33, 34 ºi 35) prevede pe scurt, însã în mod destul
de clar, regulile principale de observat, pentru ca clasa sã fie asiguratã de o
luminã suficientã ºi bine distribuitã.
Se lãmureºte aici cã în comunele rurale ºi chiar în cele urbane nu e bine ca
ferestrele sã aibã geamuri mari, din cauza cheltuielii însemnate ce ar rezulta din
reînnoirea lor în caz de spargere ºi a pericolului pentru copii de a fi rãniþi de
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spãrturi. Mai nimerit este ca fereastra sã fie împãrþitã într-un numãr mai mare de
ochiuri, prinse în cercevele subþiri, care sã împiedice cât mai puþin trecerea luminii.
Tot cu privire la luminare, se pune în vederea autoritãþilor comunale cã
storii (perdelele) la ferestre sunt de o necesitate absolutã, când ferestrele sunt
spre soare. Când lumina soarelui dã direct în clase, este o suferinþã nespusã
pentru copii a lucra ºi vederea lor poate fi serios atinsã, fiind astfel expusã timp
de cinci ore pe zi. Cu o cheltuialã foarte micã, care nu va trece peste 300 lei,
pentru cea mai mare ºcoalã urbanã, se poate vindeca rãul acesta.
Lumina cea mai supãrãtoare este aceea care vine prin partea de jos a ferestrei pentru cã aceea este care loveºte direct în ochi. De aceea este bine ca storii
sã se dispunã aºa încât sã se închidã de jos în sus, în loc de a se lãsa de sus în jos.
Prin art. 36, se cere ca pereþii, pânã la înãlþimea de un metru 20 cm sã fie
acoperiþi cu lambriuri de lemn vopsit; aceasta cu scop de a se putea þinea pereþii
curaþi ºi de a feri pe copii de contactul imediat cu zidul, a cãrui umezealã ºi
rãcealã poate sã fie vãtãmãtoare. În lipsa lemnului, o vopsea bunã cu ulei poate
pânã la un punct sã-l înlocuiascã, cãci o asemenea vopsea se poate lesne spãla
cu un burete cu apã. De aceea, pe unde mijloacele vor permite, este de dorit ca,
nu numai partea inferioarã a pereþilor, dar chiar întreaga suprafaþã interioarã a
clasei, sã fie vopsitã în ulei; cãci atunci, prin spãlaturi dese cu buretele, s-ar
putea evita cu totul infiltrarea miasmelor în pereþi.
Cât pentru culoarea ce se cuvine a se da vopselei pereþilor, cea verde deschisã, foarte palidã, este cea care convine mai bine.
Art. 37 prevede modul de închidere ºi deschidere a ferestrelor. Dispoziþia
prescrisã într-însul, care este foarte simplã ºi comodã, are de scop ca, când sunt
deschise numai pãrþile de sus ale ferestrei, curentul de aer sã nu loveascã direct
în copii, ci mai întâi tavanul. Cu modul acesta, chiar când timpul e mai aspru, se
poate fãrã incovenient deschide partea de sus a ferestrei, pentru a ventila clasa.

Ventilaþiunea
Art. 40 din regulament atinge una din chestiunile cele mai grele, relative la
clãdirile ºcolare: aceea a ventilaþiunii.
Un copil are trebuinþã în mijlociu de 15 metri cubici de aer curat pe orã, ca
sã respire. În practicã însã este imposibil a se clãdi clase de asemenea dimensiuni; limita de 4 metri cubici de aer de fiecare elev, în starea actualã a
lucrurilor, este tot ce se poate impune pentru localurile ºcolare. Însã, astfel fiind,
evident cã diferenþa de 11 metri cubici, care lipseºte, trebuie sã se procure
copilului prin schimbarea continuã a aerului clasei în timpul lecþiunii.
Aceasta nu este deloc un lucru indiferent ºi localurile în care punctul acesta
a fost neglijat, nu pot deloc sã fie satisfãcãtoare. Lipsa de aer în clase, nu numai
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compromite sãnãtatea copilului pentru viitor ºi favorizeazã producþiunea miasmelor ºi lãþirea epidemiilor, dar chiar în timpul cât copilul se aflã în clasã, îi
produce jenã în respiraþiune, durere de cap, ameþealã ºi somnolenþã; în aceste
condiþiuni, atenþiunea lui este imposibil sã stea deºteaptã la exerciþiile clasei, aºa
cã rezultatul economiei ce se face asupra ventilaþiunii este cã se compromite
mersul învãþãmântului clasei.
Sunt nenumãrate sisteme de ventilaþiune care s-au imaginat; însã pentru
obiectul care ne preocupã aici, alegerea nu este aºa de mare, cãci trebuie sã
înlãturãm toate sistemele prea costisitoare, prea complicate, prea delicate ºi uºor
de deranjat, precum ºi pe toate acelea care ar necesita privegherea ºi îngrijirea
unei persoane anume; cãci nu e de gândit a se cere de la comune sã plãteascã
câte un mecanic anume pentru fiecare ºcoalã, care sã aibã grijã numai de
aparatele de ventilaþie ale ºcoalei.
Mijlocul de ventilaþiune cel mai simplu consistã în deschiderea regulatã a
uºilor ºi ferestrelor destul timp pentru a schimba cu totul aerul clasei. Vara când
e timpul bun ºi când zgomotul exterior nu împiedicã deschiderea ferestrelor,
nimic nu e mai bine decât a se face clasa cu ferestrele deschise.
Când aceasta nu se poate face, se pot þine deschise cel puþin geamurile de
sus ale ferestrelor, care sunt dispuse într-adins pentru acest scop (art. 37). Chiar
dacã timpul este ceva rece, aceasta se poate face fãrã inconvenient, deoarece
curentul de aer ce vine prin partea de sus a ferestrelor nu loveºte direct pe copii.
În orice caz, fie timpul cât de aspru, îndatã dupã plecarea copiilor din
ºcoalã, trebuie ca uºile ºi ferestrele sã fie þinute deschise timp destul, pentru ca
tot aerul clasei sã fie cu totul reînnoit.
Acelaºi lucru trebuie fãcut ºi în recreaþiile care despart o lecþiune de alta,
însã cu oarecare precauþiune; deschizând spre exemplu, mai întâi ferestrele timp
de 5 minute, ºi þinând uºa închisã; pe urmã, închizând ferestrele ºi deschizând
uºa timp iarãºi de cinci minute.
Acest din urmã mijloc însã are inconvenientul de a rãci deodatã clasa, aºa
cã lecþiunea urmãtoare, copiii vor fi în frig. Afarã de aceasta, el nu se poate
aplica chiar în timpul lecþiunii, când tocmai aerul are mai mult trebuinþã de a fi
schimbat. Problema este dar ca uºile ºi ferestrele fiind închise, sã se stabileascã
un curent continuu de aer curat care sã vinã de afarã în clasã ºi un curent de
aerul stricat care sã iasã din clasã afarã, amândouã aceste curente mergând în
mod continuu ºi automatic, fãrã îngrijirea nimãnui.
Iatã un sistem ce s-ar putea adopta ºi care ar împlini toate aceste condiþiuni,
pe lângã acelea ale ieftinãtãþii ºi simplicitãþii.
În peretele clasei care este opus sobei, se face un canal a la partea inferioarã,
aproape de parchet, care se deschide în clasã, ºi aduce pe acolo aer curat de afarã.
Acest aer venind rece, este mai greu ºi de aceea rãmâne pe partea de jos a clasei.
Aerul viciat prin respiraþiune fiind cald, e mai uºor ºi de aceea se ridicã în partea
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de sus a clasei; de aceea lui i se dã ieºirea afarã prin o altã deschidere b fãcutã în
peretele clasei lângã care este soba ºi pusã tocmai în partea de sus a acestui perete.
Însã aceasta nu este de ajuns, cãci aerul viciat nu va ieºi prin a doua deschidere, dacã nu va fi aspirat în afarã într-un mod oarecare. De aceea, tubul b se
uneºte cu coºul (hornul) pe unde se ridicã fumul de la sobã, dupã cum se specificã ºi în art. 47. Precum se ºtie, fumul cald al sobei se ridicã pe coº cu destulã
energie; aceasta este cauza cã soba trage. Urcarea aceasta a fumului, determinã
ºi în tubul b un curent de aer din clasã, care se ridicã în coº, împreunã cu fumul.
Atunci aerul clasei rãrindu-se, din cauza celui care iese prin b ºi prin gura sobei,
aerul de afarã vine sã-i ia locul prin a, aºa cã se stabileºte un curent continuu de
aer care intrã prin a ºi iese prin b ºi prin gura sobei.
În acest sistem, soba însãºi este dar un mijloc de ventilaþie ºi încã din cele
mai puternice, deoarece ea aspirã aerul din clasã ºi-l transmite pe coº, obligând
astfel aerul de afarã sã pãtrundã în clasã prin a. Atâta însã nu ajunge, cãci în
timpul cât nu arde focul în sobã, ventilaþia ar trebui sã stea, deoarece ar lipsi
curentul în coºul c d; aºa cã, în cea mai mare parte a timpului, clasa ar fi cu totul
lipsitã de ventilaþie.
Inconvenientul acesta se poate înlãtura foarte uºor ºi cu micã cheltuialã,
instalând la extremitatea exterioarã a coºului o moriºcã, fãcutã în modul
urmãtor: un cilindru de tinichea, de un diametru ceva mai mic decât coºul, este
suspendat la gura lui, printr-un ax, susþinut de niºte traverse puse în curmeziº pe
gura coºului.
Cilindrul poartã înãuntrul lui o suprafaþã elicoidalã de tinichea, aºa cã
învârtindu-se cilindrul, este silit sã se urce pe aceastã suprafaþã elicoidalã, pânã
afarã. Axul la capãtul superior poartã niºte palete îndoite; când bate vântul,
paletele acestea se învârtesc, pun în miºcare ºi cilindrul ºi determinã aspirarea
aerului din coº. Cu modul acesta, e de ajuns cea mai slabã suflare de vânt pentru
a determina un curent ascendent de aer în coº ºi, prin urmare, ventilarea clasei;
aºa cã ventilarea ar merge ca sigurã în mod aproape permanent.
Adãugãm cã la gurile a ºi b se cuvine sã se punã capace, pe care cineva sã
le poatã închide ºi deschide dupã voie, pentru a se putea mãri sau micºora dupã
trebuinþã ventilarea clasei.
Instalarea completã a unui asemenea aparat ventilator nu costã mai mult de
30 lei pentru o clasã.

Încãlzirea
În ceea ce priveºte încãlzirea, lãmuririle date în art. 41–46 sunt destul de
clare, pentru a face sã se înþeleagã care sunt dispoziþiile de luat. Nu se insistã
asupra încãlzirii centrale sau prin calorifere, tot de teama complicaþiunii, a
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cheltuielilor celor mari de instalaþie ºi a necesitãþii unui mecanic special. Socotim cã, la noi, încãlzirea cu sobe este tot cea mai nimeritã, ºi ca economie ºi ca
simplicitate ºi pentru cã e lumea deprinsã cu dânsele ºi din cauzã cã contribuie
în mod puternic la ventilarea claselor.
E anevoie a se pronunþa cineva dacã sobele de fier sistem Meidinger, sunt
sau nu mai avantajoase decât cele de cãrãmidã, oale sau faianþã. Cele dintâi
când sunt bune au avantajul de a fi mai puþin voluminoase, de a se încãlzi mai
repede ºi de a fi mai durabile; de altã parte însã au inconvenientul cã, dacã se
încãlzesc prea tare, miasmele din aer vin de se ard pe dânsele ºi contribuie la
stricarea aerului; afarã de aceasta, în acest caz, fierul devine permeabil pentru
gaze, aºa cã oxidul de carbon, ce se produce în sobã prin combustiune, trece prin
pereþii ei ºi se rãspândeºte în clasã. E adevãrat cã, la sobele Meidinger fierul nu
se poate încãlzi pânã la roº decât numai dacã focul este prea rãu regulat.
Cu un cuvânt, rãmâne ca în fiecare caz particular sã se vadã care este cel
mai bun sistem de sobe sau de calorifere ce se cuvine sã se adopte.
Grilajul cerut de art. 44 a se pune în jurul sobei are de scop, pe de o parte
a feri soba de lovituri din partea copiilor, pe de alta de a-i feri pe dânºii a se arde
de dânsa ºi în fine de a nu-i lãsa sã umble la foc, care trebuie sã fie numai în
grija ºi în seama servitorului.

Gimnastica
Aparatele de gimnasticã se pot instala în curtea de recreaþie a ºcolarilor;
dacã însã existã o curte acoperitã ºi dacã aceasta are o înãlþime suficientã, este
de preferat ca ele sã se aºeze într-însa, pentru ca lecþiunile ºi exerciþiile de
gimnasticã sã se poatã face ºi când timpul este rãu.

Latrine
În art. 60 pânã la 72, regulamentul prescrie în mod foarte minuþios regulile
de urmat, în instalarea latrinelor la ºcoli. Motivul acestor precauþiuni este uºor
de înþeles: la toate edificiile publice, partea aceasta este în genere cea mai puþin
îngrijitã ºi cu toate acestea tocmai acesta este cea care poate aduce cele mai
grave neajunsuri, mai ales într-un local de ºcoalã. Prin ele se propagã epidemiile, în modul cel mai activ ºi mai energic; aerul infect ce exalã ele poate
compromite sãnãtatea copiilor în modul cel mai grav, nefiind þinute curat, ele
dau copiilor deprinderi de necurãþenie ºi neîngrijire. De aceea, unul din articolele cãrora trebuie sã se dea cea mai mare atenþiune în clãdirile ºcolare sunt
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latrinele ºi sã nu se cruþe nimic pentru ca ele sã fie instalate în cele mai bune
condiþii posibile de igienã fizicã ºi moralã.
În oraºele unde existã canalizare pentru apã, se recomandã cu insistenþã
sistemul Water closet, singurul care opreºte în mod absolut emanaþiunile
gropilor. Pe unde acesta nu se poate face, din lipsa de apã, se poate aplica
sistemul numit earth-closet, întrebuinþat în ºcolile engleze, ºi care pânã la un
punct poate înlocui pe celalt. El constã într-o cutie plinã cu pãmânt uscat ºi
fãrâmat mãrunt, cu nisip sau cu cenuºã, care printr-un mecanism automatic, pus
în miºcare prin greutatea copilului sau prin un buton ce se trage cu mâna acopere materiile cu pãmânt, nisip sau cenuºã.

Locuinþa Directorului
În privinþa locuinþei directorului, recomandaþiunea capitalã este ca ea sã fie
cu totul fãrã amestec cu ºcoala (art. 78), Nu se poate îndestul insista asupra
acestui punct: pe cât e de indispensabil ca directorul sã aibã locuinþa în ºcoalã,
tot atât de necesar este ca menajul sãu sã nu fie expus vederii ºcolarilor, ca
familia ºi servitorii sãi sã poatã sã-ºi caute de treburile casei, fãrã a trece
neîncetat prin mijlocul ºcolarilor; în fine ca viaþa privatã a directorului sã fie cu
totul neatârnatã de ºcoalã. Nu se pot numãra toate neajunsurile ce se nasc din
nepãzirea cu destulã stricteþe a acestei regule: neîncetate conflicte între copii de
o parte ºi familia ºi servitorii directorului de alta; exemple rele ce copiii pot lua
de la servitori; tulburãri aduse în mersul liniºtit al ºcoalei; zgomot prin coridoarele ºcoalei în timpul orelor de clasã; lipsã de curãþenie în ºcoalã. Pe lângã
aceasta, se mai adaugã cã, dacã directorul nu este cu totul separat de ºcoalã, prea
adeseori el pune stãpânire pe unele încãperi ale ºcoalei asupra cãrora nu are
niciun drept; astfel se întâmplã sã se vadã camere destinate a servi de vestiare
ºcoalei, ocupate cu proviziile de iarnã ale directorului.
Condiþiunea impusã de art. 78 nu este aºa de greu de împlinit; planurile tip
redijate de minister o împlinesc pe deplin; ºi pe urmã ea este prea importantã,
pentru ca arhitectul sã nu-ºi dea toate silinþele pentru a o satisface.

Vestiare
Vestiarele sunt o inovaþiune în ºcolile noastre. Pânã astãzi, nu se gãsesc
decât în vreo câteva din noile localuri de ºcoli primare din Bucureºti ºi la liceele
Sfântu Sava ºi Matei-Basarab. Ele însã sunt foarte necesare. Nu este bine ca
ºcolarii sã-ºi lase hainele groase pe unde apucã; aceasta le dã deprinderi de
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dezordine ºi neîngrijire, care le vor rãmânea pe urmã pentru toatã viaþa. Pe urmã,
suprafeþele claselor sunt calculate aºa încât nu rãmâne pe de lãturi destul loc
pentru ca mantalele ºi paltoanele sã se poatã atârna în cuiere chiar în clasã. În
fine, când e ploaie, hainele ude exaleazã miros neplãcut care infecteazã clasa.
Adãugirea unei camere pentru vestiar înlãturã toate aceste neajunsuri ºi nu
provoacã o cheltuialã mai mare decât aceea care ar rezulta din mãrirea ce ar
trebui sã se dea salelor de clase, pentru ca sã se poatã pune chiar într-însele
cuierele pentru haine.
Trebuie însã sã adãugãm cã întrebuinþarea vestiarelor va reclama o
priveghere mai de aproape din partea directorului ºi a servitorului, cãci altfel
poate da loc la multe neajunsuri. Aceasta va face obiectul unor instrucþiuni
speciale adresate directorilor.

Lavabo
Este bine ca, pe unde se poate, în vestiar sau în apropierea lui, sã se instaleze
câte un lavabo. La ieºirea din clase sau dupã recreaþiune, copiii vor putea sã se
spele pe mâini, ceea ce le va da deprinderi de curãþenie ºi aceasta va avea cea mai
salutarã influenþã, nu numai asupra lor, dar ºi asupra familiilor lor.
În oraºele unde este canalizare pentru apã, lavaboul se va compune dintr-un
simplu jghiab, cu câteva becuri de apã ºi cu scurgere care sã ducã afarã din ºcoalã
apa de la dânsul. Pe aiurea, se poate întrebuinþa o putinã, având de jur-împrejur
câteva canale cu un jgheab în care sã cadã apã ºi cu un tub pentru scurgerea ei.

Grãdina ºcoalei
Dispoziþiunea cuprinsã în art. 81 este una din cele mai însemnate. Grãdina
ºcoalei este nu numai un mijloc de a face veselã ºi sãnãtoasã curtea ºcoalei, dar
încã are ºi altã utilitate practicã: ea procurã învãþãtorului o distracþiune plãcutã
ºi folositoare ºi mai cu seamã îi dã mijlocul de a deprinde pe ºcolarii sãi cu
practica grãdinii ºi arboriculturii, care, la þarã mai ales, sunt de prima importanþã, deoarece constituie una din principalele ocupaþiuni ºi mijloace de trai ale
locuitorilor sãteni. Deºi programa ºcoalelor rurale prevede noþiunile de
horticulturã ºi arboriculturã, studiul acesta rãmâne mai totdeauna fãrã cel mai
mic folos, din cauzã cã lipseºte practica ºi rãmâne un simplu curs teoretic. Existenþa grãdinii ºcoalei va înlãtura acest mare rãu.
Bineînþeles, dacã regulamentul nu prevede grãdina decât la ºcolile rurale,
cauza nu este cã nu ar fi bine ca ºi cele urbane sã aibã. Din contrã, e de dorit ca
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nicio ºcoalã sã nu fie fãrã grãdina ei. Ministerul însã s-a ferit de a impune niºte
condiþiuni prea greu de împlinit, cãci în oraºe prea adeseori se va întâmpla cã
scumpetea sau lipsa de locuri nu va permite înfiinþarea acestei utile anexe a ºcoalei.

Sale de desen ºi ateliere
Sãlile de desen ºi atelierele pentru lucrul manual sunt ºi ele o inovaþiune în
ºcolile noastre primare; chiar în cele secundare nu s-a introdus decât la clãdirile
cele mai noi. Necesitatea acestor sale se înþelege prin nevoia ce este a le da lumina
în alt mod decât se cere sã fie distribuitã în clase ºi un mobilier special, care nu se
potriveºte cu forma de bãnci sau pupitre care singure se pot adopta pentru clase.
Cu toate acestea, trebuie sã adãugãm cã învãþãmântul desenului este încã
foarte înapoiat în ºcolile noastre primare ºi cã va trebui încã mult timp ºi multã
stãruinþã, pânã ce sã i se poatã da atenþiunea ce meritã.
Tot asemenea, lucrul manual pentru bãieþi nici nu figureazã azi în programul ºcoalelor primare. Este adevãrat cã introducerea lui se impune ca o necesitate pedagogigã de primã ordine ºi cã mai curând sau mai târziu aceastã lacunã
va trebui împlinitã.
Pentru aceste motive, este bine ca sãlile de desen ºi sãlile de atelier pentru
ºcolile de bãieþi sã nu se construiascã deocamdatã, ci sã se amâne pentru mai
târziu, când vor putea fi întrebuinþate cu folos. Se cuvine însã ca, în alcãtuirea
planului, sã se þinã seama de dânsele ºi sã se dispunã lucrurile în aºa fel încât,
când va veni necesitatea, acele sale sã se poatã ridica cu înlesnire, fãrã a tulbura
economia planului ºcoalei întregi.
Nu este tot aºa cu sãlile de lucru de mânã pentru ºcoalele de fete. Lucrul de
mânã a fãcut totdeauna parte din programa ºcoalelor de fete; însã lipsa unei sale
speciale a împiedicat adoptarea unui mobilier propriu pentru a favoriza acest
învãþãmânt, care este de atâta însemnãtate. Lucrul de mânã se predã azi chiar în
sãlile de clasã ordinarã, în bãncile ºi pupitrele obiºnuite, unde fetele nu pot sã-ºi
întindã lucrul, nici sã croiascã sau sã potriveascã. Aceasta este poate principala
cauzã cã acest învãþãmânt lâncezeºte ºi cã ºi-a schimbat cu totul caracterul, de
vreme ce fetele se ocupã aproape exclusiv cu lucrãri mãrunte de împletiri, broderii
ºi tapiserii, în loc de lucrãrile în adevãr utile, însã pentru care se cere loc mai mult.
Pentru aceste motive, este foarte necesar ca la ºcolile de fete sã nu lipseascã
sala de lucru de mânã cãreia sã i se dea mobilierul special ce se cuvine ºi care
constã în mese lungi ºi orizontale, în loc de pupitrele înclinate din clase. Aceasta
va necesita oarecare cheltuialã care va aduce un folos necomparabil mai mare
decât dânsa.
O salã de atelier, pentru 60 eleve, împreunã cu mobilierul necesar, nu ar
mãri costul unui local de ºcoalã cu mai mult de 1.000 lei aproximativ.
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Mobilierul ºcolar
Dacã un local de ºcoalã bine condiþionat este indispensabil pentru a nu
compromite sãnãtatea copiilor ºi pentru a nu împiedeca dezvoltarea lor fizicã în
mod regulat, mobilierul ºcolar nu este deloc mai pe jos în aceastã privinþã.
Cu pãrere de rãu însã trebuie sã constatãm cã în privinþa mobilierului
ºcolar, s-a fãcut încã ºi mai puþin decât în privinþa localurilor ºcolare. În adevãr,
multe comune s-au silit sã-ºi clãdeascã localuri bune pentru ºcoli ºi dacã, cu
toate sacrificiile lor, nu au reuºit totdeauna, cauza este de cele mai multe ori
lipsa de cunoºtinþe tehnice în aceastã materie. Chestiunea mobilierului însã nu
a preocupat pe comune în aceeaºi mãsurã. Puþine, foarte puþine, din ele sunt care
s-au încercat sã renunþe la vechiul mobilier, care e atât de incomod ºi atât de
periculos pentru sãnãtatea copiilor.
Bãncile ce se întrebuinþeazã încã în imensa majoritate a ºcolilor noastre sunt
adevãrate instrumente de supliciu pentru copii. Lungimea lor variazã de la 2 pânã
la 4 metri, aºa cã în fiecare bancã se înghesuie câte 6 pânã la 14 copii. De aici
rezultã o completã împiedicare a miºcãrilor pe care trebuie sã le facã copilul în
timpul lecþiunii, precum ºi atitudini jenate ºi vicioase, care influenþeazã în modul
cel mai dezastros asupra creºterii copilului. Afarã de aceasta, când trebuinþa cere
ca un copil sã iasã din bancã, el nu o poate face decât trecând peste toþi camarazii din dreapta sau din stânga sa, ori silindu-i sã iasã ºi ei de la locurile lor.
Un alt defect al bãncilor actuale este cã masa este prea depãrtatã de bancã:
între verticalele ce trec prin marginele scaunului ºi al mesei, este totdeauna o
distanþã de 20 pânã la 30 sau 35 centimetri. Este astãzi recunoscut cã nimic nu
poate fi mai rãu pentru copii decât aceastã dispoziþiune. Când copilul trebuie sã
scrie, el e silit sã se plece înainte, sã-ºi sprijine pieptul pe masã ºi sã ridice cotul
ºi umãrul drept tocmai pe masã, lãsând în jos umãrul stâng. De aici rezultã
oboseala pieptului, tulburãri în respiraþiune, palpitaþiuni de inimã ºi devierea
spre dreapta a coloanei vertebrale, toate afecþiuni de cea mai mare gravitate.
Nu este numai atât.
Mai totdeauna, scaunele de ºedere nu au spate, aºa cã copiii, în tot timpul
cât trebuie sã stea în bãnci, neavând niciun punct de sprijin, sunt siliþi sã stea ori
gârboviþi ori cu pieptul ºi coatele aºternute pe masã ori în alte atitudini tot aºa
de puþin igienice. Dimensiunile bãncilor nu au niciun raport cu acele ale
corpului copiilor. Toatã lumea ºtie, spre exemplu, cã într-o întreagã ºcoalã toate
bãncile sunt de aceeaºi mãrime, pentru copii de 7 ani, ca ºi pentru cei de 14. Din
aceastã cauzã, unii stau cu picioarele atârnate, ceea ce, în timp de o orã întreagã,
produce o netolerabilã suferinþã; alþii, din contra, nu pot încãpea în bãnci. Masa
este de ordinar prea depãrtatã, prea înaltã ºi cu o înclinare defectuoasã, aºa cã
copiii sunt siliþi sã se plece, sã se întindã, sã se înalþe în vârful degetelor, ca sã
poatã citi ºi scrie; miopia în ºcoli în mare parte de aici vine.
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Iatã starea în care se aflã bãncile de clasã. Cât pentru celãlalt mobilier de
ºcoalã, precum catedre, table, mobilier de cancelarie, nici nu mai vorbim, cãci
de multe ori el nici nu existã; sau, când se aflã, este într-o stare de ne descris.
Regulamentul remediazã toate aceste rele, printr-un mic numãr de prescripþiuni.
Mai întâi el proscrie cu desãvârºire bãncile de mai mult de douã locuri;
inconvenientele acestor bãnci s-au arãtat îndestul mai sus, ca sã nu mai fie
nevoie a se reveni aici asupra lor. Pupitrele de un loc sau douã poate cã reclamã
loc mai mult, pentru un acelaºi numãr de elevi, decât bãncile de sistema veche;
cu atât mai bine însã dacã prin introducerea lor, se va pune un capãt oribilei
grãmãdiri ce se vede astãzi în unele din ºcolile noastre; cu atât mai bine dacã,
prin acest mijloc, copiii vor putea în fine sã capete în ºcoalã spaþiul ºi aerul
necesar pentru dezvoltarea lor fizicã, ceea ce astãzi prea adeseori le lipseºte cu
totul. Pentru a pune capãt perpetuei nepotriviri ce este între talia copiilor ºi
bãncile de clasã, se prescriu patru serii de dimensiuni deosebite, pentru pupitrele
destinate copiilor de diferite etãþi. Toate aceste dimensiuni sunt fixate cu cea
mai mare îngrijire, dupã mãsurile cele mai certe, fãcute de oameni competenþi
ºi adoptate de toþi pedagogii însemnaþi. Niciun detaliu nu este neglijat; se dau
toate cifrele ce pot fi necesare pentru construirea pupitrelor de cãtre orice
tâmplar. Se prevede ºi o stinghie la spate pentru sprijinirea corpului.

Proiect de lege
pentru un împrumut de 15.000.000 lei, plãtibil în rate de cãtre
comune, pentru clãdirea localurilor de ºcoli primare
Art. 1. – Se deschide pe seama Ministrului de Instrucþie Publicã ºi Culte un
credit de 15.000.000 lei, din care sã se înainteze comunelor urbane ºi rurale, cu
titlul de împrumut, sumele necesare pentru construcþiunea localurilor de ºcoli
primare care lipsesc, pentru îmbunãtãþirea localurilor actuale ºi pentru facerea
mobilierului ºcolar.
Suma de 15.000.000 se va lua, potrivit cu trebuinþele, de la Casa de Depuneri, Consemnaþiuni ºi Economii, cu titlul de împrumut ºi cu dobândã de câte
5% pe an. Ea se va amortiza în timp de 25 ani, prin anuitãþi semestriale. Sumele
necesare pentru plata acestor anuitãþi, se vor înscrie pe fiecare an în bugetul
datoriei publice.
Art. 2. – Împrumuturile prevãzute la art. 1 nu se pot face de cãtre comunã
decât în urmãtoarele condiþii:
a) Ca comuna sã aibã autorizarea legalã pentru a contracta împrumutul;
b) Ca planurile ºi devizele clãdirii ºi mobilierului sã fie mai întâi aprobate
de Ministerul de Instrucþie Publicã ºi Culte.
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Art. 3. – Cererile de împrumut se adreseazã de cãtre comunele urbane,
direct Ministerului de Instrucþie, iar de cãtre cele rurale prin prefectul judeþului.
În acest din urmã caz, prefectul adaugã ºi propriul sãu aviz asupra cererii.
Ministrul decide.
Art. 4. – În niciun caz suma împrumutatã nu va putea trece peste 60.000 lei
pentru o ºcoalã urbanã cu patru sau mai multe sale de clase, peste 35.000 lei
pentru o ºcoalã urbanã cu trei sau mai puþine sale de clase ºi peste 10.000 lei
pentru o ºcoalã ruralã.
Dacã clãdirea trebuie sã cuprindã douã ºcoli distincte de sex deosebit reunite
sub acelaºi acoperiº, cifrele precedente se aplicã pentru fiecare ºcoalã în parte.
În orice caz, ministrul poate acorda o cifrã mai micã decât cea care se cere,
când va crede cã cererea este mai mare decât necesitatea comportã.
Art. 5. – Sumele împrumutate se vor restitui de cãtre comune prin 50 de
anuitãþi semestriale de câte 3 lei 35 bani la fiecare sutã de lei împrumutaþi.
Comunele pot însã a se libera de datorie la orice epocã ºi prin plata anticipatã a restului de datorie, þinându-se seamã de anuitãþile deja plãtite ºi de
dobânda de 5% pe an.
Art. 6. – Anuitãþile prevãzute la art. 5, al. 1 se înscriu din oficiu în bugetul
comunei, pânã la achitare, ºi se împlinesc pe seama statului, conform legii de
urmãrire.
Art. 7. – Pentru comunele lipsite de mijloace, Consiliul judeþean poate sã ia
asupra-ºi totalul sau parte din sarcinile împrumutului. În acest caz, Consiliul
judeþean intrã în toate obligaþiunile prevãzute de art. 2, 3, 4, 5 ºi 6, pentru partea
de împrumut pe care a luat-o asupra sa.
Art. 8. – Dacã pânã în doi ani de la ziua aprobãrii împrumutului de cãtre
Ministerul de Instrucþie Publicã ºi Culte localul ºi mobilierul ºcoalei nu este
executat întocmai dupã planurile ºi devizele aprobate de minister, comuna, va fi
datoare a restitui imediat toatã suma împrumutatã, cu dobânda de 5 % de la ziua de
când i s-a numãrat ºi þinându-se seamã de anuitãþile care vor fi fost deja achitate.
La caz de nevoie, ministerul va fi în drept a sechestra veniturile comunei,
pânã la achitare.
În tot timpul lucrãrii, ministerul are dreptul de priveghere, pentru a se convinge cã clãdirea se executã în bune condiþiuni ºi în conformitate cu planurile ºi
devizele aprobate de dânsul.
Art. 9.– În caz când veniturile comunei vor fi nesuficiente pentru acoperirea
anuitãþilor prevãzute la art. 5, al. I, abia (?) va putea fi autorizatã, prin o lege
specialã, a percepe una sau douã zecimi, destinate anume pentru aceastã platã,
ºi care sub niciun motiv nu vor putea fi întrebuinþate pentru a acoperi alte cheltuieli ale comunei.
Art. 10. – În fiecare an, ministrul Instrucþiei Publice ºi al Cultelor va
prezenta Corpurilor Legiuitoare un raport asupra situaþiunii împrumuturilor
fãcute, a anuitãþilor plãtite de comune ºi a clãdirilor efectuate.
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Proiect de lege
pentru un împrumut de 5.000.000 lei din care sã se acorde
ajutoare comunelor lipsite de mijloace,
pentru clãdirea localurilor de ºcoli primare
Art. 1. – Se deschide pe seama Ministrului de Instrucþie Publicã ºi Culte, un
credit de 5.000.000 lei destinat a se veni în ajutorul comunelor urbane ºi rurale
ale cãror mijloace nu ar fi suficiente pentru construcþiunea localurilor de ºcoale
primare care lipsesc, pentru îmbunãtãþirea localurilor existente ºi pentru facerea
mobilierului ºcolar.
Pentru acoperirea acestui credit, se vor emite rente amortibile de 5%.
Art. 2. – Ajutoarele prevãzute la art. 1 nu se pot acorda decât în urmãtoarele
condiþii:
a) Ca planurile ºi devizele clãdirii ºi mobilierului sã fie mai întâi aprobate
de Ministerul de Instrucþie Publicã ºi Culte;
b) Ca lipsa de mijloace suficiente ale comunei sã fie doveditã prin
situaþiunea veniturilor ºi cheltuielilor sale pe ultimii cinci ani.
c) Ca comuna sã justifice cã dispune de suma ce mai este necesarã, peste
ajutorul ce i se acordã de minister, pânã la suma precedentã prin devizele
aprobate de minister pentru clãdire ºi mobilier.
Ari. 3.– Cererile de ajutor se adreseazã de cãtre comunele urbane direct
Ministerului de Instrucþie Publicã ºi Culte, iar de cãtre cele rurale prin prefectul
judeþului. În acest din urmã caz, prefectul adaugã ºi propriul sãu aviz asupra cererii.
Ministrul decide.
Art. 4. – În niciun caz, ajutorul acordat nu va putea trece peste 30.000 lei
pentru o ºcoalã urbanã cu patru sau mai multe sale de clase, peste 20.000 lei
pentru o ºcoalã urbanã cu trei sau mai puþine sale de clase ºi peste 5.000 lei
pentru o ºcoalã ruralã.
Dacã clãdirea trebuie sã cuprindã douã ºcoli distincte de sex deosebit, reunite
sub acelaºi acoperiº, cifrele precedente se aplicã pentru fiecare ºcoalã în parte.
Art. 5. – Dacã pânã în doi ani de la ziua aprobãrii ajutorului de cãtre
Ministerul de Instrucþie Publicã ºi Culte, localul ºi mobilierul ºcoalei nu este
executat întocmai dupã planurile ºi devizele aprobate de minister, comuna va fi
datoare a restitui imediat toatã suma ce i se acordase ca ajutor, cu dobânda de
5% de la ziua de când i s-a numãrat.
La caz de nevoie, ministerul va fi în drept a sechestra veniturile comunei,
pânã la achitare.
În tot timpul lucrãrii, ministerul are dreptul de priveghere, pentru a se
convinge cã clãdirea se executã în bune condiþiuni ºi în conformitate cu
planurile ºi devizele aprobate de dânsul.
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Art. 6. – În fiecare an, Ministerul Instrucþiei Publice ºi al Cultelor va
prezenta Corpurilor Legiuitoare un raport asupra situaþiunii ajutoarelor acordate
ºi a clãdirilor efectuate.

Proiect de lege
pentru a se procura comunelor gratuit din pãdurile statului
lemnãria necesarã pentru construirea de localuri de ºcoli primare
Art. 1.– Ministerul Agriculturii, Comerþului, Industriei ºi Domeniilor este
autorizat a libera fãrã platã, din pãdurile statului, lemnãria necesarã pentru
clãdirea localurilor de ºcoale primare, urbane ºi rurale.
Art. 2. – Lemnãria aceasta nu se va putea da decât din acele pãduri care sunt
puse în tãiere regulatã, conform legii silvice.
Art. 3. – Liberarea lemnãriei se va face în urma intervenirii Ministerului de
Instrucþie Publicã ºi Culte, însoþitã de devizul cantitãþilor ºi dimensiunilor
lemnelor necesare, vizat ºi aprobat de acel minister.
Art. 4. – Costul tãierii ºi transportului lemnelor de la pãdure pânã la locul
lucrãrii va privi pe comuna interesatã.

Expunere de motive
la cele trei proiecte de legi precedente
Legea Instrucþiunii Publice din 5 decembrie 1864 (art. 42) pune în sarcina
comunelor procurarea localului ºi mobilierului pentru ºcoalele primare, urbane
ºi rurale.
Sunt mai bine de 24 de ani de când acea lege este în vigoare. În timpul
acesta, în multe, instrucþiunea a mers înainte, fie prin influenþa timpului, fie
mulþumitã legii însãºi. Este însã un punct în care starea ºcoalelor este încã de tot
înapoiatã, ºi anume tocmai în ceea ce priveºte localul ºi mobilierul.
Este de toatã lumea ºtiut ce fel sunt casele prin care sunt instalate ºcoalele
primare. Ancheta fãcutã în 1885 ºi 1887 de cãtre Ministerul de Instrucþie
Publicã ºi Culte asupra acestei chestiuni a dat încã pe faþã lucruri, care trebuie
sã deºtepte în cel mai înalt grad îngrijirea oricãrui om cu iubire de þarã ºi cu cât
de puþinã prevedere: copiii stau grãmãdiþi cu sutele în niºte localuri care sunt
departe de a împlini mãcar cele mai elementare condiþiuni igienice. Le lipseºte
aerul, lumina; iarna sunt friguroase, vara sunt fierbinþi. De multe ori uºile ºi
ferestrele sunt în cea mai rea stare; uneori pereþii sunt gãuriþi dintr-o parte pânã
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în alta, precum ºi acoperiºul. Mobilierul este vechi, în deplinã ruinã ºi dupã un
model aºa de primitiv, încât e cauza a o mulþime de boli ºi infirmitãþi pe care
copiii le contracteazã din ºcoalã pentru toatã viaþa lor.
Iatã care este actualmente situaþiunea localurilor de ºcoli primare, urbane ºi
rurale:

Urbane
Rurale

Proprietate a comunei

Care nu sunt proprietate a comunei

TOTAL

157

147

304

1.813

856

2.669

1.970

1.003

2.973

Localurile care nu sunt proprietatea comunei sunt în cea mai mare parte
case particulare de locuinþã închiriate. În asemenea caz, niciodatã ele nu sunt
potrivite pentru ºcoalã ºi nu împlinesc niciuna din condiþiunile indispensabile
unui local de ºcoalã.
Dintre cele care sunt proprietate a comunei, cea mai mare parte sunt cumpãrate de la particulari sau dãruite de dânºii; astfel fiind, ele prezintã întocmai
aceleaºi neajunsuri ca ºi localurile închiriate. Numai o parte din ele sunt
construite anume pentru a servi ºcoalei. Aºa din cele 157 de localuri urbane care
sunt proprietãþi comunale, numai 80 se aflã în cazul acesta. Pentru cele rurale,
nu ºtim câte anume au fost clãdite pentru ºcoalã; e de observat însã cã, din
întregul numãr de 2.669 localuri, numai 752 sunt de zid, pe când restul de 1.917
localuri sunt de piatrã, ciamur, vãlãtuci, nuiele sau lemn; numai 1.445 sunt
pardosite cu duºumele; celelalte 1.224 sunt cu lut. Acestea dovedesc îndestul în
ce rele condiþii trebuie sã fie.
Este adevãrat cã în anii din urmã s-a vãzut din partea unora din comune
punându-se oarecare silinþe pentru îmbunãtãþirea acestei stãri de lucruri. În mai
multe pãrþi, mai ales în comunele urbane, s-au luat dispoziþiuni pentru clãdirea
de localuri anume pentru ºcoalã. În unele pãrþi, precum în Iaºi, Romanaþi ºi
Tutova, Consiliile Judeþene au fãcut împrumuturi anume pentru a veni în ajutorul comunelor ce vor sã-ºi clãdeascã localurile ºcolare. Curentul acesta însã
nu dã tot ce se putea aºtepta de la dânsul, mai ales din urmãtoarele douã cauze:
1. Personalul tehnic de care dispun comunele rareori cunoaºte condiþiunile
speciale ce trebuie sã împlineascã un bun local de ºcoalã. Arhitectura ºcolarã
este o ramurã a artei relativ nouã ºi puþin cunoscutã. De aceea, dintre localurile
clãdite în anii din urmã, abia o infimã minoritate, adicã abia trei sau patru din
cele construite în urmã în Bucureºti ºi câteva ºcoli rurale clãdite dupã planuri
alcãtuite de serviciul tehnic al ministerului, împlinesc condiþiile proprii unor
adevãrate localuri ºcolare. Toate celelalte, fãrã excepþiune, pãcãtuiesc prin
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dimensiuni greºite, distribuþiune nepotrivitã a încãperilor ºi a luminii, ºi altele.
ªi, cu toate acestea, de cele mai multe ori cheltuiala fãcutã cu ele este mai mare
decât cea necesarã pentru niºte localuri edificate în cele mai bune condiþiuni.
2. Lipsa de mijloace este o altã cauzã, care împiedicã pe multe comune, ce
ar dori sã-ºi facã datoria, de a-ºi împlini dorinþa.
În adevãr, rareori se întâmplã ca o comunã sã dispunã deodatã de suma
întreagã ce s-ar cere pentru clãdirea tuturor localurilor ºcolare de care are trebuinþã. Din veniturile bugetare, se cere un timp prea îndelung pentru a se reuni
suma necesarã. De aceea, cele mai multe din comune lasã lucrul în pãrãsire,
continuând a cheltui sume însemnate cu chiriile. Unele încearcã sã realizeze
împrumuturi, plãtibile prin anuitãþi. Însã calea aceasta este greu de urmat, din
cauza lungimii ºi greutãþii formalitãþilor de împlinit, pentru a se acorda
facultatea de a se contracta împrumutul. Unele în fine, care dispun deja de câte
o parte din fond, îl consemneazã la Casa de Depuneri, ºi aºteaptã ca din economii sau altfel sã completeze suma, pentru a începe clãdirea. Prea adeseori însã
se întâmplã ca, pânã atunci, alte nevoi ale comunei sã reclame întrebuinþarea
sumelor economisite ºi ºcoalele sã rãmânã tot fãrã local.
* * *
Ministerul Instrucþiunii Publice ºi al Cultelor crede cã amândouã aceste
cauze, care împiedicã înfiinþarea de bune localuri ºcolare, se pot uºor înlãtura
prin intervenþiunea statului, mai fãrã nicio sarcinã nouã pentru dânsul.
În ceea ce priveºte primul punct, ministerul a alcãtuit deja un regulament,
care indicã în mod foarte detaliat ºi clar toate regulile principale ce trebuie
pãzite în construcþiile ºi mobilierele ºcolare. Dintr-însul s-au proscris toate
exigenþele cele prea mari în raport cu puterile comunelor, atâta pe cât se putea
face, fãrã a se compromite bunele condiþiuni indispensabilã unui local de ºcoalã.
Acest regulament, alcãtuit de oameni speciali ºi supus la îndelungi cercetãri,
critice ºi îndreptãri, va fi în deplin acord, credem, cu condiþiunile localurilor de
la noi ºi va fi de un mare ajutor celor chemaþi a face, pe viitor, planuri de ºcoli.
Nu numai atât: pe lângã acest regulament, s-au adãugat niºte instrucþiuni,
care cuprind un mare numãr de indicaþiuni ºi de consilii practice, destinate a
uºura ºi lumina, pe cât se poate, aplicarea regulamentului.
În fine, ministerul a elaborat însuºi un numãr însemnat de planuri tip de ºcoli
de toate felurile, rurale ºi urbane ºi în cele mai bune condiþiuni de ieftinãtate.
Ministerul îºi propune a reuni în broºuri regulamentul, instrucþiunile, planurile
tip, devizele, modelele de mobilier ºi toate ºtiinþele accesorii ce se vor gãsi necesare,
ºi a rãspândi în toatã þara aceste broºuri într-un mare numãr de exemplare.
Prin aceste mijloace, al cãror cost va fi destul de neînsemat, comparat cu
folosul ce pot aduce, se crede cã se va putea remedia în cea mai mare parte rãul
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ce rezultã din necunoºtinþa comunelor ºi personalului lor tehnic, în materie de
clãdiri ºcolare.
* * *
Rãmâne al doilea punct, care este ºi cel mai însemnat.
Pentru a avea o bazã sigurã de discuþiune, se cuvine sã stabilim mai întâi la
cât s-ar urca, în mod aproximativ, suma necesarã pentru clãdirea localurilor pentru
toate ºcolile primare, urbane ºi rurale, care nu posedã încã localuri apropriate.
Un local de ºcoalã primarã urbanã cu patru sale de clasa se poate clãdi în
mijlociu cu 50.000 lei, în care nu intra ºi preþul terenului. Adãugând la aceastã
sumã încã 4.000 lei pentru mobilier, se ajunge la 54.000 lei, pentru o ºcoalã
urbanã. Deoarece în momentul acesta sunt 214 ºcoli urbane care au trebuinþã a
li se face localuri anume, rezultã cã pentru dânsele ar fi necesarã o sumã
aproximativã de 11.556.000 lei.
Un local de ºcoalã ruralã, cu o salã de clasã ºi având locuinþã pentru
învãþãtor ºi toate cele necesarii, se poate face în mijlociu cu 8.500 lei, dacã este
de zid ºi cu mult mai puþin, dacã este de lemn, de paiantã sau de alte materiale
economice. Adãugând 1.500 lei pentru mobilier, se ajunge la cifra rotunda de
10.000 lei. Este adevãrat cã, pentru o ºcoalã tot cu o salã de clasã, însã mai
mare, tot de zid, cifra aceasta se ridicã pânã la 12.500 lei, iar pentru o ºcoalã
mare, cu douã sale mari de clasã, cu salã de atelier ºi cu vestiar, ea poate merge
pânã la 19.000 lei. Având însã în vedere cã marea majoritate a localurilor vor
aparþine primei categorii ºi cã cifrele puse aici sunt socotite pentru localuri de
zid ºi dupã preþurile pieþei Bucureºtilor, pe când în multe cazuri clãdirea se va
face din materiale mai economice ºi cã preþurile vor fi în genere mai mici decât
la Bucureºti, se poate admite, ca cifrã medie, pentru localul ºi mobilierul unei
ºcoale rurale, aceea de 11.000 lei. Socotind acum cã, actualmente, sunt cel puþin
2.000 ºcoli rurale cãrora trebuie sã li se clãdeascã localuri, ajungem pentru
dânsele la cifra de 22.000.000 lei.
Peste tot dar, ar fi necesare aproximativ 33 milioane.
Cu toate acestea, dacã statul ar fi sã avizeze la mijloacele de a procura
comunelor fondurile necesare, nu ar fi nevoie a se lua aceastã cifrã drept bazã,
ci una cu mult mai micã.
În adevãr, mai întâi nu trebuie uitat cã cifrele de mai sus sunt socotite dupã
preþurile curente din Bucureºti, unde lucrul ºi mare parte din materiale costã mai
scump decât în cele mai multe pãrþi ale þãrii.
Pe urmã, o bunã parte din ºcolile urbane astãzi existente nu au decât câte
una sau douã clase ºi se pot instala ca clase divizionare, la un loc cu o ºcoalã de
patru clase, cãreia i s-ar adãuga una sau douã sale mai mult. Din aceasta ar
rezulta o însemnatã economie.
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Unele din ºcolile urbane, de prin târgurile cele mici, au clase întrunite ºi
prin urmare nu necesiteazã un local cu patru sale de clase.
În multe pãrþi, comunele posedã localuri cumpãrate, în destul de bunã stare,
care nu vor avea nevoie decât de a fi adaptate pentru ºcoalã. Aceastã soluþiune
nu este recomandabilã, însã va fi greu a obliga pe comune sã dãrâme niºte
clãdiri pentru cumpãrarea cãrora vor fi cheltuit deja sume mai mult sau mai
puþin însemnate.
Dupã cum am mai spus, multe comune dispun deja, parte din economii,
parte din donaþiuni, de total sau parte din sumele necesare, ºi nu va fi a li se
înlesni decât diferenþa.
În fine, trei judeþe, Iaºi, Romanaþi ºi Tutova, au contractat deja împrumuturi
pentru a veni în ajutorul comunelor rurale la clãdirea localurilor de ºcoli.
Pentru aceste motive, credem cã este de ajuns, cel puþin acum deocamdatã,
a se aviza la mijloacele de a se înlesni comunelor o sumã totalã de 2.000.000.
ªi chiar dacã suma aceasta s-ar gãsi pe urmã nesuficientã, uºor se vor putea lua
mãsuri pentru a se mãri; ceea ce va fi mai bine decât a cere de la început o sumã
mai mare decât ar fi necesar.
Rãmâne a se vedea sub ce formã se cuvine a se înlesni comunelor aceastã
sumã.
Dificultatea principalã venind de acolo cã comunele nu dispun deodatã de
suma ce le este necesarã, deºi de cele mai multe ori ar putea prea bine sã o achite
prin anuitãþi, era natural a se aviza la mijloacele de a li se înlesni contractarea
de împrumuturi, plãtibile prin anuitãþi. Dupã cum am spus mai sus, deja
consiliile judeþene din Iaºi, Romanaþi ºi Tutova au apucat înaintea statului pe
calea aceasta, contractând împrumuturi, din care se construiascã localuri de
ºcoli rurale, al cãror cost le va fi restituit prin anuitãþi. Acelaºi lucru s-a fãcut în
Franþa, unde prin legea din 1 ianuarie 1878, s-a contractat de cãtre stat un
împrumut de 120.000.000, din care jumãtate sã serveascã pentru a împrumuta
pe comune, iar cealaltã jumãtate pentru a acorda subvenþii comunelor sãrace,
pentru clãdirea localurilor lor ºcolare. Împrumuturile fãcute de comune se
rãscumpãrã prin anuitãþi de 5%, plãtibile în timp de 31 de ani. Tot aceastã
sistemã s-a adoptat ºi în proiectele de lege ce însoþesc aceastã expunere.
Nu e nicio îndoialã cã efectele salutare ale acestei legi se vor vedea foarte
în curând. Înlesnirea ce se oferã comunelor este prea însemnatã, pentru ca chiar
cea mai sãracã din ele sã nu fie în stare ca în scurt timp sã se vadã dodatã cu
localurile ºcolare necesare.
Anuitatea prevãzutã de primul proiect de lege cuprinzând procentul ºi amortismentul este de 3 lei 53 bani pe semestru la suta de lei împrumutaþi, ceea ce fac
7 lei 6 bani pe an. Aceastã cifrã rezultã din numãrul de 25 de ani, admis pentru
stingerea datoriei ºi din procentul de 5%. În Franþa, anuitatea e numai de 5%, ºi
pentru cã termenul amortizãrii e mai mare, 31 de ani, ºi pentru cã procentul e mai
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mic. Sã se observe însã cã oferirea gratis a lemnãriei din pãdurile statului,
prevãzutã prin al treilea proiect de lege, constituie pentru comune un foarte
însemnat avantaj, care uºureazã încã într-o mare mãsurã sarcina ce va rezulta
pentru ele din plata acelor anuitãþi.
În martie 1886, când guvernul a prezentat Camerelor proiectul de lege
pentru împrumutul de 21.000.000 lei pentru clãdirile ºcolare secundare ºi
superioare, o însemnatã parte din deputaþi ºi senatori au cerut guvernului ca sã
se gândeascã ºi la mijloacele de a se înlesni clãdirile de ºcoli primare. Guvernul
a anunþat atunci în mod formal cã studiazã chestiunea ºi cã în curând va veni cu
un proiect de lege. Dificultatea chestiunilor al cãror studiu se impunea pentru a
se ajunge la o soluþiune satisfãcãtoare din toate punctele de vedere a fost cauza
întârzierii puse în împlinirea acelei promisiuni. Însã nu este îndoialã cã Corpurile Legiuitoare vor primi cu favoare mãsura ce se propune, care a fost
reclamatã chiar de dânsele ºi pe care þara întreagã o aºteaptã de atâta vreme.

Proiect de lege
pentru emitere de rentã amortibilã 5% în valoare de 2.200.000 lei,
pentru dotarea ºcolilor primare, urbane ºi rurale,
cu materialul didactic necesar
Art. 1. – Se deschide pe seama Ministerului de Instrucþie Publicã ºi Culte
un credit de 2.200.000 lei, pentru dotarea ºcolilor primare, urbane ºi rurale cu
hãrþile, aparatele, colecþiile ºi materialul didactic necesar.
Pentru acoperirea acestei sume, se va emite rentã amortibilã 5%.
Art. 2. – Directorii ºcoalelor care vor fi dotate cu materialul didactic necesar vor trebui sã depunã o garanþie, care se va pãstra la Casa de Depuneri,
Consemnaþiuni ºi Economii, pânã la ieºirea lor din funcþiune. Din acea garanþie
se va acoperi costul stricãciunilor sau pierderilor din material, care ar fi provenit
din vina directorilor.
Art. 3. – Garanþia va fi de 360 lei pentru un director de ºcoalã primarã
urbanã ºi de 240 lei pentru un director de ºcoalã primarã ruralã. Ea va fi în
numerar sau în efecte de stat. Ea se va putea forma însã ºi prin reþineri lunare
din salariu, de câte 30 lei pentru cei dintâi ºi de câte 20 lei pentru cei de al
doilea, pânã la completare.
Art. 4. – În bugetul de cheltuieli al Ministerului de Instrucþiune Publicã ºi
Culte, se va înscrie în fiecare an o sumã pentru dotarea cu material didactic a
ºcoalelor din nou înfiinþate ºi pentru repararea ºi întreþinerea celui de la ºcolile
existente.
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Expunere de motive
Lipsa de localuri nu este singura lipsã materialã de care suferã învãþãmântul
nostru primar. Mai la toate ºcolile primare, dar mai ales la cele rurale, materialul
didactic lipseºte cu desãvârºire. Nu e vorba numai de obiecte ºi aparate de
acelea care pe aiurea se introduc azi în toate ºcolile ca ajutoare ale învãþãtorului,
destinate a-i uºura sarcina; dar chiar lucrurile de prima necesitate nu se aflã.
Astfel, din 2669 ºcoale rurale, abia 799 posedã numãrul de hãrþi geografice
strict necesare ºi acelea de cele mai multe ori în rea stare ºi rãu fãcute. Tabelele
ºi aparatele pentru învãþãmântul intuitiv lipsesc aproape cu totul. Aparatele
ºtiinþifice mai peste tot nu sunt cunoscute decât din nume.
Din aceastã cauzã, ramuri întregi de învãþãmânt sunt zãdãrnicite cu totul.
Cum se va preda geografia, spre exemplu, fãrã hãrþi ºi globuri? Cum se va
aplica învãþãmântul intuitiv, fãrã cel mai mic din aparatele ºi tabelele ce-i sunt
indispensabile?
Împlinirea acestei lacune priveºte pe stat; cãci art. 42 din legea de la 5
decembrie 1864 pune în sarcina statului dotarea ºcoalelor primare cu materialul
didactic necesar. Este timpul ca aceastã obligaþiune sã devinã o realitate ºi ca
statul sã repare cât mai curând neîmplinirea datoriei sale.
Proiectul de lege alãturat are acest scop. El tinde pe de o parte la împlinirea
imediatã a necesitãþilor prezente, iar pe de alta la înlãturarea pe viitor a dificultãþilor actuale.
Suma ce s-ar cere acum deodatã pentru a se împlini trebuinþele imediate
este prea mare pentru a fi înscrisã în bugetul anual. De aceea, pentru a o procura,
nu rãmâne decât calea împrumutului; dar desigur nimeni nu va zice cã acesta nu
este un împrumut roditor, deoarece fãrã dânsul toate milioanele ce se cheltuiesc
cu învãþãmântul pe fiecare an rãmân în mare parte sterpe.
Suma de 2.200.000 lei ce se cere nu ar constitui o sarcinã prea mare pentru
stat; ea ar încãrca bugetul datoriei publice cu 100.000 lei pe an, adicã abia cu
2% din ceea ce se cheltuieºte pe an de cãtre stat cu învãþãmântul primar, cifrã
cu totul neînsemnatã, când se considerã însemnãtatea folosului ce s-ar trage
dintr-însa.
Pentru fixarea cifrei de 2.200.000 lei, s-au fãcut liste tip de obiectele ºi
aparatele ce ar fi necesare ºcoalelor de diferite feluri.
(Aceastã lucrare s-a publicat întâi în revista „George Lazãr“ din Bârlad, an. II, 1889, nr. 10,
11, 12 ºi an. III, 1889, nr. 1, 2; apoi în broºurã: Bârlad, 1889, V + 79 p. Noi am lãsat la o parte
lista obiectelor ºi preþurile lor, care nu mai prezintã astãzi interesul de atunci. Broºura se aflã în
Biblioteca Academiei Române, sub nr. II 105128.)

+Opere_vol_I_final_bun.qxd

12/2/2009

11:14 AM

Page 321

1897–1899

+Opere_vol_I_final_bun.qxd

12/2/2009

11:14 AM

Page 322

+Opere_vol_I_final_bun.qxd

12/2/2009

11:14 AM

Page 323

3.
Circulara nr. 3253 din 22 aprilie 1897 cãtre licee, gimnazii,
universitãþi etc. pentru educaþia patrioticã a ºcolarilor ºi
serbarea de 10 mai
Cea dintâi datorie a ºcoalei, care trece înaintea oricãrei alteia, este de a
forma buni cetãþeni ºi cea dintâi condiþie pentru a fi cineva bun cetãþean este de
a-ºi iubi þara fãrã rezervã ºi de a avea o încredere nemãrginitã într-însa ºi în viitorul ei. Toatã activitatea, toatã îngrijirea celor însãrcinaþi cu educarea tinerimii,
acolo trebuie sã tindã.
Nu mã îndoiesc cã corpul didactic, în generalitatea lui, înþelege aceastã
datorie a lui ºi se sileºte a ºi-o îndeplini. Totuºi cred cã este încã mult de fãcut,
din partea noastrã a tuturor, în aceastã direcþie, ºi cã nu trebuie neglijat niciun
mijloc care ar fi propriu pentru deºteptarea ºi întãrirea în inima tinerimii a
patriotismului celui mai neþãrmurit.
Printre aceste mijloace, cred cã unul destul de eficace este ºi acela de a se
stabili serbãri ºcolare cu caracter patriotic. ªtim toþi cã în alte þãri asemenea
serbãri sunt intrate adânc în obiceiurile poporului ºi cã exercitã o influenþã
puternicã asupra dezvoltãrii sentimentului naþional.
Doresc, dar, ca, chiar cu începere din anul acesta, sã stabilim ºi la noi obiceiul serbãrilor patriotice pentru ºcoli.
În aceastã privinþã, ziua de 10 mai este cea mai potrivitã din toate punctele
de vedere. În adevãr, aceastã zi este deja recunoscutã ca zi de serbare naþionalã.
Evenimentele a cãror aniversare este ea: întronarea M. Sale Regelui, proclamarea
independenþei þãrii, urmãritã timp de patru secole, stabilirea regatului sunt fapte
de o însemnãtate capitalã în istoria noastrã ºi justificã pe deplin alegerea zilei de
10 mai ca zi de serbare naþionalã. Tot din cauza acelor evenimente, alegerea ei
se impune ca zi de serbare ºcolarã. Nicio altã zi de peste an nu este legatã cu
realizarea unor aspiraþiuni mai mari ºi mai nobile ale neamului românesc,
urmãrite cu atâta energie timp de veacuri întregi ºi îndeplinite cu atâta fericire ºi
în mod aºa de complet. Va fi dar uºor ca, în aceastã zi, sã se vorbeascã tinerimii
despre faptele mari din trecut, despre cele realizate în zilele noastre ºi despre
destinele strãlucite ale þãrii ºi ale neamului nostru în viitor.
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Mai este ºi un alt motiv, de o ordine mai secundarã, dar având ºi el importanþa lui: momentul favorabil al anului, atât din punctul de vedere al temperaturii,
cât ºi al studiilor, care atunci sunt pe sfârºite.
Hotãrâm dar ziua de 10 mai ca zi de serbare ºcolarã în toatã þara ºi vom
începe a o serba chiar de anul acesta.
În Capitalã, am luat deja mãsuri în acest sens. Serbarea va consta din
conferinþe asupra unor subiecte patriotice, precedate de imnul regal ºi urmate de
alte cântece patriotice executate de coruri.
Pentru oraºele din judele, mã adresez D-voastrã, corpului didactic secundar
ºi superior ºi îl rog sã dea concursul sãu pentru realizarea demnã de dânsul ºi de
þarã, a serbãrii ºcolare.
Nu impun, nici nu recomand nicio programã.
Conferinþe, cântece patriotice, pelerinaje la locuri istorice, care ar fi la îndemânã, orice mijloc va fi bine venit dacã va contribui la ajungerea þintei noastre.
Pentru aceasta, cãutaþi a face pe copii sã preþuiascã evenimentele mari ale
istoriei noastre mai mult decât pe cele din istoria altor popoare; sã se convingã
cã strãmoºii lor au fost eroii ce au luptat ºi ºi-au vãrsat sângele ca sã conserve
þara care îi adãposteºte astãzi; redeºteptaþi în inima lor aceeaºi aprinsã iubire de
þarã pe care ºi ei trebuie sã o aibã, ca urmaºi ai acelor mari eroi. Siliþi-vã a-i
convinge cã þara lor este cea mai bunã þarã, cã neamul lor este cel mai viteaz,
cel mai nobil, cel mai energic din toate neamurile. Nu vã temeþi cã veþi cãdea în
exces pe calea aceasta: oricât de departe veþi merge, cu atât mai bine va fi.
Cãutaþi încã a face sã intre adânc în mintea tinerilor cã epoca în care trãim este
una din cele mai mari din istoria noastrã; cã Suveranul nostru este unul din cei
mai mari din câþi au ocupat pânã acum Tronul þãrii, cã niciodatã poporul român
nu a avut mai bine conºtiinþa exactã a valorii sale; cã niciodatã nu a dat, într-un
timp aºa de scurt, mai multe ºi mai mari dovezi de vitalitate ºi de pricepere; cã
niciodatã nu a avut o poziþie mai înaltã între popoarele Europei decât aceea pe
care ºi-a câºtigat-o în aceastã din urmã jumãtate de secol, prin vitejia ºi înþelepciunea lui. Luptaþi pentru a nu lãsa sã prindã rãdãcinã la dânºii deprinderea de
a gãsi rãu tot ce vãd ºi tot ce-i înconjoarã în þara lor.
Combateþi din toate puterile tendinþele unei ºcoale nenorocite, care lucreazã pentru a distruge în sufletul lor orice avânt generos ºi orice încredere în
oamenii ºi în instituþiunile þãrii: iarbã veninoasã, care paralizeazã tocmai ceea
ce face puterea ºi bucuria tinereþii: credinþa în bine.
Precum vedeþi, rolul corpului didactic este mare ºi nu mã îndoiesc cã
patriotismul profesorilor de toate gradele le va înlesni împlinirea lui. În
particular, serbarea ºcolara va fi un puternic mijloc de acþiune pe care ei vor ºti
sã-l utilizeze. De aceea, vã rog sã vã puneþi în înþelegere atât cu profesorii ºcoalei pe care o dirijaþi, cât ºi cu directorii celorlalte ºcoli din oraºul d-voastrã,
pentru a organiza serbarea prin înþelegere comunã.
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Pentru anul acesta nu mã adresez încã membrilor corpului didactic primar.
Am socotit cã se cuvine, la început, a organiza lucrul pe o scarã mai restrânsã,
pânã îi vom cunoaºte bine toate feþele. Dar e bine înþeles cã voi fi foarte
mulþumit, dacã, mai ales în oraºele, unde nu sunt ºcoli secundare, directorii
ºcoalelor primare vor intra chiar de acum în vederile acestei circulare ºi vor
organiza ºi ei serbarea ºcolarã de la 10 mai.
Vã rog sã faceþi cunoscute ºi ministerului mãsurile ce veþi lua.
(Publicatã în,,Monitorul Oficial“ din 23 aprilie 1897, în „Colecþiunca legilor instrucþiunii“
1861–1901 p. 1390 ºi în „Buletinul Oficial al Ministrului Instrucþiunii“ nr. 90 din 1 mai 1897 p.
825.)

4.
Circulara nr. 4312 din 20 mai 1897 cãtre
revizorii ºcolari pentru înscrierea la examen a elevilor
pregãtiþi în particular
Apropiindu-se epoca de înscriere a elevilor pregãtiþi în particular de
învãþãmântul primar, în familii ºi în institute particulare recunoscute de stat,
care vor sã treacã examen de finele anului ºcolar curent la ºcoalele primare ale
statului, am onoarea a vã aduce la cunoºtinþã cã aceste înscrieri se fac ca ºi în
anul ºcolar trecut, tot la cancelaria acelui revizorat în zilele de la 1–5 ianuarie
1897, în conformitate cu previziunile regulamentului pentru examenele de
învãþãmânt primar, publicat în Monitorul Oficial nr. 44 din 29 mai 1896.
Atrãgându-vã atenþiunea D-voastrã spre a vã conforma cât mai strict
dispoziþiunilor acestui regulament, þin sã vã pun în vedere urmãtoarele:
1. Prin art. 4 din sus zisul regulament se prevede ca d-voastrã în zilele de 6
ºi 7 ianuarie sã trimiteþi fiecãrei direcþiuni de ºcoalã, cererile însoþite de actele
de la lit. b art. 2; iar pe de altã parte sã trimiteþi ministerului lista copiilor înscriºi
cu distribuirea lor la ºcoalele publice, întocmitã dupã un formular dat de noi,
precum ºi recipisele de plata taxelor.
Experienþa din anul trecut, dovedind cã procedura de sus aduce confuziuni
în mersul regulat al lucrãrilor, subscrisul vã invitã ca o datã cu cererile pe care
le trimiteþi direcþiunilor ºcoalelor sã le înaintaþi ºi recipisele elevilor admiºi la
acea ºcoalã, invitând direcþiunile ºcoalelor ca o datã cu rezultatul examenelor sã
trimitã ministerului ºi toate recepisele indicând în acelaºi timp în cataloage, în
dreptul fiecãrui elev, numãrul recepisei, precum ºi o listã de elevii care deºi s-au
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înscris n-au depus examen pentru ca astfel sã se poatã stabili un control mai
eficace ºi a simplifica operaþiunile, iar D-voastrã rãmâne sã înaintaþi numai tabloul exact de modul cum aþi distribuit elevii la ºcoalele publice.
2. În anul ºcolar trecut s-a încuviinþat de minister, ca elevii care, din cauzã
de boalã, n-au putut sã se prezinte la examen în ianuarie, sã depunã examen la
începutul anului [ºcolar urmãtor].
Cu aceastã ocazie, s-a constatat cã unii din elevi, deºi s-au prezentat la
examenul din ianuarie ºi n-au fost promovaþi, au cãutat sã depunã un nou examen
în august în acelaºi oraº în care depusese examen în ianuarie sau în altã localitate.
De aceea, spre a se împiedica asemenea încercãri, vã rog sã puneþi în vedere
dlor directori de ºcoli primare ca sã vizeze pentru clasa I actul de naºtere, iar
pentru clasele a II-a, a III-a ºi a IV-a, certificatele clasei anterioare ale elevilor
care vor fi de examinat în ianuarie, cu menþiunea cã „s-a prezentat sau nu la
examen“.
În ceea ce priveºte registrele necesare pentru notarea elevilor pregãtiþi în
particular, se vor face uz de cele de acum un an, care se conservã în arhiva
ºcoalelor unde aþi distribuit elevii în anul trecut; iar dacã veþi repartiza elevii la
ºcoale completate cu cele 4 clase din anul ºcolar acesta, sau ºi la acele care în anul
trecut n-au avut elevi particulari de examinat, le veþi da din registrele care v-au
mai rãmas în ianuarie 1896 sau dacã nu mai aveþi, veþi binevoi a cere ministerului.
Cu aceastã ocaziune vã înaintez un numãr de foi tablouri de elevi pregãtiþi
în particular, pe care trebuie sã le completaþi D-voastrã ºi sã mi le trimiteþi
imediat dupã 7 ianuarie, precum ºi cataloage pentru a le distribui la ºcoalele
primare ºi în care se va nota rezultatul examenului din ianuarie acum ºi se vor
înainta de directori imediat dupã terminarea examenului, la minister, cu
indicaþiunile arãtate mai sus.
Regulile stabilite, privitoare la trecerea notelor în registru ºi cataloage, la
punctele 1, 2, 3 ºi 4 din circulara nr. 3294 din 6 ianuarie anul trecut, se vor þine
în seamã ºi acum.
La nicio ºcoalã nu veþi distribui spre examinare mai mulþi de 40 elevi.
Liberarea jumãtãþii din suma taxelor depuse de elevi, pentru fiecare ºcoalã, se
va face de minister.
Fiecare direcþie de ºcoalã va arãta în raportul ce va înainta: câþi elevi au
examinat de o singurã clasã, câþi de mai multe clase, câþi bãieþi ºi câte fete, pentru
a ne putea servi de aceste notiþe la alcãtuirea unui tablou general al examenului.
Comunicându-vã cele ce preced, vã rog, Domnule revizor, sã puneþi în
vedere tuturor domnilor directori de ºcoli primare instrucþiunile cuprinse în
ordinul de faþã, spre a se conforma pe deplin dispoziþiunilor luate de minister.
(Publicatã în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 91 din 15 mai 1897, p.
846.)
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5.
Deciziunea nr. 37663 din 28 ianuarie 1897 prin care se
hotãrãºte a se clãdi 542 sale de clasã
Dispoziþiunile pe care le înscrisese Haret în proiectele de legi alcãtuite de dânsul
când era Secretar general al ministerului ºi publicate (Vezi nr. 2 din colecþia de faþã) nu
au luat fiinþã oficialã atunci. Parte din ele ºi-au gãsit loc în Legea ºi în Regulamentul
Casei ªcoalelor din 1896. Pe baza articolelor din acestea din urmã publicã mãsurile
cuprinse în aceastã deciziune.

Având în vedere art. 5 ºi 6 din Legea clãdirilor ºcolare primare ºi înfiinþarea
Casei ªcoalelor, promulgatã cu înaltul decret regal nr. 1.377 din 9 martie 1896 ºi
publicatã în Monitorul Oficial nr. 277 din 10 martie 1896, a cãror cuprindere este:
Art. 5. – „Ministerul Instrucþiunii va hotãrî în fiecare an care sunt localurile
de ºcoalã care trebuie construite sau modificate în cursul anului urmãtor, þinând
seamã de necesitãþile instrucþiunii ºi de fondurile disponibile ale Casei ªcoalelor.
Deciziunea ministerului devine obligatorie pentru comune ºi judeþe; ea le
va fi comunicatã cel mai târziu pânã la 1 iulie al fiecãrui an.
Art. 6. – „Consiliile comunale ºi autoritãþile judeþene sunt datoare ca, în
termen de 3 luni de la primirea comunicãrii, sã înainteze ministerului:
a) Planurile ºi devizele construcþiunilor sau completãrilor ºi a mobilãrii
ºcoalelor.
b) Arãtarea mijloacelor din care au sã facã lucrãrile la care sunt obligate sau
în lipsa unor asemenea mijloace, cererea de împrumut la Casa ªcoalelor“.
Având în vedere cã fondul de care va dispune Casa ªcoalelor, în anul 1898,
pentru a face împrumuturi comunelor în scop de a clãdi localuri de ºcoli primare
este de lei 5.000.000;
Având în vedere art. 45 din regulamentul pentru punerea în aplicare a legii
pentru facerea clãdirilor ºcolare primare ºi înfiinþarea Casei ªcoalelor, care
prevede urmãtoarele:
Ministerul Instrucþiunii va hotãrî în fiecare an numãrul localurilor de ºcoalã
ce urmeazã a se construi, transforma sau mobila în anul urmãtor, în marginile
sumelor disponibile ale Casei ªcoalelor;
Distribuþiunea localurilor de construit pe judeþe se va face astfel încât
numãrul locurilor în ºcoalele sistematic clãdite în fiecare judeþ sã fie proporþional cu numãrul copiilor în vârstã de ºcoalã din judeþ“.
Având în vedere cã în privinþa judeþelor Iaºi, Romanaþi ºi Ilfov, dupã
ordinele cu nr. 1.363 din 28 septembrie 1896 ºi nr. 1.184 din 5 septembrie 1896,
urmeazã a se aplica, pentru campania de lucrãri a anului 1898, dispoziþiunile
speciale prevãzute în aliniatul ultim de sub art. 12 din legea pentru facerea
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clãdirilor ºcolare primare ºi din art. 59 din regulamentul pentru punerea în
aplicarea a acestei legi;
Decidem:
Art. 1. – În cursul anului 1898 se vor construi 542 sale de clasã, din care:
a) 74 locuri cu 1 salã de clasã;
b) 79 locuri cu 2 sale de clasã;
c) 42 locuri cu 3 sale de clasã;
d) 46 locuri cu 4 sale de clasã;

Art. 2. – Clãdirile de ºcoale rurale vor fi împãrþite pe judeþe în modul
urmãtor:
În judeþul Argeº
În judeþul Bacãu
În judeþul Botoºani
În judeþul Brãila
În judeþul Buzãu
În judeþul Constanþa
În judeþul Covurlui
În judeþul Dâmboviþa
În judeþul Dolj
În judeþul Dorohoi
În judeþul Fãlciu
În judeþul Gorj
În judeþul Iaºi
În judeþul Ialomiþa
În judeþul Ilfov
În judeþul Mehedinþi
În judeþul Muºcel
În judeþul Neamþu
În judeþul Olt
În judeþul Prahova
În judeþul Putna
În judeþul R.-Sãrat
În judeþul Roman
În judeþul Romanaþi
În judeþul Suceava
În judeþul Tecuci
În judeþul Teleorman
În judeþul Tulcea
În judeþul Tutova
În judeþul Vaslui
În judeþul Vâlcea
În judeþul Vlaºca

18 sale de clasã;
17 sale de clasã;
18 sale de clasã;
13 sale de clasã;
22 sale de clasã;
9 sale de clasã;
13 sale de clasã;
22 sale de clasã;
37 sale de clasã;
16 sale de clasã;
9 sale de clasã;
16 sale de clasã;
12 sale de clasã;
22 sale de clasã;
30 sale de clasã;
22 sale de clasã;
12 sale de clasã;
13 sale de clasã;
12 sale de clasã;
29 sale de clasã;
14 sale de clasã;
13 sale de clasã;
11 sale de clasã;
22 sale de clasã;
15 sale de clasã;
12 sale de clasã;
21 sale de clasã;
10 sale de clasã;
11 sale de clasã;
11 sale de clasã;
17 sale de clasã;
23 sale de clasã.

+Opere_vol_I_final_bun.qxd

12/2/2009

11:14 AM

Page 329

1897–1899 / 329

Art. 3. – Localitãþile în care au a se face clãdirile ºcolare în comunele rurale
ºi felul acestor clãdiri se aflã specificat în tabloul anexat la aceastã deciziune.1
Art. 4. – Se vor trimite prefecturilor planurile-tip pentru localurile ce au se
construi în comunele rurale.
Art. 5. – Autoritãþile judeþene ºi comunale vor adapta aceste planuri pentru
fiecare localitate, atât în privinþa dispoziþiunii încãperilor, cât ºi în privinþa
materialului de construcþie.
Art. 6. – Se va comunica prezenta deciziune tuturor autoritãþilor judeþene, punându-li-se în vedere cã ea este obligatorie pentru dânsele ºi cã trebuie sã se conformeze în totul prescrierilor legii ºi regulamentului pentru facerea clãdirilor ºcolare.
(Publicatã în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii nr. 94 din 1 iulie 1897, p. 964).

6.
Circulara nr. 38112 din 30 ianuarie 1897 cãtre revizorii
ºcolari pentru aplicarea obligativitãþii ºcolare
Expunerea aceasta atât de amãnunþitã este valabilã ºi astãzi.

În vederea apropierii noului an ºcolar ºi a însemnãtãþii capitale pe care o are
obligativitatea învãþãmântului primar, cred util a vã pune din nou în vedere
circulara care v-a fost deja adresatã la 20 noiembrie 1896, sub nr. 13071:
Una din chestiunile de cãpetenie care trebuie sã fie obiectul procupãrii
D-voastrã continuã ºi asupra cãreia vã atrag în special toatã atenþiunea este cea
relativã la aplicarea dispoziþiunilor din lege ºi regulament privitoare la
obligativitate.
Principiul învãþãmântului obligatoriu, pus în lege trebuie realizat. Totodatã
însã aceastã realizare urmeazã sã se facã în spiritul adevãrat al legii, care nu este
de a transforma obligativitatea învãþãmântului primar într-un impozit oneros, ci
de a tinde ca, treptat, fiecare copil sã vinã la ºcoalã.
Toate mãsurile înscrise în lege ºi regulament au îndoita menire, pe de o
parte, a asigura lãþirea cu timpul a învãþãmântului primar peste tot, pe de alta a
garanta pe locuitori de surprinderi ºi vexaþiuni.
În interesul aplicãrii înþelepte ºi conforme cu spiritul în care au fost
concepute, a dispoziþiunilor relative la aceastã materie, cred necesar a vã da
urmãtoarele explicaþiuni ºi norme, dupã care veþi avea a vã conduce pe viitor.
1. Tabloul nu se publicã, nemaiprezentând interes.
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Ceea ce a motivat darea circularii de faþã este împrejurarea cã am luat
cunoºtinþã de liste de amende, propuse de învãþãtori, foarte exagerate ºi nu în
conformitate cu dispoziþiunile categorice ale legii.
În urma lãmuririlor de mai jos, am ferma speranþã cã asemenea nesocotinþe
nu se vor mai repeta de aici înainte.

I
Legiuitorul stabilind amenda ca mijloc coercitiv, faþã cu pãrinþi recalcitranþi, care nu ar da învãþãtura primarã a copiilor lor, a fixat totodatã o serie de
dispoziþiuni preventive pentru ca toþi sã fie înºtiinþaþi din timp de obligaþiunea
ce le impune legea.
Prima din aceste dispoziþiuni este îndatorirea, pentru învãþãtorii ºi învãþãtoarele diriginþi în comunele rurale, iar pentru primari în comunele urbane, de a
aviza în scris, cel puþin cu o sãptãmânã înainte de deschiderea cursurilor, pe reprezentanþii legali ai copiilor în vârstã de ºcoalã de epoca deschiderii cursurilor,
punându-le în acelaºi timp în vedere penalitãþile la care vor fi supuºi în caz de a
nu-ºi trimite copiii la ºcoalã (art. 6 al. 1 din lege ºi 18 din regulament).
Avizele, date dintr-un registru cu matcã de care nicio ºcoalã nu trebuie sã
fie lipsitã, au a fi trimise reprezentanþilor legali ai copiilor, în comunele rurale
prin vãtãºei comunali, în comunele urbane prin agenþii primãriei; iar probele de
înmânarea lor au fi aduse diriginþilor ºi directorilor, cel mai târziu în zece zile
dupã primire (art. 19 ºi 20 din regulament).
Cu ocaziunea inspecþiilor veþi cerceta dacã ºi cum s-a aplicat aceastã primã
mãsurã ºi veþi veghea ca la fiecare început de an ºcolar ea sã fie cu scrupulozitate executatã.
Se înþelege de la sine cã avizele de chemare în chestiune se distribuie pe
baza recensãmântului anual al copiilor în vârstã de ºcoalã, fãcut la epocile
stabilite prin lege (art. 5).
A doua dispoziþie preventivã constã în obligaþiunea, pentru direcþiunile
ºcoalelor, de a aviza din nou, imediat dupã formarea catalogului definitiv al ºcoalei, dupã formele de mai sus, pe acei pãrinþi, tutori etc., ai cãror copii au fost
înscriºi din oficiu, în lipsa înscrierii lor de bunã voie sau a uneia din declaraþiunile
cerute de lege (art. 6 alin. 2 ºi 3 din lege ºi art. 21 ºi 23 din regulament).
ªi aceastã mãsurã trebuie aplicatã cu sfinþenie.
În fine, este înregistratã în lege ºi regulament o a treia dispoziþie de aceeaºi
naturã, potrivit cãreia reprezentanþii legali ai copiiilor înscriºi ºi care au fãcut 6
absenþe nemotivate au a fi avizaþi despre acesta de cãtre directorii ºcoalelor urbane
ºi diriginþii ºcoalelor rurale, tot cu aceleaºi forme, punându-li-se în vedere cã, în
caz de recidivã, vor fi pedepsiþi (art. 8 alin. 1 din lege, art. 27 din regulament).
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Toate aceste dispoziþiuni au, dupã cum vedeþi, menirea de a deºtepta, mai
cu seamã pe sãteni, ca sã-ºi trimeatã copiii la ºcoalã ºi a-i pune la adãpostul
oricãror surprinderi.
De aici, obligaþia pentru D-vs de a vã încredinþa de aplicarea lor întocmai.

II
Coerciþiunea nu începe decât din momentul când toate notificãrile de mai
sus au fost fãcute. Dacã copilul continuã a absenta nemotivat, reprezentantul sãu
legal va fi supus amendei.
Aplicarea însã a amendei trebuie fãcutã în spiritul legii aici, mai cu seamã,
veþi veghea la realizarea intenþiunii legiuitorului.
D-voastrã ºtiþi cã, dupã legea din 1893, prima amendã aplicatã copilului
pentru absenþe nemotivate era de 20 bani de absenþã; astãzi, aceeaºi amendã e
de 10 bani de absenþã.
Mai ºtiþi cã, dupã legea din 1893, perceptorul putea transforma amendele,
când nu se puteau încasa, în zile de lucru în folosul ºcoalelor comunale; aceastã
dispoziþie nu mai existã astãzi.
ªtiþi cã listele copiilor cu absenþe nemotivate din cursul unei luni vi se trimit
d-voastrã, care singur, afarã de excepþiuni, aveþi atribuþiunea pronunþãrii amendei.
Cunoaºteþi, în fine, termenele scurte stabilite prin lege ºi regulament pentru
toate lucrãrile relative la amendare ºi în special pentru executarea amendei, care
trebuie fãcutã de perceptor în termen de 10 zile de la primirea comunicãrii.
Din toate aceste rezultã clar intenþiunea legiuitorului de a nu obijdui pe
reprezentanþii legali ai copiilor ºi îndeosebi pe cei sãteni, supunându-i la plãþi
de sume mari ºi acumulate sau la alte pedepse ºi mai grele, ci de a-i deºtepta
prin aplicarea repede a amendelor încã mici, pronunþate cu chibzuinþã de d-voastrã personal.
Veþi da învãþãtorilor diriginþi ºi directorilor de ºcoli urbane cuvenitele lãmuriri
cu privire la normele dupã care au a se conduce, în tot ce priveºte obligativitatea.
Le veþi explica deci:
a) cã toate dispoziþiunile din lege ºi regulament enumerate în circulara de
faþã sub nr. 1 trebuie sã fi fost aplicate, înainte de a cere pronunþarea amendei
pentru absenþe nemotivate;
b) cã nu este permis a trece la un grad superior de amendã (de 20, 30, 40,
50 bani), înainte de a se fi pronunþat ºi aplicat amendele de gradele inferioare
(art. 8, alin. 3–5 din lege, art. 28 din regulament);
c) cã la aprecierea justificãrilor aduse de cãtre reprezentanþii legali sã se aibã
în vedere atât motivele menþionate în lege, boala copilului, boala grea în familie,
împiedicarea rezultând din dificultãþi accidentale ale comunicaþiilor, cât ºi greutãþile familiale ºi distanþele în limitele legii (art. 7 din lege ºi 25 din regulament);
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d) cã în listele lunare de absenþele nemotivate fãcute de elevi trimise Dvs
sã dea lãmuririle pe care le veþi crede necesare, spre a vã putea pronunþa în
deplinã cunoºtinþã de cauzã, precum: dacã reprezentantul legal e cu dare de
mânã sau nu, dacã e îndãrãtnic ºi pune rea voinþã sau nu, dacã s-a executat
amenda de gradul imediat inferior etc.
e) cã hotãrârea de pronunþare a amendei sã o comunice perceptorului fiscal,
negreºit în termen de trei zile de la primirea ei (art. 30 din regulament).
Invederat, domnule revizor, cã listele lunare de absenþe nu vi se înainteazã
numai de formã. D-voastrã trebuie sã controlaþi dacã toate condiþiunile antemergãtoare aplicãrii amendei au fost îndeplinite ºi, în consecinþã, având în vedere
ºi intenþiunile mai sus explicate ale legiuitorului, aveþi dreptul ºi datoria de a
modifica propunerile ce vi se fac, reducând sumele ce vi se vor pãrea exagerate.
Mai mult decât atât. Atunci când veþi constata cã amendele pronunþate de
la începutul anului ºcolar curent ºi pânã în prezent nu vor fi fost executate de
cãtre perceptorii fiscali, aºa încât acum ar urma sã se execute deodatã amende
acumulate – ceea ce e absolut în contra spiritului legii – vã invit sã nu aprobaþi
deocamdatã decât amendele pe ultima lunã, socotind câte 10 bani de absenþã.
Acelora care, cu toatã aceastã primã amendã executatã, vor continua a nu-ºi
trimite copiii la ºcoalã, le veþi aplica pe viitor amendele de 20, 30 bani etc.
În acelaºi timp încã, pentru ca sã nu se mai repete cazurile de neexecutare
ale amendelor de cãtre perceptorii fiscali, vã rog sã-mi comunicaþi, ori de câte
ori aceºti funcþionari vor refuza serviciul, la care-i obligã legea, sau nu-l vor
îndeplini la timp, pentru ca sã cerem de la Ministerul de Finanþe aplicarea mãsurilor cuvenite de îndreptare.

III
O cestiune specialã ºi foarte delicatã asupra cãreia þin sã vã atrag cea mai
serioasã luare aminte este aceea a fixãrii anume a copiilor care trebuie sã fie
înscriºi în ºcoalã ºi în consecinþã supuºi obligativitãþii.
În principiu au a fi înscriºi toþi copiii în vârstã de ºcoalã, cu singurele excepþii stabilite prin art. 6, aliniatul 3 din lege ºi art. 21 aliniatul 2 din regulament.
În câtã vreme însã localurile noastre de ºcoalã nu vor fi suficiente pentru populaþia în vârstã de ºcoalã a comunei, obligativitatea nu se poate aplica tuturor.
În vederea acestei situaþiuni de fapt, art. 15 din lege stabileºte pentru aceastã
epocã de tranziþie, pânã la înfiinþarea în fiecare comunã de localuri suficiente
pentru toþi copiii, categoriile celor care urmeazã sã fie supuºi obligativitãþii.
„Pânã atunci, prevede citatul articol, obligativitatea se va aplica în ordinea
urmãtoare:
1. Copiilor de pãrinþi români, care au fost înscriºi de bunã voie în registrele
ºcoalei la începutul anului ºcolar;
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2. Copiilor mai mici ai pãrinþilor, care au mai mulþi copii în vârstã de ºcoalã;
3. Copiilor care au domiciliul lor mai aproape de ºcoalã. În fiecare din
aceste categorii obligativitatea se va aplica de preferinþã bãieþilor;
Copiii, o datã înscriºi, rãmân supuºi obligativitãþii.“
Mult atârnã, în aceastã chestiune, de buna chibzuinþã a învãþãtorului. Vorbesc
de ele, pentru cã în comunele urbane lipsa de localuri e cu mult mai puþin simþitã.
Sã presupunem o cãtunã cu 200 copii în vârstã de ºcoalã, însã cu un local
neputând cuprinde decât 50 copiii. Fixarea acestor 50 e de atribuþiunea învãþãtorului ºi trebuie fãcutã în conformitate cu categoriile de mai sus din lege.
Dacã se gãsesc atâþia copii care sã se înscrie de bunã voie, atunci nu e nicio
dificultate. Cazul însã este rar.
De cele mai multe ori, se va întâmpla cã mai mulþi copii sã fie înscriºi din
oficiu; aici începe misiunea delicatã a învãþãtorului.
Sub niciun cuvânt nu trebuie sã se înscrie mai mulþi copii decât încap în
ºcoalã; a amenda 80 copii, când ºcoala nu poate conþine decât 50, e o uºurinþã
neiertatã;. ºi totuºi s-au prezentat asemenea cazuri în trecut.
A înscrie 3–4 copii ai unuia ºi aceluiaºi pãrinte nevoiaº ºi a nu chema la
ºcoalã pe unicul copil al altuia; a înscrie copii ºi a aplica amendã celor cu locuinþã
mai depãrtatã de ºcoalã, lãsând neînscriºi pe aceia care stau mai aproape; a înscrie
copii de vãduve sãrmane, de pãrinþi de 60 ani sau infirmi, în genere de oameni cu
desãvârºire lipsiþi de mijloace ºi a scuti în acelaºi timp pe copiii oamenilor mai cu
dare de mânã ar însemna a comite atâtea neechitãþi provocatoare de nemulþumiri
întemeiate între sãteni, de care aº dori sã se fereascã învãþãtorii.
Fixarea copiilor înscriºi din oficiu are însemnãtate cu atâta mai mare, cu cât
„cei o datã înscriºi rãmân supuºi obligativitãþii“.
În sensul explicaþiunilor aici date, doresc sã se aplice pe viitor toate
dispoziþiunile din lege ºi regulament, privitoare la obligativitate.
Consiliile cuprinse în aceastã circularã sunt totdeauna de actualitate ºi de
aceea nu am avut mai nimic de schimbat într-însa. Tot de aceea este obligaþiune
de prima ordine pentru d-voastrã, de a le urma de aproape.
(Publicatã în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ din 1 iulie 1897, p. 945.)
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7.
Rezoluþiune din 26 august 1897 – pe un raport despre
lucrãrile agricole în ºcolile normale
Raportul este adresat ministerului de dl I. Mitru, directorul ªcoalei normale „Vasile
Lupu“ din Iaºi, care se gândise în primul rând la nevoile ºcoalei pe care o conducea.

Raportul de faþã expune minunat de bine starea lucrurilor ºi cauzele care
fac ca învãþãtorul sã fie un strãin între consãtenii lui ºi un declasat. Aceastã stare
de lucruri a îngrijit pe minister ºi 1-a determinat sã înceapã studierea cestiunii,
pentru a gãsi remediul. În prima linie se impune ca învãþãtorul sã fie sãtean el
însuºi ºi prin urmare sã pãstreze iubirea pãmântului ºi deprinderea de a-l lucra,
ceea ce reclamã dezvoltarea lucrãrilor practice de agriculturã, horticulturã ºi
celelalte accesorii, în ºcolile normale de învãþãtori. Propunerile ce se fac în acest
raport sunt dar juste ºi logice.
Pentru a le da urmare, dispunem:
1. Raportul de faþã se va imprima in extenso, împreunã cu rezoluþia de faþã,
în Buletinul ministerului. 2. Se va imprima, împreunã cu rezoluþia, în broºuri
separate, 750 exemplare. 3. Aceste broºuri se vor distribui membrilor Consiliului
general, secþia primarã ºi secundarã, convocaþi pentru septembrie viitor, inspectorilor ºi revizorilor, membrilor Consiliului Permanent de instrucþie, la ºcolile
normale, membrilor Guvernului, la toate ziarele ºi revistele pedagogice, ºi la principalele ziare, cotidiane pentru a face cestiunea cât mai cunoscutã. 4. Consiliul
general, secþia primarã, va decide dacã va discuta asupra lui în sesiunea din septembrie sau va trebui o convocare nouã ºi anumitã pentru aceastã cestiune. 5. Pun
cestiunea dacã numãrul de 5 clase pentru ºcolile normale de învãþãtori este
suficient ºi dacã, cu dezvoltarea ce se cere pentru lucrãrile agricole, nu ar fi
necesar a se mãri acest numãr pânã la 6. Adaosul acesta se justificã nu numai prin
introducerea lucrãrilor practice de agriculturã, dar ºi prin prepararea nesuficientã
de cele mai multe ori a absolvenþilor cursului rural care intrã în ºcolile normale,
precum ºi prin încãrcarea programelor actuale, care impun în fiecare an câte 30 de
ore de curs, fãrã ca, cu toate acestea, sã fie timp destul pentru a se face bine unele
cursuri. Cu 6 clase, s-ar putea forma o clasã preparatorie, unde sã se deverse o
parte din materiile actuale ale ºcolii; la finele acestei clase preparatorii, s-ar face
un examen serios ºi nu s-ar admite în ºcoala normalã decât acei ºcolari care ar fi
recunoscuþi capabili de a urma ºcoala cu succes pânã la fine, în loc de a se vedea,
ca azi, unii ºcolari eliminaþi din ºcoalã, pentru insuficienþã, dupã doi, trei ºi chiar
patru ani de studiu. În acelaºi timp, programele ºcolii fiind întrucâtva uºurate prin
materiile trecute în anul preparator, ar permite pe de o parte, a se da
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învãþãmântului agricol dezvoltarea practicã la care tindem, iar pe de alta, a se lãsa
ºcolarilor din anul din urmã timpul liber, pe care azi nu-l au, dar pe care trebuie
sã aibã, ca sã facã lucrãri pedagogice proprii ale lor, înainte de a fi învãþãtori. Azi
normaliºtii sunt lipsiþi de perioada de tranziþie, în care sã se exercite de a fi
învãþãtori: cât sunt în ºcoalã sunt numai ºcolari deprinºi a urma o carte, un curs
sau consiliile profesorilor, dar nu au timp sã fie puºi a lucra ei înºiºi de la sine, a
analiza o carte de pedagogie, a face o compunere mai însemnatã etc. Nu vorbesc
de lucrãrile în ºcolile de aplicaþie, cãci acele nu sunt decât parte din cursul de
pedagogie ºi iniþiativa normalistului nu are destulã ocazie a se dezvolta în ele.
Consiliul general va avea a-ºi da pãrerea asupra acestui adaos al anului preparator
în ºcolile normale de învãþãtori. 6. Se vor exprima mulþumirile ministerului dlui
profesor Mitru, pentru lucrarea sa.
(Publicatã în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 101 din 15 octombrie 1897,
p. 1211, împreunã cu raportul.)

8.
Circulara nr. 65153 din 8 octombrie 1897 cãtre
directorii liceelor ºl gimnaziilor clasice ºi reale pentru
înscrierea elevilor
Nu este numai o comunicare de interes administrativ momentan, ci expunerea principialã a rostului învãþãmântului secundar în raport cu nevoile societãþii ºi cu cerinþele
pedagogice.

Regulamentul ºcoalelor secundare din 28 septembrie 1896, la art. 4, prevede cã înscrierea ºcolarilor în clasa I secundarã se face în urma unui concurs
între copiii care au cerut înscrierea ºi numai în limita numãrului de locuri disponibile în clasã.
Aceastã dispoziþiune este justificatã, din punctul de vedere legal, prin
combinarea art. 115 ºi 121 din legea instrucþiunii publice din 1864. În adevãr
dacã art. 121 spune cã ºcolarii cu atestate de la ºcolile publice se înscriu fãrã alt
examen, de altã parte art. 115 zice cã nu vor fi mai mult de 50 ºcolari într-o clasã
ºi, când vor fi mai mulþi, sã se formeze clase divizionare. Cum însã numãrul
claselor divizionare este limitat ºi prin încãperile de care se dispune în ºcolile
existente ºi prin personalul didactic ºi mai ales prin fondurile acordate în buget
pentru acest scop, nu rãmâne, pentru a limita numãrul ºcolarilor unei clase la 50,
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decât a limita numãrul admisiunilor; ºi pentru aceasta, e natural a se admite
numai cei mai buni ºi mai în mãsurã de a urma cu folos cursul secundar,
alegându-se prin concurs.
Negreºit cã mãsura aceasta nu se poate aplica ºcolarilor care au fost o datã
admiºi în cursul secundar ºi de aceea regulamentul nu se aplicã decât celor ce
se prezintã pentru intrarea în clasa I.
Concursul de înscriere în ºcoala secundarã, regulamentat pentru prima oarã
în 1885, desfiinþat de atunci ºi reînfiinþat în mai multe rânduri, este una din dispoziþiunile cele mai importante luate în anii din urmã în materie de învãþãmânt.
În prima linie, ea tinde sã uºureze clasele secundare de grãmãdirea excesivã
de astãzi. În adevãr, legea din 1864 limita numãrul ºcolarilor unei clase la 50.
Aceasta a fãcut-o, nu în vederea spaþiului de care prevedea cã se va dispune în
clase, ci pentru a nu face imposibilã sarcina preofesorului, de a se ocupa de
aproape de toþi ºcolarii sãi; cãci nicio metodã didacticã, cât de bunã ar fi, nu
poate sã dea vreun rezultat, dacã nu e cu putinþã ca toþi ºcolarii sã fie într-una
exercitaþi ºi cercetaþi. Acest lucru este imposibil cu o clasã al cãrei efectiv s-ar
ridica la 80, 90 ºi chiar peste 100 de elevi.
La noi, aceasta s-a pierdut din vedere: ºi în loc de a se cãuta a se aplica art.
115 din lege, care avea o importanþã esenþialã pentru asigurarea seriozitãþii
studiilor, el s-a pus cu totul la o parte.
Rezultatul îl cunoaºtem toþi: clase umplute cu sute de ºcolari, mai totdeauna
grãmãdiþi într-un spaþiu nesuficient, într-un aer infectat fãrã nicio supraveghere
disciplinarã; dar, ce e mai rãu, neexaminaþi luni întregi, ºi când le vine rândul sã
fie ºi ei cunoscuþi de profesori, aceasta se face în grabã, în mod superficial, în
douã trei minute. De altã parte, învãþãmântul profesorului repartizat asupra unui
numãr aºa de mare de ºcolari, nu mai poate avea energia, intensitatea ce ar
trebui sã aibã. Rezultatul este deplorabil ºi pentru sãnãtatea ºcolarilor ºi pentru
întregul învãþãmânt secundar, care este, putem zice, anihilat în cea mai mare
parte. ªi cea mai bunã dovadã de aceasta este numãrul colosal de repetenþi ce
rãmân în toate clasele ºi mai ales în clasa I. În starea normalã, repetenþii ar
trebui sã fie o excepþie în fiecare clasã; ºi când ei devin regulã, cum e în ºcolile
noastre secundare, este dovada pipãitã cã ºcoala merge rãu de tot, de vreme ce
o aºa de mare parte din ostenelile ºi din timpul ºi al ºcolarilor ºi al profesorilor,
cum ºi din cheltuielile fãcute de stat ºi de pãrinþi se pierde în zadar.
Cum cã învãþãmântul nostru secundar are multe neajunsuri, este ºtiut de
toþi: dar una din cauzele principale pentru care el nu merge bine este desigur
numãrul prea mare de ºcolari în fiecare clasã ºi preparaþia nesuficientã a
majoritãþii celor ce intrã în cursul secundar.
Amândouã aceste rele este destinat sã le combatã concursul de înscriere în
clasa I secundarã. Printr-însul, se poate stãvili în mod radical grãmãdirea peste
mãsurã a copiilor în aceeaºi clasã, ºi tot deodatã se poate admite numai acei
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copii al cãror grad de preparaþiune este suficient pentru a le asigura urmarea cu
succes a cursurilor secundare; el va înlãtura însã pe aceia care de mai înainte
sunt destinaþi în mod fatal, ori sã nu-ºi termine ºcoala, pentru cã vor rãmânea
repetenþi în cursul ei, sau sã o termine aºa de rãu, încât sã nu le serveascã la
nimic studiile ce le vor fi luat atâþia ani din viaþa lor, buni pentru altã muncã mai
spornicã, ºi pentru ei, ºi pentru þarã.
* * *
Anul trecut, concursul de înscriere în clasa I s-a fãcut în condiþiuni defavorabile, din cauza noutãþii lui ºi a timpului scurt de care s-a dispus pentru a se lua
mãsurile necesare. Anul acesta, ministerul a avut grijã din timp a pune în vedere
tuturor, profesori ºi pãrinþi, apropierea lui ºi modul cum trebuie fãcut.
Mãsurile acestea au avut de efect cã concursul de înscriere s-a fãcut anul
acesta în genere în condiþii mult mai bune ºi a prezentat inconveniente mult mai
mici decât anul trecut.
Este adevãrat cã nicãieri admisiunile nu s-au mãrginit la numãrul de 50 pe
clase; dar acesta nici nu se putea face anul acesta. În adevãr, trecerea bruscã de la
starea de pânã astãzi, când admisiunile se fãceau fãrã nicio limitã, la starea direct
opusã, ar fi provocat prea multe nemulþumiri, mai ales din partea acelora care nu
înþeleg încã utilitatea acestei mãsuri. Un alt motiv este numãrul cel mare de
repetenþi care umplu clasele noastre secundare, ºi mai ales clasa I. Aceºtia ocupã
locurile lor în ºcoli ºi prin urmare reduc numãrul admisiunilor noi ce se pot face;
ºi deoarece în unele ºcoli se gãseau deja în clasa I câte mai mult de 50 de repetenþi,
ar fi urmat ca în aceste ºcoli sã nu se poatã face nicio admisiune nouã.
Din aceste cauze, numãrul înscrierilor în clasa I a fost, ºi anul acesta,
pretutindeni mai mare decât de 50 pe fiecare clasã. La aceastã cifrã nu se va
ajunge decât mai târziu în urma unei acþiuni continuie de mai mulþi ani ºi din
partea ministerului ºi din partea direcþiilor ºcolilor secundare. Pânã atunci,
concursul de înscriere va intra în obiceiurile publicului, care se va deprinde cu
ideea cã numãrul ºcolarilor dintr-o clasã trebuie sã fie mãrginit, iar nu ilimitat
ca astãzi. Prin reducerea gradatã a efectivului claselor, calitatea învãþãmântului
se va ridica; prin urmare, numãrul repetenþilor se va micºora, aºa cã ºi a doua
cauzã, care împiedicã încã realizarea efectivului de 50 pe clasã, se va înlãtura.
Dar pentru a se ajunge la acest rezultat, repet cã este de absolutã necesitate
acþiunea continuã ºi concordantã, timp de mai mulþi ani, ºi a ministerului ºi a
direcþiilor ºcoalelor secundare.
Anul acesta însã s-a constatat cã unele direcþii au aplicat regulamentul în
mod greºit, aºa cã efectul bun ce se putea aºtepta de la dânsul s-a redus în unele
locuri aproape la nimic.
Unele au primit înscrieri pânã la completarea numãrului de locuri disponibile refuzând toate cererile venite în urmã. Cu modul acesta au putut fi admiºi
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ºcolari slabi, pe când se respingeau alþii care, la concurs, ar fi dovedit cã sunt
mai în mãsurã sã urmeze cursul secundar decât cei admiºi în locul lor.
Alþi directori au fãcut concursul în condiþii aºa de slabe, încât în urma lui
au înscris mai pe toþi candidaþii: unii au grãmãdit în clase pânã la 130 de ºcolari.
În fine, mulþi directori au înþeles cã trebuie sã admitã, nu aþâþi ºcolari câþi e
posibil a se impune unui profesor în mod raþional, ci cel mai mare numãr ce se
putea face sã intre în bãnci chiar grãmãdindu-i în aºa fel, încât sã le devinã imposibilã orice miºcare, necum sã se poatã exercita asupra lor vreo supraveghere
sau sã se întrebuinþeze cu ei vreo metodã de învãþãmânt.
În mai toate aceste cazuri, se pare cã scopul a fost de a se evita nemulþumirile pãrinþilor copiilor care nu ar fi fost admiºi.
Modul acesta de a se înþelege ºi de a se aplica regulamentul este evident cã
zãdãrniceºte cu totul bunele efecte ce ar putea el sã aibã. În asemenea condiþii,
cum sã mai spere cineva reducerea gradatã a efectivului clasei, uºurarea sarcinii
imposibile impusã azi la atâþia profesori, îmbunãtãþirea învãþãmântului secundar?
Dacã o dispoziþiune de aºa însemnãtate ar trebui sã fie înþeleasã în acest fel, ar
trebui sã renunþãm la orice speranþã de îndreptare ºi sã ne resignãm a admite cã
învãþãmântul nostru este condamnat a deveni ºi a rãmâne o simplã ficþiune,
deoarece nu se vede care ar fi putinþa de a se pune capãt acestei situaþiuni.
E adevãrat cã, îndatã dupã 1 septembrie, cererile de înfiinþãri de clase divizionare au început a curge la minister. Unele veneau de la pãrinþi ºi de la ºcolari,
ºi acestea erau explicabile pânã la un punct; au venit însã unele ºi de la direcþiile
care fãcuserã înscrierile în modul arãtat mai sus, ceea ce era mai puþin logic.
Ministerul nu a dat urmare niciuneia din aceste cereri. Primul motiv care
singur ar fi suficient este cã bugetul anul acesta nu conþinea nicio sumã pentru
înfiinþãri de clase secundare divizionare ºi cã dificultãþile prezente nu-i permiteau a cere credite suplimentare pentru acest scop.
Este însã un alt motiv, de o ordine cu mult mai superioarã, care a condus pe
minister.
Între învãþãmântul primar ºi cel secundar este o deosebire capitalã: cel
dintâi este obligatoriu pentru toþi copiii, cel de al doilea nu.
Din obligativitatea învãþãmântului primar rezultã pentru stat îndatorirea de
a da loc în ºcolile primare tuturor copiilor de 7–14 ani ºi îndatorirea aceasta nu
va fi împlinitã decât atunci când ºcolile primare vor avea destui institutori ºi
localuri destul de vaste pentru a conþine pe toþi copiii în etate de ºcoala primarã.
Nu este tot aºa pentru învãþãmântul secundar. Aici obligaþiunea statului este
mãrginitã de mijloacele sale financiare ºi de necesitãþile sociale pe care învãþãmântul secundar este destinat sã le satisfacã.
Cestiunea mijloacelor financiare este deja ea singurã foarte serioasã. Þara
noastrã este, credem, singura pe lume în care învãþãmântul secundar este cu totul
gratuit. Aceasta impune statului o sarcinã grea, care nu se poate mãri peste
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mãsurã, pentru cã atunci þara nu ar mai fi în stare sã o suporte. Aceastã singurã
cauzã ar fi de ajuns, pentru a nu permite înmulþirea la infinit a ºcoalelor secundare.
Dar mai este, pentru aceasta, ºi motivul încã mai serios cã ºcolile secundare
sunt destinate a satisface anumite trebuinþe ale societãþii, cã aceste trebuinþe
sunt limitate ºi cã dacã ºcolile secundare s-ar spori mai mult decât aceste trebuinþe reclamã, s-ar crea o sumã de oameni declasaþi, spre nenorocirea lor ºi
spre primejduirea rânduielii þãrii. Gimnaziile, liceele, ºcolile secundare de fete
nu trebuie înmulþite peste mãsurã, tot aºa precum nu trebuie înmulþite ºcolile
normale sau ºcolile militare sau seminariile. Nu trebuie ca toatã tinerimea þãrii
sã fie exclusiv bacalaureatã, tot aºa precum nu trebuie ca toþi tinerii sã fie seminariºti, sau militari, sau profesori, sau ingineri. Ar fi o dezechilibrare a funcþiunilor statului celor mai esenþiale de a precipita toate tinerimea studioasã într-o
singurã direcþiune, spre niºte cariere limitate, care nu sunt departe de a se completa, cu riscul de a umplea þara cu oameni inutili ºi pentru þarã ºi pentru dânºii,
pe când atâtea alte cariere, unde se cer mulþi lucrãtori, rãmân în pãrãsire.
Este o mare greºealã, care însã este foarte generalã, de a crede cã toþi copiii
care au terminat cursul primar au dreptul, unii cred datoria, de a trece ºi liceul.
Dreptul lor este mãrginit prin numãrul locurilor pe care statul are putinþa sã li-l
punã la dispoziþie, având în vedere mijloacele lui ºi trebuinþele sociale pe care
el e dator sã le satisfacã. Dreptul lor mai este mãrginit ºi prin putinþa lor de a
urma cu folos învãþãmântul secundar. ªi dacã nu toþi absolvenþii cursului primar
trebuie sã treacã în cel secundar, urmeazã cã trebuie fãcutã între dânºii o
selecþiune. În alte þãri selecþiunea aceastã se face prin faptul cã învãþãmântul
secundar e plãtit: aceasta este selecþiunea fãcutã dupã avere. La noi, mijlocul
acesta de alegere nu existã ºi bine este cã nu existã; dar, în lipsa lui, trebuie sã
se gãseascã un altul, care nu poate fi decât selecþiunea dupã capacitate, cea mai
dreaptã ºi mai liberalã din toate.
Aceasta este raþiunea concursului de înscriere în cursul secundar.
* * *
Se pune însã întrebarea: ce viitor se rezervã copiilor care nu se pot înscrie
în licee, gimnazii sau externate secundare?
Rãspunsul este cã trebuinþele þãrii sunt multiple ºi variate ºi cã nu este nimeni care sã nu gãseascã întrebuinþarea activitãþii sale în modul cel mai potrivit
aptitudinilor sale. Totul este a ºti cineva sã-ºi aleagã calea. Pânã acum, marea
majoritate a copiilor ce terminaserã cursul primar ºi care doreau sã studieze mai
departe, nici nu-ºi da osteneala sã facã aceastã alegere; toþi credeau cã singura
cale posibilã este liceul. Am arãtat, credem, îndeajuns cât de greºitã era credinþa
aceasta. Liceul nu poate pregãti pentru toate carierele posibile; el are destinaþia
lui specialã ºi e absurd a i se cere sã îndestuleze el singur toate nevoile vieþii

+Opere_vol_I_final_bun.qxd

12/2/2009

11:14 AM

Page 340

340 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. I

complicate a statului. Afarã de aceasta, el reclamã de la cei ce-l urmeazã oarecare calitãþi de spirit ºi oarecare dozã de preparaþiune, pe care nu toþi pot sã le
aibã, mai ales având în vedere cã liceul prin sine însuºi nu este alt decât o preparare pentru universitate ºi cã, în mod logic, cel ce întreprinde sã urmeze liceul,
ar trebui sã se considere angajat a urma ºi universitatea.
Printre nevoile, de primã ordine ale þãrii, sunt acele care se referã la cultura
pãmântului. Patru din cinci pãrþi ale populaþiunii noastre se ocupã cu dânsa. Este
dar util ca toþi acei care au sã se ocupe cu dânsa, sã se pregãteascã în consecinþã.
Proprietarii mari ºi mici care-ºi cautã singuri moºiile, arendaºii, rãzeºii ºi
cultivatorii nu vor fi deloc mai buni lucrãtori ai pãmântului, când vor fi citit pe
Oraþiu(126); dar le-ar prinde foarte bine cunoºtinþe agricole, cãpãtate în ºcoale
anumite.
Industria noastrã este încã la începutul ei; dar silinþele energice ce face de
câtva timp pentru a se dezvolta aratã îndeajuns ce câmp larg ºi mãnos prezintã
ea activitãþii tinerimii harnice ºi inteligente.
Comerþul îl lãsãm în pãrãsire, deºi el e în stare sã îmbogãþeascã ºi þara, ºi
pe cei ce i s-ar consacra. Trebuie sã-l reabilitãm în ochii tinerimii ºi sã lucrãm
cu energie pentru a o îndemna spre dânsul.
Se va rãspunde însã cã pentru mai toate aceste specialitãþi lipsesc ºcoalele
necesare. Aceasta este exact; dar ºcolile se vor înfiinþa lesne ºi repede. Statul nu
numai cã nu s-ar opune, dar ar intra cu bucurie pe calea aceasta. Cum poate însã sã
o facã, când curentul îl împinge, ca un potop, tot spre învãþãmântul secundar? În
fiecare an, i se cere mereu ba sã înfiinþeze un gimnaziu, ba sã transforme un gimnaziu în liceu, ba sã adauge divizionare la gimnaziile ºi liceele existente. Este enormã
consumaþiunea de bani ºi de personal ce i se impune cu modul acesta; aºa cã mijloacele care ar putea fi consacrate, ºi cu cât folos, pentru a crea ºcoli de o utilitate
nemãsuratã, se irosesc în creaþiuni de clase divizionare pe la licee ºi gimnazii, nu
numai inutile, dar chiar vãtãmãtoare. Costul învãþãmântului secundar la noi este
aproape jumãtate din costul celui primar, pe când în celelalte þãri el este abia de a
cincea sau a ºasea parte. Dacã proporþia aceastã ar fi pãzitã ºi la noi, ar rãmânea
disponibile câteva milioane pe an ºi un însemnat personal didactic, care ar putea
servi pentru înfiinþarea ºcolilor speciale, a cãror trebuinþã este aºa de simþitã.
* * *
Cestiunea despre care trateazã aceastã circularã este desigur una din cele
mai grave, din cele care intereseazã azi þara noastrã. Ea nu ar avea o soluþiune
repede. Dar pentru ca sã aibã o soluþiune, trebuie ca opiniunea publicã sã fie
bine luminatã asupra ei.
Aceasta nu se poate face decât prin concursul luminat al tuturor celor care
cunosc cestiunea ºi-ºi dau seamã de însemnãtatea ei. Pentru aceasta ministerul se
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adreseazã d-voastrã, ºi prin d-voastrã întregului corp didactic secundar, cerând
fiecãruia ca, în cercul activitãþii sale, sã facã a se înþelege cã mãsurile ce se iau
pentru a stãvili invaziunea ºcoalelor secundare de un numãr de ºcolari
disproporþionat, nu sunt niºte simple mãsuri de vexaþiune, ci au un rost foarte
însemnat, care, în primul loc, este însuºi interesul Bineînþeles al copiilor ºi al
pãrinþilor. Ministerul nu-ºi disimuleazã cã sarcina aceasta nu este uºoarã ºi cã
multe greutãþi va trebui sã învingã ºi el ºi colaboratorii sãi, pânã sã se atingã acest
rezultat. Dar scopul ce avem în vedere este aºa de înalt, încât suntem siguri cã nimeni nu va ezita un moment de a trece peste preocuparea unei vane popularitãþi
pentru a contribui la îndrumarea ºcolii noastre naþionale pe calea ce trebuie sã
urmeze. Când þinta aceasta va fi atinsã, se va fi realizat, credem, unul din cele
mai însemnate acte ale vieþii noastre publice, ºi meritul acestui rezultat va reveni
acelor care vor fi lucrat, în mod continuu ºi stãruitor pentru realizarea lui.
(Publicatã în „Monitorul Oficial“ din 10 octombrie 1897; în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 101 din 15 octombrie 1897, p. 1169 ºi în „Colecþiunea legilor instrucþiunii“
1864–1901, p. 1391.)

9.
Referat la Consiliul de Miniºtri nr. 65515 din 13 octombrie
1897 despre neregulile la ºcolile bulgare din
Tulcea ºi Babadag
Fiind telegrafic înºtiinþat cã, în ziua de 4 octombrie, revizorul ºcolar al
judeþului Tulcea a fost ultragiat în localul ºcoalelor bulgare din capitala acelui
judeþ de cãtre membrii comitetului acelor ºcoale, am însãrcinat pe dl inspector
general al învãþãmântului primar ºi normal-primar cu imediata anchetare a celor
petrecute ºi cu cercetarea în genere a stãrii de lucruri din institutele particulare
în chestiune.
Prin raportul sãu nr. 659 din 11 octombrie a.c., dl inspector îmi comunicã rezultatul cercetãrilor sale, pe care la rândul meu mã cred dator a vi-l aduce la cunoºtinþã în vederea mãsurilor excepþionale care, dupã pãrerea mea, trebuiesc luate.
În ziua sus menþionatã, ducându-se revizorul la ºcoala bulgarã din Tulcea,
spre a cerceta dacã un ordin recent al ministerului (ordin despre care voi vorbi
mai jos) a fost executat, dânsul a fost întâmpinat de domnii Paceff, Donceff ºi
Stoin Stoeff, membri ai comitetului, însoþiþi de un numãr de alþi cetãþeni români
de naþionalitate bulgarã. Numiþii trei domni i-au spus cã legile noastre sunt
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nenaturale ºi ca aplicarea unei dispoziþiuni ca aceea de a lua copiii în ºcoalele
publice va da naºtere unei revoluþii, care este o necesitate spre încetarea unei
asemenea stãri de lucruri; iar dl Stoin Stoeff, ameninþându-l, a adãugat: „Oricine va îndrãzni sã se amestece în instrucþia familiilor noastre, revolverul în
piept i se va pune“ – cuvinte primite cu un murmur din partea celor de faþã.
Fiind apostrofat într-un mod atât de îndrãzneþ, în momente în care se afla
în exerciþiul funcþiunii sale, revizorul pãrãsi repede localul ºi, încã foarte iritat
de scena petrecutã, se prezintã la prefect ºi procuror spre a le comunica cazul.
Dl procuror, intrând chiar de a doua zi în cercetare, nu putu supune
interogatorului decât pe doi dintre cei de faþã la scena cu revizorul, ºi anume: pe
domnii Nicola Donceff ºi Minciu Marcoff, toþi ceilalþi fiind plecaþi la Bucureºti
spre a se plânge la centru de „persecuþiunile“ ce le suferã.
Inspectorul de asemenea nu putu vorbi în aceastã cestiune decât cu aceiaºi
doi domni ºi cu directorul ºcoalei.
Acesta din urmã declarã inspectorului cã în acele momente el se afla în
conferinþã ºcolarã cu profesorii ºi cã nu ºtie nimic cu privire la cele petrecute,
iar N. Donceff ºi M. Marcoff au tãgãduit totul, atât faþã de procuror cât ºi
vorbind cu inspectorul. N-ar fi avut loc decât o discuþie foarte blajinã între
membrii comitetului ºi revizor ºi nimic mai mult. „Ar fi cu putinþã sã vorbim
noi aºa cu un reprezentant al autoritãþii?“ întreabã ei cu toatã smerenia ºi cu
oarecare mirare de ceea ce i s-o fi nãzãrit dlui revizor!
Dl procuror îºi va continua ancheta îndatã dupã întoarcerea celor implicaþi
în aceastã afacere, – probabil c-a ºi reînceput-o în momentul de faþã, – dar
trebuie sã ne aºteptãm cã vor continua ºi tãgãduirile.
În vedere cã parchetul instrumenteazã, sã nu ne mai oprim la acest incident,
desigur foarte regretabil pentru comitet.
Cetãþenii noºtri români de naþionalitate bulgarã din Dobrogea au aerul de a
se tângui cã legea ºi regulamentele noastre asupra învãþãmântului sunt nenaturale
ºi cã li se rãpeºte dreptul de a-ºi creºte copiii în cunoaºterea limbii lor materne.
Spre a se vedea cât de puþin sunt întemeiate aceste recriminãri, îmi voi
permite, dlor miniºtri, pe de o parte sã rezum în scurt principalele dispoziþiuni
de lege ºi regulamente aici în cestiune, pe de alta sã reconstituiesc ºirul de
încercãri fãcute de minister spre a aduce pe bulgari la sentimente mai bune faþã
cu legile noastre, încercãri rãmase, ce e drept, cu totul zadarnice.
Legea asupra învãþãmântului primar ºi normal-primar stabileºte în mod
categoric principiul obligativitãþii învãþãmântului pentru români, dispensând de
obligaþiunea de a-ºi trimite copiii la ºcoalã numai pe aceia dintre pãrinþi care vor
dovedi cã le dau instrucþiunea primarã în familie sau în institute private recunoscute de stat. Iatã, în adevãr, dispoziþiunile respective ale art. 1 din lege:
„Învãþãmântul primar este obligatoriu ºi gratuit pentru români.
Pãrinþii ºi tutorii copiilor de cetãþeni români sunt datori a-i trimite la ºcoala
publicã primarã de la 7–14 ani împliniþi“.
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„Sunt dispensaþi de aceastã obligaþiune aceia care vor dovedi cã dau copiilor lor învãþãmântul primar, astfel cum se hotãrãºte în aceastã lege, în familie
sau în institute private recunoscute de stat“.
Dispoziþiunea din lege privitoare la copiii care au a fi dispensaþi de a urma
la ºcoalele publice trebuia precizatã mai de aproape, ceea ce s-a fãcut prin art.
21 din regulamentul pentru aplicarea acestei legi, articol care spune:
„Reprezentanþii legali ai copiilor sunt datori a înscrie pe copii la ºcoalã cu
trei zile înainte de deschiderea cursurilor.
Reprezentanþii legali, care voiesc sã dea copiilor instrucþiunea în familie sau
într-o instituþiune privatã recunoscutã de stat, sau care voiesc sã înscrie copiii lor
în o ºcoalã din o altã circumscripþiune decât aceea în care sunt trecuþi, sunt datori
sã declare aceasta în scris la direcþiunea ºcoalei din circumscripþia lor.
Aceste declaraþiuni vor forma un dosar separat“.
Sancþiunea acestor dispoziþiuni o gãsim în art. 23 din acelaºi regulament,
potrivit cãruia se vor înscrie din oficiu în ºcoalele publice copiii neînscriºi de
bunãvoie ºi pentru care nu s-au fãcut declaraþiunile prevãzute de art. 21.
Cum controleazã însã statul dacã copiii de români, pentru care s-au fãcut
declaraþiile de mai sus, dobândesc, în adevãr, instrucþiunea primarã? La aceasta
rãspunde art. 11 din lege, pe care-l reproducem aici în toatã întinderea sa:
„Reprezentanþii legali ai copiilor care, conform art. 1, au declarat cã le dau
instrucþiunea primarã în familie sau în institute private recunoscute de stat vor
fi datori, sub aceleaºi penalitãþi, sã aducã pe copii la ºcoalele publice pentru
trecerea tuturor examenelor de fine de an. Pentru examenele anului întâi, al
doilea ºi al treilea, ministerul va putea trimite un delegat al sãu în ºcoalele
private recunoscute de stat, dinaintea cãruia sã se treacã examenul; dânsul va
controla ºi viza matricola ºcoalei.
„Copiii care nu vor reuºi la examen, dupã doua încercãri, vor fi înscriºi din
oficiu în ºcoalele publice.
Copiii care din deosebite împrejurãri de forþã majorã, recunoscute de
minister, nu au putut trece examenele anuale vor putea fi admiºi sã treacã sau
un examen de mai multe clase deodatã, sau un examen general al
învãþãmântului primar.
Un regulament special va determina modul în care se trec examenele
prevãzute în acest articol ºi va fixa taxele ce reprezentanþii legali ai copiilor sunt
datori sã plãteascã pentru trecerea lor.
O parte din produsul taxelor va servi la plata examinatorilor, iar restul se va
vãrsa în Casa ªcoalelor“.
Penalitãþile care se menþioneazã în acest articol sunt cele din art. 110 din
lege, care stabileºte cã:
„Reprezentanþii legali ai cãror copii nu se prezintã la examenul de finele
anului ºcolar vor fi condamnaþi la o amendã de 2 lei. Dacã copiii nu se prezintã

+Opere_vol_I_final_bun.qxd

12/2/2009

11:14 AM

Page 344

344 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. I

la examenul ultimului an ºcolar, reprezentanþii lor legali vor fi condamnaþi la o
amendã de 5 lei.
Amendele se executã de perceptor ºi se varsã în Casa ªcoalelor“.
Iar regulamentul special prevãzut la art. 11 din lege, reprodus mai sus ºi
sancþionat prin înaltul Decret Regal nr. 2637 din 27 mai 1896, stabileºte urmãtoarele prin articolul sau 21: „Institutele private care nu se vor conforma dispoziþiunilor de mai sus, netrimiþându-ºi elevii lor români la examen, fie la ºcoala
publicã, fie în faþa delegaþiunii ministeriale în institut, pe de o parte vor fi supuse dispoziþiunilor de amendare, prevãzute la art. 10 din lege, socotindu-se absentarea de la examen pentru fiecare ºcolar îndeosebi, iar pe de alta li se va da
un avertisment public, cu punerea în vedere cã la o a doua abatere li se va
retrage autorizarea.
„Copiii respectivi vor fi înscriºi din oficiu în ºcoala publicã, cu începerea
anului ºcolar urmãtor.
Delegaþii trimiºi la ºcoalele private au îndeosebi îndatorirea de a semnala
ministerului pe toþi copiii de români cãzând în aceastã categorie“.
Toate aceste dispoziþiuni au singura menire de a asigura aplicarea
principiului învãþãmântului obligatoriu pentru toþi copiii de români.
Cât priveºte ºcoalele private, însuºi regulamentul respectiv din 28 ianuarie
1896 le garanteazã cea mai liberã dezvoltare posibilã. Iatã, în adevãr, articolele
privitoare la ºcoalele cu programã proprie în categoria cãrora intrã ºcoalele
bulgare din Dobrogea.
„Art. 53. ºcoalele cu programã proprie sunt ºcoalele de învãþãmânt primar
sau secundar, având o programã diferitã de aceea a statului.
Art. 54. Învãþãmântul în aceste ºcoale poate ti predat în orice limbã.
În cazul când ele vor avea ºi elevi români, învãþãmântul limbii române ºi al
istoriei românilor în limba românã sunt obligatorii.
Art. 55. Programele ce aceste ºcoale vor prezenta ministerului, o datã cu
cererea de aprobare (art. 3), trebuie sã fie analitice.
Nicio schimbare nu se poate introduce în programe fãrã autorizaþiune
prealabilã.
Art. 56. În caz când studiile se fac în o limbã strãinã, cãrþile de ºcoalã vor
fi prezentate ministerului spre aprobare. Este absolut interzis de a se întrebuinþa
în ºcoalã o carte care nu a fost aprobatã.
Art. 57. Fiecare ºcoalã cu program propriu trebuie sã aibã urmãtoarele
registre þinute în limba românã:
1. Registru-matricol în care se va înscrie: numele elevilor, data ºi locul
naºterii, numãrul din extractul stãrii civile ºi autoritatea care a eliberat extractul,
naþionalitatea, religia, data intrãrii copilului, studiile fãcute înainte de intrarea în
institut, rezumatul notelor obþinute în ºcoalã în cursul anului ºi la examen,
numele, locuinþa, profesiunea pãrinþilor.
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2. Un registru de prezenþã al profesorilor, în care profesorii vor însemna
materia predatã în fiecare lecþiune;
3. Un registru pentru inspecþiunile ºcolare ºi medicale“.
Din aceste dispoziþiuni reiese clar cã aceste ºcoli au dreptul de a avea
programe diferite de acea a statului ºi cã învãþãmântul în ele poate fi predat în
orice limbã, cu restricþiunea numai cã învãþãmântul limbii române sunt
obligatorii, atunci când ºcoala are ºi elevi români.
ªi-ar fi putut închipui cineva cã aceste dispoziþiuni atât de largi sã fie în
stare a provoca nemulþumiri în inimi de cetãþeni români? Fire-ar admisibil ca în
þara româneascã sã creascã copiii de români fãrã sã cunoascã limba, nici
aspiraþiunile poporului român? Evident cã nu ºi cã sunt puþine þãri cu o libertate
a învãþãmântului privat atât de largã ca la noi.
Dar cetãþenii noºtri români de naþionalitate bulgarã din Dobrogea au cãutat
continuu sã se sustragã ºi puþinelor obligaþiuni impuse de lege ºi regulamente,
opunând în regulã generalã rezistenþã pasivã dispoziþiunilor autoritãþilor
ºcolare, iar câteodatã, cum s-a întâmplat ºi acum, refuzând pe faþã de a se
supune mãsurilor celor mai legale luate de aceleaºi autoritãþi.
Ministerului i s-ar putea face imputarea c-a fost prea îngãduitor faþã de
pretenþiile adeseori nesocotite ale comitetelor bulgare.
De mult trebuiau luate mai aspre mãsuri în vederea relei voinþe puse de
niºte cetãþeni recalcitranþi.
Sã trecem, în adevãr, în revistã, fazele prin care a trecut chestiunea ºcoalelor bulgare.
Promulgându-se în ianuarie 1896, noul regulament al ºcoalelor private,
preºedintele comitetului ºcoalelor primare bulgare primare ºi secundare de
bãieþi ºi fete din Tulcea cere, prin petiþia înregistratã la nr. 40.498 din 20 august
1896, sã i se dea autorizarea necesarã funcþionãrii mai departe a acelor ºcoale.
Ministerul, prin ordinul sãu nr. 10.385 din 30 noiembrie 1896, ºi în baza
raportului amãnunþit nr. 747 din 18 octombrie acelaºi an al dlui inspector al
circumscripþiei Bucureºti, acordã pentru ºcoalele primare ºi secundare, în mod
provizoriu, autorizarea cerutã, cu obligaþiunea ca personalul didactic sã se conformeze în totul art. 8 ºi 15 din regulament, privitoare la actele de studiu ºi ca
direcþiunea sã prezinte ministerului, spre aprobare, atât o programã analiticã a
studiilor, conform art. 55 din regulament cât ºi, conform art. 56, câte un
exemplar din toate cãrþile câte sunt întrebuinþate în ºcoalã.
ªcoalele astfel autorizate provizorii erau:
1. O ºcoalã primarã de bãieþi cu 4 clase;
2. O ºcoalã primarã de fete de asemenea cu 4 clase;
3. O ºcoalã primarã mixtã cu clasele I ºi a III-a;
4. O ºcoalã secundarã de bãieþi cu 3 clase;
5. O ºcoalã secundarã de fete de asemenea cu 3 clase. În toate aceste ºcoale
se puteau primi, în vederea cubajului salelor de clasã, cel mult 617 elevi.
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Prin acelaºi ordin, ministerul a mai pus în vedere comitetului cã deoarece
în acele ºcoale urmeazã ºi elevii fii de cetãþeni români aceºtia trebuie sã fie
astfel pregãtiþi ca la sfârºitul anului ºcolar ei sã poatã depune examen la ºcoalele
statului. S-a fixat totodatã numãrul de ore pe sãptãmânã pentru cursurile de
fãcut în limba românã la ºcoalele primare, ºi anume: 10 ore pentru clasa I, 10
ore pentru clasa a II-a, 14 ore pentru clasa a III-a ºi 15 ore pentru clasa a IV-a.
Astfel, ºcoalele bulgare funcþioneazã în cursul anului ºcolar 1896–1897 cu
autorizarea provizorie acordatã de minister. Comitetul nu se grãbeºte însã deloc
sã se conformeze dispoziþiilor din ordinul nr. 10.385, ba chiar nu þine, în unele
privinþe, deloc seamã de hotãrârile ministeriale.
Aºa, ministerul refuzase categoric, prin acel ordin, cererea stranie a comitetului de a þine clasa a IV-a secundarã mixtã precum ºi aceea de a avea grãdinã de
copii, pentru care lipsea localul necesar. Acest refuz însã nu împiedicã deloc pe
conducãtorii ºcoalelor bulgare de a menþine mai departe atât clasa a IV-a secundarã mixtã cât ºi grãdina de copii. Intervenind revizorul judeþului Tulcea ºi
inspectorul circumscripþiei Bucureºti, ministerul, cu ordinul nr. 1766 din 22
februarie 1897, dã directorului ºcoalelor bulgare un avertisment ºi îi pune în vedere urmãtoarele: „Pe viitor trebuie sã vã conformaþi în totul legii ºi regulamentelor ºcolare ºi sã îndepliniþi în mod punctual toate condiþiunile ce sunt cuprinse
în ordinul nostru nr. 10.385, cunoscând cã dacã pentru neexecutarea de pânã
acum de cãtre d-voastrã a acestor condiþiuni, ministerul n-a închis imediat
ºcoalele, aceastã toleranþã se datoreºte numai împrejurãrii cã ne gãsim în
mijlocul anului ºcolar, însã, în cazul când nici pânã la 1 septembrie viitor nu vã
veþi conforma în totul dispoziþiunilor din ordinul de mai sus citat, ministerul este
ferm decis a vã retrage autorizaþiunea datã ºi a dispune închiderea ºcoalelor“.
Un ordin identic s-a dat ºi preºedintelui comitetului ºcoalelor bulgare.
Faþã cu acest ordin, comitetul se executã în parte. În adevãr, prin raportul
sãu nr. 236 din 14 mai a.c., preºedintele comunicã cã s-a separat clasa a IV-a
secundarã de bãieþi de clasa a IV-a secundarã de fete. Cât pentru grãdina de
copii „s-a redus numãrul copiilor astfel încât sã corespundã localul cu numãrul
restrâns ce a mai rãmas“.
Prin acelaºi raport se mai rãspunde la alt ordin ministerial comunicând cã,
dacã nu s-au înaintat încã actele profesorilor, cerut de autoritatea ºcolarã pe la
începutul anului ºcolar, cauza e cã actele n-au putut fi „traduse“.
Ministerul împinge iarãºi indulgenþa pânã a acorda un nou termen, ºi
anume 1 septembrie 1897, pentru prezentarea tuturor actelor ºi certificatelor de
studii ale dlor profesori ºi institutori ai ºcoalelor acelui comitet, precum ºi
pentru funcþionarea grãdinii de copii.
Toleranþa continuã a ministerului ºi spiritul sau conciliant trebuie sã fi fost interpretat de comitet drept slãbiciune, cãci altfel cele ce vor urma ar fi neexplicabile.
În mai a.c., comitetul cere, prin raportul sãu nr. 237, nici mai mult nici mai
puþin decât scoaterea cu desãvârºire a limbii române din programa claselor I ºi
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a II-a primarã ºi totodatã reducerea orelor acordate studiului acestei limbi în
clasele a III-a ºi a IV-a primarã.
De altfel, comitetul ºcoalei bulgare din Babadag, fãcând cauzã comunã cu
cel din Tulcea, a adresat un raport identic ministerului.
Pretenþiunile comitetelor nu se mãrginesc însã aici. În schimbul atitudinii lor
stãruitoare în nerespectarea legii, regulamentelor ºcolare ºi dispoziþiunilor
ministeriale, comitetele cer, o datã cu propunerea lor de a se suprima, respectiv
reduce, cursul de limba românã ºi prin aceleaºi rapoarte chiar, ca elevii lor de curs
primar sã nu fie obligaþi a trece examenul de fine de an la ºcoalele publice, ci sã
depunã acest examen în ºcoalele lor, înaintea unei delegaþiuni numite de minister.
În vedere însã cã ºcoalele bulgare nu aveau decât autorizarea provizorie; în
vedere cã unele din condiþiunile sub care se acordase aceastã autorizare, precum
acea privitoare la înaintarea actelor de studii ale profesorilor ºi institutorilor, nu
erau încã îndeplinite nici în momentul când se cerea delegaþiunea, aºa încât
corpul profesoral funcþionase fãrã autorizarea ministerului; în vedere cã din
cauza gravelor abateri de la ordinele ministeriale – precum menþinerea clasei a
IV-a secundare-mixte ºi a grãdinii de copii – se aplicase directorului ºcoalelor
bulgare din Tulcea pedeapsa avertismentului cu ameninþarea cã la noi abateri
ºcoalele vor fi închise; în vedere cã art. 62 din regulamentul ºcoalelor private
stabileºte cã numai „ºcoalele private cu programa statului pot obþine autorizaþiunea ca examenul de fine de an al ºcolarilor din clasa I, a II-a ºi a III-a primarã
sã se þinã în ºcoalã dinaintea unei delegaþiuni numitã de minister“: pentru toate
aceste consideraþiuni ministerul nu putu acorda cererea de a trimite delegaþi.
La comunicarea de cãtre minister cã nu se acordã delegaþiunea cerutã,
comitetul, prin organul preºedintelui sãu, rãspunse telegrafic cã nu li se pot
aplica dispoziþiunile din regulamentul ºcoalelor private ca „unora ce se vor
bucura de drepturile culturale acordate prin tratatul de la Berlin“!(127)
N-au întârziat de altfel cetãþenii noºtri români de naþionalitate bulgarã din
Dobrogea de a dovedi ºi de fapt cã nu se supun legii, netrimiþându-ºi elevii spre
a depune examenele de fine de an la ºcolile publice.
Faþã cu asemenea flagrantã cãlcare a articolului 11 din lege, ministerul fãcu
cunoscut comitetelor ºcoalei bulgare din Dobrogea cã li se vor închide ºcolile.
Aceastã ameninþare a fost suficientã pentru ca deodatã comitetele sã-ºi
schimbe atitudinea. Prin raportul sãu cu nr. 325 din 4 septembrie, comitetul din
Tulcea face o întâmpinare foarte respectuoasã ºi plinã de devotament, recunoscând formal cã a fost în trecut în opoziþiune cu regulamentele ºcolare, ºi cere
iertare, încheind cu cuvintele:
„Cunoscând, domnule ministru, stãruinþa dvoastrã pentru propãºirea culturii în tânãra generaþie a þãrii ºi dorinþa d-voastrã de a fi întotdeauna adevãratul
sprijinitor al interesului obºtesc, cu cel mai profund respect venim a vã ruga sã
binevoiþi a ne dispensa de pedeapsa ce am meritat ºi sã lãsaþi liber pe viitor
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institutul nostru de a fi frecventat de copii înscriºi de naþionalitate bulgarã,
promiþându-vã, domnule ministru, cã pe viitor vom respecta cu cea mai mare
stricteþe prescripþiunile legii“.
Vãzând cã comitetele îºi recunosc greºelile din trecut ºi încrezându-mã în
îndreptarea lor, am revenit asupra hotãrârii luate de a se închide ºcolile bulgare
ºi m-am mãrginit a dispune cã revizorul sã supunã obligativitãþii ºi sã înscrie din
oficiu în ºcolile publice primare parte din copii, în baza art. 21 din regulamentul
din 27 mai 1896, conform cãruia se înscriu din oficiu în ºcolile publice copiii
preparaþi în particular care nu s-au prezentat la examenul de fine de an.
Dacã dispoziþia din acest articol se aplica cu stricteþã, toþi copiii din ºcolile
bulgare ar fi trebuit sã fi înscriºi din oficiu, deoarece niciunul nu se prezentase
la examen.
Intenþiunea mea era însã pe de o parte de a da a înþelege tuturor, prin aplicarea acestei mãsuri, cã pe viitor sunt ferm hotãrât a aplica legea fãrã ºovãire, pe
de alta de a lãsa ºcolilor bulgare dreptul de a-ºi înscrie copiii neînscriºi din
oficiu în ºcolile publice. Am mai dispus, în conformitate cu art. 10 din lege,
amendarea cu 2 sau 5 lei a reprezentanþilor legali ai copiilor care n-au fost
prezenþi la examen.
Dar aceastã indulgenþã a rãmas ºi de data aceasta fãrã efectul dorit. Seria de
cãlcãri de dispoziþiuni ministeriale, de regulamente ºi chiar de articole precise
de lege s-a mai completat cu o nouã foarte gravã abatere, primindu-se în ºcoalã
elevii înscriºi din oficiu în ºcolile publice ºi care nu mai aveau dreptul, prin
urmare, de a frecventa institutele private.
Toþi elevii de cetãþeni români ºi naþionalitate bulgarã din Tulcea înscriºi din
oficiu în ºcoalele publice de revizorul ºcolar, în baza ordinului ministerului nr.
58.240/15.441, continuã astãzi încã a frecventa ºcoalele bulgare; iar când
revizorul a trecut în ziua de 4 octombrie pragul ºcoalei spre a îndemna comitetul
la respectul legilor, el a fost primit cu injurii ºi ameninþãri.
O asemenea anarhicã stare de lucruri nu poate dãinui.
Cu atât mai vârtos trebuie sã pãºeascã ministerul la mãsuri decisive, cu cât,
ºi cu prilejul cercetãrilor din ultimele zile, fãcute de inspectorul general al
învãþãmântului primar ºi normal-primar, s-a dovedit cu prisosinþã cã toatã
lucrarea din ºcoalele bulgare este însufleþitã de un spirit franc anti-românesc.
Iatã câteva probe.
I. Am menþionat mai sus de surprinzãtoarea cerere a comitetelor din Tulcea
ºi Babadag de a suprima limba românã din clasele I ºi a II-a primarã ºi de a se
reduce numãrul de ore la celelalte clase. Natural cã s-a rãspuns cu un categoric
nu. Aceasta însã nu a împiedecat ca numãrul de ore din toate clasele sã fie
simþitor redus în raport cu trecutul. Pentru anul ºcolar trecut, numãrul de ore
fixate pentru cursurile de fãcut în limba românã era cum s-a vãzut mai sus:
pentru clasa I 10, pentru clasa a II-a 10, pentru clasa a III-a 14, pentru clasa a
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IV-a 15. În anul ºcolar curent numãrul de ore de lecþiuni fãcute în limba românã
este de 6 la clasa I, 6 la clasa a II-a, 8 la clasa a III-a ºi 8 la clasa a IV-a. În cele
8 de la clasele a III-a ºi a IV-a intrã ºi câte 2 ore de istoria românilor.
În adevãr, dacã copiii de cetãþeni români din ºcoalele particulare sunt datori a
depune examenul de fine de an la ºcoalele publice ºi [fiindcã] cei din ºcoalele
bulgare nu ºtiu de regulã limba româneascã de acasã, natural cã le-ar trebui, pentru
limba românã, spre a fi bine pregãtiþi pentru examene, un numãr de ore mai mare
decât cel de care au nevoie copiii de naþionalitate românã. Cel mult s-ar putea
susþinea, deºi cu foarte puþin temei, cã ar fi suficient acelaºi numãr de ore de limba
românã la ºcoalele private ca ºi la ºcoalele publice. Totuºi raportul e invers.
Numãrul orelor de limba românã pe sãptãmânã:
În ºcoalele publice
În ºcoalele bulgare
(Anul ºcolar 1897–1898)

Clasa I
10
6

Clasa a II-a
8
6

Clasa a III-a Clasa a IV-a
10
10
6
6

Numãrul restrâns de ore destinat limbii române în ºcoala primarã este o
dovadã sigurã cã comitetele ºcoalelor bulgare n-au luat niciodatã în serios
obligaþiunea de a-ºi prezenta copiii la examenele de fine de an la ºcoalele
publice. Se mai constatã din numãrul de ore, aºa cum e fixat, puþina însemnãtate
datã cunoaºterii limbii române, dar nici nu mai e nevoie de asemenea constatãri.
Desigur, foarte surprinzãtor e cã în clasa I primarã nu se învaþã nici mãcar
alfabetul nostru. În cele 6 ore de limba românã nu se fac decât mici conversaþiuni, fãrã cel mai mic început de citire ºi scriere în limba românã. Tocmai în
clasa a II-a se începe învãþarea literelor latine, dar ºi aici cât mai târziu.
În ziua de 8 octombrie, deci cu mai bine de o lunã de la începerea anului
ºcolar, subiectul lecþiunii în clasa a II-a primarã era scrierea literelor în din alfabetul român.
Dispoziþia de a nu se învãþa literele latine în clasa I primarã e luatã de
actualul director, dupã propria sã afirmaþiune
II. În anul ºcolar expirat, funcþionau, ca profesori ºi institutori de limba
românã la ºcoalele bulgare din Tulcea, persoane cu titluri superioare celor din
anul ºcolar curent.
Aºa, cursul de limba românã ºi de istoria românilor la ºcoala secundarã de
bãieþi era predat de dl Timus, profesor la gimnaziul clasic din Tulcea, iar la
cursul primar funcþiona ca institutor dl Timofti, învãþãtor detaºat.
Aceste persoane însã, tocmai pregãtite pentru misiune, au fost înlãturate ºi
înlocuite cu dascãli mai puþin calificaþi.
Astãzi funcþioneazã la cursul secundar Diaconul Costin, slab ca profesor,
iar la cursul primar un tânãr Constantinescu Ilie, posedând 5 clase de liceu real,
ºi d-rele Dedulescu ºi Bãbeanu, numai cu primele clase secundare.
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Înlocuirile acestea sã se fi fãcut oare în dorinþa de a da o mai mare însemnãtate, cursului de limba ºi istoria românã în ºcoalele bulgare?
III. Mai bine decât din cele ce preced, reiese, din urmãtorul fapt, spiritul
care domneºte în ºcoalele bulgare din Tulcea ºi Babadag.
Pentru studiul geografiei Bulgariei par a fi utilizate mai mult sau poate
chiar exclusiv hãrþi fizice. Cu prilejul inspecþiei, în adevãr, s-au gãsit agãþate de
pereþi asemenea hãrþi, în care Dobrogea apare ca fãcând parte integrantã din
Bulgaria, iar nu ºi hãrþi politice, din care desigur ºcolarii ºi-ar face o idee mai
exactã de actuala stare de lucruri.
ªi mai straniu este cã în hãrþile reproduse în toate manualele aºa numite
„ºtiinþã despre patrie“, fie aceste hãrþi al Bulgariei în special fie ale Peninsulei
Balcanice, Dobrogea figureazã de asemenea ca parte integrantã din Bulgaria.
Aceastã din urmã constatare a fãcut-o dl Bogdan, profesor universitar,
cãruia i se trimisese de minister, spre cercetare, o parte din cãrþile de ºcoalã
întrebuinþate în institutele particulare bulgare din Dobrogea.
Prin raportul sãu, dl Bogdan mai aratã cã în manualele menþionate se spune
în toate, aproape cu aceleaºi cuvinte: „Dobrogea este o þarã curat bulgãreascã“, cã
în „Povestiri scurte din istoria Bulgarã“ de Bobcev, Filipopol 1883, se spune la p.
57, acelaºi lucru: Dobrogea este o þarã bulgãreascã pe care românii vor s-o
romanizeze; cã în „Cartea de cetire pentru clasa IV“ de Saranov, Filipopol 1893,
p. 23, Dobrogea nu e cuprinsã pe hartã în România; cã în „Atlasul ºcolar“ de
Danov, Filipopol 1891, la harta Peninsulei Balcanice, România nu este pusã sub
un termen general, ci sunt însemnate numai provinciile Valachia mare ºi micã,
Moldova ºi Dobrogea.
Pasajul cel mai caracteristic însã care ne lumineazã pe deplin asupra sentimentelor ce se împlântã în elevii ºcoalelor bulgare din Dobrogea, prin mijlocul
manualelor didactice ce li se dau în mânã, se gãseºte în „Manualul pe scurt de
geografie generalã“ de S. Christov, Filipopol 1895, p. 169, în care se spune:
„Congresul din Berlin a dat României partea sud-esticã a Bulgariei, adicã
Dobrogea, pe care o stãpânesc pânã astãzi ºi se silesc în tot chipul sã contopeascã
pe bulgari cu românii, ca sã nu se mai audã niciodatã numele de Bulgar acolo
unde s-a întemeiat vechea împãrãþie bulgãreascã ºi s-a auzit numele de Bulgari“.
Cred cã nu mai rãmâne nimãnui nicio îndoialã cu privire la adevãratele tendinþe ce se urmãresc în aceste ºcoale, faþã de care ministerul s-a arãtat continuu
atât de tolerant!
IV. Foarte surprinzãtor este modul cum se þin matricolele la ºcoalele bulgare
din Tulcea.
Sunt douã rânduri de matricole: unele româneºti, întocmite dupã formularele noastre oficiale, altele bulgare. Cele româneºti sunt þinute numai de formã. Astfel nu s-a gãsit trecutã nicio singurã notã în matricola pe anul ºcolar
expirat 1896–1897, toate rubricele rãmânând în alb.
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Cu aceasta însã s-a cãlcat art. 57 din regulament, care prevede cã „fiecare
ºcoalã cu programã proprie trebuie sã aibã registrele (anume matricole, registru
de prezenþã a profesorilor ºi registrul pentru inspecþiuni), þinute în limba românã“.
O incorectitudine mai mult, deci, de care s-a fãcut vinovatã administraþia
ºcoalelor bulgare din Tulcea.
V. Din matricolele þinute în limba bulgarã, singurele în care sunt trecute
notele dobândite de ºcolari, se constatã cã se practicã un sistem de notare
deosebit de cel adoptat de regulamentele noastre ºcolare.
Rãspunsurile ºcolarilor se coteazã cu notele de la 1–6, nu pânã la 10. Dl
director a dat explicaþiunile cã rãmân repetenþi cei cu note mai mici de 3.
În vedere cã promovãrile se fac dupã un alt sistem, regulamentul respectiv
trebuie sã aibã aprobarea ministerului. Aceastã aprobare nici n-a fost cerutã.
* * *
Rezumând toate cele relatate, constatãm, dlor miniºtri, cã ºcoalele bulgare
din Tulcea ºi Babadag ºi mai cu seamã cele dintâi funcþioneazã actual:
1. Cu ºcolari care au pierdut dreptul de a urma la ºcoalele particulare, ca
fiind înscriºi, drept pedeapsã, din oficiu, în ºcoalele publice (sunt peste 250
ºcolari, în aceastã situaþie neregulatã).
2. Cu profesori ºi institutori neautorizaþi încã de minister.
3. Cu un numãr de ore cu totul reduse la limba românã – redus atât faþã cu
numãrul de ore stabilit de inspectorul circumscripþiei Bucureºti, la începutul
anului ºcolar trecut, în înþelegere cu direcþia ºi comitetele ºcoalelor, cât ºi faþã
cu numãrul de ore din orarul nostru oficial.
4. Cu matricolele româneºti rãmase în alb.
5. Cu regulament de promovare neaprobat. Adãugând la acestea continuile
cãlcãri fãþiºe de lege, regulamente ºi ordine ministeriale, precum ºi sãdirea în
minþile ºcolarilor de idei subversive cu privire la actuala stare de lucruri –
dovadã despre aceasta hãrþile ºi manualele introduse în ºcoalã – vom avea
icoana completã a situaþiei.
Se impune acum întrebarea: cui incumbã, în primul loc, rãspunderea celor
ce se petrec în ºcoalele bulgare? Directorii ºcoalelor, ºi anume dl G.L. Razlogoff, directorul ºcoalei din Tulcea, precum ºi dl P. Marinov, directorul ºcoalei
din Babadag, au declarat amândoi cã nu lucreazã decât sub ordinele comitetelor,
ordine pe care datori sunt sã le execute. Ei n-ar fi decât funcþionari salariaþi ºi
ca atare au a se supune dispoziþiunilor luate de cei care i-au pus în fruntea
ºcoalelor. Aºadar, dacã s-au cãlcat legea ºi regulamentele, dacã institutele de sub
conducerea lor nu ºi-au prezentat elevii la examenele de fine de an, dacã copiii
înscriºi din oficiu în ºcoalele publice continuã a urma în institutele lor, dacã
limba românã se predã într-un numãr mult mai mic de ore decât se hotãrâse etc.
etc., nu a lor este vina ºi rãspunderea, ci a comitetelor.
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Se poate admite oare ca, tocmai cei chemaþi în fruntea ºcoalelor, cei mai
mulþi dintre toþi, sã nu aibã nicio înrâurire?
Adevãrul este cã dânºii, ºi îndeosebi dl Razlogoff, sunt conducãtorii ºi nu e
admisibil cã ei sã fie cei conduºi. Acest director al ºcoalelor din Tulcea este doctor
în filosofie ºi pedagogie de la Lipsca, e fost funcþionar superior în administraþia
învãþãmântului dintr-un stat vecin. Nu e supus dobrogean, ci e nãscut într-unul din
satele bulgare din vilaetul(128) Salonicului. Dupã toate informaþiunile culese de la
administraþia judeþului ºi de la particulari, d-sa este acela care înteþeºte spiritele ºi
care provoacã la nesupunere faþã cu legea ºi regulamentele.
Aºa fiind, comitetul nu-i serveºte dlui Razlogoff decât drept pierdea,
îndãrãtul cãreia sperã sã poatã continua, fãrã a fi molestat, acþiunea sa nu tocmai
amicalã statului în care s-a adãpostit pentru moment.
Nu urmeazã însã deloc din cele zise cã comitetele ar putea fi dezvinovãþite:
ele singure ºi-au lãsat acest cap conducãtor ºi doresc, ca buni soldaþi, ca
generalul lor sã rãmânã la adãpostul oricãrei bãnuieli. De altfel nu se poate trece
cu vederea, sub niciun cuvânt, atitudinea unora din membrii comitetului de
Tulcea, în ziua de 4 octombrie, faþã de revizor.
La ºcoala bulgarã din Babadag situaþia este aceeaºi.
Directorul se adãposteºte îndãrãtul comitetului, întocmai cum face cel din
Tulcea; iar comitetul, cãutând sã fie la înãlþimea celui din capitala judeþului, e
tot atât de puþin dispus la respectul legilor.
Dovadã despre aceasta avem faptul cã, dupã ce declarase revizorului cã, cu
începere de luni 6 octombrie, nu va mai primi în ºcoalã pe cei 25 copii înscriºi
din oficiu în ºcoalele publice, în acea zi, 6 octombrie, comitetul a gãsit mijlocul
de a nu se þinea de cuvânt, suspendând cursurile sub pretext de reparaþiuni de
mobilier ºcolar.
Se spera cã ministerul va reveni asupra hotãrârii de a obliga pe acei copii
de a urma la ºcoalele publice ºi cestiunea era deci de a câºtiga timp.
Stratagema însã era prea din cale afarã simplã, spre a fi putut induce în
eroare. Reparaþia mobilierului era un simplu pretext.
Faþã cu toate cele constatate, în vedere cã s-au cãlcat legea ºi regulamentele
cu ºtiinþã ºi stãruinþã, datoria subsemnatului ar fi sã dispun închiderea ºcoalelor
bulgare din Tulcea ºi Babadag.
Considerând însã cã nu sunt vinovaþi atât pãrinþii, cât directorii ºi comitetele,
precum rezultã lãmurit din toate cele ce preced, am onoare a vã ruga, dlor
miniºtri, sã binevoiþi a mã autoriza sã nu închid încã ºcoalele, ci sã mai fac o ultimã încercare, cerând depãrtarea directorilor ºi schimbarea comitetelor ºcolare.
Totodatã voi lua toate mãsurile pentru intrarea imediatã în legalitate, mai cu
seamã în ceea ce priveºte pe ºcolarii înscriºi din oficiu în ºcoalele publice ºi din
care niciunul nu mai poate fi primit în ºcoalele particulare.
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Dacã nici pe aceastã cale nu se va ajunge la îndreptare, dacã nu se vor
respecta cu rigurozitate toate dispoziþiunile din lege ºi regulamente, voi dispune
închiderea definitivã a ºcoalelor din Tulcea ºi Babadag.
(Publicatã în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 102 din 1 noiembrie 1897,
p. 1235 ºi în ziarul „Voinþa Naþionalã“ din 18 octombrie 1897.)

10.
Deciziunea nr. 18328 din 21 martie 1898
prin care se instituie concursuri anuale de oinã
Având în vedere trebuinþa ce este de a se da în ºcoli o mare dezvoltare
exerciþiilor fizice, fãrã care educaþiunea tinerimii nu poate sã fie nici completã,
nici armonicã;
Având în vedere cã, pentru a se atinge acest scop, printre alte mijloace, unul
din cele mai eficace este ºi acela de a se cultiva jocurile care dezvoltã forþa,
agilitatea, curajul ºi iniþiativa individualã,
Decidem:
Se instituie concursuri anuale de joc de oinã, pentru ºcolarii ºcoalelor
primare ºi secundare, ºcoalelor normale primare ºi seminariilor.
Aceste concursuri se vor þine în fiecare an, în ziua de 10 mai, ºi vor face
parte din serbarea ºcolarã din acea zi sau vor fi distincte de dânsa.
Vor fi concursuri sau între echipe diferite luate din aceeaºi ºcoalã sau între
echipe luate din diferitele ºcoli ale aceluiaºi oraº sau între echipe luate din
ºcoale din oraºe diferite.
Premiul va consta dintr-un obiect de artã, pe care echipa învingãtoare îl va
conserva timp de un an, pânã la concursul urmãtor.
Un regulament anume va fixa detaliile acestor concursuri.
(Publicatã în „Monitorul Oficial“ din 15 aprilie 1898; în „Buletinul Oficial al Ministerului
Instrucþiunii“ nr. 113 din 15 aprilie 1898, p. 228: în „Colecþiunea legilor instrucþiunii“ 1864–1900,
p. 1397.)
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11.
Apel nr. 27653 din 20 mai 1898 cãtre persoanele
care au bunãvoinþã a da ajutoare bãneºti pentru
cumpãrarea de cãrþi la ºcolari sãraci
Foarte adeseori persoane binevoitoare dau ajutoare bãneºti pentru cumpãrare de cãrþi la copii sãraci din diferite ºcoli primare, urbane ºi rurale. Ministerul crede cã intrã în vederile acelor generoºi donatori, arãtându-le cã dorinþa
d-lor de-a veni în ajutorul copiilor studioºi, dar fãrã mijloace, se poate realiza
într-o mãsurã mai largã, dacã, cu banii oferiþi de d-lor, s-ar cumpãra cãrþi care
sã devie proprietatea ºcoalei, iar aceasta sã le împrumute pe câte un an copiilor
sãraci. Cu modul acesta aceeaºi carte poate servi de trei sau patru ori în loc de
a servi numai o datã.
Consideraþiunea aceasta este de mare însemnãtate, mai ales în comunele
rurale, unde lipsa de cãrþi este o piedicã serioasã pentru mulþi copii de a putea
urma la ºcoalã.
Din parte-i ministerul a luat mãsuri pentru ca, cu mijloacele pe care legea i
le pune la dispoziþie, sã formeze la fiecare ºcoalã primarã câte un asemenea stoc
de cãrþi pentru copiii fãrã mijloace. El va fi recunoscãtor persoanelor particulare
care ar voi sã dea aceeaºi direcþiune donaþiunilor lor.
Pentru aceasta, ele vor putea, ori sã cumpere înseºi cãrþile ce ar voi sã ofere
ºi sã le remitã dirigintelui sau directorului ºcoalei cãreia vor sã-i facã donaþiunea, ori sã consemneze suma ce oferã pe contul dlui Administrator al Casei
ªcoalelor, arãtând ºcoala în favoarea cãreia fac donaþiunea ºi orice alte
indicaþiuni ar crede necesare. Cu acele sume ministerul va procura ºcoalei
cãrþile cele mai potrivite, cartonate ºi în condiþiuni de preþ avantajos.
(Publicatã în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 117 din 15 ianuarie 1898,
p. 290.)

12.
Adresa nr. 49145 din 1898 cãtre rectori pentru facerea
regulamentelor reclamate de noua Lege a învãþãmântului
secundar ºi superior
Prin aplicarea noii legi din 23 martie 1898, asupra învãþãmântului secundar
ºi superior, care se face cu începere de la 1 septembrie 1898, devine necesarã
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revederea ºi completarea tuturor regulamentelor universitãþilor, pentru a le pune
în acord cu noua lege; vor mai trebui luate o serie de mãsuri, în acelaºi scop.
Expun aici toate punctele asupra cãrora socotesc necesar a atrage atenþiunea universitãþilor, arãtând ºi opiniunea ministerului pe unde este locul.
1. Organizarea generalã. Prin art. 54 din lege, se hotãrãºte în linii cu totul
generale cercul de activitate al fiecãrei facultãþi; pentru cea de drept, în particular,
acest cerc se lãrgeºte în mod considerabil, prin adãugirea ºtiinþelor de stat. De altã
parte, prin art. 67 al. III ºi IV, crearea, suprimarea sau schimbarea de destinaþie a
unei catedre universitare nu se poate face decât cu intervenþia universitãþii.
Aceste dispoziþiuni reclamã o discuþie aprofundatã din partea fiecãrei universitãþi pentru a lãmuri urmãtoarele puncte:
a) Organizaþia actualã a fiecãrei facultãþii este ea ceea ce trebuie sã fie, sau
trebuie modificatã în ceva, pentru a o pune în acord cu dispoziþiile noii legi atât
în ceea ce priveºte învãþãmântul superior cât ºi cel secundar?
Trebuie sã se aibã în vedere cã tendinþa legii noi este de a face ca universitãþile sã nu fie numai niºte ºcoli superioare, un fel de continuare a liceului, ci
niºte vaste centre de culturã, în care sã gãseascã lesne mijlocul de a se manifesta
întreaga miºcare culturalã a þãrii în ce are ea mai bun ºi mai înalt. De altã parte,
este evident cã noua organizare pe care o dã învãþãmântului secundar trebuie sã
aibã rãsunet ºi în organizarea universitãþilor, pe de o parte din cauza preparaþiunii deosebite pe care o vor avea viitorii studenþi, pe de altã parte pentru cã
universitãþile, pe lângã altele, au ºi datoria de a prepara profesori pentru învãþãmântul secundar.
b) Dacã se va gãsi cã organizarea vreunei facultãþi trebuie schimbatã, sã se
vadã în ce anume va consta acea schimbare? Va fi nevoie de cursuri noi? Unele
din catedrele actuale sã-ºi schimbe destinaþia? Ce sã se facã pentru ca recrutarea
corpului didactic secundar sã fie asiguratã pentru fiecare specialitate? Cum sã
se dispunã lucrurile pentru a se înlesni profesorilor secundari reunirea a douã
specialitãþi, cerutã de art. 24? Care vor fi relaþiunile, pe viitor, între diversele
cursuri ale aceleiaºi facultãþi sau chiar ale diverselor facultãþi?
Asupra acestui punct credem cã discuþia va trebui sã îmbrãþiºeze nu numai
mãsurile ce ar fi a se lua la moment, ci sã priveascã viitorul pentru un interval de
timp cât se va putea mai lung. Va trebui sã se alcãtuiascã un plan sistematic de
transformare gradatã, care sã se desãvârºeascã într-un numãr determinat de ani.
În aceastã lucrare se va cãuta a se utiliza în modul cel mai raþional elementele
existente, iar creaþiunile nu se vor prevedea decât în limita puterilor financiare
ale þãrii ºi potrivit cu personalul de care se poate dispune. Un plan prea vast ar fi
inaplicabil ºi, în loc de a face bine, va face mult rãu, prin perturbarea ce ar aduce
în actuala stare de lucruri, fãrã a putea pune în loc ceva stabil ºi desãvârºit.
Planul de reorganizare va trebui sã prevadã, an cu an, schimbãrile ºi creaþiunile ce vor fi a se face, precum ºi mijloacele de a se realiza. Pentru
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îmbunãtãþirile care nu s-ar putea face decât cu oarecare precauþiuni luate din
vreme, va trebui sã se indice care anume vor fi aceste precauþiuni.
Credem util a aminti aici cã aplicarea noii legi, în ceea ce priveºte programele învãþãmântului secundar, nu va fi complet terminatã decât în ianuarie
1903, când va trece examenul de absolvire de liceu prima serie de ºcolari care
vor fi terminat liceul dupã noua organizaþie ºi dupã noile programe.
c) Prin art. 60 se hotãrãºte cã fiecare universitate va elibera ºi diplome de
licenþã ºi diplome de doctorat.
Pentru patru din cele cinci facultãþi, dispoziþia aceasta implicã o transformare considerabilã. Pentru facultatea de drept, transformarea este ºi mai însemnatã, din cauza adãugirii ºtiinþelor de stat(129).
Universitãþile vor avea sã vadã când ºi cum va fi oportun a se crea diploma
de doctor, pentru fiecare facultate în parte, având în vedere mijloacele de care
dispun ºi de care poate sã mai dispunã în viitor. Tot aºa, se va vedea când ºi cum
se vor putea organiza cursurile de ºtiinþe de stat, pe lângã facultãþile de drept.
Pãrerea noastrã este cã pentru amândouã aceste lucrãri, universitãþile noastre posedã însemnate elemente care ar permite ca în foarte scurt timp prevederile legii, asupra acestor puncte, sã poatã deveni o realitate.
În adevãr, creaþiunile de catedre universitare, fãcute de la 1864 încoace, nu
s-au fãcut dupã niciun plan determinat. Rezultatul a fost cã dacã pe de o parte
s-a completat, în genere destul de bine, organizarea universitarã în ceea ce priveºte diploma de licenþã, pe de alta s-au înfiinþat unele catedre care ies întrucâtva din sfera acestei diplome. Acestea vor putea fi utilizate, în vederea doctoratului ºi a secþiunii de ºtiinþe de stat.
Mai este încã un element preþios pe care se poate conta. Art. 75 cere ca,
pentru fiecare profesor, numãrul orelor de curs, conferinþe ºi lucrãri practici sã
nu fie mai mic de 6 pe sãptãmânã. Aceastã dispoziþie va aduce în universitãþi un
adaos de activitate ºtiinþificã nu neînsemnat, ºi care va putea ºi el servi.
d) Tot cu privire la organizarea facultãþilor, art. 54 prevede împãrþirea lor în
secþiuni, dupã cum este azi. Universitãþile vor avea sã vadã dacã actuala
împãrþire a diverselor facultãþi trebuie menþinutã sau nu. Pentru facultãþile de
ºtiinþe ºi pentru cele de filosofie(130) ºi litere, credem cã organizarea actualã nu
are nevoie de schimbare; ea este foarte raþionalã ºi, de altfel, pentru facultãþile
de filosofie ºi litere, ea a fost alcãtuitã ºi cu vedere la ideile ce dominã în noua
lege. Socotim însã cã va fi util a se studia relaþiunile dintre diversele secþii ale
aceleiaºi facultãþi, atât în vederea fortificãrii studiilor din fiecare prin ajutorul ce
se poate gãsi în alte secþii, cât ºi pentru a înlesni formarea corpului didactic
secundar dupã exigenþele legii noi.
La facultatea de medicinã, multiplicitatea catedrelor, a lucrãrilor practice,
precum ºi dispoziþia din art. 75, amintitã mai sus, credem cã vor necesita
formarea, dacã nu de secþiuni, cel puþin de oarecare specializãri. Acesta este
unul din punctele cele mai delicate de care vor avea a se ocupa universitãþile.
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La facultãþile de drept, ni se pare cã introducerea ºtiinþelor de stat impune
despãrþirea facultãþilor în câte douã secþiuni, care desigur vor avea unele cursuri
comune.
Cât pentru facultatea de teologie, nu credem cã e necesarã aceastã subîmpãrþire.
e) Cursurile, conferinþele ºi lucrãrile practici în seminarii, în institute ºi în
laboratorii vor trebui regulate cu multã preciziune, în legãturã unele cu altele, în
ceea ce priveºte natura lor, timpul de lucru, importanþa lor la examene, obligaþiunea de a le urma, modul de control al frecventãrii etc.
2. Taxele de laborator. Art. 54, al. IX, prevede plata unei taxe, pentru a
acoperi cheltuielile de material în laborator. Profesorii ºefi de la laboratorii vor
trebui consultaþi asupra cifrei acestei taxe, pentru fiecare laborator în parte.
Deoarece aceastã taxã va fi perceputã chiar cu începerea anului ºcolar, la
1 octombrie viitor, vã rog sã binevoiþi a cere acest aviz cât mai neîntârziat ºi a
ni-l înainta împreunã cu observaþiunile Dvs.
3. Constituirea Senatului universitar. Senatul universitar este organul principal al administraþiunii universitare ºi ca atare constituirea lui cât mai neîntârziatã
se impune, deoarece fãrã dânsul nu se pot aplica o mulþime din dispoziþiile legii.
De altã parte însã tocmai importanþa acestei prime alegeri impune ca, dacã
se poate, profesorii universitari sã participe la dânsa.
De aceea, am onoarea a vã ruga sã binevoiþi a aviza chiar de pe acum pe
fiecare profesor în parte, prin scrisori personale, convocându-i pe toþi pentru ziua
de 25 septembrie, orele 10 dimineaþa, în cancelaria universitãþii. Propun ziua
aceasta, pentru cã credem cã pânã atunci toþi sau mai toþi profesorii vor fi reuniþi
în oraº. Dacã credeþi cã o altã zi ar conveni mai bine din acest punct de vedere,
puteþi sã o alegeþi în loc de 25 septembrie, nu însã mai târziu de 30 septembrie.
La alegere vor fi supuºi rectorul, decanii ºi membrii ordinari ai Senatului.
Alegerea rectorului ºi a decanilor se impune, deoarece, prin aplicarea legii noi,
se schimbã în mare parte condiþiunile lor legale.
Este bineînþeles cã alegerea o veþi prezida d-voastrã ºi cã ea se va face dupã
art. 81, 82 ºi 84 din lege.
4. Admisiunea studenþilor în diversele secþiuni ale facultãþilor. Art. 57 din
lege nu precizeazã la ce secþiuni anume din fiecare facultate se vor putea înscrie
studenþii absolvenþi ai diverselor secþiuni din liceu. Aceastã omisiune s-a fãcut
într-adins, pentru cã s-a crezut cã cel mai bun judacãtor în aceastã materie va fi
facultatea însãºi. Afarã de aceasta, legiuitorul nu a voit sã prejudice, chiar prin
lege, modul cum fiecare facultate se va subdivide în secþiuni, deoarece aceastã
subdiviziune se poate schimba cu timpul dupã trebuinþele învãþãmântului ºi
potrivit ºtiinþei.
Dar acum se impune ca universitãþile înseºi, cãrora art. 60 le dã acest drept,
sã hotãrascã asupra acestui punct.
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Chestiunea nu este urgentã, de vreme ce primii absolvenþi ai liceelor dupã
legea nouã nu se vor prezenta la porþile universitãþii decât la octombrie 1903.
Pânã atunci se vor înscrie în universitãþi bacalaureaþii ieºiþi sub regimul legii
vechi ºi absolvenþi de 7 clase de liceu, fie dintr-un liceu al statului, fie dinaintea
unei comisii de examene particulare; pentru aceºti din urma, se vor avea în
vedere art. 109 din lege ºi art. 316–325 din regulamentul pentru ºcolile secundare promulgat la 7 august 1898.
Ar fi însã locul ca, pânã la aplicarea deplinã a legii noi, sã se precizeze bine
care sunt secþiile de facultãþi în care se pot înscrie absolvenþii de 7 clase ai
liceelor reale actuale.
5. Regulamentul de ordine ºi disciplinã a studenþilor. Dupã iniþiativa luatã de
minister, universitãþile au elaborat în comun un proiect de regulament de ordine ºi
disciplinã pentru studenþi. Din diverse împrejurãri nu a fost sancþionat pânã astãzi.
Acum se cuvine ca el sã fie revizuit, pentru a se pune de acord cu legea
nouã, în pãrþile unde acest acord nu ar exista. Sarcina aceasta, dupã lege, revine
rectorilor ºi decanilor universitãþilor, împreuna cu un delegat al ministerului. E
foarte de dorit ca aceastã lucrare sã se facã fãrã nicio întârziere ºi, cum partea
cea mai grea a lucrului este deja fãcutã, credem cã aceea ce mai rãmâne se va
face lesne.
Vom convoca, pentru acest scop, pe ziua de 10 octombrie, în Bucureºti pe
rectorii ºi decanii ambelor universitãþi. Alegem ziua aceasta pentru a da timp
ambelor Senate sã se constituie.
6. Regulamentele facultãþilor. Art. 60 din lege cere ca regulamentele
facultãþilor sã fie comune ambelor universitãþi. Aceastã lucrare este deja fãcutã
pentru facultãþile de litere ºi de medicinã, al cãror regulament comun este deja
sancþionat ºi pentru cele de drept. Aceste lucrãri însã vor fi modificate ºi
completate, în pãrþile unde legea nouã ar cere aceasta, cum ar fi, spre exemplu,
tot ce priveºte înfiinþarea diplomei de doctorat, precum ºi felul certificatului de
absolvire de liceu cu care studenþii se vor putea înscrie în diversele secþiuni.
Pentru facultãþile de ºtiinþe ºi de teologie, lucrarea trebuie fãcutã de acum înainte.
Pentru acest scop, vã rog sã binevoiþi a lua dispoziþii pentru ca fiecare
facultate sã numeascã delegaþii pe care-i cere art. 60, al. III; aceºti delegaþi vor
fi aleºi cel mult pânã la 25 septembrie, iar comisiile mixte, împreunã cu delegaþii ministerului, vor fi convocate în Bucureºti la 1 octombrie viitor. Veþi binevoi a ne comunica numele delegaþilor aleºi îndatã dupã alegerea lor.
7. Echivalenþa diplomelor ºi certificatelor din strãinãtate. Dupã art. 61,
universitãþile vor avea a se pronunþa asupra echivalenþei diplomelor ºi certificatelor din strãinãtate. Anume rectorul ºi decanii facultãþilor de litere ºi de
ºtiinþe vor avea a judeca diplomele ºi certificatele de absolvire a învãþãmântului
secundar; iar diplomele ºi certificatele de studii universitare se vor judeca de
cãtre consiliul facultãþii respective.
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Cât pentru certificatele de studii secundare înainte de absolvire, ele vor fi
deferite ministerului; acestea sunt în legãturã cu examenele ºi promoþiunile de
curs secundar, care nu intrã în atribuþiunile Universitãþilor.
Recunoaºterea echivalenþei certificatelor ºi diplomelor strãine trebuie sã se
facã pe viitor dupã niºte norme mai certe decât pânã acum. Pentru a înlesni
lucrarea universitãþilor în aceastã materie, ministerul a luat mãsuri pentru a li se
procura toate legile, regulamentele ºi programele dupã care se elibereazã în
strãinãtate diplomele universitare (bacalaureat, candidaturã, licenþã, doctorat
etc.) precum ºi cele privitoare la absolvirea cursului secundar (gimnaziul, liceul,
clasic sau real etc.). Când universitãþile vor fi în posesiunea acestor documente,
va fi indispensabil ca ele sã elaboreze un regulament comun, care sã stabileascã
cu preciziune ºi o datã pentru totdeauna: cu ce titlu românesc corespunde fiecare
din titlurile liberate de ºcolile secundare ºi superioare din strãinãtate. Vã rog sã
binevoiþi a lua act de aceasta ºi, când va veni momentul, sã luaþi înþelegere cu
dl rector al celeilalte universitãþi, pentru a duce la bun sfârºit aceastã lucrare, pe
care o considerãm, nu ca pe una din cele mai grele, dar desigur ca pe una din
cele mai indispensabilã ºi mai însemnate.
8. Cursurile libere fãcute în universitãþi. Prin art. 55 din lege, se prevede
putinþa deschiderii, pe lângã universitãþi, de cursuri libere ºi gratuite asupra
oricãrei ramuri de ºtiinþe, de cãtre persoane care nu aparþin corpului profesoral
universitar.
Scopul acestei dispoziþiuni a fost de a face din fiecare universitate un centru,
împrejurul cãruia sã se grupeze o activitate ºtiinþificã cât mai întinsã. Se întâmplã
de multe ori cã persoane care nu aparþin corpului universitar, uneori chiar lipsite
de titluri universitare, sã fie în poziþiune a pune la dispoziþiunea altora cunoºtinþe
utile. Aceasta, poate chiar dacã nu ar fi vorba decât de cunoºtinþe care sã se
raporteze numai în mod indirect la obiectul obiºnuit studiilor universitare, va fi
totuºi un beneficiu pentru universitate a grupa în jurul ei o miºcare intelectualã
cât mai întinsã ºi capacitãþi cât mai numeroase ºi mai variate.
Aceastã creaþiune mai are ºi o altã însemnãtate; este cã dã universitãþii
caracterul unei tribune de pe care ºtiinþa înaltã sã fie expusã în toatã libertatea,
condiþie indispensabilã pentru libera ei dezvoltare.
De altã parte însã se cuvine a se evita putinþa ca la universitate sã se profeseze teorii contrare siguranþei statului, bunelor moravuri ºi instituþiilor þãrii.
De aceea art. 55 prevede în ce chip se dau autorizaþiile pentru deschiderea
acestor cursuri ºi prevãd ºi mijlocul de a le închide, când ar fi nevoie.
Organul principal în aceastã chestiune este Senatul Universitãþii, pentru cã
s-a socotit cã asemenea lucruri intereseazã nu numai cutare facultate, ci universitatea întreagã, ca instituþiune de înaltã culturã. Totuºi avizul motivat al
facultãþii respective este indispensabil, pentru a pune pe Senat în poziþiune de a
decide în cunoºtinþã de cauzã.
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Procedura de urmat ar fi aceasta:
Cel care doreºte a deschide cursul, se adreseazã cãtre rectorul universitãþii,
cu o cerere, în care se aratã: numele, pronumele ºi adresa sa; titlurile sale academice sau indicaþia studiilor fãcute de dânsul, în orice fel ar fi, ºi a lucrãrilor
sale ºtiinþifice; arãtarea, în linii generale, a materiei ce-ºi propune sã trateze;
numãrul probabil de lecþiuni care îl va li necesar.
Rectorul va înainta cererea decanului facultãþii, la care se raportã obiectului
cursului; dacã acel curs se raportã Ia mai multe facultãþi, cererea se va înainta
în copie la toþi decanii respectivi. Aceºtia convoacã consiliul profesorilor
titulari, care se pronunþã, prin aviz motiv[at], dacã trebuie sã se dea învoirea
cerutã. Avizul facultãþii, sau al facultãþilor, se va înainta de decan rectorului,
care-l va supune Senatului universitar. Hotãrârea Senatului se va înainta apoi de
rector ministerului, spre aprobare.
Dacã învoirea de a se deschide cursul s-a dat, rectorul va hotãrî orele ºi sala
în care se va þine cursul ºi le va comunica celui în drept. Aceste indicaþiuni se
vor aduce ºi la cunoºtinþa studenþilor ºi a publicului, prin afiºe puse în universitate ºi prin publicare prin Monitor ºi în Buletinul ministerului.
Rectorul are dreptul ca, prin sine sau prin alte persoane, sã privegheze
cursurile acestea. Îndatã ce ar vedea cã ele nu servesc întru nimic intereselor
ºtiinþei sau cã sunt atingãtoare pentru bunele moravuri, pentru legile ºi instituþiile
þãrii, el va convoca Senatul pentru a cere închiderea cursului. Dacã Senatul
aprobã închiderea, hotãrârea lui se trimite ministerului, spre aprobare. În caz de
urgenþã, rectorul va putea închide cursul imediat, rãmânând ca dezbaterea
Senatului ºi aprobarea ministerului pentru închidere sã se dea în urmã.
În fine, închiderea cursului se va putea face ºi din iniþiativa ministerului,
dupã ce va fi luat avizul Senatului.
Toate aceste dispoziþiuni vor trebui sã facã parte din regulamentul de
administraþiune al universitãþilor, despre care vom vorbi mai jos.
Am onoarea a va încunoºtiinþa cã ministerul a pus în vederea celor doritori
de a deschide vreun curs liber, sã facã cerere rectorului. Cu aceste cereri
d-voastrã veþi urma dupã art. 55 din lege ºi dupã lãmuririle de mai sus.
9. Docenþii ºi agregaþii. Ministerul va elabora în curând un regulament,
pentru numirea docenþilor, agregaþilor ºi profesorilor universitari.
Din partea lor însã universitãþile au a stabili, în privinþa acestora, oarecare
lucruri însemnate:
a) Examenul de abilitare pentru docenþã se poate þine, nu numai dupã
cererea candidaþilor la aceastã calitate, dar ºi dupã propunerea universitãþii.
Dacã universitatea gãseºte cã e necesar a se face examen de docenþã pentru o
specialitate, ea face propunere ministerului, care, aprobând, publicã examenul
cu ºase luni înainte. Va trebui dar ca universitãþile sã vadã care sunt specialitãþile
pentru care se simte trebuinþa de docenþi ºi sã-ºi facã propunerile din vreme,
pentru a se anunþa examenul.
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b) Sunt în momentul acesta mai multe catedre universitare vacante. Art. 68 din
lege aratã modul cum trebuie sã se facã suplinirea lor. Însã, deoarece deocamdatã
nu avem nici docenþi, nici agregaþi, poate ar fi locul ca consiliul facultãþilor
respective sã vadã dacã gãsesc ca suplinitorii actuali sã continuie cu suplinirea pânã
la formarea de docenþi ºi de agregaþi, sau dacã cred cã unii din ei ar trebui
schimbaþi. În acest din urmã caz, consiliile vor face ºi recomandãrile necesare.
10. Necesitatea unui regulament de administraþie interioarã a universitãþilor. Este de absolutã trebuinþã alcãtuirea uimi regulament de administraþie
interioarã al universitãþilor. Dacã pânã astãzi s-a putut merge fãrã dânsul, cauza
a fost cã universitãþile nu luaserã încã dezvoltarea pe care o au astãzi; afacerile
lor nu erau numeroase, nici complicate, ºi oarecare reguli tradiþionale erau de
ajuns pentru a o conduce. Altã cauzã mai era cã legea din 1864 conþinea, în
acesta privinþa numeroase prescripþiuni de detalii, care puteau întrucâtva þinea
locul unui regulament. Astãzi însã universitãþile au devenit niºte organisme
foarte vaste ºi complicate, ºi legea cea nouã sperãm ca va contribui puternic
pentru a le face sã capete în scurt timp o dezvoltare ºi mai mare. Pe lângã
acestea, legea nouã este foarte economã de prescripþii de detaliu. Legiuitorul a
socotit cã astfel de prescripþiuni nu se cuvine sã se prevadã în lege, pentru cã ele
sunt în genere mai mult supuse variaþiunilor decât prescripþiunilor de ordine
generalã, ºi introducerea lor în lege ar fi avut de efect a le face sã rãmânã în
desuetudine sau a reclama remanierea apropiatã a legii. S-a mai crezut apoi cã
se cuvine ca universitãþile sã aibã libertatea a regula însuºi modul lor de funcþionare ca unele ce sunt mai în mãsurã de a-ºi cunoaºte trebuinþele.
Pe lângã aceste motive, se mai adaugã ºi acela cã sunt unele lucruri noi în
legea din 23 martie 1898, care, dacã nu vor fi bine regulamentate chiar de la
început, vor risca a fi rãu înþelese ºi rãu aplicate, ºi a nu produce prin urmare
bunele rezultate ce aºteptãm de la ele.
Iacã, îndeosebi, câteva din punctele care vor trebui atinse în acest regulament:
a) Tot ce priveºte deschiderea ºi închiderea cursurilor libere, prevãzute la
art. 55 din lege, ºi la punctul 8 de mai sus.
b) Deschiderea ºi închiderea cursurilor fãcute de docenþi (art. 63 al. I din
lege).
c) Recomandarea unui docent, pentru a fi trecut ca agregat (art. 63 al. II).
d) Modul de suplinire al profesorilor ºi agregaþilor prin docenþi (art. 63 al. IV).
e) Regularea celor 6 ore pe care fiecare profesor este dator sã le consacre în
fiecare sãptãmânã universitãþii; a se hotãrî câte din aceste ore vor fi consacrate
cursului, câte conferinþelor, câte lucrãrilor practice, pentru fiecare profesor.
Aceastã regulare va putea face parte ºi din regulamentul fiecãrei facultãþi.
f) Reguli generale pentru þinerea de lecþiuni suplimentare de cãtre profesori
ºi agregaþi (art. 73 al. III).
g) Reguli privitoare la þinerea cursurilor, conferinþelor, lucrãrilor practice.
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h) Reguli privitoare la frecventarea profesorilor ºi la modul de aplicare a
reþinerilor pentru absenþe (art. 75 al. IV).
i) Reguli privitoare la concedii.
j) Þinerea cancelariei rectoratului ºi decanatelor: registre, scripte, dosare.
k) Datoriile rectorului, decanilor, secretarilor.
l) Formele pentru alegerea rectorului, decanilor, membrilor senatului.
m) Þinerea ºedinþelor Senatului, consiliului de facultate, consiliului universitar.
n) Regularea atribuþiilor Senatului, consiliului de facultate ºi ale celui
universitar.
o) Forma diplomelor ºi a certificatelor ºi reguli pentru liberarea lor.
Precum ºi orice alte chestiuni ce s-ar gãsi cã se cuvine sã fie hotãrâte prin
acest regulament.
Acest însemnat regulament va trebui fãcut cât se va putea mai curând.
Ar fi de dorit ca el sã fie comun ambelor universitãþi; sunt însã unele puncte
dintr-însul care greu s-ar putea regula în acelaºi fel pentru ambele universitãþi,
din cauza circumstanþelor localuri.
În schimb, cele mai multe din acele puncte se pot foarte bine regula în mod
identic pentru amândouã universitãþile.
Pe lângã acestea, sunt unele din acele puncte, care necesiteazã, în unele împrejurãri, intervenþia ministerului, cum sunt, spre exemplu, concediile, reþinerile
pentru absenþe etc.
Pentru aceste motive, va trebui ca regulamentul sã fie alcãtuit de o comisie
mixtã, formatã din câte doi profesori, delegaþi de fiecare universitate, ºi de un
delegat al ministerului.
Vã rog dar sã binevoiþi a face ca în cel mai scurt termen ce veþi putea sã
faceþi a se alege acei doi delegaþi de la universitatea ce conduceþi, ºi sã ne
comunicaþi rezultatul alegerii.
11. Regulamentele Facultãþii de teologie. Aplicarea legii nouã face necesarã
prefacerea sau facerea din nou a regulamentului facultãþii de teologie ºi a celui al
internatului teologic. Dl decan respectiv va lua mãsurile cuvenite în acest sens.
12. Regulamentele Facultãþii de medicinã.
Aceeaºi observaþie pentru facultãþile de medicinã. Acolo se cere îndeosebi
un regulament special, pentru a hotãrî raporturile între profesorii de clinicã ºi
administraþiile spitalelor, precum ºi condiþiile în care se va face învãþãmântul
practic medical în celelalte servicii ale spitalelor (art. 88 al. III). Trebuie încã ca
facultãþile sã-ºi dea avizul asupra organizãrii institutelor ºi laboratoriilor lor
pentru ca ministerul sã facã regulamentele respective (art. 88 al. II). Trebuie în
fine ca, pentru fiecare institut ºi laborator, sã se facã regulamentul interior dupã
care se vor conduce lucrãrile lui; aceste regulamente se vor face de cãtre
profesorul director al fiecãrui institut sau laborator, facultatea îºi va da avizul
asupra lui ºi pe urmã se va înainta ministerului.
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Vã rog sã binevoiþi a pune toate acestea în vederea dlui decan al facultãþii
de medicinã, rugându-l a lua mãsurile necesare pentru înplinirea tuturor acestor
exigenþe.
13. Învãþãmântul farmaceutic ºi dentistic. Art. 89 din lege prevede alipirea pe
lângã Universitatea din Bucureºti a învãþãmântului farmaceutic ºi a celui dentistic.
Facultatea de medicinã din Bucureºti a elaborat deja ºi a înaintat ministerului
un proiect de regulament pentru învãþãmântul farmaceutic, în spiritul legii noi.
Trebuie însã ca aceeaºi facultate sã studieze ºi cestiunea înfiinþãrii învãþãmântului
dentistic. Ea va trebui sã dea avizul asupra cursurilor ce ar trebui create pentru
aceasta, asupra acelora din cursurile existente care ar putea fi utilizate, asupra
persoanelor care ar putea fi însãrcinate cu cursurile cele nouã, asupra lucrãrilor
practice necesare, asupra admiterii studenþilor, precum ºi în genere asupra tuturor
punctelor care ar interesa înfiinþarea acestui învãþãmânt. Se va convoca dar
consiliul facultãþii în cel mai scurt timp ºi va fi invitat a se pronunþa. Cât pentru
regulamentul învãþãmântului dentistic, nu este încã timpul a ne preocupa de dânsul.
14. Institutele, laboratoriile ºi seminariile facultãþilor de ºtiinþe ºi de litere.
Cele ce se cereau la punctul 12 pentru institutele ºi laboratoriile facultãþii de
medicinã se cer ºi pentru acele ale facultãþilor de ºtiinþe ºi de litere. Domnii
decani ai acelor facultãþi vor fi invitaþi a lua mãsurile necesare pentru a se
împlini cerinþele art. 90 din lege.
15. Seminarul pedagogic. Pentru alcãtuirea regulamentului, al seminariilor
pedagogice, ministerul a dat însãrcinare specialã dlui Dimitrescu-Iaºi.
16. Bursele studenþilor universitari. Tot din regulamentul interior al
universitãþii va trebui sã facã parte acela privitor la bursele create prin art. 93
din lege; dar aceastã parte va fi mai bine încã a face obiectul unui regulament
special, care va prevede modul de conferire a burselor, modul de supraveghere
a lucrãrilor bursierilor, lucrãrile pe care bursierii vor fi datori sã le facã, cazurile
în care se pierde bursa, disciplina bursierilor. Veþi binevoi a convoca consiliului
universitar, pentru a delega Comisiunea care sã formeze proiectul acestui
regulament. Din proiectele ambelor universitãþi, ministerul va forma unul
singur, aplicabil ambelor universitãþi.
Acestea sunt, Domnule rector, lucrãrile la care dã loc, pentru universitãþi,
aplicarea legii din 23 martie 1898. Sunt lucrãri mari, importante, mai toate
foarte urgente; dar nu ne îndoim cã universitãþile vor ºti sã judece împrejurãrile
ºi sã dea tot concursul lor, pentru ca legea nouã sã producã roadele bune pe care
toþi le aºteaptã de la dânsa. Sunt unele din lucrãrile enumerate mai sus care s-ar
fi putut face de-a dreptul de minister; am crezut încã cã este mai expeditiv a se
începe lucrarea chiar de universitãþi.
Vã rog dar, Domnule rector, cu multã insistenþã, sã binevoiþi a da urmare,
cât mai grabnic se va putea, propunerilor ºi cererilor noastre de mai sus, ºi a
accelera lucrãrile pe cât va fi posibil pentru ca anul ºcolar viitor sã fie ºi începutul
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efectiv al aplicãrii legii noi. Cât pentru minister, el vã va da tot concursul ce va
fi în puterea sa, pentru a vã înlesni împlinirea programei de lucrãri ce am expus
în aceastã adresã.
(Publicatã în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 121 din 15 august 1898, p.
511.)

13.
Circulara din august 1898 cãtre revizorii ºcolari
ca sã îndemne pe învãþãtori a þinea conferinþe
contra alcoolismului
Pentru combaterea viciului beþiei, ale cãrui consecinþe funeste sunt îndeobºte cunoscute, ministerul, între alte mãsuri ce a luat, crede nimerit sã vã
atragã atenþiunea ºi d-voastrã ca sã îndemnaþi pe învãþãtori sã facã sãtenilor
conferinþe în contra alcoolismului, la ocaziuni favorabile.
Ei vor spune starea degradatoare în care ajung cei care abuzeazã de alcool,
povãþuind pe sãteni ca sã se fereascã de acest viciu. Vor putea consulta asupra
materiei, pânã se va face un manual în limba românã, pe urmãtorii autori care
au scris asupra consecinþelor alcoolismului.
1. Jules Steag. „Les dangers de l’Alcoolisme“ (Lectures scolaires, Maximes, Sujets de redaction, problemes). Paris. Fernand Nathan. 1896.
2. Dr. Galtier Boissiere. „Livret d’Antialcoolisme“. Paris. Armand Colin.
1896 ºi „L’enseignement de l’Antialcoolisme“. 1897.
3. Edmond Vaslet. „Petit manuel de temperance“. (Bruxelles).
4. Eugene Picard. „Dangers de l’abus des boissons alcooliques“. Manuel
d’instruction populaire à l’usage des instituteurs. Paris.
5. J. Denis. „Manuel de temperance“. Genève.
6. Dr. Laborde. „La lutte contre l’alcoolisme“. Manuel à l’usage des enfants
des écoles et des leurs éducateurs, Paris, 1896.
(Publicatã în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 123 din 15 septembrie 1898
p. 597.)
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14.
Înºtiinþare din 1898 cãtre autorii de cãrþi
ca sã punã bucãþi cu învãþãturi antialcoolice
Ministerul Cultelor ºi Instrucþiunii Publice invitã pe domnii autori de cãrþi
de lecturã pentru ºcoalele primare ca, în lucrãrile lor viitoare ºi în ediþii noi ce
vor scoate din cãrþile lor deja aprobate, sã caute a introduce oarecare istorioare
morale ºi învãþãturi privitoare la beþie ºi urmãrile ei. Pentru a putea sã ajungem
ca sã combatem cu succes acest viciu atât de degradator este necesar ca bucãþile
sã fie alese cu mult discernãmânt ºi pentru acest scop credem nimerit a pune în
vederea dlor autori, ca înainte de a introduce în cãrþile lor istorioarele ºi
învãþãturile morale privitoare la beþie, sã consulte, asupra lor, pe vreunul din
inspectorii învãþãmântului primar.
(Publicatã în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“. nr. 123 din 15 septembrie
1898, p. 597.)

15.
Intervenire cãtre mitropoliþi ºi episcopi ca preoþii sã þinã
predici antialcoolice
În scopul de a combate viciul beþiei, ale cãrui consecinþe funeste sunt
îndeobºte cunoscute, ministerul, între alte mãsuri ce a luat, se adreseazã ºi înalt
Prea Sf.-Voastre ºi vã roagã sã binevoiþi a da ordine preoþilor din acea Eparhie
ca sã þinã predice, cât mai dese contra alcoolismului, îndemnând pe credincioºi
sã se abþinã de la acest viciu atât de degradator.
(Publicatã în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 123 din 15 septembrie
1898, p. 598.)
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16.
Circulara nr. 50183 din 25 august 1898 cãtre primari
ca sã procedeze la clãdirea localurilor de ºcoalã
Comunele au datoria de a procura ºcolilor primare localul ºi mobilierul.
Aceastã datorie a lor este stabilitã prin art. 79 din legea asupra învãþãmântului
primar ºi normal primar; dar ea le era impusã încã de acum 34 de ani, prin art.
42 al legii învãþãmântului din 5 decembrie 1864. Cât pentru plata personalului
didactic, ea este în sarcina statului.
În ceea ce priveºte comunele urbane, statul ºi-a împlinit datoria sa: el a
plãtit numãrul de institutorice i s-au cerut ºi, dacã sacrificiile fãcute de dânsul
nu au dat totdeauna întregile rezultate ce trebuia sã dea, este cã de multe ori
comunele nu au rãspuns îndatoririlor lor în aceeaºi mãsurã ca ºi statul sau, când
au fãcut sacrificii, nu le-au fãcut în modul cel mai practic.
Iacã anume împrejurãri:
Mai întâi, nu este niciuna din comunele urbane care sã fi completat clãdirile
sale ºcolare, dupã trebuinþele populaþiunii sale. Mai pretudindeni, comunele
urbane au majoritatea ºcolilor lor instalate în localuri închiriate, care niciodatã
nu sunt nici suficiente, nici potrivite pentru trebuinþele ºcolii. În adevãr, dupã
art. 31 din lege, un institutor poate fi însãrcinat cu un numãr de ºcolari care sã
meargã pânã la 80. Care este însã localul de ºcoalã închiriat, care sã conþinã
patru sale de clasã, în stare de a conþine fiecare câte 80 ºcolari? Aceasta nu se
întâmpla niciodatã. Sãlile de clasã de cele mai multe ori nu trec peste 40 metri
pãtraþi; în foarte multe cazuri, ele se scoboarã pânã la 20 mp ºi mai jos; avem
exemple de sale de clase de 9 sau 10 mp. Înãlþimea tavanelor variazã între 2 m
60 ºi 4 metri, dar aceastã din urmã cifrã este o mare raritate. Cu modul acesta,
sala de clasã abia conþine 15–40 de ºcolari, ºi aceia grãmãdiþi unii peste alþii,
într-un aer stricat, în sale rãu luminate ºi deloc ventilate. Mai cã nu este exemplu de o salã de clasã închiriatã, care sã poatã conþine cei 80 de ºcolari legali, în
condiþii acceptabile de igienã.
Acesta este primul rãu, ºi cel mai mare.
Al doilea este cã, chiar când comunele au fãcut construcþii ºcolare, nu leau fãcut în modul cel mai nimerit.
Mai întâi, de multe ori distribuþia clãdirilor în oraº este fãcutã fãrã niciun
discernãmânt. Sunt oraºe, ºi oraºe mari, care au grãmãdit clãdirile lor ºcolare
una lângã alta, în centrul oraºului, lãsând fãrã nicio ºcoalã cartiere întinse, din
cele mai populate. A urmat de aici cã fiecare din ºcolile din centru au rãmas cu
câte un numãr neînsemnat de copii, pierduþi în niºte vaste sale care rãmâneau
neocupate, pe când sute ºi mii de copiii de prin alte cartiere, nu pot urma la
ºcoalã, pentru cã nu li s-a fãcut niciuna. Iar când a venit vorba a se face o
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împãrþire raþionalã a oraºului în circumscripþii ºcolare, unele din localurile de
ºcoalã abia clãdite au trebuit sã fie pãrãsite, ca inutile.
Trecem peste împrejurarea cã aceste localuri sunt de foarte multe ori
ridicate pe terenuri cu totul nesuficiente ca întindere, ori nesãnãtoase, ori rãu
situate din punctul de vedere al trebuinþelor pedagogice.
O a treia cauzã pentru care se vãd de multe ori clase cu un numãr neînsemnat de ºcolari este cã comunele în genere nu adoptã, pentru clãdirile lor ºcolare,
tipul cu ºase sale de clasã, singurul care convine mai bine oraºelor. În adevãr,
este ºtiut cã numãrul ºcolarilor în clasa I ºi a II-a primarã este mai mare decât
în clasele a III-a ºi a IV-a, aºa cã trebuie în genere contingentul a câte douã clase
inferioare, pentru a forma contingentul suficient al unei clase superioare.
De aceea, dacã comunele ºi-ar construi toate localurile lor cu câte patru sale
de clasã, ar urma cã în mod necesar, clasele a III-a ºi a IV-a sã nu fie îndestul
populate.
* * *
Consecinþa acestei stãri de lucruri este cã copiii supuºi obligativitãþii învãþãmântului nu încap în localurile pe care le procurã comunele; ºi, fiindcã curentul spre ºcoalã ia un avânt din ce în ce mai mare, în fiecare an un numãr
însemnat de copii nu gãsesc loc în ºcoalã sau îl gãsesc în cele mai rele condiþii.
Din aceastã cauzã, obligativitatea învãþãmântului primar rãmâne o ficþiune, cãci
cum putem vorbi de obligativitate, când nu putem primi în ºcolile noastre nici
pe copiii care de bunã voia lor cer sã fie admiºi, necum sã mai urmãrim pe aceia
care cautã sã se sustragã?
Este însã un lucru care se întâmplã în mod constant: la începutul fiecãrui an
ºcolar, comunele nu lipsesc a cere de la minister sã mai înfiinþeze locuri nouã
de institutori, sub cuvânt cã copiii nu au loc în ºcolile existente.
Dar, din cele expuse pânã aici, se vede bine cã, dacã nu e loc, vina nu este
a ministerului, ci a lipsei de localuri suficiente, ºi aceasta intrã în datoria comunelor, iar nu a ministerului. Acesta, din contrã, ºi-a împlinit datoria cu mare
prisos. Pe fiecare an, el a tot mãrit numãrul institutorilor, impunându-ºi prin
aceasta o sarcinã, mult mai grea decât era dator sã poarte dupã lege. În adevãr,
el plãteºte astãzi 1.370 de institutori ºi institutoare, pe când numãrul copiilor
români în etate de ºcoalã din toate comunele urbane este numai de 77.380; revin
adicã numai 56 copii de fiecare institutor, în loc de 80, cât ar trebui, dupã lege.
Prin urmare statul plãteºte nu numai numãrul de institutori care ar fi necesari
pentru a da instrucþia la toþi copiii români din oraºe, dar încã cu mult mai mult;
cãci, dupã lege, pentru cei 77.380 de copii ar trebui numai 967 de institutori
adicã cu 403 mai puþin decât plãteºte statul.
În fapt însã nepotrivirea este ºi mai mare, cãci, din cauza nesuficienþei
localurilor, numãrul de copii ce frecventeazã ºcolile urbane este numai de
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42.367; aºa cã revine de fiecare institutor numai câte 31 copii, în loc de 80.
Rezultatul acesta este cu totul dezastruos.
În calculele de mai sus, nu s-a þinut seamã de copiii de strãini, care, dupã
lege, se admit în ºcoli numai dupã ce se îndestuleazã toate cererile fiilor de
români. În starea actualã a lucrurilor, nici nu poate fi vorba despre copiii strãini,
pe câtã vreme localurile nu pot conþine decât jumãtate din copiii de români. Dar
nu mai mulþi decât trebuie, chiar dacã intrã în socotealã ºi copii de strãini. În
adevãr, numãrul total de copii români ºi strãini la un loc, în comunele urbane se
ridicã la 106.826; pentru ei ar fi necesari 1.335 institutori, adicã cu 35 mai puþini
decât plãteºte statul.
Nu este însã locul a ne preocupa de copiii strãini, pe câtã vreme ai noºtri nu
sunt încã puºi în poziþie a primi instrucþia la care au drept. Þinând seamã numai
de ei, statul plãteºte 403 institutori mai mult decât e dator dupã lege. Aceasta
reprezintã pentru dânsul o cheltuialã anualã aproximativã de 1.350.000 lei, pe
care o face nu pentru cã e dator, ci numai pentru cã comunele nu-i pun la
dispoziþie localurile pe care sunt datoare sã le procure dupã lege.
* * *
Este cert cã sistemul acesta nu poate sã continuie mai departe. Sarcinile pe
care legea le impune statului pentru învãþãmânt sunt foarte mari; cu mult mai
mari decât în oricare altã þarã. El trebuie sã poarte pe acele pe care e dator; dar
nu este drept a i se impune ºi alte noi, care provin numai din cauzã cã comunele
nu s-au pus încã în regulã cu legea.
Fãrã îndoialã, nu este vorba de a se reduce numãrul institutorilor din ceea
ce este astãzi; lucrul acesta ar fi imposibil din multe puncte de vedere. Dar
trebuie cel puþin ca acest numãr sã nu mai creascã ºi ca institutorii existenþi sã
poatã fi utilizaþi în aºa fel, încât sã poatã da cu folos instrucþia la toþi copiii
cãrora o pot da, dacã li se vor pune la dispoziþie localurile cuvenite.
În prima linie, dar, nu se vor mai crea posturi noi de institutori; în a doua linie,
posturile existente se vor repartiza în aºa mod, ca sã satisfacã toate trebuinþele.
Aceastã repartizare o va putea face ministerul cu destulã înlesnire, nu însã mai
înainte de ce comunele nu vor fi completat clãdirile lor ºcolare, în mod raþional.
Pentru a se ajunge acolo, este indispensabil mai întâi ca comunele sã se
decidã a face aceste clãdiri. Dupã cum am spus, aceastã obligaþiune le este
impusã prin art. 79 din legea învãþãmântului primar ºi normal primar.
Dar acea dispoziþie este coroboratã ºi prin art. 9 din legea Casei ªcoalelor, care
dã drept ºi putinþã ministerului a sili pe comune la îndeplinirea acestei obligaþii.
Desigur, ministerul e departe de a se gândi sã uzeze de aceastã armã faþã cu
comunele urbane, care pot sã înþeleagã destul de bine situaþia ºi propriul lor
interes, ca sã nu fie nevoie, faþã de ele, de niciun fel de mãsurã coercitivã.
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Dar tocmai pentru a le îndemna sã nu lase lucrul în pãrãsire, a crezut de
datoria sa a le expune pe larg situaþia, sigur fiind cã mãsurile de îndreptare nu
vor întârzia de a veni.
Lucrul este cu atât mai lesne, cu cât legea Casei ªcoalelor pune la dispoziþia comunelor, urbane ºi rurale, un mijloc excelent de a se achita de
îndatoririle lor în modul cel mai lesnicios ºi mai economic. Casa ªcoalelor
pune la dispoziþia comunelor sumele necesare pentru clãdirea ºi mobilarea
localurilor de ºcoalã, plãtibile în anuitãþi, în aceleaºi condiþii ca ºi împrumuturile fãcute de stat. Cu modul acesta, fãrã nicio sarcinã nouã, comunele
îºi pot face în doi, trei ani toate clãdirile lor ºcolare. Zicem într-adins: fãrã
nicio sarcinã, cãci suntem convinºi cã enormele chirii ce plãtesc azi comunele, pentru niºte localuri de tot rele ºi nesuficiente, vor acoperi anuitãþile
care, pânã în câþiva ani, vor face pe comune proprietare pe niºte localuri
vaste, luminoase, igienice ºi corespunzând pe deplin scopului lor.
De altã parte, tot Casa ªcoalelor pune la dispoziþia comunelor planuri tip,
studiate în toate amãnuntele ºi gata de a fi puse în executare.
Vã rog, dar, cu tot dinadinsul, domnule Primar, sã binevoiþi a pune cât mai
neîntârziat cestiunea în dezbaterea consiliului comunal ºi a lua toate mãsurile
necesare pentru ca comuna, în capul cãreia vã aflaþi, sã realizeze cât mai curând
localurile sale ºcolare, fie din propriile sale resurse, fie prin împrumut la Casa
ªcoalelor, fie altfel.
* * *
Tot cu privire la aceastã cestiune, am încã onoare a vã pune în vedere urmãtoarele:
1. Este indispensabil ca ministerul sã fie consultat ºi sã se aibã aprobarea sã
pentru alegerea locului unde are sã se construiascã o ºcoalã. În adevãr, cestiunea
aceasta este intim legatã cu aceea a circumscripþiilor ºcolare care se fixeazã de
minister în înþelegere cu comuna, precum ºi cu aceea a numãrului institutorilor,
care este exclusiv de resortul ministerului. De aceea am onoare a vã ruga ca, în
mod general, când comuna va decide clãdirea unui local de ºcoalã pe un teren
oarecare, sã se trimitã ministerului planul acelui teren, precum ºi planul
oraºului, pe care sã se indice situaþia acelui teren, ºi sã nu se cumpere terenul
decât dupã ce ministerul îl va fi recunoscut propriu pentru acea destinaþie.
2. Sã nu se înceapã nicio lucrare ºcolarã, fãrã ca planurile ei sã fi fost cercetate ºi aprobate de minister. Numai astfel se va evita construcþia unor localuri
necorespunzãtoare scopului lor, deºi destul de scumpe, dupã cum s-a întâmplat
în unele comune.
Observãm cã dreptul ministerului, în acest punct, ca ºi în cel precedent, este
stabilit prin art. 4–9 din legea Casei ªcoalelor.
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3. Se recomandã cu insistenþã comunelor urbane a adopta de preferinþã tipul
cu ºase sale de clasã, care rãspunde mai bine trebuinþelor ºcolare ºi care este ºi
mai puþin costisitor. În adevãr, dupã acest tip, douã localuri de ºcoalã care reunesc
12 sale de clase, necesiteazã numai douã locuinþe de director, douã cancelarii,
douã camere de servitori, douã îngrãdiri; pe când în tipul cu patru sale de clase, la
acelaºi numãr de 12 sale ar corespunde trei locuinþe de director, trei cancelarii etc.
fãrã a socoti economia de construcþii propriu-zisã, precum ºi aceea care rezultã
din putinþa de a face ca clasele a III-a ºi a IV-a sã fie mai populate decât astãzi.
4. Comunele trebuie sã se preocupe ºi de mobilierul ºcolar, cãci este imposibil a se merge mai departe cu mobilierul vechi, stricat ºi mai ales impropriu ºi
rãu chibzuit, care, în prea multe ºcoli, tortureazã încã pe copii ºi-i face de multe
ori sã pãrãseascã ºcoala cu defecte fizice contractate în ea.
Casa ªcoalelor ºi în aceastã privinþã poate înlesni sarcina comunelor,
punându-le la dispoziþie tipuri raþionale de mobilier, comode ºi ieftine.
* * *
Sper, Domnule Primar, cã expunerea completã ºi sincerã pe care v-am
fãcut-o mai sus, vã va convinge, atât pe D-voastrã, cât ºi pe Consilul comunal pe
care-l prezidaþi, de însemnãtatea cestiunii, ºi de urgenþa ce este a i se da o soluþiune. Sper încã cã veþi aprecia ºi uºurinþa cu care ea se poate rezolva în cel mai
scurt timp. Aºa fiind, sunt convins cã pânã peste doi, trei ani, comuna ce conduceþi se va putea fãli cu ºcolile sale, iar noi vom putea avea mulþumirea de a
vedea cã sacrificiile fãcute de stat produc rezultatele pe care suntem în drept sã
le aºteptãm.
(Publicatã în „Monitorul Oficial“ din 26 septembrie 1898; în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 123 din 15 septembrie 1898, p. 599 ºi în „Colecþia legilor instrucþiunii“
1864–1901 p. 1400.)
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17.
Circulara nr. 62151 din 29 septembrie 1898 cãtre directori ºi
profesori de licee, gimnazii, ºcoale secundare de fete,
ºcoale normale, seminarii, ºcoale profesionale ºi ºcoale
primare despre primirea în clasa I ºi despre îndreptarea
tinerimii spre industrie, comerþ, agriculturã
Perioada de 15 zile care a trecut de la 1 pânã la 15 septembrie va trebui sã fie
consideratã ca una din cele mai însemnate în istoria ºcoalelor noastre, deoarece
într-însa s-a început aplicarea noii legi a învãþãmântului secundar ºi superior.
Fãrã îndoialã va mai trece vreme pânã ce aceastã lege sã fie pe deplin
aplicatã; dar, în zilele acestea, s-a pus cel puþin început unei mãsuri de o importanþã capitalã, reclamatã de ani întregi de toþi cei pe care îi intereseazã bunul
mers al ºcolii ºi care au grija viitorului. E vorba de limitarea numãrului de
ºcolari din fiecare clasã.
Legea cea nouã cuprinde douã dispoziþii care se referã la aceastã cestiune:
una (art. 16) care limiteazã la 50 pentru cursul inferior ºi la 40 pentru cursul
superior, numãrul de ºcolari din fiecare clasã; a doua (art. 15), care prescrie
limitarea admiterilor în clasa I secundarã, dupã media notelor de aritmeticã ºi
de limba românã în ultima clasã primarã.
Îndelungata practicã a sistemului nenorocit de a se admite într-o clasã
oricâþi ºcolari este intratã atât de adânc în obiceiuri încât anul acesta mãsura
salutarã prevãzutã de lege nu s-a putut aplica decât cu oarecare temperamente.
Ministerul a þinut însã ca cu niciun preþ admisiunile nouã în clasa I sã nu se facã
altfel decât în limitele legii. Fãcând astfel, ministerul este sigur cã, independent
de alte avantaje, mãsura aceasta va avea ca efect de a pune în evidenþã
deosebirea care este între o clasã cu ºcolari aleºi ºi un numãr limitat, ºi o clasã
unde se admit ºcolarii cu sutele, fãrã nicio precauþiune de a depãrta pe cei care
nu pot urma cu folos cursul secundar. Suntem siguri cã, la finele anului ºcolar,
profesorii care vor fi avut a conduce asemenea clase, când vor face comparaþiune cu clasele lor din anii trecuþi, vor avea impresiunea de a fi ieºit dintr-un
vis rãu ºi de a fi început o nouã viaþã ºcolarã, întru nimic asemãnatã cu haosul
din anii trecuþi. Mai sperãm cã ºi pãrinþii vor aprecia, prin comparaþiune, avantajul sistemei celei noi ºi cã, cu timpul, se vor deprinde cu binele, precum pânã
acum au fost deprinºi cu rãul.
Ca sã ajungã aici, ministrul a avut, în aceste câteva zile, sã lupte cu enorme
greutãþi ºi avem pãrerea de rãu a constata cã au fost unii care, pentru interese ºi
consideraþiuni cu totul strãine de interesul ºcolii, au fãcut tot ce au putut pentru
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a-i mãri aceste greutãþi, uzând de toate mijloacele posibile pentru a induce în
eroare opinia publicã ºi a o ridica contra unei mãsuri pe care niciun om cu
dreaptã judecatã nu o putea critica. Ministerul nu s-a preocupat de acele încercãri; el ºi-a fãcut datoria ºi, cu toatã greutatea circumstanþelor, are acum
satisfacþia de a fi fãcut, pentru prima oarã, ca ºcolile secundare sã înceapã a
funcþiona cu clase limitate, ocupate de ºcolari selecþionaþi, ºi aceasta mai fãrã
nicio sarcinã nouã pentru stat.
Dar, cu tot succesul acesta, ministerul nu-ºi disimuleazã cã chestia prezintã
încã mari greutãþi ºi rolul sãu nu este sfârºit, pe câtã vreme ele vor subsista.
Greutatea cea mare este de a face ca sã intre în convingerea celui mai mare
numãr de oameni ideea cã intrarea în ºcoala secundarã nu este un drept, nicio
datorie pentru toþi copiii care terminã cursul primar.
Trebuie sã se încredinþeze toþi cã liceul nu este, ca ºcoala primarã, o ºcoalã
prin care trebuie sã treacã cu toþi negreºit, oricare ar fi direcþia ce ar lua pe urmã
în viaþã. Liceul este, în felul lui, o ºcoalã specialã, deoarece el corespunde la
anumite trebuinþe ºi deoarece frecventarea lui este, nu numai inutilã, dar chiar
vãtãmãtoare pentru aceia care, în viaþã, vor urma o direcþie diferitã de aceea
pentru care preparã liceul. Pe lângã acestea, pe când toatã lumea poate sã urmeze
ºcoala primarã oricare ar fi condiþia sa socialã ºi capacitatea sa intelectualã, nu
oricine poate urma liceul; trebuie pentru acesta ca tânãrul sã aibã un grad de
preparaþiune suficient; mai trebuie sã fie în poziþiune de a trece prin o perioadã de
cel puþin 8 ani, în care consumã mult ºi nu produce nimic. E adevãrat cã, ca
corectiv la acest din urmã inconvenient, sunt bursele ºi ajutoarele diverse date de
stat; dar ce sunt acestea, pe lângã marele numãr de tineri care nãzuiesc la dânsele?
Aceste lucruri, aºa de simple ºi aºa de evidente, nu sunt cunoscute ori nu
sunt admise decât de un mic numãr de oameni. Diverse împrejurãri, pe care ar fi
prea lung ºi inutil de a le dezvolta aici, au contribuit a face sã se considere liceul
ca un fel de poartã, prin care oricine e dator sã treacã, sau prin care are dreptul
sã treacã. Nu se ia în seamã cã statul este singur care suportã toate poverile, cã
puterile lui sunt limitate ºi cã poverile ce poartã, din cauza învãþãmântului
secundar, sunt deja colosale ºi cu totul în disproporþiune cu ceea ce tot el este
dator sã dea învãþãmântului primar. Dar s-a trecut peste consideraþia aceasta,
grãmãdindu-se în clase, pânã la niºte cifre fantastice, copii care, în mare
majoritate, nici nu sunt în stare sã le urmeze. Aceasta a ruinat învãþãmântul ºi a
fost o cauzã de ruinã ºi pentru societate, care-ºi înþelegea aºa de rãu interesul sãu.
În adevãr, ce ruinã mai mare poate fi decât aceea ca imensa majoritate a copiilor,
adicã 96% din aceia care se obstineazã a intra în liceu, sã rãmânã pe drum, cu
cursul neterminat, fãrã nicio carierã fãcutã, cu ani întregi pierduþi, vegetând pe
bãncile liceului, în loc de a fi lucrat ca sã-ºi formeze o carierã sigurã ºi onorabilã?
ªi cu toate acestea, aºa este: din 100 de copii ce intrã în cursul secundar, abia
patru îl terminã; ceilalþi rãmân pierduþi, declasaþi, aruncaþi de valurile vieþii de la
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un þãrm la altul, eterni cerºetori de posturi, nenorociþi condamnaþi pentru toatã
viaþa la supliciul nesiguranþei zilei de mâine, aventurieri care devin pe zi ce
merge un pericol social, prin creºterea necontenitã a numãrului lor.
Domn… director…, Dvs. sunteþi om al ºcolii, ºi sunt sigur cã cunoaºteþi
aceste lucruri tot aºa de bine ca ºi mine. Dvs. ºtiþi cã tabloul acesta, departe de a
fi exagerat, nu aratã încã rãul în toatã întinderea lui. Nu aveþi decât sã vã gândiþi
la ce a devenit toatã mulþimea de repetenþi care cu sutele pe fiecare an au pãrãsit
ºcoala Dvs. pentru a se pierde în lume, ca sã vã cuprindã o nemãsuratã grijã de
viitorul acestei tinerimi, ce se pierde sub ochii noºtri. De aceea nu mã tem cã
oamenii de ºcoalã mã vor taxa de exageraþiune. Trebuie sã-ºi dea seama ca ºi mine
de mãrimea pericolului; ºi cei cãrora pânã acuma le vor fi scãpat din vedere aceste
lucruri, trebuie sã se deºtepte ºi sã se punã pe lucru, pentru a stãvili rãul. Aceasta
este pentru dânºii o datorie de patriotism, mai mult: o datorie de onestitate.
Domn… director…, adresa de faþã iese din cercul cestiunilor de care se
ocupã de ordinar corespondenþa ministerului cu Dvs. Nu este vorba aici despre
cestiuni de administraþiune curentã, despre aplicarea cutãrii dispoziþii sau luarea
cutãrii mãsuri de detaliu. Cestiunea de care mã ocup este de o ordine cu totul
superioarã; este din acelea care de ordinar se trateazã altfel decât prin circulare
ministeriale. Fiind aici vorba de o cestiune socialã de prima ordine, s-ar cuveni
sã o vedem aici datã în opiniunea publicã, în presã, în scrieri de tot felul. Dar,
la noi, preocupãrile sunt îndreptate, în mod prea exclusiv, în alte direcþiuni.
Grija viitorului nenorocit ce se preparã þãrii prin direcþiunea rãu înþeleasã ce se
imprimã educaþiunii tinerimii, nu preocupã decât pe câþiva bãrbaþi izolaþi. Dar,
oricare ar fi convingerea, devotamentul ºi stãruinþa cu care ar lucra aceºtia, ce
vor putea face ei singuri, când e vorba de a schimba curentul care târeºte o þarã
întreagã? Nu, aceasta nu este o lucrare numai pentru câþiva; trebuie ca zecimi,
sutimi de oameni cu pricepere ºi bunã voinþã, sã punã umãr lângã umãr, pentru
a aduce þãrii acest imens serviciu, unul din cele mai mari ce i se pot aduce.
Iatã, Domn… director…, pentru ce mã adresez Dvs. ºi, prin Dvs., întregului corp didactic al ºcolii ce dirijaþi. Aceasta nu este atât o adresã ministerialã
pe cât este un apel, un strigãt de alarmã, pentru a deºtepta pe oamenii de bunã
voinþã ºi a-i grupa într-o acþiune comunã în folosul binelui public. Pun pentru
astãzi pe al doilea plan grija cataloagelor, programelor, examenelor, pedepselor
ºi recompenselor, ºi chem pe dascãli la o lucrare mare, demnã de un corp numeros ºi instruit cum este al lor. Dascãlii trebuie sã-ºi dea seama de însemnãtatea
rolului la care sunt chemaþi; ei trebuie sã înþeleagã cã, de astã datã, li se cere sã
lucreze, nu numai ca învãþãtori ai copiilor, dar ca colaboratori pentru o prefacere
în niºte deprinderi deja vechi ale þãrii. Va fi, fãrã îndoialã, o lucrare grea ºi
lungã; dar tocmai greutãþile ei trebuie sã ne îmbãrbãteze la muncã ºi sã ne
simþim onoraþi cã corpul nostru se gãseºte cel mai demn ºi mai potrivit pentru a
fi chemat la aceastã sarcinã, pe care alþii nu au avut încã curajul sã ºi-o asumeze.
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Iar dacã, din contrã corpul didactic nu va înþelege chemarea ce i se adreseazã
sau nu va voi sã rãspundã la dânsa, grea va fi rãspunderea lui, în faþa þãrii, pentru
cã-i va fi refuzat un serviciu aºa de mare, pe care putea sã-l facã, ºi de care
atârnã o aºa de însemnatã parte din viitorul ei. Grea va fi rãspunderea lui ºi faþã
de el însuºi, pentru cã va fi lãsat sã-i scape aceastã ocaziune de a merita
recunoºtiinþa þãrii ºi de a se ridica în stima oamenilor cu dor de binele public.
Este tocmai un an de când m-am adresat încã o datã corpului didactic, asupra
aceleiaºi chestiuni, prin circulara din 8 octombrie 1897. Cu adâncã pãrere de rãu,
am vãzut cã apelul meu de atunci nu a avut niciun rãsunet. Nicio miºcare nu s-a
fãcut în sensul ideilor expuse atunci, deºi nu cred sã fie om care sã nu le-aprobe.
Ce zic? Asaltul pentru intrarea în licee ºi gimnazii a fost, poate, anul acesta mai
furios decât oricând. Deºi legea prescria anume limitarea numãrului de admisiuni;
deºi, prin regulament, s-a cãutat a se regula lucrurile în modul cel mai echitabil
posibil; deºi, pentru aplicarea acestui regulament, s-au uzat de toate atenuãrile
compatibile cu legea, nu am vãzut pe nicãieri ca lumea sã fi înþeles rostul
dispoziþiei legii ºi sã-ºi fi dat seama cã acea dispoziþie era spre binele ei. Am vãzut
cerându-se cu insistenþã a se cãlca legea, a se renunþa la cel mai eficace dintre
mijloacele ei de îndreptare, pentru a se face loc unor copii ale cãror certificate
purtau notele 3 sau 4 la limba românã sau la aritmeticã, copii care, prin urmare,
vor fi absolut incapabili sã urmeze liceul, care vor rãmâne repetenþi la anul, care
cu siguranþã nu vor fi în stare sã termine liceul ºi care, prin urmare, vor merge ºi
ei sã mãreascã numãrul celor care îºi vor fi pierdut anii lor cei mai buni de muncã
ºi se vor fi condamnat pentru toatã viaþa la trista soartã a inutililor, veºnic
postulanþi ºi veºnic alungaþi; ºi aceasta, numai pentru satisfacerea unui amor
propriu rãu înþeles sau, de multe ori, pentru ca sã se scape acasã de turbulenþa unui
copil nedisciplinat. Cererile de înfiinþare de clase paralele au curs cu grãmada. În
mijlocul acestei furtuni, ministerul a rãmas fãrã niciun ajutor din nicio parte. Cu
toate acestea, el ºi-a fãcut datoria pânã la capãt; a rezistat din toate puterile la un
curent pe care-l gãsesc cu totul nenorocit; a cãutat sã lumineze pe cetãþeni asupra
interesului lor, bineînþeles, fãrã a se preocupa niciun moment de grija unei
popularitãþi rãu înþelese; cãci ministerul socoteºte cã este pentru dânsul o
adevãratã datorie de onestitate, dupã cum am spus mai sus, de a se pune însuºi
înainte, când este vorba de a împiedica efectele dezastruoase ale unei porniri rãu
socotite. ªi dacã în unele pãrþi a cedat întrucâtva, prin crearea a câtorva clase
paralele, n-a fãcut-o decât pe unde nevoia era mai simþitã ºi pentru a nu lãsa sã se
creadã cã era la mijloc numai rea voinþã din partea lui.
Dar cum s-au pretrecut lucrurile anul acesta nu trebuie sã se mai petreacã
ºi altã datã. Este imposibil, este nelogic ºi nedrept a se lasã numai ministerului
toatã greutatea unei situaþiuni pe care el n-a creat-o, ci din contra a combãtut-o
din toate puterile. Oricare ar fi puterea de rezistenþã a ministerului, ea este
mãrginitã ºi, când presiunea va deveni aºa de puternicã încât sã treacã peste
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dânsul, care va fi rezultatul? Trebui-va sã se revinã iarãºi la sistemul barbar al
claselor de câte 100 pânã la 150 de copii? Trebui-va sã continuãm a tolera ca
învãþãmântul nostru întreg sã rãmânã o ficþiune seacã? Trebui-va ca sã asistãm
ºi pe viitor, cu braþele încruciºate, la pierderea iremisibilã a copiilor noºtri,
numai pentru satisfacera unor ambiþii deºarte? Trebui-va ca, ºi de aici înainte,
milioanele þãrii sã fie asvârlite în vânt cu zecimile, pe când sunt atâtea lucruri la
care ar putea fi întrebuinþate cu folos?
Chiar în sfera instrucþiunii, unde este învãþãmântul industrial ºi profesional
care nu trebuie sã lipseascã niciunei þãri bine organizate? nicãieri; liceele ºi
gimnaziile au absorbit ele singure ºi fondurile cu care s-ar fi putut crea ºi susþine
acel învãþãmânt. ªi aceasta nu e deloc o exagerare: e cert cã învãþãmântul nostru
secundar costã cel puþin de trei ori mai mult decât trebuie, dupã nevoile þãrii ºi
dupã dezvoltarea ce o are învãþãmântul primar. Învãþãmântul profesional ºi
industrial s-ar putea crea ºi susþine întreg numai cu prisosul de fonduri
consacrate învãþãmântului secundar.
Iatã dar una din direcþiunile spre care trebuie abãtut curentul care astãzi
merge numai spre licee ºi gimnazii; iatã una din þintele ce trebuie sã avem în
vedere ºi pentru atingerea cãreia eu cer concursul energic al corpului didactic.
Cãci, dacã el nu va lua iniþiativa hotãrâtã, stãruitoare de a realiza acest mare
progres, cine o va lua? Anul acesta, prin nenumãratele cereri de înfiinþare de clase
paralele la licee ºi gimnazii, nu a fost una singurã pentru înfiinþarea unei ºcoli de
meserii undeva; ºi cu toate acestea, cu cât mai nimeritã ar fi fost o asemenea
ºcoalã, decât o clasã de liceu, pentru ºcolarii rãu pregãtiþi care rãmãseserã
neînscriºi! Opiniunea publicã clar nu este încã formatã asupra acestui punct ºi
vocea unui singur om, fie el ºi ministru, este prea slabã pentru a se face auzitã de
o þarã întreagã ºi timp de ani întregi. Aici trebuie acþiunea unui corp numeros,
inteligent, activ ºi inimos, acþiune care sã se continuie în timp mai îndelungat, ºi
sã nu fie supusã fluctuaþiunilor care paralizeazã acþiunea oamenilor izolaþi. De
aceea eu mã adresez corpului didactic ºi-i cer sã ºi facã aceastã mare datorie.
Care vor fi, însã, mijloacele de acþiune? La aceastã întrebare profesorii
înºiºi trebuie sã gãseascã rãspunsuri; cãci partea cea mai însemnatã a oricãrei
acþiuni este însãºi gãsirea mijloacelor de acþiune. În aceastã privinþã, cred cã
rolul ministerului catã sã se mãrgineascã întru a provoca iniþiativa, lãsând-o pe
urmã sã se manifeste liber. ªi pentru aceasta mijloacele nu vor lipsi: conferinþe,
scrieri, publicaþiuni, propagandã prin presã, toate mijoacele vor fi bune ºi
eficace. ªi pentru a încuraja pe cei care s-ar îndoi de succes, sunt exemple
recente ºi doveditoare; este exemplul corpului didactic din Severin, care, deºi
puþin numeros, deºi aflându-se într-un centru puþin populat, a reuºit sã se facã a
se funda acolo o ºcoalã de comerþ ºi o ºcoalã practicã de meserii, care au abãtut
anul acesta aproape trei din patru pãrþi ale curentului de la liceu spre cariere
mult mai potrivite ºi mai sigure. Acelaºi lucru s-ar putea face mai în toate
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pãrþile. S-ar putea încã încuraja crearea de ºcoli primare, acest excelent mijloc
de a se utiliza forþele tinerimii, mijloc prevãzut în lege, dar care rãmâne
neîntrebuinþat, pe când mii de copii se obstineazã a se pierde în liceu
Trebuie, în fine, ca prin toate mijloacele sã se dovedeascã pãrinþilor rãul cel
mare ce-l fac copiilor lor, silindu-i sã urmeze liceul, pe când nu sunt în stare sã
o facã. Sã li se arate cã, pentru a urma liceul, se cere un grad de preparaþie ºi o
sumã de mijloace, fãrã care lucrul este absolut imposibil; cã copilul introdus în
liceu, fãrã aceste condiþiuni, este condamnat de mai înainte sã-ºi piardã timpul
de lucru în care ar putea mai cu folos sã-ºi facã altã carierã, cã chiar pânã la anul
el va rãmânea repetent ºi cã orice s-ar face nu va putea trece decât câteva clase
secundare, care nu-l vor duce la nimic ºi nu-i vor crea niciun drept ºi cã, în fine,
dacã cu toate acestea tot þine sã facã liceul mai nimerit este pentru dânsul sã mai
repete o datã ultima clasã primarã, pentru a-ºi întãri cunoºtinþele fãrã care
intrarea în liceu, chiar când o dobândeºte este pentru dânsul o adevãratã nenorocire. Lucrurile acestea, care sunt evidente, fiind repetate mereu ºi cu stãruinþã,
nu se poate sã nu intre în cele din urmã în mintea oamenilor.
Iatã, Domn… director…, câmpul larg ºi mãnos de acþiune care se deschide
corpului didactic, câmp de muncã încordatã, dar plinã de rezultate fericite,
scutite de vrajbele care întristeazã sufletul celui cu dor de þarã în alte feluri de
activitate publicã ºi care, tocmai din aceastã cauzã, va putea reuuni într-un
mãnunchi silinþele tuturor ºi sã dea rezultatele care, cu atâta greutate se pot
realiza, acolo unde intrã vrajba.
Ministerul ºi-a fãcut ºi-ºi face datoria: corpul didactic sã ºi-o facã ºi el pe a lui.
Vã rog, Domn… director…, sã aduceþi aceastã circularã la cunoºtinþa dlor
profesori ai ºcoalei ce dirijaþi. Vã alãtur pe lângã dânsa ºi o repetare a circularei
noastre nr. 65153 din 8 octombrie 1897, deoarece ea este încã de actualitate, ºi
se completeazã cu cea de faþã.1
(Publicatã în „Monitorul Oficial“ din 8 octombrie 1898; în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 124 dini octombrie 1898, p. 666; în „Colecþiunea legilor instrucþiunii“
1864–1901, p. 1403.)

1. Vezi nr. 8 din prezentul volum.
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18.
Raportul din 3 octombrie 1898 cãtre rege pentru înfiinþarea
medaliei „Rãsplata muncii pentru învãþãmântul primar“
Legile sancþionate în anii din urmã asupra învãþãmântului public tind a
pune din ce în ce mai multã regulã în ºcoli. Corpul didactic cunoaºte acum datoriile sale în mod mai precis ºi, prin urmare, este mai în mãsurã de a ºi le îndeplini cu exactitate. Este dar just ca, precum legea dã acum mijloace mai sigure
ºi mai potrivite de a se reprima abaterile, sã fie ºi mijloace cât mai multe de a
se recompensa zelul ºi bunãvoinþa.
În particular corpul didactic primar, urban ºi rural meritã atenþiune, atât prin
greutãþile deosebite cu care are a lupta, cât ºi prin puþinele mijloace de
recompensã de care dispunem în favoarea lui ºi este cu atât mai necesar acum
putinþa de a da un semn de mulþumire acelora dintre dânºii care îºi fac datoria,
cu cât în izolarea în care trãesc cei mai mulþi din ei, trebuie sã li se poatã dovedi
cã nu le lipseºte solicitudinea din partea autoritãþii centrale. Aceasta îi va întãri
în împlinirea datoriei lor, prin faptul cã se vor simþi supravegheaþi ºi sprijiniþi.
Pentru aceste motive, cu respect supun la înalta aprobare a maiestãþii Voastre
alãturatul proiect de decret, pentru înfiinþarea unei medalii speciale pentru cei care
aduc servicii într-un fel oarecare învãþãmântului primar ºi educaþiunii populare.
(Publicat, împreunã cu decretul, în „Monitorul Oficial“ din 9 octombrie 1898.)

19.
Adresa din 13 noiembrie 1898 cãtre directorii seminariilor
în cestiunea învãþãmântului practic agricol în seminarii
Prin art. 20 din legea clerului mirean ºi seminariilor, fac parte din programa
seminariilor: noþiuni de agronomie, horticulturã ºi viticulturã, precum ºi noþiuni
de medicinã veterinarã.
Scopul legiuitorului, când a prevãzut aceastã dispoziþiune, a fost ca preotul
rural sã fie un bun gospodar agricol, atât în folosul lui cât ºi pentru a contribui
la ridicarea agriculturii în paturile de jos ale populaþiunii prin exemplul sãu. În
adevãr, este incontestabil cã, din multe puncte de vedere, preotul sãtesc poate
aduce servicii mai însemnate chiar decât învãþãtorul. Preotul, mai deseori decât
învãþãtorul, dispune de mijloace pentru a face bunã gospodãrie; el mai mult
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decât învãþãtorul este ascultat de sãteni ºi fixeazã privirile lor. De aceea în lupta
noastrã de a întrebuinþa toate mijloacele posibile pentru a contribui la îmbunãtãþirea stãrii materiale a sãtenilor, printre care în prima linie este perfecþionarea
metodelor lui de a lucra pãmântul, preotul sãtesc, departe de a fi un element
neglijabil, este un factor de prima ordine.
Din nenorocire, ceea ce s-a fãcut pânã acum în acest sens nu a dat rezultatele dorite, deºi introducerea agronomiei în programa seminariilor dateazã nu
de la 1893, ci de cel puþin 30 ani. Cauza este cã acest curs s-a fãcut totdeauna
în mod exclusiv teoretic, fãrã nicio demonstraþiune pe teren, fãrã nicio arãtare
de piese sau de seminþe, fãrã o singurã excursiune la câmp. Nu numai atât, dar
cursul de agronomie s-a considerat la seminarii ca un ce accesoriu ºi fãrã
importanþã ºi orarul care este acum aplicat a agravat încã inconvenientul acesta.
Este indispensabil, Pãrinte, ca aceastã stare de lucruri sã înceteze într-un fel:
dacã agronomia nu este necesarã pentru preoþi, trebuie sã o scoatem cu totul din
programa seminariilor; dacã este indispensabilã, dupã cum credem noi, trebuie
sã se facã ceva pentru ca acest curs sã fie bun la ceva, iar nu o ficþiune, ca astãzi.
Ministerul, înainte de a lua vreo mãsurã în aceastã privinþã, doreºte, Pãrinte, sã aibã asupra acestei cestiuni pãrerea atât a S.V., cât ºi a consiliului ºcolar
al acelui seminar.
Dorim anume sã ºtim ce mijloace practice credeþi cã se pot întrebuinþa
pentru a se ajunge la scopul arãtat mai sus? Ar trebui dar a se anexa seminariilor
un câmp de experienþã, în care seminariºtii sã lucreze cu mâinile lor, cum se
proiecteazã a se face pentru ºcoalele normale primare? Se cuvine ca seminariºtii
sã viziteze vreuna din fermele model sau din ºcoalele de agriculturã practicã
înainte de a se hirotonisi? ªi în acest din urmã caz, cât anume timp ar fi necesar?
Când anume? Chiar în cursul studiilor în vacanþe, sau dupã terminarea lor?
Rãspunsurile la aceste întrebãri ºi altele pe care S.V. sau consiliul ºcolar aþi
crede necesar a ne da, vã rugãm sã faceþi ca sã le avem pânã într-o lunã de
astãzi. Ele ne vor fi foarte utile în adoptarea soluþiunii ce vom cãuta sã dãm
acestei importante cestiuni.

20.
Circulara nr. 76456 din 16 noiembrie 1898 cãtre personalul
de control al ºcoalelor private în privinþa modului cum se
predau religia ºi istoria naþionalã în ºcoalele private
În diverse ocaziuni s-a semnalat ministerului modul cu totul defectuos cum
se predã în foarte multe ºcoli private religia ºi istoria naþionalã.
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Sunt ºcoli unde religia mai cã nu se predã. Abia figureazã, numai de formã,
cu câte o orã pe sãptãmânã. Afarã de aceasta, cu predarea acestui curs de cele mai
multe ori se însãrcineazã, în mod cu totul accesoriu, câte un pedagog sau altã
persoanã necompetentã ºi care face cursul numai ca sã nu se zicã cã nu se face.
Pentru istoria naþionalã, observaþia priveºte mai ales ºcoalele secundare,
unde acest curs nu face parte în cursul de istoria universalã, ci se predã numai
deosebit ºi fãrã nicio legãturã cu acela. Cauza este cã profesorii de istoria
universalã se mulþumesc, de cele mai multe ori, a urma dupã un text francez, în
care istoria þãrii nu ocupã niciun loc, fãrã sã-ºi dea osteneala de a-l completa sau
corija în aceastã parte care este de un interes capital pentru buna înþelegere a
istoriei noastre.
Am onoare a vã atrage atenþiunea asupra acestor lucruri, pe care nu le
putem lãsa nebãgate în seamã, ºi a vã ruga ca, în inspecþiile ce veþi face pe la
ºcoalele private, sã nu lipsiþi a vã preocupa de aceste cestiuni. Veþi pune în
vederea directorilor cã ministerul a luat mãsuri ca comisiile care vor avea a
examina pe ºcolarii preparaþi în institutele private sau în familie sã fie cu
deosebire atenþi asupra religiei ºi istoriei naþionale, pentru ca ministerul
cunoscând cu siguranþã ºcolile în care aceste cursuri sunt cu deosebire neglijate,
sã poatã lua mãsurile cuvenite.
În acelaºi timp vã mai atrag atenþiunea asupra abuzului de vacanþe ºi sãrbãtori
ce se face în foarte multe ºcoli private. Deja în anul trecut ministerul s-a preocupat
de aceastã cestiune; cu toate acestea ºtim cã ºi acum sunt ºcoli care încep cursurile
cu o lunã ºi mai mult dupã 1 septembrie, care dau câte cinci sãptãmâni de vacanþã
la Crãciun ºi la Paºti, ºi care inventeazã sãrbãtori noi, neprevãzute în niciun
regulament, de multe ori sub pretextele cele mai neaºteptate.
Veþi pune în vederea directorilor cã continuarea acestui sistem îi poate
expune la urmãri grave, cãci art. 410 din legea de la 5 decembrie 1864, care este
încã în putere pentru ºcoalele private, prevede pedeapsa închiderii ºcoalelor
private unde se pierde timpul copiilor, ºi cum se poate zice cã nu se pierde
timpul copiilor într-o instituþie unde, din 12 luni ale anului, nu se lucreazã
uneori decât patru sau cinci?
(Publicatã în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 128 din 1 decembrie 1898,
p. 807.)
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21.
Deciziunea nr. 76996 B. din 17 noiembrie 1898 prin care se
fixeazã normele dupã care se distribuie ajutoarele pentru
deschiderea de ateliere absolventelor ºcoalelor profesionale
Art. I. – Ajutoarele pentru deschidere de ateliere se vor da numai dupã
avizul direcþiunii ºcoalei profesionale cãreia aparþin fondurile.
Art. II. – Ajutoarele se vor distribui prin direcþia ºcoalei pentru trei sferturi
în scule ºi numai un sfert în bani, spre a servi la procurarea de furnituri ºi
material sau la plata chiriei atelierului.
Art. III. – Nu se vor da ajutoare decât la câte douã absolvente asociate,
dintre acelea care au avut note mari în anul în care au absolvit ºcoala.
Art. IV. – Contractul de asociere, fãcut dupã formele legale pe timp de 5 ani,
precum ºi cel de închirierea localului, unde va fi instalat atelierul, se vor face
prin directoarea ºcoalei, care va avea supravegherea mersului atelierului.
Art. V. – Sub niciun cuvânt nu se poate vinde, transmite sau închide
atelierul, fãrã o prealabilã autorizare a ministerului, datã în urma avizului
directoarei, care se va consulta în aceastã privinþã cu maestra de aceeaºi
specialitate ca elevele ce conduc atelierul.
Art. VI. – În caz când directoarea ºcoalei constatã neglijenþã sau nepricepere în conducerea atelierului, ea poate cere ministerului ca sã ia mãsuri
pentru retragerea sculelor.
Art. VII. – Dacã una dintre asociate ar voi sã se retragã înainte de împlinirea
termenului de 5 ani, tot avutul, afarã de venit, pânã în momentul retragerii, va
rãmânea celeilalte, care va fi obligatã a-ºi lua o altã tovarãºã, în condiþiunile
specificate prin articolele de mai sus.
Art. VIII. – Când asociatele sunt de la ºcoli diferite, ajutorul li se va da câte
pe jumãtate din fondurile fiecãreia din ºcoale, iar supravegherea o va avea una
din cele douã directoare, delegatã de minister.
Art. IX. – Absolventele unei ºcoale având fonduri, pot sã-ºi ia ca asociatã
pe o absolventã a altei ºcoale, care nu se gãseºte în acest caz, dacã aceasta din
urmã, pe lângã note mari în diplomã mai are ºi recomandarea specialã a
directoarei ºcoalei unde a învãþat.
Art. X. – Absolventele ajutate de fondurile ºcoalelor profesionale care au
dovedit incapacitate în conducerea atelierului, nu vor putea fi numite în
învãþãmânt.
(Publicatã în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 128 din 1 decembrie 1898,
p. 806.)
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22.
Deciziunea nr. 78677 din 25 noiembrie 1898 pentru
înfiinþarea a 320 de biblioteci populare pe lângã
ºcoalele primare
Acestea sunt primele biblioteci populare înfiinþate dupã o organizare regulatã pe
baza unor norme generale.

În dorinþa de a pune la dispoziþiunea þãranilor cunoscãtori de carte mijloacele pentru întinderea cunoºtinþelor lor uzuale, pentru întãrirea ºi înãlþarea
simþãmântului lor de oameni ºi de români, de a limpezi într-înºii ideea de drept
ºi datorie, de a-i pune în stare sã dezlege problemele de care se izbesc în calea
vieþii lor, în fine de a le deschide sufletul pentru frumos, bine ºi adevãr;
În vedere cã acest scop nu se poate atinge decât prin înfiinþarea de biblioteci populare pe lângã ºcoalele primare din comunele rurale de care avem un
numãr însemnat de începuturi serioase, biblioteci înzestrate cu scrierile cele mai
alese ºi eu o limbã curat româneascã;
ªi în vederea sumelor de care dispunem prin bugetul Casei ªcoalelor,
relaþiunilor date ºi ofertelor ce ni s-au prezentat;
Scrierile de mai sus1 se vor procura de cãtre stabilimentul Socec, librãria
Carol Muller ºi Stork ºi direct de la autori cu preþurile oferite ºi aprobate, ºi ele
vor fi predate cartonate simplu, dar solid.
Costul scrierilor, cum ºi cheltuielile de cartonare, expedierea etc. se va
acoperi din fondul de 500.000 lei, prevãzut în bugetul Casei ªcoalelor la cap. I,
art. 6, pentru cumpãrarea ºi completarea materialului didactic necesar înzestrãrii
ºcoalelor primare, în care fond se cuprinde ºi suma necesarã pentru înzestrarea
bibliotecilor populare.
Plata se va face dupã aprobarea ce se va solicita Consiliului Miniºtrilor.
Bibliotecile populare vor funcþiona sub direcþiunea dlor învãþãtori diriginþi,
cu controlul autoritãþilor ºcolare, astfel cum se dispune prin regulamentul,
aprobat de Consiliul Miniºtrilor prin jurnal nr. 75 din ºedinþa de la 26 august
1898 ºi înserat în Monitorul Oficial cu nr. 123 din 5 septembrie 1899, confirmat
prin înaltul Decret Regal cu nr. 3.070 din 16 octombrie 1898.
Dl administrator a Casei ªcoalelor ºi dl inspector general al învãþãmântului
primar ºi normal primar sunt însãrcinaþi cu aducerea la îndeplinire a

1. S-a publicat atunci ºi lista lor.
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dispoziþiunilor din aceastã deciziune, care se va însera în Monitorul Oficial ºi în
Buletinul ministerului.
(Publicatã în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 128 din 1 decembrie 1898,
p. 850.)

23.
Rezoluþiunea ministerialã din 26 decembrie 1898, pentru
organizarea învãþãmântului practic agricol în ºcoalele
normale ºi a grãdinilor de pe lângã ºcoalele primare rurale
Este indispensabil ca tot ce se învaþã în ºcoalã sã se înveþe în mod serios, cu
gândul de a utiliza acel învãþãmânt. Însã învãþãmântul agricol, în ºcoalele normale
de învãþãtori, se pare cã nu a fost cuprins pânã acum în aceastã regulã. Raportul
de faþã atinge ºi el acest punct, care de altfel este recunoscut de toatã lumea.
Pentru a îndrepta acest neajuns, cel puþin pe cât se poate, dispunem:
1. Învãþãmântul agriculturii, în ºcoalele normale de învãþãtori, se va separa
de acela al ºtiinþelor fizico-naturale ºi se va face mai cu seamã în mod practic;
pentru aceasta, în proiectul de buget pentru anul 1899–1900, s-a ºi prevãzut
fondurile necesare pentru plata unui profesor distinct, sau a unui agricultor, sau
a unui grãdinar.
2. Învãþãmântul agriculturii ºi horticulturii în aceste ºcoli se va face de aici
înainte cu deosebire în mod practic. Pentru aceasta, orarul acestor ºcoli se va
dispune aºa încât fiecare clasã sã aibã pe fiecare sãptãmânã câte un dupã amiazã
consacrat agriculturii ºi horticulturii, nu douã clase în aceeaºi zi. În acele ore, în
lunile în care munca câmpului este suspendatã, se vor face cursurile teoretice de
agriculturã ºi horticultura sau excursiuni de ierborizare, de culegere de insecte
ce intereseazã agricultura etc.; iar în lunile de muncã, ºcolarii vor fi întrebuinþaþi
a lucra înºiºi în câmpul ºi în grãdina ºcoalei, pentru a ara, a semãna, a culege, a
planta arbori, a-i altoi, a-i curãþi etc. Se însãrcineazã dl I. Mitru(131), director al
ªcoalei normale ,,Vasile Lupu“(132) a ne prezenta, pânã la 1 februarie, un proiect
de orar ºi de lucrãri în aceastã privinþã.
3. Pentru ºcoalele din Craiova, Galaþi, Bârlad, Iaºi, din fondurile de
construcþie ºi de completarea de clãdiri ºi de instalaþiune, votate pentru fiecare,
se vor face cheltuielile de amenajare a terenului ºcoalei, în vederea unei culturi
raþionale, de clãdiri de grajduri ºi ºoproane, de cumpãrare de instrumente agricole, de plantaþiuni etc. pe unde asemenea cheltuieli nu au fost deja prevãzute în
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devizele respective; pentru Câmpulung, se va utiliza în acest scop ceea ce va mai
fi disponibil din donaþiunea Petrovici-Armis, iar pentru rest se va cere credit.
La fiecare din aceste ºcoli, aceste lucrãri se vor face dupã ce se vor termina
lucrãrile de construcþiune, pentru ca sã se poatã alege cu siguranþã terenul
disponibil pentru lucrãrile agricole ºi horticole. Aceste lucrãri se vor face în
regie de profesorul special de agriculturã sau de grãdinarul ºef, sub supravegherea directorului.
4. În dispunerea terenului de culturã al ºcoalei, se va avea în vedere a se
rezerva o întindere de cel puþin un hectar, destinat pentru plantarea de arbori, mai
ales fructiferi. Arborii pentru plantare se vor cere din pepinierele statului.
Normaliºtii vor fi exercitaþi cu stãruinþã la lucrãrile de arboriculturã, ºi la numirea
lor ca învãþãtori vor primi fiecare câte un numãr de arbori, cu obligaþiunea de a-i
planta ºi a-i îngriji în grãdina ºcoalei, unde vor fi numiþi învãþãtori.
5. Devizul ºi planul înaintat pe lângã acest raport pentru grãdina unei ºcoale
rurale nu convin, pentru cã sunt alcãtuite în vederea unui teren de un hectar, pe
când, dupã lege, ºcoalele nu dispun pentru grãdina lor decât de o jumãtate de
hectar. De aceea se va ruga dl Haliþa(133) sã facã a se studia un plan ºi un deviz,
în vederea unui teren de o jumãtate de hectar.
6. Casa ªcoalelor posedã elementele statisticii terenurilor de care dispun
ºcoalele rurale. Biroul statistic va reuni aceste elemente într-o broºurã care se va
imprima.
7. Se va da ordin circular învãþãtorilor diriginþi ca pânã la 15 februarie sã
înainteze ministerului prin revizorat câte un memoriu, în care sã arate: dacã
ºcoala are teren pentru clãdirea locuinþei dirigintelui, cu dependinþele ei ºi pentru
grãdinã; ce întindere are acest loc; planul lui aproximativ; la ce distanþã este de
ºcoalã; ce culturi se pot face pe dânsul mai cu avantaj; o listã de instrumentele ºi
seminþele strict necesare pentru începerea cu ºcolarii a unui învãþãmânt practic al
horticulturii, cu costul lor aproximativ. Vor mai arãta fiecare ce cunoºtinþe practice are în aceastã ramurã, ºi ce lucrãri anume ar putea face cu folos. Biroul
statistic va primi acele memorii ºi le va rezuma într-un tablou, pe baza cãruia
ministerul va lua mãsuri ulterioare pentru organizarea grãdinilor ºcolare.
8. Printre celelalte mãsuri pentru organizarea acestor ºcoli, va fi ºi aceea cã
fiecare ºcolar absolvent va primi un numãr de pomi din pepiniera ºcolii pentru
a-i planta în grãdina pãrinteascã.
9. Revizorii vor fi obligaþi ca, în inspecþiunilor, sã inspecteze ºi grãdina
ºcoalei ºi sã dea relaþiuni asupra modului cum este þinutã.
10. În bugetul Casei ªcoalelor se va înscrie chiar pentru anul 1899–1900 o
sumã de 1.600 lei, din care sã se formeze 32 premii, a câte 50 lei, câte unul din
fiecare judeþ, pentru învãþãtorul care va avea grãdina cea mai bine îngrijitã ºi
mai bine ordonatã, ºi care va fi plantat pe ea, cel mai mare numãr de arbori. Mai
târziu, când numãrul grãdinilor va creºte, suma înscrisã în buget pentru acest
scop va fi mãritã în proporþiune.

+Opere_vol_I_final_bun.qxd

12/2/2009

11:14 AM

Page 384

384 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. I

11. Casa ªcoalelor va face sã se studieze pentru locuinþele învãþãtorilor
diriginþi un nou plan, care sã împlineascã condiþiunea ca locuinþa sã se apropie
cât mai mult de tipul unei bune locuinþe þãrãneºti mijlocii, având un grajd pentru
doi boi ºi o vacã, un ºopron pentru cãruþã, plug etc. coteþe de pãsãri ºi animale
mãrunte, pãtul etc., în fine, ce trebuie unei gospodãrii þãrãneºti mijlocii. Pentru
aceasta va lua avizul oamenilor competenþi.
12. Raportul de faþã, împreunã cu rezoluþiunea, se vor publica în „Monitorul
Oficial,“, în „Buletinul“ ministerului ºi în broºuri, care se vor distribui revizorilor, ºcoalelor normale, profesorilor de agriculturã de la aceste ºcoale etc.

24.
Circulara nr. 85561 din ianuarie 1899 cãtre prefecþi ºi
revizori ºcolari pentru cantine ºcolare, ajutor de cãrþi etc.,
la învãþãmântul primar
Cu multã mulþumire, ministerul vede cãldura cu care a fost primitã propunerea sa, fãcutã prin circulara cu nr. 21.287 din 14 ianuarie 1898, relativã la
înfiinþarea de cantine pe lângã ºcoalele primare. În foarte multe pãrþi s-au
organizat comitete, s-au fãcut ofrande însemnate, ºi instituþia cantinelor ºcolare
abia dupã un an a devenit deja o realitate; în unele pãrþi s-a reuºit a se forma câte
un capital pentru asigurarea existenþei ei în viitor. Binefacerile pe care aceastã
instituþiune le va face populaþiunii sãrace sunt chiar de acum foarte însemnate,
ºi aceasta ne face sã privim cu bucurie viitorul, când ca va fi pe deplin aºezatã
pe baze solide ºi intratã în obiceiuri.
Ministerul se crede dator a exprima prin Dvs. mulþumirile sale tuturor persoanelor care au primit cu favoare propunerea sã ºi i-au dat atât de mult
concursul pentru a-i asigura reuºita.
Dorind însã sã reunim oarecari date asupra acestei creaþiuni, vã rugãm sã ne
comunicaþi ºtiinþele ce credeþi utile, pentru a face cunoscutã starea cestiunii în
judeþul d-voastrã, ºi pe care vom dispune a se publica în Buletinul ministerului.
Totdeodatã îmi permit a formula o dorinþã. Este cã în unele judeþe vedem
lucrându-se cu mare râvnã pentru cantinele ºcolare din oraºe, nu însã tot aºa ºi
pentru cele din sate. Cu toate acestea, nicãieri caritatea nu poate fi mai bine
întrebuinþatã decât pe acolo. Cine nu ºtie cu câtã nevoie au a lupta bieþii copii
de sãteni pentru a putea urma la ºcoalã? Depãrtarea, lipsa de drumuri, violenþa
intemperiilor ºi lipsa de protecþie contra lor, pentru copii care sunt obligaþi a
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merge pe câmp pânã a ajunge la ºcoalã, sunt greutãþi pe care orãºenii nu le
cunosc. Sã mai adãugim pentru mulþi copii lipsa de haine calde, de cãrþi, precum
ºi sãrãcia comunelor, care nu le pot veni mai cu nimic în ajutor. Toate acestea
fac cã, pe la þarã, cantinele ºcolare sunt în multe pãrþi indispensabile. Sunt multe
ºcoli rurale pe care o cantinã le poate face sã prospereze, pe când lipsa ei le
poate face sã rãmânã pustii.
Aºa fiind, vã rugãm domnule ………. ca în limita posibilitãþii ºi fãrã a
împiedica cât de puþin pe generoºii donatori de a dispune liber de donaþiunile
lor, sã atrageþi atenþiunea ºi asupra cantinelor de pe lângã ºcolile rurale, care
meritã într-un aºa de înalt grad solicitudinea oamenilor de bine, pentru ca mãcar
o micã parte din curentul de simpatie ºi bunã voinþã, care se revarsã asupra
copiilor de orãºeni, sã se îndrepteze ºi asupra acelora de la sate.
De altminteri suntem fericiþi a constata cã, pe aceastã cale, mai multe judeþe
ne-au apucat înainte ºi au reuºit deja a avea rezultate importante.
(Publicatã în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr 130 din 1 ianuarie 1899, p.
935; în „Monitorul Oficial“ din 3 ianuarie 1899; în „Colecþia legilor Ministerului Instrucþiei“
1864–1901, p. 1411.)

25.
Deciziunea din 13 ianuarie 1899 pentru institutori ºi
învãþãtori sã depunã jurãmântul
Având în vedere cã prin art. 63 din legea învãþãmântului primar ºi normalprimar toþi membrii corpului didactic primar sunt obligaþi sã depunã la intrarea
lor în funcþiune jurãmânt de credinþã ºi respect Regelui, Constituþiei ºi legilor
Þãrii, – îndatorire însã pe care mulþi încã nu au îndeplinit-o, funcþionând astfel
fãrã sã fi depus jurãmântul;
Considerând cã aceastã stare de lucruri este cu totul pernicioasã ori din care
punct de vedere am privi-o;
Decidem:
Art. 1. – Aceia cãrora li se va acorda titlul de învãþãtor ori institutor
provizoriu, sunt obligaþi sã depunã jurãmântul cerut de lege înaintea prefectului
judeþului în care au a funcþiona. Numai dupã ce vor jura, ei vor putea fi trecuþi
în statele de lefi.
Art. 2. – Aceia care sunt deja numiþi ºi funcþioneazã fãrã sã fi depus încã
jurãmântul sunt obligaþi a-l depune pânã în douã luni. În caz contrariu, li se va
suspenda plata lefei.
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Domnii revizori ºcolari vor face anchetã ºi vor raporta ministerului asupra
cazului.
(Publicatã în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 132 din 1 februarie 1899,
p. 1034.)

26.
Circulara nr. 3251 din ianuarie 1899 cãtre prefecþi pentru a
supraveghea ca elevii sã nu frecventeze balurile
Regulamentul ºcoalelor secundare, sancþionat prin Decretul Regal nr. 2.629
din 7 august 1898 ºi publicat în Monitorul Oficial nr. 104 din 12 august acelaºi
an, prin articolele 282 ºi 283 dispune categoric cã este interzis ºcolarilor din
licee ºi gimnazii, pe de o parte, a vizita balurile publice, cafenelele, tavernele ºi
alte asemenea stabilimente, de a participa pe la întruniri publice, fie chiar
împreunã cu pãrinþii; locurile de preumblare ºi grãdinile publice putându-le
frecventa numai însoþiþi de pãrinþi, rude sau corespondenþi; iar pe de altã parte,
de a juca în orice loc la biliard, la cãrþi, la orice alt joc de noroc, fie între dânºii,
fie cu persoane strãine.
Pentru a priveghea respectarea de cãtre ºcolari a acestor dispoziþiuni, am
hotãrât sã mã adresez nu numai organelor ºcolare, dar ºi d-voastrã.
Vã rog dar sã binevoiþi a da ordine categorice agenþilor de a priveghea abaterile de acest fel, de a nota pe cele care s-ar produce ºi de a încunoºtiinþa în
acelaºi timp pe directorii ºcoalelor secundare respective de orice abatere s-ar
comite, comunicându-le nu numai numele ºcolarilor culpabili, ci ºi împrejurãrile în care abaterile au avut loc.
Cred cã nu veþi întâmpina nicio greutate în a aduce ºcoalei serviciul ce vi-l
solicit cu aceastã ocazie, deoarece cu începutul acestui an ºcolar am luat mãsura
ca elevii liceelor ºi gimnaziilor sã poarte întotdeauna cel puþin chipiul de
uniformã, aºa ca controlul conduitei lor în afarã de ºcoalã sã se poatã face cu
cea mai mare înlesnire.
(Publicatã în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 131 din 15 ianuarie 1899,
p. 969 ºi în „Colecþiunea legilor Minist. Instrucþiunii“ 1864–1901, p. 1417.)
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27.
Raport la Rege pentru a se acorda „rãsplata muncii“
învãþãtorului Gr. Rãdulescu
În comuna Bezdead, din judeþul Dâmboviþa, s-a înfiinþat în anul 1893 o
societate cooperativã a locuitorilor de acolo, sub numele de „Malu de Rãsunã“.
Scopul societãþii este:
a) a încuraja comerþul ºi industria româneascã,
b) a împrumuta ºi societari ºi particulari în caz de trebuinþe,
c) a capitaliza, spre fructificare, economiile depuse de membrii sãi.
De la 1893 pânã acum, timp relativ scurt, societatea a adus servicii imense
populaþiunii rurale, ºi din 23 societari câþi au fost la constituire, azi sunt 150, cu
un capital de peste 30.000 lei.
Înfiinþarea acestei minunate ºi folositoare societãþi se datoreºte numai
stãruinþelor neîntrerupte ºi nepregetate ale învãþãtorului din Bezdead, Grigore
Rãdulescu, iar înflorirea ei se datoreºte tot acestui învãþãtor, care de la înfiinþare
ºi pânã acum serveºte societãþii ca secretar-contabil în mod gratuit.
Considerând cã acest învãþãtor este ºi un distins membru al corpului
didactic rural, subsemnatul roagã pe Majestatea Voastrã sã binevoiascã a-i
acorda medalia „Rãsplata muncii pentru învãþãmântul primar“ de clasa I.
Dacã Majestatea Voastrã aprobã aceastã propunere, o rog sã semneze
alãturatul proiect de decret.
(Publicat în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 131 din 15 ianuarie 1899, p.
981.)

28.
Adresã cãtre învãþãtorul Gr. Rãdulescu, cãruia îi laudã
activitatea extra-ºcolarã
Aflând cã prin iniþiativa d-voastrã, s-ar fi înfiinþat la Bezdead o societate
cooperativã a locuitorilor, cate aduce mari servicii în localitate, am cerut informaþii de la dl revizor ºcolar.
Din cele ce mi-a comunicat d-sa, am vãzut cã acea societate este de un folos
imens pentru sãtenii care o posedã ºi cã ea îºi datoreºte existenþa ºi propãºirea
ei iniþiativei, stãruinþei ºi devotamentului d-voastrã.

+Opere_vol_I_final_bun.qxd

12/2/2009

11:14 AM

Page 388

388 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. I

D-voastrã aþi înþeles adevãratul caracter al misiunii ce aveþi, învãþãtorul
într-un sat nu trebuie sã fie numai învãþãtor al copiilor, el trebuie sã fie în acelaºi
timp ºi sfãtuitorul bun ºi luminat al sãtenilor, pilduitorul lor la cele bune ºi
folositoare pentru dânºii. Când învãþãtorul îºi înþelege astfel chemarea ºi rolul
sãu, este o adevãratã binefacere pentru populaþia în mijlocul cãreia trãieºte.
De aceea M.S. Regele a binevoit a vã conferi, ca recunoaºtere a serviciilor
d-voastre ºi ca încurajare, medalia de „Rãsplatã a muncii pentru învãþãmânt
primar“ de clasa I.
Am mulþumirea a vã înainta pe lângã aceasta brevetul cuvenit ºi a vã îndemna sã continuaþi a merge cu aceeaºi tragere de inimã pe calea pe care v-aþi
îndrumat.
(Publicatã în „Buletinul Oficial al Ministerului Instrucþiunii“ nr. 131 din 15 ianuarie 1899,
p. 981.)
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NOTE
1. Gheorghe Adamescu (1869–1942), istoric literar, biograf ºi publicist. Membru
corespondent al Academiei Române. Lucrãri: Istoria literaturii române, Contribuþii la
bibliografia româneascã. Dicþionarul enciclopedic ilustrat (coautor împreunã cu I. A. Candrea).
2. Petre Gârboviceanu (1862–1938), profesor de filosofie ºi pedagogie, director al
ªcolii Normale de Învãþãtori ºi al Casei Bisericii. preºedinte al Consiliului de redacþie al
revistei ,,Albina“. Deputat. Scrieri: Biserica ortodoxã ºi cultele strãine, Chestiunea
religioasã a românilor de peste Carpaþi, Monumentele noastre istorice.
3. G. N. Costescu, autor de manuale ºcolare. Împreunã cu G. A. Dima, G. Stoenescu ºi
G. Coºbuc editeazã Carte de citire pentru divizia a II-a rural, 1908.
4. Ioan Ghiaþã (n. 1876–?), profesor ºi publicist, senator de Mehedinþi ºi prefect de
Ilfov, inspector general al ºcolilor din România.
5. N. Nicolaescu, autor de manuale ºcolare.
6. Gr. Teodossiu (n. 1871–?), scriitor. Revizor ºcolar, funcþionar în Ministerul Educaþiunei Naþionale
7. ,,Acþiunea“, ziar fondat în 2 decembrie 1902 ºi condus de Victor Ionescu, frate cu
Take Ionescu. Din 1908 a exprimat politica ºi ideologia Partidului Consevator-Democrat.
8. Gheorghe Þiþeica (1873–1939), matematician. Profesor la Universitatea din Bucureºti ºi la ªcoala Politehnicã din Bucureºti. Membru al Academiei Române ºi al mai multor
academii strãine. A descoperit clasa de suprafeþe, numite ,,suprafeþe Þiþeica“. A înfiinþat
publicaþii ºtiinþifice: „Gazeta matematicã“, „Natura“, „Mathematica“. Scrieri: Sur une
nouvelle classe de surfaces, Reþele derivate, O problemã de geometrie infinitezimalã.
9. Iuliu Barasch (1815–1863), medic român. Profesor de istorie naturalã la Colegiul Sf.
Sava, la ªcoala de Agriculturã ºi la ªcoala militarã. Popularizator al ºtiinþei din România. A
pus bazele asistenþei pediatrice din România. Întemeietor al revistei ,,Natura“. Scrieri:
Minunile naturii – 3 volume (1850–1852), Cursul de igienã popularã (1857), Manual de
botanicã silvicã (1861), Curs elementar de istorie naturalã – 3 volume (1862).
10. Adolphe Quetelet (1796–1874), astronom, matematician, statistician ºi sociolog.
Scrieri: Recherches statistiques sur le royaume des Pays-Bas, Sur l’homme et le développement
de ses facultés, ou Essai de physique sociale, Du système social et des lois qui le régissent.
11. Christian Tell (1808–1884), politician ºi general român. A luat parte la revoluþia de
la 1848. Împreunã cu Heliade Rãdulescu ºi ªtefan Golescu a semnat Proclamaþia de la Islaz.
A fost membru al guvernului provizoriu din 1848. A fost ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii
Publice, ministru de Rãzboi, ministru de Finanþe.
12. Ion Deºliu. Deputat ºi senator liberal de Muscel. ,,Cel mai popular parlamentar“
(Constantin Bacalbaºa) în perioada 1871–1875.
13. Titu Maiorescu (1840–1917), filosof ºi om politic. Deputat, senator. Ministru de mai
multe ori. Prim-ministru. A întemeiat împreunã cu P.P. Carp, Th. Rosetti, Vasile Pogor ºi Iacob
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Negruzzi, societatea culturalã ,,Junimea“. A înfiinþat ,,Convorbiri literare“. Rector al Universitãþii din Iaºi ºi al Universitãþii din Bucureºti. Scrieri: Critice, Discursuri parlamentare.
14. Gheorghe Chiþu (1828–1897), om politic. Deputat liberal. A fost în mai multe
rânduri Ministrul Cultelor ºi Instrucþiunii Publice, ministru de finanþe. Primarul Craiovei
între anii 1862–1864. Membru al Academiei Române.
15. Traian Lalescu (1882–1929), matematician. Profesor universitar la Bucureºti ºi la
Timiºoara. Membru al Academiei Române. A înfiinþat ªcoala Politehnicã din Timiºoara ºi a
fost primul sãu rector. Este unul dintre fondatorii teoriei ecuaþilor integrale. Scrieri: Sur le
groupe des equations trinomes, Asupra variaþiei valorilor caracteristice, Tratat de geometrie analiticã, Calcul algebric.
16. Jules Henri Poincaré (1854–1912), matematician, fizician ºi filosof francez.
Contribuþii fundamentale în opticã ºi calculul diferenþial. Este precursor al teoriei
relativitãþii. Lucrãri: La Science et l’hypothèse, La Valeur de la Science
17. „Revista ºtiinþificã”, revistã bilunarã de popularizare a ºtiinþei. A apãrut în perioada
15 februarie 1870 – 1 februarie 1882. Redactori: P. S. Aurelian, C. F. Robescu, Gr. ªtefãnescu.
18. Petre S. Aurelian (1833–1909), economist, agronom, botanist ºi om politic. A pus
bazele învãþãmântului agronomic în România. Preºedinte al Academiei Române (26 martie
1901 – 23 martie 1904). Ministru în mai multe rânduri. Prim-ministru (1896–1897). Deputat
ºi senator liberal. De mai multe ori preºedinte de Camerã sau de Senat. Scrieri: Terranostra,
Economia ruralã la români, Viitorul nostru economic.
19. Grigore ªtefãnescu (1838–1911), geolog ºi paleontolog. Prof. univ. la Bucureºti.
Rector al Universitãþii Bucureºti. Membru al Academiei Române. A realizat prima hartã
geologicã a României
20. Miltiade Tzoni (1844–1898), om politic român. Prof. univ. la Iaºi. Deputat ºi
senator. Lucrãri: Plaga, Þinta democraþiei române, Regimul corupþiunii ºi al teroarei sau
guvernul dlui Ioan C. Brãtianu.
21. Constantin Climescu (1844–1926), matematician ºi om politic. Membru
corespondent al Academiei Române. Profesor de geometrie la Universitatea din Iaºi. Decan.
Rector (1901–1907). Deputat ºi senator. A fondat revista „Recreaþii ºtiinþifice“. Autor de
manuale de matematicã.
22. ªtefan Micle (1820–1879), fizician, profesor universitar la Iaºi. Între 1867–1875 a
fost rector al Universitãþii din Iaºi. În 1848, ia parte la miºcãrile românilor din Transilvania.
A organizat primul laborator universitar de chimie.
23. Nicolae Culianu (1832–1915), matematician ºi astronom. Profesor universitar ºi
rector al Universitãþii din Iaºi. Lucrãri: Curs de cosmografie, Lecþiune de calcul diferenþial
ºi integral.
24. Grigore Cobãlcescu (1831–1892), geolog ºi paleontolog român. Prof. univ. la Iaºi.
Membru al Academiei. Împreunã cu A. D. Xenopol a înfiinþat ,,Arhiva ºtiinþificã ºi literarã“.
Senator liberal. Autorul primei lucrãri româneºti cu subiect din geologia României, Calcarul
de la Repedea.
25. Epaminonda Francudi (1829–1897), elenist. Profesor de limba ºi literatura elinã la
Facultatea de Litere ºi Filosofie, Universitatea Bucureºti. Decan.
26. V. A. Urechia (1834–1901), istoric. Membru fondator al Societãþii Academice
Române. Prof. univ. la Iaºi ºi Bucureºti. Deputat ºi senator. Preºedinte al ,,Ligii Culturale“.
Lucrãri: Istoria românilor (14 vol.), Istoria ºcoalelor. Ministrul Cultelor ºi Instrucþiunii
Publice în 1860 ºi 10 aprilie 1881 – 1 august 1882.
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27. Gheorghe Manu (1833–1911), general ºi om de stat. A fost ministru de rãzboi în
guvernele Dimitrie Ghica ºi Manolache Costache Epureanu (1869–1870), guvernele Teodor
Rosetti ºi Lascãr Catargiu (1888–1889), apoi prim-ministru (1889–1891) ºi preºedinte al
Camerei Deputaþilor (1891–1895).
28. G. Cantacuzino. Bãnuim cã se referã la George Gr. Cantacuzino (1837–1913), om
politic. Datoritã uriaºei sale averi a fost supranumit Nababul.ªeful Partidului Conservator. A
fãcut parte din Comitetul de redactare a Constituþiei din anul 1866. Prim-ministru (1899–1900,
1904–1907), ministru de mai multe ori. Deputat, preºedinte al Camerei ºi al Senatului.
29 Bogdan Petriceicu Hasdeu (1838–1907), lingvist, scriitor ºi istoric. Prof. univ. la
Bucureºti. Membru al Academiei Române. Militant unionist. Antidinastic. Antijunimist.
Primul lingvist român care a folosit metoda comparativ-istoricã. A formulat teoria circulaþiei
cuvintelor. Fondator al folcloristicii comparate în România.. Scrieri: Cuvinte den bãtrâni,
Principii de filologie comparativã ario-europeanã, Istoria criticã a românilor, Ion Vodã cel
Cumplit, Etymologicum Magnum Romaniae, Rãzvan ºi Vidra.
30. G. Dem Teodorescu (1849–1900), folclorist, istoric literar, ºi publicist. În anul 1891
a fost pentru câteva luni ministru al cultelor ºi instrucþiunii publice. Lucrãri: Poezii populare
române.
31. ªtefan Vârgolici (1843–1897), critic literar ºi traducãtor. Prof. univ. la Iaºi. Colaborator permanent la revista ,,Convorbiri literare“. Membru al ,,Junimii“.
32. Bernath-Lendway Alfred Nicolaus (1836–1924), chimist. Profesor de chimie la
ªcoala de medicinã ºi farmacie din Bucureºti. Întemeietorn al Institutului chimic universitar.
A organizat Monetaria Statului. A studiat apele minerale din România.
33. Ion D. Berindei (1871–1928), arhitect. A proiectat Casa Asan (Casa Oamenilor de
ªtiinþã) din Bucureºti, Casa cu lei (azi Muzeul Muzicii din Bucureºti), Palatul Culturii din
Iaºi. A amenajat Parcul Carol din Bucureºti, în calitate de arhitect-ºef al oraºului Bucureºti.
34. Mihail Suþu (1841–1933), inginer ºi numismat. Membru al Academiei Române. A
fost director al Cabinetului numismatic al Academiei Române. Preºedinte al Societãþii de
numismaticã din România. Lucrãri: Despre originele monedelor, Originea monedelor.
35. Grigore Tocilescu (1850–1909), istoric. Profesor univ. la Bucureºti. Membru al
Academiei Române. A organizat ºi condus cercetãrile complexului de la Adamclisi. A
întemeiat în anul 1881 ,,Revista pentru istorie, arheologie ºi filologie“.
36. Alexandru Orescu (1817–1894), arhitect. Este constructorul Universitãþii din
Bucureºti. Rector al Universitãþii Bucureºti. Senator.
37. Carol Davilla (1882–1884), medic român de origine francezã. Profesor de chimie.
A pus bazele învãþãmântului farmaceutic. Contribuþii la dezvoltarea învãþãmântului medical.
A venit în România în 1853 la invitaþia domnitorului ªtirbei. În 1860 domnitorul Cuza l-a
numit general. A întemeiat Azilul Elena Doamna.
38. Ion Bianu (1856–1935), filolog. Membru al Academiei Române. Director al
Bibliotecii Academiei Române. Lucrãri: Bibliografia româneascã veche.
39. August Treboniu Laurian (1810–1881), lingvist ºi istoric. Prof. univ. la Bucureºti.
Membru al Academiei Române. Participant la revoluþia de la 1848–1849 din Transilvania.
Lucrãri: Tentamen criticum, Dicþionariul limbei romane (împreunã cu I .C. Massim),
Românii din monarhia austriacã (3 vol.), Istoria românilor.
40. Anastasie Fãtu (1816–1886), medic ºi naturalist. Membru al Academiei Române.
Profesor la Universitatea din Iaºi. Autorul celui dintâi tratat românesc de botanicã ºi
întemeietorul Grãdinii botanice din Iaºi.
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41. Dimitrie A. Sturdza (1833–1914), istoric ºi om politic. Secretar al Divanului ad-hoc
din Moldova. Secretar particular al domnitorului Al. I. Cuza, apoi opozant al acestuia.
Ministru în mai multe cabinete liberale. Prim-ministru (oct. 1895 – nov. 1896, martie 1897
– aprilie 1899, febr.1901 – dec. 1904, martie 1907 – dec. 1908). Membru al Academiei
Române. Preºedinte ºi Secretar al Academiei. Fondator al Partidului Naþional Liberal,
preºedinte al PNL. Deputat ºi senator. Scrieri: Banca Naþionalã ºi reforma monetarã, Acte
ºi documente relative la renascerea României (11 volume), Chestiunea naþionalã, Bibliografie a numismaticii române.
42. Iacob Negruzzi (1842–1932), scriitor ºi om politic. Doctor în drept în Germania.
Prof. univ. la Iaºi ºi Bucureºti. Membru al Academiei Române ºi preºedinte al acesteia.
Membru fondator al Societãþii ,,Junimea“. Conducãtor al revistei ,,Convorbiri literare“ de la
1 martie 1867 pânã în anul 1895. Deputat ºi senator. Scrieri: Amintiri de la Junimea.
43. Petre Poni (1841–1925), chimist ºi mineralog român. Prof. univ. la Iaºi. Membru
al Academiei Române. Unul dintre fondatorii ºcolii de chimie. A întemeiat Societatea de
ªtiinþe. Ministru al Instrucþiunii Publice (1891, 1895–1896).
44. Alexandru Vlahuþã (1858–1919), scriitor. Institutor, profesor, revizor ºcolar.
Editeazã revista ,,Vieaþa“ (1893–1896), ,,Sãmãnãtorul“ (1901), împreunã cu George Coºbuc,
ziarul ,,Dacia“. Din 1901 a funcþionat ca referendar la Casa ªcoalelor, unde a colaborat cu
Spiru Haret. La sugestia lui Haret scrie România pitoreascã, Din trecutul nostru ºi Pictorul
Grigorescu. Alte scrieri: Nuvele, Poezii, Dan.
45. George Coºbuc (1866–1918), poet. Membru al Academiei Române. Traducãtor al
scrierilor lui Dante Alighieri, Schiller, a tradus Sacontala, Mahabarata. Redactor la ,,Tribuna“. În 1894 fondeazã împreunã cu I. L. Caragiale ºi I. Slavici revista ,,Vatra“. Împreunã
cu Alexandru Vlahuþã întemeiazã ,,Sãmãnãtorul“. Referendar la Casa ªcoalelor. Scrieri:
Balade ºi idile, Fire de tort.
46. Gavriil Musicescu (1847–1903), compozitor, muzicolog ºi dirijor. A organizat ºi
dirijat corul Mitropolitan din Iaºi. Director al Conservatorului din Iaºi (1901–1903). A
compus muzicã coralã religioasã ºi laicã.
47. Dumitru Kiriac-Georgescu (1866–1928), compozitor, profesor, dirijor de cor ºi
folclorist român. A fost primul profesor de armonie la Conservatorul din Bucureºti. A
întemeiat, în 1901, societatea coralã ,,Carmen“. A fost membru fondator al Societãþii
compozitori români (1920).
48. Neculai Bãnulescu (1847–?), compozitor. A condus corul Mitropoliei UngroVlahiei. Profesor la ºcoala normalã a Societãþii pentru pentru învãþãtura poporului.
49. George Demetrescu Mirea (1852–1934) a fost un pictor. Profesor ºi director la
ªcoala de arte frumoase din Bucureºti. A promovat academismul. A realizat decoraþiile
murale la Banca Naþionalã, Casa scriitorilor, Universitatea din Iaºi.
50. „Albina“, revistã enciclopedicã popularã. Fondator Spiru Haret. Pe 5 octombrie
1897 este tipãrit primul numãr în care este publicat programul enunþat în douãzeci ºi unul de
puncte: 1. Religie ºi patrie; 2. Educaþiune ºi instrucþiune; 3. Istorie naþionalã; 4. Istorie
generalã; 5. Geografie, 6. Bãrbaþi mari ai românilor, 7. Bãrbaþi mari ai lumii; 8. Monumente
istorice; 9. Literaturã românã; 10. Folcor; 11. ªtiinþã; 12. Economia ruralã; 13. Medicinã
popularã; 14.Instrucþie civicã; 15. Lucrãri publice; 16. Industrie; 17. ªcoala primarã; 18.
Viaþa ruralã; 19. Politicã; 20. Distracþiuni; 21. Corespondenþa. Apare în fiecare duminicã la
Bucureºti, sub redacþia unui comitet: P. Gârboviceanu; C. Rãdulescu-Motru; G. Coºbuc; I.
Otescu; P. Dulfu; G. Adamescu; N. Nicolaescu; Const. C. Pop-Taºcu; V. Stoicenescu.
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51. Ioan Neniþescu (1854–1901), poet. Membru corespondent al Academiei Române. A
luat doctoratul în filosofie, la Leipzig, cu o tezã despre Spinoza. Deputat. Prefect de
Constanþa. Scrieri: Flori de primãvarã, Pui de lei.
52. „La Transylvanie”, revistã de istorie apãrutã în perioada interbelicã.
53. Take Ionescu (1858–1922), om politic. Doctor în drept la Paris. Iniþial liberal, apoi
conservator. Din 1908 conducãtor al Partidului Conservator-Democrat. A fost ministru în
mai multe guverne, prim-ministru (1921–1922). Ca ministru de externe, a fost unul dintre
iniþiatorii Micii Înþelegeri.
54. „Voinþa naþionalã, cotidian politic, organ de presã al Partidului Naþional Liberal.
Editat la Bucureºti în perioada 10 iulie1884–13 aprilie 1914, sub direcþia lui Gheorghe
Cantacuzino-Râfoveanu (1884–1895), cãruia îi succede I. Nãdejde, iar dupã 1900 are ca
prim redactor pe N. D. Xenopol. Colaboratori: I. Ghica, A. D. Xenopol, D. A. Sturdza, B. ªt.
Delavrancea etc.
55. „Timpul“, gazetã politicã ºi literarã, care a apãrut la Bucureºti, de patru ori pe
sãptãmânã, între 15 martie – 16 mai 1876, ºi zilnic între 17 mai 1876 – 17 martie 1884 ºi 13
noiembrie 1889 – 14 decembrie 1900. Scos de conservatori pe perioada guvernãrii lor
(1876), publicaþia devine odatã cu venirea liberalilor la putere un ziar de opoziþie.
56. C. I. Istrati (1850–1918), chimist ºi medic. Profesor la Universitatea Bucureºti.
Membru al Academiei Române. Deputat, senator, primar al Capitalei, ministru. A înfiinþat
Societatea românã de ºtiinþe din Bucureºti (1890). Lucrãri: Despre importanþa ºi rolul
chimiei în ºtiinþele medicale, Noþiuni de chimie, Cum ºi cu ce sã ne hrãnim.
57. „Convorbiri didactice”, Bucureºti, 15 febr. 1895 – ian. 1901, martie 1904 – dec.
1906. Director D. Constantinescu.
58. Societatea „Steaua“ a fost înfiinþatã în 1900. Din statutul ei rezultã cã a avut ca scop
a lucra pentru întinderea învãþãturii în popor, prin tipãrirea ºi rãspândirea de scrieri ºi
publicaþii morale, patriotice ºi de folos practic, ºi pentru împiedicarea, prin toate mijloacele
legiuite, de a rãspândi scrieri ºi publicaþii imorale sau cu tendinþe contrarii statului ºi idei
naþionale române.
59. Ion Kalinderu, (1840–1913), administrator al Domeniilor Coroanei. Membru ºi
preºedinte (1904–1907) al Academiei Române. Scrieri: Barba la români.
60. Sava ªomãnescu, mare proprietar ºi senator.
61. Antoine Deparcieux (1703–1768), matematician francez. Lucrãri: Traité de
trigonométrie rectiligne et sphérique, Essai sur les probabilités de la durée de la vie humaine,
contenant des Tables de mortalité qui ont longtemps servi de base aux placements viagers.
62. Dionisie Pop Marþian (1829–1865), statistician ºi economist. Adept al ºcolii economice protecþioniste. A fost primul director al Oficiului Central al Statisticii din România,
organizând primul recensãmânt modern din România (1860). Lucrãri: Studii sistematice în
economia politicã, Analele economice privitoare la partea Munteniei din România,
1860–1864, Coloniºtii germani ºi România.
63. P. P. Carp (1837–1919), om politic, membru fondator al Societãþii ,,Junimea“. A
fost conducãtorul Partidului Conservator (1907–1912), prim-ministru (1910–1912), ministru
în mai multe guverne conservatoare. Împreunã cu N. Blaremberg ºi Aristide Pascal a scos
publicaþia ,,Þara“. Lucrãri: Reforma socialã, Era nouã, Discursuri.
64. În anul 1864 prin legea Reglementãrilor publice este înfiinþatã Biblioteca Centralã
a Statului, care va funcþiona pânã în anul 1901 când a fost desfiinþatã, colecþiile sale fiind
transferate la Biblioteca Academiei Române, aceasta primind statutul de bibliotecã
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naþionalã. În anul 1955 se înfiinþeazã Biblioteca Centralã de Stat, principala bibliotecã
publicã din România. Din ianuarie 1990 Biblioteca Centralã de Stat primeºte numele de
Biblioteca Naþionalã a României.
65. Veniamin Costache (1768–1846), mitropolitul Moldovei (1803–1806, 1812–1821,
1822–1842). În anul 1806 este scos din scaun de ruºi. În anul 1842 se retrage la mãnãstirea
Slatina. Scrieri: Carte pastoralã (contra luxului în îmbrãcãminte), Tâlcuirea celor ºapte
taine, Chiriacodromion, Îndeletnicire iubitoare de Dumnezeu, Istoria Vechiului ºi a Noului
Testament, Funie sau frânghie întreitã, Dihanii sau cuvinte de învãþãturã, Piatra scandelei,
Îndeletnicire despre buna murire.
66. Fritz Storck (1872–1942), sculptor român. Este fiul sculptorului Karl Storck. A fost
profesor la ªcoala de arte frumoase din Bucureºti. Dintre sculpturile sale menþionãm „Ion
Heliade Rãdulescu“, „Alexandru Macedonski“, „Adolescenþa“, „Portret de femeie“.
67. Reducþie, copie în mic a unui obiect.
68. Spiridon Popescu (1864–1933), scriitor ºi publicist. A colaborat la revistele „Avântul“, „Viaþa româneascã“, „Adevãrul literar ºi artistic“. Opera sa stã sub influenþa poporanismului. Scrieri: Scrisori cãtre vãrul meu, Moº Gheorghe la expoziþie, Rãtãcirea de la Stoborani.
69. Mochi Fischer, arendaº provenit dintr-o familie austro-evreiascã. Rãscoala din
1907 a început pe pãmânturile arendate de el, în satul Flãmânzi din cauza refuzului acestuia
de a semna contractele cu þãranii din localitate. Familia Fischer arenda la acea vreme circa
75% din pãmântul arabil din trei judeþe din Moldova.
70. Nicolae Filipescu (1862–1916), om politic. Preºedinte al Partidului Conservator
(1915–-1916). Primar al Capitalei (1893–1895). De mai multe ori ministru. Contribuþii
teoretice la dezvoltarea doctrinei conservatoare româneºti. Scrieri: Cãtre un nou ideal,
Discursuri politice, Pentru România Mare.
71. Gherasim (1849–1922), episcop. În 1900 a fost ales ºi confirmat episcop al
Eparhiei Romanului. A intrat in conflict cu Sinodul, pe care l-a anatemizat, motiv pentru care
a trebuit, în 1911, sã plece din scanul episcopal.
72. David Emmanuel (1854–1941), matematician român. Întemeietor al ºcolii
matematice moderne în þara noastrã. Profesor de algebrã superioarã ºi de teoria funcþiilor la
facultatea de ªtiinþã a Universitãþii din Bucureºti. A fost membru al Academiei Române.
73. Ion Bogdan (1864–1920), filolog ºi istoric. Prof. univ. la Bucureºti. Membru al
Academiei Române. Decanul Facultãþii de litere din Bucureºti, Iniþiatorul studiilor slavistice
în România. Editor de cronici ºi documente: Vechile cronici moldoveneºti pânã la Ureche,
Cronici inedite atingãtoare de istoria românilor, Documentele lui ªtefan cel Mare (2 vol.).
74. C. Sonþu (1854–1939), profesor de fizico-chimice în Bucureºti. Inspector al învãþãmântului secundar, director de liceu.
75. Leon Mrejeriu (1879–?) învãþãtor. Revizor ºcolar, inspector, deputat, prefect de Neamþ.
76. N. N. Sãveanu, om politic, preºedintele Adunãrii Deputaþilor, ministru liberal în
guvernul condus de I. I. C. Brãtianu (1922–1926).
77. ªtefan C. Ioan (1868–?), profesor ºi om politic. Inspector al învãþãmântului primar
ºi normal. Deputat ºi senator. Lucrãri: Raport general asupra stãrii învãþãmântului primar
ºi normal primar, Rolul ºcoalei.
78. Ion I. C. Brãtianu (1864–1927), inginer ºi om politic. Membru de onoare al
Academiei Române. Preºedinte al Partidului Naþional Liberal. Ministru ºi prim-ministru de
mai multe ori. A organizat ºi reformat instituþiile României Mari.
79. Vasile G. Morþun (1860–1919), ziarist ºi om politic. Unul dintre întemeietorii
revistei ,,Dacia viitoare“ (1883). La alegerile parlamentare din februarie 1888 este ales în

+Opere_vol_I_final_bun.qxd

12/2/2009

11:14 AM

Page 395

Note / 395

parlament fiind primul deputat socialist. Membru în conducerea P. S. D. M. R. În anul 1899
a trecut cu grupul ,,generoºilor“ în Partidul Naþional Liberal.
80. Dimitrie D. Pãtraºcanu (1872–1937), profesor ºi scriitor. Deputat. Scrieri: Schiþe ºi
amintiri, Candidat fãrã noroc, Din vieþile sfinþilor (împreunã cu Mihail Sadoveanu)
81. I. G. Duca (1879–1933), om politic. Ministru al educaþiei (1914–1918), ministru al
agriculturii (1919–1920), ministru al afacerilor externe (1922–1926), ministru al afacerilor
interne (1927–1928), ºi prim-ministru al României între 14 noiembrie ºi 30 decembrie 1933.
82. Constantin Rãdulescu (1872–1938), jurist. Profesor de criminologie la Facultatea
de Drept a Universitãþii din Cernãuþi. Decan. Lucrãri: Raport general asupra închisorilor,
Studiu penal comparat.
83. Constantin Banu (1873–?), om politic liberal ºi ziarist. Deputat de mai multe ori. A
întemeiat revista ,,Flacãra“ în 1911.
84. Constantin C. Arion (1855–1923), om politic. Doctor în drept la Paris. Membru de
onoare al Academiei Române. Prof. univ. la Bucureºti. Intrã în politicã în cadrele Partidului
Naþional Liberal. Angajat în acþiunile ,,Opoziþiei unite“ îndreptate împotriva guvernului I. C.
Brãtianu. Intrã în Partidul Constituþional, iar dupã fuziunea conservatorilor, în Partidul
Conservator. Deputat ºi senator. Ministru de mai multe ori.
85. Atanasie Mironescu (1856–1931), Mitropolit-primat al Bisericii Ortodoxe Române
(1909–1911). Profesor de Moralã la Facultatea de Teologie din Bucureºti. Membru de
onoare al Academiei Române. Lucrãri: O cãlãtorie în Orient, Etica evoluþionistã ºi eticã
creºtinã. Studiu critic asupra eticei lui Herbert Spencer, Manual de Teologie Moralã, Morala pentru copii.
86. Vintilã I. C. Brãtianu (1867–1930), om politic. Fratele lui Ionel Brãtianu. Secretar
general în Ministerul Finanþelor, primar al Capitalei (1907–1911), ministru de Rãzboi în
timpul Primului Rãzboi Mondial, ministru de Finante, Prim-ministru (1927–1928), ºeful
Partidului Naþional Liberal (1927–1930). Lucrãri: Pacea de robire, Refacerea þãrii ºi consolidarea financiarã, Politica de stat a petrolului în urma noii constituþii ºi a legii minelor, Din
economia naþionalã.
87. Ioan Cantacuzino (1863–1934), medic, microbiolog, profesor universitar român,
fondator al ºcolii româneºti de imunologie ºi patologie experimentalã. Membru al Academiei
Române. Ministru. A înfiinþat „Institutul de Seruri ºi Vaccinuri“ (1921), care astãzi îi poartã
numele, Laboratorul de „Medicinã Experimentalã“ (1901) din cadrul Facultãþii de Medicinã.
Este fondator al revistelor “Revista ªtiinþelor Medicale“ (1905), „Annales de Biologie“
(1911) ºi ,,Archives roumaines de pathologie expérimentale et de microbiologie“.
88. Legea Instrucþiunii Publice adoptatã în 1864 a creat cadrul instituþional de
dezvoltare a învãþãmântului primar, secundar ºi universitar în cadrul noul stat, România.
89. Greºeala de tipar. Decretul Regelui se publicã în ,,Monitorul Oficial“ din 9
octombrie 1898.
90. Liga antialcoolicã, o asociaþie de luptã împotriva alcoolismului. Dintre preºedinþii
Ligii amintim pe A. D. Xenopol ales în 14 martie 1897. Istoricul lanseazã un apel cãtre
membrii Ligii ºi redacteazã statutele acesteia. În Introducere, la Carte contra beþiei, Xenopol
scrie despre efectele nocive ale consumului de alcool.
91. Platon (cca. 427 î. Hr. – cca. 347 î. Hr.), filozof grec. A fost elev al lui Socrate ºi
învãþãtor al lui Aristotel. Fondatorul Academiei din Atena. Nucleul filosofiei platonice este
teoria Ideilor. Scrieri: Banchetul, Phaidon, Phaidros, Republica.
92. Socrate (n. cca. 470 î. Hr. – 7 mai 399 î. Hr.), filosof grec. Principiul fundamental
al gândirii socratice este cunoaºte-te pe tine însuþi.
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93. Marcus Tullius Cicero (106–43 î. Hr.), filosof, senator ºi orator roman. Lucrãri: Pro
Archia Poeta, De Inventione, De Optimo Genere Oratorum, Paradoxa Stoicorum, De Natura Deorum.
94. Isaac Newton (1642–1726), om de ºtiinþã englez, matematician, fizician ºi
astronom. Preºedinte al Royal Society. Are contribuþii decisive în domeniul opticii,
matematicii ºi în special al mecanicii. A pus bazele mecanicii clasice. A descoperit Legea
atracþiei universale. A contribuit, împreunã cu Gottfried Wilhelm von Leibniz, la inventarea
ºi dezvoltarea calculului diferenþial ºi a celui integral. Lucrarea principalã: Philosophiae
Naturalis Principia Mathematica.
95. Gottfried Wilhelm Freiherr von Leibniz (1646–1716), filozof ºi matematician
german. Unul dintre întemeietorii iluminismului german. În matematicã, Leibniz a introdus
termenul de „funcþie“ pe care l-a folosit pentru a descrie o cantitate dependentã de o curbã.
Alãturi de Newton, Leibniz este considerat fondatorul analizei matematice moderne.
Lucrãri: Noi eseuri asupra intelectului uman
96. Antoine Laurent de Lavoisier (1743–1794), chimist. Fondatorul chimiei moderne.
Lucrãri Traité élémentaire de chimie, présenté dans un ordre nouveau et d’après les
découvertes modernes
97. Humphry Davy (1778–1829), chimist englez. Izoleazã potasiu ºi sodiu ca elemente
chimice.
98. Georges Cuvier (1769–1832), zoolog ºi paleontolog francez. A formulat legea
corelaþiei organelor. A explicat dispariþia unor vieþuitoare ºi apariþia altora prin teoria catastrofei.
99. Charles Darwin (1809–1882), naturalist englez. Fondatorul teoriei evoluþioniste.
Explicã apariþia speciilor prin selecþia naturalã. Lucrãri: Originea speciilor, Originea omului
ºi selecþia sexualã, Expresia emoþiilor la om ºi animale.
100. Samuel Finley Breese Morse (1791–1872), pictor ºi inventator american. A creat un
aparat electromagnetic pentru telegrafie ºi a inventat în 1838 alfabetul care-i poartã numele.
101. George Stephenson (1781 – 12 august), inginer englez. Constructor al primei cãi
ferate ce utiliza locomotive cu abur. Ecartamentul liniei sale de 1.435 mm este considerat
actualmente ecartamentul standard al cãilor ferate.
102. Telum imbelle sine ictu (lat.), o armã neputincioasã ºi fãrã forþã.
103. Eroare de transcriere. În realitate este vorba de liceul Sf. Sava.
104. A palia, a ascunde sub aparenþe false.
105. Cuarturi, sferturi de orã.
106 Credem cã este greºealã de tipar. Autorul se referã nu ,,la a lua partida“, ci la ,,a
lua partea“.
107. Altenstein, Karl, Freiherr (Baron) vom Stein zum A (1770–1840). Om de stat
german. Ministru al culturii (1817–1838).
108. Sentinela românã, poezie de Vasile Alecsandri.
109. Michel Jules Alfred Bréal (1832–1915), filolog francez. Este considerat fondator
modern al semanticii. Lucrãri: Hercule et Cacus, Le Mythe d’œdipe, Les Tables Eugubines,
Leçons de mots, Essai de Sémantique.
110. Vezi nota 103.
111. Credem cã este greºealã de tipar. Autorul se referã nu se referã la tabel ci la tablou.
112. Forþi, puternici.
113. Johann Julius Hecker (170 –1768), teolog ºi profesor german. El a întemeiat
prototipul de Realschule, Oekonomisch-mathematische, în 1747.
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114. Suplininþã, loc de suplinit.
115. Charles François Lhomond (1727–1794), pedagog ºi erudit francez. Scrieri: De
viris illustribus urbis Romæ a Romulo ad Augustum (1775), Éléments de grammaire latine
(1779), Histoire abrégée de la religion avant la venue de Jésus-Christ.
116. Agrimensurã, tehnica mãsurãtorilor topografice ºi a cadastrelor simple ale
terenurilor agricole.
117. Seminarul Teologic de la Iaºi a fost întemeiat în anul 1803 de Veniamin Costache.
Mai târziu a luat numele de „Seminarul Veniamin“.
118. Examen de corecþiune, examen de corigenþã.
119. Matcele, parte din foile unui chitanþier, bonier, dosar, care rãmâne dupã ce s-au
rupt pãrþile sau foile detaºabile.
120. Intrigeazã, face intrigi.
121. La 19 noiembrie 1873 mitropolitul Nifon a pus bazele Seminarului „Nifon“ din
Bucureºti.
122. Pedel, portar sau om de serviciu la o instituþie de învãþãmânt.
123. Pe 29 iulie 1862 domnitorul Al. I. Cuza pune piatra de temelie a sediului Azilul
Elena Doamna, patronat de Elena Cuza ºi a fost destinat fetelor orfane.
124. Filip Xenopol, arhitect român. A realizat proiecte pentru Pasajul Macca-Villacrosse în anul 1891, Palatul Administrativ din Bacãu.
125. Al. Sãvulescu, arhitectul clãdirii în care astãzi funcþioneazã Muzeul Naþional de
Istorie a României. Poºta centralã a oraºului a funcþionat aici pânã în anul 1970. Palatul
comunal din Buzãu a fost construit între 1899-1903, dupã planurile lui Al. Sãvulescu.
126. Oraþiu, se referã la Horaþiu.
127. În perioada 1/13 iunie – 1/13 iulie 1878 a avut loc Congresul internaþional de la
Berlin convocat în vederea revizuirii Tratatului de la San-ªtefano. Se recunoaºte
independenþa României ºi drepturile acesteia asupra Dobrogei, iar judeþele Cahul, Bolgrad
ºi Ismail din sudul Basarabiei sunt încorporate din nou în Imperiul þarist.
128. Vilaet, mare provincie otomanã.
129. ªtiinþele de stat sunt ºtiinþele administraþiei de stat.
130. În 1909 C. Rãdulescu-Motru împreunã cu C. Dimitrescu-Iaºi au propus un proiect
de reorganizarea a catedrei de filosofie de vãzut.
131. Ioan Mitru, profesor. A fost director al ªcolii normale Vasile Lupu (1896–1919).
În casa sa de pe str. Asachi nr. 5 din Iaºi a gãzduit în toamna anului 1916, guvernul României, retras de la Bucureºti.
132 ªcoala normalã Vasile Lupu. Înfiinþatã la 15 decembrie 1855 prin transformarea
Gimnaziului Vasilian în ªcoala Preparandalã. Împreunã cu celelalte ºcoli ce funcþionau la
Trei Ierarhi. Între elevii acesteia a fost ºi Ion Creangã . Primul ei director a fost Anton Velini.
În perioada 1863–1868 director a fost Titu Maiorescu. Alþi directori: Samson Bodnãrescu,
Petre Cujbã, Ioan Mitru, Constantin Meissner, Ion Simionescu, Gheorghe Ghibãnescu,
ªtefan Bârsanescu, Vasile Fetescu. ªcoala a pregãtit învãþãtori pentru ºcolile din sate
oferindu-le instruire în toate domeniile de activitate din mediul rural.
133. Salomon Haliþã, publicist. Profesor la ªcoala Normalã din Bârlad. Inspector al
învãþãmântului primar. A editat ziarul ,,Bârladul“ ºi revista ,,George Lazãr“. Scrieri: Raport
privitor la înfiinþarea de grãdini ºi pepeniere pe lângã ºcoalele normale de învãþãtori ºi
ºcoale rurale, 1899.
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