
Operele lui Spiru C. Haret

+Opere_vol_IV_final.qxd  11/22/2009  4:22 PM  Page 1



+Opere_vol_IV_final.qxd  11/22/2009  4:22 PM  Page 2



Operele lui Spiru C. Haret
Ediþie îngrijitã ºi note de Constantin Schifirneþ

Volumul IV
Parlamentare

Rapoarte, expuneri de motive, discursuri

1895–1899

+Opere_vol_IV_final.qxd  11/22/2009  4:22 PM  Page 3



Redactor: Lucian Pricop
Coperta: Cristian Lupeanu
Tehnoredactor: Olga Machin

Toate drepturile asupra acestei ediþii aparþin Editurii Comunicare.ro, 2009

SNSPA, Facultatea de Comunicare ºi Relaþii Publice 
Strada Povernei 6, Bucureºti
Tel./fax: 021 313 58 95
E-mail: editura@comunicare.ro
www.comunicare.ro
www.editura.comunicare.ro

Descrierea CIP a Bibliotecii Naþionale a României
HARET C., SPIRU

Operele lui Spiru C. Haret / Haret C. Spiru; pref.: Remus Pricopie, Constantin Schifirneþ. 
Ed. a 2-a, rev. – Bucureºti: Comunicare.ro, 2009

11 vol.
ISBN 978-973-711-206-4
Vol. IV: Parlamentare: 1895–1899. – Bibliogr.
ISBN 978-973-711-211-8

I. Pricopie, Remus (pref.)
II. Schifirneþ, Constantin (pref.)

821.135.1-821
821.135.1

Editat cu sprijinul Autoritãþii Naþionale pentru Cercetare ªtiinþificã.
Tiraj: 1000 de exemplare.
Preþ de vânzare al unui exemplar (mai puþin adaosul comercial): 107 lei (vol. I–VI).

+Opere_vol_IV_final.qxd  11/22/2009  4:22 PM  Page 4



INTRODUCERE

Activitatea parlamentarã a lui Haret în anii 1895–1899

Dupã demisiunea guvernului liberal în 1888, care condusese þara în vreme
de doisprezece ani, au urmat mai multe formaþiuni ale Partidului Conservator ºi
ale noului Partid numit Liberal-Conservator(1), pânã când s-a alcãtuit la 27
noiembrie 1891 un minister care a putut sã conducã þara pânã în 1895, prezidat
de Lascar Catargiu(2). Proiectul legii minelor, deºi votat la 11 februarie 1895 de
cãtre majoritatea Senatului, a întâmpinat o mare opoziþiune în Camerã ºi toþi
reprezentaþii Partidului Naþional-Liberal ºi-au dat demisiunea, pe motiv cã legea
atacã proprietatea privatã ºi violeazã Constituþia. Se vede cã ºi unii deputaþi ai
majoritãþii împãrtãºeau acest mod de a vedea, cãci demisiunile au fost respinse
ºi, deºi cei demisionaþi n-au revenit pânã la 29 aprilie, sesiunea s-a închis fãrã sã
se fi stabilit ceva asupra acestor demisiuni, dupã ce se votase legea la 20 aprilie.
Diferite neînþelegeri în partid au adus apoi la 3 octombrie1895 retragerea guver-
nului conservator ºi formarea unui minister naþional-liberal la 4 octombrie.

Prezidat de Dimitrie Sturdza, el era alcãtuit din: Eugeniu Stãtescu(3), vechi
liberal, fost de mai multe ori ministru sub prezidenþa lui Ion C. Brãtianu(4);
George C. Cantacuzino(5), luptãtor în ziaristicã ºi socotit foarte competent în
finanþe; Petre Poni, care mai fusese ministru – tot de Instrucþie – într-un cabinet
conservator, dar care nu activase ca luptãtor politic; George D. Pallade(6), fost
membru foarte activ al opoziþiei unite în vremea lui Ion Brãtianu ºi un violent
orator în întruniri publice, reintrat în Partidul Naþional-Liberal; C.I. Stoicescu(7),
un avocat reputat ºi orator elegant; Nicolae Fleva(8), cunoscut ºi el ca unul din
conducãtorii opoziþiei contra lui Brãtianu în 1888, supranumit „tribunul“, care
fusese chiar arestat odatã cu Nicolae Filipescu(9) ºi amândoi aduºi în triumf de
la Vãcãreºti de o populaþie în plinã agitaþiune; general Corist. Budiºteanu(10),
discret partizan, ca unul ce era încã în activitate.

Alegerile generale fãcute în noiembrie au dat o foarte mare majoritate
Partidului Liberal ºi, dupã constituirea Camerelor, au fost proclamaþi preºedinþi:
la Senat, Dimitrie Ghica(11), fiul domnitorului Grigore Ghica, cunoscut sub
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numele de „beizadea Miticã“, fost ministru ºi chiar prezident de consiliu în for-
maþiuni conservatoare; la Camerã, Petre S. Aurelian, fost de mai multe ori
ministru ºi statornic membru al Partidului Liberal.

În acest parlament intrã Spiru Haret ca deputat, ales în judeþul Ilfov colegiul
II cu 3305 voturi. Primul sãu act de parlamentar este raportul prezentat, în
numele secþiei a III-a, Camerei, asupra rezultatului alegerilor din judeþele Dâm-
boviþa, Olt, Teleorman ºi Vlaºca, în ºedinþa de la 8 decembrie 1895.

Guvernul, care-ºi începea activitatea înconjurat de o mare încredere a þãrii,
a simþit din primele luni cã i se aruncã plumbi în aripi: Nicolae Fleva, ministrul
de Interne, pentru motive ce-i erau proprii, dorea sã lucreze cu deplinã inde-
pendenþã faþã de colegii sãi, fapt desigur contrar uzanþelor ºi unitãþii de acþiune
a unui guvern ºi principiului responsabilitãþii ministeriale. De aceea, Fleva
demisioneazã la 15 ianuarie 1896 ºi este înlocuit la 3 februarie cu Anastase
Stolojan(12), care mai fusese ministru de Justiþie în 1879 ºi de Domenii în 1885.

O asemenea împrejurare slãbeºte totdeauna puterea unui guvern, mai ales
cã s-a ºi format îndatã în jurul lui Fleva un mic grup parlamentar, care se
considera ca fãcând parte tot din Partidul Liberal, dar îºi pãstra o cât mai largã
libertate de acþiune.

Cu toate acestea, guvernul tot a putut sãvârºi câteva înfãptuiri legislative,
între care pomenim legea poziþiei ofiþerilor ºi douã prezentate de ministrul
Instrucþiei: legea învãþãmântului primar ºi legea Casei ªcoalelor. Amândouã au
avut ca raportor pe Spiru Haret.

Înfiinþarea Casei ªcoalelor realiza o veche dorinþã a lui Haret exprimatã sub
altã formã (într-o lucrare de când era secretar general): asigurarea posibilitãþii
pentru comune de a clãdi localuri de ºcoale primare.1 În discuþia la 19 februarie
1896 a acestui proiect, Haret n-a rostit niciun discurs, cãci combaterea lui nu
putea sã aibã motive serioase.

Celãlat proiect avea, însã, o laturã politicã: era vorba sã se modifice câteva
dispoziþii fundamentale ale legii învãþãmântului primar din 1895. Se ºtie cã
legea din 1864, care începuse a se considera „caducã“ curând dupã decretarea
ei, rezistase în contra numeroaselor încercãri de a o reforma, fãcutã de diferiþi
miniºtri ºi unii cu mare autoritate, ca Dim. Sturdza, Titu Maiorescu º.a. Take
Ionescu, ministru tânãr, foarte inteligent, spirit care putea cuprinde ºi asimila
lesne chestiuni din domenii felurite, în acelaºi timp ambiþios ºi îndrãzneþ, dorind
sã lase un nume ºi, de se va putea, ºi o operã, dupã trecerea sa pe la minister, se
gândi la o procedare de mare abilitate. Dacã atâþi miniºtri n-au putut dãrâma ºi
reclãdi dintr-odatã edificiul legislativ de la 1864, el va proceda la aceastã
operaþie parte cu parte: va prezenta proiecte pentru fiecare grad de învãþãmânt,
adicã primar, secundar, superior, profesional. Ajutat de câþiva profesori, unii
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care nu fãcuse deloc politicã, dar aveau încredere în calitãþile strãlucitoare ale
tânãrului avocat, cunoscut la barã, la conferinþe publice º.a., a alcãtuit mai toate
proiectele necesare, pe unele le-a ºi publicat, dar n-a reuºit sã vadã realizatã
decât legea învãþãmântului primar, votatã în 1895. Partidul Liberal combãtuse
aceastã lege, era natural, ca, acum, sã încerce a o reforma. Poni prezentã deci
proiectul în Camerã la 4 aprilie 1896 ºi izbuti sã-l vadã votat, nu fãrã o
viguroasã împotrivire a deputaþilor conservatori ºi în special a lui Take Ionescu.

Cu ocazia discuþiei acesteia, Haret luã cuvântul pentru prima datã la 8
aprilie 1896 ºi fu ascultat cu mare simpatie de majoritatea Camerei.

* * *

Dar situaþiunea guvernului deveni foarte criticã din pricina chestiunii
mitropolitului Ghenadie(13); care îl va sili sã se retragã.

Mãrturisesc cã pânã acum nu pot zice cã sunt pe deplin documentat pentru
a-mi forma o pãrere proprie. Probabil cã sunt încã multe elemente necunoscute.
Desigur þesãtura de intrigi provocatã de ciocnirea unor interese personale ºi a
unor ambiþiuni, pe care o povesteºte Milone Lugomirescu (Baba Novak)(14) în
cartea sa „Judecata ºi judecãtorii mitropolitului Ghenadie“ (1898) nu poate fi
crezutã. Amestecul Regelui Carol I nu poate fi înþeles.

Sã-ºi închipuiascã cineva cã Regele s-a amestecat într-un conflict de pree-
minenþã ce s-a produs în sânul eforiei sau epitropiei Aºezãmintelor brân-
coveneºti din Bucureºti între prinþul George Bibescu(15) ºi mitropolitul
Ghenadie, cã a luat partea prinþului ºi a inspirat sau îndemnat guvernul lui D.
Sturdza a persecuta pânã la distrugere pe mitropolit! ªi aceasta pentru ce?
Pentru cã înainte de acest conflict prinþul nu avea legãturi cu palatul, iar dupã
aceea s-a dus sã se plângã suveranului ºi sã facã un fel de pater, peccavi(16)

pentru atitudinea-i anterioarã. Poþi înþelege ºi crede asemenea lucruri? De altã
parte, dacã te gândeºti cã George Bibescu a fost un adversar al partidului liberal,
încã din vremea bãtrânului Brãtianu, cã a scris cãrþi în contra acestui partid, cã
conflictul de care vorbim a început în vremea când erau conservatorii la guvern,
nu poþi admite cã Dim. Sturdza a servit pe un adversar aºa de puternic al parti-
dului sãu ºi nici cã Regele a þinut sã fie pedepsit un om nevinovat. E, fãrã
îndoialã, o copilãrie explicaþia ce se dãdea atunci: cã mitropolitul ar fi spus
Regelui cã ºi el este „rege“ al bisericii ºi ar fi jicnit pe suveran. Când ºtii cã acest
Rege a luat aghiotant pe Colonelul Candiano-Popescu(17), care proclamase
republica la Ploieºti, cã a decorat pe Nicolae Orãºeanu(18), care scrisese în
contrã-i cele mai virulente satire, atunci nu poþi lua în serios o asemenea
explicaþie. ªi, înainte de toate, nici nu e adevãrat faptul. Însuºi Lugomirescu ne
spune cã o vorbã de acest fel a rostit Ghenadie nu despre Rege, ci despre Prinþul
Bibescu, zicând cã ºi dânsul este un „prinþ“ al Bisericii.
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Înlãturând toate acestea, sã considerãm numai faptele. O serie de acuzaþiuni
contra mitropolitului se publicã în ziare. Sinodul era convocat în sesiune de pri-
mãvarã în mai 1896. Câþiva membri încep a lipsi sistematic de la ºedinþe, decla-
rând – nu în mod solemn, e adevãrat – cã nu pot lucra sub preºedinþia unui om în
contra cãruia s-au ridicat învinuiri grave: de naturã religioasã ºi de naturã de drept
comun, îndeosebi bãneascã. Atunci mitropolitul nu mai convoacã pe membri ºi
cere ministrului de culte sa închizã sesiunea înainte de termen. Ministrul refuzã.
Sinodul se adunã fãrã convocare ºi la 17 mai se citeºte un act de acuzare ºi se
propune chemarea mitropolitului în judecatã. Cine putea sã-l judece? Sinodul.
Atunci s-au produs o sumã de apãrãtori ai mitropolitului, mai toþi din tabãra con-
servatoare ºi câþiva din Partidul Liberal, amici ai lui N. Fleva, împreunã cu el.
Punctul cel mai important în lupta întreprinsã de ei era o chestie de procedurã:
cum pot acuzatorii sã fie ºi judecãtori? Cãci, dupã ce trei membri au formulat actul
de acuzare, ei vor intra în comisia de judecatã, care trebuie sã fie compusã din cel
puþin 12, deci din întreg sinodul. Fireºte, va zice cineva: este drept. Da, dar cum
s-ar putea altfel? Dacã cei trei acuzatori s-ar retrage, Sinodul s-ar descompleta ºi
judecata nu s-ar putea face. A doua chestiune a fost primirea avocaþilor ca sã
pledeze, ceea ce nu s-a admis. Mitropolitul a depus în ziua de 20 mai apãrarea sa
scrisã ºi sinodul a hotãrît caterisirea lui: i se luau toate titlurile bisericeºti ºi rã-
mânea simplu „monahul Ghenadie“. Modul cum s-a petrecut executarea sentinþei
este descris – avem dreptul sã zicem – cu exagerãri mari, când vedem cum se po-
vesteºte ºedinþa sinodului: „Partenie ºi ministrul Poni s-au aruncat ca niºte turbaþi
asupra septuagenarului Arhiereu Valerian ºi scuturându-l de barbã, l-au târât în
sala de ºedinþe, silindu-l a subscrie osânda mitropolitului.“ Poftesc pe cei care au
cunoscut pe Petre Poni sã ºi-l închipuiascã în aceastã situaþie.

„Fostul“ mitropolit Ghenadie a fost condus ºi aºezat la mãnãstirea Cãldã-
ruºani.

Atunci s-a început o agitaþie puternicã de cãtre partidul conservator. O mare
întrunire publicã în Bucureºti a dat ocazie lui Alexandru Lahovari(19) sã ros-
teascã un înflãcãrat discurs, prin care cerea sã se facã dreptate: fiat justiþia,
pereat mundus!(20) Apoi s-a redactat o petiþie cãtre Rege care s-a reprodus în nu-
meroase exemplare, ce s-au semnat de cetãþeni în diferite oraºe ºi s-au trimis la
palat. Au urmat, fireºte, multe audienþe la Rege ale fruntaºilor opoziþiei. În cele
din urmã s-a convenit ca guvernul sã se retragã, pentru ca un alt guvern sã
împace lucrurile. Aceasta s-a întâmplat la 21 noiembrie 1896. „Ministerul pe
care am avut onoare a-l prezida – zice D. Sturdza în Senat – s-a retras, pentru
cã el dorea, ºi era de datoria lui s-o doreascã, ca sã se potoleascã o agitaþiune
care era în public.“

Desigur conservatorii credeau cã vor fi chemaþi ei la guvern, dar Regele a
socotit cã e mai bine sã se formeze noul guvern tot din majoritatea de atunci a
Parlamentului. Astfel, a fost numit prim-ministru P. S. Aurelian, atunci preºedinte
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al Camerei, cu câþiva din foºti miniºtrii (Cantacuzino, Stoicescu), iar ca miniºtri
noi: G. Mârzescu(21) la Culte, V. Lascar(22) la Interne, St. ªendrea(23) la Justiþie, Em.
Porumbaru(24) la Lucrãri Publice ºi generalul Berindei(25) la Rãzboi.

Se înþelege, situaþiunea cea mai importantã o avea Mârzescu, cãci trebuia
sã rezolve criza bisericeascã. El era un om trecut de 60 de ani, avocat iscusit, cu
experienþã politicã, fost ministru în 1869 ºi în 1870; liberal-dizident, fãcuse
opoziþie crâncenã lui Ioan Brãtianu, apoi reintrase în partid. Avea reputaþia cã
cunoaºte chestiunile bisericeºti ºi cã a pãtruns în tainele canoanelor. Soluþiunea
ce se fixase în înþelegere cu fruntaºii conservatori era urmãtoarea: sã se revizu-
iascã procesul mitropolitului, sã fie spãlat de acuzaþiile aduse, deci reintegrat ºi
apoi sã demisioneze fãrã sã fi funcþionat (demisiunea era datã în mâna Regelui).

Aºa s-au petrecut lucrurile. La 4 decembrie 1896 Sinodul a luat în cercetare
acuzaþiile ºi întâmpinarea mitropolitului ºi, dupã scurte discuþiuni ºi îndepli-
nirea formelor regulamentare, a hotãrît aºa: „Ridicã de deasupra Mitropolitului
Ungro-Vlahiei Ghenadie Petrescu hotãrîrea de la 20 mai 1896.“ În aceeaºi zi s-a
înregistrat demisiunea ºi Regele a semnat decretul regal prin care s-a primit.

Dimitrie Sturdza, la redeschiderea Senatului în februarie 1897, a fost ales
preºedinte. Apoi s-a produs o discuþie, prin interpelãrile adresate de Petre
Grãdiºteanu(26) ºi Petre P. Carp, asupra chestiunii dacã se poate ca ºeful par-
tidului sã nu fie ºi ºeful guvernului. Se vede cã Sturdza împãrtãºea pãrerea lui
Carp, cãci la 1 martie ºi-a prezentat demisiunea ºi de la preºedinþia Senatului ºi
din calitatea de senator, zicând: „doresc sã-mi petrec restul zilelor mele în pace
ºi liniºte sufleteascã“. Se vede ºi altceva: cã Aurelian ºi cei mai mulþi colegi ai
sãi nu înþelegeau sã se retragã. Spre a se lãmuri situaþia, demisioneazã din
minister: G. Cantacuzino ºi C. I. Stoicescu. Atunci Regele care dorea ca Partidul
Liberal sã aibã posibilitate a lucra pentru binele obºtesc, a însãrcinat pe Sturdza
cu formarea cabinetului la 31 martie 1897.

În acest minister au intrat trei oameni politici mai vechi: A. Stolojan, Geor-
ge Cantacuzino ºi Mihail Pherekyde(27), acesta mai ales cu mare autoritate; apoi,
pe lângã generalul Berendei, pãstrat din guvernul Aurelian, au intrat ºi trei
persoane care îºi fãceau acum debutul ministerial: Al. Djuvara(28), Ion I.C.
Brãtianu ºi Spiru Haret.

Dupã închiderea Parlamentului (3 aprilie 1897), s-a produs o dizidenþã, care
a fundat ziarul „Drapelul“(29) (apãrut la 10 mai 1897) ºi a publicat un articol-
program, în care iniþiatorii – în fruntea lor fiind Petre S. Aurelian – declarã cã sunt
o grupare „naþional-liberalã“, care voieºte sã aplice principiile partidului enunþate
în programul de la 1892, fireºte înþelegând cã cei ce se gãsesc la guvern ºi la
conducerea partidului nu le aplicã cum trebuie. Cu toate acestea, unii din ce care
semnase programul primirã sã conlucreze cu guvernul, chiar la deschiderea
sesiunii de toamnã a Parlamentului. Vasile Lascar ºi ªtefan ªendrea furã aleºi
vicepreºedinþi ai Camerei, Petre Grãdiºteanu ºi Vasile A. Urechia, vice-prezidenþi
al Senatului, iar Dimitrie Gianni(30), preºedinte al Camerei.

Introducere / 9
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* * *

Noul ministru de Instrucþie s-a apucat de lucru cu toata puterea, dorind sã
facã bunã administraþie ºi sã pregãteascã legile necesare pentru bunul mers al
ºcoalelor. Dar chestiunile politice de partid aveau pasul înaintea tuturor. Gu-
vernul este atacat cu violenþã printr-o interpelare a lui N. Fleva care þine patru
zile. ªi el se considera liberal, dar zicea cã „sistemul de guvernare de atunci este
cu totul opus programului partidului.“ Drapeliºtii, socotindu-se mai mult libe-
rali decât Fleva, îi dãdeau totuºi sprijin prin atitudinea lor de frondã. La sfârºitul
discuþiei, când s-a pus la vot moþiunea de încredere în guvern, au fost 95 voturi
pentru ºi 50 contra. ªi aceasta într-o Camerã în mare majoritate liberalã! 

A doua loviturã politicã a fost datã de Take Ionescu. El aducea în Parlament
acuzaþia absurdã cã Sturdza a trãdat chestia naþionalã prin discursul rostit în sala
Orfeu la 25 septembrie 1894, ºi afirma cã mãsurile luate de Guvernul unguresc
contra ºcoalelor româneºti din Braºov sunt întemeiate pe informaþiunile date de
guvernul lui D. Sturdza. Ministrul preºedinte a arãtat cã suma care sã serveascã
bisericii Sf. Nicolae din Braºov era înscrisã în buget, deci nu era un secret ºi nu
din discursul sãu a aflat guvernul ungar chestiunea aceasta. A explicat cã nu era
vorba de o „subvenþiune“, ci de o „datorie“ a statului român cãtre bisericã pe
baza unor vechi danii ºi cã a început tratative cu guvernul unguresc ca sã se
depuie undeva capitalul care sã producã renta anualã ce era obligat statul nostru
sã serve bisericii. Atât în Camerã cât ºi în Senat, unde interpelase Titu Maio-
rescu, discuþiile asupra acestor lucruri au fost violente.

* * *

În mijlocul acestor furtunoase dezbateri, Haret se prezintã cu proiectul sãu
pentru organizarea învãþãmântului secundar ºi superior. Deoarece se renunþase
la ideea reformãrii întregului învãþãmânt printr-o singurã lege, deoarece învãþã-
mântul primar avea legea sa, se impunea acum ministrului sã se ocupe numai de
o ramurã a învãþãmântului.

O expunere de motive foarte amãnunþitã ºi însoþitã de numeroase anexe s-a
distribuit parlamentarilor ºi publicului încã din noiembrie 1897. Aici se aratã
motivele pentru care legea din 1864 trebuie schimbatã, apoi se lãmuresc princi-
palele dispoziþiuni ale proiectului.

Pornind de la ideea cã învãþãmântul secundar trebuie sã dea cultura gene-
ralã necesarã oricãrui om care nãzueºte spre studii superioare ºi pregãtirea
specialã pentru a urma cu folos aceste studii, Haret organizeazã învãþãmântul
secundar în douã cicluri: inferior cu 4 clase pentru cultura generalã, superior cu
4 clase, care pe de o parte continuã cultura generalã ºi pe de alta pregãteºte
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pentru învãþãmântul superior. De aici, împãrþirea cursului superior în secþiuni.
Dupã o discuþiune teoreticã, în care recunoaºte cã nu se poate renunþa la tezau-
rul clasicitãþii antice, dar nici nu se poate impune tuturor cunoaºterea acestuia,
el conchide cã trebuie neapãrat sã se diversifice cultura viitorilor studenþi
universitari, dându-le unora putinþa de a îmbrãþiºa studii realistice, altora studii
literare. Împãrþirea aceasta va avea de rezultat o culturã – în direcþia fiecãruia –
mai puþin superficialã decât ceea ce se constatase cu vechea organizare, în care
absolvenþii liceelor nu ºtiau nici destulã latineascã ori greceascã, nici destulã
matematicã. Haret îºi amintea – ºi oricine trecuse prin liceul vechi îºi putea
aduce aminte cã, afarã de acei elevi care nu se tulburau prea mult ºi nu aveau
atracþie pentru niciun studiu, ceilalþi fãceau selecþiunea materiilor dupã pre-
ferinþele lor sau, uneori, dupã valoarea deosebitã a vreunui profesor. Se vedeau
atunci elevi care erau notaþi cu 9 ºi 10 la matematici ºi cu 3 la studiile literare
ori la latinã sau greacã ºi invers. Excepþiuni erau aceia care puneau tot atâta
sârguinþã pentru toate materiile. Haret însuºi a fost o asemenea excepþiune ºi în
dezbaterile din Parlament s-a citat faptul ca un argument contra proiectului lui
care înfiinþa secþiuni în cursul superior.

Organizarea aceasta a cursului superior, organizarea gimnaziului cu un
ciclu de cunoºtinþe de sine stãtãtor pentru acei care nu pot merge mai departe,
organizarea ºcoalelor de fete în aºa fel ca sã nu fie un îndemn pentru toate
elevele de a urma studii superioare spre a îmbrãþiºa o profesiune: formeazã
temelia pãrþii din lege care se ocupã de învãþãmântul secundar. Dintre chestiu-
nile de al doilea ordin, vom cita mãsurile pentru selecþionarea elevilor de la
clasa I secundarã printr-un examen serios ºi prin mãrginirea numãrului de locuri
în clasã, înlocuirea bacalaureatului prin examenul general de liceu, înlocuirea
concursului pentru fiecare catedrã prin examenul de capacitate, gruparea orelor
de muncã ale profesorilor nu pe o catedrã, ci pe cel puþin douã specialitãþi,
schimbarea sistemului de salarizare a profesorilor.

În ce priveºte învãþãmântul superior, Haret porneºte de la ideea autonomiei
universitare ºi urmãreºte sã facã „din fiecare universitate câte un centru unde sã
concurgã toatã miºcarea intelectualã a þãrii.“ El reorganizeazã alcãtuirea cor-
pului didactic instituind – alãturi de profesori – agregaþi, conferenþiari ºi
docenþi, suprimã concursul pentru fiecare catedrã ºi prevede mãsuri pentru o
bunã rânduialã a vieþii studenþeºti.

Proiectul acesta a fost foarte rãspândit în public; mai mult: Haret a solicitat
sã i se comunice sau sã se publice obiecþiunile ce s-ar face. A cerut tuturor direc-
þiilor de ºcoli secundare ºi universitãþilor sã adune pe profesori, sã discute ºi sã
trimitã la minister rezultatul discuþiilor. Trebuie sã observãm cã, pentru Haret,
aceasta nu era o simplã formã; el era convins cã din studierea serioasã ºi obiec-
tivã a chestiunilor nu se poate sã nu rezulte constatãri ºi încheieri folositoare, fie
pentru a întãri unele dispoziþiuni ale proiectului fie pentru a modifica altele. De
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câte ori nu i s-a întâmplat sã gãseascã în vreun articol al cuiva, în vreo scrisoare
particularã vreo idee bunã pe care ºi-a însuºit-o ºi a pus-o în practicã! De aceea ne
apare astãzi atât de puþin serioasã obiecþiunea ce i s-a adus de un adversar politic,
Take Ionescu, care susþinea cã proiectul lui Haret seamãnã mult cu cel alcãtuit de
dânsul în 1895. Întâi, pentru cã o lege nu se prezintã ca o operã originalã a unui
individ, cum ar fi o lucrare de ºtiinþã sau un roman, ci ea este în realitate nãscutã
dintr-o colaborare, ea poate fixa prin puterea ei dorinþe ºi pãreri emise de multe
individualitãþi sau de grupãri ºi care se socotesc necesare pentru bunul mers al
treburilor publice într-un moment dat. În special, într-o þarã cu regim parlamentar,
în care se discutã cu toatã libertatea, se poate ca în proiectul prezentat de un
ministru sã se introducã amendamente pe care le-a primit el de bunãvoie sau i s-au
impus prin vot. Ar fi fost nu spre ruºinea unui ministru, care voia sã legifereze
asupra unei chestiuni în 1898, sã împrumute dispoziþiuni dintr-un proiect (nevo-
tat) fãcut în 1895. Dar, al doilea, în privinþa acuzaþiei aduse lui Haret, ea nu putea
fi serioasã, fiindcã pãrþile asemãnãtoare din proiectul lui Haret ºi din proiectul lui
Take lonescu din 1895 se gãsesc în proiectul lui Dimitrie Sturdza din 1886 ºi era
foarte natural ca Haret, care fusese secretar general în acel an ºi colaborase la
facerea proiectului, sã ia pe de a-ntregul articole de acolo. ªi la urmã cetãþeanul
care ar asista la o asemenea discuþie asupra paternitãþii unei dispoziþiuni dintr-o
lege, ar zice cu drept cuvânt: nu mã intereseazã cine a spus sau scris întâi ideea,
mã intereseazã sã fie bunã.

Dar, spre cinstea Parlamentului nostru din acel timp, nu numai asemenea
chestiuni s-au dezbãtut în cele 18 ºedinþe ale Camerei, ci ºi altele serioase privi-
toare la problemele de cãpetenie din proiect.

Discuþia generalã în Camerã a început la 27 ianuarie 1898. Ea a fost prece-
datã de citirea raportului lui C. Dimitrescu-Iaºi(31). Deºi fusese între întemeie-
torii „Drapelului“, el revenise – ca sã zicem aºa – la matcã ºi primise a fi
raportor al legii lui Haret ºi vicepreºedinte al Camerei. Raportul lui este o lu-
crare de mare valoare, aºa cum se obiºnueºte în Parlamentele din Occident – se
înþelege, pentru chestiuni care cer asemenea muncã. El era profesor de istoria
filosofiei, dar i se încredinþase ºi cursul de pedagogie ºi lucrase ca atare. Rapor-
tul lui rãmâne în literatura noastrã pedagogicã, prin bogãþia documentaþiei, prin
claritatea expunerii ºi prin verva cu care este redactat. Dimitrescu-Iaºi era ºi un
orator cu multe resurse, un cuvântãtor care ºtia sã facã din cercetarea ideilor
celor mai abstracte lecþiuni aºa de atrãgãtoare încât la cursul lui se îmbulzeau ºi
studenþii ºi mulþi particulari. Nu se putea ca faþã de o lege aºa de importantã,
faþã de o prezentare aºa de iscusitã, vorbitorii sã rãmânã la chestiuni mici de
politicã. De aceea, dezbaterile proiectului acestuia au fost pline de interes ºi
adesea ridicate la un nivel superior, încât a avut dreptate Haret sã-ºi înceapã
discursul exprimând adânca sa mulþumire „pentru discuþiunea minunatã care se
urmeazã de douã sãptãmâni încoace.“ Bine înarmat prin studiile fãcute, prin
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cunoºtinþa practicei administrative ºcolare, el a rãspuns pe larg, dar cu liniºte ºi
obiectivitate – uneori cu o modestie care atrage simpatiile ascultãtorilor, la acele
chestiuni care i se pãreau lui cã nu s-au lãmurit pe deplin de cãtre deputaþii care
susþinuse proiectul. Aducând omagii talentului lui Barbu Delavrancea(32), care
rostise o avântatã cuvântare în sprijinul culturii clasice, el gãseºte punctele slabe
ale argumentãrii, ºi semnaleazã o sumã de scãderi morale ale antichitãþii,
preþuitã de noi cu exagerare, pentru cã „o vedem prin perdeaua a 2000 de ani,
care ascunde sau deformeazã multe lucruri.“ Cu motive de naturã pedagogicã,
istoricã, practicã el lãmureºte problemele ce pãreau mai controversate ºi obþine
la sfârºit aprobarea Camerei cu 107 voturi, fiind contra numai 7 ºi acelea,
precum s-a spus, datorite unor membri ai Partidului Liberal.

La Senat el avu sã întâmpine critici numeroase ale unor foºti miniºtri care
prezentase proiecte de reformã ºi nu le vãzuse votate, Titu Maiorescu ºi V. A.
Urechia, ale lui Grigore ªtefãnescu, fostul sãu profesor, ale lui G. Mârzescu,
care-l precedase la minister, ale bãtrânului Nicolae Ionescu(33), cunoscutul
orator, fostul ºef al „fracþiunii“ de la Iaºi º. a. El ºtiu cu abilitate, cu modestã
sinceritate, dar în fond cu multã convingere, sã reducã obiecþiunile, sã risipeascã
temerile, sã stabileascã folosul reformei pentru binele obºtesc, încât, la fine, în
ziua de 21 martie, obþinu unanimitatea voturilor celor prezenþi.

Când citeºti dezbaterile Parlamentului ºi ziarele timpului ºi vezi violenþa
discursurilor din martie ºi aprilie te minunezi – cã s-a putut discuta, cu relativã
seninãtate ºi în orice caz cu serioasã preocupare de interesele culturii româneºti,
– proiectul de lege al lui Haret.

De aceea a avut dreptate Sturdza fostul ministru prezident sã salute aceastã
lege ºi sã felicite pe membrii Adunãrilor cã au dat votul lor. Se înþelege ase-
menea de ce Haret, la banchetul ce i s-a oferit de mai mulþi parlamentari (31
martie 1898) a zis: „Sunt un om fericit. Nu-mi inchipuesc sã poatã fi cineva mai
fericit decât sunt eu acum… Am vãzut o Camerã stãruind în timp de trei luni în
cercetarea unei legi tehnice si fastidioase de cercetat… Am vãzut Camera lu-
crând cu o tragere de inimã ºi cu bunãvoinþã cum nu-mi închipuisem cã va fi cu
putinþã, cum nu îndrãznisem sã sper… Am vãzut pe toþi uitând toate deosebirile
lor de vederi ºi de interese ºi având un gând comun, când a fost vorba de legea
educaþiunii naþionale… Sã dea D-zeu ca bunãvoinþa deplinã ºi unitatea de
vederi care s-au manifestat cu ocaziunea discuþiunii acestei legi sã nu înceteze
a domni între noi toþi!“

* * *

Aceastã urare a lui Haret a rãsunat în pustiu, cãci agitaþia pornitã dintr-o
netemeinicã acuzaþiune nu s-a potolit, ea a continuat mai violentã în sesiunea ce
s-a deschis la 15 noiembrie prin interpelarea lui Titu Maiorescu (23 noiembrie)
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ºi s-a mai întãrit dupã vacanþã în primele luni ale anului 1899. În aceastã epocã
s-a consacrat, pentru prima datã la noi, obstrucþiunea ca mijloc de luptã politicã.
În adevãr, în ºedinþa Camerei de la 17 martie, Alexandru Marghiloman(34) a citit
o declaraþiune semnatã de 23 de deputaþi în care se zicea cã prezenþa lui Sturdza
în guvern este ,,o atingere a demnitãþii naþionale“ ºi cã nu-l vor lãsa sã
funcþioneze mai departe, împiedecându-l prin „obstrucþionism parlamentar“.
Aceeaºi declaraþiune s-a citit ºi în Senat, semnatã de 10 senatori.

Ce era aceastã metodã de luptã? Mai mulþi deputaþi anunþau interpelãri. În
ziua fixatã, cel care avea cuvântul trebuia sã gãseascã mijlocul a vorbi mai
multe ore în ºir, dezvoltând subiectul în mod artificial, fãcând citaþiuni, din cãrþi
sau din dezbateri parlamentare, care þineau chiar o orã fiecare. Se cerea sã ai o
bunã sãnãtate ºi putere de rezistenþã fizicã, fiindcã majoritatea nu admitea
ridicarea ºedinþei ºi amânarea discuþiei pentru a doua zi, cu gând cã oratorul va
obosi; dar acesta nu se clintea din loc, vorbea, citea, vorbea, iar citea, i se aducea
la tribunã apã, dulceaþã, o ceaºcã cu supã la ora dejunului, mai târziu ceaiu º.a.
Mi-aduc aminte cã un deputat George Scorþescu(35) avea o deosebitã artã pentru
executarea obstrucþiei. Venea la tribunã urmat de 2–3 uºieri, care þineau fiecare
3–4 volume mari în braþe ºi avea material pentru a ocupa toatã ºedinþa de ziuã
ºi cea de noapte. Fireºte, mai toþi deputaþii plecau pe la casele lor sau luau masa
la bufet, iar oratorul rãmânea aproape singur, fiind prezent numai
vicepreºedintele care prezida ºi care era cel mai pedepsit. Se vede cã Regu-
lamentul nu dãdea mijloace de a se împiedica acest „sport“ – cum se zicea în
glumã pe atunci – cãci dacã prezidentul ar fi constatat cã nu mai e niciun deputat
în bãnci ar fi trebuit sã ridice ºedinþa ºi tocmai aceasta doreau obstrucþioniºtii,
pentru ca oratorul sã vinã a doua zi cu forþele restaurate.

* * *

Noroc mare a avut Haret cã a putut prezenta proiectul cel nou înainte ca
aceastã agitaþie sã ajungã în faza de culminaþie ºi a vedea începutã discuþia legii
învãþãmântului profesional în ziua de 3 martie 1899.

Oricât ar fi cineva „tare de îngeri“ ºi oricât de preocupat de o chestie ab-
sorbantã, este peste putinþã sã nu fie influenþat de asemenea tulburãri, de
asemenea atacuri contra bãncii ministeriale pe care se afla ºi el aºezat. Totuºi a
voit sã-ºi facã datoria ºi ºi-a fãcut-o.

Problema învãþãmântului profesional e mult mai uºoarã decât a celui secun-
dar, fiindcã baza teoreticã este lipsitã de controversele filosofice, istorice ºi
pedagogice care îngreuiazã pe cealaltã. Toatã lumea e de acord în privinþa
scopului ºcoalelor profesionale, care sunt niºte ºcoale de specialitate: agricul-
turã ºi silviculturã, meserii, comerþ. Ele trebuie sã ne dea agricultori ºi silvi-
cultori, meseriaºi, negustori. În toate aceste profesiuni fiind grade, care încep de
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la lucrãtorul din fabricã sau conducãtorul plugului la arãturã sau micul funcþio-
nar comercial pânã la marele industriaº, conducãtorul de mari ferme sau marele
bancher, trebuie sã fie o gradaþie ºi în pregãtirea acestora, deci sã fie categorii
de ºcoale cu un anumit cuantum de cunoºtinþe pentru categoria de absolvenþi pe
care are s-o pregãteascã fiecare.

De asemenea putem zice cã toatã lumea e de acord asupra necesitãþii aces-
tor ºcoale la noi ca ºi în alte þãri. La noi era, în în acel moment, o necesitate nu
numai vãditã, dar de mare urgenþã. În 1898 se fãcuse noua organizaþie a ºcoa-
lelor secundare. Haret reuºise sã-ºi asigure mijloace pentru a mãrgini înmulþirea
lor peste niºte anume limite. Punerea în practicã a acestei mãsuri era condiþio-
natã de un complement necesar ºi imediat: creaþiunea de ºcoale profesionale cât
mai multe ºi puse cât mai mult la îndemâna ºcolarilor. Noi aveam atunci o
ºcoalã superioarã de agriculturã, ºcoale superioare de meserii, câteva ºcoale de
comerþ care erau ºi ele, într-o mãsurã, tot superioare. Lipseau însã ºcoalele
inferioare unde sã se îndrepteze mulþimea copiilor care nu izbuteau sã intre în
gimnazii – ºi nici nu era de dorit sã izbuteascã toþi! Pentru fete existau, adevãrat,
câteva ºcoale zise „profesionale“, dar rãu organizate încât nu serveau scopului
pentru care fusese create.

Era dar un vast teren de acþiune: sã se stabileascã diferitele categorii de ºcoli
ºi organizarea lor, sã se facã o legãturã între învãþãmântul primar ºi cel profesional,
sã se gãseascã mijloacele materiale pentru întreþinerea lor º.a. De toate aceste
chestiuni s-a ocupat Haret, a gãsit soluþiuni, care nu vor fi fost toate cele mai bune,
dar cei care l-au combãtut n-au propus altele. Proiectul lui s-a prezentat Camerei
tot cu un raport al lui Dimitrescu-Iaºi. Susþinut de el ºi de câþiva deputaþi liberali,
a întâmpinat critici violente din partea conservatorilor ºi a drapeliºtilor.

Dar ce se arãta prin acele critici?
Supãrarea unora ºi altora pentru alte chestiuni de naturã politicã influenþa

seninãtatea dezbaterilor acestei legi în care era vorba de necesitãþi urgente ºi
indiscutabile. întrebarea: de ce sã fie ºcoalele acestea legate de ministerul de
Instrucþie? de ce sã fie obligate judeþele ºi comunele a contribui la întreþinerea
lor? ºi altele de felul acesta au format subiectul multor discursuri, iar la discuþia
pe articole: iscusinþa oratoricã a lui Take Ionescu, vehemenþa tribunului Fleva,
rezistenþa neobositã a lui G. Scorþescu, tratarea ordonatã a lui Marghiloman,
necazul reþinut dar evident al lui Aurelian, supãrarea lui Stolojan, care – se zice
– plãnuise ºi el o organizare a unor ºcoale profesionale: acestea s-au unit într-o
perfectã înþelegere ca sã combatã legea. Unii din majoritate nu se arãtau destul
de convinºi, poate cã intra puþin ºi-o gelozie când vedeau succesele unui
ministru debutant, care în primii doi ani ai activitãþii sale putea sã aibã la activul
sãu douã legi de importanþa acestora. Dacã poetul francez vorbind de oameni ai
bisericii, zicea: ,,Tant de fiel entre-t-il dans l’âme des devots“(36), cum sã nu
zicem noi aceasta despre oameni politici?
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Legea s-a votat cu mare greutate, la Camerã, dar s-a votat. La Senat se
prezintã a doua zi dupã declaraþia obstructionismului în Camerã, adicã la 18
martie. Din primul moment ostilitatea începe, cãci Titu Maiorescu, amintindu-ºi
cã e ºi avocat, gãseºte un motiv – sau chiar douã – ca sã cearã amânarea. Res-
pingându-se cererea lui, combaterea proiectului începe prin discursul lui George
Panu(37), pe atunci adversar al liberalilor, o continuã Petre Carp, care lua cam de
sus pe „tânãrul“ ministru, dar Haret ºtia sã-i rãspundã cu toatã deferenþa
cuvenitã unui om politic mai bãtrân, dar cu accentul necesar pentru a preciza
fondul greºit al afirmãrilor lui. Maiorescu n-a mai luat cuvântul nici în discuþia
generalã nici în discuþia articolelor. Au mai vorbit ºi alþii care au criticat
proiectul, chiar din membrii majoritãþii.

Dar la 23 martie legea s-a votat ºi de Senat.
Era ºi timpul, cãci la 24 martie sesiunea s-a închis. Agitaþiunea în Camerã

ºi pe stradã era de tot mare. O întrunire de la „Dacia“ s-a terminat cu episodul
din strada Enei ºi la 30 martie guvernul prezidat de Dim. Sturdza a demisionat.

Gh. Adamescu
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I.
ÎNFIINÞAREA CASEI ªCOALELOR

Raport cãtre Adunarea Deputaþilor asupra proiectului de lege
relativ la înfiinþarea Casei ªcoalelor prezentat de P. Poni,

ministrul Instrucþiunii. ªedinþa din 19 februarie 1896

Petru Poni, dupã ce fusese ministru în 1891 (21 iulie – 27 noiembrie) în guvernul
de uniune zis liberal-conservator (Lascar Catargiu, G. Vernescu(38)) prezidat de Gener-
alul I. Florescu(39), devine din nou ministru de Culte în guvernul liberal-naþional prezi-
dat în 1895 de Dimitrie Sturdza (4 octombrie – 21 noiembrie 1896). În aceastã calitate,
propune legea pentru înfiinþarea Casei ªcoalelor ºi Haret este ales raportor. Urmeazã
aici raportul lui în numele comitetului delegaþilor.

Expunerea de motive, foarte clarã ºi amãnunþitã, fãcutã de dl ministru al
Instrucþiunii Publice ºi al Cultelor, înlesneºte cu totul sarcina mea. D-sa expune
în mod limpede, ºi probeazã cu cifre, starea deplorabilã în care se gãsesc locu-
rile de ºcoli primare, mai ales în comunele rurale.

Aceastã stare de lucruri, care este cunoscutã tuturor, a preocupat deja pe
unii din foºtii miniºtri de Instrucþiune Publicã. Semnele acestei preocupãri apar
deja în 1867; iar în 1886, dl Dim. A. Sturdza, pe atunci ministru al Instrucþiunii
Publice, promisese în Camera Deputaþilor a aduce un proiect de lege, pentru în-
dreptarea stãrii lucrurilor. Evenimentele politice ce au urmat au fãcut însã ca
toate lucrãrile pregãtite în acest sens sã rãmânã fãrã întrebuinþare1.

Legea din 19 mai 1893, în art. 81–87, a cãutat sã reguleze cestiunea. Însã
mãsurile prescrise de dânsa au rãmas cu totul ineficace; ºi lucrul acesta este uºor
de înþeles, când se observã cã acea lege nu fãcea decât sã prevadã mãsuri de re-
presiune, ele înseºi neaplicabile, contra comunelor, fãrã a cãuta sã le înlesneascã
cât de puþin greutãþile ce au ele de învins, pentru a-ºi construi localuri de care
au trebuinþã. Chestiunea aceasta este expusã în mod foarte limpede în expunerea
de motive, pp. 8–9.

Sistemul propus de guvern se poate rezuma în câteva cuvinte: statul împru-
mutã creditul sãu comunelor, pentru a le înlesni construirea ºcoalelor necesare.

1. Haret a atins aceastã chestiune în Raportul sãu din 1884 (Colecþia de faþã, vol. I, p.
199) ºi în Studiile ºi proiectele sale publicate în 1889 (Col. de faþã, vol. I, p. 277).
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Pentru aceasta, statul se împrumutã, cu o sumã de 30.000.000, din care împru-
mutã ºi el pe comune, în aceleaºi condiþiuni în care a luat ºi el banii.

Serviciul ce face statul comunelor în modul acesta nu-i aduce lui niciun
avantaj bãnesc; din contra, rezultã pentru stat o oarecare sarcinã, din plata perso-
nalului administrativ, care va avea sã dirijeze toate aceste operaþiuni. Pentru
comune însã, avantajul sistemei proiectului de lege este nepreþuit, pe de o parte
pentru cã le face posibilã procurarea capitalului necesar, care pânã acum era
aproape nerealizabilã pentru dânsele, iar pe de alta pentru cã reduce pentru ele la
jumãtate anuitãþile ce ar fi avut de plãtit, chiar dacã ar fi reuºit sã gãseascã bani.

Dar ajutorul ce aduce statul comunelor nu se mãrgineºte aici: dacã comuna
este aºa de sãracã încât o zecime din contribuþiunile directe sã nu-i ajungã pen-
tru a plãti anuitatea sumei ce-i împrumutã statul, acesta în unire cu judeþul, îi
poate veni încã în ajutor prin o subvenþie (art. 13 devenit 12).

În rezumat, dacã se considerã la un loc proiectul de lege despre care se vor-
beºte în acest raport, ºi acel asupra învãþãmântului primar, vedem cã ele aduc
comunelor uºurãri ºi înlesniri de mare însemnãtate:

Statul ia asuprã-ºi plata întregului personal didactic rural, din care o bunã
parte, dupã legea din 1893, rãmânea în sarcina comunelor1.

Tot statul se însãrcineazã cu cheltuielile materialului didactic, registre, im-
primate etc., luându-le din sarcina comunei.

Tot statul procurã comunelor creditul sãu, pentru a le procura, în cele mai
avantajoase condiþiuni, sumele necesare pentru clãdirea ºcoalelor lor.

În fine, statul, prin subvenþiuni, vine în ajutor comunelor prea sãrace pentru
a putea plãti chiar anuitatea redusã ce li s-ar cere pentru achitarea împrumutului
ce ar contracta.

Din toate punctele de vedere, ambele aceste proiecte de legi sunt o ade-
vãratã binefacere pentru finanþele comunale.

E adevãrat însã cã ºi statul, în schimbul adaosului de muncã ºi de cheltuialã
ce-ºi impune, are siguranþa de a vedea, chiar cu actualul numãr de ºcoli, mãrin-
du-se într-o mãsurã foarte însemnatã numãrul copiilor ce vor putea frecventa
ºcoala, fãrã a mai vorbi de îmbunãtãþirea condiþiilor didactice ºi igienice ce va
rezulta pentru dânºii din înlocuirea nenorocitelor locale actuale cu altele cons-
truite în condiþii excelente. În fine, aplicarea legii ce se supune aprobãrii
d-voastrã va asigura, într-un viitor puþin depãrtat, completarea întregului învãþã-
mânt primar cât ne trebuie pentru copiii noºtri, cu toate localurile necesare.
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1. Legea din 1893 a lui Take Ionescu, pe care Poni avea s-o modifice în aceeaºi sesiune.
În art. 81 se zice:

„În comunele rurale, statul plãteºte pe primul învãþãtor ºi jumãtate din apuntamentele
celorlalþi învãþãtori; Comuna cealaltã jumãtate. În comunele urbane statul plãteºte singur pe
toþi institutorii în fiinþã la aplicarea acestei legi; toþi institutorii ce se vor mai crea vor fi
plãtiþi jumãtate de stat ºi jumãtate de Comunã.“
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Aceasta fiind economia primei pãrþi a legii, art. 4 pânã la 12, devenit 11,
inclusiv, prevede mãsurile pentru aplicarea ei în aºa fel, încât construirea localu-
rilor sã devinã o realitate: facerea ºi aprobarea planurilor, asigurarea plãþii anu-
itãþii de cãtre comune, mijloacele din care sã se facã aceastã platã, modul de
executare a lucrãrilor.

Primele trei articole prevãd crearea unei Case a ªcoalelor, însãrcinatã cu
conducerea tuturor acestor afaceri: împrumuturi fãcute comunelor, privegherea
construirilor, a încasãrii anuitãþilor datorate de comune, acordarea subvenþinilor
la comunele sãrace etc.

În fine art. 13, devenit 12, pânã la 15, devenit 14, se ocupã de subvenþiunile
acordate de stat, ºi de mijloacele bãneºti puse la dispoziþia Casei ªcoalelor.

Casa ªcoalelor este o instituþiune care a existat deja, creatã fiind prin o lege
din 20 ianuarie 1883. Organizarea sa însã lãsa de dorit, din care cauzã acþiunea
ei ºi pânã azi a fost nulãl.

Aºa cum se organizeazã prin proiectul de faþã, Casa ªcoalelor devine o
instituþiune puternicã, destinatã a aduce mari servicii cauzei învãþãmântului. În
adevãr, sarcina ei va fi, nu numai de a se ocupa de chestiunea clãdirilor ºcolilor
primare conform principiilor expuse mai sus, dar încã de a centraliza o sumã de
izvoare de venit pentru învãþãmânt, care azi se pierd fãrã nicio întrebuinþare, sau
nu sunt decât de o utilitate foarte neînsemnatã.

În linia întâi, se dã Casei ªcoalelor dreptul de a priveghea administraþia
fondurilor provenind din donaþiuni particulare. Legea nu tinde deloc a modifica
voinþa donatorilor sau a testatorilor, dar ia mãsuri pentru ca aceastã voinþã sã fie
scrupulos respectatã. Suntem convinºi cã partea aceasta a legii va fi una din cele
mai fecunde în bune rezultate.

* * *

Comitetul delegaþilor, în urma discuþiilor avute, a admis proiectul guver-
nului, cu singurele urmãtoare trei modificãri:

Art. 8 ºi art. 13 din proiectul guvernului au fost reunite în unul singur, dân-
du-se o redacþiune mai precisã pãrþii provenite de la art. 8.

Parlamentare (1895–1899) / 19

1. Legea citatã de Haret aici s-a publicat în „Monitorul Oficial“ din 22 ianuarie 1883,
iar Regulamentul ei în „Monitorul Oficial“ din 16 mai 1884. Titlul instituþiei era: „Casã pen-
tru ajutorul ºcoalelor“, iar scopul: „A primi ºi administra toate donaþiunile ce se vor face
zisei case pentru propãºirea ºcoalelor.“ Ea era persoanã juridicã ºi se administra de un „con-
siliu de administraþiune“ compus din: ministrul Instrucþiei, preºedintele Curþii de Casaþie,
guvernatorul Bãncii Naþionale, rectorii Universitãþilor, preºedintele Academiei Române ºi
directorul Casei de depuneri. – Legea aceasta ºi regulamentul s-au abrogat în 1896, dupã
votarea legii din acel an, de care e vorba aici.
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S-a prevãzut cã judeþele Iaºi, Romanaþi ºi Ilfov, care au fãcut deja împru-
muturi pentru construire de localuri ºcolare rurale, luând asupra lor plata inte-
gralã a anuitãþilor, vor fi dispensate de a contribui la subvenþiunea ce se va
acorda comunelor sãrace, pentru construirea localurilor lor ºcolare.

S-a prevãzut cã regulamentele pentru administraþiunea fondurilor provenite
din donaþiuni ºi testamente, sã fie sancþionate prin decret regal ºi publicate în
„Monitorul Oficial“.

(Dezbaterile Adunãrii Deputaþilor. Sesiunea ordinarã 1895–1896, Nr. 31, pp. 309–311).
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II.
MODIFICAREA LEGII ÎNVÃÞÃMÂNTULUI PRIMAR

Raport cãtre Adunarea Deputaþilor asupra proiectului de lege
pentru modificarea legii învãþãmântului primar prezentat de

P. Poni, ministrul Instrucþiei, citit în ºedinþa din 
4 aprilie 1896

Legea fãcutã de Take Ionescu la 1 septembrie 1893 pentru organizarea învãþãmân-
tului primar cuprindea o serie de dispoziþiuni pe care guvernul liberal nu le putea lãsa
sã subziste. De aceea ministrul P. Poni întreprinde modificarea ei ºi Haret este ales
raportor. Urmeazã aici raportul lui.

De demult încã era dovedit cã legea instrucþiunii publice din 1864 nu mai
corespundea trebuinþelor învãþãmântului nostru. De aceea, în foarte multe rânduri
s-a încercat modificarea sau înlocuirea ei. Însã abia la 1 septembrie 1893 s-a putut
promulga o nouã lege ºcolarã, ºi aceea numai asupra învãþãmântului primar.

Proiectul de lege, supus dezbaterii d-voastre, are de obiect a aduce însem-
nate modificãri acelei legi din 1 septembrie 1893.

Nu voi intra în desfãºurarea consideraþiunilor care impun, dupã un timp aºa
de scurt, prefacerea acestei legi. Aceastã lucrare este fãcutã în mod destul de
complet ºi de clar în expunerea de motive care însoþeºte proiectul guvernului1.
Mã voi mãrgini numai a rezuma în scurt modificãrile ce se propun; pe urmã voi
enumera ºi schimbãrile pe care comitetul delegaþilor a gãsit cã se cuvine sã le
aducã la proiectul prezentat de guvern.

Principalele deosebiri dintre legea din 1893 ºi proiectul alãturat sunt urmã-
toarele:

1. Legea din 1893 lãsa în sarcina primarilor datoria de a forma listele de
copiii supuºi obligativitãþii ºcolare, alãturându-le doar pe învãþãtor în comunele
rurale. Sistema aceasta a produs cele mai rele rezultate, ºi de aceea se propune
acum ca listele sã fie fãcute totdeauna de învãþãtori ºi de institutori, împreunã
cu primarul.
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1. Expunerea de motive n-am gãsit-o în Dezbateri[le parlamentare].
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Mãsura aceasta necesitã apoi formarea circumscripþiilor ºcolare, pe care
asemenea o prevede proiectul (art. 5).

2. Sistema ca amenda pentru absenþele ºcolare sã o pronunþe totdeauna
învãþãtorul s-a dovedit în multe cazuri neaplicabilã; de aceea, se propune a se
lãsa ministerului latitudinea de a vedea, în fiecare caz particular, cui se cuvine
sã încredinþeze pronunþarea amendei (art. 8).

3. Se suprimã dreptul lãsat perceptorului, prin legea din 1893, de a preface
amenzile ºcolare în zile de lucru în folosul ºoselelor comunale (art. 9).

4. Legea din 1893 prevedea cã, în comunele urbane, învãþãmântul primar
va fi complet, adicã va cuprinde învãþãmântul inferior, mediu ºi superior; pe
când în comunele rurale, în marea majoritate a cazurilor, ºcoalele nu cuprindeau
decât învãþãmântul inferior ºi mediu; în cãtune, numai pe cel inferior. Pentru ca
o ºcoalã ruralã sã poatã cuprinde învãþãmântul primar complet, trebuiau împli-
nite condiþii aºa de grele, încât rareori se puteau realiza. Urma de aici cã se fãcea
între comunele urbane ºi cele rurale o deosebire, care fãcea aproape imposibilã,
pentru copiii de sãteni, pãtrunderea în ºcoalele secundare.

Legea cea nouã face sã disparã aceastã deosebire nedreaptã, nepoliticã ºi
contrarie Constituþiei (art. 17).

5. Se creeazã ºcoale primare superioare ºi cursurile de adulþi, care în legea
din 1893 nu figureazã deloc (art. 34, devenit 33, pânã la 35).

6. ªcoalele normale primare devin exclusiv internate ºi se suprimã secþi-
unile normale create pe lângã externatele secundare de fete. Se îmbunãtãþeºte
situaþiunea corpului didactic al ºcoalelor normale primare. Se reduce de la trei
la una numãrul ºcoalelor normale de institutoare, prefãcându-se cea din Bucu-
reºti în o ºcoalã secundarã, destinatã a da învãþãmântul general, ºi cea din Craio-
va într-o ºcoalã profesionalã superioarã, amândouã acestea cu internat (art. 36,
41, 55, devenit 51, 45, 80 nou).

7. Se modificã organizarea examenelor de absolvire a ºcoalelor normale
primare, organizare care, aºa cum era fãcutã prin legea din 1893, s-a dovedit ca
de tot nepracticã ºi nesuficientã (art. 50) devenit 49.

8. În ceea ce priveºte numirea corpului didactic primar, se propun oarecare
modificãri, dintre care cea mai însemnatã este aceea cã destituirea învãþãtorilor
ºi institutorilor provizorii sã nu se poatã face decât cu avizul conform al consi-
liului permanent (art. 60, devenit 56). Totdeodatã se scoboarã de la 10 ani la 3
ani stagiul necesar unui învãþãtor pentru a fi admis la examenul de institutor
(art. 63, devenit 59).

9. În ceea ce priveºte disciplina corpului didactic primar, se reguleazã în
mod mai complet ºi mai raþional seria pedepselor, mai ales a celor mici. Trans-
ferarea s-a considerat ca pedeapsã, ºi s-au prevãzut normele dupã care trebuie
aplicatã, pe când în legea din 1893 ea era consideratã ca o simplã mãsurã în
interes de serviciu, ºi lãsatã cu totul la discreþia ministrului (art. 72–74, devenite
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67–70). În ceea ce priveºte aplicarea acestor pedepse, s-a asigurat pe deplin im-
parþialitatea lor, prin instituirea unei comisiuni de judecatã, care singurã va
putea sã pronunþe pedepsele cele mai mari. Suspendarea, care pânã acum se pro-
nunþa de ministru, dupã ce lua avizul consiliului permanent al instrucþiei, prin
noul proiect nu se mai poate aplica decât cu avizul conform al acelui consiliu
(art. 69 nou, 73 devenit 68).

10. S-a adus o mare uºurare a comunelor, prin trecerea cu totul pe contul
statului a plãþii personalului didactic ºi a materialului didactic, registre, imprimate
etc. (art. 81, de venit 76), fãrã a mai vorbi de înlesnirea ce li se face pentru clã-
direa localurilor ºcolare, ºi care face obiectul unei legi, deja votate de Camerã.1

* * *

În urma discuþiilor avute, comitetul delegaþilor a adus proiectului propus de
guvern mai multe schimbãri.

Cele mai însemnate sunt cele urmãtoare:
1. S-a redus de la 5 lei la 2 lei, ºi de la 10 lei la 5 lei, amenzile prevãzute

de art. 10 pentru reprezentanþii copiilor care nu trec examenele de fine de an.
2. S-a mãrit de la 30 la 40 lei pe lunã, salariul ajutorului de învãþãtor, de la

ºcoalele de cãtune (art. 22, devenit 21).
3. S-a prevãzut posibilitatea creãrii de ºcoli primare superioare ºi de cãtre

particulari, cu spezele lor (art. 34, devenit 33).
4. La azilul Elena-Doamna, s-a prevãzut organizarea sec-þiunei normale de

învãþãtoare ca ºcoalã distinctã, ºi s-au adus ºi alte modificãri mai puþin însem-
nate (art. 43).

5. Ca o garanþie mai mult pentru învãþãtorii sau institutorii provizorii, care
s-ar afla în cazul prevãzut la art. 60, devenit 56, li s-a dat dreptul de a fi ascultaþi
înainte de a se lua o hotãrâre în privinþa lor.

6. Pedeapsa transferãrii s-a subdivizat în douã, dupã cum ea se face în
aceeaºi localitate, sau într-o localitate deosebitã; pentru aceasta de a doua s-a
prevãzut cã nu se va putea pronunþa decât cu avizul conform al consiliului per-
manent de instrucþiune; iar a doua transferare, dupã mai puþin de doi ani, numai
de comisiunea de judecatã de la art. 69 (art. 72 ºi 73, devenit 67 ºi 68).

Dl St. ªendrea a susþinut ca transferarea în altã localitate sã se pronunþe, în
toate cazurile, de comisia de judecatã.

7. S-a prevãzut în mod expres cã deciziunile comisiei de judecatã, prevã-
zutã la art. 69 (nou), sunt executorii, aºa cã nu pot fi modificate în niciun sens.

8. S-a suprimat din art. 89, devenit 79, mãsura privitoare la crearea ºcoalei
normale speciale din Dobrogea.
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1. Legea Casei ªcoalelor.
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* * *

Afarã de aceste modificãri, admise de unanimitatea sau majoritatea comi-
tetului delegaþilor, s-au mai propus ºi altele, care însã nu au întrunit majoritatea.
Acestea sunt cele urmãtoare:

1. Din partea secþiei I s-a propus ca salariul ajutorului de învãþãtor de la
ºcoalele de cãtune sã fie de 50 lei pe lunã (art. 22, devenit 21).

2. Din partea secþiei III, dl St. ªendrea a propus ºi a susþinut ca învãþã-
mântul primar sã fie obligatoriu ºi gratuit pentru locuitorii legalmente domici-
liaþi în România, ca pãrinþii ºi tutorii copiilor sã fie datori a trimite copiii la
ºcoala primarã de la 7–14 ani împliniþi; ca sã fie dispensaþi de aceastã obligaþie
acei ai cãror copii învaþã în familie sau în institute recunoscute de stat; ca, în caz
de insuficienþã de locuri, sã se prefere copiii cetãþenilor români. S-a mai propus
ca alin. II de la art. 15 sã se modifice în modul urmãtor: „Copiilor, sau cel puþin
unuia din copii, indicat anume de pãrinþi“.

3. Din partea secþiei V s-a cerut menþinerea celor trei ºcoli normale de
institutoare din Bucureºi, Iaºi ºi Craiova.

4. Din partea secþiunei VI s-a propus urmãtorul amendament: ,,La art. 1,
alin. I, în loc de: gratuit pentru români, se va pune: gratuit pentru toþi locuitorii
legalmente domiciliaþi în România. La alin. II sã se suprime cuvintele: de cetã-
þeni români. Alin. IV ºi V sã se suprime. La alin. VI, în loc de: se vor prefera
copiii de români, se va pune: de pãrinþi români“.

* * *

Comitetul delegaþilor a luat cunoºtinþã de un mare numãr de petiþiuni adre-
sate Camerei, cu privire la proiectul de lege pus în discuþiune.

Sã lãsãm la o parte dorinþele exprimate prin aceste petiþiuni, cãrora li s-au
dat deja satisfacere, în total sau în parte, prin proiectul de lege, precum ºi pe
acelea care nu pot avea loc într-însul, ca procurarea de instrumente topografice
la învãþãtori, înfiinþarea de farmacii pe lângã ºcoalele rurale, dreptul pentru
învãþãtori de a cumpãra loturi mici în moºiile statului, de a fi aleºi în consiliile
comunale ºi judeþene ºi în Corpurile legiuitoare, de a ieºi la pensiune dupã 25
de ani de serviciu cu leafa întreagã ºi cu dispensã de etate, desfiinþarea cârciu-
milor de prin sate ºi înfiinþarea monopolului spirtoaselor.

Celelalte cereri se reduc la urmãtoarele puncte:
1. Suprimarea taxei prevãzute la art. 1, alin. IV, asupra copiilor de strãini,

cerutã de locuitorii evrei.
2. Înfiinþarea de biblioteci ºcolare.
3. Identificarea deplinã a ºcoalelor primare rurale cu cele urbane.
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4. Fixarea la 60, dupã alþii la 50, a numãrului maximum de ºcolari pentru
fiecare învãþãtor.

5. Numirea de sub-inspectori ºcolari dintre învãþãtori, aleºi tot de învãþãtori.
6. ªtergerea transferãrii din numãrul pedepselor.
7. Pedepsele cele mai grave sã se pronunþe de un juriu de semeni, traºi la

sorþi, ºi cu dreptul de apel la consiliul permanent de instrucþie.
8. Inamovibilitatea deplinã pentru tot corpul didactic.
9. Ca învãþãtorilor ºi institutorilor recunoscuþi cu totul inapþi pentru

serviciu sã li se acorde concediu ilimitat, în loc de a fi scoºi din serviciu.
10. Ca venitul pãmântului ºcoalei sã fie lãsat întreg învãþãtorului.
11. Ca în timpul conferinþelor, învãþãtorilor sã li se dea locuinþã ºi nutri-

mentul în o ºcoalã normalã, iar dacã nu, o diurnã de 5 lei pe zi; în orice caz, bilet
liber de drum de fier.

12. Mãrirea salariului învãþãtorilor de la 90 la 150 lei, iar dupã unele petiþii
la 225 lei pe lunã.

13. Mãrirea salariului institutorilor de la 225 la 300 lei pe lunã.
Asupra punctului 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, proiectul de lege dã soluþiuni diferite

de cele ce se cer, rezultate ale unor discuþiuni amãnunþite. Despre punctul 2, nu
este locul a ne ocupa, într-o lege ca cea de faþã, deºi lucrul meritã atenþiune.
Punctele 5, 9 nu meritã discuþiune.

Asupra punctelor 11, 12 ºi 13, este imposibil a se da cea mai micã satis-
facere, cel puþin în momentul de faþã, din consideraþiuni bugetare, uºor de înþeles.

(Dezbaterile Adunãrii Deputaþilor. Sesiunea ordinarã 1895–1896, nr. 50, pp. 761–763.)

Discurs rostit în Adunarea Deputaþilor în ºedinþa din
8 aprilie 1896 în discuþia proiectului de lege asupra

modificãrii legii învãþãmântului primar

Dl Spiru Haret: dlor deputaþi, discuþiunea care se urmeazã deja de douã zile
în Camerã, asupra legii învãþãmântului primar a limpezit, dupã pãrerea mea,
vreo câteva din chestiunile care se prezintau în acesta lege, aºa încât aceastã
discuþiune este, întrucâtva, simplificatã.

Este de regretat cã dl Corbescu1, n-a binevoit sã se atingã ºi de alte ches-
tiuni pe care desigur le-ar fi expus foarte bine. De aceea sunt silit sã revin asupra
lor, pentru cã este de dorit ca nimic sã nu rãmânã în legea aceasta obscur ºi
îndoios în spiritul d-voastrã.
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1. Matei Corbescu (1840–1931), avocat in Bucureºti, ales de multe ori în Parlament ca
membru al Partidului Naþional-Liberal.
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Legea instrucþiunii publice, mai mult ca oricare altã lege, trebuie sã fie o
lege adoptatã, pe cât se poate, de toþi, ºi doresc sã vã pun în cunoºtinþã despre
câtã muncã ºi câtã atenþiune s-a pus la redijarea ei, ca sã vedeþi cã nimic nu s-a
strecurat într-însa cu uºurinþã.

Discuþiunea este relativ uºoarã pentru legea instrucþiunii publice la noi,
fiindcã niciuna din chestiunile mari, care ar putea sã pasioneze opiniunea pu-
blicã, nu mai este astãzi în discuþiune.

Astfel, gratuitatea ºi obligativitatea învãþãmântului primar la noi sunt deja
regulate prin Constituþiune.

Aþi putea vedea deja cã principalele chestiuni asupra cãrora se face discu-
þiune sunt mai ales chestiunile relativ la personal ºi, pe ici pe colo, câte o ches-
tiune de mai micã importanþã. Aceasta uºureazã sarcina mea.

S-a fãcut o imputare proiectului în cauzã, cã nu aduce nici o modificare
legii de la 1893, ºi cã nu meritã numele de reformã. Nu ºtiu dacã dl ministru al
Instrucþiunii Publice a þinut numaidecât ca proiectul sãu de lege sã poarte
numele de reformã; principalul lucru este ca legea sã aibã caracterul care trebuie
sã-l aibã o lege eminamente liberalã, pentru cã însuºi principiul obligativitãþii ºi
gratuitãþii învãþãmântului primar este un principiu cu desãvârºire liberal. Ei
bine, tocmai aici stã deosebirea între legea de la 1893 ºi proiectul ce se prezintã
astãzi, ºi mã surprinde când vãd pe doi din oratorii care m-au precedat, cã n-au
dat destulã importanþã acestui punct.

Este adevãrat cã legea de la 1893 realiza un progres asupra legii din 1864,
în ceea ce priveºte învãþãmântul primar. Este adevãrat iarãºi, dupã cum foarte
bine a accentuat dl Corbescu, cã mai tot ceea ce este original în legea din 1893
este luat din proiectul prezentat de dl Sturdza la 1886. Astfel fiind, nu este deloc
de mirare cã prezentul proiect are multe puncte comune cu legile precedente;
însã un lucru este care-l face sã se deosebeascã cu desãvârºire în esenþa lui, ºi
anume este partea privitoare la unitatea învãþãmântului primar, lucru care de
altmintrelea nu este secundar, ºi pare ar fi meritat ca oratorii precedenþi sã-l
aprecieze dupã justa lui valoare.

Când am avut onoare sã fiu numit raportor al acestei legi, mi-am luat sar-
cina sã cercetez toate obiecþiunile ce s-ar putea face acestui proiect, pentru ca sã
nu fiu surprins, când va veni vremea sã vin înaintea d-voastrã.

Cu aceastã ocaziune am dat într-un ziar peste o frazã care aratã foarte bine
preþul ce s-a pus la 1893 pe legea învãþãmântului primar, ºi care vã va face sã
vedeþi mai bine întru ce se deosebeºte modul de a vedea al legii liberale, de
modul de a vedea al legii conservatoare.

Am gãsit în ziarul „Constituþionalul“(40) fraza urmãtoare:
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„ªcoala primarã nu este deloc destinatã de a forma cetãþeni buni ºi folo-
sitori patriei (Cuvintele acestea se gãsesc în expunerea de motive a dlui mi-
nistru), ci oameni cu culturã oarecare“1.

Este adevãrat cã dacã învãþãmântul primar nu ar avea decât scopul acesta,
aºa mare importanþã nu ar avea legea.

Însã pretutindeni, în þãrile culte, cu totul altfel se priveºte învãþãmântul primar.
Nu am nevoie sã mã opresc asupra acestui lucru, fiindcã cuvintele dlui ministru al
Instrucþiunii, din expunerea de motive, sunt foarte la locul lor, ºi spuse foarte bine.
Adevãratul scop al ºcoalei primare este ca sã formeze cetãþeni buni ºi folositori
patriei, ºi dacã ºcoala primarã nu ar realiza scopul acesta, ar fi de prisos sã o avem,
sau cel puþin importanþa ei s-ar reduce foarte mult. Modul acesta de a vedea este al
tuturor þãrilor culte ºi ca sã vã dovedesc nu am decât sã vã citez douã singure legi:

„Insitutorii trebuie sã lucreze la dezvoltarea moralã ºi spiritualã a copiilor,
pentru a le inspira iubirea pentru virtuþile creºtine, pentru ordine, muncã, econo-
mie, curãþenie ºi bunãcuviinþã“.

Ce altã calitate se cere unui cetãþean bun ºi folositor patriei, decât aceasta?
În Prusia, unde nu este o lege a învãþãmântului primar, dar sunt decrete ºi

ordonanþe o mulþime, gãsim iarãºi fraza aceasta:
„ªcoala nu trebuie numai sã înmulþeascã cunoºtinþele; ea trebuie sã for-

meze oameni“.
Apoi dacã este aºa, ºcoala primarã este un lucru nu facultativ, învãþãmântul

primar nu este o afacere de mai mult sau mai puþin, adicã sã dãm cutãruia atât
ºi altuia atât.

Învãþãmântul primar este o sumã de cunoºtinþe ºi de idei, pe care orice om
trebuie sã le posede ca sã fie om; altfel nu se poate numi om. ªi dacã învãþã-
mântul nostru primar nu împlineºte aceastã condiþiune, este evident cã trebuie
modificat, aºa ca sã o împlineascã; scopul proiectului de faþã este tocmai acesta.

În prima linie proiectul cautã sã îmbunãtãþeascã mijloacele prin care se
asigurã obligativitatea învãþãmântului.

Dl Gorgos2 a criticat sistema amenzilor, zicând sã mai încetãm cu mãsurile
represive; dl Dobrescu3, din contra, a fost nemulþumit cã s-au redus amenzile.

Rãspund dlui Gorgos cã nu cunosc un alt mijloc mai eficace decât acesta, al
amenzii, pentru a asigura obligativitatea învãþãmântului. În alte þãri, se recurge la
mijloace ºi mai aspre ca: închisoarea, excomunicarea. La noi ar fi imposibil ca

Parlamentare (1895–1899) / 27

1. E vorba, probabil, de expunerea de motive a proiectului din 1893. „Constituþionalul“
era ziarul oficios al partidului junimist, care atunci lucra deosebit – ºi adesea în divergenþã
– de Partidul Conservator.

2. Pavel Gorgos, deputat al colegiului II de Vaslui ca reprezentant al opoziþiei.
3. C. Dobrescu-Argeº fost învãþãtor, ales de multe ori în Camerã; a cãutat, fãrã a reuºi,

sã formeze un partid þãrãnesc.
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sã facem aºa, pentru cã nu se cuvine sã facem ºcoala odioasã. Amenzile sunt puse
mai mult ca sã deºtepte atenþiunea pãrinþilor, ºi pentru a-i face sã simtã cã statul
se intereseazã ca copiii sã meargã la ºcoalã. Nu este vorba de a aduce ruinã în
casa þãranului prin amenzi, de altfel sã sperãm cã, cât de curând, când toþi vor ºti
sã citeascã ºi sã scrie, amenzile vor rãmâne ceea ce sunt astãzi în alte þãri, adicã
o literã moartã; aºa se întâmplã astãzi în Danemarca, în unele state din Germania,
ºi mai ales în cantonul de Geneva, unde toþi ºtiu carte, ºi unde amenda nu se mai
aplicã de ani întregi.

S-a mai cerut, dlor, introducerea de mijloace de încurajare pentru frecven-
tarea ºcoalei. Chestiunea aceasta meritã toatã atenþiunea; dar, dacã nu s-a pus în
lege, este cã o asemenea materie nu prea este de naturã de a fi regulatã prin o lege.

Astfel, înlesnirea de haine, cãrþi ºi altele, pentru copiii sãraci, intrã mai mult
în atribuþiunea comunelor decât în a statului, ºi nu cred cã ar fi fost locul de a
se introduce în proiectul de faþã.

S-a mai propus a se acorda încurajãri bãneºti învãþãtorilor, proporþional cu
numãrul ºcolarilor lor. Proiectul din 1886 prevede aºa ceva; dar, deoarece
motivele pe care le voi spune mai târziu ne împiedicã pentru un moment de a se
atinge chestiunea salariilor învãþãtorilor, nu se putea prevedea deocamdatã
mijlocul acesta în proiectul de lege. Trec la altã chestiune.

S-a imputat proiectului cã lasã programa necompletã, pentru cã învãþã-
mântul civic nu este prevãzut în el. Nu cred cã aceastã obiecþiune e fondatã,
pentru cã învãþãmântul civic, fãrã sã fie prescris în nicio programã, intrã de
drept în orice ºcoalã româneascã, în orice ºcoalã în care copilul va învãþa
datoriile ºi drepturile lui de cetãþean, fie pe orice cale ar fi.

Acum, dacã acest învãþãmânt va fi pus în cartea de lecturã sau aiurea, dacã
va avea o orã anumitã ori nu, aceasta este indiferent.

Dar în orice caz socotesc cã învãþãmântul trebuie veºnic sã aibã în vedere
drepturile ºi datoriile cetãþeneºti, ºi sã le punã în vedere copiilor în orice ocazi-
une. Astfel, nu vãd nevoia ca acest obiect sã fie pus în programã, în mod explicit.

Dl Corbescu s-a preocupat de creaþiuni de ºcoli profesionale cu caracter
agricol. Lucrul acesta nu poate sã se trateze, nici într-un articol nici în douã, în
proiectul de lege pentru învãþãmântul primar. Va fi necesar ca organizaþiunea
învãþãmântului profesional ºi agricol sã facã obiectul unei legi speciale. Cu toate
acestea, proiectul de faþã însuºi cuprinde unele prescripþiuni excelente în aceastã
privinþã, ºi anume o creaþiune a ºcoalei primare superioare, care în proiectul
precedent nu figura deloc.

Articolul unde ºcolile, acestea sunt prevãzute nu fixeazã programul lor, ci
prescrie numai posibilitatea de a se înfiinþa aceste ºcoli fãrã însã sã ne impunã
programa; ºi întradins s-a fãcut aºa, pentru cã intenþiunea a fost tocmai ca aceste
ºcoli sã serveascã ca ºcoli profesionale sau agricole, dupã regiuni.
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Nu este vorba de a impune un model tuturor ºcoalelor de aceastã categorie;
este vorba sã se lase posibilitatea ca în fiecare regiune, dupã trebuinþele locale,
sã se dea organizaþiunea ºcoalei, în vederea acelor trebuinþe.

Scopul lor mai întâi este de a da copiilor care ar fi în mãsurã sã urmeze mai
departe cu ºcoala primarã, posibilitatea de a-ºi completa învãþãmântul teoretic
ºi totdeodatã ºi mijloacele de a completa învãþãmântul agricol într-o regiune
agricolã, sau de cultura viilor într-o regiune de podgorii, ºi din acest punct de
vedere creaþiunea ºcoalelor primare superioare, aºa cum trebuie sã se înþeleagã,
este desigur un punct din cele mai fericite ale proiectului de faþã; dl Corbescu
exprimã dorinþa sã se facã asemenea ºcoli în fiecare judeþ câte una.

Eu sper cã în curând vom avea mai multe asemenea ºcoli în judeþele noas-
tre, prin comunele cele mari ºi bogate, care se aflã în toate pãrþile þãrii.

Trec acum, dlor, la o altã chestiune de mare importanþã.
Este vorba de unificarea învãþãmântului rural ºi urban. Cum ziceam adi-

neaori, acesta este unul din principalele puncte care deosebesc legea de la 1893
de proiectul care se discutã astãzi.

Precum ºtiþi, legea de la 1893 prevedea la þarã ca regulã generalã, ºcoli cu
învãþãmânt inferior ºi mediu; ºcoli cu întregul învãþãmânt primar erau prevãzute
la oraº, ºi numai ca excepþiune la sate. Dupã proiectul de faþã, orice ºcoalã ruralã
trebuie sã dea învãþãmântul primar complet.

Dl Dobrescu a adus aici obiecþiunile fãcute de autorii legii de la 1893 ºi a
zis cã organizaþiunea unui asemenea învãþãmânt, la þarã, cu mijloacele pe care
le prescrie proiectul de lege, este o iluziune; cã învãþãmântul acesta va fi numai
pe hârtie, numai o formulã seacã.

Sper, dlor, cã voi putea sã vã dovedesc cã nu este aºa.
Dlor, cifrele citate de dl Dobrescu, ºi luate din o serie de articole publicate

în ziarul „Timpul“1, spun cã, cu dispoziþiunile prescrise în legea de la 1893, s-ar
fi înfiinþat deja numai în doi ani 457 ºcoli rurale cu învãþãmânt complet, ºi cã
dacã legea aceasta ar fi continuat sã fie aplicatã mai departe, ar fi ajuns cea mai
mare parte din ºcolile rurale sã fie cu învãþãmânt complet.

Sã-mi permitã ºi dl Dobrescu ºi autorii acelor articole sã le dovedesc în
cifre cât de mult se înºealã în aceastã privinþã.

Dlor, când zice cineva ºcoalã cu învãþãmânt complet, înþelege o ºcoalã care
cuprinde toate clasele, în care se predã învãþãmântul primar.

O ºcoalã ruralã, de exemplu, dupã legea din 1893, este completã cu cinci
clase; dupã o lege votatã în 1883, trebuiau ºase clase, ºi dupã legea de la 1864,
patru clase.
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1. Ziarul Partidului Conservator (în luptã cu junimiºtii).
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Ei bine, în anul 1885 existau 1.035 ºcoale rurale, care aveau patru clase
primare, ºi din acestea erau 682 care aveau învãþãmântul complet, în sensul
acesta cã 500 aveau câte cinci clase, iar 182 câte ºase clase.

Care este atunci progresul? Cã de la 1885 pânã la 1893 s-a ajuns, de la 682
de ºcoli, la numãrul de 457?

A se zice cã s-au creat 457 de ºcoli, pentru cã sunt toate în fiinþã, este o afir-
mare ciudatã, pentru cei care ºtiu cum au stat lucrurile mai înainte.

Dacã la 1893 nu era nici o ºcoalã ruralã cu învãþãmânt complet, înþeleg sã
se zicã cã s-au creat 457 de ºcoli; dar când înainte de 1893 existau mai multe,
ºi astãzi sunt numai 457, aceasta se cheamã cã s-au înmulþit?

Este evident cã ori nu s-au citit statisticile ce s-au publicat, ori cã n-au vrut
sã o citeascã aºa cum este. S-a vorbit de numãrul de 5.000 absolvenþi, daþi de
ºcoalele primare anul trecut. Mai întâi dacã considerãm cum a stat numãrul
absolvenþilor învãþãmântului rural în anii ce au precedat anul 1893, îl vom ve-
dea crescând mereu, din an în an. Aºa, de unde în anul 1877–1878 au fost 405
absolvenþi în toatã þara, acest numãr îl gãsim pe urmã, în 1888–1889, ridicat la
1.278 bãieþi ºi 87 fete.

Numãrul acesta a crescut apoi în anii urmãtori, aºa în 1890–1891 au fost
absolvenþi 1.774, ºi în 1893, când s-a aplicat legea în vigoare, numãrul lor era
deja de mai bine de 1.900. De atunci în timp de doi ani au mai crescut, poate
pânã la 3.000. Va sã zicã creºterea numãrului absolvenþilor învãþãmântului
primar nu trebuie pusã exclusiv pe comp tul legii din 1893; cauza pentru care
numãrul absolvenþilor în învãþãmântul primar a crescut, atât înainte de legea din
1893, cât ºi dupã legea aceasta, este cã de la 1877–1878 încoace, ºi mai ales în
anii urmãtori, administraþiunea învãþãmântului primar a þinut lucrurile mai de
aproape; numãrul revizorilor s-a îndoit; s-au înfiinþat inspectorii de gradul
secundar ºi alte multe mãsuri s-au luat, care au avut de rezultat ca învãþãtorii ºi
institutorii sã-ºi facã datoria mai bine. ªi afarã de aceasta, oamenii au fost
îndemnaþi mai cu dinadinsul sã-ºi dea copiii la ºcoalã. Pe lângã aceasta a venit
ºi legea din 1893, ºi a regulat sistemul amenzilor. Principiul amenzilor era ºi în
legea din 1864, dar niciodatã nu s-a aplicat vreo amendã, sau ºi dacã amenda se
pronunþa se ierta mai pe urmã.

Când la 1893 au început sã se aplice serios amenzile, deºi în mod trecãtor,
aceastã mãsurã de coerciþiune a fost de ajuns ca sã dea o impulsiune
învãþãmântului rural. ªi în aceastã privinþã nu eu voi contesta rezultatele legii
din 1893. Dacã acum se modificã modul de aplicare a amenzii, este sigur cã nu-
mãrul absolvenþilor va creºte cu mult peste cel de azi, ºi aceasta prin aplicarea
mai severã ºi mai raþionalã a legii. În privinþa aceasta, proiectul de faþã reali-
zeazã o mare îmbunãtãþire asupra acelui precedent, care s-a dovedit cã nu se
poate aplica, deoarece însuºi autorul a fost silit sã-i suspendeze aplicarea, abia
la un an dupã promulgare.
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O altã obiecþiune ce se face proiectului, ºi care este una din cele mai
principale, este cã nu identificã pe deplin învãþãmântul rural cu cel urban.

Ca sã fie bine înþeles, sã specificãm în ce constã deosebirea între învãþã-
mântul rural, aºa cum îl reguleazã proiectul de faþã, ºi învãþãmântul urban. Deo-
sebirea constã în numãrul anilor de curs, care este de 5 la þarã, pentru 4 la oraº,
(în programe nu este nici o deosebire), ºi în numãrul învãþãtorilor, cãci la þarã
nu se prescrie sã fie un învãþãtor pe clasã, pe când la oraº se prescrie lucrul
acesta. Dar toate mãsurile acestea au rostul lor, ºi dl Dobrescu care a avut
ocaziune sã cunoascã de aproape învãþãmântul rural, ºtie cã condiþiunile de la
oraº nu pot sã se aplice la þarã. Cum voiþi ca la þarã învãþãmântul sã se predea
în 4 ani, pe cât timp numãrul zilelor de lucru este mai restrâns la þarã, fiindcã
copilul nu poate sã meargã la ºcoalã în zilele când se face munca câmpului?

Legea de la 1864 n-a þinut seamã de aceastã împrejurare, ºi din cauza aceas-
ta ºcoalele au fost aºa de goale. Ei bine, noi sã consacrãm din nou aceastã stare
de lucruri? Este evident cã la un numãr mai mic de zile de lucru pe an trebuie sã
corespundã un mai mare numãr de ani, pentru ca sã se ajungã la acelaºi rezultat.

Programul este identic, afarã de mici deosebiri care sunt în avantajul învã-
þãmântului rural, fiindcã acolo se prescriu noþiuni de agriculturã ºi horticultura,
care la oraºe sunt inutile; încolo totul este identic.

Sã venim la numãrul învãþãtorilor. Proiectul de lege prevede cã dacã numã-
rul copiilor dintr-o ºcoalã nu trece peste 80, ºcoala sã aibã un învãþãtor; dacã
numãrul copiilor este între 80 ºi 140, sã aibã doi; ºi când numãrul a ajuns la 260
vor fi patru învãþãtori, ºi în cazul acesta ºcoala primeºte cu totul organizaþia ºcoa-
lei urbane. Când se zice cã aceastã organizaþie este nesatisfãcãtoare, se spune în
mod implicit cã se cere ca numãrul învãþãtorilor sã fie proporþional numai cu
numãrul claselor, iar nu ºi cu numãrul copiilor; se face abstracþiune de numãrul
copiilor ce se dã unui învãþãtor, ºi nu se vorbeºte decât de numãrul claselor cu
care el are a face.

Dar acest element nu trebuie singur þinut în seamã, ci trebuie sã avem în
vedere ºi numãrul copiilor ce învãþãtorul îi are înaintea sa.

Dacã d-voastrã doriþi ca la þarã sã fie tot atâþi învãþãtori câte clase sunt,
ajungeþi la concluziunea sã aveþi la clasa patra un învãþãtor pentru 3 sau 4 copii,
dupã cum sunt în cele mai multe din ºcoalele noastre rurale.

Apoi este þara în poziþiune sã facã asemenea cheltuieli în vânt?
S-a spus cã altfel poate sã lucreze un învãþãtor cu o clasã decât cu 5 clase;

ºi ca dovadã s-au dat institutorii de oraºe.
Este adevãrat cã existã o diferenþã; dar aceasta nu va sã zicã cã învãþãtorul

este în imposibilitate de a lucra cu 5 clase. ªi în aceastã privinþã nu am decât sã
invoc ceea ce se face în alte þãri. Nicãieri nu se gãsesc patru învãþãtori într-o
ºcoalã micã. Sunt þãri mai bogate decât noi, ºi la ele un învãþãtor este suficient
pentru o ºcoalã ruralã.
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De exemplu, în Franþa, legea din 1886 a fost lãmuritã prin mai multe ordine
ºi decrete ulterioare, ºi iatã ce zice la art. 10 decretul organic din 18 ianuarie 1887:

„Durata studiilor se împarte precum urmeazã: secþiunea preparatoare (en-
fantine), unul sau doi ani; cursul elementar, doi ani; cursul mediu, doi ani;
cursul superior, doi ani“.

ªi mai la vale, la art. 11:
,,În ºcolile care nu au decât un învãþãtor ºi o clasã nu se va putea face nicio

diviziune în cursul mediu ºi superior; nu se vor putea face mai mult de douã
diviziuni pentru copiii mai mici de 9 ani.“

Va sã zicã, se prevãd ºcoli care sã nu aibã decât un singur maestru; dar în
cazul acesta trebuie ca copiii sã fie împãrþiþi în patru diviziuni.

Acelaºi lucru este ºi în Germania unde am vãzut însumi o ºcoalã în care
toate clasele erau întrunite într-o singurã salã.

În Italia condiþiunile sunt ºi mai grele pentru învãþãtori.
Art. 316 din legea din 13 noiembrie 1859 zice:
„Cursul inferior ºi cursul superior se fac fiecare încâte doi ani; fiecare

dintr-însele se împarte în douã clase distincte.“
Iar la art. 323: „Nicio ºcoalã nu va putea avea mai mult de 70 ºcolari; dar

dacã ºcoala are numai o clasã, numãrul ºcolarilor va putea merge pânã la 100.“
Vedeþi dar cã condiþiunile sunt mult mai grele decât la noi.

În Belgia, aceleaºi condiþiuni. În cantonul Vaud este o prescripþie ºi mai
grea, acolo legea spune cã dacã douã cãtune nu au fiecare mai mult decât 20
copii în vârstã de ºcoalã, fiecare va avea ºcoala sa, ºi un singur institutor va
servi pentru amândouã. Douã ºcoli în douã localitãþi deosebite deservite de un
singur institutor sã poatã face un lucru pe care la noi nu poate sã-l facã?

Dl C. Dobrescu-Argeº: Cu acelaºi program?
Dl Spiru Haret, raportor: Da, îl am la dispoziþie, când veþi voi, vi-l voi arãta.
În Danemarca, cu o organizaþie analogã, numãrul copiilor încredinþaþi unui

institutor poate merge pânã la 100.
Vedeþi dar cã obiecþiunile în privinþa insuficienþei învãþãtorului nu au niciun

fundament.
Dar nu este numai atât.
La oraºe numãrul copiilor ce se impune unui institutor într-o clasã este de

80, condiþiunile acestea cu vremea au sã se realizeze chiar la þarã.
Dupã statisticile din urmã, noi avem la þarã 634.500 copii în vârstã de

ºcoalã, ºi sunt în cifrã rotundã 3.000 comune rurale.
Dacã împãrþim un numãr cu altul, ajungem la un numãr de 210 copii pe

comunã, de unde rezultã cã peste câþiva ani, când se va completa cadrul învãþã-
mântului rural, va veni în medie pentru fiecare ºcoalã ruralã câte 210 copii. Vor
fi cãtune care vor avea mai puþin, dar vor avea învãþãtori mai puþini; acolo însã,
unde ºcoala va avea cei 210 ºcolari, vor fi trei institutori. Care este atunci
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deosebirea între ºcoalele rurale ºi cele urbane? Vor fi trei învãþãtori în loc de
patru, dar aceasta mai meritã o discuþiune? De altmintelea chiar azi sunt ºcoli
urbane unde clasele sunt reunite, sunt ºcoli în oraºele mici, unde o ºcoalã nu
reuneºte mai mult de 100 sau 120 copii; în asemenea ºcoale clasele sunt reunite
ºi nu sunt decât doi sau trei institutori la patru clase. Aceste ºcoli urbane din orã-
ºele sunt dar o tranziþiune între ºcoalele rurale ºi urbane, aºa cum sunt prevãzute
în proiectul de lege.

Mergând mai departe, trec la chestiunea personalului.
Dlor, chestiunea aceasta, ºi acum ca ºi în discuþiunea proiectelor anterioare,

a fost aceea care a dat mai mult loc la vorbã, care a pasionat mai mult discuþiunile.
Din punctul de vedere al ºcoalei, e de regretat aceasta, pentru cã legea învã-

þãmântului în genere e un lucru de aºa mare importanþã naþionalã, încât chestiu-
nea personalului s-ar cuveni sã rãmânã cu totul pe al doilea plan.

Ar fi fost mai de dorit sã se discute zile întregi asupra organizãrii, decât asu-
pra chestiunii personalului. Puteþi urmãri discuþiunile din anii din urmã ºi veþi
vedea cã totdeauna primul lucru pus înainte, la discuþiunea proiectelor, a fost
chestiunea personalului: cã nu are stabilitate, cã nu e destul de bine plãtit, cã este
la discreþiunea ministrului.

Dar care ºcoalã se reduce numai la personal? Deºi se zice cã elementele
care compun ºcoala sunt trei: copilul, dascãlul ºi localul, aceastã clasificare nu
este justã. Adevãratul element al ºcoalei este copilul; celelalte sunt mijloace de
realizare a unui scop determinat.

Când se prezintã un proiect de lege pentru învãþãmântul primar, cea dintâi
preocupare trebuie sã fie cum are sã se realizeze scopul de a face din copii
cetãþeni buni ºi folositori patriei. Dacã cu un personal care nu are stabilitate ar
fi mijloc de a se realiza acest lucru, aº face personalul nestabil, pentru cã aºa ar
fi interesul ºcoalei, iar nu pentru cã ar plãcea învãþãtorilor. Sã nu creadã învã-
þãtorii cã stabilitatea a fost pusã în lege de hatârul lor; nu, ci pentru cã aºa au
cerut interesele ºcoalei sã fie. Trebuie o stabilitate în atâta mãsurã, cât este în
interesul ºcoalei, ºi nimic mai mult.

Când noi vedem cã numãrul copiilor ce merg în ºcoalã nu reprezintã decât
2% din cifra populaþiunii, pe câtã vreme ar trebui sã fie de 22%, de chestiunea
salariilor ºi a stabilitãþii trebuie sã ne ocupãm în mod exclusiv? ªi aceasta toc-
mai când nu de mult am vãzut acest lucru grozav: cã þãranii noºtri nu ºtiau încã
cã þara lor este independentã, ºi care adresau þarului petiþiuni, nu ºtiu pentru ce
plângere? Este bine ca noi sã ne ocupãm numai de chestiunea stabilitãþii, pentru
cã aºa se dã cutare satisfacþiune corpului învãþãtoresc?

Dar vom vedea, ºi cel puþin sper sã dovedesc, cum cã toate obiecþiunile puse
înainte în aceastã chestiune sunt absolut fãrã niciun fundament.

S-a spus cã legea nu este democraticã…
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Dl N. Ceaur-Aslan1: Cer cuvântul.
Dl Spiru Haret: Pentru cã nu s-a înscris într-însa cuvântul de inamovibili-

tate absolutã pentru corpul învãþãtoresc.
Socotesc cã este o mare neînþelegere asupra sensului cuvântului de demo-

crat când se vorbeºte aºa. Eu înþeleg cã o lege este democraticã atunci când tinde
sã dea poporului mijloace de a fi stãpân pe el însuºi, de a ºti ce face ºi unde
merge, dar nu de a constitui un corp de funcþionari scutiþi în totul sau în parte
de orice responsabilitate.

Dacã o lege tinde sã ne dea un învãþãmânt primar bun ºi pentru toatã lumea,
ea este democraticã, oricare ar fi mijloacele de care se se serveºte, indiferent
dacã învãþãtorii sunt sau nu inamovibili. Dacã aceastã lege realizeazã scopul,
este o lege socialã ºi democraticã în cel mai înalt grad ºi, precum spuneam
adineaori, dacã s-ar gãsi trebuitor, pentru realizarea acestui scop, ca profesorii
sã nu fie inamovibili, ar fi o datorie sã nu-i facem inamovibili…

Dl G. C. Dobrescu2: D-voastrã consideraþi pe profesori ca funcþionari?
Dl Spiru Haret: Fãrã îndoialã.
Dlor, mi-ar fi foarte uºor lucru discuþiunea asupra acestui punct, dacã m-aº

adãposti la spatele exemplelor luate din alte þãri. Nicãieri, fãrã excepþiune,
corpul didactic nu are gradul de stabilitate ce-l are la noi, ºi în special cum e
prevãzut în proiectul de faþã.

Am sã iau un exemplu care va satisface pe cei mai exigenþi: în Elveþia corpul
didactic se numeºte pe termen de trei sau de cinci ani, dupã cantoane. Dupã acest
termen contractul se poate reînnoi sau nu, ºi în tot acest interval contractul e tot-
deauna reziliabil, dacã învãþãtorul nu-ºi face datoria; iar judecãtor pentru împli-
nirea datoriei învãþãtorului e autoritatea ºcolarã, fãrã nicio restricþiune. Seamãnã
organizarea aceasta cu ceea ce se pune în proiectul de faþã?

Aceeaºi regulã este ºi în Italia: contractul se face pe termen. Cât pentru
celelalte þãri, lucrul nu stã mai bine pentru învãþãtori; însã, pentru ca sã vã faceþi
o idee, vã voi spune cum se face în Franþa.

Legea francezã din 1886 prevede organizaþiunea pedepselor astfel:
,,Art. 30. – Pedepsele disciplinare aplicabile personalului învãþãmântului

primar public sunt: reprimanda, cenzura, revocarea, interzicerea pentru un timp
care nu va trece peste cinci ani, ºi interzicerea absolutã.

Art. 31. – Reprimanda(41) se pronunþã de inspectorul de Academie (revi-
zorul de circumscripþie).

Cenzura se pronunþã de inspectorul de Academie, dupã avizul motivat al
consiliului departamental.
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Revocarea se pronunþã de prefect, dupã propunerea inspectorului de Aca-
demie, dupã avizul motivat al consiliului departamental.

Art. 32. – Interzicerea pe timp mãrginit ºi interzicerea absolutã sunt pro-
nunþate prin judecata consiliului departamental.“

Pentru lãmurire, spun cã consiliul departamental este un consiliu ºcolar lo-
cal în care intrã prefectul, ca prezident, revizorul de circumscripþie, ca vicepre-
ºedinte, directorii de ºcoli normale, funcþionari numiþi de ministru, doi revizori
primari numiþi de ministru, patru consilieri judeþeni ºi patru institutori.

Nu vreau sã prelungesc mai mult discuþiunea, cãci deja a obosit dl Arion;
dar vreau sã vã mai citez un singur exemplu: Danemarca. În Danemarca pedep-
sele toate se hotãrãsc direct de autoritãþile ºcolare, iar învãþãtorul are drept de
apel la tribunalele ordinare. Gãsim, observaþi bine, acest lucru în þara cea mai
înaintatã din punctul de vedere al învãþãmântului primar, adicã intervenþia auto-
ritãþii judiciare în materie de ºcoalã. La noi se atacã cu atâta stãruinþã juriul de
magistraþi, care tinde sã se formeze, sub cuvânt de incompetenþã în materie.

Dlor, dl Dobrescu, în întrerupþia d-sale de adineaori, îmi zicea cã noi nu ne
asemãnãm nicidecum cu Elveþia. Este adevãrat cã nu ne asemãnãm, din multe
puncte de vedere, cu Elveþia; ºi tocmai pentru aceasta trebuie sã facem tot ceea
ce putem ca sã ajungem sã semãnãm cu dânsa.

Fiþi siguri cã Elveþia nu a fundat învãþãmântul sãu primar începând prin a
numi ca învãþãtori persoane, în mare parte, fãrã competenþã, cum s-a fãcut la noi
în 1864, ºi a-i declara îndatã inamovibili. Din contrã, vã asigur cã legile trecute
ºcolare elveþiene sunt mai severe decât cele de astãzi, ºi numai prin aceea s-a
ajuns ca simþãmântul datoriei sã intre în corpul dãscãlesc.

Noi am fãcut pe dos.
La 1864, când s-a organizat învãþãmântul nostru, ºtiþi lipsa de personal ce

s-a simþit atunci; lipsa este ºi astãzi piedica cea mai serioasã la înmulþirea ºcoa-
lelor primare.

La 1864 s-au luat bãieþi cu câte patru clase primare ºi s-au pus sã înveþe pe
alþii materia tot a patru clase primare.

Totuºi legea din 1864 nu s-a sfiit a le asigura o stabilitate destul de întinsã.
Care a fost consecinþa? Avem motive de a fi mulþumiþi de dispoziþiunile

acestea din legea de la 1864? Desigur cã nu.
ªi aceia care cunosc afacerile ºcoalei cât de puþin, nu pot sã spunã cã sunt

mulþumiþi.
Pânã sã se constituie corpul didactic pe baze mai solide ºi pânã sã-ºi

înþeleagã datoria lui, pânã atunci era nevoie de prescripþiuni mai severe în lege.
Noi însã am fãcut din contra.
Dlor, voi trece peste chestiunea transferãrii, cu toate cã ºi aceasta este o

mãsurã care pretutindeni este prescrisã ca o mãsurã curat de administraþiune, pe
când la noi este atacatã cu înverºunare, ºi voi veni la ºcolile normale, ca sã mã
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opresc asupra unei dorinþe exprimate de dl Gârboviceanu1 ºi de alþi oratori, dacã
nu chiar de dl Dobrescu, unificarea ºcolilor normale de învãþãtori cu cele de
institutori.

Dlor, dacã proiectul de lege actual, ca ºi acela din 1893, ca ºi acela din 1886,
menþine douã feluri de ºcoli pentru învãþãmântul primar, cauza nu este cã a voit
sã facã o deosebire între educaþiunea învãþãtorului ºi a institutorului. Nu are ci-
neva decât sã vadã de aproape care este organizaþia ce se dã ambelor acestor ºcoli.
Mai cu seamã legea de la 1886 prevede cã pentru ca sã se admitã cineva într-o
ºcoalã normalã de institutori trebuie sã aibã trei clase de gimnaziu; iar la ºcoala
normalã de învãþãtor se primeau copii de þãrani d-adreptul, dar fãceau în ºcoalã
câþiva ani de ºcoalã preparatorie; aºa cã, învãþãmântul normal fiind în ambele
feluri de ºcoli grefat pe acelaºi învãþãmânt pre-paratoriu, rezultatele erau identice.

Acelaºi lucru este în legea de faþã; programul este acelaºi, dar dacã se þine
deosebirea între cele douã feluri de ºcoli, cauza este cã nu este deloc de dorit a se
încuraja emigrarea târgoveþilor la sate pe aceastã cale. Închipuiþi-vã cã ºcolile
normale ar primi la un loc pe bãieþii de la oraºe ºi pe cei de la sate. Fãrã îndoialã,
majoritatea locurilor ar fi ocupate de cei de la oraºe, fiindcã au la îndemânã mai
multe mijloace pentru instrucþiune, ºi aceasta ar fi tocmai contra scopului ce-l au
în vedere dl Gârboviceanu ºi dl Dobrescu, cãci ar fi a închide calea învãþãmântului
pentru bãieþii de sãteni. Afarã de aceasta, trebuie sã se þinã închisã calea bãieþilor
de la oraºe pentru a merge în sate, fiindcã cei care vor fi mai buni au sã prefere sã
rãmânã la oraºe, iar la sate cine va merge? Numai pleava oraºelor?

Nu este bine sã se încurajeze nici curentul contrar; cãci dacã copiii de la
þarã ar reuºi sã intre în ºcoli normale ºi dacã ei ar învãþa bine, ar prefera sã rã-
mânã în oraºe, iar satele ar pierde din toate punctele de vedere.

Trec la chestiunea lefii.
Se cere îmbunãtãþirea salariului învãþãtorului. Fãrã îndoialã, nimeni nu poate

sã zicã cã învãþãtorii sunt prea mult plãtiþi cu leafa ce o primesc.
Dar toate sunt relative în lumea aceasta, ºi tot aºa este ºi cu plata învãþãtorilor.
Vã plângeþi cã un învãþãtor nu are decât 90 lei, care se reduc la 81 prin

reþinerea de 10%.
Se uitã însã a se vorbi ºi de gradaþie, eu care poate ajunge la un salariu pe

lunã de 144 lei; ºi leafa aceasta o are tocmai când sarcinile lui au crescut. În mo-
mentul când el începe sã funcþioneze, tânãr abia ieºit din ºcoalã, singur ºi fãrã
familie, suma de 90 lei este suficientã, mai cu seamã la sate, unde traiul este mai
uºor; d-voastrã ºtiþi cã chiar la oraºe sunt funcþionari inferiori care au câte 100
ºi 120 lei pe lunã, cu care îºi întreþin familia, de multe ori destul de numeroasã.
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Dacã ar fi sã facem o comparaþie între salariile diferitelor ramuri ale corpului
didactic, mi se pare, situaþiunea institutorilor din oraºele mari ar fi cu mult mai
de plâns decât a învãþãtorilor.

Un institutor are dupã buget 225 lei, adicã primeºte 6 lei ºi 75 bani pe zi.
Vã întreb: ce poate sã facã el într-un oraº ca Bucureºti, Iaºi sau Craiova? Este o
adevãratã mizerie.

De ce nimeni nu a cerut o sporire de salariu pentru institutori, cel puþin din
oraºele mari? Sã fie oare pentru cã învãþãtorii au trimis peste 300 de petiþiuni la
Camerã?

Dacã v-aº citi aceste petiþiuni, pe care eu am fost nevoit a le citi aþi vedea
într-însele lucruri curioase.

Este adevãrat cã salariul învãþãtorilor nu este mare, dar este iarãºi adevãrat cã
nu este mare nici al institutorilor, nici al profesorilor; nu mai vorbesc de cei uni-
versitari, pentru cã nu vreau sã se parã cã vorbesc într-o cauzã care mã priveºte.

Dacã ar fi drept, ar trebui ca sã se mãreascã mai întâi salariul institutorilor
de la oraºele mari, ºi dacã pe urmã s-ar face o creºtere, sã se facã la toþi în mod
proporþional. Altfel s-ar face o nedreptate.

De altfel pot afirma cã învãþãtorii noºtri sunt printre cei mai bine plãtiþi în
Europa. De exemplu, în Belgia, un învãþãtor începe cu leafa de 1.000 lei pe an;
la noi cu 1.080 lei. În Franþa, în Germania, în Austria, cu ºi mai puþin.

Cât pentru Elveþia, am aici un tablou unde gãsesc cã salariul mijlociu al învãþã-
torilor, în diferite cantoane, este de la 2.000 pânã la 450 lei pe an. În cantonul
Grisonilor, un învãþãtor are 669 lei pe an; iar cei care au 2.000, sunt în Zürick ºi în
Geneva, pentru cã aici mai tot cantonul se reduce numai la oraºul Geneva.

Ei bine, când la noi învãþãtorul este plãtit cu 1.080 lei pe an, ºi ajunge pânã
la 1.728, pe lângã care se va mai adãuga în curând ºi locuinþa, ni se pare cã
proporþia nu este rea.

De altfel, când dl Popovici1 a cerut un adaos de 20 lei pe lunã, pentru
fiecare învãþãtor, d-sa nu a fãcut socoteala exactã, ca sã vadã câtã sarcinã ar
rezulta pentru buget din propunerea sa.

Pentru învãþãtorii actuali, care sunt în numãr de 3.741, numai 10 lei dacã li
s-ar da mai mult peste leafa actualã, þinând seama ºi de adaosul de gradaþiune,
ar rezulta un adaos în buget de 583.596 lei pe an, va sã zicã cei 20 lei propuºi
de dl Popovici ar reprezenta cifra de 1 milion 200 de mii lei, în cifre rotunde.
Este chip sã se facã acest adaos? Dacã credeþi cã puteþi face, nu aveþi decât sã
adãugaþi, însã sã þineþi seamã cã trebuie sã se facã acelaºi adaos ºi institutorilor,
în proporþiunea care s-ar cuveni.

1. Constantin Popovici, deputat de Suceava. Conservator.
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Dlor, mai sunt oarecare chestiuni pe care le las neatinse pentru cã vor mai
vorbi ºi alþi oratori dupã mine, ºi ora este deja înaintatã. Mi se pare cã principalele
puncte le-am atins, ºi sper cã pentru acei care vor fi avut vreo îndoialã asupra lor,
dacã aceastã îndoialã nu le va dispãrea de tot, cel puþin se va micºora.

Eu propun, dlor, a se admite proiectul aºa cum e prezentat,

(Dezbaterile Adunãrii Deputaþilor. Sesiunea ordinarã 1895–1896, nr. 53, pp. 817–821).
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III.
RÃSPUNS LA ÎNTREBARE

Cuvântare în Adunarea Deputaþilor la întrebarea dacã deputaþii
Mincu, Cosmovici ºi Iorgu Radu, fiind numiþi suplinitori, pot

sã mai rãmânã deputaþi. ªedinþa din 19 noiembrie 1897

Întrebarea o face deputatul A. Delimarcu, care o face cu privire la cei trei profesori
ºi la deputatul Schina(42), care a fost numit primar la Constanþa. Chestiunea provoacã dis-
cuþii lungi, mai cu seamã ca principiu, deoarece legea electoralã zice cã cine primeºte o
funcþiune, nu poate rãmânea membru al Parlamentului decât dacã se prezintã din nou în
faþa alegãtorilor, dupã ce colegiul respectiv a fost declarat vacant. Dupã ce vorbeºte G.
Scorþescu, rãspunde Haret, ca ministru de Instrucþie, apoi iau cuvântul: I. Iancovescu(43),
G. Schina, B. Iepurescu, Delimarcu, A. Pâcleanu, Iorgu Radu, A. Fleva, Grigore M. Stur-
dza(44), C. Ciocazan, V. G. Morþun(45), M. Pherekyde, ministru de Interne, Al. Marghi-
loman, Al. Djuvara, ministru de Justiþie. S-a discutat dacã Biroul are obligaþia de a declara
colegiile vacante fãrã a mai consulta Camera. S-a decis cã este cazul de a se vota. Pentru
Mincu nu s-a votat, deoarece el nu primea leafã, ci diurnã zilnicã temporarã. Votul pentru
Iorgu Radu ºi pentru Cosmovici a fost cã pot sã rãmâie deputaþi; pentru Schina, cã trebuie
sã demisioneze.

Dlor deputaþi, sunt douã chestiuni ce se ridicã acum ºi care sunt de resort
deosebit: chestiunea dlui Schina, care priveºte pe dl ministru de Interne ºi în care
n-am nimic de zis, ºi chestiunea a trei profesori, care este de resortul ministerului
meu. Nu vreau sã prejudec întru nimic hotãrârea Camerei; sã-mi daþi voie numai
sã vã expun faptele cum sunt, ºi d-voastrã veþi aprecia. Mai întâi în ce priveºte pe
dl Cosmovici,1 d-sa e profesor titular de zoologie la facultatea de ºtiinþe din Iaºi,
numit de la 1880. Facultatea de medicinã nu va avea ºi nu are nici azi profesor de
zoologie, ºi a fost tradiþiunea ca profesorul facultãþii de ºtiinþe sã facã ºi cursul de
zoologie la facultatea de medicinã. Pentru aceasta i se dã câte 150 lei diurnã pe
lunã.

S-a întâmplat însã de mai multe ori cã locul acesta care la început figura în
bugetul facultãþii de ºtiinþe, sã se treacã prin dispoziþiunea bugetarã la facultatea
de medicinã. Dl Cosmovici însã a continuat sã funcþioneze fãrã întrerupere.
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1. Leon Cosmovici (1857–1921), profesor de zoologie ºi fiziologie la Facultatea de ºtiinþe
din Iaºi, membru corespondent al Academiei Române. Ales deputat de Iaºi ca naþional-liberal.
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Anul trecut a fost o schimbare de felul acesta: de unde dlui figura anul trecut
la facultatea de ºtiinþe, a fost trecut la facultatea de medicinã. Veþi vedea acum
dacã aceasta constituie o numire nouã, ºtiind cã d-sa figura deja ca suplinitor al
acestei catedre, în momentul când a fost ales deputat. Acesta este cazul dlui
Cosmovici.

Dl Iorgu Radu a suplinit într-un mod gratuit cursul de economie politicã la
facultatea de drept din Iaºi, pânã anul trecut. Anul acesta d-sa primeºte leafã.

Trec la cazul dlui Mincu: Anul acesta-s-a înfiinþat prin buget secþiunea de
arhitecturã de la ºcoala de bele-arte din Bucureºti. La aceastã ºcoalã am avut
trebuinþã de un profesor de arhitecturã, ºi am crezut cã nu pot face o numire mai
nimeritã decât în persoana dlui Mincu. D-sa mi-a declarat, însã, cã nu primeºte,
fiindcã este deputat; ºi cum nu aveam pe cine sã numesc în locul d-sale, l-am
rugat sã primeascã aceastã însãrcinare cu plata zilnicã, pânã când voi gãsi pe
cineva ca sã-l pot numi.

Acesta este cazul dlui Mincu1.

(Dezbaterile Adunãrii Deputaþilor. Sesiunea ordinarã 1897–1898, nr. 4 din 23 noiembrie
1897, Volumul 1897–1898, p. 7.)

1. Ioan Mincu (1852–1912), cunoscutul arhitect, care a fãcut Palatul Justiþiei din Bucu-
reºti º.a., a fost profesor la ªcoala de arhitecturã când s-a reorganizat.
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IV. 
RÃSPUNS LA INTERPELARE

Cuvântare în Adunarea Deputaþilor ca rãspuns la interpelarea
deputatului I. Mincu în privinþa numirii unui profesor la

secþiunea de arhitecturã pe lângã ºcoala de arte frumoase din
Bucureºti. ªedinþa din 26 ianuarie 1898

Deputatul I. Mincu aratã cã în þarã se simte mult lipsa de arhitecþi bine pregãtiþi,
cãci mai toate serviciile judeþelor ºi comunelor sunt dirijate de oameni fãrã pregãtire; de
aceea crearea secþiunii de arhitecturã a fost binevenitã. I s-a propus sã fie dânsul numit,
dar a refuzat. Întreabã pe ministru: „care au fost consideraþiunile care l-au cãlãuzit la
numirea personalului didactic al acelei secþiuni, punând persoane fãrã titluri speciale“.

Domnilor deputaþi, daþi-mi voie ca mai întâi sã rectific un mic punct din
cuvântarea dlui Mincu.

D-sa a binevoit a-mi atribui paternitatea ºcoalei de arhitecturã, onoare ce nu
o merit ºi pe care o întorc aceluia cãruia îi aparþine1.

Vã aduceþi aminte cã în anul trecut dl Mincu ºi-a dezvoltat aici o interpelare
adresatã dlui ministru Mârzescu2, cu privire la organizarea învãþãmântului
arhitecturii în þarã. Ca urmare acestei interpelãri, s-a introdus în buget o sumã
de 15.000 lei pentru înfiinþarea secþiunei de arhitecturã pe lângã ºcoala de belle-
arte din Bucureºti.

Vedeþi, dar, cã nu am nici o parte la înfiinþarea acestei ºcoli. Meritul revine
dlui Mincu, fiindcã nu mã îndoiesc cã dl Mârzescu nu s-ar fi gândit sã înfiinþeze
aceastã secþiune tocmai într-un an de crizã ca cel trecut, dacã nu ar fi fost
interpelat de dl Mincu. Va sã zicã dl Mincu era cel dintâi care datora acestei
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1. În realitate, Haret, devenind ministru, înfiinþase ªcoala de arhitecturã (ca secþiune a
ªcoalei de arte frumoase) probabil în septembrie 1897 ºi în septembrie 1898 a publicat Re-
gulamentul ei. Exagerat, dar, zice cã n-are „nici o parte“.

2. George Mârzescu (1834–1901), profesor la Facultatea de drept din Iaºi, apoi la
Bucureºti, a fost de multe ori deputat sau senator. Ministru pentru prima datã în 1868 în
guvernul prezidat de Dim. Ghica, a fost membru al Partidului Liberal, dar adesea dizident.
În epoca de care e vorba aici, el fusese ministru de Culte ºi Instrucþie în guvernul liberal
dizident al lui P. S. Aurelian (1896) îi precedase pe Haret.
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creaþiuni iubirea de pãrinte ºi tot sprijinul posibil. De aceea când a venit timpul
ca sã aplic bugetul, persoana la care m-am adresat pentru a cere sfaturi în pri-
vinþa înfiinþãrii acestei secþiuni a fost dl Mincu.

D-sa mi-a dat un plan de organizare, pentru care îi mulþumesc; l-am consul-
tat în acelaºi timp ºi asupra numirii personalului.

Rãmãsesem înþeles cu dl Mincu ca d-sa sã ocupe locul de profesor de arhi-
tecturã, fiindcã nu vedeam pe nimeni mai în mãsurã decât d-sa de a ocupa acest
post. D-sa a primit, dar dupã trei sau patru luni mi-a trimis demisiunea sa nemo-
tivatã. Mai pe urmã d-sa a explicat retragerea sa pe motivul de incompatibilitate
parlamentarã1.

Ar fi permis sã discutãm lucrul acesta, deºi astãzi nu mai are niciun interes.
Eu cred cã d-sa nu este fondat în motivul ce acum invocã, pentru cã în cazuri
analoage cu al d-sale nu se gãsise cã era vreo incompatibilitate.

Nu cred cã d-sa a fost fondat ºi pentru cã în urma demisiunei d-sale eu i-am
oferit sã ocupe catedra sub o formã care nu ar fi putut lãsa loc de vorbã nici celui
mai bãnuitor om. Cred, dar, cã d-sa ar fi putut, dupã ce a contribuit a se înfiinþa
ºcoala, sã contribuie ºi la întemeierea ei aducându-i concursul sãu ca profesor.

Dându-ºi, însã, d-sa demisiunea, eu mã gãseam în situaþiune neplãcutã: ori
de a nu înfiinþa secþiunea de arhitecturã, lucru ce nu puteam face, sau, înfiin-
þând-o, sã numesc pe o persoanã în care sã nu am eu încredere, deºi puteam sã
nu am aprobarea fãrã margini a dlui Mincu.

Acum, însã, d-sa îmi face proces de ce am numit ca profesor în locul d-sale pe
dl Gr. Cerchez(46), care nu ar fi având diplomã de la vreo ºcoalã de arhitecturã.2

Voi rãspunde cã pentru ca sã numesc un profesor de arhitecturã, îmi trebuie
numai un om care sã posede nu numai diploma de arhitect, dar ºi dovada aplica-
þiunii cunoºtinþelor sale.

Ei bine, fãrã sã fac niciun fel de personalitate, sã-mi dea voie dl Mincu, sã-i
spun cã în þara româneascã, afarã de d-sa eu nu ºtiu sã fie cineva care sã aibã
diplomã de absolvire a unei ºcoli publice specialã de arhitecturã.

Aºa fiind, eu nu eram þinut sã iau pe cutare sau cutare domn, care îºi pune
înainte personalitatea sa în mod mai mult sau mai puþin aparent, ci trebuie sã
consult meritele în adevãr recunoscute. ªi fiindcã dintre cei pe care îi aveam
înainte n-am gãsit pe nimeni care sã aibã diplome speciale de arhitect, ºi deoa-
rece eram eu responsabil de bunul mers al ºcoalei, nu puteam sã numesc pe
cineva în care sã nu am deplinã încredere. Altfel mai bine închideam ºcoala.

Nu mi-a rãmas decât sã mã adresez la persoane care cel puþin sã aibã cu
siguranþã cunoºtinþele de constructori. În aceastã privinþã ce are de imputat dl
Mincu dlui Cerchez? Dl Cerchez este absolvent cu diplomã al ºcoalei centrale
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1. A se vedea cuvântarea lui Haret în 1897 în acest volum, p. 168.
2. Grigore Cerchez, deºi n-avea diploma specialã, s-a ocupat toatã vremea cu arhitectura.
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de la Paris, diplomã care cuprinde ºi specialitatea de inginer civil ºi pe acea de
arhitect.

Dacã inginerii ieºiþi din ºcoala centralã nu posedã arhitectura ca dl Mincu,
ei posedã însã în chip minunat partea constructivã, care ºi aceea are o foarte
mare importanþã.

Cred cã mai ales în partea constructivã nu se poate pune la îndoialã meritele
dlui Cerchez. D-sa are executate lucrãri serioase, despre care nu s-a zis nimic rãu.

De altfel, competenþa dlui Cerchez în materie de arhitecturã este pusã în
afarã de orice discuþie ºi prin faptul cã d-sa în consiliul tehnic superior, din care
face parte, este însãrcinat în special cu studierea proiectelor de arhitecturã. În
fine, d-sa este profesor de arhitecturã ºi construcþiuni ºi la ªcoala de poduri ºi
ºosele, care deocamdatã cel puþin cred cã poate suferi comparaþiunea cu noua
secþiune a ºcoalei de belle-arte.

Prin urmare, din toate punctele de vedere, numirea dlui Cerchez era perfect
justificatã, ba încã ar fi fost absurdã îndoiala la care aº fi pus capacitatea dlui
Cerchez, de a face un curs începãtor de arhitecturã.

Cãci, dlor, nu trebuie sã uitãm cã ºcoala aceasta este abia la începutul ei. Cu
timpul se vor mai numi ºi alþi profesori de arhitecturã, vom vedea atunci ce vom
avea de fãcut. Pentru astãzi însã nu veþi gãsi pe cineva mai bun cunoscãtor în
materie de construcþie decât este dl Cerkez.

Dacã însã dl Mincu cunoaºte pe altcineva care sã îndeplineascã condiþiunile
pe care le spunea adineaori, sã binevoiascã sã mi-l recomande, în lipsa d-sale,
pânã va voi sã primeascã însuºi acest loc.

Dar declar cã nu voi primi pe nimeni care sã nu posede o diplomã de la o
ºcoalã publicã specialã de arhitecturã, nici pe cineva care, drept orice recoman-
daþie, va avea case clãdite de dânsul ºi cãzute peste trei ani, ori acoperiºuri prin
care a plouat peste trei luni1.

(Dezbaterile Adunãrii Deputaþilor. Sesiunea ordinarã 1897–1898 din 4 februarie 1898, vol.
1897–1889, p. 299).

1. Nu ºtim la cine face aluzie Haret prin aceste cuvinte.
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V.
LEGEA ÎNVÃÞÃMÂNTULUI SECUNDAR ªI

SUPERIOR

Expunere de motive la proiectul de lege pentru organizarea
învãþãmântului secundar ºi superior

Învãþãmântul secundar ºi cel superior sunt regulate azi prin legile din 5
decembrie 1864, 17 martie 1879, 6 martie 1883, 28 mai 1892 ºi 29 mai 1892.
Dar aceastã regulare are multe ºi mari neajunsuri, din care unele s-au vãzut
chiar de la aplicarea legii din 1864, dovadã cã încã din 1866 se prezintã proiec-
tul ministrului Ioan Strat(47), pentru modificarea radicalã a acestei legi. De
atunci þara a mers înainte; trebuinþele ei au crescut, multe s-au schimbat.

De aceea, neajunsurile ºi lipsurile din primul moment au mers tot agra-
vându-se. Astãzi, legislaþia ºcolarã nu mai corespunde cu nevoile þãrii, în mai
niciunul din punctele principale. Din încercãrile numeroase ce s-au fãcut, pentru
a se înlocui actuala legislaþie prin alta mai bunã ºi mai completã, nu a reuºit nici-
una. Dar, de altã parte, multe din dispoziþiile legii au devenit neaplicabile, pen-
tru cã nu mai corespundeau trebuinþelor; altele au cãzut în desuetudine din lipsa
de sancþiune; pentru multe lucruri, dispoziþiile legale lipsesc cu totul. E destul sã
amintim cã învãþãmântul real pentru bãieþi, învãþãmântul pro-feisonal al fetelor,
nici nu figureazã în legile noastre, pentru ca sã-ºi facã cineva o slabã idee, de ce
enormã distanþã existã între ceea ce avem în învãþãmântul secundar ºi superior,
ceea ce trebuie sã avem ºi ceea ce cuprind legile respective. Când însã între
cineva în cercetarea mai de aproape a lucrurilor, vede cã legislaþia actualã pãcã-
tuieºte, nu numai prin o completã insuficienþã, nu numai cã nu mai ajutã întru
nimic la dezvoltarea culturalã a þãrii, dar cã în multe puncte este o serioasã pie-
dicã pentru dânsa.

Aºa, normele pentru recrutarea corpului didactic, sunt aºa de primitive, aºa
de defectuoase, încât au ajuns de constituie un pericol iminent pentru însãºi
existenþa învãþãmântului nostru secundar ºi esuperior.

Negreºit, în faþa acestei situaþiuni îngrijitoare, când legea în vigoare este aºa
de defectuoasã, încât în mare parte nici nu mai este aplicabilã ºi când alta mai
bunã nu se poate obþine. Cei care au avut a conduce afacerile învãþãmântului,
lãsaþi în voia propriei lor inspiraþiuni ºi a nevoilor momentului, au fost nevoiþi sã
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caute la fiecare datã soluþia dificultãþilor prezente fãrã nicio unitate, fãrã nicio
putinþã de acþiune comunã, bine coordonatã, tinzând cãtre un scop bine hotãrât,
cunoscut de toatã lumea. De aici, mãsuri contradictorii, precipitate; de aici, pier-
deri de timp ºi de puteri, nu numai pentru dânºii, dar pentru þara întreagã, care
s-a gãsit timp de 30 de ani aproape lipsitã de unul din cele mai puternice mijloace
de acþiune ale popoarelor, în realizarea aspiraþiilor lor celor mai nobile.

Motivele acestea a cãror gravitate nu poate scãpa din vederea niciunuia din
oamenii care au, într-o mãsurã oarecare, rãspunderea de a conduce afacerile þãrii,
au îndemnat pe guvern a face încã o încercare, pentru a da în fine, învãþãmântului
secundar ºi superior o lege care sã corespundã trebuinþelor lui. Aceastã reformã
se impunea deja de mult; problema este pe deplin studiatã, elementele de discu-
þiune adunate în mare numãr deja de ani întregi; oamenii de ºcoalã, ºi împreunã
cu ei þara întreagã, reclamã cu nerãbdare votarea ei. O nouã întârziere, pe care
nimic nu ar justifica-o, ar fi o pagubã enormã pentru cultura þãrii, venitã pe lângã
cele deja cauzate de întârzierile de pânã acum. De aceea guvernul vine înaintea
Camerelor cu încrederea cã dorinþa þãrii, înscrisã în mod expres ºi în programul
politic al marei majoritãþi a reprezentanþilor sãi, va fi în fine îndeplinitã.

* * *

Dãm aici câteva lãmuriri asupra principalelor dispoziþiuni din proiect.

Capitolul I – Dispoziþii generale

Proiectul nu se ocupã decât de ºcoalele secundare propriu-zise, adicã
gimnazii, licee ºi ºcoli secundare de fete, ºi de universitãþi, lãsând la o parte
ºcoalele de învãþãmânt special ºi profesional, care vor face obiectul altor legi.
Cauza este cã chestiunea este destul de vastã, ca sã merite a fi studiatã ºi
rezolvatã în parte, pentru fiecare din pãrþile ei, ºi aceasta cu atât mai mult, cu
cât învãþãmântul secundar ºi superior serveºte de bazã, de punct de sprijin, celui
special ºi profesional, aºa cã organizarea acestuia din urmã va fi determinatã în
mare parte de aceea care se va da celui dintâi care se poate foarte bine organiza
în mod independent de cel de al doilea.

* * *

Art. 3 specificã cã învãþãmântul secundar ºi superior este gratuit pentru fiii
de români, ceea ce nu este decât o dispoziþiune deja cuprinsã în art. 23 din
Constituþiune. Cât pentru fiii de strãini, ei sunt admiºi în ºcoale în locurile ce
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rãmân libere dupã îndestularea cererilor fiilor de pãmânteni, dispoziþiune a cãrei
raþiune nici nu se poate pune în discuþie.

Capitolul II. – Învãþãmântul secundar
Secþiunea I. – Organizare

Învãþãmântul secundar al bãieþilor se va da în licee ºi în gimnazii, care nu
sunt alta decât cele patru clase inferioare ale liceelor.

Cât pentru licee, ele vor avea 8 clase. Programa primelor patru clase va
cuprinde un ciclu complet de cunoºtinþe, care vor fi aceleaºi pentru toþi ºcolarii.

De la clasa a V-a înainte liceul cuprinde un numãr de obiecte de studiu care
sunt comune pentru toþi ºcolarii ºi anume: limbile românã, francezã ºi germanã;
istorie, noþiuni de filosofie, de drept uzual ºi instrucþiune civicã; muzicã; gim-
nasticã. Pentru celelalte materii liceul se împarte în secþiuni: secþiunea literarã,
în care se dã o mare dezvoltare studiului limbilor latinã ºi elenã, ca bazã a stu-
diului antichitãþii clasice; ºi secþiunea ºtiinþelor matematici, în care studiul lim-
bii latinã ºi elenã se înlocuieºte cu acela al matematicilor, ºtiinþelor fizice ºi na-
turale, geografie ºi încã a unei limbi moderne. Secþiunea ºtiinþelor fizico-natu-
rale împrumutã limba latinã de la cea dintâi, ºtiinþele fizice ºi naturale ºi
gegorafia de la cea de a doua.

Motivele acestei organizaþiuni sunt numeroase.
Învãþãmântul aºa numit clasic, are ca obiect principal studiul limbilor cla-

sice antice, în vederea cunoaºterii aprofondate a civilizaþiunii greco-romane,
care sã serveascã de bazã pentru educaþiunea tinerimii. Multã vreme acest învã-
þãmânt a fost singur suficient. Cu timpul, însã, trebuinþele sociale s-au schimbat,
cercul de idei ºi de cunoºtinþe s-au lãrgit: dezvoltarea necomparabilã din ulti-
mele douã secole a ºtiinþelor pozitive a creat relaþiuni de aproape între oameni,
ºi trebuinþa de a se cunoaºte mai bine. De aceea învãþãmântul secundar, care
deocamdatã era pur literar ºi concentrat numai asupra limbilor ºi literaturilor
antice, a trebuit cu încetul sã deschidã uºile pentru a primi noi obiecte de studii,
necunoscute pentru dânsul mai înainte: istoria, matematicile, ºtiinþele fizice ºi
naturale, geografia. Ca ultimã fazã a evoluþiunii a fost suprimarea deplinã a
limbilor antice ºi înlocuirea lor prin studiul limbilor moderne, al istoriei ºi al
ºtiinþelor. Aceasta a dat naºtere învãþãmântului real.

Este necontestat cã e o greºalã a se organiza întregul învãþãmânt secundar
al unei þãri numai dupã tipul clasic. Studiul aprofundat al limbilor clasice este
greu ºi reclamã mult timp; cei ce se consacrã lui, nu mai au putinþa de a da o
egalã atenþiune studiului ºtiinþelor ºi limbilor moderne, care sunt astãzi printre
principalele mijloace de luptã pentru viaþã pentru clasele mijlocii ºi superioare
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ale societãþii; ºi este evident cã, dacã antichitatea ne-a transmis o minunatã
culturã literarã ºi artisticã, societãþile moderne nu pot sã se absoarbã numai în
admiraþiunea ei, nici sã gãseascã într-însa toate elementele care le trebuie pentru
dezvoltarea lor. De altã parte, este imposibil sã renunþe cu totul la studiul
antichitãþii. Fãrã a vorbi de imposibilitatea care este, de a se rupe cu totul cu o
tradiþiune educativã ce dateazã de secole, nu se poate admite cã omenirea sã
facã abstracþiune de tezaurul clasicitãþii antice, care constituie o parte aºa de
mare din capitalul ei intelectual, ºi care, deºi nu poate rãspunde la toate tre-
buinþele noastre de azi, ne este totuºi indispensabil în multe.

O þarã nu se cuvine sã dea întregului sãu învãþãmânt secundar un singur
caracter. Deoarece durata studiilor secundare este mãrginitã la un numãr de ani
care la noi nu poate trece peste 8 ºi deoarece în acest timp nu e cu putinþã ca un
copil sã capete deodatã în mod satisfãcãtor ºi învãþãmântul clasic, ºi pe cel
modern, nu rãmâne decât sã se organizeze ambele învãþãminte unul lângã altul,
rãmânând ca fiecare copil sã urmeze pe unul sau pe altul, dupã înclinarea ºi
aptitudinile sale.

Sistemul acesta a fost aplicat în Germania, în Austria, în Italia, în Franþa. În
aceste þãri sunt gimnazii sau licee clasice, în care învãþãmântul încã de la prima
clasã are ca fundament studiul limbilor antice; ºi gimnazii sau licee reale, în
care limbile antice nu sunt excluse cu totul dar nu au decât un loc secundar.

La noi, legea din 1864 nici nu prevede învãþãmântul real. Ea face licee ºi
gimnazii de un singur tip, în care limbile latinã ºi elenã ocupã loc principal. Mai
târziu însã, de pe la 1875 au început a se înfiinþa fãrã lege ci numai prin buget,
câteva gimnazii reale cu patru clase. Existenþa acestor gimnazii a fost din cele
mai precare ºi mai triste. Create fãrã nicio lege, supuse la continuie schimbãri de
programe, cu un numãr de clase nesuficient, fãrã nici o perspectivã pentru absol-
venþii lor, cu un personal didactic plãtit mai rãu decât cei de la gimnaziile ºi
liceele clasice, gimnaziile reale nu deterã niciun rezultat, ºi pierdurã încrederea
lumii aºa cã pretutindeni s-a cerut ºi se cere înlocuirea lor prin gimnazii clasice.

Aceasta este starea actualã a chestiunii. Ea provoacã multe nemulþumiri ºi
îngrijiri. Se imputã învãþãmântului nostru secundar cã nu pregãteºte îndeajuns
pe tineri pentru lupta vieþii; cã instrucþiunea ºi educaþiunea ce capãtã ei îi pre-
destineazã a trãi vecinie sub tutela mai mult sau mai puþin vãzutã a statului; cã
e cauza principalã a pãrãsirii carierelor independente, a industriei ºi comerþului;
cã ºcoalele clasice nu-ºi meritã numele, de vreme ce absolvenþii lor nu sunt în
stare nici a interpreta un text clasic, necum sã-ºi fi însuºit cultura ºi ideile anti-
chitãþii; cã ºcoalele reale nu dau un învãþãmânt complet, nu duc la nimic, n-au
niciun rost; ºi unora ºi altora li se imputã cã au programe prea încãrcate, cã
impun ºcolarilor o sumã de muncã excesivã, în raport cu slabele rezultate la care
ajung; învãþãmântul superior se plânge cã studenþii ce-i trimit liceele sunt nepre-
gãtiþi ºi cã din aceastã cauzã nici studiile superioare nu pot da rezultatele
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cuvenite. E cert cã aceste plângeri generale sunt pe deplin fondate. Învãþãmântul
nostru secundar este organizat în aºa fel încât de nu va veni o grabnicã îndrep-
tare, va fi greu de tot a se mai repara timpul ºi forþele pierdute pânã acum.

Proiectul alãturat propune o sistemã pe care o credem cu mult mai raþionalã
decât cea de pânã acum. Iatã, în scurt, care este economia lui generalã: dupã
ºcoala primarã, urmeazã o perioadã de 4 ani, care formeazã gimnaziul sau
cursul inferior de liceu. În acest timp învãþãmântul are un caracter utilitar. Toþi
ºcolarii fac studii de limba românã, de douã limbi strãine, francezã ºi germanã,
matematici, ºtiinþe fizico-naturale, istoria ºi geografia, fãrã a mai vorbi de alte
câteva de mai micã importanþã. Aceste studii vor forma un ciclu complet de
cunoºtinþe, aºa cã ºcolarii care din diverse împrejurãri nu ar duce mai departe
studiile lor sã poatã pãrãsi ºcoala cu o instrucþiune completã, care sã-i facã
admisibili la unele cariere ºi la unele din ºcolile de aplicaþiune, precum ar fi cele
militare, de telegrafie, mecanica practicã, cãile ferate etc. Negreºit, extensiunea
datã fiecãrui curs va fi în raport cu timpul de 4 ani de care se dispune, ºi cu dez-
voltarea obicinuitã a facultãþilor copiilor între vârsta de 11 ºi cea de 15 ani.

Cursul superior al liceelor urmeazã dupã învãþãmântul precedent. El cu-
prinde tot 4 ani de studii. Aici însã ºcolarii se despart dupã aptitudinile sau gus-
turile lor. Astãzi toþi ºcolarii unui liceu urmeazã cursuri comune, oricare ar fi
natura studiilor superioare ce-ºi propune sã întreprindã fiecare, aºa cã cel ce se
destinã clasicismului este obligat sã facã studii de matematici ºi ºtiinþe fizico-
naturale, care-i vor fi cu totul inutile în urmã, pe când cei ce au sã devinã mate-
matici sau chimiºti trebuie sã consacre multe ore studiului limbilor latinã ºi
elenã, pe care la finele liceului le vor pãrãsi pentru totdeauna. În sistemul ce se
propune, cursul superior se subdivide în trei secþiuni: secþiunea clasicã, unde
învãþãmântului limbilor antice, se consacrã un numãr mare de ore, secþiunea
matematicã, unde locul principal îl ocupã studiul ºtiinþelor, cu adaosul unei
limbi moderne ºi secþiunea ºtiinþelor fizico-naturale, care împrumutã princi-
palele sale obiecte de studiu de la cele douã secþiuni precedente. Afarã de
aceasta, câte trei secþiuni au, ca obiecte de studiu comun limbile românã, fran-
cezã ºi germanã, istoria, noþiuni de filosofie, muzicã ºi gimnasticã.

Avantajele acestui sistem sunt evidente. Pe de o parte, cursul secundar infe-
rior, care azi nu are nicio sancþiune, capãtã o existenþã de sine stãtãtoare, graþie
suprimãrii aproape complete a limbilor antice, ale cãror ore de studiu sunt
utilizate pentru materiile indispensabile în viaþa modernã, ca ºtiinþele ºi limbile
moderne pe când azi, în cei patru ani de gimnaziu, abia se ating o mulþime de
materii, printre care ºi limbile clasice, fãrã a se putea studia niciuna în aºa fel,
încât studiul ei sã poatã deveni de o utilitate practicã. De altã parte în cursul
superior ºcolarii care se destinã studiilor literare pot sã capete în cei patru ani
cunoºtinþe de limbile clasice cu mult mai solide decât azi, când o bunã parte din
timpul lor este luat de studiul ºtiinþelor, în pãrþile care lor nu le vor mai servi în
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urmã. Iar cei care vor avea a urma cursurile de ºtiinþe superioare nu vor mai fi
obligaþi a consacra o parte din timpul lor cel mai bun limbilor latinã ºi elenã,
care nu le vor servi la nimic mai în urmã. Se vede dar cã sistemul ce propunem
asigurã o utilizare mult mai raþionalã a timpului ºi a forþelor tinerimii. ªi ca
rezultat, care va fi foarte apreciat de pãrinþi ºi de ºcolari, el va aduce o mare
uºurare în sforþarea ce se cere azi ºcolarilor secundari. În adevãr, deºi numãrul
de ore de curs pe sãptãmânã nu se micºoreazã, dupã cum nici nu e bine sã se
facã, totuºi cantitatea de muncã cerutã va fi mai micã, din cauzã cã împuþi-
nându-se numãrul obiectelor de studiu pentru fiecare ºcolar, pe când al orelor de
lucru în clasã rãmâne acelaºi, munca din clasã va fi mai rodnicã pentru fiecare
ºi prin urmare numãrul orelor de lucru de acasã va fi cu mult redus.

Pentru o mai bunã înþelegere a sistemului, se alãturã pe lângã aceastã expu-
nere de motive, un proiect de programã pentru cursul secundarl. E bine înþeles
cã acest proiect nu are alt scop decât a arãta o distribuþiune posibilã a materiilor
în sistema ce se propune, numai cu scopul de a facilita înþelegerea, fãrã a avea
pretenþia de a fi singura ºi cea mai bunã programã secundarã.

* * *

Comparaþiunea sistemei ce se propune cu acea astãzi în fiinþã aratã între
dânsele urmãtoarele deosebiri principale:

1. În sistemul actual, cursul de gimnaziu sau de liceu inferior nu are o exis-
tenþã de sine stãtãtoare; el nu este decât o parte din cursul întreg de liceu, aºa cã
ºcolarul, care începe liceul, este obligat sã-l urmeze pânã la capãt, pentru ca sã
spere a avea o recompensã legalã a muncii sale.

ªcolarii care din diverse cauze, nu pot urma cursul pânã la fine, rãmân
declasaþi. În noul sistem se dã posibilitatea de a se opri cineva la a IV-a clasã, ceea
ce constituie o enormã economie de forþe pentru þarã, deoarece absolvenþii de 4
clase, care devin astfel utilizabili, reprezintã 21,64% din numãrul ºcolarilor ce
încep liceul, pe când absolvenþii liceului întreg sunt abia 7,35% din acel numãr.

Un alt avantaj va fi cã gimnaziile devenind utilizabile, nu se va mai simþi
ca azi, nevoia de a ridica la rangul de liceu chiar gimnaziile din centrele cele
mai puþin populate, ceea ce duce la cheltuieli grele ºi la o mare consumare de
personal didactic. Azi se explicã cã un oraº care are un simplu gimnaziu sã se
îngrijeascã, când vede cã absolvenþii lui rãmân pe drumuri, ºi sã caute sã le des-
chidã un drum, dar nevoia aceasta nu va mai fi aºa de simþitã, când gimnaziul
singur va putea da o instrucþiune completã ºi utilizabilã.
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2. Azi toþi ºcolarii secundari sunt obligaþi sã consacre o parte din timpul lor
unor studii care nu le vor fi utile, nici pentru studiile lor ulterioare, nici în mare
parte pentru educaþiunea lor intelectualã.

În sistemul ce se propune inconvenientul acesta este evitat.
3. Azi ºcolarii sunt obligaþi sã-ºi aleagã calea îndatã dupã ieºirea din ºcoala

primarã, de vreme ce chiar de atunci trebuie sã se înscrie ori într-o ºcoalã cla-
sicã, ori în una realã. Dar la vârsta de 11 ani, aptitudinile viitoare ale unui copil
încã nu se cunosc ºi din acest punct de vedere sistemul ce se propune prezintã
o necontestabilã superioritate, de vreme ce nu cere unui ºcolar sã-ºi aleagã calea
decât la finele clasei a IV-a secundarã, adicã pe la vârsta de 15 ani, când el este
cu mult mai în mãsurã de a o face.

* * *

Ca sã terminãm cu aceastã chestiune, vom adãuga cã sistema ce se propune
începe, de câþiva ani, a fi primitã cu multã favoare în mai multe þãri. În prima
linie este Norvegia unde, încã de la 1869 este introdusã o organizare aproape
identicã, care dã foarte bune rezultate.

Avem apoi exemplul Americii, unde ºcolile superioare (High schools) pre-
zintã o organizare analoagã cu cea din proiectul guvernului. În Belgia funcþio-
neazã o sistemã care se aseamãnã, cu deosebire cã e mult mai complicatã. În
timpul din urmã, Ungaria a adoptat, în noua lege a învãþãmântului secundar,
aceleaºi dispoziþiuni.

Mai este în fine în Franþa, care dupã ce a adoptat, ºi pe urmã a respins siste-
mul bifurcaþiunii, a ajuns în cele din urmã tot la dânsul, deoarece ultimele clase
ale liceelor sale care preced imediat universitatea sunt împãrþite în clase de reto-
ricã ºi filosofie de o parte, ºi clase de matematici speciale de alta.

Sistemul ce propunem azi a fost studiat la 1886, când cu proiectul de lege
prezentat în anul acela. Atunci însã nu s-a crezut prudent a se admite un sistem
încã nu destul de cunoscut, nici la noi, nici pe aiurea.

Azi însã, când alte þãri au fãcut, sau încep a face, experienþa sistemului pe
o scarã întinsã, ºi când ºi la noi opinia publicã este destul de preparatã pentru a
primi o asemenea reformã, credem cã e timpul sã o adoptãm.

* * *

Învãþãmântul secundar al fetelor se dã azi în externatele de fete, care au 5
clase. Mai este ºcoala normalã de fete din Bucureºti, care dupã legea învãþã-
mântului primar din 29 aprilie 1896 (art. 83), trebuie sã se prefacã tot într-o
ºcoalã secundarã de fete. Cât pentru fostele ºcoale centrale de fete din Iaºi ºi
Craiova, aceeaºi lege le-a dat alte destinaþiuni.
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Proiectul de lege conservã externatele actuale, dându-le numele de ºcoale
secundare de fete de gradul I, tot cu 5 clase ºi precizând programa lor cam în
limitele externatelor de azi. El mai prevede, însã, ºi ºcoalele secundare de
gradul II, cu patru clase, ale cãror eleve se vor lua din absolventele a 4 clase ale
ºcoalelor de gradul I, precum elevii cursului superior de liceu se iau din absol-
venþii primelor 4 clase ale liceului sau gimnaziului. În ºcoalele de gradul II se
va da o mare dezvoltare studiilor din ºcoalele de gradul I, mai adãugându-se o
limbã modernã precum ºi noþiuni de logicã ºi psihologie. În ambele feluri de
ºcoale, învãþãmântul va fi dat dupã o programã adaptatã aptitudinilor ºi
trebuinþelor fetelor, ca viitoare mame de familii.

Asupra acestui punct, douã însemnate progrese sunt realizate în compara-
þiune cu legea din 1864. Cel dintâi stã în aceea cã nu se mai limiteazã numãrul
externatelor, care dupã legea din 1864, era mãrginit la 9 pentru toatã þara (art.
184 combinat cu art. 93). Totdeodatã li se fixeazã programa, care în acea lege
era lãsatã în vag. În fine, din punctul de vedere administrativ, aceste ºcoale sunt
puse pe acelaºi picior cu cele de bãieþi, în loc de a fi lãsate sub autoritatea con-
siliilor judeþene, cum voia legiuitorul din 1864 (art. 185).

Al doilea progres constã în creaþiunea unor ºcoli secundare superioare, pe
care legea din 1864 nu le prevede. Prin aceastã creaþiune fetele vor dispune de
8 ani pentru învãþãmântul secundar, ºi vor putea obþine o instrucþiune solidã ºi
variatã, mai mult decât în cele mai bune ºcoli din strãinãtate.

De altfel, s-a pãstrat ºi pentru fete dispoziþiunea adoptatã la ºcoalele de
bãieþi, de a face ca fiecare din cele douã feluri de ºcoli sã fie completã prin sine
însuºi. Aºa, ºcoalele de gradul I sunt organizate astfel încât fetele care nu vor
merge mai departe, sã aibã un cerc complet de cunoºtinþe, suficient pentru viaþã.
Observãm, încã o datã, cã acest cerc de cunoºtinþe este cel puþin egal cu cunoº-
tinþele date în cele mai multe din ºcoalele strãine de acelaºi grad, ºi în special în
liceele de fete franceze.

S-au dat 5 ani de curs acestor ºcoale, pentru a nu grãmãdi materiile ºi a obosi
prea multe elevele, care au trebuinþã de mai mari menajamente decât bãieþii. Dar,
pentru a nu lungi cursurile secundare prea mult, s-a dispus lucrul aºa, încât
elevele care au terminate 4 clase de gradul I, sã poatã trece în ºcoala de grad II.

Este locul aici a zice un cuvânt ºi despre identificarea învãþãmântului se-
cundar al fetelor cu acela al bãieþilor. Cerinþa aceasta a fost formulatã cu oare-
care stãruinþe la 1886. Azi ea este pãrãsitã de toatã lumea; la consultarea fãcutã
de dl ministru Mârzescu asupra proiectului de lege propus de dl Poni, nicio voce
nu s-a mai ridicat în favoarea ei. Dar deoarece numãrul fetelor care încã se
straduiesc ca sã ajungã la bacalaureat ºi chiar la licenþã, este încã destul de mare,
nu se cuvine sã lãsãm chestiunea nelãmuritã. Cum însã ea a fost discutatã în
modul cel mai complet, cu ocaziunea proiectului de lege din 1886, credem cã
nu putem face mai bine decât a reproduce partea din Consideraþianile suplimen-
tare asupra acelui proiect, care se referã la dânsa.
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Se cuvine, însã, sã mai adãugãm cã imensa majoritate a fetelor care au
întreprins studiile liceale sau universitare nu au avut în vedere decât [intrarea]
în învãþãmânt.

Dovada o avem în nenumãratele cereri de posturi de acest fel, care vin la
minister, bazate pe o diplomã de bacalaureat, uneori pe una de licenþã, din contrã,
dacã cele care urmeazã liceul ºi-ºi dau atâta ostenealã ca sã înveþe câteva reguli
de latineºte ºi greceºte, pe care le vor uita pânã la anul, ar avea intenþiunea de a-ºi
face o carierã independentã prin studiile lor, le-am vedea la universitate urmând
specialitãþile care pot duce acolo, în special medicina, care se zice cã convine aºa
de bine temperamentului ºi rolului femeiesc. Ce vedem însã? Din 670 de fete,
care au obþinut bacalaureatul de la început (1876) pânã azi, abia 39 au ajuns sã
capete o diplomã ºi acestea se împart astfel: 23 licenþiate în litere, 10 în ºtiinþe,
una în farmacie, 5 doctor în medicinã, adicã abia 6 ºi-au fãcut cariere indepen-
dente, iar tot restul pânã la 670 asediazã posturile de învãþãmânt.

Aceastã stare de lucruri se va schimba de sine.
Prima cauzã este legea asupra învãþãmântului primar din 1896, care nu mai

admite, cu drept cuvânt, ca învãþãtoare ºi institutoare decât pe normaliste. Zi-
cem cu drept cuvânt, pentru cã profesoratul este o meserie care are nevoie de o
preparare specialã, ca oricare altã meserie, ºi încã mai mult; ºi a pretinde cã
poate cineva sã fie bun profesor numai pentru cã posedã oarecare cunoºtinþe,
fãrã a poseda ºi metoda de a le preda copiilor, este tot aºa de neraþional, ca ºi de
a crede cã orice astronom poate sã fie un bun pilot. Legea din 1896, ºi înaintea
ei ºi cea din 1893, a închis dar tocmai cariera unde pânã atunci îºi gãseau mai
mult întrebuinþarea bacalaureatele.

Rãmânea învãþãmântul secundar. Dar catedrele din acest învãþãmânt sunt deja
mai toate ocupate, ºi este probabil cã pentru multã vreme încã cererile în partea
aceasta vor fi foarte restrânse. De altã parte, aceleaºi motive care au impus cã insti-
tutoarelor sã li se cearã studii normale, impun ca aceastã mãsurã sã se aplice ºi
profesoarelor secundare; ºi aceastã exigenþã se ºi satisface prin înfiinþarea ºcoalei
normale superioare de fete (art. 90–93 din proiect). Prin urmare, nici diploma de
bacalaureat, nici cea de licenþã, nu mai este de ajuns pentru a pãtrunde în
învãþãmânt, ºi nu e îndoialã cã aceastã împrejurare va face sã scadã imediat, dacã
nu chiar sã disparã de tot, curentul care îndemna pe atâtea fete sã-ºi compromitã
sãnãtatea într-o muncã mai presus de puterile lor, ºi fãrã niciun folos practic.

De altfel, chiar dacã ar mai fi unele care sã continuie a voi sã lucreze în
aceiaºi direcþiune, proiectul nu le pune nici o piedicã: nicio restricþiune nu se
pune acelora care ca ºi pânã acum, vor voi sã urmeze liceul sau universitatea.
Dar nu e just, nici logic, ca pentru o infimã minoritate, sã se dea o direcþiune
greºitã din toate punctele de vedere, învãþãmântului fetelor din þara întreagã: din
contra e just ºi logic ca cele care vor sã ducã experienþa mai departe, sã o facã
pe riscul ºi primejdia lor.
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Secþiunea II. – Administraþiunea interioarã a ºcoalelor secundare

Unul din defectele cele mari ale legii din 1864 a fost modul greºit cum a
înþeles ea administraþiunea ºcoalelor. Sistemul ei se poate rezuma astfel: fiecare
ºcoalã administratã de consiliul profesorilor ei care singur decide în toate ches-
tiunile de orice însemnãtate de administraþiune interioarã; pentru executarea
deciziilor acestui consiliu, un director fãrã niciun drept de iniþiativã, având un
simplu rol de intendent, dupã cum foarte nimerit s-a zis.

La centru un ministru purtând titlul pompos de cap al instrucþiunii publice
ºi private, dar neputând administra fãrã a cere avizul unui consiliu permanent,
chiar în chestiunile cele mai neînsemnate, fãrã drept de a atinge nici pe cel mai
modest membru al corpului didactic, chiar când ar fi în mod patent nedemn de
poziþia sa, – ºi lipsit de orice organ administrativ. Rezultatele acestei sisteme ex-
traordinare, nevãzute în nicio þarã din lume sunt cunoscute de toþi: scãderea
continuã ºi repede a simþului de datorie, nedisciplinã, imposibilitatea de a se
aplica nicio mãsurã de îndreptare, fie cât de necesarã ºi de nimeritã din lipsa de
sancþiune: ºi toate acestea numai din cauzã cã în învãþãmânt nu existã organe
administrative bine hotãrâte, având o responsabilitate realã ºi bine delimitatã.

Proiectul nostru de lege cautã sã înlãture acest rãu capital, cel puþin în una
din pãrþile lui cele mai însemnate, prin fixarea unor atribuþiuni bine determinate
pentru directorii ºcoalelor secundare, cãrora li se mãreºte puterea de acþiune,
însãrcinându-i în mod real ºi efectiv cu administraþiunea internã a ºcoalelor, dar
fãcându-i în acelaºi timp direct responsabili de administraþiunea lor. Cât pentru
consiliul ºi conferinþa ºcolarã, ele se conservã ca organe consultative, dar fãrã
amestec în administraþiunea propriu-zis a ºcoalei afarã de pedepsele grave
disciplinare, care rãmân a se pronunþa în consiliul ºcolar. Cu modul acesta nu se
va mai întâmpla, ca pânã acum, ca lucrãrile cele mai urgente sã fie þinute în loc
timp îndelungat cu discuþiuni sterpe, în dauna bunului mers al ºcoalei ºi ca, cu
toate acestea nimeni sã nu aibã responsabilitate, de vreme ce fiecare se ascunde
la spatele colectivitãþii.

Dar dacã se adoptã propunerile proiectului guvernului, directorul urmeazã
sã aibã oarecare calitãþi, care puteau prea bine sã lipseascã cu legislaþiunea de azi.
El va trebui sã fie om cu multã autoritate asupra profesorilor ºcoalei, asupra pã-
rinþilor ºi a ºcolarilor, sã fie experimentat, cu tact ºi cu energie. Astfel fiind, nu
se mai poate pãstra restricþiunea pusã de legea din 1864, care zicea cã directorul
trebuie luat numai dintre profesorii ºcoalei. Pe de o parte spiritul de colegialitate,
temerea de a-ºi crea neplãceri cu colegii sãi, pot uneori paraliza mult acþiunea
unui director luat chiar din ºcoalã. De altã parte se poate prea bine întâmpla ca,
în anumite împrejurãri, niciunul din profesorii ºcoalei sã nu prezinte condiþiunile
indispensabile, pentru a conduce bine ºcoala. Vom cita cazul ºcoalelor noi
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înfiinþate ocupate numai de profesori tineri, de multe ori toþi suplinitori, din care
niciunul nu poate avea experienþa cerutã pentru a conduce ºcoalã tocmai în
perioada ei cea mai grea, în perioada de formaþiune.

Pentru aceste motive proiectul guvernului, de acord cu toate proiectele
prezentate de la 1886 pânã azi, propune ca directorii ºcoalelor secundare, afarã
de corpul profesorilor ºcoalei sã se mai poatã lua ºi dintre alte persoane, enu-
merate la art. 9 ºi alege în aºa fel, încât sã prezinte cele mai mari garanþii posi-
bile de capacitate.

O altã consecinþã a rolului însemnat ce se acordã directorului în noua orga-
nizare este trebuinþa de a-l retribui în raport cu calitãþile ce trebuie sã aibã ºi cu
serviciile ce i se cer. Astãzi, afarã de câteva excepþii, directorii secundari primesc,
ori câte o diurnã mai micã de 75 lei, ori nimic. Este evident cã nu e posibil a se
continua cu sistema aceasta; directorul va fi un servitor al statului de un rang
foarte ridicat, având o mare rãspundere, ºi nu i se cer servicii grele ca acelea care
îi incumbã, fãrã a-l plãti în mod convenabil. Proiectul propune un sistem care
atinge, credem, acest scop, fãrã a mãri prea mult cheltuielile statului (art. 9). El
impune mai întâi statului obligaþiunea de a procura directorului locuinþa (art. 7)
ceea ce reprezintã pentru dânsul un avantaj material, echivalent cu o parte din
leafã. Pe lângã acestea prevede salariul de 200, 300 sau 500 lei pe lunã, dupã
cazuri. În fine, când directorul e profesor, i se cere a avea înlocuitor la catedra sa,
pentru tot sau parte la orele sale de curs, suplinitorul va fi plãtit de stat.

Secþiunea III. – ªcolari, cursuri ºi examene

Partea relativã la ºcolari, cursuri ºi examene, cuprinde o dispoziþiune deja
încercatã din 1896, în mai multe rânduri, azi regulamentatã ºi intratã în uz. Este
vorba despre concursul de admitere în clasa I-a secundarã (art. 15).

Legea din 1864 prevede (art. 115) cã numãrul ºcolarilor unei clase secun-
dare sã nu treacã peste 50. Art. 121 zice cã „ºcolarii care vor avea atestatul de
la ºcoalele publice, vor fi înscriºi (în gimnazii sau licee) fãrã alt examen“.

Unii au înþeles aceastã din urmã dispoziþiune în sensul cã orice ºcolar ar
veni sã se înscrie cu un atestat de la o ºcoalã publicã, el trebuie sã fie înscris
negreºit. Dar dacã s-ar înþelege aºa art. 121, ar fi în opoziþiune vãditã cu art. 15,
care limiteazã numãrul înscrierilor într-o clasã numai la 50; cum sã se concilieze
cele douã articole, când la un liceu ar veni sã se cearã înscrierea a 200 de copii
deodatã? Se spune cã legea din 1864 cere în acest caz crearea de clase divizio-
nare; dar asemenea creaþiune este o chestiune de buget, ºi fãrã a mai vorbi de
imposibilitatea bãneascã de a se crea clase divizionare la infinit, cum ar putea
sã se improvizeze clasele necesare în primele zile ale lui septembrie, dupã ce
înscrierile s-au terminat, ºi s-a vãzut numãrul lor? Aceasta nu e posibil. Cu toate
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acestea, pânã la 1886 în mod nefavorabil s-a interpretat art. 121 în sensul ca sã
se înscrie toþi copiii care fac cerere. Rezultatul a fost cã efectivul claselor, în loc
de a fi de 50, a ajuns pânã la 100 ºi 120 ºcolari într-o clasã. Din aceastã cauzã,
nivelul studiilor a scãzut într-o mãsurã foarte îngrijitoare: profesorii, încãrcaþi cu
o muncã mai presus de puterile lor, nu au mai fost în stare a se ocupa de aproa-
pe cu ºcolarii; cercetarea regulatã a lucrãrilor lor a ajuns aproape imposibilã;
ºcolarii cei mai buni au devenit neglijenþi ºi studiile lor au fost compromise. ªi
acest rezultat dezastruos nu s-a atins decât numai din cauzã cã clasele au fost
nãpãdite de o mulþime de copii, care cu toate atestatele lor nu erau în stare sã
urmeze cursurile secundare. Profesorii secundari ºtiu aceasta foarte bine, ºi
dovadã pipãitã este cã 55,53% din ºcolarii care se înscriu în clasa I rãmân
repetenþi la finele anului I ºi nu pot merge mai departe; iar din cei care reuºesc a
trece mai departe abia 21,64% terminã clasa a IV-a ºi 7,35% liceul întreg.

Este evident cã dacã aceºti ºcolari slabi ar fi fost chiar de la început opriþi de
a intra în liceu, li s-ar fi fãcut ºi lor un serviciu, pentru cã nu ar fi fost lãsaþi sã-ºi
piardã timpul într-o întreprindere mai presus de puterile lor ºi ar fi fost îndemnaþi
a întreprinde alte studii sau lucrãri mai în raport cu aptitudinile lor. Ar fi fost un
serviciu ºi pentru ºcolarii cei buni, care ar fi putut sã-ºi urmeze studiile în pace,
în loc de a fi împiedicaþi sã lucreze de mulþimea celor incapabili.

Pentru aceste motive, interpretarea datã art. 121 pânã la 1886 trebuie
pãrãsitã cu desãvârºire ºi cât mai curând, ºi a se adopta cea adevãratã, care este
cã art. 121 nu constituie un drept de înscriere oricui aduce un atestat de la o
ºcoalã publicã, ci numai în limita efectivului de 50, fixat de art. 115. Adevãratul
sens al art. 121 este cã, atunci când un posesor al unui atestat de la o ºcoalã
publicã cere înscrierea ºi dacã este loc, în virtutea art. 115, el va fi înscris fãrã
a mai fi nevoit sã treacã un examen, cum sunt nevoiþi sã treacã tinerii prevãzuþi
în art. 122 care n-au trecut clasele inferioare.

Aceastã interpretare este singura raþionalã atât pentru cã nu dã loc la niciun
conflict între art. 115 ºi 121 ºi 122 cât ºi pentru cã nu dã loc, ca cealaltã, la o
aºa de enormã cheltuialã de bani ºi de muncã, pentru a produce o sumã de de-
clasaþi, cãrora de la început ar fi putut sã li se dea o direcþiune mai folositoare
ºi pentru ei ºi pentru þarã.

De la 1886 pânã azi, în trei rânduri s-au fãcut înscrierile în cursul secundar
dupã aceastã a doua interpretare. Deºi încercarea s-a fãcut în rele condiþiuni, din
cauze pe care nu e locul a le examina aici, rezultatele au fost relativ bune, cãci
a mai micºorat grãmãdirea de mai înainte, iar nivelul studiilor în clasele
respective s-a ridicat în mod simþitor.

Pentru aceste motive proiectul alãturat, ca ºi cele ce l-au precedat de la 1886
încoace, prevede art. 15 cã dacã numãrul cererilor de înscriere într-o ºcoalã
secundarã este mai mare decât numãrul locurilor disponibile, înscrierea sã se facã
în urma unui concurs, care sã aleagã pe cei mai buni ºi mai în mãsurã de a urma
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cursurile secundare. De altfel, concursul e foarte uºor, ceea ce aratã îndestul cât
de slabi trebuie sã fie cei care nu sunt în stare sã rãspundã bine la dânsul, ºi cât de
bine se explicã, prin urmare, numãrul colosal de repetenþi în clasa I.

* * *

O reformã din cele mai însemnate pe care o cuprinde proiectul este supre-
siunea examenului de bacalaureat.

Reforma aceasta a dat loc la lungi discuþiuni în Franþa, þara clasicã a baca-
laureatului, precum ºi la noi, de vreo 10 ani încoace. Oameni de cea mai deo-
sebitã capacitate în chestinui de învãþãmânt au cerut-o cu stãruinþã ºi acolo ºi la
noi. Deosebirea este numai cã în Franþa rezistenþa ce s-a pus contra reformei
este mai explicabilã decât la noi.

În Franþa bacalaureatul, sub forma lui bine cunoscutã, a fost introdus la
1808. Motivul acestei creatiuni era cã în liceele franceze nu erau examene de
promoþiune anuale cum nici nu au fost pânã în timpurile din urmã. ªcolarii
cereau înscrierea în clasa care le convenea, se promovau sau nu ei singuri, fãrã
niciun amestec din partea profesorului. Este evident cã, cu sistemul acesta, învã-
þãmântul secundar nu mai prezenta nici o garanþie de seriozitate, ºi cã facultãþile
ar fi fost invadate de studenþi în majoritate lipsiþi de cunoºtinþele necesare
pentru a le putea urma cu folos. De aceea, când cu organizarea învãþãmântului
la 1808, s-a prevãzut la finele liceului un examen, bacalaureatul, care sã arate
pânã la ce punct liceenii au profitat de învãþãmântul secundar. Neapãrat cã în
aceste condiþiuni, bacalaureatul nu putea fi decât un examen asupra întregii
materii urmate în cei 7, 8 sau 9 ani ai liceului; tot din aceastã cauzã juriul exa-
minator era format exclusiv din profesori de facultãþi.

Inconvenientele acestui sistem se vãd imediat.
În prima linie este lipsa de supraveghere a studiilor ºcolarilor în timpul

liceului. Copiii odatã intraþi în liceu rãmâneau în el, timp de 9 ani de zile fãrã ca
în timpul acesta sã se caute a li se da o altã direcþiune, dacã cumva nu erau în
stare a profita de învãþãmântul secundar. Erau lãsaþi sã meargã aºa pânã la vârsta
de 18 ani ºi atunci erau supuºi deodatã la o cercetare generalã asupra a tot ce
fãcuse în timp de 9 ani. Dacã acest examen era serios ºi drept, trebuia ca foarte
puþini sã-l poatã trece; dar atunci ce deveneau cei care pierduserã cei mai buni
ani ai vieþii lor, cei mai proprii pentru a se prepara cineva pentru luptele viitoare.
Rãmâneau ca niºte declasaþi în societate pentru cã, la vârsta lor, era prea târziu
pentru a mai întreprinde alte studii, sau lucrãri care sã le formeze o carierã; ºi
aceasta pe nedrept, pentru cã nimeni pânã atunci nu-i fãcuse sã înþeleagã cã era
de prisos sã încerce a urma liceul, deoarece nu erau în stare sã-l urmeze cu folos.
Dacã, pe de altã parte, examenul era indulgent, unde atunci mai era sancþiunea
studiilor secundare ºi care mai era utilitatea examenului însuºi de vreme ce el nu
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mai servea, pentru a se opune invaziunii ºcolarilor slabi în facultãþi? O cauzã
principalã de slãbiciune pentru examenul de bacalaureat era ºi împrejurarea cã
juriile examinatoare erau formate din profesori universitari.

Candidaþii se gãseau astfel înaintea unor necunoscuþi, ºi toatã activitatea
lor, bunã sau rea din liceu, nu putea fi luatã în bãgare de seamã, altfel decât prin
examenul grãbit trecut în câteva cuarturi de orã, asupra unei vaste cantitãþi de
materii. În asemenea condiþiuni, întâmplarea avea mai mare rol decât valoarea
realã a candidaþilor, iar examinatorii având conºtiinþã de acest defect capital al
sistemei, erau dispuºi a lãsa mai bine sã treacã pe candidaþii slabi, decât sã riºte
a opri pe vreunul bun, pe care nu ar fi avut timpul a-l cerceta ºi judeca în destulã
cunoºtinþã. Astfel, fiind bacalaureatul pierdea cea mai mare parte din garanþiile
ce ar fi trebuit sã prezinte.

Acestea sunt motivele pentru care instituþiunea bacalaureatelor a fost
atacatã în Franþa de oamenii cei mai însemnaþi. Campania aceasta multã vreme
s-a isbit de rezistenþa neînvinsã ce prezintã rutina. În cele din urmã, însã, s-a
început sub ministerul Jules Ferry(48), la 1880 o serie de reforme care s-au
terminat prin transformarea aproape deplinã a bacalaureatului. Au venit mai
întâi decretele care instituiau examenele anuale de promoþiune în liceu pe care
mai înainte Franþa nu le avea. Au trebuit mai mulþi ani de luptã pentru a înfrânge
rezistenþa pasivã a corpului didactic, ºi a face ca aceste examene sã fie o rea-
litate. A venit pe urmã funcþionarea examenului de bacalaureat în mai multe
sesiuni, dupã ce de demult deja se despãrþise în mai multe specialitãþi. În fine,
a venit proiectul de lege prezentat anul trecut de actualul ministru al Instruc-
þiunii, dl Rambaut, care în douã articole conþine douã reforme radicale: for-
marea jurilui de bacalaureat din agregaþi ai învãþãmântului secundar, în loc de
profesori secundari, ºi facultatea lãsatã acestui juriu de a dispensa pe un
candidat de tot sau parte, din probele examenului, dupã consultarea livretului
sãu ºcolar, care constata activitatea lui în liceu. Prin aceasta, bacalaureatul fran-
cez se apropie foarte mult de examenul de maturitate german, despre care vom
spune acum câteva cuvinte.

În Germania dupã fiecare semestru, se face, cu oarecare solemnitate, examen
de trecere. ªcolarii care nu rãspund în mod satisfãcãtor sunt lãsaþi repetenþi. Dacã
nici dupã doi ani nu pot trece clasa, ei sunt excluºi din gimnaziu. Precum vedem,
acesta este întocmai vechil sistem al nostru, menþinut în proiect (art. 17).

Dupã promoþiunea din ultima clasã, ºcolarii trec examenul de maturitate,
înaintea unui juriu format din directorul gimnaziului ºi din profesorii claselor
superioare, în prezenþa membrilor consiliului de supraveghere al gimnaziilor ºi
sub preºidentia unui comisar regal. Candidaþii trebuie sã fi urmat regulat cel
puþin ultimele douã clase. Cei care au urmat în familie sau în strãinãtate pot fi
admiºi ºi ei la examen, însã ei se aflã într-o situaþiune inferioarã faþã de ceilalþi
care se prezintã înaintea unor profesori care îi cunosc. Examenul se face numai
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asupra materiilor principale din ultimele clase ºi în aºa fel, încât ºcolarii sã fie
bine convinºi cã succesul lor trebuie sã depindã de o muncã îndelungatã ºi stã-
ruitoare, iar nu de o preparaþiune grãbitã ºi superficialã. Acest din urmã punct
singur e de ajuns ca sã deosibeascã cu totul examenul german de vechil baca-
laureat francez.

Precum vedem, sistemul german este fãrã comparaþiune mai raþional decât
cel francez din 1808 ºi cea mai bunã dovadã cã e aºa este cã francezii înºiºi
lucreazã pentru a se apropia de dânsul; dispoziþiunile succesive luate de la 1880
pânã azi nu au alt scop.

Sã vedem acum ce a fãcut legea din 1864 la noi.
În ºcolile noastre secundare, a existat în toatã vremea examenele de

promoþiune anualã; ba încã pânã la 1886 mai era un examen ºi în ianuarie.
ªcolarii nu treceau dintr-o clasã într-alta decât avându-se în vedere toate notele
lor din cursul anului, precum ºi cele de la examen. Cu modul acesta, întreaga lui
activitate ºcolarã era þinutã în seamã, pentru a se vedea dacã este în stare sã-ºi
urmeze studiile mai departe; ºi când ajungea la finele ultimei clase el trecuse
prin o serie de încercãri, care era cea mai bunã dovadã de seriozitatea cunoºtin-
þelor sale, cãpãtate prin o muncã continuã de 7 ani. Din contrã, cei slabi, opriþi
încã de la început prin nereuºirea lor la examenele de promoþiune, nu mai în-
greunau fãrã utilitate progresele colegilor lor mai bine dotaþi, nu mai pierdeau
ºi ei în mod zadarnic câþiva ani, ºi îºi luau încã de la început o altã direcþiune,
mai în raport cu puterile lor.

Aceastã situaþiune excelentã, care putea fi încã îmbunãtãþitã prin mãsuri de
administraþiune uºor de luat, a fost distrusã prin legea din 1864 care fãrã nicio
trebuinþã a introdus examenul general de liceu, nume curând înlocuit prin acela
de bacalaureat. Zicem cã aceastã introducere era inutilã pentru cã selecþiunea
ºcolarilor se fãcea deja în gimnaziile ºi liceele noastre prin mijlocul cel mai raþio-
nal, prin urmare, nu ca mijloc de selecþiune trebuia sã se creeze bacalaureatul. Sã
fi fost dar ca o completare a examenelor anuale? Nici aceasta nu putea fi, cãci
bacalaureatul trecut în pripã, înaintea unei comisiuni de profesori universitari care
nu cunosc pe candidaþi nu prezintã niciunul din caracterele unui examen serios, ºi
nu poate sã aibã pretenþiunea de a face el mai bine decât examenele anuale.

De altfel, este ºtiut cã examenele de bacalaureat sunt în genere de o abso-
lutã lipsã de severitate, ceea ce este foarte logic, pentru cã profesorii universitari
care le fac îºi dau prea bine seama de condiþiunile defectuoase în care se þine
examenul, ºi de injustiþia ce sunt expuºi a comite, refuzând candidaþi pentru care
le lipsesc ºi timpul ºi mijlocul de a-i aprecia în deplinã cunoºtinþã.

Se va zice, poate, cã bacalaureatul ar fi fost introdus ca mijloc de control al
rezultatelor obþinute în învãþãmântul secundar. Ipoteza aceasta cade ºi ea, faþã
tot de lipsa de seriozitate a unui asemenea mijloc de control.

Dar trecând peste toate aceste obiecþiuni, e de ajuns sã considerãm preten-
þiunea bacalaureatului de a supune pe candidaþi, la un moment dat, la o cercetare
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a tuturor cunoºtinþelor cãpãtate în timp de 7 ani, pentru a ne da seama cã ceea
ce cere el este chiar o imposibilitate cãci nu se poate pretinde absolvenþilor de
liceu sã posede toþi o memorie aºa de fericitã încât sã fie în stare a rãspunde la
un moment dat la orice întrebare asupra faptelor celor mai neînsemnate din
masa de cunoºtinþe ce au trecut pe sub ochii lor în timp de 7 ani. Ceea ce li se
poate cere ºi ar trebui sã li se cearã este de a dovedi cã studiile lor au putut sã
le formeze judecata, ºi tocmai aceasta nu dovedeºte examenul de bacalaureat, în
condiþiunile în care se face.

Este dar îndeajuns dovedit cã instituirea bacalaureatului la noi era o inuti-
litate; dar, mai mult decât atât, ea a fost vãtãmãtoare în gradul cel mai înalt al
studiilor. Fãrã sã vorbim de fabricile de bacalaureat, care cu toate mãsurile ce se
iau, reînviazã neîncetat ºi exercitã acþiunea cea mai nenorocitã, bacalaureatul a
fost o cauzã puternicã de slãbire a examenelor anuale de promoþiune; cãci ºi
profesorii ºi ºcolarii ºi pãrinþii au fost convinºi a le da din ce în ce mai puþinã
importanþã, deoarece bacalaureatul atrãgea privirile tuturor.

Acestea sunt principalele motive pentru care proiectul suprimã cu totul
aceastã instituþiune nefastã.

În locul ei, pentru a arãta bine care trebuie sã fie tendinþa principalã a învã-
þãmântului secundar, proiectul introduce un examen general de liceu, al cãrui
scop sã fie mai ales de a dovedi influenþa studiilor fãcute asupra formãrii cuge-
tãrii candidaþilor.

Dar art. 18 aratã ce profundã deosebire este între acest examen ºi actualul
bacalaureat. Nu mai este vorba aici de un examen de memorie asupra unei mase
de cunoºtinþe, care de cele mai multe ori nu se poate trece fãrã preparaþiune de
cel puþin un an, fãrã a socoti timpul pierdut pentru candidaþii respinºi, care
trebuie sã se prezinte la mai multe sesiuni. Examenul ce propunem se face chiar
în primele zile dupã terminarea examenului de promoþiune din ultima clasã; iar
juriul de examen este luat chiar din profesorii ºcoalei, în loc de a trimite pe can-
didaþi înaintea unor examinatori necunoscuþi. Singur preºedintele poate fi luat
din afarã, pentru a se da autoritãþii superioare un mijloc de control. În fine, în
anexa J1 se poate vedea care ar fi probele la care credem cã ar putea fi supuºi
candidaþii. Niciuna din aceste probe nu se adreseazã memoriei, dar toate recla-
mã punerea în miºcare a raþionamentului. Prin aceasta, ele înceteazã de a fi peri-
culoase pentru candidaþi, cum sunt azi cele de bacalaureat, ºi de aceea este de
sperat cã absolvenþii liceelor nu vor mai pierde ani întregi, pânã sã treacã acest
examen cum se întâmplã azi cu o mare parte dintr-înºii.

Este locul aici a zice un cuvânt despre creºterea, de la 7–8, a numãrului cla-
selor liceului, prevãzutã la art. 3 din proiect.
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Adãugirea aceasta a fost impusã prin înmulþirea materiilor din programa
liceelor, provenitã din creºterea necesitãþilor vieþii ºi ale învãþãmântului supe-
rior. A fost dar nevoie ca sã se uºureze întrucâtva ºcolarii, dând un timp mai lung
pentru aplicarea programei, însã acest adaos de timp se gãseºte compensat cu
avantajul, prin suprimarea examenului de bacalaureat. În adevãr, acest examen,
este azi cauza unei pierderi, de cel puþin un an, pentru majoritatea candidaþilor
la bacalaureat, care, respinºi la prima sesiune, sunt siliþi sã se prezinte din nou
pânã la a doua, a treia, a patra oarã. Aceastã pierdere de timp va fi înlãturatã, în
cea mai mare parte, cu noile examene prescrise de proiect.

Mai este ºi o altã consideraþiune.
Studenþii care intrã azi în universitãþi, mai ales la unele facultãþi, sunt de

cele mai multe ori aºa de puþin pregãtiþi pentru studiile superioare, încât în
facultãþi e trebuinþã a li se face o serie de cursuri ºi de conferinþe, care iau cel
puþin un an, ºi care au de scop de a-i întãri pentru a-i pune în stare sã urmeze
cursurile mai departe. Sistema propusã prin proiect permite însã acum a se face
studiile secundare într-un mod mult mai bine aprofundat pentru fiecare
specialitate, ceea ce va permite a se utiliza la altceva anul de preparaþiune din
facultãþi, sau a-l reduce cu totul. În rezumat, dar, nu rezultã o lungire a duratei
cursurilor prin urcarea la 8 a numãrului claselor de liceu; va fi, din contra, o
economie de timp pentru unii, ºi o întãrire a studiilor pentru toþi.

* * *

Motivele care au dictat introducerea examenului general pentru absolvenþii
de liceu, impun introducerea acestui examen ºi pentru absolvenþii gimnaziului
ºi pentru ale ºcoalelor secundare de fete de gradul I sau II. În particular, gim-
naziul ºi ºcoala secundarã de gradul I formeazã ºcoale complete, pe care cineva
fãcându-le, posedã un cerc complet de cunoºtinþe, ceea ce-i permite a se opri
aici, la caz când împrejurãrile nu i-ar permite a merge mai departe.

Este dar natural a se face cu ei un examen de recapitulare, cum se face ºi
cu absolvenþii liceului, pentru a se vedea pânã la ce punct studiile fãcute au
contribuit a le dezvolta cugetarea.

Secþiunea IV. – Internate

Necesitatea internatelor pe lângã ºcoalele noastre secundare este nediscu-
tabilã, de aceea nu s-au modificat aproape nimic din prescrierile legii actuale
relative la dânsele. 
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Secþiunea V. – Recrutarea corpului didactic secundar

Dispoziþiunile legilor din 1864 ºi 1879, privitoare la recrutarea corpului di-
dactic în genere, sunt printre cele mai puþin bine nimerite. Sistema concursului,
aºa cum a fost înþeles de legea din 1864, are defecte proprii, care o fãceau sã nu
dea roade destul de bune chiar acum 30 de ani, când numãrul ºcoalelor era cu mult
mai restrâns decât astãzi. Dar, cu înmulþirea ºcoalelor, neajunsurile ei au ajuns sã
ia aºa de mari proporþii, încât o schimbare radicalã nu se mai poate amâna.

Iatã în ce constã economia legii din 1879, asupra acestui punct, în ceea ce
priveºte pe corpul didactic secundar.

Când o catedrã secundarã rãmâne vacantã, ea se pune la concurs, prin pu-
blicaþiune fãcutã cel puþin cu trei luni înainte. Juriul, înaintea cãruia se face con-
cursul, e format din doi profesori universitari traºi la sorþi, ºi un al treilea numit
de ministru.

Candidaþii care întrunesc notele cele mai mari sunt numiþi la catedrele
vacante; ceilalþi sunt refuzaþi, oricare ar fi notele lor.

Pentru a dovedi inconvenientele acestui sistem, vom reproduce câteva rân-
duri din Expunerea de motive a proiectului de lege propus în 1886: „Concursul
se face pentru fiecare catedrã vacantã în parte. Astfel alege pe cel mai bun sau
pe cel mai puþin rãu, dintre candidaþii ce se prezintã, în loc de a se alege cel care
posedã o anume cantitate de cunoºtinþe ºi de merite, determinatã de mai înainte.
Cu alte cuvinte, concursul ne dã meritul relativ, iar nu pe cel absolut“.

„Dacã, spre exemplu, pentru un loc vacant se prezintã 10 candidaþi, con-
cursul îi clasificã dupã ordinea meritului ºi alege pe cel din capul listei. Se poate
însã prea bine întâmpla, dupã cum se ºi întâmplã, cã chiar acela deºi mai bun
decât concurenþii sãi sã fie ºi el destul de mediocru. Cu toate acestea, el tot va
fi numit, pentru cã legea din 1864 (tot aºa este ºi cu legea din 1879) nu prevede
un minimum de condiþiuni care sã se cearã candidaþilor, aºa cã, în caz de a fi toþi
concurenþii nesuficienþi, sã se poatã refuza toþi. Sã se observe însã cã, dacã s-ar
fi fãcut aºa, concursul nu ºi-ar mai fi meritat numele, pentru cã un concurs este
o operaþie prin care se alege cel cu mai mult merit decât alþii, deºi de altminteri
cantitatea absolutã a acestui merit poate sã fie foarte puþin însemnatã. Cu toate
acestea, în acest punct, ca ºi în altele, aplicarea riguroasã a legii conducea la un
rezultat aºa de absurd, încât de mai mulþi ani a fost nevoie de a i se pune în
practicã o restricþiune.

S-a decis cã nu se vor mai admite decât acei care la concurs vor dobândi o
notã medie suficientã, chiar dacã ar fi clasificaþi cei dintâi.

Restricþiunea aceasta nu este legalã. Dar chiar dupã introducerea ei, con-
cursul precum se practicã astãzi, adicã pentru fiecare catedrã în parte, este un
mijloc foarte vicios de recrutare. Un exemplu va face sã se înþeleagã mai bine.
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Sã presupunem cã un loc de institutor este vacant în Bucureºti în anul 1885.
Se prezintã 10 candidaþi dintre care unul este clasificat cu nota 9, iar ceilalþi cu
8½; cel dintâi va fi numit, iar toþi ceilalþi respinºi. În anul 1886 se pune la
concurs o altã catedrã de institutor, tot în Bucureºti; se prezintã alþi 10 candidaþi;
cel dintâi e clasificat cu 7, ºi e numit; ceilalþi sunt refuzaþi. Aºadar, la acest de
al doilea loc se numeºte un candidat cu mult mai rãu notat decât cei 9 care au
fost refuzaþi, tot în Bucureºti, cu un an mai înainte. Acesta este scopul con-
cursului?“. (Proiect de lege din 1886, Expunere de motive, pag. 21).

Inconvenientele descrise aici sunt capitale ºi sunt una din cauzele cele mai
însemnate care au fãcut ca recrutarea corpului didactic sã fie pânã acum foarte
defectuoasã. Mai sunt însã nenumãrate altele.

Unul din cele mai mari este imposibilitatea de a se þinea concursurile pentru
fiecare catedrã în parte, aºa cum cere legea din 1864 ºi cea din 1879.

Pe la 1864, numãrul ºcoalelor secundare era foarte mic, ºi se mai putea
gândi cineva ca îndatã ce o catedrã rãmâne vacantã, sã o punã în concurs. Dar,
dupã ce ºcoalele s-au înmulþit, în mãsura pe care o ºtim, aceasta nu se mai poate
face, pentru cã ar trebui ca juriile de concurs sã lucreze în permanenþã, deoarece
la orice moment sunt catedre vacante. Aceastã singurã împrejurare de ordine
mai mult materialã, este una din cauzele cele mari, care au fãcut ca numãrul
catedrelor suplinite sã meargã mereu crescând, într-o proporþie spãimântãtoare.
La 1886, erau 100 de catedre secundare suplinite, ºi atunci deja faptul acesta se
considera ca un lucru extrem de grav.

Dar acum numãrul vacanþelor se ridicã la 572, dintr-un numãr total de 1300
catedre secundare ºi numãrul vacanþelor merge mereu crescând.

În asemenea condiþiuni ce e de mirare cã învãþãmântul secundar sã fie aºa
cum este, când se ºtie cã suplinitorii sunt luaþi fãrã niciun mijloc de alegere, cã
nu au nicio stabilitate ºi cã, din aceastã cauzã, cei mai mulþi din ei nu pun nicio
tragere de inimã pentru catedra lor?

Aceste inconveniente ale concursului, ºi multe altele a cãror expunere ar fi
prea lung a le face aici, au fãcut ca, în toate proiectele de lege propuse de la
1886, precum ºi în cel de faþã, sã se renunþe la sistema concursului, care e pe
deplin condamnatã la noi prin o experienþã de 33 de ani, ºi care pe aiurea nu se
vede introdusã nicãieri, cel puþin sub forma primitivã, sub care a funcþionat la
noi. În locul concursului, toate proiectele, de la 1886 pânã azi precum ºi cel de
faþã, propun sistema tabelelor de capacitate. Iatã în ce constã aceastã sistemã.

Nu se mai face concurs pentru fiecare catedrã în parte, ca în legea actualã;
ci la fiecare trei ani se face un examen de capacitate, în urma cãruia toþi cei care
se recunosc cã posedã cunoºtinþele ºi aptitudinile necesare pentru a fi profesori
sau maeºtri într-o specialitate oarecare, se înscriu într-un tablou de capacitate
în ordinea meritului lor. Când o catedrã rãmâne vacantã, se numeºte de-a drep-
tul, ca profesor titular, cel dintâi care este înscris pe tabloul de capacitate al spe-
cialitãþii din care face parte catedra vacantã.
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Avantajele acestui sistem asupra concursului sunt evidente:
1. Aprecierea meritului candidaþilor nu se mai face în mod relativ, ca în siste-

mul concursului, ci în mod absolut, aºa cã nu se va mai vedea, ca pânã acum,
refuzându-se candidaþi cu note mai mari, când alþii cu note mai mici au fost admiºi.

2. Se evitã aglomeraþia de concursuri, deoarece examenele de capacitate se
þin numai la trei ani, în loc de a se þinea în permanenþã cum ar trebui sã se þinã
concursurile dupã numãrul cel mare de vacanþe existente, ºi care se produc con-
tinuu în corpul didactic. Mulþimea aceasta a concursurilor este una din cauzele
principale ale lipsei lor de seriozitate, din cauza enervãrii celor chemaþi a le
face, ºi care sunt obligaþi a face în mod aproape permanent o lucrare, foarte
obositoare ºi fastidioasã.

Din contrã, în sistemul examenelor de capacitate, raritatea lor permite a se
forma comisiuni, de la care se poate aºtepta o mai mare energie la o lucrare care
capãtã mai mare însemnãtate chiar prin faptul cã nu se face în toate zilele, ca
concursul. Simplificarea de procedurã este enormã.

3. Prin sistema examenelor de capacitate, se evitã aproape cu totul flagelul
suplininþelor, care a dus la ruinã învãþãmântul nostru secundar.

În adevãr, azi dificultatea þinerii concursurilor face sã stea catedrele ocu-
pate de suplinitori ani întregi; pe când în sistema ce se propune, îndatã ce o cate-
drã devine vacantã ea se poate ocupa cel mult pânã într-o lunã cu un titular luat
de pe tabloul de capacitate.

Art. 22–32 din proiect expun, în mod amãnunþit, procedura de urmat pentru
numirea profesorilor ºi maeºtrilor secundari. Sunt aici de observat douã dispo-
ziþii principale.

Prima este obligaþiunea ce se impune viitorilor profesori secundari de a
poseda cel puþin douã specialitãþi; a doua este tendinþa accentuatã în art. 32, de
a se mãri numãrul orelor de ocupaþiune ale profesorilor deja numiþi. Scopul
acestor dispoziþiuni este îndoit.

Pe de o parte, se cautã a se evita specializarea peste mãsurã a profesorilor
secundari. Aceastã specializare este necesarã pentru profesorii superiori, care
sunt chemaþi a face sã înainteze ºtiinþa; dar pentru profesorii secundari care au
datoria de a preda numai ºtiinþa stabilitã, specializarea excesivã este un rãu,
pentru cã le închide orice orizont intelectual ºi în curând ocupaþiunea lor profe-
soralã le poate deveni lor nesuferitã.

Pe de altã parte, scopul proiectului este de a da cât mai mult ocupaþiune
profesorilor, chiar în ºcoalã.

Prin diverse împrejurãri ºi prin diverse mijloace, s-a ajuns azi la rezultatul cã
mulþi din profesorii secundari au foarte puþine ore de curs în ºcoala lor. Aºa,
profesorul de filosofie nu are decât 4 ore de curs pe sãptãmânã; cel de limba
românã cursul superior numai 6 ore pe sãptãmânã; cel de igienã, 1 orã pe sãptã-
mânã. Aceasta constituie un întreit rãu. Este un rãu pentru stat, pentru cã plata
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acestor profesori puþin ocupaþi, oricât de modestã ar fi pentru ei, formeazã pentru
stat o sarcinã enormã, din cauza marelui numãr de profesori ce trebuie sã aibã o
ºcoalã. Este un rãu pentru ºcoalã, pentru cã profesorii nu au destul contact cu ea,
ºi, nefiind destul ocupaþi într-însa, mai cautã ocupaþie ºi în altã parte ºi, prin ur-
mare, ºcoala înceteazã de a fi unicul ºi chiar principalul obiect al preocupãrilor lor.

Este un rãu ºi pentru profesor, pentru cã statul nu are posibilitate de a le da
o platã, destul de însemnatã încât sã le asigure o existenþã onorabilã ºi de aceea
sunt obligaþi a-ºi cãuta, în afarã de ºcoalã, alte ocupaþii obositoare, în genere rãu
ºi nesigur plãtite, de multe ori nepotrivite cu situaþiunea lor socialã.

Tendinþa proiectului este ca, cu încetul, sã se ajungã a se împuþina numãrul
profesorilor dintr-o ºcoalã dându-i-se fiecãruia mai mult de lucru ºi o platã mai
mare. Cu aceasta se va realiza totdeodatã ºi un alt bine: se va face economie de
personal, ºi aceastã consideraþiune nu este din cele mai puþin însemnate.

În adevãr, cu sistema actualã se cere un numãr foarte însemnat de candidaþi,
care sã împlineascã condiþii de capacitate destul de grele, ºi cãrora li se asigurã
o situaþiune cu atât mai precarã, cu cât numãrul lor este mai mare.

Aceastã împrejurare tocmai îngreuneazã recrutarea corpului didactic pentru
cã tinerii capabili preferã sã urmeze cariere mai bine retribuite, ºi de aici vine în
parte numãrul cel mare de vacanþe din cursul secundar. Economia proiectului de
lege tinde la micºorarea numãrului profesorilor ºi la mãrirea lefii lor ºi prin
urmare recrutarea lor va fi mai uºoarã.

Dintre dispoziþiunile cuprinse în aceastã parte a proiectului, se cuvine sã
lãmurim pe aceea care prevede ca examenele de capacitate sã se þinã numai la
trei ani (art. 24 al. IV). Motivul acestei dispoziþiuni este de a se evita încãrcarea
tabelelor cu un numãr prea mare de candidaþi, dintre care numai prea puþini ar
putea fi numiþi, dacã examenele de capacitate s-ar face mai des; pentru ceilalþi,
înscrierea lor pe tabele ar rãmânea iluzorie.

Sunt unii care zic cã examenele de capacitate ar trebui fãcute în fiecare an,
pentru cã altfel licenþiaþii ieºiþi pe fiecare an din facultãþi ar rãmânea neîntre-
buinþaþi prea multã vreme.

Obiecþiunea este specioasã, dar nu are fundament real. În adevãr, trebuin-
þele învãþãmântului sunt limitate ºi hotãrâte, ºi oricare ar fi numãrul de licenþiaþi
ce ar ieºi pe fiecare an, precum si desimea examenelor de capacitate, nu se vor
putea numi din ei, decât atâþia, câte locuri vacante vor fi; ceilalþi vor rãmânea
pe dinafarã, sau se vor întrebuinþa în învãþãmântul privat. Astfel fiind, este inutil
a se face examenele de capacitate mai des decât trebuie, deoarece nu se poate
înscrie pe dânsele decât numãrul strict necesar de candidaþi.

Se prevede (art. 25) cã înscrierea unui candidat pe tablou este valabilã trei
ani. Dacã în timpul acesta nu a venit rândul lui pentru a fi numit, el va trebui sã
treacã din nou examenul de capacitate pentru a-ºi menþinea înscrierea pe tabelã.
Cauza este cã candidatul care nu a fost numit timp de trei ani, pierde în genere
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o parte din cunoºtinþele ºi aptitudinile în virtutea cãrora fusese înscris pe tabelã,
din cauza neîntrebuinþãrii; ºi e necesar a-l sili ca în tot timpul acesta sã lucreze
pentru a fi totdeauna în stare a purta sarcina de profesor, dacã va fi numit, sau
de a-ºi pãstra locul pe tabelã.

* * *

În art. 24 se aratã cã examenele de capacitate se vor face pe rând, la fiecare
din cele douã universitãþi. Comisiunile examinatoare sunt formate din profesori
universitari pe câte 6 ani. Reînnoirea lor se face la fiecare 2 ani, cu câte a treia
parte a membrilor. Scopul acestei combinaþiuni este de a forma cu încetul o
tradiþiune ºi o continuitate, în þinerea acestor examene, ceea ce lipseºte cu totul
azi cu sistema de a se schimba într-una comisiunile de concurs. E apoi constatat
cã cu altã îngrijire îºi împlineºte cineva o sarcinã care prezintã un oarecare
caracter de permanenþã, decât o sarcinã cu totul trecãtoare.

* * *

Pentru recrutarea profesoarelor secundare de fete, sistema adoptatã este tot
aceea a tabelelor de capacitate. Deosebirea este numai cã candidatele se iau din
absolventele ºcoalei normale superioare de fete, a cãrei organizare se prevede
în art. 90–93 din proiect, pe când, pentru ºcoalele secundare de bãieþi, candidaþii
se luau dintre licenþiaþii facultãþilor de litere ºi ºtiinþe. Cauza acestei deosebiri
este cã, deºi proiectul nu pune nicio piedicã fetelor care ar voi sã urmeze cursu-
rile universitãþilor, dar nici nu admite cã învãþãmântul superior al fetelor trebuie
sã fie în mod normal identic cu acel al bãieþilor. De aceea se creeazã o ºcoalã
normalã superioarã de fete, care convine fetelor ce posedã învãþãmântul secun-
dar aºa cum îl prevãd articolul 5 ºi 6 din proiect, ºi care va putea prepara foarte
bune profesoare secundare, chiar din fetele care se vor mãrgini a urma cursurile
secundare dupã programele feminine, fãrã a se expune la greutãþile ºi rosturile
învãþãmântului bãieþilor.

Secþiunea VI. – Drepturile ºi datoriile corpului didactic secundar

Printre dispoziþiunile cuprinse în aceastã secþiune, una din cele mai însem-
nate este aceea privitoare la retribuirea corpului didactic secundar. În aceastã
privinþã, se aduce o modificare radicalã în sistema actualã.

Prin legea din 6 martie 1883, se fixeazã leafa profesorilor ºi maeºtrilor se-
cundari în modul urmãtor: profesorii de licee ºi gimnazii clasice, 360 lei pe
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lunã; profesorii de gimnazii ºi licee reale ºi de ºcoale secundare de fete 280 lei
pe lunã; profesorii de religie ºi maeºtrii de desen, 200 lei; maeºtrii de muzicã ºi
de gimnasticã, 150 lei.

Defectul principal al acestui sistem este cã nu precizeazã care este canti-
tatea de lucru ce se cere unui profesor, pentru ca sã aibã dreptul la aceste salarii.
De aceea au rezultat cele mai mari nepotriviri.

Aºa un profesor care are patru ore de curs pe sãptãmânã este plãtit tot ca
acel care are 22. Nedreptatea este evidentã. Din ea a urmat cã fiecare a cãutat,
prin toate mijloacele posibile, a-ºi împuþina numãrul orelor de curs, deoarece
din aceasta nu rezultã pentru dânsul ºi o scãdere corespunzãtoare de leafã. De
aici provine fracþionarea excesivã a catedrelor, care face cã un liceu poate sã
numere pânã la 40 de profesori, dintre care celor mai mulþi nu li se cere mai
mult de 8 ore de ocupaþiune pe sãptãmânã.

Cu aceasta, bugetul învãþãmântului secundar, s-a încãrcat în mod aºa de
excesiv, încât þara noastrã a ajuns sã fie aceea unde acest învãþãmânt costã cu
mult mai scump decât pe oriunde aiurea. ªi cu toate acestea, situaþiunea mate-
rialã a profesorilor secundari nu este din cele mai bune, pentru cã fiecare în
parte nu e bine plãtit: încãrcarea bugetului provine din numãrul cel prea mare al
profesorilor, dacã se are în vedere cantitatea de muncã ce trebuie fãcutã de ei.

Un alt defect al legii din 1883 mai este cã stabileºte o deosebire nejusti-
ficatã între profesorii de ºcoale clasice ºi cei de ºcoale reale (360 lei pentru unii,
280 pentru ceilalþi), deºi condiþiunile de recrutare sunt perfect identice pentru
toþi, ºi deºi cantitatea de muncã cerutã celor mai rãu plãtiþi, este de multe ori mai
mare decât pentru cei plãtiþi mai bine.

Proiectul de lege propune un sistem care, pe lângã cã înlãturã aceste mari
neajunsuri, prezintã încã alte însemnate avantaje.

Dupã proiect, leafa unui profesor sau maestru, se reguleazã potrivit cu nu-
mãrul de ore de curs ce face el (art. 35). Prin aceasta se înlãturã dintr-odatã nedrep-
tatea de a se plãti cu aceeaºi leafã profesori ale cãror catedre prezintã deosebiri
enorme în numãr de ore de curs, sau chiar de a se plãti mai scump cel care lucreazã
mai puþin decât cel care lucreazã mai mult. Totdeodatã dispare mobilul care împin-
ge la fracþionarea indefinitã a catedrelor, ºi, prin urmare, pe de o parte la încãrcarea
bugetului, iar pe de alta la retribuirea insuficientã a profesorilor.

Din contrã, de unde pânã acum profesorii erau interesaþi a cãuta sã-ºi împu-
þineze numãrul orelor de curs, de aici înainte ei vor avea interes a cãuta sã ºi-l
mãreascã. Statul are tot interesul pentru a favoriza aceastã tendinþã.

În adevãr, prin aceasta cariera didacticã devine o carierã destul de remune-
ratoare pentru a atrage pe tinerii de valoare; pe de altã parte, personalul didactic
secundar se va împuþina. Pentru amândouã aceste motive, va fi posibil ca recru-
tarea sã se facã în mult mai bune condiþiuni decât azi.
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Proiectul mai înlãturã nedreptatea de pânã acum, de a se plãti cu lefi deo-
sebite profesorii de ºcoale clasice ºi cei de ºcoale reale, ceea ce a fost una din
principalele cauze care au fãcut ca gimnaziile ºi liceele reale sã meargã aºa de
rãu cum au mers.

* * *

Dacã pe de o parte proiectul favorizeazã tendinþa de a mãri numãrul orelor
de curs ale unui profesor în ºcoalã, pe de alta el pune o stavilã acestei tendinþe
care, împinsã prea departe, ar putea duce la o încãrcare prea mare a profesorului
ºi, prin urmare, la punerea lui în imposibilitate de a-ºi face datoria cum trebuie.
De aceea el prevede (art. 38 al. II) cã numãrul orelor de curs ale unui profesor
nu poate trece peste 24 pe sãptãmânã.

Cifra aceasta a fost mult discutatã: s-a pretins cã un profesor secundar ar fi
prea mult încãrcat dacã i s-ar da 24 de ore de curs pe sãptãmânã. Aceastã obiec-
þiune nu este fondatã.

Avem exemple de profesori secundari care au acest numãr de ore de curs în
mod obligatoriu; astfel, erau pânã acum nu de mult profesorii de matematici la
gimnaziile reale, cu 22 de ore de curs pe sãptãmânã; astfel, sunt ºi azi profesorii
de istorie ºi geografie, tot la acele gimnazii, cu 24 de ore. Mai sunt apoi pro-
fesorii care, prin douã concursuri, ocupã câte douã catedre, care împreunã dau
un numãr de ore de curs uneori mai mare de 24. Sunt, în fine, profesorii care au
însãrcinãri prin institute private: pentru aceºtia, totalitatea ocupaþiunilor lor
didactice trece, de mai multe ori, cu mult peste 24 de ore de curs pe sãptãmânã.

În alte þãri, maximul acesta de 24 de ore nu este deloc un lucru neobiºnuit.
Aºa, în Germania profesorii secundari au câte 17–26 de ore de curs; în Belgia,
media este de 18, maximul de 23; în Suedia media de 18, maximul de 32; în
Franþa numãrul obligatoriu de ore de curs este 17–20.

Proiectul de lege prevede ca obligatoriu numãrul de 12 ore de curs (art. 37);
iar ca maximum 24 de ore. Aceste cifre sunt foarte modeste, ºi pot fi primite cu
toatã liniºtea, mai ales dacã se observã ca maximum de 24 de ore este facultativ
pentru profesor.

Cu cifrele prevãzute în art. 35, salariul unui profesor de gimnaziu sau liceu,
va putea varia între 360 ºi 720 lei pe lunã, fãrã a socoti ºi gradaþiunea care va
putea merge pânã la 216 lei pe lunã. Pentru profesoarele de ºcoale secundare de
fete, salariile cu gradaþiunile vor putea varia între 300 ºi 780 lei; pentru
profesorii de religie ºi pentru diferiþi maeºtri între 210 ºi 546 lei pe lunã.
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Cifrele puse în art. 35, precum ºi dispoziþiunea din art. 36 al. III, cã grada-
þiunea se va socoti la leafa cuvenitã pentru 12 ore de curs pe sãptãmânã, au
provocat oarecare discuþiuni. Unii au cerut ca cifrele de la 35 sã fie mãrite, alþii
ca gradaþiunea sã se socoatã la leafa întreagã, iar nu numai la cea cuvenitã
pentru 12 ore de curs.

La satisfacerea acestor cereri se opun consideraþiunile bugetare. Dupã cum
am arãtat mai sus, învãþãmântul secundar costã deja mult mai scump decât
oriunde aiurea ºi este cu totul imposibil a mai mãri sarcinile þãrii asupra acestui
punct. Cifrele ce se cer de unii ar duce la o creºtere a bugetului de peste 2 mi-
lioane pe an, peste cele 4% cât costã azi învãþãmântul secundar. Cât pentru
gradaþie, dacã ea s-ar socoti la leafa întreagã, ar fi nevoie ca atunci sã se scadã
cifrele prevãzute în proiect pentru unitatea de 4 ore de curs, ºi credem cã e mai
puþin avantajoasã pentru membrii corpului didactic aceastã combinaþiune, decât
cea prevãzutã în proiect.

De altfel, trebuie sã recunoaºtem cã situaþiunea ce se prevede în proiect
pentru corpul didactic secundar este aºa de bunã, încât cariera didacticã secun-
darã va deveni desigur, în curând, una din cele mai cãutate. În orice caz ea va fi
mai bine plãtitã la noi, decât oriunde aiurea.

* * *

Unul din neajunsurile cele mari ale legii din 1864 este gradaþiunea defectu-
oasã a penalitãþilor, pentru abaterile membrilor corpului didactic.

Acea lege (art. 396) prevede ca penalitãþi: avertismentul, cenzura, suspen-
siunea sau destituirea, dintre care numai avertismentul se poate aplica de mi-
nistru; toate celelalte numai de o comisiune de judecatã instituitã anume ºi pentru
fiecare caz particular.

Este un mare inconvenient cã ministerul se gãseºte astfel dezarmat, faþã de
abaterile cele mici ºi care în genere, sunt cele mai numeroase ºi fac cel mai mare
rãu. În adevãr, avertismentul nici nu este o pedeapsã; ºi când e vorba de o aba-
tere puþin însemnatã, ministerul preferã sã o lase nepedepsitã mai bine decât sã
recurgã la mijlocul greu de aplicat, al dãrei în judecatã a culpabilului, cu atât mai
mult cã, la judecatã, de cele mai multe ori, abaterile cele mici se iartã cu totul,
ceea ce se considerã ca o încurajare de cãtre cei vinovaþi. Din aceastã cauzã,
abaterile cele mici se înmulþesc ºi prin numãrul lor fac mai mare rãu decât
greºelile mai grave.

Un alt rãu mai este astãzi discontinuitatea în seria penalitãþilor. Aºa, dupã
avertisment, care nici nu meritã numele de pedeapsã, vine îndatã cenzura care
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este o pedeapsã destul de serioasã, nelãsându-se niciun mijloc de represiune pen-
tru abaterile cele mici, ºi care sã se poatã aplica îndatã dupã comiterea greºelii.

Amândouã aceste lipsuri se îndeplinesc în proiect prin prevederea pedepsei
amenzii, ºi prin mãrginirea cenzurii la maximum 30 de zile. De altã parte se
prevede pentru ministru dreptul de a aplica aceste pedepse mai mici tãind astfel
de la început unele rele, care nu devin grave mai târziu, decât din cauza impuni-
tãþii lor de la început. Dar, pentru ca nu cumva prin repetarea aplicãrii a aceleiaºi
pedepse sã se ajungã a se pune în mâna ministrului putinþa de a dispune în
realitate de pedepse mult mai grave, se precizeazã cã nu se poate aplica nici
amenda, nici cenzura, aceleiaºi persoane pentru mai mult de 30 de zile în cursul
unui an. (art. 49, al. II).

O altã îmbunãtãþire este aceea privitoare la modul de alcãtuire a comisiei
de judecatã, care are a aplica pedepsele cele mai mari.

Dupã legea din 1864 (art. 389) aceastã comisiune se compunea din 5 profe-
sori de universitate, traºi la sorþi, pentru fiecare judecatã în parte. Sistemul acesta
s-a recunoscut rãu, din multe puncte de vedere. Cel mai însemnat, poate, din toate,
este cã comisiunea, nefiind permanentã, membrii ei nu pot dobândi experienþa
specialã, care este necesarã pentru a stabili raportul drept ce trebuie sã existe între
greºalã ºi pedeapsa corespunzãtoare. De aici vine cã nu este nicio continuitate în
sentinþele date de diversele comisii de judecatã de 33 de ani încoace, aºa cã,
asupra acestui punct nu existã nicio tradiþiune în învãþãmântul nostru.

Un alt inconvenient al organizaþiunei actuale este cã a fãcut a se stabili cre-
dinþa cã comisiile de judecatã, formate din profesori, nu au alt scop decât de a
proteja pe profesori contra arbitrariului ministerial.

De aici a rezultat un antagonism surd, care de mai multe ori a existat între
corpul didactic ºi autoritatea ºcolarã centralã, ºi care de atâtea ori a paralizat
bunul mers al învãþãmântului.

Sistema propusã de proiectul de lege prevede mai întâi cã comisiunea de
judecatã este permanentã, iar nu formatã pentru fiecare cauzã în parte. Pentru a
asigura pe deplin continuitatea tradiþiunii ce trebuie ea sã formeze, se prevede
cã membrii comisiei se vor schimba, nu toþi deodatã, ci numai câte doi, la
fiecare doi ani.

Proiectul mai prevede ca comisiunea sã se formeze, prin conlucrarea minis-
trului ºi a corpului didactic, ceea ce va înlãtura orice bãnuialã de parþialitate, fie
de o parte, fie de alta.

În fine, tot pentru garantarea acestei imparþialitãþi, se stabileºte putinþa de a
se recuza, atât de acuzat, cât ºi de ministru a câte unui membru din comisiunea
de judecatã, care atunci se înlocuieºte printr-un supleant.

Cu precauþiunile acestea, se poate crede cã instituþiunea comisiunii de jude-
catã va da cele mai bune rezultate.
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Capitolul IV. – Învãþãmântul superior
Secþiunea I. – Universitãþile ºi împãrþirea lor

Dispoziþiunea din aceastã secþiune, asupra cãreia se cuvine sã atragem
atenþiunea, este aceea cuprinsã în art. 54, prin care se prevede înfiinþarea pe
lângã fiecare universitate de cursuri libere ºi gratuite asupra oricãrei ramure de
ºtiinþe, care se vor putea face de cãtre persoane ce nu aparþin corpului profesoral
universitar.

Scopul este de a face din fiecare universitate câte un centru unde sã concurã
toatã miºcarea intelectualã a þãrii. Lucrãrile normale ale universitãþilor se vor
face de docenþi, agregaþi ºi profesori, pentru a cãror recrutare, în cele mai bune
condiþii posibile de capacitate, s-au prevãzut precauþiunile cele mai minuþioase.
Dar dacã, în afarã de docenþi, agregaþi ºi profesori universitari, s-ar gãsi oameni
care sã se ocupe de ºtiinþa superioarã, era necesar a li se da mijlocul de a face
sã profite tinerimea studioasã de fructul lucrãrilor lor. Art. 54 este destinat sã
îndeplineascã aceastã trebuinþã.

De altfel, proiectul de lege prevede mãsurile necesare, pentru a nu permite
ca aceste cursuri libere sã înceteze a avea gradul de seriozitate cuvenit unor
cursuri puse sub un aºa de înalt patronagiu.

Secþiunea II. – Studenþi, cursuri, examene, diplome ºi disciplinã

Proiectul de lege stabileºte principiul ca regulamentele ambelor universi-
tãþi, atât în ce priveºte ordinea ºi disciplina cât ºi în privinþa studiilor, examene-
lor ºi diplomelor, sã fie comune pentru amândouã; aceasta, pentru a se evita pe
viitor numeroasele neajunsuri ce sufer azi studenþii care trec de la o universitate
la alta, cât ºi inconvenientele uneori ºi mai însemnate de ordine administrativã,
care rezultã din nepotrivirea organizãrii celor douã universitãþi surori.

Se mai prevede creaþiunea diplomei de doctor, pentru facultãþile care azi nu
o conferã. Aceastã creaþiune este cerutã deja de mai multã vreme de ambele
universitãþi ºi este de ajuns de justificatã prin dezvoltarea cea mare ce au luat în
anii din urmã studiile teoretice ºi practice ale universitãþilor noastre.

Secþiunea III. – Corpul profesoral al Universitãþilor

Dupã organizaþia de astãzi, corpul didactic universitar se compune din pro-
fesori ºi din maeºtri de conferinþe.
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Profesorii se numesc prin concurs, cu titlu provizoriu, dupã trei ani ei se nu-
mesc cu titlu definitiv. Maeºtrii de conferinþã nu sunt prevãzuþi prin lege: ei sunt
înfiinþaþi numai prin buget, se numesc fãrã concurs ºi fãrã nicio altã formalitate;
ei sunt revocabili.

Din cauza acestei situaþiuni precare, maeºtrii de conferinþe au un rol destul
de rãu definit în învãþãmântul universitar, deºi ei sunt ºi ar putea fi încã ºi mai
mult de o utilitate necontestabilã.

În locul acestei organizãri defectuoase ºi necomplete, proiectul de lege sub-
stituie una mai completã: dupã dânsul, corpul didactic universitar va cuprinde
profesori, agregaþi ºi docenþi. Art. 62 ºi 64 lãmuresc care va fi rolul fiecãruia în
universitate: de acolo se vede cã ei îºi vor împãrþi toatã lucrarea ºtiinþificã a
universitãþii, din care multe pãrþi astãzi sunt în suferinþã, sau nu se fac deloc.

Îndeosebi, înfiinþarea docenþilor meritã atenþiune.
Gradul de docent este cel dintâi grad, pentru intrarea în corpul didactic uni-

versitar. Recrutarea docenþilor se va face printr-un examen de abilitare destul de
serios ºi fãcut în condiþiuni mult mai demne de un om de ºtiinþã decât concursul
de astãzi.

Aºa fiind, se poate întreba cum de se crede cã se vor gãsi docenþi, când pos-
turile lor vor fi în genere nesalariate, dupã cum prevede proiectul.

Obiecþiunea nu este fondatã.
În adevãr, pentru docenþi vor fi mai întâi locurile de ajutoare la seminariile

universitare, conferenþiari, ºefi de lucrãri practice, prosector sau preparator, ºef
de lucrãri în laboratorii, asistenþi de clinicã în spitalele alipite pe lângã faculta-
tea de medicinã: posturi care sunt toate plãtite.

Docenþii vor mai avea stimulul cã cursurile cele mai bine fãcute de dânºii
vor putea fi salariate de stat sau din fondurile universitãþii; aceasta va fi un
îndemn pentru dânºii nu numai de a solicita favoarea de a face cursuri libere pe
lângã universitate, dar încã de a lucra cu energie, pentru a îmbunãtãþi cât mai
mult aceste cursuri.

De altã parte, e sigur cã avem foarte mulþi tineri, care au fãcut bune studii,
dar care nu pot fi numiþi profesori universitari, din lipsã de locuri.

Mulþi din aceºtia sunt doritori sã se manifesteze pe un câmp ºtiinþific mai
întins decât o catedrã secundarã, ºi ar fi bucuroºi sã o facã chiar fãrã platã. Sunt
iarãºi mulþi din profesorii secundari care sunt doritori ca, alãturi cu ocupaþia lor de
la liceu sau gimnaziu, sã consacre câtva timp ºi la lucrãri mai superioare. Pentru
toþi aceºtia, docenþa este un mijloc ce li se oferã de a se pune în evidenþã ºi eventual
de a se ridica prin muncã ºi inteligenþã la cele mai înalte situaþiuni în învãþãmânt.

În fine, mai presus de toate, docenþa va fi foarte cãutatã, pentru cã va fi ca-
lea normalã pentru a ajunge cineva agregat sau profesor universitar.

Pentru toate aceste motive, nu e îndoialã cã instituþia cea foarte utilã a
docenþilor va începe sã producã cele mai bune roade chiar de la început.
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* * *

Recrutarea agregaþilor ºi profesorilor universitari a fost regulatã prin pro-
iectul de lege în aºa mod, încât ajungerea la aceste înalte posturi de învãþãmânt
sã fie recompensa unei capacitãþi deosebite ºi a unei munci încordate.

Sistemul adoptat se poate rezuma în puþine cuvinte.
Pentru a deveni cineva agregat, trebuie, mai întâi, sã fi servit cu distincþiune

ca docent cel puþin trei ani sau sã se fi distins prin lucrãri ºtiinþifice de mare
însemnãtate (art. 68).

Pentru a deveni profesor universitar, sã fi servit cu distincþie ca agregat cel
puþin 5 ani, sau sã posede lucrãri ºtiinþifice deosebite (art. 68).

Numai în caz când nu ar fi docenþi din care sã se ia agregaþi în condiþiunile
art. 68, proiectul prevede (art. 69) ca agregaþii sã se ia prin concurs, care se va
face în modul cel mai serios. ªi, pentru mai multã siguranþã cã cel intrat pe
aceastã cale în corpul agregaþilor meritã în adevãr sã facã parte din el, numirea
nu li se dã decât în mod provizoriu, pentru trei ani; ºi numai dacã atunci Senatul
universitãþii, unit cu colegiul profesorilor facultãþii respective, gãseºte cã
meritã, i se va da numirea definitivã.

Aceasta va fi norma generalã; excepþiile ce se pot face sunt menþionate
anume în proiect.

În cazul când concursul nu e necesar, numirea agregaþilor ºi profesorilor se
va face pe baza unei îndoite recomandãri. Fiecare din cele douã universitãþi va
recomanda câte un candidat ºi ministrul va alege pe unul din ei. Motivul acestei
dispoziþii este de a interesa pe ambele universitãþi la bunul mers al învãþãmân-
tului superior de a stabili o solidaritate între ele în aceastã privinþã, de a împie-
dica amestecul spiritului local în-tr-o chestiune de o însemnãtate aºa de mare.

Intervenþiunea ministrului în aceastã afacere este necesarã ºi nu are niciun
inconvenient. Ea este necesarã, pentru a alege între recomandãrile celor douã
universitãþi, când ele ar fi diferite; altfel, catedra vacantã nu s-ar putea ocupa
multã vreme. Inconvenient nu este; cãci dacã ambele universitãþi sunt de acord,
ministrul nu poate face alt, decât sã urmeze avizul lor; dacã nu sunt de acord,
ministrul va putea judeca argumentele puse înainte de fiecare din ele, ºi adãu-
girea opiniunii sale pe lângã cele douã deja emise va contribui ca soluþiunea
datã sã fie ºi mai bunã.

În fine, era necesar a se lãsa ministrului facultatea de a nu confirma pe nici-
unul din cei recomandaþi, pentru cazul când argumentele celor douã universitãþi
ar fi divergente, dar de forþã aproape egalã, sau când s-ar putea crede cã pe calea
indicatã de art. 69 s-ar putea face o recrutare mai bunã.

Sistemul proiectului, în privinþa numirii agregaþilor ºi profesorilor, revine
dar în fond la sistemul prezentaþiunii, care se urmeazã în Franþa.
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Proiectul de lege rezolvã ºi chestia salariilor profesorilor universitari. E de
observat cã, pe când condiþiile vieþii au mers mereu îngreuindu-se ºi pe când si-
tuaþia materialã a tuturor celorlalþi funcþionari ai statului a mers îmbunãtãþin-
du-se, salariile profesorilor universitari au mers scãzând. Aºa, când cu înfiin-
þarea universitãþilor, profesorii universitari erau plãtiþi în genere cu 2.000 lei
vechi, sau cu 740 lei noi pe lunã.

Mai pe urmã, prin mãsuri bugetare, aceastã cifrã a fost redusã la 550 lei,
care ºi ea, prin legea din 6 martie 1883, a fost scãzutã la 500 lei.

Este evident cã o asemenea platã este departe de a corespunde ºi cu poziþia
socialã a profesorului universitar, ºi cu serviciile ce e chemat sã aducã þãrii. Eco-
nomia fãcutã aici a fost o economie rãu înþeleasã, deoarece nu a fost încurajare
pentru tinerii de valoare a intra în învãþãmântul superior, ºi deoarece nu a permis
profesorilor universitari a se ocupa de studiile lor, chiar când ar fi voit a se
abstrage de la orice altã ocupaþie.

Proiectul îmbunãtãþeºte în mod simþitor situaþia lor. Dar pentru a evita
încãrcarea bruscã a bugetului cu o creºtere prea mare, a fost silit sã o repartizeze
pe patru ani (art. 105).

Secþiunea IV. – Administraþia interioarã a Universitãþilor

În aceastã secþiune, se gãseºte ca inovaþiune senatul universitar.
Dupã legea actualã, toate afacerile mai importante ale universitãþii trebuie

rezolvate de rector, împreunã cu consiliul universitar, care se compune din toþi
profesorii universitãþii (art. 292-310 din legea din 1864).

Sistemul acesta este defectuos, pentru cã este foarte greu a reuni un aºa de
mare numãr de persoane, ºi din aceastã cauzã afacerile universitãþii suferã. Dacã
situaþiunea aceasta a putut fi toleratã mai de mult, când acele afaceri erau puþin
numeroase ºi puþin însemnate, ea nu mai poate dura azi.

De aceea proiectul instituie senatul care este o delegaþie a universitãþii,
compusã din rector, decan ºi câte un profesor de fiecare facultate, ales pe 2 ani
de colegii sãi.

Senatul se ocupã de chestiunile generale care intereseazã universitatea (art.
81). Pentru a menþine însã solidaritatea între diversele facultãþi, fãrã care uni-
versitatea nu ºi-ar mai merita numele, se vede intervenind în proiect ºi un alt
organ: senatul unit cu colegiul profesorilor facultãþii respective. Astfel este în
cazul deschiderii de cursuri libere (art. 54, 62); al recomandãrii unui docent pen-
tru a fi salariat (art. 62); al ridicãrii unui agregat la gradul de profesor (art 65);

Parlamentare (1895–1899) / 73

+Opere_vol_IV_final.qxd  11/22/2009  4:22 PM  Page 73



al recomandãrii de agregaþi sau de profesori (art. 68 ºi 70); al numirii definitive
a unui agregat (art. 69); ºi altele asemenea.

Secþiunea V. – Institute anexe pe lângã Universitãþi

În aceastã secþiune, ca inovaþiune, este de observat seminarul pedagogic, alipit
pe lângã facultatea de litere. Printre toate celelalte seminarii, institute, laboratorii,
anexate pe lângã facultãþi, cel de pedagogie are o deosebitã importanþã, fiindcã
urmarea regulatã a lucrãrilor lui este indispensabilã pentru candidaþii la posturile
de profesori secundari (art. 23).

Creaþiunea aceasta este legatã cu desfiinþarea actualelor ºcoli normale supe-
rioare. Aceste ºcoli sunt destinate a forma pe viitorii profesori secundari. Ele au
maeºtrii lor de conferinþe, care fac lucrãri numai cu un numãr mãrginit de 32 de
studenþi, luaþi din întreaga universitate, ºi care sunt toþi interni.

Sistemul acesta, care este copiat dupã acela al ºcoalei normale superioare
franceze, are defectele sale intrinsece, care sunt judecate cu multã asprime chiar
de francezi. Dar defectele acestea au devenit ºi mai evidente în timpurile din
urmã, dupã înfiinþarea numeroaselor laboratorii, institute ºi conferinþe, care au
completat în mod aºa de fericit învãþãmântul superior, ºi la care pot participa nu
numai 32 de studenþi de la fiecare universitate, ci toþi studenþii ei. Aºa fiind, de-
vine cu totul inutilã o instituþiune care este destinatã numai unui foarte mic
numãr din studenþii aceleiaºi universitãþi, ºi care cu toate acestea ar trebui sã
coste tot atât, dacã nu mai mult, decât institutele universitãþii întregi, care pot
primi pe toþi studenþii ei.

Afarã de acestea, însuºi regimul internatului are defectele lui proprii care
devin încã ºi mai evidente, când e vorba de tineri care nu mai sunt copii ºi pen-
tru care regimul internatului este foarte puþin potrivit. Numai consideraþia cã
tinerii, dupã ce au fost interni pânã pe la etatea de 22 de ani, sunt aruncaþi
deodatã în lume fãrã a-i cunoaºte nevoile ºi grijile, fãrã a fi întru nimic preparaþi
pentru a înfrunta greutãþile luptei pentru viaþã, ar fi un argument îndestulãtor, ca
sã se pretindã un alt chip de a se forma viitorii profesori secundari, decât creº-
terea lor între cele patru ziduri ale unui internat, pânã la o etate aºa de înaintatã.

Adevãrul acesta este aºa de evident, încât ºcoalele normale superioare deja
de sine sunt în depericiune(49). În fiecare an, numãrul candidaþilor pentru locu-
rile vacante de bursieri în aceste ºcoli este mai mic decât numãrul locurilor va-
cante, ºi de multe ori e nevoie, ori a se lãsa locuri neocupate, ori a se ocupa cu
tineri care la concursul de admitere, n-au întrunit media cerutã.

Din aceste cauze, proiectul substituie, în locul ºcolilor normale superioare,
pe bursierii liberi. Se vor da prin concurs burse la studenþii universitari, de o
valoare suficientã pentru a le asigura existenþa. Aceºti bursieri nu vor fi interni,
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dar vor fi obligaþi sã urmeze în mod regulat cursurile ºi lucrãrile în institutele,
laboratoriile ºi conferinþele universitãþii, deschise tuturor studenþilor universitari.
Prin aceasta, se va întreþinea emulaþia între studenþi, ceea ce îi va îndemna la
lucru, ºi se vor evita în acelaºi timp toate inconvenientele de azi ale internatului.

Secþiunea VI. – ªcoala normalã superioarã de fete

Corpul didactic secundar al liceelor ºi gimnaziilor se va recruta mai cu seamã
dintre licenþiaþii facultãþilor de litere ºi ºtiinþe.

Pentru ºcoalele secundare de fete, nu se va mai dispune de pepiniera aceas-
ta. Este adevãrat cã proiectul de lege nu împiedicã pe fete de a urma cursurile
universitare; precum astãzi universitãþile sunt urmate de studente, ele vor putea
continua a avea ºi pe viitor acest auditoriu.

Însã, proiectul nu a aºezat învãþãmântul secundar al fetelor pe aceleaºi baze
ca ºi pe al bãieþilor pentru motivele expuse pe larg mai sus.

Aºa fiind, urmarea cursurilor universitare de cãtre fete va putea fi conside-
ratã ca un lucru lesne realizabil, dar nu ca un lucru normal, pe care trebuia sã se
conteze pentru recrutarea profesorilor ºcoalelor secundare de fete.

De aceea a fost nevoie de a se crea o anume instituþiune în acest scop, care
sã-ºi gãseascã alimentul în mod natural în ºcoalele secundare de fete. Aceasta
este ºcoala normalã superioarã de fete.

Asemãnarea de nume nu trebuie sã facã a se confunda aceastã ºcoalã cu
desfiinþatele ºcoli normale superioare de bãieþi. Aceste din urmã sunt niºte
simple internate, unde studenþii îºi au doar locuinþa ºi unde preparã cursurile lor
universitare; dar cursurile înseºi nu se fac în ºcoalã, ci în universitate, care nu e
deschisã numai normaliºtilor, ci tuturor studenþilor universitari.

Din contrã, ºcoala normalã superioarã de fete va fi o adevãratã ºcoalã, unde
se vor face, nu numai conferinþe ºi lucrãri practice, dar ºi cursuri superioare,
adaptate pentru absolventele ºcoalelor secundare de fete de gradul II.

Nu este îndoialã cã studentele, preparate astfel în mod special pentru ca-
riera de profesoare, vor deveni în adevãr proprii pentru aceastã chemare, ºi prin
cunoºtinþele ºi prin educaþiunea specialã ce vor dobândi în acest scop.

Prin art. 93, se aplicã regimul internatului ºcoalei normale suprioare de fete.
Dispoziþia aceasta este în contradicþie cu cea adoptatã pentru studenþi, pentru care
din contrã internatul este desfiinþat. Dar, dacã ne gândim cã elevele ºcoalei nor-
male superioare de fete vor fi recrutate din toate unghiurile þãrii ºi cã vor fi silite
a locui la Iaºi între strãini, ºi dacã mai considerãm ºi obiceiurile noastre sociale,
vom vedea cã internatul se impunea pentru ºcoala normalã superioarã de fete.
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Capitolul V. – Dispoziþiuni tranzitorii

Într-o lege ce este destinatã sã înlocuiascã pe alta de o duratã aºa de lungã
ca legea din 1864, dispoziþiunile tranzitorii au însemnãtate deosebitã, pentru cã
sunt multe interese, multe drepturi câºtigate, care trebuie þinute în seamã.

În proiectul de lege alãturat, dispoziþiile tranzitorii menite a asigura pe cât
se poate mai mult drepturile câºtigate ºi a atenua în mãsura posibilitãþii trecerea
de la o atare de lucruri la cealaltã.

Prin art. 95 ºi 96, pe de o parte se stabileºte cã profesorii ºi maeºtrii secun-
dari, care vor fi în funcþiune la promulgarea legii, vor conserva neatinsã situaþia
lor, pe de alta li se fac înlesniri pentru a intra ºi ei în dispoziþiile legii noi ºi a
beneficia ºi ei de avantajele ei.

Plecând de la aceeaºi idee, s-a prevãzut (art. 97, 98 ºi 99) oarecare înlesniri,
la examenul de capacitate, pentru tinerii care vor fi obþinut titlul de licenþiat
pânã la finele primului an dupã punerea în aplicare a legii, precum ºi pentru
actualii suplinitori licenþiaþi, care funcþioneazã ca atare de cel puþin 5 ani. Pentru
aceºti din urmã mai ales, era necesar a li se face oarecare înlesniri, ca compen-
saþiune pentru situaþia nesigurã în care au fost þinuþi aºa de multã vreme, din
împrejurãri care ce e drept, nu era în puterea nimãnui de a le înlãtura.

Art. 100 cuprinde o dispoziþie care are nevoie de a fi lãmuritã.
ªcoalele normale primare au cãpãtat o deosebitã însemnãtate de când cu

reformarea legii învãþãmântului primar. Ca sã nu citãm decât un fapt, vom aminti
cã recrutarea învãþãtorilor ºi institutorilor se face azi numai dupã notele de la
examenul de absolvire a ºcoalei normale primare. Dar personalul didactic al
acestor ºcoli a fost în parte recrutat într-un timp când ele erau considerate ca ºcoli
de nivel inferior; ºi de aceea, dupã legea din 17 martie 1879, nici nu se cerea
licenþa de la candidaþii la catedrele acestor ºcoli. Acum, când ºcoalele normale
sunt puse la un nivel egal cu acela al liceelor, ºi când urmãrile formãrii de-
fectuoase a personalului lor didactic pot sã fie aºa de grave pentru întregul învã-
þãmânt primar, este de absolutã trebuinþã a se face ce se poate pentru a se îndrepta
urmãrile legii din 1879 în ceea ce priveºte ºcoalele normale primare. Acest scop
cautã sã-l realizeze art. 100 din proiect, cãutând a menaja, cu toate acestea, cât se
poate mai mult drepturile câºtigate.

De aceea, trecerea unui profesor de la o ºcoalã normalã la o ºcoalã secun-
darã, nu se poate face decât în acelaºi oraº, numai cu avizul conform al
consiliului permanent, ºi numai în timp de 3 ani de la promulgarea legii.

Trecând peste art. 101–104, care nu au nevoie de nicio lãmurire, ajungem
la art. 105, al cãrui scop este de a menaja tranziþia de la starea veche la cea nouã
de lucruri, din punctul de vedere financiar.

O reformã aºa de însemnatã ca cea pe care o propunem nu se poate face fãrã
oarecare adaos de cheltuieli, cãci orice reformã presupune îmbunãtãþiri ºi
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îmbunãtãþirile nu se pot face fãrã cheltuieli. S-a cãutat, însã, ca sã se facã lucrul
în modul cel mai economic posibil, ºi credem cã acest scop a fost atins în mod
cu totul satisfãcãtor, deoarece creºterea în buget ce reclamã reforma propusã nu
trece peste 700 de mii lei pe an cu totul, ceea ce este foarte modest, faþã de
îmbunãtãþirea cea mare ce se aduce unuia din serviciile cele mai vaste ºi cele
mai însemnate ale statului.1

Cu toate acestea, proiectul evitã de a introduce dintr-odatã acest adaos în
buget; în împrejurãrile de faþã aceasta ar putea da loc la însemnate dificultãþi.
De aceea, proiectul prevede ca acel adaos sã se repartizeze în mod egal asupra
a patru exerciþii bugetare consecutive, cel puþin în ceea ce priveºte principalele
douã cifre: salariile directorilor secundari ºi acele ale profesorilor universitari.

* * *

Acestea sunt principalele puncte asupra cãrora am crezut de cuviinþã sã ne
oprim, pentru a le lãmuri mai bine decât se poate face chiar în redacþia artico-
lelor de lege.

Din aceste lãmuriri ºi din alcãtuirea întregului proiect, se poate înþelege destul
de bine care este spiritul de care este animat, care sunt tendinþele lui ºi care sunt
punctele esenþiale a cãror modificare o vizeazã.

Proiectul astfel alcãtuit este fructul unor studii ºi lucrãri îndelungate.
Ideile principale dintr-însul au fost formulate deja acum 12 ani, în proiectul

de lege prezentat la 24 ianuarie 1886. De atunci, studiile nu au încetat; s-a lucrat
ºi s-a scris asupra acestei materii aºa de mult, încât se poate zice cã nu este
astãzi niciuna din chestiunile la ordinea zilei, care sã fie mai bine lãmuritã ºi mai
bine cunoscutã, chiar de masa publicului.

În proiectul ce prezentãm, am cãutat sã profitãm de toate lucrãrile preceden-
te asupra subiectului, luând din fiecare ceea ce am crezut mai bun ºi mai practic
ºi cãutând a face din toate acestea un tot complet ºi cât mai bine armonizat.

Nu ne-am mulþumit însã cu atât; ci, înainte de a da proiectului forma sub
care îl prezentãm corpurilor legiuitoare, am cerut asupra lui pãrerile tuturor per-
soanelor care se ocupã de chestiunile ºcolare, precum ºi pe ale consiliilor ºco-
lare. Toate pãrerile ce ni s-au comunicat pânã azi au fost þinute în seamã la
redacþiunea definitivã de faþã, rãmânând ca celelalte sã se aibã în consideraþie în
cursul discuþiei. Sperãm dar cã proiectul, aºa cum este alcãtuit, corespunde cât
se poate mai bine trebuinþelor ºi avem motive de a crede cã aceasta este opini-
unea generalã.
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1. Chestiunea aceasta a cheltuielilor ce va provoca aceastã nouã lege a fost amãnunþit
studiatã de Haret într-o broºurã ce s-a împãrþit membrilor parlamentului intitulatã „Cont de
costul aplicãrii proiectului de lege asupra învãþãmântului secundar si superior“, Buc., 1898.
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Guvernul a fãcut dar tot ce a fost în puterea sa pentru a face sã se doteze
þara cu o reformã, pe care toþi o cer de 30 de ani, ºi care nu se mai poate amâna
în niciun chip.

Nu ne îndoim cã corpurile legiuitoare vor ºti sã aprecieze, atât silinþele
guvernului, cât ºi trebuinþa absolutã ºi neîntârziatã de a se face reforma, ºi cã se
vor grãbi a transforma în lege proiectul care se supune deliberãrilor lor.

(Aceastã expunere de motive s-a publicat în broºurã: Buc., Tip. Carol Gobl, 1897. Negãsind
aceastã broºurã, m-am servit aici de reproducerea în ziarul „Voinþa Naþionalã“ începând în
numãrul de la 29 noiembrie 1897, în care numere se vãd a fi câteva greºeli de tipar, care s-au
îndreptat uºor, cãci nu schimbau sensul frazelor ci mai mult orânduirea cuvintelor.)

Discurs în Adunarea Deputaþilor în discuþiunea generalã a
proiectului de lege asupra învãþãmântului secundar ºi

superior. ªedinþa din 9 februarie 1898

Proiectul de lege depus de Haret pentru reorganizarea învãþãmântului secundar ºi
superior a fost studiat de Comitetul delegaþilor compus din ªtefan ªendrea, Matei Corbes-
cu, Dimitrescu-Iaºi, P. Chenciu(50), Const. I. C. Brãtianu, I. Bianu ºi P. Gârboviceanu,
alegând raportor pe C. Dimitrescu-Iaºi. Acesta a fãcut atunci un raport remarcabil, un ade-
vãrat studiu asupra chestiunii1 ºi l-a citit în ºedinþa de la 26 ianuarie 18982. O sumã de
propuneri de modificare au fost formulate de comitet ºi admise de ministru, astfel cã
gãsim în „Dezbateri“ puse alãturi „Proiectul guvernului“ ºi „Proiectul Comitetului dele-
gaþilor“3. În ºedinþa de la 27 ianuarie 1898 începe discuþia generalã, care urmeazã în
ºedinþele de la 28, 29, 30, 31 ianuarie, 3, 4, 5, 6, 7 ºi 9 februarie, la care iau cuvântul dep-
utaþii C. Doobrescu-Argeº, P. Gârboviceanu, C. Ciocazan(51), N. N. Sãveanu, Take Iones-
cu, I. Iancovescu, G. Dem. Teodorescu, I. Bianu, Barbu Delavrancea, Matei Corbescu,
Toma Stelian, C. Dimitrescu-Iaºi, D. A. Sturdza, ministrul Haret ºi G. Scorþescu. În
ºedinþa de la 9 februarie proiectul este luat în consideraþiune cu 100 voturi pentru, fiind 27
contra. Chiar în acea ºedinþã începe discuþia pe articole, la care iau parte deputaþii I.
Mincu, C. Dobrescu-Argeº, Take Ionescu, C, Dimitrescu-Iaºi, raportorul, G. Dem. Teodo-
rescu ºi N. Fleva, ºi se continuã la 10, 11, 12, 13, 14, 17 ºi 18 februarie 1898. Proiectul se
voteazã cu 107 voturi pentru, 6 contra, fiind ºi 11 abþineri. Dupã proclamarea rezultatului,
Dim. Sturdza, preºedintele consiliului, luând cuvântul, mulþumeºte deputaþilor pentru seri-
ozitatea cu care au discutat ºi pentru votul dat ºi încheie, zicând: „Aþi votat una din cele
mai importante legi din câte s-au dat þãrii de cãtre Reprezentaþiunea naþionalã“4.
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1. El se gãseºte publicat ºi în volumul omagial „C. Dimitrescu Iaºi. Omul ºi opera“
Buc., [1934], p. 235.

2. Vezi „Dezbaterile Adunãrii Deputaþilor“ 1897–1898, p. 303 ºi urmãtoarele.
3. Vezi „Dezbaterile“ citate, p. 317 ºi urmãtoarele.
4. Vezi „Dezbaterile“ citate, p. 387.
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În paginile ce urmeazã se dã discursul lui Haret în discuþia generalã, apoi princi-
palele cuvântãri cu ocazia discutãrii articolelor.

Dlor deputaþi, daþi-mi voie ca, înainte de a intra în dezbaterea chestiunilor pe
care îmi propun sã le dezvolt înaintea d-voastrã, sã-mi exprim adânca mea mul-
þumire pentru discuþiunea minunatã care se urmeazã de douã sãptãmâni încoace.

Este rar, nu numai în analele parlamentelor tinere ca al nostru, dar chiar ºi
pe aiurea, ca o discuþiune sã dureze aºa de multã vreme asupra unei chestiuni
atât de arzãtoare ºi într-un mod atât de obiectiv, dupã cum a avut loc cea de faþã.

Trec peste o neînsemnatã excepþiune, care n-are destulã valoare pentru ca
sã infirmeze ceea ce am spus. Dar tocmai modul cum s-a urmat discuþiunea
pânã acum ºi discursurile strãlucite care s-au pronunþat înaintea d-voastre, îmi
fac poziþiunea mai grea, pentru cã, desigur, îmi va fi imposibil sã mã ridic pânã
la înãlþimea oratorilor care m-au precedat. Sã intru de-a dreptul în chestiune.

Mai întâi vreau sã stabilesc un lucru, anume: cã nu este atât vorba de reforma
învãþãmântului secundar ºi superior, cât de reclãdirea lui pe de-a întregul. Negre-
ºit, legalmente vorbind, proiectul ce se discutã trebuie numit „proiect de reformã
a învãþãmântului secundar ºi superior“. Dar pe cât timp din legea din 1864 nu mai
subzistã nimic, lucrul se reduce, în realitate, la a face o lege cu totul din nou, cãci
din sfãrâmãturile legii vechi puþin lucru va putea fi utilizat.

E adevãrat cã legea de la 1864 este plinã de intenþii bune ºi pãtrunse peste
tot de un spirit liberal necontestat. Lucrul acesta l-au relevat mai toþi oratorii
precedenþi ºi oricine citeºte legea îl vede la fiecare rând.

Ea, însã, are defecte foarte însemnate, ºi aceasta a fost pricina pentru care
multe din dispoziþiunile sale, chiar de la început, nu s-au putut aplica, iar altele
au cãzut în desuetudine mai târziu.

Unele din aceste defecte au fost deja relevate ºi, fiindcã discuþiunea a fost
foarte lãmuritã pânã acum, socotesc cã nu e necesar sã revin asupra celor deja
zise. Dar vreau sã ating un punct, despre care nu s-a zis nimic, anume cã legea din
1864 a avut defectul de a nu fi deloc elasticã, de a nu se putea preta trebuinþelor
momentului. Din aceastã cauzã, chiar dacã la un moment oarecare al vieþii noastre
ºcolare, ea a putut conveni, n-a mai putut însã conveni la alte momente, ºi de
aceea, curând dupã promulgarea ei, ea s-a gãsit în dezacord cu mersul þãrii.

Fãrã înodialã, o lege nu trebuie ºi nici nu e bine, sã fie eternã; dar totuºi ea
este cu atât mai bunã, cu cât dureazã mai mult. Cum, însã, toate faptele omeneºti
sunt mãrginite în timp, o lege nu poate trãi cât trãieºte ºi þara în care se aplicã, cãci,
trebuinþele þãrii evoluând mereu, vine un timp când legea nu se mai potriveºte cu
dânsele.

De aceea o lege trebuie sã prezinte oarecare libertate de miºcare. Calitatea
aceasta a lipsit legii din 1864, ceea ce a constituit pentru dânsa un defect capital,
cãci din cauza lui, ea a cãzut în ruinã pãrþi, pãrþi, ºi puþin a mai rãmas dintr-însa
în picioare.
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Dar situaþiunea aceasta, în care ne aflãm, nu era o situaþiune regulatã; când o
parte din lege nu se mai aplicã, aceasta trebuie sã se facã tot în virtutea unei legi.

Aceasta la noi nu s-a fãcut, chiar de la început, ºi de acolo a provenit o
dezordine din ce în ce mai mare în mersul învãþãmântului public ºi trebuie sã
fim recunoscãtori celora care au avut sarcina de a conduce trebile învãþãmân-
tului, cã au ºtiut ºi au putut, în aceste grele împrejurãri, sã ducã lucrurile aºa
cum le-au dus, cãci puteau sã meargã mult mai rãu decât au mers.

Oricum ar fi, în ceea ce priveºte învãþãmântul secundar ºi superior, putem
zice, fãrã exagerare, cã legea din 1864 nu mai este decât o umbrã, un cadavru, ºi
a þinea soarta învãþãmântului secundar ºi superior mai mult timp legatã de aceastã
ruinã de lege, ar fi nu o greºalã, ci poate o crimã în ceea ce priveºte cultura þãrii.

Dlor deputaþi, am auzit pe unu sau doi din oratorii care m-au precedat, în-
trebând ce nevoie este sã se facã reforma aceasta. Cine a cerut-o? Apoi trebuie
ca cineva sã nu vrea sã audã marea voce ce se ridicã în toatã þara, pentru a nu
recunoaºte cã reforma e cerutã de toatã lumea ºi pot zice cã, în afarã de alte
douã, trei reforme, puþine sunt care trebuie sã se facã cu mai multã stãruinþã, ºi
în mod mai neîntârziat, decât aceasta. E adevãrat cã ele nu s-au cerut nici prin
întruniri, nici prin petiþiuni, nici prin broºuri; dar cine are copii ºi se ocupã de
educaþia lor, cine se intereseazã de afacerile þãrii, vede cã nu mai pot merge
lucrurile aºa cum merg, ºi cã ele vor putea sã meargã mult mai bine, dacã se va
realiza reforma cea atât de aºteptatã.

Reforma, dar, vine la timp, ba poate cã ar fi trebuit sã vinã mult mai de
mult. Dar ºi întârzierea care s-a adus în realizarea ei a fost bunã la ceva, cãci o
mulþime de chestiuni arzãtoare, care s-au discutat cu vehemenþã altãdatã, azi
sunt în afarã de discuþiune, ºi discuþiunea azi nu se mai face decât asupra a douã
ori trei puncte. Celelalte nici cã n-au fost atinse în dezbaterile de pânã acum, ºi
cine le-a atins în parte, n-a avut niciun ecou.

Dlor deputaþi, o împrejurare foarte onoratoare pentru mine, dar la care nu
mã aºteptam, a fãcut ca eu sã am sarcina onorabilã, dar periculoasã, de a aduce
înaintea d-voastre proiectul acesta de reformã foarte important, unul din cele
mai importante ce s-au adus de multã vreme înaintea Camerelor româneºti.

Îmi dau seama foarte bine, ºi de greutatea sarcinii pe care o am pe umeri ºi
de puþina însemnãtate a meritului meu ºi a puterilor mele, ca sã apãr cu auto-
ritatea cuvenitã proiectul ce v-am propus.

Dar, în aceastã privinþã sarcina mea a fost mult uºuratã prin împrejurarea
fericitã, cã oratori eminenþi s-au însãrcinat unii sã susþinã, alþii sã combatã pro-
iectul ºi prin aceasta s-au lãmurit multe din pãrþile lui, pe care eu poate nu
reuºisem destul de bine sã le lãmuresc.
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Îndeosebi, distinsul nostru raportor1 a elucidat minunat de bine chestiunea
realismului ºi clasicismului în învãþãmântul secundar, precum ºi toate celelalte
chestiuni pe care le-am atins.

De aceea, pentru ca sã nu lungesc o discuþiune care deja a durat destul, îmi
voi permite sã trec mai uºor peste pãrþile pe care onorabilii domni oratori dina-
intea mea le-au lãmurit îndestul, ºi sã mã opresc mai mult numai asupra acelor
pãrþi unde cred cã mai este trebuinþã de oarecare lãmuriri.

Dlor, voi atinge mai întâi pe cea mai grea din toate; cea mai grea nu dupã
pãrerea mea, ci dupã pãrerea acelora care au voit sã facã dintr-însa punctul
capital al proiectului de faþã. Aceasta este chestiunea realismului ºi a clasicis-
mului în învãþãmântul secundar. Fãrã îndoialã cã nu aº mai avea curajul sã revin
asupra acestei chestiuni de frunte, în urma vorbirii unor oratori de talia dlor
ªtefãnescu-Delavrancea2 ºi a dlui C. Dimitrescu-Iaºi; dar totuºi cred cã mai sunt
oarecare mici lucruri în aceastã materie pe care le-aº putea spicui ºi eu ºi care
poate sã vã intereseze.

Mai întâi, în treacãt, sã relevez o contradicþie fundamentalã între douã per-
soane care amândouã nu s-au unit cu mine în privinþa sistemului ce propun
asupra acestui punct ºi anume dl Delavrancea ºi dl Teodorescu G. Dem.3.
Amândoi combat proiectul în acest punct, dar cu argumentaþiuni diametral-
mente opuse, aºa încât s-ar putea lesne sã opun pe unul celuilalt, sã neutralizez
argumentarea unuia cu celãlalt ºi sã las în picioare, prin urmare, argumentele pe
care dl Dimitrescu-Iaºi ºi cu mine le-am pus înainte.

Aþi vãzut tabloul admirabil ce v-a fãcut dl Delavrancea despre avantajele
învãþãmântului pur clasic. Nimeni din noi nu gândeºte ºi eu mai puþin decât
oricine altul, sã contrazicã pe dl Delavrancea, asupra acestui punct; nu eu voi
întreprinde a dovedi cã învãþãmântul clasic nu este învãþãmântul pe care ni 1-a
descris dl Delavrancea în culori aºa de vii.
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1. C. Dimitrescu-Iaºi (1849–1923) profesor de filosofie la Universitatea din Iaºi, apoi
la Bucureºti. Aici a predat istoria filosofiei vechi ºi etica, apoi pedagogia. A organizat sem-
inarul pedagogic din Bucureºti, fiind mult timp directorul lui. Rector al Universitãþii, mem-
bru al consiliului permanent de instrucþie, a fost ºi om politic, ales de multe ori în Parlament.
A lucrat cu Haret la alcãtuirea proiectelor de legi, mai ales din epoca primului ministeriat ºi
a rãmas colaborator al lui ºi mai târziu, ca membru în consiliul permanent, ºi a[ltele]. A pub-
licat Revista de pedagogie (1891–1898) ºi Revista de filosofie ºi pedagogie (1906).

2. Barbu ªtefãnescu-Delavrancea este scriitorul B. Delavrancea (1858–1918) care s-a
ocupat ºi de politicã. A început ca ziarist, colaborator la „Voinþa Naþionalã“, organ al partidu-
lui naþional-liberal, mai târziu a trecut în partidul conservator. A fost de multe ori deputat ºi
ministru de lucrãri publice în 1910 sub prezidenþia lui P. P. Carp. A fãcut parte din guvernul
naþional al rãzboiului ºi a murit în Iaºi în timpul retragerii în Moldova. A avut mari succese
ca orator, mai ales în întruniri publice.

3. Dumitru Teodorescu G. Dem. (1849–1900) profesor la liceele Matei Basarab ºi Sf.
Sava din Bucureºti, a fost ºi om politic, de mai multe ori ales în Parlament, ministru de
Instrucþie în 1891 în cabinetul prezidat de Generalul Florescu.
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Fãrã îndoialã cã dacã învãþãmântul clasic este aºa cum l-a arãtat d-sa, acesta
ar fi învãþãmântul ideal, la care ar trebui sã ne oprim cu toþii ºi sã nu mai cãutãm
altceva, nici în dreapta, nici în stânga; dar eu nu sunt convins de excelenþa
exclusivã a acestui învãþãmânt; ºi pãrerea aceasta tinde a deveni universalã,
deoarece îºi face drum pe zi ce merge în toate pãrþile lumii ºi la noi nu mai puþin
decât pe aiurea.

Aº putea sã ºicanez pe dl Delavrancea asupra excelenþei clasicismului pur.
Dl B. ªt. Delavrancea: Am fost pentru învãþãmântul integral, dle ministru,

neamestecat cu altceva.
Dl Spiru Haret, ministrul Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: Da, da, ºtiu prea

bine, a învãþãmântului pur clasic, cu un singur trunchi, fãrã bifurcaþiune.
Dl B. ªt. Delavrancea: Cu învãþãmânt integral, am spus, nu ºtiinþific.
Dl Spiru Haret, ministrul Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: În care, însã, aþi

lãudat excelenþa învãþãmântului clasic asupra celui realist.
Dacã argumentul acesta ar fi aºa de întreg cum este prezentat de dl Dela-

vrancea, atunci problema s-ar fi simplificat foarte mult.
În adevãr, dacã învãþãmântul realist ar prezenta atâtea neajunsuri faþã de cel

clasic, evident cã s-ar putea organiza ºcoala secundarã numai pe baza clasicis-
mului, fãrã a i se mai da nicio tincturã de învãþãmânt realist.

Asupra acestui lucru nu sunt de acord cu dl Delavrancea.
Nu contest deloc foloasele învãþãmântului clasic, dar cum cã el are numai

pãrþi bune ºi cã nu are deloc pãrþi rele, aceasta nu se poate susþinea; o cercetare
de aproape a vieþii clasice antice aratã îndatã cã ea este departe de a fi viaþa
idealã, pe care ne-a descris-o dl Delavrancea.

Din contra, sunt convins cã viaþa noastrã modernã este cu mult superioarã,
dacã o comparãm cu cea anticã din cele mai multe puncte de vedere. Dacã nu
ne dãm seama de aceasta, cauza este cã antichitatea o vedem prin perdeaua a
2.000 de ani care ascunde sau deformeazã multe lucruri.

Dl Delavrancea a lãudat înalta literaturã anticã, a ascultat filosofia lui
Platon ºi Socrate. Dar chiar aceastã literaturã, mult lãudatã, când am cerceta-o
bine, am gãsi într-însa multe pãrþi, cel puþin reprehensibile, pe care nu ºtiu cu ce
curaj le-am putea pune în mâna copiilor.

Ca sã fiu mai concret, voi cita unele bucãþi din Virgiliu, de exemplu unele
Bucolice.

Dl Delavrancea ºtie la ce voi sã fac aluzie. De asemenea unele pãrþi din
legislaþia lui Solone, unele din comediile lui Aristofane.

Ei bine, întru ce aceste pãrþi sunt superioare literaturii noastre moderne?
Dar dacã se va zice cã se va curaþi literatura anticã de toate aceste buruiene,
reþinem din ea numai ce este bun, voi rãspunde cã ºi în literatura modernã putem
face o asemenea selecþiune.

În aceastã privinþã, prin urmare, nu vãd deloc excelenþa culturii antice
asupra celei moderne.
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Dl Delavrancea vorbea ºi despre partea moralã. Adicã cum? Trebuie noi sã
credem cum cã morala a evoluþionat, aºa cã azi e într-o stare mai rea decât acum
2.000 de ani?

Este cu putinþã aceasta? Eu sunt convins, din contra, cã aceastã evoluþiune
moralã a oscilat mereu în jurul unei stãri mijlocii, care mereu a mers îmbunã-
tãþindu-se, aºa cã fãrã îndoialã, astãzi, noi stãm mult mai bine din punct de
vedere moral, decât eram acum 2.000 de ani; vorbiþi de virtutea lui Socrate, dar
ºi în timpurile noastre se pot cita exemple, nu mai prejos de acele a lui Socrate.

ªi mai ales când ne gândim cã, dupã legile ateniene, Socrate a fost condam-
nat pe drept, trebuie sã recunoaºtem cã legiuirile noastre moderne sunt mai bune
decât cele din trecut, în virtutea cãrora a fost condamnat Socrate.

S-a vorbit despre influenþa clasicismului asupra formãrii puterii de cugetare
a copilului.

În aceastã privinþã sã-mi dea voie dl Delavrancea sã observ cã d-sa s-a pus
pe o bazã foarte falsã. E adevãrat cã dacã învãþãmântul ºtiinþific s-ar reduce la
ceea ce a spus D-sa, adicã, la înºirarea unor raþionamente, rãmase neschimbate
de la Euclid pânã azi, ºi în înºirarea unor sarbede clasificãri de ºtiinþe naturale,
d-sa ar avea dreptate.

Metodele ºtiinþifice sunt însã cu mult superioare decât crede d-sa ºi rezulta-
tele pe care le dau ele, rezultate pipãite ºi vãzute, sunt cu mult superioare rezul-
tatelor pe care le dã învãþãmântul clasic.

Bineînþeles cã vorbesc despre aceste douã învãþãminte ca instrumente de
cugetare, ca gimnasticã intelectualã, ºi în aceastã privinþã, încã o datã, raþiona-
mentul ºtiinþific nu numai cã nu cedeazã oricãrui alt raþionament, dar, desigur
cã este cu mult superior; e bine înþeles cã trebuie sã ºtie cineva sã-l utilizeze. În
aceastã privinþã multe observãri s-ar putea face asupra modului cum se înþelege
raþionamentul ºtiinþific de cãtre aceia care nu se ocupã de aproape cu dânsul. Aº
putea sã citez exemple de raþionamente ºtiinþifice, fãcute de oameni de ºtiinþã ºi
care sunt defectuoase de jos pânã sus.

Desigur cã cu asemenea exemple se poate dovedi orice.
Nu mai departe, dacã aº lua modul cum dl Delavrancea a voit sã dove-

deascã cã o laturã dintr-un triunghi e mai micã decât suma celorlalte douã ºi
dacã l-aº admite ca bun, aº fi gata sã recunosc cã învãþãmântul matematic nu e
mare lucru; dar din fericire în matematicã se raþioneazã altminteri decât cum a
raþionat dl Delavrancea.

Nu cred necesar sã insist mai mult asupra acestui lucru. Dar sã-mi fie per-
mis, în treacãt, sã fac o observaþiune asupra unei pãreri emisã de dl Teodorescu
ºi care m-a surprins din partea unui clasic, din partea unui profesor de latineºte,
ºi anume: aceea cã scopul învãþãmântului limbilor antice nu este altul decât a
învãþa pe ºcolari terminologia.

Ei bine, afirmaþiunea aceasta, apropiatã de cele ce spune dl Delavrancea, nu
face sã nu mai ºtim ce sã credem.
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Dl Delavrancea ne-a fãcut sã ne înãlþãm în regiunile cele mai înalte ale
idealului, iar dl Teodorescu ne face sã cãdem jos de tot. (Întreruperi din partea
dlui Teodorescu.) Mã iertaþi, d-voastrã aþi spus cã bãtrânii au introdus limbile
antice în învãþãmânt, numai ca sã se înþeleagã termenii tehnici. (Întreruperi)

Va sã zicã 38 de ore pe sãptãmânã de latineºte ºi greceºte numai la aceasta
serveºte sã ºtim ce va sã zicã „telegraf“ ºi „telefon“? Dar aceste noþiuni, dom-
nilor, se pot aduna într-o cãrticicã de 30 de pagini care se învaþã în trei sãptãmâni.

Pentru aceasta învãþãm noi atâta latineºte? Când citim în Virgiliu admira-
bila descriere a arderii Troiei ºi în Horaþiu, odele lui, toate acestea le facem
numai cu gândul ca sã ºtim de unde vin cuvintele de „telegraf“ ºi „telefon“? Mi
se pare cã pe dl Teodorescu 1-a luat gura pe dinainte, când a spus asemenea lu-
cruri, ºi cred cã ºi d-sa se cãieºte de ce a spus.

Dlor, încã o datã, nu mai insist asupra acestui subiect, pentru cã orice aº spune
eu, are sã fie foarte palid pe lângã ceea ce au spus cei doi oratori pe care i-am citat.
Reþin numai în discuþiune lucrul acesta, asupra cãruia insist, cã nu este drept, nu
este util ca sã se sacrifice unul din cele douã învãþãminte pe altarul celuilalt.

Nu ar fi raþional a se propune sã desfiinþãm învãþãmântul clasic, precum tot
aºa de puþin raþional ar fi de a pretinde contrariul; amândouã aceste învãþãminte
sunt necesare. 

Dar când zic cele douã învãþãminte, le înþeleg efective, iar nu numai o spo-
ialã de învãþãmânt clasic sau real; sã nu ne prefacem numai cã învãþãm
latineºte, fãrã sã fim în stare a traduce nu pe Virgiliu, dar nici pe Cezar; sau sã
nu mai continuãm a nu ºti nici sã scriem greceºte la sfârºitul liceului nici sã ºtim
sã rezolvãm o ecuaþiune de gradul I; aceasta nu însemneazã cã am fãcut un
învãþãmânt clasic sau real; este numai o curatã pierdere de timp, ºi dacã pentru
aceasta este vorba sã cheltuim câteva milioane pe fiecare an ºi anii cei mai
frumoºi din viaþa copiilor noºtri, atunci foarte… socotealã vom face. Mai bine
va fi sã desfiinþãm cu totul învãþãmântul secundar.

Pentru mine, ºi cred cã ºi pentru d-voastrã, este neîndoios cã trebuie odatã
sã dãm cuvintelor adevãrata lor semnificare. Când zicem învãþãmânt clasic, sã
facem un adevãrat învãþãmânt clasic, ºi când zicem învãþãmânt real, sã facem,
în adevãr un învãþãmânt real.

Gãsiþi d-voastrã de cuviinþã sã avem numai învãþãmânt clasic sau numai
real? Veþi face cum veþi crede; dar sã fie bine stabilit cã de 34 de ani nu avem
în realitate nici pe unul, nici pe altul. (Aplauze)

Dlor, învãþãmântul clasic are avantajul de a fi apucat locul întâi; el are la
spatele lui vechimea, tradiþiunea de aproape 400 de ani ºi este natural sã aibã o
viaþã tare ºi sã fie greu a-l scoate cineva din locul pe care îl ocupã. Dar sã nu vã
scape din vedere energia cu care învãþãmântul realist se introduce prin propriile
lui forþe, sã nu uitãm cã sunt abia 100 de ani de când nici vorbã nu era de învãþã-
mântul ºtiinþific ºi chiar de cel istoric în ºcolile secundare. Pânã la jumãtatea
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secolului trecut, domnea latineasca ºi greceasca, aproape fãrã rival, în învãþã-
mântul secundar.

Abia atunci s-a introdus, cu multã timiditate, matematicile ºi aceasta numai
în urma unei miºcãri în sensul realist în Germania.

Mai pe urmã a venit rândul istoriei, al ºtiinþelor naturale. Astãzi învãþãmân-
tul real face progrese pe fiecare zi, întemeindu-se pe baze solide.

În Franþa, care pe terenul învãþãmântului merge aºa de încet, a trebuit sã se
acorde, pe lângã învãþãmântul clasic, un loc însemnat învãþãmântului real
modern. Este dar un curent puternic, de care nu putem sã nu þinem seama.

ªi dacã ne întrebãm: cine determinã acest curent, vedem cã el e primit nu de
la clasele cele mai de sus ale societãþii, ci de la clasele industriale, comerciale, de
la profesiunile liberale. Si când acest curent este aºa de general ºi de puternic, se
cuvine oare ca noi sã nu þinem seama de el? ªi în momentul când este vorba sã
ne dãm o legislaþiune ºcolarã, care sper sã trãiascã câteva decenii de ani de acum
înainte, putem noi sã ne punem la un nivel mai jos decât ceea ce este genera-
litatea în alte pãrþi? Eu socotesc din contra, cã trebuie sã prevedem care este
mersul lumii, ºi sã facem aºa ca sã nu riscãm a rãmâne printre cei din urmã.

Învãþãmântul real trebuie sã aibã în ºcoalele noastre dacã nu locul de frunte,
dar cel puþin un loc egal cu învãþãmântul clasic. Ei bine, lucrul acesta nu e po-
sibil dacã vom pãstra sistemul învãþãmântului unitar. Acesta e recunoscut pre-
tutindeni. Nu e cu putinþã sã se ia un ºcolar din clasa I la vârsta de 11 ani, sã se
þinã în ºcoalã 7 sau 8 ani, ºi la sfârºit sã se dea gata, zicându-i-se: „Tu posedezi
destul clasicism ºi destul realism“. Ar trebui negreºit ca unul, ori altul din aceste
douã sã fie sacrificat, sau mai bine amândouã, dupã cum am fãcut noi de la 1864
ºi pânã astãzi.

Aºa fiind, nu rãmâne decât sã renunþãm la nãzuinþa de a da fiecãrui copil
ambele învãþãminte ºi sã ne mulþumim a-i da numai pe unul. Iatã care este cauza
ºi explicaþia principiului bifurcãrii.

Dar cuvântul acesta, care a provocat atâta discuþiune ºi care pe mulþi mã
tem cã pânã azi i-a lãsat încã în îndoialã, meritã oarecare explicaþie.

Sã privim lucrul aºa cum se petrece azi: un ºcolar terminã clasele primare
la 11 ani ºi, dacã nu mai pierde niciun an, la 18 ani, terminã ºi liceul, fãcând în
aceºti 7 ani o bãnuialã de clasicism ºi o umbrã de studii reale.

Ei bine, rezultatul îl ºtiu cu toþii; ºcolarul acesta va fi prea slab pentru a
merge la facultatea de litere; profesorul de la universitate va trebui sã-l înveþe
principii de poeticã, sã-l înveþe sã traducã etc..

Acelaºi ºcolar este prea slab pentru facultatea de ºtiinþe; de va merge acolo,
va trebui sã punem conferenþiari pentru a-i învãþa sã rezolve ecuaþiuni de gradul
I. Acelaºi ºcolar este prea slab ca sã meargã la ºtiinþele naturale, pe care trebuie sã
le reia de la început. Dacã rezumãm acum în douã cuvinte activitatea lui de 7 ani,
putem zice cã a trecut pe deasupra multor lucrãri fãrã sã se afundeze în niciunul.
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Dar mai este ºi altceva. Noi mai avem ºi învãþãmântul realist, realist, ce e
drept, într-un mod foarte imperfect, foarte incomplet, avem adicã gimnaziile
reale ºi un liceu real la Brãila. În treacãt observ cã a fost o greºealã de a se
înfiinþa gimnaziul real ºi a-l lãsa sã funcþioneze 20 de ani, fãrã sã i se dea
complimentul necesar, adicã cursul superior de învãþãmânt real, cãci numai 4
clase reale este aproape egal cu nimic.

Cei care fac 4 clase reale ºi nu-ºi completeazã învãþãmântul superior, n-au
niciun rost în viaþã; nici în învãþãmântul superior nu pot intra, nici în industrie.

Dar eu consider lucrul în ipoteza cã învãþãmântul real ar fi complet la noi
ca ºi cel clasic, cã am avea adicã licee reale de 7 clase. Un copil care s-ar afla
într-un oraº unde ar fi numai un liceu real, ar intra la vârsta de 11 ani ºi ar urma
a studia 7 ani învãþãmântul real. Un alt copil care s-ar fi nãscut într-un alt oraº
unde ar fi numai un liceu clasic, ar fi fost silit sã urmeze învãþãmântul clasic.

Noi avem, dar, azi învãþãmântul clasic ºi învãþãmântul real, însã nu le avem
reunite.

Avem un liceu clasic la Ploieºti, altul la Buzãu; avem un liceu real la Brãila,
poate ar mai fi fost altul la Piatra sau aiurea, dar nicãieri nu avem unul lângã
altul, un liceu clasic ºi unul real, astfel cã ºcolarul care a terminat ºcoalele pri-
mare sã poatã sã aleagã cursul real sau pe cel clasic, ci el e dator sã urmeze în-
vãþãmântul pe care-l are în localitate, neavând pe amândouã la îndemânã.

Apoi aceasta nu e o adevãratã bifurcare? Ce înþeleg eu prin bifurcare? E
despãrþirea învãþãmântului clasic de cel real, de la un oarecare moment înainte. În
starea de lucruri actuale existã aceastã bifurcare, deoarece ºcolarii sunt siliþi, la un
moment dat, sã apuce ori calea clasicismului, ori pe a realismului; dar aceastã
bifurcare se face azi la începutul clasei I gimnazialã, ºi afarã de aceasta ea este
determinatã nu de libera alegere a copilului, ci de oraºul unde s-a nãscut ºi de felul
de liceu pe care îl are la îndemânã. Aceasta este starea de lucruri de azi. Dacã am
voi sã introducem învãþãmânt unitar în toatã þara, ar trebui sã facem un pas de 25
ani înapoi, sã desfiinþãm toate gimnaziile reale ºi liceele reale care existã ºi sã
venim la tipul unic de ºcoale care erau înainte de 1874. Admiteþi dv. soluþiunea
aceasta? Noi voim sã mergem înainte; ar voi unii sã ne dea cu 25 de ani înapoi.

Învãþãmântul real a putut sã nu producã rezultatele pe care le aºteptãm de
la dânsul; dar pentru aceasta nu e vina lui, ci a noastrã, care l-am neglijat, nu
l-am completat, nu i-am dat ce i-a trebuit; ºi e o greºitã socotealã a pretinde
acum sã-l desfiinþãm, numai pentru satisfacþia de a avea un învãþãmânt unitar.
Cred însã cã nimeni dintre dvs. nu s-a gândit la una ca aceasta.

Nefiind dar posibil sã desfiinþãm învãþãmântul real, nu rãmâne decât sau sã
conservãm învãþãmântul real alãturi cu învãþãmântul clasic, dar despãrþit de el,
cum e azi, sau sã cãutãm o soluþiune mai bunã.

Azi, bifurcarea tot se face, dupã cum am arãtat adineauri, dar se face la clasa
I; proiectul propune sã se facã la o clasã mai târziu; ºi observaþi cã proiectul nu
precizeazã ca ea sã se facã la cutare sau cutare clasã; aceasta e afacere de programã.
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Dl B. ªt. Delavrancea: În proiect e categoric. Bifurcarea se face de la clasa
a V-a.

Dl Spiru Haret, ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: Repet cã
proiectul nu spune alta decât cã în clasele inferioare, învãþãmântul e comun, ºi
cã în clasele superioare se face bifurcarea.

Dar, deoarece ºi acolo sunt unele materii comune, s-ar putea, la rigoare,
dispune de ele în aºa fel, încât bifurcarea sã nu se facã decât de la clasa a ºasea.

Dar aceasta nu este treaba noastrã, ci a consiliului general de instrucþiune.
Ei bine, dacã bifurcarea se face astãzi de fapt la clasa I, ºi dacã eu propun

ca sã se facã dupã gimnaziu, fie chiar la clasa a V-a, nu vedeþi cã în tot cazul
este un câºtig de cel puþin 4 ani? Se obiecteazã cã la vârsta de 15 ani un ºcolar
este prea tânãr ca sã-ºi aleagã drumul; dar eu rãspund: mai bãtrân este la 11 ani,
cãci astãzi el la 11 ani este dator sã-ºi aleagã calea?

La ce se reduce dar proiectul? El se reduce la aceea: facem ca fiecare liceu
sã fie în stare a da atât învãþãmântul clasic, cât ºi pe cel real. Astãzi avem, spre
exemplu, la Buzãu un liceu aºa zis clasic, proiectul dã acestui liceu mijlocul ca
sã dea ºi învãþãmântul clasic ºi pe cel real, aºa cã copilul care va intra într-însul,
sã poatã alege dupã voie pe unul din ele, pe când azi, vrând sã facã aºa, nu poate.

În ce gãsiþi sistemul acesta inferior celuilalt? Ce inconvenient prezintã?
Dl Delavrancea a argumentat multã vreme, ca ºi când ar fi vorba de anihi-

larea clasicismului în favoarea învãþãmântului realist.
E adevãrat cã a doua zi d-sa da o altã explicaþiune cuvintelor sale, aºa cã

putem sã nu insistãm mult asupra acestei pãrþi a vorbirii d-sale.
Dar totuºi se cuvine sã nu lãsãm lucrul în umbrã.
Scopul proiectului este tocmai nu de a sacrifica clasicismul, ci din contrã

de a face dintr-însul o realitate în locul ficþiunii ce este astãzi, cãci ficþiune este
ca unui copil, cu o simplã instrucþiune primarã, pe care l-am þinut în liceu timp
de 7 ani, în care timp nu i-am dat decât 23 de ore de latineºte pe sãptãmânã, sã-i
pretind la sfârºitul acelor 7 ani sã ºtie latineºte aºa încât sã înþeleagã pe autori;
acesta este un lucru imposibil în generalitatea cazurilor. S-au citat exemple de
excepþie la aceastã regula.

Dl T. Ionescu mi-a fãcut chiar onoarea sã mã numere ºi pe mine printre
dânsele; dar, ºi dacã ar fi aºa, cu o floare nu se face primãvarã, ºi o lege nu se
face pentru excepþii, ci pentru generalitate.

Ei bine, în generalitatea cazurilor, cu cele 23 de ore de latineºte pe sãptã-
mânã, cât dãm noi astãzi în liceu, nu trebuie sã ne mire dacã dupã 7 ani, ºcolarul
nu va fi în stare sã traducã curat pe Cesar. Comparaþi cu ceea ce se face aiurea!
În Germania numãrul orelor de latineºte variazã între 67 ºi 82 pe sãptãmânã; noi
avem 23, adicã abia a patra parte. ªi cu toate acestea, în Germania nu se cere de
la ºcolar mai mult decât îi cerem noi: ºi acolo ca ºi la noi, se citeºte Horaþiu ºi
Tacit. Dar ce comparaþie poate fi între rezultatele ce obþin germanii, cu cele 82
de ore ale lor, ºi cele pe care le putem pretinde noi, cu cele 23 ale noastre?
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Dintre celelalte þãri culte, francezii sunt cei care în urma reformelor din anii
din urmã, dau mai puþine ore pentru limba latinã; dar ºi ei dau 40 de ore pe
sãptãmânã, adicã aproape îndoit decât noi.

Pe lângã aceastã lipsã de timp, mai þineþi seamã cã personalul nostru didac-
tic secundar a fost format pe apucate, din elemente tinere, uneori insuficiente ca
preparaþie didacticã; mai luaþi în consideraþiune cã înjghebarea învãþãmântului
secundar, cu aceste elemente neîndestulãtoare, a trebuit sã se facã într-un timp
scurt. Cum sã ne mai mirãm, dar, cã nu ºtiu copiii sã citeascã latineºte? Cum
erau sã ºtie?

Proiectul de faþã tinde a îmbunãtãþi condiþiile actuale ale clasicismului în
ºcolile noastre secundare. Nu sunt suficiente 23 de ore de latineºte pe sãptã-
mânã; trebuie sã dãm mai multe ºi ajungem la rezultatul acesta prin sistema
bifurcãrii, fãrã a încãrca pe copii mai presus de puterile lor.

ªi dacã se face aºa, cum se poate imputa proiectului cã loveºte în clasicism,
cã umblã sã-l desfiinþeze? Eu mai spun cã cu cincisprezece ore de greceºte pe
sãptãmânã, e lucru ridicol a se pretinde unui ºcolar ca sã ºtie ceva propriu; dar
mijlocul de a se da douãzeciºipatru de ore, este ºi aceasta lovire adusã clasicis-
mului?

Dar de altã parte iarãºi trebuie sã binevoiþi a recunoaºte cã nu poate cineva
sã mãreascã într-o parte, fãrã a face scãderi în altã parte. De vreme ce e perfect
stabilit ºi fãrã de orice îndoialã, cã nu e cu putinþã ca în 7–8 ani de învãþãmânt
secundar sã se facã cu o egalã dezvoltare amândouã învãþãmintele, trebuie de la
un timp oarecare sã dãm ºcolarilor mijlocul de a se dezvolta într-un mod
convenabil în unul din cele douã învãþãminte, iar nu sã cerem sã le dezvoltãm pe
amândouã deopotrivã, cãci aceasta este imposibil. Iatã la ce se reduce bifurcarea.

Suntem dar puºi în dilema aceasta: ori, învãþãmânt unitar, în care ambele
învãþãminte, ºi cel clasic ºi cel real, sã fie deopotrivã sacrificate, numai pentru
satisfacerea principiului abstract al egalizãrii celor douã învãþãminte, ori sã dãm
posibilitatea ºcolarilor ca sã dezvolte unul sau altul din cele douã învãþãminte.
Din aceastã dilemã nu se poate ieºi, ºi din cele douã soluþii eu am ales pe cea de
a doua, care mi se pare cã e afarã de orice discuþiune, dupã cum dovedesc ºi
rezultatele pe care le-am avut pânã acum ºi simplul raþionament.

Se va zice poate cã mai bine ar fi fost dacã s-ar fi putut înfiinþa în fiecare
oraº un liceu real alãturi cu liceul clasic.

La Buzãu de exemplu, avem astãzi un liceu clasic. Dacã voim sã dãm la toþi
copiii mijlocul de a se dezvolta dupã voie în cutare sau cutare direcþiune, în cea
clasicã sau în cea realistã bazatã pe matematici, sau în fine în cea clasicã mo-
dernã, s-ar fi putut lãsa liceul actual cum este, ºi sã se facã în oraº alte douã
licee: unul realist ºi altul clasic modern.

Putem însã face aºa? Nu mai vorbesc de milioanele care ni s-ar cer dar ce
sã facem cu lipsa de personal care este încã ºi mai greu de împlinit decât cea de
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bani. Cu toate acestea, eu, de curiozitate, am fãcut socoteala de ce s-ar cere
pentru realizarea acestor idei.

Pentru completarea liceelor ºi gimnaziilor de astãzi, în ipoteza cã le-am da
secþiuni de învãþãmânt clasic, real ºi clasic modern, care sã meargã paralel de
jos pânã sus, ar trebui un adaos de 2.600.000 lei pe an în bugetul învãþãmântului
secundar, pe când cu sistemul pe care îl propun eu, se reclamã numai un adaos
de 300.000 lei, o deosebire de 2.300.000 lei pe an.

Dar chiar dacã am presupune cã am putea trece peste chestia bãneascã, cum
rãmâne însã cu chestia bifurcãrii la etatea de 11 ani, care se impune în acest
sistem pe când proiectul nu o prevede decât la 15 ani? Acest avantaj al proiec-
tului este cu mult mai considerabil încã decât economia pe care o realizeazã.

Dlor, mai este o chestiune, secþiunea mijlocie aceea a clasicismului mo-
dern, dar nu mã voi opri asupra ei, pentru ca pe lângã magistrala expunere fã-
cutã de dl Dimitrescu-Iaºi, cred cã nu mai este nimic de adãugat.

Sã mã opresc însã un moment asupra observaþiuniilor fãcute de dl Take
Ionescu,1 asupra modului cum proiectul prevede bifurcarea.

Dl Take Ionescu a opus sistema sa sistemei din proiect.
Iatã în ce stã deosebirea: proiectul propune ca liceele sã aibã cele patru clase

inferioare cu învãþãmântul comun pentru cei care se destinã învãþãmântului
secundar, ºi numai la cursul superior sã se facã bifurcarea.

Dl Take Ionescu propunea, din contra, ca învãþãmântul comun sã se dea în
o ºcoalã cu totul deosebit de liceu, în ceea ce numea d-sa „gimnaziu“, iar gim-
naziul actual ºi cu liceul, aºa cum îl propun eu, sã formeze o singurã ºcoalã, în
care învãþãmântul clasic sau real sã continuie în mod exclusiv…

Dl Take Ionescu: Nu este exact; în liceu, în cei din urmã trei ani, sunt cele
trei diviziuni ca la d-voastrã.

Dl Spiru Haret, ministrul Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: Cine contes-
teazã aceasta? Dar nici d-voastrã nu puteþi contesta cã gimnaziul d-voastrã nu
are nimic aface cu liceul; cã el dã numai un fel de învãþãmânt primar superior,
care nu poate permite cuiva sã urmãreascã mai departe învãþãmântul clasic sau
real, ºi cã aceste douã învãþãminte nu le poate avea cineva decât în liceul
d-voastrã, iar în gimnaziu, nu.

D-voastrã aþi spus chiar cã eu, neadoptând sistemul d-vostrã am stricat ºi
gimnaziul ºi liceul.

Dlor, dacã n-am adoptat organizarea dlui Take Ionescu, este cã nu am crezut
necesar ca sã mai complicãm organizarea învãþãmântului nostru. D-voastrã dis-
cutaþi de douã sãptãmâni chestiunea bifurcãrii ºi cred cã ºtiþi bine care sunt avan-
tajele.
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Bifurcarea realizeazã o simplificare ºi o economie de muncã ºi de bani, ºi
din acest punct de vedere ea reprezintã un însemnat progres, pentru cã orice
simplificare a organelor de funcþionare ale statului este o garanþie mai mult pen-
tru buna lor funcþionare. Care era acum trebuinþa sã introducem o ºcoalã nouã,
care nu are deloc caracterul de învãþãmânt secundar?

În adevãr, ceea ce dl Take Ionescu numeºte „gimnaziu“, nu este o ºcoalã
secundarã, ci un fel de ºcoalã primarã superioarã, care intrã mai mult în cadrul
învãþãmântului primar; ºi atunci care este trebuinþa sã se vorbeascã de asemenea
ºcoli, în proiectul de faþã? Dar este o altã obiecþiune ºi mai serioasã: dl Ionescu
face bifurcarea liceului, ºi cu toate acestea d-voastrã menþineþi sistemul greºit de
astãzi de a întreba pe copil de la clasa întâia, dacã are de gând sã înveþe latineºte
la cursul superior, sau sã se destine industriei sau comerþului, pe cât timp eu nu
fac apelul acesta, la care atât de greu poate rãspunde un copil, decât cu patru ani
mai târziu. Eu îl las sã urmeze în liniºte primii patru ani ºi nu-l pun în poziþiune
de a-ºi alege cariera la o vârstã când el nu poate sã-ºi dea seama. Eu îl las sã
urmeze pânã la 15 ani, îl înarmez pentru o mulþime de ramuri de activitate ale
vieþii, ºi pe urmã, el poate sã facã ce voieºte. Dar spuneþi cã, cu aceastã organizare,
se stricã gimnaziul ºi liceul, ºi ca argument invocaþi lista materiilor prevãzute în
programe. Dar, dacã este vorba sã ne speriem de numãr, aº putea sã arãt programe
foarte lungi ºi cu toate acestea foarte uºoare. Nu lungimea listei, nici mulþimea
materiilor este aceea care încarcã programa, ci, dupã cum prea bine a spus-o dl
Delavrancea, este reaua dispoziþiune a ei ºi lipsa de metodã.

De exemplu, când programa prevede 3 ore pe sãptãmânã pentru istorie, ºi
profesorul face, sã zicem istoria Chinei atât de dezvoltatã, încât nu mai are timp
sã mai facã istoria grecilor, sau istoria romanã, aceasta este un rãu, de care însã
nu încãrcarea programei este de vinã, ci lipsa de chibzuialã a profesorului. Dar
dacã programa ar fi bine studiatã, bine lãmuritã iar nu numai o înºirare de nu-
miri, ea nu ar fi deloc imposibilã de aplicat. Dificultatea aceasta dispãrând ºi ea,
din toate obiecþiunile dlui Take Ionescu nu mai rãmâne nimic.

* * *

Terminând ce aveam de zis asupra acestei chestiuni, mã voi opri foarte
puþin asupra recrutãrii profesorilor secundari ºi superiori, ºi aceasta din cauzã cã
concursul, ca mijloc de recrutare al profesorilor în general, este un lucru de mult
înmormântat în opinia publicã; ºi dacã a fost ceva care m-a surprins, a fost cã a
mai gãsit încã un apãrãtor în aceastã Camerã.1

Dlor, când în 1886 pentru prima oarã s-a propus sistemul tablourilor de ca-
pacitate pentru recrutarea profesorilor secundari, a fost un strigãt general,
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zicându-se cã alegerea profesorilor se lasã la discreþia miniºtrilor, cã n-are sã
mai fie meritul care are sã aleagã oamenii, ºi altele. Dar dupã ce au trecut ani
la mijloc, dupã cele ce s-au vorbit ºi s-au scris asupra acestui punct, lucrul s-a
lãmurit ºi azi nu este niciun sistem a cãrui absurditate sã fie mai bine recunos-
cutã decât concursul aºa cum a fost alcãtuit prin legea de la 1864, ºi cum a
fost înþeles ºi aplicat de atunci încoace.

Nu am de gând sã înºir o lungã listã de argumente. Mã mulþumesc a insista
numai asupra celor principale:

La 1864, când s-a fãcut legea, erau în toatã þara ºapte licee ºi vreo douã, trei
gimnazii, adicã în totul vreo zece sau douãsprezece ºcoli secundare, pe lângã
care mai erau opt seminarii ºi trei ºcoli secundare de fete; atâta tot.

Erau pe an trei sau patru catedre vacante în învãþãmântul secundar.
În împrejurãrile acestea, sistemul legii din 1864 sã zicem cã era posibil de

aplicat; dar n-a mai fost aºa pe urmã, când învãþãmântul secundar s-a dezvoltat
foarte mult. De unde la 1864 numãrul profesorilor secundari mã îndoiesc dacã
ajungea la 200 în toatã þara, azi el trece peste 1.300. Ei bine, legea din 1864
spune cã, îndatã ce o catedrã rãmâne vacantã, sã se publice concurs pentru ea,
sã se întocmeascã o comisiune de examen pentru ea, sã se întruneascã comisi-
unea, sã vinã concurenþii din toate colþurile þãrii acolo unde comisiunea e întru-
nitã: la Bucureºti sau la Iaºi, sã þinã concursurile sãptãmâni întregi; ºi toate
acestea pentru fiecare catedrã vacantã în parte. Când însã numãrul catedrelor
vacante nu este de douã sau trei pe an, ci de zece sau mai mult, mai e atunci po-
sibil de aplicat acest sistem? Ar trebui ca veºnic profesorii superiori sã-ºi pãrã-
seascã cursurile lor, pentru a face concursuri, iar candidaþii sã batã veºnic dru-
murile de la un capãt la celãlalt al þãrii, pentru a alerga de la un concurs la altul.

Dacã n-ar fi, dlor deputaþi, decât acest motiv, încã cred cã concursul ar fi
condamnat. Dar mai este altceva: iatã sã zicem, o catedrã de limba latinã,
vacantã la Bucureºti, la care se prezintã 40–50 de candidaþi. Cine vede venind
atâta lume la concurs, îºi zice cã avem un foarte însemnat stoc de personal di-
dactic în rezervã. Dar, dacã se face concursul, numai unul din candidaþi se
numeºte; ºi dacã mâine avem o altã catedrã vacantã, sã zicem la Iaºi, aceiaºi
concurenþi care s-au prezentat la Bucureºti, se prezintã ºi la Iaºi; aºa încât, pe
când noi ne facem iluzia cã avem o mare rezervã de personal didactic nu este în
realitate decât unul ºi acelaºi stoc, care voiajeazã de colo pânã colo.

Ei bine, nu credeþi d-voastrã cã sistemul acesta este vicios în fundamentul
lui? Nu credeþi d-voastrã cã nu e bine sã frãmântãm pe aceiaºi oameni, cu
aceleaºi probe, sã mai distragem ºi pe profesori de la cursuri, ºi cã e mult mai
bine sã alegem de la început pe acei capabili sã-i numim când se vor ivi vacan-
þele ºi sã realizãm astfel o economie, ºi pentru candidaþi ºi pentru stat? (Apla-
uze). Dar mai e o observaþie: sã presupunem cã rãmân deodatã vacante douã
catedre de acelaºi fel, una în Iaºi, cealaltã în Bucureºti, ºi cã concursul se þine
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în aceeaºi zi. La Iaºi se prezintã doi candidaþi, la Bucureºti alþi doi. Dintre can-
didaþii de la Iaºi cel dintâi obþine nota 10, al doilea 9½; la Bucureºti, cel dintâi
obþine nota 7½, cel de al doilea 7. Ei bine, legea de la 1864, cere sã se numeascã
la Iaºi cel care a obþinut nota 10, ºi la Bucureºti cel care a obþinut 7½, rãmânând
astfel pe dinafarã, nu numai candidatul care la Bucureºti a obþinut 7 dar ºi cel
care la Iaºi a obþinut 9½. Iacã ce este concursul, care se pretinde cã dã mãsura
exactã a meritului (Aplauze).

Dlor, sã nu credeþi cã exemplul acesta este fãurit numai pentru trebuinþa
cauzei. Lucrurile în realitate se petrec aºa, ºi vã voi cita un caz mai probant încã
decât cel pe care l-am imaginat adineauri. Mai acum câþiva ani, devin vacante
trei catedre, toate de limba latinã, toate de curs superior de liceu. Nu ºtiu cum
s-a întâmplat cã vacanþa s-a produs în acelaºi timp, ºi, din aceastã cauzã,
câtetrele catedrele s-au pus la concurs pentru aceeaºi zi, la Bucureºti. La ziua
concursului ministrul îºi zice: ce nevoie am sã numesc trei comisiuni, când câte
trele catedrele sunt de aceeaºi specialitate, de acelaºi rang? Numesc deci o sin-
gurã comisiune, care sã examineze pe candidaþii de la toate trei. La prima
catedrã se prezintã doi candidaþi; sã-i numim A ºi B; la a doua catedrã, un singur
candidat ºi la a treia niciunul.

Dintre cei doi candidaþi prezintaþi la prima catedrã, primul obþine 7,92, cel
de al doilea 7,75. La a doua catedrã, singurul candidat ce se prezintase, obþine
nota 7. Juriul ºi-a zis: de vreme ce primul candidat a obþinut 7,92, al doilea 7,75
ºi al treilea 7, ºi deoarece sunt trei catedre vacante, sã recomandãm pe cel dintâi
la catedra întâia, pe al doilea la a doua ºi pe al treilea la a treia. Era logic sã se
facã aºa, admiþând cã principiul concursului era bun. Ministrul respectiv însã a
zis: nu aparþine comisiunii sã împartã catedrele dupã voia sa. De vreme ce la
prima catedrã s-a prezentat candidaþii A ºi B, ºi de vreme ce A a obþinut 7,92, îl
numesc pe dânsul, iar B sã meargã sã se plimbe. ªi mai departe, de vreme ce la
catedra a doua s-a prezentat un singur candidat ºi a obþinut nota 7, el a reuºit, ºi
prin urmare, îl numesc pe dânsul. La a treia catedrã nu s-a prezentat nimeni ºi
nu numesc pe nimeni. Cum vedeþi, au fost numiþi cel ce a obþinut 7,92 ºi cel ce
a obþinut 7, rãmânând pe din afara cel ce a obþinut 7,75.

Vedeþi la ce concluziuni duce concursul cel lãudat de dl Teodorescu. Dova-
dã cã aºa e însuºi principiul concursului, e cã interpretarea aceasta datã legii nu
a venit din partea unui om nepriceput în ale ºcoalei sau din a unui adversar al
concursului, care înadins va fi dat o asemenea soluþiune ca sã îl discrediteze; nu,
soluþia aceasta e datã chiar de apãrãtorul concursului din aceastã Camerã, de dl
Teodorescu, pe timpul când era ministru.

Prin urmare, putem vedea ºi judeca ce e concursul cel lãudat tot de dl Teo-
dorescu.

Dacã credeþi cã o asemenea instituþiune se mai poate menþine dv., veþi ju-
deca; dar eu unul nu cred.
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De altminteri, dacã era un lucru la care nu mã aºteptam, era desigur sã vãd
pe dl Teodorescu susþinând concursul. În adevãr, la 1886, când s-a prezentat
proiectul dlui Sturdza, ºtiþi cã a urmat asupra lui discuþiuni foarte întinse din
unele pãrþi cu oarecare animozitate, dar aceasta este indiferent, cãci a rãmas
dintr-însul un adevãrat monument în privinþa organizãrii ºcolare. Între cei care
ºi-au dat pãrerea asupra proiectului dlui Sturdza, a fost ºi dl Teodorescu; d-sa
foarte departe de a combate instituþiunea, pe care dl Sturdza o propunea în locul
concursului, a susþinut-o propunând numai mici modificãri de detaliu. Va sã
zicã, la 1886 d-sa era în contra concursului. Azi la 1898 dupã 12 ani, în loc sã
meargã înainte, îl vãd cã a dat înapoi.

Dlor, e inutil sã insist asupra chestiei recrutãrii profesorilor superiori. Un
domn orator cãruia proiectul nu a avut darul de a-i plãcea, a afirmat cum cã în ceea
ce priveºte învãþãmântul superior (pentru cel secundar nu a vorbit) proiectul nu e
decât o tablã de materii, o înºirare indigestã de titluri, de dorinþe, fãrã nicio indi-
caþie de mijloace de realizare a acestor dorinþe. Aþi vãzut din discursul dlui Dimi-
trescu-Iaºi ºi din ale celorlalþi mai tineri, care l-au precedat, cât de nefondatã e
pãrerea aceasta. Când întreaga organizare a învãþãmântului superior e atinsã, când
pentru tot se pun baze noi; când recrutarea personalului ºi organizarea însãºi a
universitãþilor e cu totul prefãcutã ºi pusã pe baze mult mai largi decât azi, sã vinã
cineva ºi sã spunã cã nimic nu se face în învãþãmântul superior; ºi acel care spune
aceasta sã fie profesor universitar, iar nu cineva care nu înþelege lucrurile acestea!
Vã spun drept, cã am rãmas uimit. Care sã fie pricina? Cã n-a citit proiectul, e greu
de susþinut, cãci nu riscã cineva sã vorbeascã înaintea unei Camere despre un
lucru pe care nici nu l-a citit; iar sã-l fi citit fãrã sã-l fi înþeles, iarã nu-mi vine a
crede, cãci oratorul în chestiune nu e un om care sã înþeleagã greu.

Trebuie sã fie vreo altã cauzã care i-a dictat cuvintele, dar aceea nu ne pri-
veºte. Aº fi dorit însã ca pãrerea d-sale sã o vãd susþinutã, iar nu numai enunþatã.
E uºor sã zici cã proiectul e brutal, antiliberal, tablã de materii, dar sã dovedeºti
toate acestea, e ceva mai greu.

Împrejurul acestei idei s-a învârtit toatã vorbirea dlui Stelian1, fãrã sã lumi-
neze nimic. Prin urmare, s-ar cuveni sã nu rãspund mai mult, mai ales cã dl
Dimitrescu-Iaºi, desigur, nu pentru ca sã lumineze pe dl Stelian, ci pentru ca sã
lãmureascã chestiunea, v-a spus deja în mod magistral care este principiul
proiectului în aceastã privinþã; cum cã el realizeazã progrese mari, aceasta nu se
mai discutã; chestiunea ar fi cel mult dacã mãsurile ce propune el sunt reali-
zabile sau nu. Spre exemplu ce comparaþie poate fi între sistemul primitiv, apli-
cat astãzi pentru recrutarea profesorilor universitari ºi sistemul demn de oameni
maturi ºi culþi care se propune în proiect pentru acest scop.
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Vãd pe aceste bãnci pe mai mulþi din dv. care au trecut concursuri pentru
catedre universitare, pe dlor îi rog sã spunã dacã, când au ieºit din concurs, nu
s-au simþit micºoraþi chiar prin faptul cã au fost supuºi lui. Concursul de astãzi
pentru catedre universitare, nu este o probã care sã satisfacã pe cineva, este o
probã de ºcolar, ºi încã de ºcolar prost. ªi eu am fost numit în virtutea unui con-
curs ºi vã asigur cã dacã ºcolarii mei de astãzi nu ar trece altã probã pentru
licenþa lor decât aceea la care am fost eu supus, ca sã fiu numit profesor univer-
sitar, nu aº fi deloc satisfãcut. Oare aceasta este o probã serioasã pentru alegerea
celei mai înalte pãrþi a corpului profesoral?

Putem sã pretindem acum la sfârºitul secolului al XIX-lea ca sã recrutãm
pe profesorii universitari ca ºi când ar fi vorba de niºte licee, sau despre candi-
daþii la posturile inferioare ale drumurilor de fier. (Aplauze).

Dacã singurã îmbunãtãþirea aceasta ar fi în proiectul ce discutãm, încã ar fi
de ajuns ca sã dovedeascã dlui Stelian, cã el nu este numai o enumerare de
dorinþe, dar cã realizeazã îmbunãtãþiri mari ºi într-un chip destul de fericit.

Dar pentru ca sã dovedesc ºi mai bine ceea ce spun, sa pun în vederea dv.
o îmbunãtãþire ce se aduce prin proiect stãrii actuale de lucruri, ºi care nu ºtiu
cum a scãpat din vederea dlui Stelian vreau sã vorbesc de modul punerii la pen-
siune a profesorilor universitari.

Astãzi mãsura aceasta este regulatã prin o lege votatã în timpul ministerului
dlui Take Ionescu1. În virtutea acestei legi, un profesor care are 30 de ani de ser-
viciu împliniþi, poate sã fie pus la retragere din oficiu, în urma avizului conform
al consiliului permanent.

Ei bine, poate vã aduceþi aminte cã sistemul acesta, când l-a aplicat dl Io-
nescu, Partidul Liberal l-a combãtut cu multã energie, fiindcã în realitate este
foarte periculos ºi pentru dascãl ºi pentru ministru.

Este periculos pentru dascãl, fiindcã în anumite împrejurãri, dispoziþiunea
aceasta poate sã fie în mâna ministrului un mijloc de a lovi pe nedrept pe unii
profesori care nu i-ar fi plãcut. Pentru ministru este periculoasã, pentru cã une-
ori se va gãsi pus în poziþie de a face un lucru nedrept, ºi de a-ºi gãsi beleaua
dacã nu-l va face. Se poate întâmpla, spre exemplu, sã i se facã ministrului
cererea de a pune pe cutare la pensie, pentru ca cutare altul sã-i ia locul, ºi dacã
ministrul nu-i face voia, fie pentru cã gãseºte cã ar fi nepotrivitã mãsura ce i se
cere, fie cã consiliul permanent nu-i dã avizul conform cerut de lege, atunci vai
de capul ministrului, vai de capul consiliului permanent! (Aplauze, întreruperi).
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Supãrãrile pot fi comprimate pentru un timp; dar mai curând sau mai târziu,
cel mult pânã peste doi ani, ele tot fac explozie. (Aplauze).

Ei bine, proiectul de lege, în locul acestui sistem primejdios, propune un
altul mai temeinic.

Iatã ce se propune prin art. 78: „Dupã 30 de ani de serviciu, un profesor sau
un agregat universitar, poate fi pus la pensiune din oficiu. Pentru aceasta, minis-
terul va cere mai întâi avizul Senatului Universitãþii, unit cu colegiul profesorilor
facultãþii respective. Acest aviz se va da prin vot secret cu bile ºi fãrã dezbateri.
Ele se vor înainta apoi consiliului permanent de instrucþiune care se va pronunþa
definitiv.“

Vedeþi de câtã garanþie este înconjuratã aceastã gravã mãsurã a punerii la
pensie din oficiu a profesorilor universitari. Întâi, se ia avizul Senatului univer-
sitar ºi al facultãþii respective, ºi aceasta prin vot secret, apoi avizul consiliului
permanent.

Astãzi consiliul permanent este singur chemat a se pronunþa. Dar el este
compus din trei membri, a cãror onorabilitate ºi imparþialitate este afarã din orice
discuþie, dar el formeazã instanþa unicã ºi se poate înºela. Noi, prin proiectul de
faþã, am întreit instanþa, prin urmare, am întreit ºi garanþiile.

Dl Take Ionescu: Dupã sistema dv., nu veþi mai putea pune pe nimeni la
retragere.

Dl Spiru Haret, ministrul Instrucþiunii Publice ºi Cultelor: Poate nu vom
pune, dar vom fi scutiþi de a face greºelile pe care le-aþi fãcut dv.

Dl Take Ionescu: Eu ºi azi aº pune în retragere pe acei pe care i-am scos.
Dl Spiru Haret, ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: Atât mai rãu

pentru dv. Mãsura aceasta vãd cã a scãpat din vedere dlui Stelian. D-sa s-a
ocupat numai de pãrþile care i-au convenit, dar de mãsurile bune n-a vorbit
nimic; i-au scãpat din vedere sau a voit sã-i scape din vedere.

Iatã, dlor, singurele puncte din proiect asupra cãrora mã opresc. Despre
celelalte voi vorbi la discuþiunea pe articole, dacã va fi nevoie.

* * *

Acum, dlor, sã-mi daþi voie sã ating ºi unele chestiuni, care nu sunt în pro-
iect, dar pe care nu le pot trece sub tãcere.

Întâi, sã relevez o acuzaþie la care eram departe sã mã aºtept.
S-a zis cã proiectul de lege nu este redijat în spirit liberal.
Aceasta, mi se pare, a zis-o dl Delavrancea.
Dl B. St. Delavrancea: Nu am zis eu aceasta.
Dl Spiru Haret, ministrul Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: Atât mai bine,

se vede cã m-am înºelat.
Mi s-a pãrut cã s-a zis aceasta, apropos de învãþãmântul clasic; cã ar fi o

mãsurã antiliberalã bifurcarea, introducerea învãþãmântului real ºi celelalte.
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Dar vãd cã dl Delavrancea protesteazã ºi dovedeºte prin aceasta cã ºi d-sa
vede, ca ºi mine, ce enormitate este o asemenea afirmare.

Apoi, dlor, tocmai învãþãmântul clasic nu este în spirit liberal, deoarece el
convine aproape exclusiv numai pentru cei bogaþi, ºi nu constituie un mijloc de
trai, o armã de luptã în viaþã.

Oamenii sãraci, ce pot sã facã cu el? E o specialitate care convine spiritelor
alese sau celor cu mijloace materiale, nu însã generalitãþii. Cum dar sprijinul ce dã
proiectul învãþãmântului real, învãþãmântului care convine tuturor, poate fi taxat de
antiliberal? Acuzaþiunea nu este fondatã ºi nu meritã sã ne opreascã mai mult.

ªi dl Stelian a zis ca proiectul e antiliberal, ºi pentru ce? Pentru cã nu lasã uºile
deschise în lãturi pentru ca toþi cei care vor voi sã intre în corpul didactic superior;
în esenþã la aceasta se reduce acuzaþiunea d-sale. Apoi, dlor, dacã e vorba sã în-
þelegem liberalismul aºa, sunt sigur cã puþini dintre dv. ar rãmânea liberali.

Dlor, un proiect de lege asupra învãþãmântului e liberal atunci când pune
baze bune pentru dezvoltarea sãnãtoasã a învãþãmântului; cãci pentru un Partid
Liberal, învãþãmântul e baza programului sãu politic; ºi orice mãsurã care
contribuie la dezvoltarea cât mai mare ºi cât mai solidã a învãþãmântului este o
mãsurã eminamente liberalã.

Vã întreb pe dv.: la aºa rezultate am fi ajuns dacã dam uºile de perete ºi
ziceam la toatã lumea: „iatã catedrele universitare, veniþi ºi le luaþi“. Apoi
scopul nostru e sã ridicãm nivelul învãþãmântului; e sã facem ca numai ce e mai
bun în þarã, ca valoare intelectualã, sã intre în învãþãmântul superior.

Pentru aceasta ori câte îngrãdiri s-ar pune, nu vor fi prea multe. Dl Stelian
a voit sã dovedeascã cã îngrãdirile pe care le punem sunt imposibil de trecut;
dar s-a mulþumit cu câteva fraze de efect, pline de adjective sunãtoare ºi care nu
dovedeau nimic. Putem dar sã nu ne oprim la ele ºi sã recunoaºtem cã proiectul
realizeazã un corp didactic superior, cât se poate mai bun, ºi cã tocmai pentru
acest motiv este liberal, iar nu antiliberal.

* * *

Dlor, nu mã surprinde cã proiectul de faþã provoacã lungi discuþiuni, ba
încã ar fi putut cineva sã se aºtepte la o mai mare miºcare de opiniune decât
aceea care a avut loc, pentru mine însã lucrul e explicabil.

Materia e studiatã foarte bine ºi foarte îndelung de la 1886 încoace; astãzi
chestiunile sunt bine cunoscute de cãtre cea mai mare parte din cei interesaþi, ºi
pentru aceea lucrurile, care altã datã puteau sã provoace discuþiuni animate,
astãzi lasã pe oameni indiferenþi, pentru cã lumina e deja fãcutã asupra lor.

Dar este incontestabil cã proiectul atinge multe interese, ºi din cauza aceas-
ta am fost în drept sã ne aºteptãm la o discuþiune animatã ºi îndelungatã. Pãrerea
mea a fost ºi este cã proiectul acesta fiind unul din cele mai însemnate proiecte
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ce se pot dezbate într-un Paralament, se cuvine sã fie mai presus decât chiar
multe consideraþiuni de partid. Cu cât proiectul va îmbrãþiºa mai multe pãreri ºi
va rãspunde la mai multe trebuinþe, cu atât va rãspunde mai bine chemãrii sale.

De aceea când am alcãtuit proiectul nu am lipsit de a consulta tot ce s-a
vorbit, s-a scris ºi s-a lucrat la noi asupra materiei, nimic nu am lãsat la o parte.

Dar din mulþimea de lucrãri care au precedat pe cea de faþã, locul întâi îl
meritã proiectul de la 1886, propus de dl Dimitrie Sturdza.

Vã aduceþi aminte ce puternicã miºcare a produs în opinia publicã acel pro-
iect. Vã mai aduceþi aminte ce sumã de lucrãri s-au fãcut cu ocaziunea depunerii
lui. ªtiu cã un fost ministru conservator a spus cã lucrarea dlui Sturdza este un
adevãrat monument ºi cã a fãcut tradiþiune în ministerul Instrucþiunii Publice.

Afarã de aceste consideraþiuni, proiectul dlui Sturdza s-a mai impus aten-
þiunii mele, prin aceea cã am fost un colaborator la dânsul1. De altminteri, acti-
vitatea dlui Sturdza ca ministru de Instrucþie, nu s-a rezumat numai în acel
proiect. Au mai fost o sumã de mãsuri, unele deja aplicate, altele numai în stare
de proiect, care atingeau întreaga miºcare ºcolarã a þãrii. Toate acestea consti-
tuie un tezaur din care toþi miniºtrii de la 1888 încoace, au cules ºi în care rã-
mâne încã o sumã de material de întrebuinþat.

Era dar natural ca sã pun proiectul dlui Sturdza în prima linie, sã mã folo-
sesc cu deosebire de el, precum au fãcut toþi miniºtrii, conservatori sau liberali,
de la 1886 încoace.

Aþi vãzut pe dl Take Ionescu, la începutul frumosului sãu discurs, cum cu
mãestrie a insinuat cã din toate proiectele ce a precedat pe cel propus de mine,
acel care seamãnã mai mult cu dânsul, ar fi proiectul d-sale de la 1895. Sensul
acestei afirmãri este clar pentru cã toþi ºi acei pentru care nu ar fi, nu vor avea
decât sã citeascã ziarele conservatoare ºi vor înþelege îndatã sensul cuvintelor
dlui Ionescu. Afarã de aceasta, în Camerã s-a gãsit un liberal…

N. P. Romanescu: dl raportor al comisiunii de rãspuns la Mesagiul Tronului2.
Spiru Haret, ministrul Cultelor ºi al Instrucþiunii Publice: care a subliniat

cele spuse de dl Ionescu. Acel liberal a gãsit cã este bine din punctul de vedere
liberal, sã batã în struna dlui Ionescu, care mai mult sau mai puþin îºi atribuie pa-
ternitatea proiectului de astãzi. Acel orator a fost dl Stelian. Dv. veþi aprecia dacã
se cuvenea ca asemeni afirmãri sã gãseascã loc în vorbirea unui adevãrat liberal.

Dlor, ca sã rãspund afirmãrii dlui Take Ionescu, îmi este foarte uºor, cãci nu
am decât sã iau proiectele d-sale, votate ºi nevotate ºi sã le pun alãturi cu pro-
iectul de la 1886; ºi fãrã niciun comentar, sã vã las pe dv. sã trageþi concluzia.
(Aplauze).

Dl Take Ionescu a avut legea organizãrii ministerului Instrucþiunii, legea în-
vãþãmântului primar, ambele votate, ºi, în fine, proiectul de lege al
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învãþãmântului secundar ºi superior. Sã luãm pe cel dintâi: dl Sturdza propunea
la 1886 înfiinþarea direcþiunilor învãþãmântului primar ºi a celui secundar, având
însã intenþiunea sã facã din aceste direcþiuni niºte servicii noi, aproape inde-
pendente, având într-o mãsurã destul de largã dreptul de iniþiativã, care le lipsea
cu totul mai înainte; de a intra, în fine, pe calea descentralizãrii serviciilor, în
locul centralizãrii excesive, care domnea în minister înainte de 1886.

Cine n-a trecut prin administraþia ministerului înainte de 1886, acela nu ºtie
ce va sã zicã centralizare. Se poate vorbi de centralizare administrativã cu ocazia
prefecþilor ºi subprefecþilor, dar cine vrea sã vadã un model de centralizare, sã
consulte dosarele ministerului Instrucþiunii dinainte de anul 1886. Nu era hârtie,
nu era lucrare cât de neînsemnatã, care sã nu trebuie sã treacã prin mâna
ministrului ºi sã aibã avizul consiliului permanent. Ce rezulta de aici, numai capul
ministrului ºtia! De aceea proiectul propunea înfiinþarea direcþiilor învãþãmântului
primar ºi secundar, care sã aibã iniþiativa în lucrãri, sã expedieze afacerile ºi
ministrul sã se poatã ocupa de chestiunile superioare, iar consiliul sã-ºi dea avizul
numai acolo unde era loc sã se dea un aviz, nu pentru toate nimicurile.

Proiectul dlui Sturdza prevedea dar o bunã ºi înþeleaptã descentralizare a
serviciilor centrale ale ministerului. Dl Ionescu o ia ºi o pune ºi în proiectul d-sale.

Mai era ºi chestiunea consiliului general, care era o adevãratã plagã pentru
învãþãmânt pe timpul acela: o fabricã de programe, care în toþi anii era o cauzã
de perturbaþiune în învãþãmânt. Dl Sturdza propunea desfiinþarea lui. Dl Ionescu
n-a avut curajul sã meargã pânã acolo, dar 1-a tãiat în trei ºi 1-a paralizat.

Mai este în fine organizarea inspectoratului. Un serviciu sistematic de con-
trol al învãþãmântului nu exista. Dl Sturdza în proiectul sãu l-a organizat ºi dl
Ionescu a luat în întregime organizaþia dlui Sturdza. Unde este, prin urmare,
originealitatea proiectului dlui Ionescu? Sunt deosebiri, dar cel puþin asupra
acestor trei puncte principale originealitate nu exista. E deosebire în aceea cã dl
Sturdza înþelegea controlul învãþãmântului mult mai larg decât l-a înþeles dl
Ionescu. Funcþiunea de inspector, în proiectul dlui Sturdza, constituie o
adevãratã carierã. Putea sã înceapã cineva de la revizor ºi sã meargã pânã la
inspector general.

Dl Ionescu n-a avut curajul sau nu ºi-a dat seama de însemnãtatea ideii dlui
Sturdza, ºi de aceea azi inspectoratul, cum l-a organizat d-sa, nu e o carierã.
Lucrul acesta va trebui modificat, ca sã revenim tot la ideea dlui Sturdza, care
e adevãrata idee bunã.

Încã o dovadã cã dl Ionescu, când a alcãtuit legea sa de organizare a minis-
terului, care e azi în vigoare, nu s-a pãtruns bine de spiritul proiectului dlui
Sturdza, pe care, cu toate acestea, îl avea pe masa sa, e faptul cã în proiectul dlui
Sturdza era prevãzutã în germene înfiinþarea Casei ªcoalelor. Dl Ionescu a
trecut pe lângã dânsa, nu i-a vãzut însemnãtatea, ºi a lãsat-o la o parte, aºa cã
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tot un ministru liberal, dl Poni, a trebuit sã vinã ºi sã facã din ea acea institu-
þiune admirabilã, pe care o ºtim cu toþii1.

Iatã o ocaziune bunã ce ar fi avut dl Ionescu de a-ºi mãri activul sãu politic,
scop la care tinde cu atâta stãruinþã; dar nu a vãzut-o ºi a lãsat-o sã scape.

Trec la legea învãþãmântului primar. Mã voi mulþumi cu o enumerare mai
repede, ca sã nu vã întârziez prea mult. Comparând legea dlui Ionescu cu pro-
iectul dlui Sturdza, gãsesc între dânsele asemãnare în ceea ce priveºte limita de
etate a obligativitãþii, ideea fundamentalã, de a asigura în mod efectiv obliga-
tivitatea învãþãmântului primar, modul de a se forma listele copiilor în etate de
ºcoalã, prin preoþi ºi învãþãtori, rotaþia, vacanþele dupã regiuni, înfiinþarea de
ateliere pentru lucrul manual, învãþãmântul complimentar, cursurile de adulþi,
organizarea ºcoalelor normale primare, modul de recrutare a institutorilor ºi
învãþãtorilor, ceea ce este iarãºi una din ideile fundamentale ale legii, modul de
aplicare a mãsurilor disciplinare, înscrierea din oficiu în bugetele comunelor a
cheltuielilor lor ºcolare.

Recunosc cã sunt ºi puncte în care legea dlui Ionescu diferã de proiectul dlui
Sturdza; dar niciunul din acelea nu se poate considera ca fiind fundamental, afarã
doar de clasificarea copiilor de sãteni în categorii care sã primeascã diferite grade
de învãþãmânt, ºi de partea de cheltuieli ºcolare ale comunelor.

Dar aceste inovaþiuni ale dlui Ionescu ºtiþi cã au fost judecate în mod foarte
sever de opinia publicã, ºi ele au ºi fost reformate prin legea din 1896.

Sã trecem la proiectul dlui Ionescu, asupra învãþãmântului secundar ºi
superior. Îl compar cu al dlui Sturdza ºi gãsesc între ele urmãtoarele puncte de
asemãnare: proba de alegere pentru intrarea în cursul secundar, întãrirea puterii
directorilor secundari ºi modul lor de recrutare, modul de alegere, de recrutare
ºi de plata profesorilor secundari, maximul de 24 de ore de ocupaþii, gradarea
pedepselor disciplinare, organizarea administrativã a universitãþilor, crearea
Senatului universitar, cele trei grade ale corpului didactic universitar, unde nu
se vãd mai mult decât deosebiri de numiri, ºi, la unele lucruri, ceva deosebiri în
plus sau în minus, limita de 6 ore de curs pe sãptãmânã, ºcoala normalã superi-
oarã de fete.

În aceastã enumerare sunt cuprinse toate punctele principale ale proiectului
dlui Ionescu, toate acele care se pot considera ca fundamentale, fãrã de unul
singur, despre care voi vorbi mai în urmã. În toate, proiectul dlui Ionescu este
cel puþin inspirat, uneori foarte de aproape, de proiectul dlui Sturdza, care, pen-
tru multe din ele propunea soluþii absolut proprii ºi originale.

Ca deosebiri între ambele proiecte, pe lângã douã despre care voi vorbi pe
urmã, gãsesc cã dl Ionescu lasã ºcoalele secundare de fete în starea lor actualã,
pe când dl Sturdza le dã o dezvoltare mai mare; cã dl Ionescu punea o limitã
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superioarã de etate pentru admiterea în cursul secundar, ceea ce era o mãsurã
îndreptatã direct contra fiilor de sãteni; cã d-sa conserva instituþia nefastã a
bacalaureatului; cã conserva ficþiunea ºcoalelor normale superioare. Dar în toate
aceste puncte, unde dl Ionescu diferã de dl Sturdza, proiectul meu nu seamãnã
cu al dlui Ionescu, ci cu al dlui Sturdza. Cum ajunge dar dl Ionescu la concluzia
cã proiectul meu seamãnã cu al d-sale mai mult decât oricare altul? Vedeþi cum,
în toate punctele fundamentale, legile ºi proiectele dlui Ionescu sunt cel puþin
inspirate dacã nu mai mult, de proiectul dlui Sturdza. Aºa fiind, putem fi
surprinºi sã auzim pe dl Ionescu vorbind de paternitatea sa, în ceea ce priveºte
proiectul de azi. O asemenea vorbã, din partea d-sale, date fiind împrejurãrile,
constituie cel mai puþin o gravã imprudenþã, pentru cã ºtia cã toate acestea sunt
lucruri tipãrite ºi cunoscute tuturor, ºi cã eu nu voi lãsa sã treacã pretenþiile
d-sale fãrã sã le reduc la justa lor valoare.

De altfel înþeleg ca dl Ionescu sã caute sã mãreascã capitalul politic al par-
tidului din care face astãzi parte. (Aplauze)

Dar nu înþeleg cum a putut un liberal1 sã spunã cã proiectul care este în dis-
cuþiune a fost inspirat de proiectul dlui Take Ionescu. Dacã d-sa studiase ches-
tiunea, dacã îºi dãduse osteneala sã citeascã proiectele ºi sã le compare, suntem
în drept sa ne mirãm de concluziile pe care le-a tras; dacã nu a studiat ºi a vorbit
numai pentru a face neplãcere guvernului, se cuvine iarãºi sã admirãm modul
cum d-sa înþelege sã serveascã partidul din care face parte.

Aþi vãzut dlor, cum pentru toate chestiunile principale gãsim soluþii iden-
tice, sau aproape identice, la dl Ionescu ºi la dl Sturdza. Se mai poate acum
afirma cã eu am avut în vedere proiectul dlui Take Ionescu, când am alcãtuit pe
al meu? De ce se mirã dl Take Ionescu cã seamãnã proiectul meu cu al d-sale?
Explicaþia e foarte simplã: seamãnã pentru cã ºi d-sa ºi eu ne-am inspirat de
proiectul dlui Sturdza. (Aplauze prelungite).

Dar sã trec la cele douã puncte pe care le-a citat dl Ionescu, ºi pe care d-sa
se baza când zicea cã proiectul d-sale seamãnã cu al meu.

Pentru a stabili aceastã asemãnare ºi pentru a sprijini revendicarea sa de
paternitate, lucru grav în asemenea materie, din toatã suma de dispoziþii ce
cuprinde proiectul, dl Take Ionescu nu a gãsit decât douã: bifurcarea la liceu, ºi
înfiinþarea secþiunii de ºtiinþe de stat la facultatea de drept. Gãsesc cã, pentru o
revendicare aºa de însemnatã, dovezile aduse sunt cam puþin. Mai ales cea de a
doua este de aºa puþinã importanþã încât numai faptul cã dl Ionescu este silit sã
alerge la dânsa dovedeºte îndeajuns cã n-a gãsit altceva în proiect care sã
coroboreze afirmarea d-sale. ªi, dacã aº vrea sã argumentez ºi eu ca d-sa, dupã
cum d-sa fãcea aluzie la un dosar al sãu, unde consemna diferitele sale lucrãri,
aº putea ºi eu scoate un dosar al meu, de prin 1886, ºi aº putea arãta cã ºi eu
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aveam încã de atunci un întreg plan, studiat pânã în detaliile lui asupra intro-
ducerei studiului ºtiinþelor de stat la facultãþile de drept.

Dar sã nu ºicanãm pe dl Ionescu; proiectul ce discutãm este o lucrare destul
de vastã pentru ca sã putem din el abandona un punct de o importanþã aºa de
secundarã, ca acela pe care îl revendicã dl Ionescu. Sã admitem cã d-sa este
primul care, într-un proiect de lege, a introdus ideea aceasta. Nu pot însã sã nu
relevez o deosebire între d-sa ºi mine; este cã d-sa face o facultate distinctã pentru
ºtiinþele de stat, pe când eu le introduc ca secþiunea nouã la facultatea de drept.

Vin acum la bifurcare, care este în adevãr o chestiune importantã. aici nu
fac nicio contestare; recunosc dlui Take Ionescu meritul cã este cel dintâi la noi
care, într-un proiect de lege, a prevãzut în scris bifurcarea.

În aceastã privinþã mi-a fãcut o înlesnire mie, pentru cã a deschis drumul, a
pus chestiunea în discuþia opiniunii publice asupra chestiunii, întocmai precum
proiectul dlui Sturdza din 1886 fãcuse cu toate chestiile de principiu din legile
dlui Ionescu asupra organizãrii ministerului ºi învãþãmântului primar.

Atât ºi nimic mai mult; pentru cã bifurcarea aºa cum o propun eu, nu
seamãnã cu bifurcarea fãcutã de dl Ionescu ºi dovada a dat-o chiar d-sa, prin
critica lungã pe care a fãcut-o bifurcaþiunii fãcutã de mine.

Pe urmã dacã aº vrea sã ºicanez pe dl Ionescu, l-aº întreba dacã nu cumva
ideea bifurcãrii i-a fost sugeratã ºi susþinutã în comisiunea unde s-a întocmit
proiectul d-sale, în contra pãrerii d-sale, de un liberal care fãcea parte din comi-
siunea aceea?

Dl Take Ionescu: Nu este exact.
Dl Spiru Haret, ministrul Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: Dacã ziceþi cã nu

este exact, eu nu insist. Dar aº merge mai departe ºi aº întreba: raportul dlui
Laurian, pe care dl Ionescu îl invocã când alcãtuieºte proiectul d-sale, nu cumva
a fost scris în urma unei misiuni încredinþatã dlui Laurian1 de guvernul liberal?
ªi nu cumva dl Laurian însuºi înainte de 1883, era adversar al bifurcãrii, pe care
o susþineau liberali ca dl Bibicescu?2

Vedeþi dlor, cã îndatã ce intrãm pe calea cãutãrii paternitãþii, putem ajunge
departe.

Dar mai este un lucru pe care aº putea sã-l spun: este cã la 1886, când s-a
alcãtuit proiectul de lege al dlui Sturdza, eu înclinam spre sistemul bifurcãrii pe
care-l susþinea dl Laurian (am pentru acesta mãrturisirea însãºi a autorului
proiectului) ºi dacã nu s-a introdus atunci bifurcarea, cauza a fost cã proiectul
ridica aceste chestiuni de prima ordine asupra cãrora se putea prevedea mari ºi
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animate discuþiuni încât nu s-a crezut de cuviinþã sã se mai complice chestiunea
prin introducerea acestui element nou care era încã de tot necunoscut în þara
noastrã. De aceea s-a lãsat ca bifurcaþiunea sã se facã de alþii mai târziu, în
împrejurãri mai favorabile.

De atunci însã au trecut 12 ani; dl Take Ionescu a introdus bifurcarea în
proiectul d-sale. A venit apoi proiectul dlui Poni1 pe care iarãºi l-am avut la
îndemânã în alcãtuirea proiectului meu.

Dupã ieºirea dlui Poni din minister, dl Mârzescu2 a consultat corpul pro-
fesoral din întreaga þarã, asupra proiectului dlui Poni. Cu acea ocazie cele mai
multe ºi cele mai însemnate centre ºcolare s-au pronunþat pentru bifurcare. Prin
urmare principala obiecþiune care se fãcea la 1886 în contra bifurcãrii, astãzi nu
mai este; nu se mai poate zice cã opinia publicã i-ar fi opusã; eu prin urmare nu
mai aveam motivul de la 1886 pentru a nu admite bifurcarea.

De aceea am introdus-o în proiectul meu, nu copiind-o pur ºi simplu de la
dl Ionescu, ci fãcând din ea o instituþie potrivitã cu un proiect liberal ºi care din
aceastã cauzã a meritat critica asprã a dlui Ionescu, conservator. (Aplauze).

* * *

Iatã dlor ce aveam de zis în privinþa proiectului ce este în discuþie. Îmi
permite însã sã atrag din nou atenþiunea d-v. asupra extremei lui importanþe. D-
voastrã aveþi acum în mânã putinþa de a realiza o reformã de acelea care nu se fac
deseori. Experienþa fãcutã cu legea din 1864 a arãtat cã asemenea reforme nu se
fac decât de douã, trei ori într-un secol. De nu o veþi face acum, partidul va lua o
grea rãspundere faþã de þarã, pentru cã, dacã partidul liberal, care este cel mai
numeros, cel mai puternic, care are rãdãcinele cele mai adânci în þarã, dacã Parti-
dul Liberal nu va fi în stare sã realizeze aceastã reformã, atunci nu vãd care altul
o va putea realiza în condiþiuni satisfãcãtoare. Se va întâmpla desigur ca un alt
partid sã vinã sã ia lucrul de a gata, dupã cum s-a mai întâmplat, sã realizeze el
reforma ºi astfel sã-ºi atribuie meritul unei mari lucrãri, care trebuia sã conteze la
activul Partidului Liberal, pentru cã proiectul de faþã este în întregimea lui opera
necontestabilã a partidului liberal. Tot ce este într-însul este conceput, preparat,
studiat de partidul cãreia aparþine majoritatea acestui Parlament ºi d-voastrã v-aþi
putut convinge cã aceasta este în mare parte exact, chiar cu privire la bifurcare,
despre care adversarii noºtri fac atâta zgomot.
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1. P. Poni, autorul legii din 1896 pentru învãþãmântul primar (modificatoare a legii lui
Take Ionescu din 1893) al cãrei raportor a fost Haret, – alcãtuise ºi un proiect pentru
învãþãmântul secundar, dar schimbãrile politice au adus retragerea lui Poni ºi venirea lui G.
Mârzescu la minister.

2. George Mârzescu (1834–1901) avocat ºi om politic, a fost ministru pentru întâia datã
în 1868 ºi apoi în 1870; asemeni în 1896 ca liberal-dizident sub prezidenþia lui P. Aurelian.
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Dacã dar partidul nu ar realiza reforma aceasta, ar fi a lepãda de bunãvoia
sa partea cea mai frumoasã ºi cea mai însemnatã din ceea ce este patrimoniul
sãu drept ºi necontestabil.

S-a zis cã aplicarea reformei va prezenta mari dificultãþi. Fãrã îndoialã aºa
va fi; dar acela care se teme de dificultãþi nu va întreprinde niciodatã nimic
mare. Din contra, ele trebuie sã ne îmbãrbãteze la luptã, ºi aceasta este cu
deosebire datoria unui mare ºi puternic partid de guvernãmânt.

Cât pentru mine, afirm cã, oricare ar fi dificultãþile cu care ar trebui sã mã
lupt, pe cât timp d-voastrã îmi veþi acorda putinþa de a lucra, nu numai cã nu mã
voi intimida de dân-sele, dar din contra, în faþa lor mã voi simþi mai energic, mai
puternic ºi mai cu curaj decât oricând. (Aplauze prelungite).

(Dezbaterile Adunãrii Deputaþilor. Sesiunea ordinarã 1897–1898, pp. 473–481).

Lãmuriri date cu ocazia discuþiei diferitelor articole din 
legea învãþãmântului secundar ºi superior

ªedinþa din 10 februarie 1898

Rãspunde deputatului N. Fleva la art. 8.

Dl Spiru Haret, ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: dlor deputaþi,
onor. Dl Fleva1, cu vechea d-sale experienþã de vechi parlamentar ºi aprig
luptãtor, mã pune într-o grea poziþiune, pentru cã asupra unei chestiuni ca cea
cuprinsã în art. 8, îmi va fi imposibil sã fac un discurs de o orã, ca sã spun multe
lucruri împrejurul celor ce trebuie ºi nimic despre ce trebuie vorbit. Dl Fleva
apropo de art. 8, vorbeºte de centralizare ºi descentralizare. Mi se pare cã este
o micã neînþelegere între noi doi asupra înþelesului acestor cuvinte…

Dl N. Fleva: Neînþelegerea este mare.
Dl Spiru Haret ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: Aveþi dreptate,

întrebuinþasem un eufemism.
Distanþa este aceea care existã între cuvântul de descentralizare ºi cel de

dezorganizare. Înþeleg ca dl Fleva sã facã asemãnare între aceste douã lucruri;
dar eu care fac mare deosebire între una ºi alta, sã-mi permiteþi sã nu primesc
teoria d-sale; fiindcã a face descentralizare este una ºi a face dezorganizare este
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1. Nicolae Fleva (1810–l914), om politic cunoscut ca orator de întruniri populare – i se
zice de admiratorii sãi: tribunul – a fost mult timp membru în Partidul Naþional Liberal, pri-
mar al Capitalei, ministru de Interne (1895) sub prezidenþia lui D. Sturdza, dar, din cauza
unor divergenþe, s-a retras dupã vreo 3 luni, ºi, trecând în Partidul Conservator, a fost mi-
nistru de Agriculturã prezidat de George Cantacuzino (1899).
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alta. ªi sã dau un exemplu: lege de descentralizare este aceasta care e în discu-
þiune ºi lege de dezorganizare este aceea care ar fi prezentat-o dl Fleva, dacã s-ar
fi bizuit sã facã o lege asupra învãþãmântului public. (Aplauze).

Dlor, ceea ce mã îndreptãþeºte sã vorbesc aºa, este o afirmaþiune foarte bizarã
în gura dlui Fleva. D-sa zice: bine, cu ce drept directorul sã aplice pedepse, sã facã
nu ºtiu ce ºi nu ºtiu ce? Toate aceste lucruri trebuie sã le facã ministrul.

Va-sã-zicã, dacã ministrul ar face toate acestea, legea ar fi descentraliza
toare ºi dacã le fac directorii, ea este centralizatoare.

Vã las pe d-voastrã sã judecaþi sistemul d-sale.
Dlor, iatã ideea ºi nu mã voi lungi sã fac fraze; nu este aceasta puterea mea

cea tare ºi nici nu doresc sã fie.
Dlor, este trebuinþã ca ºcoalele sã aibã administraþiune precum este trebu-

inþã sã aibã administraþiune orice ramurã de activitate publicã în þara aceasta, fie
oricum o vom face, descentralizatã, centralizatã, ori republicanã. A face ºcoli
care sã acopere þara întreagã ºi a nu avea niciun chip de a face administraþiune
în ele, aceasta se cheamã dezorganizare dupã mine, ºi descentralizare dupã dl
Fleva. Teoria aceasta nu o pot primi ºi dacã sunt liberal veþi judeca d-voastrã.
Eu afirm cã sunt liberal; dar ce este dl Fleva nu mã priveºte. (Aplauze).

Dl N. Fleva: Dupã ce te-am adus la minister, zici cã nu ºtii ce sunt? Fii mai
modest! Nu s-a ºtiut de numele d-tale în 30 de ani!

Dl Spiru Haret, ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: Mã iertaþi; mi
se pare cã faceþi eroare. Acum doi ani aveaþi 25 de ani în politicã; acum un an
aveaþi 30; prin urmare anul acesta aveþi 35 de ani. (Aplauze). Peste zece ani veþi
avea un secol. (Râsete).

Dl N. Fleva: Pe când fãceam eu politicã d-ta lucrai la comisiune cu diurnã.
Dl Preºedinte: Vã rog sã nu întrerupeþi.
Dl N. Fleva: Cer cuvântul în chestiune personalã.
Dl Spiru Haret. ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: Mã angajez sã

nu vã rãspund. (Aplauze).
Dl N. C. Aslan: Aceasta este mai uºor nici sã vorbeºti nici sã rãspunzi1.
Dl Spiru Haret, ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: Iatã cum stau

lucrurile astãzi ºi iatã cum se propune a se face.
Dlor, legea de la 1864 a fost foarte idealistã asupra organizãrii ºcoalelor

secundare. ªi-a închipuit cã au sã meargã bine lucrurile dacã fiecare ºcoalã va
face un fel de stat aparte, dacã profesorii unei ºcoli vor face un fel de republicã,
care sã nu aibã relatiuni cu nimeni, sã nu depindã de nimeni. În sistemul acesta
ministerul nu are nicio acþiune nicio priveghere asupra ºcoalelor; acesta deja era
un mare inconvenient, dar cel mai mare inconvenient este cã se creeazã o
absolutã lipsã de unitate în mersul învãþãmântului secundar.
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1. Nicolae Ceaur-Aslan, om politic moldovean, membru al Partidului Conservator.
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Acesta nu se cheamã descentralizare, ci în prima linie este lipsã de unitate
în învãþãmânt.

Nu este nicio legãturã între gimnaziul de la Dorohoiu ºi cel de la T. Mãgu-
rele. Ei bine, scopul legii acesteia, este sã fie o idee generalã care sã diriguiascã
ºcoalele secundare.

Directorul va fi un om care va face parte din ºcoalã, care va fi gând în gând
cu corpul profesoral al ºcoalei.

Ne învinuiþi cã ei vor fi numiþi de ministru.
Dar de cine voþi sã fie numiþi? De colegiul electoral? ªi cine altul voiþi ca

sã-l numeascã decât acela care este rãspunzãtor înaintea þãrii ºi a Parlamentului?
Ministrul care are rãspunderea ºi care trebuie sã aibã mijlocul de a-ºi exercita au-
toritatea, deferã unei persoane în care are încredere, o parte din aceastã autoritate.

Aceasta este ceea ce numiþi d-voastrã antiliberal?
Vã voi aminti cã în cele 10 porunci se spune: sã nu iei numele lui Dumne-

zeu în deºert. Eu vã spun: cuvântul de liberal este ºi el un cuvânt respectabil; nu
luaþi numele de liberal în deºert. (Aplauze).

Dlor, un lucru sã mai spun ºi cu acesta voi termina.
Invoc exemplul celei mai liberale þãri de pe faþa pãmântului; ºi anume nu pe

al cine ºtie cãrei þãri necunoscute din America de Sud. Vorbesc de Statele-Unite
din America de Nord, unde descentralizarea este împinsã la extrem. Acolo, fiecare
oraº, fiecare sat, constituie un stat, în ceea ce priveºte organizarea ºcoalelor. Ei
bine, dlor, acolo directorul unei ºcoli este ºeful ei unic ºi necontestat.

Dl N. C. Aslan: Ce are aface aceasta?
Dl C. Dobrescu-Argeº: Aceasta nu se potriveºte deloc cu situaþiunea noastrã.
Dl Spiru Haret, ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: Acolo fiecare

director este ca ºi ministrul ºcoalei pe care o dirige.
Dl N. C. Aslan: Nu se potriveºte absolut deloc.
Dl Spiru Haret, ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: New-York

este un oraº care face cât o jumãtate din þara noastrã. Administraþia ºcolarã a
oraºului întreg acolo, constã dintr-un birou al ºcolilor; membrii acestui birou au
întreaga putere în mâna lor, astfel precum la noi o are ministrul. Dar acest birou
deferã puterea sa în mâna directorului ºcoalei; el dicteazã, el pedepseºte, el
administreazã singur ºcoala. El controleazã pe profesori, el îi numeºte, el îi
înlãturã, dacã nu-ºi fac datoria.

Iatã dlor, care este culmea descentralizãrei.
Iar ceea ce voieºte dl Fleva, adicã sã strângã toatã puterea numai în mâna

ministrului, aceasta se cheamã centralizare.
D-voastrã n-aveþi decât sã alegeþi între aceste douã sisteme. (Aplauze).
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ªedinþa din 10 februarie 1898

Rãspunde asupra articolelor 16, asupra cãruia iau cuvântul deputaþii I. Mincu ºi B.
Delavrancea ºi primul ministru D. Sturdza.

Dl Spiru Haret, ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: dlor deputaþi, în
foarte puþine cuvinte sã lãmuresc îndoelile dlui Mincu.1 Îmi pare chiar bine de
întrebarea fãcutã de d-sa, pentru cã voi putea sã completez expunerea de motive
cu un lucru pe care nu-l cuprinde. Reforma învãþãmântului nostru public nu se
rezumã numai în proiectul de faþã. Pentru ca sã fie completã au sã mai vie încã
douã proiecte din care unul e aproape gata, ºi celãlalt dacã ne ar fi permis timpul,
l-am fi pregãtit asemenea. Aceste proiecte sunt: unul asupra învãþãmântului privat
ºi celãlalt asupra învãþãmântului profesional. Trebuie sã consideraþi reforma
completã ca formatã din aceste trei legi. Acum, fiindcã timpul e prea înaintat, nu
prea ºtiu dacã v-aþi putea ocupa ºi de vreunul din celelalte douã proiecte.2 Eu aº
fi în mãsurã sã depun pe acel al învãþãmântului privat; dar celalt pentru învãþã-
mântul profesional, poate sã rãmânã pentru sesiunea viitoare.3 De altfel, proiectul
e foarte important ºi nu cred cã ar fi bine sã vie la sfârºitul unei sesiuni.

Cât pentru celelalte întrebãri rog sã observaþi un lucru cã maximul de 50 de
elevi face cã rãmân iluzorii temerile dlui Mincu, cãci sã fie sigur d-sa, cã pentru
50 de locuri, o sã se prezinte la licee cel puþin 150 de cereri. Aceasta e cert chiar
pentru gimnaziile mai puþin populate din judeþele cele mai depãrtate. Prescripþia
din articolele de mai sus e mai mult o precauþiune luatã ca sã se împiedece des-
fiinþarea unui gimnaziu când într-un an s-ar prezintã mai puþin de 50 de ºcolari.
Cât pentru selecþiune, ea se face la intrarea în clasa a II-a.

Aºa fiind, vã rog sã admiteþi articolul aºa cum e redactat.

ªedinþa din 11 februarie 1898

Rãspunde asupra articolului 29 privitor la examenele de capacitate ale profesorilor,
despre care vorbise P. Buescu ºi G. Dem. Teodorescu.

Dl Spiru Haret, ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: dlor deputaþi,
Sã-mi daþi voIe mai întâi sã ridic îndoiala dlui Buescu.4 Ds-a fãcând analiza din
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1. Ioan Mincu, arhitect, deputat. Vezi vol. de faþã, p. 39.
2. Fiindcã sesiunea era aproape de sfârºitul ei (15 martie).
3. În realitate, proiectul pentru învãþãmântul profesional a fost prezentat ºi votat în

1899, iar cel pentru învãþãmântul primar a fost prezentat tocmai în 1904 ºi nu s-a putut vota.
4. Panã Buescu, bãtrân parlamentar, nãscut în 1833, fost profesor de chimie agricolã la

ªcoala de agriculturã din 1864, a fost ºi ziarist, a luat parte la Constituþie,
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aliniatele art. 22, ajunge la concluziunea cã în oarecare împrejurãri un viitor pro-
fesor ar trebui sã poseadã specialitatea a 16 materii. Este vorba sã ne înþelegem
asupra sensului pe care-l dãm cuvântului specialitate ºi cuvântului de materie.

Azi un profesor de ºtiinþe naturale, bunãoarã la un gimnaziu real, este dator
sã predea cele patru materii, cum le numeºte dl Buescu: zoologia, botanica,
mineralogia ºi geologia. Aceste materii nu se considerã azi ca având o greutate
aºa de mare, încât sã nu se poatã da unei singure persoane.

Toate acestea formeazã ceea ce numim o specialitate, deºi cuvântul este
cam impropriu. Astãzi un profesor de gimnaziu predã în acelaºi timp ºi ºtiinþele
fizice ºi ºtiinþele naturale. Dacã la cele patru materii de ºtiinþe naturale adãugãm
douã materii de ºtiinþe fizice, se fac ºase. În alte pãrþi unde se predã ºi igiena se
fac 7 materii. Este dar lesne sã ajungem la un numãr mare. Lucrul însã nu este
mai presus de puterile profesorului…

Dl Buescu: Dar când sunt 16?
Dl Spiru Haret, ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: Care este

economia proiectului? Noi am zis: astãzi din diverse împrejurãri, a ajuns ca
media numãrului de ore de curs pentru un profesor de liceu sau de gimnaziu, sã
fie de nouã pe sãptãmânã. Noi ne-am zis cã un profesor este în mãsurã sã aibã
în ºcoalã mai multe ocupaþiuni decât atâta. Acest lucru va fi ºi în avantajul
ºcoalei ºi în avantajul profesorului. ªcoala câºtigã ca profesorul sã fie mai în
legãturã cu dânsa, sã aibã o continuã apropiere de dânsa; iar profesorul câºtigã,
cãci poate fi plãtit mai bine. Dl Buescu pune în îndoialã acest lucru ºi zice: are
sã fie profesorul în stare de a preda mai mult de 9 ore pe sãptãmânã?

Aceasta este adevãrata întrebare ºi în jurul acestei chestiuni se învârteºte
întreaga secþiune a V-a din proiect, compusã din 12 articole. Ei bine, domnilor,
experienþa este fãcutã. Un profesor secundar poate sã aibã mai mult de 9 ore pe
sãptãmânã în ºcoalele secundare. O mulþime de profesori pelângã, o catedrã ce
aveau, au mai luat, dupã stãruinþa ºi dorinþa lor, ºi o a doua catedrã. Au pânã la
15 ore de curs ºi merg unii pânã la 24. Alþii excepþional au ajuns pânã la 30 ore
de curs.

Nu zic cã este bine a merge pânã la 30 de ore de curs. Dar numãrul de ore
cuprins între 15 ºi 24 se gãseºte în mod curent.

Sunt profesori care numai cu o singurã catedrã reunesc acest numãr de ore.
Pot sã citez pe profesorii de istorie ºi geografie de la gimnaziile reale care în o
singurã catedrã plãtitã cu 280 lei lunar, au 24 de ore de curs pe sãptãmânã.

Atunci ne-am zis: dacã un om tânãr e în stare sã facã 24 de ore de curs, în
anumite condiþiuni, de ce nu le-ar face ºi în alte condiþiuni cu sarcina pentru noi
de a-l plãti mai bine, cãci este un avantaj ºi pentru el ºi pentru ºcoalã.
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s-a ocupat de organizarea mutualitãþli în þara noastrã, fãrã un succes prea sigur. În 1883 a tre-
cut în dizidenþa lui Dimitrie Brãtianu.
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Dl Buescu se teme cã acest om nu va putea corespunde însãrcinãrii sale. Nu
trebuie sã ne temem, pentru cã lucrul se petrece ºi astãzi aºa. Un profesor de
ºtiinþele fizice, pe care le cumuleazã cu ºtiinþele naturale, are deja cele ºapte
materii citate de dl Buescu.

Ei bine, eu zic: dacã dau unui profesor un numãr mai mare de ore de curs,
îl plãtesc mai mult decât pe altul care are mai puþine ore. Aceasta mi se pare cã
este drept ºi nu mã tem cã îi impun sarcini mai presus de puterile lui, deoarece
serviciul acela îl face astãzi, însã cu o rãsplatã bãneascã mai puþinã.

Dl Panã Buescu vorbeºte de cursul de matematici ºi numãrã opt materii.
Sã-mi dea voie sã-i spun cã se înºealã asupra acestui lucru, pentru cã cele 4
materii, cum le numeºte d-sa, adicã, aritmetica, algebra, trigonometria, geome-
tria, nu sunt patru materii distincte, ci sunt patru materii consecutive din una ºi
aceeaºi materie….

Dl P. Buescu: Se poate o carte care sã cuprindã ºi aritmetica ºi trigonome-
tria, adicã mai multe materii? (Întreruperi.)

Spiru Haret, ministrul culltelor ºi instrucþiunii publice: Cãrþile de zoologie
care tratau în acelaºi timp despre sistemul digestiv, despre creier ºi despre alte
materii. Aceasta va sã zicã cã ele cuprindeau trei sau patru materii?

Aceasta poate sã se zicã la universitate unde profesorii sunt datori sã se spe-
cializeze asupra unei pãrþi din ºtiinþã ºi unde un profesor poate sã treacã 30 de
ani studiind numai un vârf de deget; dar în cursul secundar nu este permisã
specializarea.

Dar discuþiunea aceasta nici nu este în chestiune; chestiunea este: ce putem
cere unui om în limita puterilor sale faþã cu nevoile învãþãmântului secundar?

Eu constat cã un profesor poate lesne reuni douã din catedrele actuale, prin
urmare, înscriu posibilitatea aceasta în lege ºi zic: de aici înainte profesorii care
pot ºi care cer sã reuneascã aceste douã catedre, pot sã o facã.

Mãsura aceasta are de scop de a da profesorului mijlocul de a-ºi îmbunãtãþi
situaþiunea în ºcoalã; prefer sã am mai puþini profesori bine plãtiþi decât sã am
o mulþime de proletari.

Astãzi sunt profesori secundari care trãiesc cu 150 lei pe lunã; aceasta este
mizerie curatã. (Aprobãri.)

Aceasta nu este o situaþiune socialã. Eu vreau ca profesorului pe care îl
luãm, sã-i dãm mijloace de traiu; pentru aceasta nu-i cer decât o opintire la
început. Cu acest preþ cei care pot sã facã douã specialitãþi, vor putea sã le aibã.

Dar se face obiecþiunea cã vor fi unii pentru care aceste condiþiuni vor fi
greu de realizat; cã unii nu vor putea sã treacã douã specialitãþi de o importanþã
mai micã faþã de altele mai însemnate, astfel este de exemplu, cosmografia ca
specialitate, alãturi de matematici o specialitate mai grea. Dar cosmografia
figureazã în programa liceului cu ore mai puþine ºi candidatul care va lua aceastã
specialitate, va avea mai puþine ore de curs ºi, prin urmare, va fi mai puþin plãtit.
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Mai atrag atenþiunea dvs. cã în punctul acesta, ca ºi în multe altele, am avut
bãgare de seamã ca proiectul de faþã sã nu merite imputarea de lipsã de elasti-
citate, ca legea de la 1864, care a fost ca un bloc de piatrã cu totul invariabil.

Acum în dispoziþiunea art. 22, combinat cu art. 24, unde se cere profeso-
rilor sã aibã douã specialitãþi, lucrurile sunt combinate aºa încât aceste douã
specialitãþi sã nu constituie o sarcinã grea pentru nimeni ºi sã dea mijloacele de
îmbunãtãþire materialã profesorilor. De aceea eu consider aceastã dispoziþiune
ca pe una din cele mai bune ale proiectului.

Dl Buescu a mai criticat o dispoziþiune a acestui proiect în ceea ce priveºte
enumerarea. D-sa zice cã tehnologia, contabilitatea, sã nu fie puse alãturi de
matematici.

Dlor, observaþia aceasta nu este fondatã, cãci în programele universitãþilor,
mecanica raþionatã face parte din cursurile secþiunii de matematici ºi tehnologia
nu este decât mecanicã aplicatã…

Dl P. Buescu: Tehnologia însemneazã teoria tuturor aplicãrilor chimice,
mai cu seamã.

Dvs. aþi pus-o foarte rãu în lege, dle ministru, fiindcã nimeni nu vã va
înþelege.

Dl Spiru Haret, ministru al Instrucþiunii Publice ºi Cultelor: Eu am înþeles
prin tehnologie aplicarea mecanicii la studiul organelor maºinilor.

Contabilitatea, dlor, este de tot uºoarã ºi cui alt aº fi putut-o da decât pro-
fesorului de matematicã?

Cât pentru obiecþiunile dlui Teodorescu, ele se reduc la un singur lucru: de
ce se cer specialitãþi care nu se învaþã în universitate?

Apoi atunci logica d-v. ar fi cã: deoarece la universitate nu figureazã cate-
dra pentru cutare materie, sã nu se predea la liceu.

Limba românã de exemplu nu se predã la universitate; ei bine, urmeazã de
aici cã limba românã sã nu se predea în liceu?

Nu trebuie dlor raþionat aºa, ci din contra; de vreme ce în cursul secundar
se predã geografia, limba românã, trebuie ca ele sã se predea ºi la universitate,
ºi cine vã spune dvs. cã aceste catedre nu se vor înfiinþa la universitate?

La art. 54 s-a fãcut obiecþiunea, cã de ce nu s-au înºirat obiectele care se
vor preda în universitate? Tocmai pentru motivul cã nu trebuie sã închidem de
pe acum poarta pentru studii nouã, care apar ºi se dezvoltã cu vremea.

Dl Teodorescu a mai zis, cã de ce profesorii sã fie plãtiþi la fel ºi a invocat
exemple de aiurea, unde profesorii superiori sunt plãtiþi mai mult decât cei
inferiori.

În Germania ºi Franþa lucrul aºa este, dar la noi este obiceiul vechi admis
de 34 de ani: ca toþi profesorii secundari sã fie plãtiþi la fel.

ªi nu vedeþi dlor cât de greu, dacã nu imposibil, ar fi sã renunþãm la obi-
ceiul acesta? Noi cãutãm sã facem o lege cât se poate de imparþialã ºi de dreaptã
pentru toatã lumea ºi vedeþi câte greutãþi a întâmpinat pânã acum.
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Apoi dacã am zice noi, bunãoarã profesorului de limba francezã: d-ta erai
egal în platã cu cel de limba românã, dar de mâine înainte vei fi plãtit mai puþin;
vedeþi la ce nemulþumire am da loc? Am da loc la protestãri nenumãrate, ceea
ce ar fi cii atât mai rãu cu cât aceste protestãri ar avea o aparenþã de dreptate.

Este o stare de lucruri stabilitã, care, bunã sau rea cum este, trebuie sã o lã-
sãm aºa pânã va veni vremea sã se îndrep-teze lucrurile de sine.

Acestea sunt explicaþiunile ce am avut de dat la obiecþiunile dlui Teodo-
rescu ºi Buescu.

ªedinþa din 17 februarie 1898

La discuþia articolului 62 deputatul C. Nacu vorbeºte despre diferitele articole
privitoare la chestiunea recrutãrii corpului profesoral universitar. Mai iau cuvântul de-
putatul C. Ciocazan ºi raportorul legii C. Dimitrescu-Iaºi. Apoi rãspunde Haret.

Dl Spiru Haret, ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: dlor deputaþi,
voi rãspunde îndeosebi la douã preocupãri ale dlui Nacu1 ºi anume: în ce
priveºte examenele ºi profesorii onorari.

Pentru examene, proiectul de lege prevede cã se pot face ºi de profesori ºi
de agregaþi ºi de docenþi. Prin urmare, cred cã va fi o mare uºurare pentru
facultãþile încãrcate. Legea însã mai vorbeºte ºi de dispoziþiunile regulamentare
în privinþa examenelor ºi cred cã acolo are sã fie uºurarea cea mai mare. Chiar
astãzi facultatea de drept este prea încãrcatã, pentru cã examenele se fac înaintea
unui juriu, pe când cred cã ar fi de ajuns sã se facã înaintea unui singur profesor.

Cât pentru dreptul profesorilor onorari de a fi alegãtori în colegiul univer-
sitar, aceasta este o chestiune care priveºte mai mult legea electoralã.

La preocupãrile dlui Ciocazan2 s-a rãspuns pe larg: eu cred cã nu sunt fon-
date. Cred din contra cã la medicinã ºi la drept vom avea foarte mulþi docenþi, cãci
sunt o mulþime de tineri care doresc sã se afirme ºi pe care nu cautã decât o tribunã
de unde sã se punã în evidenþã. Cum credeþi cã se vor uita ei la o leafã de 200 lei
ºi vor refuza sã beneficieze de avantagiile ce le oferã situaþiunea de docenþi?

1. Constantin Nacu (1844–1920) avocat, profesor la facultatea de drept din Bucureºti,
un vechi membru al partidului liberal, a fost ministru de finanþe, de instrucþie publicã, de
interne, a fãcut parte din toate parlamentele ºi ca partizan al guvernului ºi ca opozant.

2. Constantin Ciocazan (n. 1854), fost ofiþer, avocat În Craiova, ajutor de primar acolo,
a fost ales pentru prima datã în Parlament în anul 1883, membru al Partidului Naþional Libe-
ral, dar uzând totdeauna de dreptul sãu de critica, de câte ori i se pãrea lui cã trebuie s-o facã.
Se ocupã de miºcãrile culturale în oraºul sãu.
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ªedinþa din 18 februarie 1898

La art. 89 care se ocupã de învãþãmântul farmaceutic au vorbit deputaþii C. Dobres-
cu-Argeº, C. Arghir ºi P. S. A urelian. Urmeazã aici rãspunsul ministrului Haret.

Dl Spiru Haret, ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: dlor deputaþi,
s-a prezentat mai de mult Camerei un memoriu din partea unor farmaciºti, prin
care se cerea constituirea ºcoalei de farmacie. în mod independent de facultatea
de medicinã. Pãrerea aceasta vãd cã e susþinutã de dl Aurelian ºi alþii.

Dl P. S. Aurelian: Daþi-mi voie a vã spune cã pãrerea pe care am susþinut-o
azi, e pãrerea mea proprie.

Dl Spiru Haret, ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: Pãrerile
acestea vin din mai multe pãrþi. Ei bine, pãrerea mea este de a nu se separa
ºcoala de farmacie de facultatea de medicinã ºi am mai multe motive pentru
aceasta. Mai întâi nu aº gãsi cã e un motiv suficient ca, dacã în strãinãtate ºcoala
de farmacie ar fi separatã de facultatea de medicinã sã o separãm ºi noi. Dar eu
nici nu cunosc vreo þarã unde sã existe aceastã separaþie, afarã de Franþa ºi
anume ºcoala din Paris unde sã existe aceastã separaþie.

Dar mijloacele de care dispune Franþa noi nu le avem. Primul motiv ar fi
dar cheltuiala ºi aceasta nu e un motiv de ordine secundarã, cãci noi tindem la
o centralizare a serviciilor facultãþilor tocmai pentru a face economii în cheltuie-
lile statuilui ºi eu cred cã acum nu este momentul de a spori aceste cheltuieli.

Deci pentru moment nu vãd nevoia de a se separa ºcoala de farmacie de
facultatea de medicinã.

O altã pãrere emisã de dl Aurelian este cã ºcoala de farmacie sã confere
douã grade de titluri. Acesta este vechil sistem francez astãzi înlãturat dupã care
se conferea douã feluri de titluri farmaciºtilor: unul era titlul de farmacist
propriu-zis, ºi altul de farmacist de gradul al doilea, care se mai numeau ºi erbo-
riºti. Eu cred cã nu este bine sã reîncepem noi un sistem care a fost pãrãsit de
Franþa ca nepractic. Dl Aurelian are temerea cã nici peste zeci de ani nu vom
putea avea farmaciºti la þarã; pot însã asigura pe dl Aurelian cã atât timp cât far-
maciºtii ce ies din ºcoli vor gãsi debuºeu în oraºe, vor avea o diplomã superioarã
sau una inferioarã, tot nu vor merge la sate; iar când ei nu vor mai gãsi locuri în
oraºe, atunci prin forþa lucrurilor, se vor duce ºi în sate, spre a înfiinþa farmacii.

Prin urmare, eu sunt de pãrere ca ºcoala de farmacie sã nu se separe de
facultatea de medicinã ºi nici sã se confere douã feluri de diplome de farmacist.

(Dezbaterile Adunãrii Deputaþilor. Sesiunea ordinarã 1897–1898, p. 493, p. 501, p. 517, p.
595, p. 584.)
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Discurs în Senat în discuþia legii învãþãmântului secundar ºi
superior. ªedinþa din 18 martie 1898

Dupã ce fusese votatã de Camerã, Haret aduce legea sa în dezbaterea Senatului.
Raportor a fost ales G. Meitani(52), care a citit raportul sãu în ºedinþa de la 10 martie. La
11 martie încep discuþiunile, care þin pânã la 19 martie, când se voteazã luarea in con-
sideraþie. Vorbesc: V. A. Urechiã, G. Mârzescu, M. Tzoni, Valerian-Ursianu, Titu
Maiorescu, Grigore ªtejãnescu ºi Haret. Începându-se discuþia pe articole, în zilele de
19, 20 ºi 21 martie iau cuvântul: Nicolae Ionescu, Meitani, raportorul, Mitropolitul
Moldovei, G. Mârzescu, C. Climescu, Episc. de Huºi, N. Micescu(53), Valerian-Ursianu,
dr. N. Manolescu, Gr. ªtefãnescu, Episcopul de Râmnic ºi C. Racoviþã. În ziua de 21
martie legea se voteazã cu unanimitatea senatorilor prezenþi (70 voturi).

Urmeazã discursul lui Haret în discuþia generalã. La discuþia pe articole, el a dat
mai mult scurte lãmuriri, care nu se reproduc aici.

Dl Spiru Haret, ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: dlor senatori,
dupã aþâþi oratori distinºi ºi competenþi în materie, care m-au precedat la tri-
bunã, în chestiunea legii învãþãmântului secundar ºi superior, sarcina mea nu
este uºoarã: pentru cã, afarã de mulþimea chestiunilor pe care trebuie sã le ating,
voi avea sã sufãr ºi comparaþiunea, puþin avantajoasã pentru mine, cu oratorii
care m-au precedat, cu talent de vorbire ºi cu expunere frumoasã.

De aceea cer de la început indulgenþa D-voastrã, dacã vã voi obosi, poate,
cu multele chestiuni care le voi trece în revistã, ºi dacã nu voi fi la înãlþimea
celor care au vorbit înaintea mea.

Dlor, chestiunea care de patru luni de zile este în dezbaterea Parlamentului,
este desigur una din cele mai însemnate, din cele mai capitale, printre
chestiunile care de demult au venit în dezbaterea Camerelor române.

Importanþa stã, nu numai în materia ce este în discuþiune, dar ºi împreju-
rãrile deosebite în care se aflã ºcoala noastrã.

În adevãr, când o instituþiune oarecare este legiferatã într-un fel, bun sau rãu,
ea are cel puþin o normã, care te face sã ºtii ce sã îndreptezi ºi cum sã îndreptezi.
Dar când unei instituþii îi lipseºte cu desãvârºire legea, este lucru foarte grav. ªi
mai ales când instituþiunea aceea este una din cele mai complicate ce existã, din
cele mai delicate în mecanismul ei, din cele care ating interesul cel mai vital al
þãrii, ºi cu un rãsunet mai depãrtat în viitor, atunci chestiunea are o importanþã
încã mai mare de cum ar fi avut pentru o altã instituþiune oarecare.

Ei bine, domnilor, tocmai acesta este cazul cu instrucþiunea noastrã publicã:
pânã mai deunãzi pentru toatã, iar acum numai pentru învãþãmântul secundar ºi
superior, deoarece celui primar i s-a dat deja legea din 1896.

Învãþãmântul secundar ºi superior, însã, astãzi nu are nicio lege care sã-l
conducã. ªi sã nu vã surprindã afirmaþiunea aceasta, cãci aºa este. Cu numele
existã o lege, cea din 1864, dar numai cu numele.
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Dl Urechiã1 a avut mai deunãzi curajul ºi francheþa a spune cum s-a fãcut
acea lege: într-o noapte. Aceasta explicã pentru ce legea aceasta prezintã o mul-
þime de anomalii, nepotriviri, uitãri contraziceri. Cauza este cã e fãcutã în grabã,
cu elemente care erau bune în sine, dar care nu au avut vreme sã-ºi gãseascã
formula lor definitivã.

Aceasta a fost cauza, cã încã de la început pãrþi din lege au cãzut în desue-
tudine. Sunt pãrþi care chiar de la început nu au fost aplicate. Aceasta a fãcut
încã de la 1866 pe dl. Strat2 sã vinã cu un proiect de lege modificator. Ba chiar,
deºi legea se promulgase abia la 5 decembrie 1864, deja la iunie 1865 a venit
un decret domnesc, care a modificat unele pãrþi dintr-însa3.

Dl colonel V. Obedenau: Era Statutul.
Dl Spiru Haret, Ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: Statutul înce-

tase. De atunci încoace, lucrul a mers agravându-se. Au fost dispoziþiuni care au
fost aplicate câtva timp ºi la experimentare s-au dovedit cã nu sunt bune. Au fost
dispoziþiuni care se anulau cu altele chiar din lege, cãci erau în opoziþiune unele
cu altele, ºi atunci au cãzut în desuetudine ºi unele ºi altele.

Au fost dispoziþiuni care au fost modificate prin legi parþiale ºi care nu
totdeauna au intrat în mod perfect în economia generalã a legii din 1864. Au fost
alte dispoziþiuni care au fost modificate prin regulamente ºi altele care au fost
lãsate uitãrii pur ºi simplu. La 1886 eu am fãcut socoteala stãrii legii din 1864, aºa
precum era pe atunci în aplicaþiune, ºi am gãsit cã din 418 articole ce cuprindea
legea, erau 188 care nu se mai aplicau, va sã zicã aproape jumãtate. De atunci
încoace, pe lângã cã a venit legea învãþãmântului primar, care a lãsat la o parte o
mulþime de pãrþi din legea aceasta, dar, deoarece timpul a mai curs de la 1896, ºi
deoarece lucrarea de descompunere a legii a urmat, am ajuns la rezultatul cã nu
mai sunt în picioare poate nici douãzeci de articole din legea de la 1864.

Iatã starea în care ne aflãm. Prin urmare alcãtuirea unei legi este de cel mai
mare ºi mai urgent interes pentru þarã; este un lucru care nu mai sufere întârziere.
Sã nu se zicã cã mâine vom face o lege mai bunã, ºi sã mai aºteptãm sã mai luãm
cutare ºi cutare informaþiune, trebuie sã facem acum ceva, chiar dacã ar trebui sã
facem o lege mai imperfectã, cãci trebuie sã avem o lege, o normã dupã care sã
ne conducem. Mai bine este sã aºteptãm o lege perfectã, ºi pânã atunci sã nu
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1. Vasile A. Urechiã (1834–1901), profesor universitar, scriitor ºi om politic, a fost
înainte de unirea principatelor, directorul ministerului de Instrucþiune din Moldova, iar în
epoca loviturii de stat de la 1864 era chiar secretar general al ministerului (1864–1866); a
mai fost secretar general în 1867–68, iar în 1881–82 a fost ministru de instrucþie.

2. Ioan Strat, jurist, profesor la facultatea de drept ºi om politic, a fost ministru de
Instrucþie în anii 1866–1867. Nu pot ºti de ce Haret vorbeºte de el ca de un om în viaþã, cãci
murise pe la 1876 sau 1881 dar nu pot preciza.

3. Nu pot spune la ce anume face aluzie Haret, cãci în colecþiunea legilor instrucþiei nu
am gãsit la data citatã niciun decret sau regulament privitor la vreo modificare a legii din
1864.
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avem niciuna, mãcar imperfectã? Vã întreb pe D-voastrã dacã mai are cineva
curajul sã lase sã dureze mai mult situaþiunea aceasta? Cu acestea rãspund la
unele obiecþiuni ce s-au fãcut legii, ºi vom vedea în cursul discuþiunii dacã obiec-
þiunile ce s-au fãcut legii sunt în adevãr îndestul de fondate sau dacã au gradul
de gravitate pe care-l atribuiesc cei care au vorbit înaintea mea.

Dlor, multe se vor putea imputa proiectului de faþã, dar desigur o imputare
nu i se va putea face, anume: cã nu a fost îndestul de studiat. Am curajul sã
vorbesc aºa, pentru cã nu-mi fac mie o laudã cu aceasta, ci fac laude unei întregi
pleiade de oameni, care de ani întregi lucreazã pentru legea aceasta.

Nu se va putea zice, dar, cã e o lege alcãtuitã într-un birou, de un ºef oare-
care, ºi într-o sesiune mult încãrcatã de lucrãri. În proiectul acesta este adunatã
munca a 15 ani ºi a unui ºir întreg de oameni, toþi competenþi în materie.

ªi-mi pare bine cã diferiþi oratori au recunoscut lucrul acesta, cãci aceasta
mãreºte autoritatea proiectului în ochii D-voastrã. (Aplauze).

Nu m-am dat la o parte de a utiliza tot ce s-a fãcut înaintea mea.
Am declarat ºi la Camerã, ºi nu scap ocaziunea sã o repet ºi aici: n-am vrut

sã fac o lucrare personalã. Dacã aº fi vrut sã o fac, poate nu mi-ar fi lipsit mij-
loacele de a face o lucrare care sã se cheme a lui Haret, ºi poate n-ar fi fost
tocmai absurdã de sus pânã jos.

Dar mi-am zis cã o lege, mai ales o lege vastã ºi complicatã ca aceasta, are
cu atât mai mulþi sorþi de a satisface þara, cu cât un mai mare numãr de oameni
îºi vor vedea oglindite într-însa dorinþele, aspiraþiunile ºi nevoile lor.

De aceea am cãutat sã fac ca aceastã lege sã fie urmarea logicã a lucrãrilor
anterioare, iar nu sã fie ca un corp strãin intrat într-un corp organizat.

Acesta ºi nu este altul motivul pentru care vedeþi bãrbaþi de opinii publice
diferite vorbind asupra proiectului de faþã în mod cu totul independent de
vederile lor politice. Este o lucrare care sper cã va conveni trebuinþelor þãrii, iar
nu numai cutãrui grup de cetãþeni, dupã cum trebuie sã fie o lege organicã, care
nu se schimbã dintr-o zi într-alta: dovadã cã sunt 34 de ani de când se doreºte o
asemenea lege, ºi încã nu este înjghebatã.

De aceea trebuie fãcutã cu o îndoitã bãgare de seamã, iar nu ca o lege care
se poate schimba oricând.

Bineînþeles, vorbesc de schimbarea ei totalã, iar nu parþialã, ºi aici încã fac
o deosebire între proiectul ce prezint aprobãrii D-voastrã ºi legea din 1864.

Aceastã lege a avut un mare defect, dupã pãrerea mea, anume: era în aºa fel
alcãtuitã, încât nu te puteai atinge de dânsa decât dând-o toatã jos. Dacã ar fi
timp ºi dacã nu m-aº teme sã vã obosesc, aº putea lua ca exemple pãrþi din ea,
în care cu multã greutate ai intra, fãrã a atinge economia generalã a legii: altele
sunt cu totul neaccesibile, ºi sunt unele reforme cerute de ani întregi, care din
aceastã cauzã, nu s-au putut realiza.

Eu sper cã proiectul de faþã nu va avea inconvenientul acesta, ºi cã va suferi
modificãri parþiale, pentru ca sã se þinã la curent cu miºcarea generalã a þãrii. În
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adevãr, nu trebuie sã-ºi facã cineva iluziunea, când face o lege, cã o face pentru
eternitate, ºi nici nu trebuie sã fie aºa, cãci þara se schimbã dintr-o zi într-alta ºi þara
noastrã, mai mult decât altele, ºi când face cineva o lege ºi gândeºte sã facã
dintr-însa un fel de biblie, în care nici virgulele sã nu se poatã schimba, printr-a-
ceasta condamnã însãºi legea, care în curând va fi aruncatã la o parte ca un corp
vãtãmãtor, care jeneazã mersul instituþiunii pe care tocmai trebuie sã o favorizeze.
Aºa s-a întâmplat cu legea din 1864, care, neputându-se potrivi gradat dupã tre-
buinþele þãrii, a condus la acest rezultat, cã de la un timp încoace numai favorizeazã
progresul instrucþiunii ºi al þãrii, ci din contrã, este o piedicã pentru acest progres.
O sã ziceþi cã cu toate acestea ºcoalele româneºti au mers înainte în anii aceºtia.
Da, dar eu rãspund cã ºcoala a mers înainte nu din cauza legii din 1864, ci pentru
cã nu putea sã nu meargã înainte, chiar ºi fãrã acea lege: însã este o vreme de când
legea din 1864 nu numai cã n-a mai favorizat progresul instrucþiunii ºi al þãrii, dar
din contrã þara a mers înainte, târând în miºcarea ei legea, aºa cã în loc ca þara sã
fie precedatã de lege în miºcarea ei de dezvoltare, s-a întâmplat tocmai din contrã.

Din acest punct de vedere, noi am pierdut mulþi din paºii ce am fi putut face
înainte în aceºti 34 de ani ºi eu sunt convins cã, dacã aceastã reformã s-ar fi putut
face pela anii 1876 sau 1880, când a fost momentul cel mai favorabil, astãzi am
fi cu totul altceva în ceea ce priveºte miºcarea culturalã. Dar de ce sã mai regretãm
trecutul? Sã facem mai bine ce vom putea, pentru ca sã câºtigãm timpul pierdut,
ºi sã facem paºii dubli, pentru ca sã recâºtigãm drumul pe care nu l-am fãcut.

S-ar cuveni acum sã intru de-a dreptul în dezbaterea chestiunilor citate de
oratorii precedenþi, însã socotesc cã mai întâi se cuvine sã curãþ terenul de douã
obiecþiuni, de douã incidente ridicate de dl Maiorescu1 în vorbirea d-sale de ieri,
ºi care nu sunt de naturã ºcolarã.

Dl Maiorescu s-a plâns de nepublicarea pânã astãzi a dezbaterilor Camerei
asupra legii instrucþiunii publice. Fãrã îndoialã, este de regretat cã s-a întâmplat
aºa; dar nu ºtiu dece dl Maiorescu avea aerul de a-mi adresa mie sau guvernului
imputarea aceasta. Guvernul nu are niciun amestec în publicarea proceselor
verbale ale Camerei. Imputarea se adresa dar mai mult Camerei surori, decât
guvernului. Dar, desigur, dl Maiorescu n-a avut aceastã intenþiune.

Oricum ar fi, guvernul ar fi în dreptul sãu dea a nu rãspunde asupra acestui
punct. Cu toate acestea, cred cã e bine sã vã dau explicaþiunea acestei întârzieri.

Întârzierea a provenit de acolo cã principalul orator care a fost pe breºã2 tot
timpul discuþiei, a fost bolnav mai multã vreme, ºi n-a putut sã-ºi revizuiascã
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1. Titu Maiorescu (1840–l917), scriitor, profesor de logica ºi istoria filosofiei la Uni-
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diferite obiecþiuni alãturi de ministru. E vorba de C. Dimitrescu-Iaºi, raportorul legii.
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discursul sãu ºi deºi s-ar fi putut publica celelalte discursuri, aceastã publicare
ar fi fost inutilã, pentru cã nu s-ar fi înþeles nimic din ea, în lipsa discursurilor
ce nu puteau încã apãrea. Acum însã persoana, despre care vorbesc s-a îndreptat
de vreo douã zile ºi discursurile se vor publica în curând.

Dl St. Perieþeanu-Buzãu: Cine a fost acel principal orator?
Dl Spiru Haret, ministru al instrucþiunii publice ºi culte: Nu cred cã este

trebuinþã sã-i spun numele.
Dl Maiorescu a mai vorbit ºi de douã schimbãri, care s-ar fi introdus în

textul proiectului de lege votat la Camerã. ªi asupra acestui punct doresc sã nu
rãmânã vreo îndoialã în spiritul d-v.

Se înºealã pe deplin dl Maiorescu. A fost indus în eroare de afirmaþiuni ce
nu erau exacte. Iatã, dlor, despre ce este vorba.

La art. 35, în cursul dezbaterilor delegaþilor Camerei, se admisese oarecare
modificãri la proiectul guvernului, care necesitau suprimarea cuvântului
„definitiv“ la aliniatul IV ºi V de la art. 35.

Aºa s-a ºi fãcut, raportorul a ºters cuvântul în exemplarul sãu.
S-a întâmplat însã cã în exemplarele imprimate cuvântul a rãmas neºters.

Dar la discuþia publicã pe articole, raportorul a atras atenþiunea Camerei asupra
ºtergerei cuvântului „definitiv“. Acest lucru, de altmintrelea, s-a recunoscut ºi
în raportul comitetului delegaþilor Senatului ºi, prin urmare, orice îndoialã tre-
buie înlãturatã.

Cât despre celãlalt incident, acel privitor la art. 49, dl Maiorescu s-a bazat
pe un articol din jurnal, ºi încã de un jurnal care se ºtie cã nu prea alege armele
cu care se luptã. M-a mirat ca din partea d-sale, vechi parlamentar ºi fost mem-
bru în guvern de atâtea ori, sã poatã veni cu o învinovãþire aºa de gravã nu
guvernului, ci Camerei, bazatã numai pe un articol din jurnal. Zic cã acuzarea
nu se aduce guvernului, fiindcã guvernul nu are niciun amestec în afacerea
aceasta. Nu guvernul a trimis legea de la Camerã aici, ºi nu guvernul a tipãrit
legea care vi s-a înaintat.

Repet, însã, nu este nimic exact în toatã aceastã poveste, nimic. La art. 49
s-a prezentat un amendament, care cerea oarecare modificãri la proiectul guver-
nului: amendamentul acela a fost discutat în comitetul delegaþilor Camerei, ºi
comitetul delegaþilor, era dispus sã-l respingã pe de a-ntregul, ºi numai dupã
insistenþa mea s-a decis sã primeascã o parte din el ºi anume: ca pedeapsa
cenzurei sã nu o poatã aplica Ministrul decât cu avizul conform al Consiliului
permanent. Restul dispoziþiilor propuse de guvern a rãmas neschimbat. Iatã, dlor,
cum s-au petrecut lucrurile.

Cã s-a afirmat în urmã post factum, cã s-a schimbat amendamentul ºi a fost
modificat, acestea pot sã fie articole bune de gazetã, dar nu pot fi luate de bazã
într-o discuþiune serioasã.

Sã trecem acum dlor, la discuþiunea legii însãºi.
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Fãrã îndoialã nu vã veþi aºtepta de la mine ca sã iau una câte una, toate
chestiunile atinse de d-nii oratori, care m-au precedat, cãci mi-ar trebui trei,
patru zile ca sã egalez rãspunsul meu cu cuvântãrile dlor. Dar sunt pãrþi pe care
le voi putea atinge ºi lãmuri, când se va discuta legea pe articole, ca sã nu se
facã discuþiune de douã, trei ori asupra lor. Pe acelea le voi lãsa acum de o parte
ºi voi vorbi numai de pãrþile principale ale proiectului.

În prima linie, vine chestia bifurcãrii.
Dlor, chestiunea aceasta, care la Camerã a dat loc la foarte lungi discuþiuni,

constat cã la Senat a fost tratatã mult mai repeDeºi mã bucur de aceasta, pentru
cã este dovadã cã dezbaterile ce au urmat la Camerã n-au fost inutile ºi cã ele
au lãmurit nu numai pe d-nii deputaþi, dar ºi pe mulþi din d-voastrã.

În adevãr, din toþi cei ºase oratori care m-au precedat, nu este decât dl Gr.
ªtefãnescu1 care s-a pronunþat întrucâtva în contra sistemului; ceilalþi l-au admis
fãrã rezervã.

Natural cã calitatea ºi înalta situaþiune ce ocupã în învãþãmânt dl
ªtefãnescu, mã obligã sã nu las sã treacã cu uºurinþã îndoielile d-sale.

Dlor, sã vã arãt în ce constã chestiunea aceasta. Situa-þiunea de astãzi este aºa:
Noi avem în þarã douã feluri de ºcoli secundare pentru bãieþi: sunt ºcoli

clasice ºi ºcoli reale; aceasta numai cu numele, cãci veþi vedea cã niciuna nu-ºi
meritã numele.

Învãþãmântul clasic este cel mai vechi, el dispune de 16 licee ºi vreo 17
gimnazii. Celãlalt învãþãmânt, este introdus mai de curând: n-are decât un liceu
real ºi vreo câteva gimnazii de patru clase.

Când s-au înfiinþat ºcolile acestea, gândul fondatorilor lor era ca unele
dintr-însele sã dezvolte spiritul copiilor în direcþiunea învãþãmântului clasic,
bazatã pe literatura ei, pe filosofia anticã, iar învãþãmântul real sã-l dirigã în
sensul ideilor moderne.

De fapt, lucrul nu s-a petrecut aºa, pentru cã trebuinþele moderne sunt aºa
de mari, încât nu era cu putinþã ca cineva sã consacre acei 7 ani de viaþã, pentru
ca sã se delecteze numai cu versurile lui Virgiliu ºi Homer ºi cu filosofia lui
Platon, ºi sã nu aibã cunoºtinþele necesare timpului în care trãieºte el astãzi.

S-a simþit, dar, nevoie ca acest învãþãmânt clasic sã fie îmbuibat de învãþã-
mântul real, cãci ce altceva este matematica, ºtiinþele naturale, geografia ºi
celelalte, dacã nu pãrþi din învãþãmântul real?

De altã parte, ºcolilor reale propriu-zise, iarãºi nu li s-a dat toatã dezvol-
tarea de care aveau ele trebuinþã, pentru ca acest învãþãmânt sã fie un
învãþãmânt complet.
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Astfel dar, cele douã învãþãminte s-au jenat unul de altul, ºi niciunul n-a
cãpãtat dezvoltarea pe care o reclamau.

Situaþiunea aceasta nu ne preocupã numai pe noi; în toate pãrþile lumii se
preocupã oamenii speciali, de aceastã foarte gravã chestiune.

În adevãr, când ia cineva unui viitor cetãþean, cei mai buni ani de muncã ai
vieþii lui, anii în care se formeazã omul ºi fiziceºte ºi intelectualiceºte, ºi-i con-
sacrã unor studii care nu dau tânãrului destule arme pentru a fi pregãtit în lupta
vieþii, aceasta este un lucru foarte serios, cu atât mai serios, într-o þarã unde
ºcolile secundare þin loc de multe altele.

Mai mic ar fi inconvenientul într-o þarã unde nu ar urma în ºcolile secun-
dare decât cei nãscuþi pe trandafiri. Când aceºtia nu vor fi bine înarmaþi pentru
lupta vieþii, nu prea le pasã, cãci au luptat pentru dânºii pãrinþii lor, adunându-le
avere: aceºtia pot sacrifica 7, 8 ani ca sã citeascã numai versurile lui Virgiliu.

Însã nu este aºa la noi. La noi ºcoalele secundare þin loc de toate. Cine vrea
sã fie cu un bagaj mai mare decât învãþãmântul primar, nu are la dispoziþie decât
gimnaziul ºi liceul prin urmare, la noi gimnaziul ºi liceul este dator sã rãspundã
la o sumã de trebuinþe. Apoi dacã gimnaziul ºi liceul ar fi fãcute numai dupã un
singur tip, ele ar rãspunde numai unei singure trebuinþe, ceea ce, desigur, nu
poate sã convinã þãrii.

Cum? O þarã care are pretenþiunea justificatã de a fi intratã în viaþa moder-
nã, care are trebuinþe de toate soiurile, sã nu punã la dispoziþiunea fiilor sãi
decât un singur fel de ºcoalã?

Este logic aceasta? Evident cã nu, mai ales cã programul unui liceu clasic
este cel mai puþin potrivit pentru viaþa noastrã de astãzi. Cine s-a gândit vreo-
datã sã se serveascã de filosofia lui Platon pentru trebuinþele vieþii de toate
zilele? Frumos lucru este filosofia lui Platon, mai ales cã a servit întrucâtva de
fundament filosofiei de azi. Dar nu cu filosofia lui Platon putem trãi azi, nu cu
dânsa ne hrãnim, nu cu dânsa putem duce lupta pentru viaþã, sau dacã contribuie
la ceva este în aºa de micã mãsurã, încât e indispensabil ca, pe lângã dânsa, sã
se dea armele reale de luptã pentru viaþã,

Un învãþãmânt pur clasic sau real numai în închipuire, n-ar rãspunde la
trebuinþele þãrii, ºi dacã ar rãspunde la o micã parte din ele, dar nu ar rãspunde
la tot. Avem nevoie de un învãþãmânt real. Dar, dupã cum v-am spus, la noi
învãþãmântul acesta a fost parcã un fiu vitreg, pentru cã nu ºi-a primit pânã
astãzi toatã larga dezvoltare la care avea drept ºi pentru cã, chiar de la început,
a fost introdus cu timiditate, aºa încât a fost discreditat. Am putea sã vorbim
mult asupra lucrului acestuia.

Introducerea învãþãmântului real este destul de recentã, pentru ca toate
incidentele dezvoltãrii lui, la noi sã fie prezente în memoria oricui. Dar aceasta
nu ar prezenta decât un interes retrospectiv, ºi niciunul pentru discuþia de azi.

În faþa acestei situaþiuni, proiectul cautã sã prezinte un sistem, care sã
reuneascã avantajele ºi ale învãþãmântului clasic ºi pe ale învãþãmântului real,
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ºi sã facã ca învãþãmântul secundar sã dea tinerilor mijloace mai multe de a
lupta în viaþã, decât cele pe care le dã învãþãmântul de azi. Aceasta a dat loc la
ceea ce se numeºte „bifurcare“ sau „trifurcare“.

S-a discutat cu atâta aprindere asupra acestei chestiuni, încât s-ar putea cre-
de cã cine ºtie ce mare lucru este. În fapt nu este aºa, vã voi dovedi cu bifurcarea
prezentatã în art. 3 este un lucru foarte simplu, care se realizeazã foarte lesne, ºi
care constituie un progres foarte însemnat asupra sistemului de azi ºi ca econo-
mie de timp, ºi ca economie de personal.

Ce se întâmplã astãzi? Sã iau spre exemplu oraºul Slatina ºi oraºul Mãgu-
rele. La Slatina este un gimnaziu real, la Mãgurele un gimnaziu clasic. Copilul
care s-a nãscut la Slatina urmeazã vrând nevrând gimnaziul real, cel care s-a
nãscut la Mãgurele, urmeazã, vrând nevrând, gimnaziul clasic.

O voce: Este rãu ºi aºa.
Dl Spiru Haret, ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: Cum este mai

rãu? Cum este azi, sau cum propun eu?
Dupã cum stã lucrul azi, bifurcarea se face din clasa a IV-a primarã, ºi se

face în mod forþat, cãci bãiatul nu are alegerea: dacã s-a nãscut la Slatina va fi
realist; dacã s-a nãscut la Mãgurele, va fi clasicist.

O voce: Sã se ducã la Slatina.
Dl Spiru Haret, ministru al Cultelor ºi Instrucþiuni Publice: Dar dacã nu-i

dã mâna? Dacã ar putea sã se ducã la Slatina, ar putea sã se ducã ºi în Germania.
Dar dacã faci ºcoli, trebuie sã le faci ca mijloace de dezvoltare, puse la înde-
mânã, pentru ca copilul sã poatã alege, nu de nevoie, dar dupã cum trebuinþele
ºi facultãþile lui îl îndeamnã sã se dezvolte.

Prin urmare, logica sistemului de astãzi ar fi ca fiecare, oraº sã aibã un
gimnaziu real ºi unul clasic.

ªi încã ºi mai mult: ar trebui ca fiecare gimnaziu real, sã aibã complimentul
sãu, liceul.

Lucrul acesta nu va fi cu putinþã sã se facã. Cum vom putea sã facem la
Slatina de exemplu, un gimnaziu real ºi unul clasic în acelaºi timp? Ar fi o
cheltuialã foarte însemnatã, fiindcã un gimnaziu costã peste 60.000 lei pe an. ªi
mai este ceva. Suni unele localitãþi, – nu ºtiu dacã Slatina este în categoria aceasta,
dar vorbesc în general, – unde nu ar fi nici studenþii necesari. Dacã e vorba de o
localitate unde sunt 4.000 de locuitori, de unde vreþi sã luaþi studenþi pentru douã
gimnazii? Logica lucrului te conduce sã vezi imposibilitatea sistemului acestuia,
dacã e vorba sã-l prezentãm în mod complet, cum trebuie sã fie prezentat.

Va sã zicã, pânã acum am constatat, în sarcina sistemului actual, cã impune
bifurcarea la o vârstã prea fragedã, la vârsta de 11 ani: al doilea, cã aceastã
bifurcare nu este lãsatã la alegerea copilului, de vreme ce el trebuie sã urmeze
ºcoala pe care o are la îndemânã, iar nu pe aceea care i-ar conveni mai bine,
supozând(54) cã la vârsta de 11 ani ar putea alege, ceea ce nu se poate admite; ºi
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în fine, este consideraþia cheltuielilor de personal, de local ºi de altele: o
mulþime de greutãþi, la care dã loc aplicarea sistemului de faþã.

Dlor, gimnaziul, în sistemul de astãzi, fie real, fie clasic, este destinat sã
formeze un tot independent de clasele superioare.

Forþa lucrurilor ne duce la aceasta, ºi în prima linie împrejurarea, dupã cum
cred, cã multã vreme, poate niciodatã, nu vom putea face ca în fiecare oraº unde
este gimnaziu sã facem liceu complet. În orice caz, aceasta nu se poate acum, ºi
multã vreme nu se va putea.

Apoi atunci, copiii, care se aflã în oraºele unde nu se aflã decât un singur
gimnaziu cu 4 clase, ce rost au? Dacã vor rãmâne numai cu gimnaziul, ºi dacã
acel gimnaziu nu dã un cerc complet de cunoºtinþe, dupã cum se exprimã
proiectul, acei copii vor fi ca ºi când nu ar fi nimic, mai bine nu le facem ºcoalã.

Se impune o primã reformã în legea din 1864, ca gimnaziul sã fie rotunjit,
ca sã constituie un tot independent, aºa cã, cel care va urma, dacã împrejurãrile
îl vor opri sã meargã mai departe, sã se foloseascã cu ceva din învãþãtura lui.

Dl Vicepreºedinte: Vã rog, domnule ministru, sunt orele 5, sã-mi daþi voie
a consulta Senatul pentru prelungirea ºedinþei.

Dl Spiru Haret, ministru al Instrucþiuni Publice ºi Cultelor: dlor senatori,
dacã binevoiþi a prelungi ºedinþa, pânã la 6 ore, mã voi sili sã termin, dar sã mã
iertaþi dacã nu fãgãduiesc pe deplin cã voi termina, cãci nu ºtiu ce extindere va
lua cuvântarea mea.
...............................................................................................................................

Ziceam, cã reforma aceasta, dacã reformã este rotunjimea gimnaziului, aºa
încât sã constituie un tot complet, era uºor a se face chiar în legea din 1864: dar
au venit împrejurãrile, cu facerea ºi refacerea programelor, ca aceste gimnazii
sã fie o creaþiune hibridã, care pânã acum a fãcut destul rãu, dar puþin bine, cu
toate cã ar fi putut sã facã mult bine. Cel dintâi lucru ce mi-am impus, a fost sã
desãvârºesc, sã pun pecetea acestui lucru, ca gimnaziul sã fie un tot complet. De
aceea se spune la art. 3, cã primele patru clase constituiesc un tot complet prin
sine însuºi.

S-a fãcut observaþiunea cã prea sunt înºirate multe materii în aceºti patru
ani. Eu socotesc cã nu e fondatã, cãci nu numãrul materiilor face greutatea, ci
extensiunea; dar aceasta se va hotãrî prin programele analitice ce se vor redacta,
ºi fãrã de care toatã reforma ce se face, n-ar însemna nimic.

Gimnaziul de patru clase va fi adevãrata ºcoalã secundarã popularã, pentru
cã va fi la îndemâna celei mai mari pãrþi din tinerime, ºi va deschide drumul la
o mulþime de cariere. ªcoala primarã dã un învãþãmânt restrâns: ea poate fi de
ajuns pentru carierele cele mai infime din societate, dar sunt alte cariere unde se
cer oarecare cunoºtinþe mai ridicate, fãrã sã fie nevoit cineva sã meargã pânã la
cunoºtinþele reprezentate de întregul liceu. La aceastã trebuinþã rãspunde gim-
naziul. El va fi ºcoala secundarã la îndemâna tuturor, ºi va fi chip sã se înfiinþeze
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oriunde: deja nu e oraº unde sã nu fie gimnaziu, dar gimnaziile viitoare vor
rãspunde mai bine trebuinþelor decât cele de azi.

Trecem acum la altã ordine de idei, realismul ºi clasicismul pentru ca sã-ºi
merite numele, trebuie sã aibã un grad de dezvoltare anumitã. Dacã gradul de
dezvoltare ce le dãm e mai jos decât cel necesar, atunci degeaba punem noi fir-
ma de clasic ºi real pentru cutare sau cutare învãþãmânt: acestea sunt vorbe care
nu însemneazã nimic. În situaþiunea aceasta ne aflãm noi azi.

Sã iau liceul clasic: multã vreme, el nici nu se numea liceu clasic, dar pentru
cã s-a introdus în urmã învãþãmântul real, s-a dat spre deosebire numirea de clasic.

Dar, întreb: ce fel de liceu clasic este acela în care limba latinã se învaþã 23
de ore pe sãptãmânã, pe câtã vreme în Germania, sunt 77 pânã la 82 de ore pe
sãptãmânã ºi nicãieri mai puþin de 40, chiar în þãrile mai puþin înaintate în aceastã
direcþie? ªi pe lângã inferioritatea noastrã faþã de acelea care în mod real dau
învãþãmântul clasic, noi avem inferioritatea ºi din punctul de vedere al perso-
nalului nostru didactic. Profesorii noºtri secundari sunt în mare parte tineri, care
s-au format prin ei înºiºi, la formaþiunea cãrora statul nu a contribuit mai cu ni-
mic: era destul într-o vreme ca cineva sã aibã bacalaureatul ca sã poatã fi
profesor secundar.

Mai târziu s-a cerut licenþa; însã licenþa poate reprezenta o sumã mai mare
de cunoºtinþe, dar nu va sã zicã cã cel ce o posedã ºtie ºi cum sã predea aceste
cunoºtinþe. Metodica noastrã este defectuoasã, sunt puþini profesori secundari
care cunosc metodele cele mai perfecþionate moderne ºi care pot sã le aplice.
Ceilalþi muncesc, pentru ca prin silinþele lor sã compenseze ceea ce le lipseºte.

Prin urmare, cele 23 de ore nu produc la noi nici efectul ce ar produce 23
de ore în Franþa ori Germania. Va sã zicã, pe de o parte, nu avem ore destule, pe
de altã parte personalul nostru didactic n-a fost destul pregãtit, pentru ca chiar
din cele 23 de ore sã tragã foloasele care s-ar putea trage. Ce fel de învãþãmânt
clasic este acesta? Sã nu ne mirãm dar, cã ies-bãieþii din liceu ºi nu ºtiu sã citeas-
cã pe Cesar. Cum sã-l citeascã când n-au avut nici timpul, nici mijloacele nece-
sare, ºi mai ales când dãm dascãlilor 120 de copii în clasã? Nu este posibil sã se
înveþe astfel latineºte.

Aceeaºi situaþiune este ºi cu limba elenã care dispune de 15 ore pe sãptã-
mânã. Este destul sã spun aceastã cifrã, pentru ca se sã vadã ce ficþiune este
învãþãmântul limbii elene la noi.

Aci nici nu este vorba de a se învãþa sã traducã: de multe ori profesorul se
mulþumeºte ca elevii lui sã înveþe sã scrie.

Aº putea foarte bine sã dezvolt cum este organizat ºi învãþãmântul studiilor
reale, ca sã dovedesc cã ºi acela este o curatã ficþiune.

Ei bine, dar odatã ce eram strâns prin împrejurarea cã cele patru clase gim-
naziale trebuie sã fie comune pentru toatã lumea ºi pe de altã parte, pentru cã nu
puteam lungi liceul indefinit ºi cã cu toate astea trebuia sã dezvolt învãþãmântul
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clasic, ca ºi pe cel real, nu rãmânea decât sã despart pe cei care se destinã clasi-
cismului, de cei care se destinã realismului, pentru ca sã aibã toþi timpul de a
învãþa în mod convenabil specialitatea ce-ºi aleg, deoarece pe amândouã deo-
datã nu le puteau face bine; iatã pentru ce învãþãmântul unitar, cum se numeºte
adicã într-o singurã serie de la clasa I pânã la cea din urmã, nu convine.

Pentru ca sã facem un învãþãmânt clasic care sã-ºi merite numele, trebuie
sã lãsãm ºcolarilor timpul ca sã se poatã consacra clasicismului, dar fãrã sã
neglijeze studiile reale indispensabile ºi tot aºa ºi pentru cei care se destinã
învãþãmântului real. Iatã rostul bifurcãrii.

Eu mi-am zis: un copil de 15 ani, care are deja inteligenþa bine dezvoltatã
ºi care consacrã o mai mare parte de timp decât astãzi studiului limbilor antice
– sã vorbim de acestea – mai mult folos va trage în patru ani, decât altul care
le-ar învãþa în 8 clase, însã câte puþin, ºi socoteala este uºor de fãcut.

Cu sistemul bifurcãrii este cu putinþã sã se dea limbii latine un numãr de
ore mai mare decât astãzi, pentru cã se împuþineazã la secþia clasicã numãrul de
ore consacrat studiilor moderne, lãsându-se mai mult timp pentru a se ocupa
ºcolarii de ceea ce face obiectul principal al studiilor lor. Pentru secþia realã tim-
pul cel mai mult e lãsat studiilor reale. Mai logic decât aceasta ce poate fi?
Justific dar ceea ce spuneam adineaori cã nu este nicio inovaþiune în ceea ce se
numeºte bifurcare: deosebirea este numai cã astãzi ea se face de la cl. I ºi eu
propun a se face de la clasa a V-a.

Astãzi ºcolarul este nevoit sã aleagã la 11 ani ºi eu îi dau rãgaz pânã la 15 ani.
Vã las sã judecaþi d-voastrã, care din ambele sisteme este mai bun.
Mi se va spune însã cã la 15 ani, nu este încã momentul ca copilul sã-ºi

aleagã calea, cãci nu are încã mintea destul de coaptã, destul de formatã.
Cred ºi eu cã alegerea ar trebui sã se facã mai târziu, dar în orice caz nu este

bine sã se facã la 15 ani în loc de 11 ani, cum se face astãzi?
Sistemul ce vã propun este cã în loc ca copilul sã facã alegerea la 11 ani,

adicã îndatã ce terminã cursul primar, sã nu o facã decât la 15 ani, când, fãrã
îndoialã, poate mai uºor sã o facã.

Dar proiectul nici nu spune numaidecât ca separarea sã se facã la cutare
clasã. Aceasta este chestiune de program ºi nu eu voi face programele. Neapãrat
cã voi colabora ºi eu la dânsele, dar pentru a le face mã voi adresa la oamenii
cei mai compe-tinþi ºi poate se va gãsi mijlocul de a se face separaþiunea la clasa
VI-a, deºi eu unul mã îndoiesc cã seva putea face aºa. Dar sã presupunem cã
s-ar putea face la clasa a V-a, nu e oare tot mai bine decât astãzi, când se face la
clasa I? Copilul nu este astãzi obligat sã aleagã cutare sau cutare direcþiune,
realã sau clasicã, de la vârsta de 11 ani?

S-a mai zis, dlor, cã va fi greu sã se schimbe sistemul de astãzi în sistemul
celãlalt, cã va trebui sã se schimbe metodele, cãrþile ºi altele.

N-am absolut nicio temere în privinþa aceasta, din contra sunt convins cã
mai uºor va fi sã se aplice sistemul legii ce vã propunem decât sistemul de astãzi
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ºi motivul este foarte uºor de înþeles, cãci sistemul de astãzi este inaplicabil, pe
câtã vreme sistemul legii, chiar greu de ar fi, este cel puþin logic ºi realizabil.

În adevãr, dlor, este imposibil sã se înveþe latineºte cu 23 de ore ºi greceºte
cu 15 ore, dar este posibil sã se înveþe cu 40 de ore ºi 25 de ore, fiindcã în Fran-
þa, de exemplu, se face aºa, ºi dacã francezii pot sã înveþe, de ce nu ar învãþa ºi
Românii, care nu sunt mai puþin inteligenþi decât dânºii.

Cu sistemul de astãzi s-a fãcut experienþa în timp de 24 de ani ºi ºtiþi ce
rezultate a dat.

Cã va trebui sã se schimbe metodele, aceasta se impune.
Credeþi oare cã metodele de astãzi sã mai poatã merge chiar de nu s-ar face

reforma? Fi-vom încã obligaþi a întrebuinþa metode învechite, pe care nimeni nu
le mai întrebuinþeazã? – Desigur cã nu. Schimbarea însã va fi posibilã în sistema
proiectului, pe când cu sistema noastrã de astãzi, ea nu este posibilã.

Este încã cert cã va trebui sã se schimbe cãrþile: dar cãrþile ce vor avea a
face se vor putea face în condiþiuni mai bune, cãci le vom face pentru copii mai
copþi la minte ºi care vor dispune de mai multã vreme. Va fi mai uºor spre exem-
plu, sã facã o gramaticã latinã pentru un curs ce dispune de 40 de ore decât în
condiþiunile de astãzi, când nu se dispune decât de 23 de ore. N-am nicio temere
în aceastã privinþã.

Din cele ce am spus, rezultã cã sistemul propus de art. 3 din proiect, este o
simplã chestiune de program, ºi nimic altceva.

Sã vã dau, domnilor, un exemplu ºi o dovadã: a fost o vreme când limba
latinã începea la clasa I cu 6 ore pe sãptãmânã de fiecare clasã. Eu am apucat
timpul acela: s-a redus pe urmã la 4 ºi 3 ore pe sãptãmânã fãcându-se o reduc-
þiune de 10 ore. Iatã o adevãratã revoluþiune în învãþãmântul limbii latine ºi cu
toate acestea s-a fãcut fãrã nicio greutate. ªi notaþi cã era o revoluþiune în rãu.
În ce va consta revoluþiunea ce va fi sã se facã dupã votarea legii acesteia?

Va trebui sã se ducã limba latinã la clasele mai superioare, punându-se prin
urmare, în condiþiuni mai bune decât este astãzi ºi sã se înlocuiascã în clasele de jos
cu limbi moderne, francezã ºi germanã, care se învaþã mai uºor decât limbile vechi.

Mai având în vedere cã se va da limbii latine, 40 de ore în loc de 23, e evi-
dent cã copiii vor fi puºi în mai bune condiþiuni pentru a o învãþa cu folos. Unde
ar fi dar greutatea schimbãrii?

Limba greacã începe astãzi în clasa a III-a. A fost o vreme când începea în
clasa a IV-a. Eu propun sã se înceapã într-a V-a ºi dacã vom compara starea ce
propun eu, cu aceea de altãdatã, care este deosebirea cea mare dintre amândouã?
Este cã se suprimã limba elenã, din clasa a IV-a: sã fie aceasta o schimbare de
naturã a pune în pericol învãþãmântul nostru secundar?

Dlor, este încã un lucru foarte serios de luat în consideraþiune aici. Unul din
marile noastre neajunsuri de astãzi este lipsa de personal didactic. Nu vorbesc
de calitatea lui. Cu toate câte s-au zis despre ideile mele, în aceastã privinþã, eu
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am convingerea cã în corpul nostru didactic secundar se gãsesc elemente foarte
bune: numai cã prin sistemul nostru le lãsãm de multe ori sã se piardã ºi aceasta
este în parte cauza cã nu facem progresul ce ar trebui sã facem.

Dar, în afarã de aceasta, este lipsã de profesori titraþi. Regretatul nostru coleg,
D. Tzoni, ne spunea cã avem 572 suplinitori, dintre care nu sunt decât 141 licen-
þiaþi, restul e luat la întâmplare, cu bacalaureatul sau cu un an, doi de facultate.

Care este pricina acestei situaþiuni? Este cã noi ne-am purtat ca oamenii
foarte bogaþi – pãcatul naþiunilor tinere,– care nu ºtiu însemnãtatea numerelor.

Ne-am organizat învãþãmântul secundar în aºa fel, cã facem o consuma-
þiune enormã de profesori pentru organizaþia de azi: noi avem trebuinþã pentru
învãþãmântul secundar de 1.300 de profesori, pe când sunt convins cã jumãtate
ar ajunge. Cu organizaþiunea de astãzi a liceelor noastre, fãrã îndoialã cã nu se
va putea face economia de personal; dar cu sistema de birfurcare ºi cu celelalte
dispoziþiuni care sunt în proiect, se tinde acolo.

Fãcându-se aºa ºi statul va putea sã-i plãteascã mai cum se cade, ºi fiind mai
puþini, vor putea fi aleºi mai bine: cãci cu totul altceva este sã alegi din zece, trei,
sau sã ai sã alegi numai doi sau unul.

Iatã, domnilor, care sunt motivele principale care impun sistemul bifurcãrii.
Dl ªtefãnescu a spus adineaori cã bifurcarea ar admite-o cum ar admite-o,

dar îl îngrijeºte trifurcarea.
Eu cred cã nu este loc de a se îngriji de nimic, dacã bifurcarea este admisã,

trifurcarea vine de la sine.
Dar dacã sistemul este bun, dacã se gãseºte cã se poate face educatiunea

cuiva numai pe baza cutãreia sau cutãreia culturi, dacã se gãseºte cã un om nu
are slabã instrucþiune, când n-a citit pe Homer, dar a fãcut solide studii de ºtiinþe
naturale, de exemplu, sau de matematici, pentru ce sã mai ridicãm obiecþiuni ºi
sã nu admitem cu încredere sistemul ce se propune? Dar nu numai atât: credinþa
mea este cã adevãratul învãþãmânt secundar al viitorului este „învãþãmântul
clasic modern”, cum este denumit în proiectul de lege.

Învãþãmântul clasic propriu-zis are, ca fundament, studiul literaturilor cla-
sice antice, el convine acelora care nu vor avea a lupta cu prea multe nevoi în
viaþã. Acelaºi lucru se poate zice ºi pentru învãþãmântul matematicilor, pe câtã
vreme învãþãmântul clasic modern, care are ca fundament studiul limbii latine,
al limbilor moderne ºi al ºtiinþelor fizice ºi naturale, este un învãþãmânt foarte
potrivit mai cu seamã pentru noi românii; cãci limba latinã este mama limbii
noastre, ºi pentru cã limbile moderne ºi ºtiinþele fizice ºi naturale sunt minunate
arme de luptã în viaþã.

Pot sã-mi închipui un om cult care sã nu ºtie latineºte ºi care sã nu ºtie ce
va sã zicã sinus ºi tangentã trigonometricã; dar cu greu îmi pot închipui pe
cineva care sã nu aibã cunoºtinþã de marile descoperiri moderne, de rolul
aburilor ºi electricitãþii în civilizaþia noastrã, de câteva limbi moderne. Un ase-
menea om greu se poate concepe astãzi.
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Dlor, starea viitoare a învãþãmântului nostru secundar va depinde de
dezvoltarea raþionalã ºi armonicã a celor douã feluri de învãþãmânt, ºi aceasta ºi
face obiectul uneia din principalele preocupãri ale proiectului.

Trec acum la o altã chestiune: La chestiunea învãþãmântului fetelor, atinsã
de dl Gr. ªtefãnescu ºi de regretatul Tzoni.

Tzoni cu toate cã-mi era bun ºi vechi prieten, nu a lipsit sã-mi aducã învi-
nuirea cã eu am, în aceastã privinþã, idei reacþionare. Asupra acestui punct dl
ªtefãnescu nu a zis cuvântul, dar tot acolo a ajuns, cãci toatã vremea a apãsat
asupra ideii.

Sper cã voi dovedi cã nu este aºa.
Eu, dlor senatori, nu am nicio prevenþie în privinþa dezvoltãrii învãþãmân-

tului fetelor ºi n-am avut-o niciodatã; dar socotesc cã trebuie sã dai fiecãrui om
ceea ce-i trebuie.

Dacã-mi veþi dovedi cã faceþi un serviciu real fetelor, adoptând pentru ele
un învãþãmânt întocmai la fel cu al bãieþilor, nu voi avea nimic de zis; dar, dacã
vã voi dovedi cã este mai bine sã le dãm un învãþãmânt apropiat trebuinþelor lor
speciale, atunci eu voi avea dreptate.

Se zice: de ce sã nu se dea fetelor un învãþãmânt întocmai ca al bãieþilor?
De ce? Pentru aceleaºi motive pentru care nu dau viitorilor profesori de

universitate acelaºi învãþãmânt ca ºi viitorilor meseriaºi cu mâinile.
Trebuie sã dai fiecãruia felul de învãþãmânt care-i va fi necesar pentru felul

de viaþã pe care are sã-l ducã. Dacã mi s-ar dovedi cã fetele au sã treacã prin
aceleaºi feluri de greutãþi ca ºi bãieþii, m-aº uni cu partizanii învãþãmântului
masculin al fetelor; dar dacã nu?

Ei bine, între un bancher ºi un profesor de universitate, eu gãsesc cã este
mai puþinã deosebire decât este între o fatã ºi un bãiat, din punctul de vedere al
chemãrii lor viitoare; ºi dacã este logic ca viitorului bancher sã-i dau altã
instrucþiune decât viitorului profesor universitar, cu atât mai logic este sã dau
altã instrucþiune fetelor decât bãieþilor.

Iatã explicaþia ideilor mele în aceastã privinþã: eu pretind ca ºcoala pe care
o destinãm fetelor sã corespundã trebuinþelor lor reale.

Sã ne oprim un moment aici.
De la început nu admit teoria celor care spun cã trebuie sã dãm fetelor între-

gul învãþãmânt pe care-l dãm bãieþilor, pentru cã ele nu sunt destinate a suporta
aceleaºi greutãþi ca ºi bãieþii. Au ºi ele greutãþile lor, poate mai mari, dar sã le
înarmãm pentru acelea. Dau la o parte învinovãþirea ce se face proiectului, cã la
fiecare pas pune piedicã fetelor a urma învãþãmântul bãieþilor: aceasta nu este
exact. Legea de la 1864 prevedea undeva ca fetele sã meargã la liceu sau la
universitate? Deloc, ºi nu numai nu prevedea pentru fete învãþãmântul bãieþilor,
dar organizase pentru dânsele un învãþãmânt secundar care era mai mult o
închipuire. Dacã ar fi sã scrutãm intenþiunile legiuitorului, mai mult am gãsi în
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legea de la 1864 intenþiunea de a împiedica pe fete sã meargã la universitate
decât în proiectul de faþã.

În adevãr, este sigur cã legislatorul de la 1864 nici nu s-a gândit cã are sã
vinã o vreme când universitatea sã se populeze cu fete: dacã ar fi ºtiut, nu ºtiu
zãu cum ºi-ar fi alcãtuit proiectul. Dar eu azi ºtiu cã sunt multe fete la uni-
versitate ºi dacã aº avea intenþiunea de a le pune piedicã, s-ar vedea aceasta
undeva în proiect. Dar aceasta nu este: nicãieri în proiect nu veþi gãsi vreo
dispoziþie care sã împiedice pe fete sã facã bacalaureatul ºi licenþa. Mai mult
decât atât, în proiect se gãseºte chiar cuvântul „licenþiatele vor avea dreptul
cutare ºi cutare“. Unde este dar tendinþa de a pune piedicã?

Ceea ce vrea proiectul este ca învãþãmântul pe care cãutãm sã-l organizãm
pentru fete sã fie apropiat sexului lor. Dacã unele vor vrea sã facã învãþãmântul
bãieþilor, aceasta le va privi. Noi nu numai nu le punem piedicã, dar punem
chiar o consacrare a silinþelor lor prin faptul cã dãm dreptul licenþiatelor de a
pãtrunde în ºcoalele normale superioare. Mai bunã dovadã ce voiþi, cã nimeni
nu se gândeºte a împiedica pe fete sã urmeze cursul superior?

Vin la întrebarea care presupun cã mi s-ar face: ºcoala pe care o destinãm
fetelor este suficientã sau nu? Pentru ce credeþi cã n-ar fi suficientã? ªcoala pe
care o destinãm fetelor reclamã 8 ani de studiu; liceele reclamã tot 8 ani: aceasta
nu e o dovadã de inferioritate pentru învãþãmântul fetelor.

Mergerea la universitate? Dar pentru mergerea la universitate este deschisã
o uºã largã. Ziceþi cã aceastã dispoziþie au introdus-o delegaþii camerei. Da,
delegaþii au avut meritul de a gãsi formula pe care eu am cãutat-o fãrã a o gãsi;
dar când ei au propus-o, eu am admis-o fãrã nicio dificultate.

Cât pentru natura învãþãmântului secundar pe care-l destinãm fetelor, vã
rog sã consultaþi schiþa de program, care este la art. 5 ºi 6 ºi veþi vedea cã nu
este în nimic inferioarã învãþãmântului bãieþilor.

Am mers pânã acolo încât ºi noþiunile de drept uzual, de economie politicã,
care sunt la bãieþi, le-am pus ºi la fete, deºi unii se mirã ce cautã acolo. Eu însã
cred cã vor fi utile ºi pentru fete. Ele au sã-ºi creascã copiii, sã administreze
averea copiilor ºi pe a lor, ºi eu am þinut sã nu lipseascã fetelor nimic din ce le
va trebui pentru viaþa lor viitoare. Însã dacã vreuna dintr-însele va vrea sã facã
bacalaureatul ºi licenþa, le va face: legea nu numai cã nu pune piedici, dar chiar
le face oarecare înlesniri pentru aceasta.

Ce voiþi mai mult? Aþi fi voit sã fac pentru fete liceu întocmai dupã modelul
liceului de bãieþi? Aceasta sã mã iertaþi, nu aº fi fãcut, pentru cã socotesc cã
legea trebuie fãcutã pentru generalitate, iar nu pentru excepþii, ºi, orice mi s-ar
spune, nu cred cã generalitatea femeilor se vor destina învãþãmântului grecesc
ºi matematicilor superioare, mai bine decât la cele care se potrivesc naturii ºi
chemãrii lor.

Iatã petru ce se prezintã proiectul de lege aºa cum este asupra unui punct.
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Dlor, cu privire la învãþãmântul fetelor, dl ªtefãnescu a amintit exemplul
þãrilor strãine. Îmi pare rãu cã nu am la îndemânã oarecare lucrãri asupra
materiei din care aº putea sã fac citaþiuni însemnate asupra chestiunii dupã cei
mai înfocaþi partizani ai învãþãmântului secundar al fetelor. Am dezbaterile legii
învãþãmântului secundar al fetelor din Franþa ºi aþi putea vedea ce se numeºte în
Franþa liceu de fete. Propunerea lui Camille See(55) este un adevãrat document
asupra materiei. Aþi vedea din el cât de mult diferã Franþa de ideile unora de la
noi asupra acelei materii. Niciunul nu se gândeºte acolo, cã sub numele de liceu
de fete sã facã un liceu de bãieþi.

Liceul de fete este inferior externatelor secundare de la noi. Numele este
numai o firmã, în realitate însã liceul de fete este o ºcoalã care în multe puncte
este inferioarã externatului nostru secundar de fete. Sã nu ne înºelãm asupra
acestui punct.

Nu veþi gãsi liceu de fete nici în Germania, nici în Austria, nici în Italia;
gãsim numai în Rusia.

V-aº ruga însã sã-mi spuneþi, întru ce femeile din Rusia sunt superioare
celor din Germania? Care a fost acolo rezultatul liceelor de fete? Eu, pânã acum,
nu-l vãd. Când vom vedea rezultate mari obþinute cu creaþiunea liceelor de fete
ruseºti, vom vedea ce vom face ºi noi. Pânã atunci, însã, mã mulþumesc sã iau
exemplele mele din alte pãrþi.

Dar, asupra acestui punct nu iau exemplu, nici din Franþa, nici din Ger-
mania, nici din Italia, nici de nicãieri, pentru cã proiectul, face pentru fete un
învãþãmânt secundar care este superior celui din toate acele þãri.

Am vorbit despre Franþa; sã citez acum ºi Germania. ªcoalele germane
secundare de fete sunt mai toate ºcoale private, puþine dintr-însele sunt þinute de
oraºe; statul nu are niciuna. Cele care sunt publice, sunt þinute de ordinar de
oraºul în care se aflã.

Ele corespund unei ºcoale primare unitã cu un externat secundar de fete de
la noi. Charlottenschule, de exemplu, are zece clase, dar din dânsele patru sunt
primare ºi primesc fetele de la vârsta de 6 ani, aºa cã nu rãmâne ca ºcoalã
secundarã, decât cea formatã de ultimele ºase clase. Prin urmare, noi dacã
prevedem opt, mai departe mergem decât merg germanii.

Dlor, foarte puþine cuvinte voi zice despre o chestiune asupra cãreia dl
Maiorescu s-a oprit mai mult: despre limitarea numãrului de ºcolari în fiecare
clasã. Vã spun drept cã nu ºtiu care a fost concluziunea vorbirii dlui Maiorescu,
asupra acestui punct. A criticat mãrginirea numãrului la 50, dar ce ar fi vrut sã
facem nu ne-a spus.

Dl St. Perietzeanu-Buzãu: Sã veniþi cu legea ce aþi fãgãduit.
Dl Spiru Haret, ministru al Instrucþiunii ºi Cultelor: Desigur, nu a putut sã

se gândeascã sã lãsãm sã dureze situaþiunea de azi. Avem astãzi clase cu 158 de
copii ºi numãrul obicinuit este între 80 ºi 100, pentru clasele inferioare: dacã ar
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fi sã lãsãm sã urmeze starea aceasta de lucruri, v-aº spune cã e mai bine sã nu
încercãm sã facem niciun fel de reformã, cãci ce-mi serveºte cã voi forma
profesori învãþaþi, pe care îi voi plãti bine ºi le voi clãdi palate pentru ºcoale,
dacã le voi pune în spinare o povarã pe care nu o vor putea purta? Este material-
mente imposibil ca un profesor sã aibã un numãr nelimitat de ºcolari dinaintea
lui. Numãrul de 50 ce fixeazã legea e prea mare, o recunosc; ºtiu, e prea mare.
Dar dacã ne-am þinut la cifra aceasta, e numai din pricina nevoilor în care ne
miºcãm, cãci ºcoala secundarã e foarte frecventatã, dar bugetele sunt limitate ºi
e imposibil a ne scoborî sub cifra de 50, dar a o mai mãri nici nu e de gândit.
Legea din 1864 fixa efectivul clasei la 50, sã mai mãrim noi numãrul de 50? Sã
punem 60 ori 80? Aceasta n-ar mai merita numele de reformã.

Dl Perietzeanu-Buzãu1 îmi aduce aminte cã dl Maiorescu insista asupra
ºcoalelor profesionale; dar, dlor, eu în toate ocaziunile am spus cã reforma ce
discutãm acum nu desãvârºeºte lucrarea înjghebãrii învãþãmântului nostru, cã
legea învãþãmântului profesional va trebui sã vinã imediat dupã dânsa.

Aceasta este aºa de adevãrat, încât, dacã proiectul de faþã ar fi putut sã fie
votat pânã la 15 ianuarie, la 15 ianuarie trebuia sã depun ºi legea învãþãmântului
profesional. De ce nu s-a depus deodatã amândouã? Pentru un motiv foarte
simplu: pentru motivul cã legea de faþã va servi de temei celeilalte ºi eu nu pu-
team prejudeca votul d-voastrã: nu puteam sã ºtiu dacã îmi veþi primi proiectul
meu aºa cum l-am prezentat, sau îl veþi modifica, ºi atunci ce rost ar fi avut
proiectul celãlalt, cãruia i-ar fi lipsit baza?

În ideea mea învãþãmântul primar, secundar ºi superior formeazã trunchiul
pe care se dezvoltã întregul învãþãmânt, pe acest trunchi se va dezvolta ºi învã-
þãmântul profesional ºi învãþãmântul privat, pentru care încã trebuie o lege.

Aºadar se impune sã vinã imediat douã legi, care nu puteau veni nici înain-
tea acesteia, niciodatã, cãci le-ar fi lipsit baza. Când aceasta va fi votatã, fiþi
siguri cã legea învãþãmântului profesional va fi uºor de fãcut.

1). St. Perietzeanu-Buzãu: Dar ce se face cu numãrul ºcolarilor care se vor
prezenta pânã la 1 septembrie peste numãrul de 50?

1). Spiru Haret, ministru al Instrucþiunii ºi Cultelor: V-aº putea rãspunde,
domnule Perietzeanu, cã va fi treaba guvernului sã se descurce. Când d-voastrã
veþi face legea, guvernul va trebui sã o aplice: el va cãuta sã se descurce ºi puteþi
fi sigur cã se va descurca biniºor; dar, neapãrat cã nu pot intra acum în detaliu.
Chestiunea aceasta trebuie studiatã pentru fiecare ºcoalã în parte; dar, în linii
generale, iatã cum socotesc eu cã vor merge lucrurile. Mai întâi pentru clasele
de la II-a înainte, care deja au efectivul lor de copii nu se va putea aplica acum
dispoziþiunea aceasta, afarã numai dacã nu veþi încãrca bugetul prea mult, ceea
ce cred cã nu se va putea face anul acesta.
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Pentru clasa I se va aplica, ºi descãrcarea claselor va veni gradat, an cu an.
O lege nouã nu trebuie aplicatã deodatã, ci rânduri, rânduri, încetul cu încetul ºi
puteþi constata, la dispoziþiunile tranzitorii, cã chiar pentru aplicarea acestei legi
sunt puse patru termene când legea va intra în acþiune, ºi anume: primul termen,
ziua promulgãrii pentru desfiinþarea bacalaureatului, 1 septembrie 1898 pentru
partea cea mai mare a legii, 1 aprilie 1899 pentru partea financiarã ºi 1 septem-
brie 1899 pentru aplicarea programelor.

Am împãrþit greutãþile ca sã nu avem a lupta deodatã cu toate.
Acelaºi lucru pot rãspunDeºi în chestiunea asupra cãreia m-a întrebat dl

Perietzeanu-Buzãu.
Nu vom aplica deodatã dispoziþiunea relativã la efectivul claselor, vom

învinge-o încetul cu încetul; dar cel puþin avem perspectiva de a ajunge cu tim-
pul la o situaþiune bunã, pe când astãzi suntem într-o situaþiune imposibilã.

Mi s-ar fi putut face obiecþiunea, pe care mã mir cã nu a ridicat-o cineva,
cã ºi legea din 1864 fixa efectivul unei clase la 50 de copii; de ce s-a ajuns a
avea pânã la 150 într-o clasã? Pentru cã legea de la 1864 nu avea sancþiune:
spunea sã mã opresc la 50, dar nu da mijlocul cum sã mã opresc la 50 când se
vor prezintã 100; pe când proiectul de faþã dã acest mijloc. El spune: fã divizio-
nare cât îþi dã mâna ºi altmintrelea, fã concurs.

Iatã dar, un mijloc practic ºi raþional, care nu va da loc la niciun fel de plân-
gere; cãci, mai mult drept are un pãrinte sã se plângã de mine astãzi, când îi
primesc în ºcoalã copilul, spunându-i cã-l primesc ca sã-l înveþe carte, pe când
în realitate este o adevãratã minciunã a primi un copil slab, ca sã rãmânã repe-
tent la anul. Mai bine este sã-i spui de la început: copilul este slab; dã-l la altã
meserie, nu þi-l pot primi. Aceasta este datoria mea.

Dlor, asupra bacalaureatului s-au fãcut puþine obiecþiuni de detaliu ºi cred
cã este bine sã trecem asupra lui pânã va veni discuþiunea pe articole.

Îmi pare rãu cã ora înaintatã mã va sili sã scurtez.
Dl St. Perietzeanu-Buzãu: Ar fi bine sã continuaþi mâine.
Dl Spiru Haret, ministru al Instrucþiunii Publice: Dacã îmi daþi voie, numai

o chestiune voiesc sã mai ating acum ºi restul îl voi lãsa pe mâine.
Dl General Catargi: Dacã nu sunteþi ostenit, dle Ministru, noi suntem dis-

puºi sã stãm ºi peste ora 6. (Aplauze).
Dl Spiru Haret, ministru al Instrucþiuni Publice ºi Cultelor: dlor senatori,

voi trece repede peste chestiunile de detaliu; dar proiectul acesta are vreo cinci,
ºase puncte, pe care le-aº putea numi punctele cardinale ale legii ºi asupra lor
nu pot trece cu uºurinþã. Unul din acele puncte este privitor la recrutarea profe-
sorilor secundari, la care vin acum.

Voi încheia astãzi cu aceastã chestiune, rãmânând sã continuu mâine, cãci
nu cred sã pot termina în astã searã tot ce am de spus.

În Senat, mãsura propusã prin proiectul de lege asupra recrutãrii profe-
sorilor secundari, a trecut mai cu uºurinþã decât prin Camerã; totuºi ºi aici s-au
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ridicat însemnate discuþiuni ºi s-au fãcut ºi aici unele critici de detaliu ºi altele
mai de fond. Critica de fond a fãcut-o dl Gr. ªtefãnescu.

D-sa s-a pronunþat pentru sistemul concursului, aºa cum e astãzi, cu oare-
care modificãri.

Trebuie, dlor senatori, sã vã dau lãmuriri asupra acestui punct pentru ca sã
vedeþi de ce am admis sistema tabloului de capacitate ºi nu concursul.

Dlor, concursul are douã defecte mari: unul care-i este inerent ºi altul care s-a
dezvoltat în cursul timpului. Concursul, aºa cum îl concepe legea din 1864, constã
în aceasta: când o catedrã rãmâne vacantã, trebuie sã se publice concurs pentru
acea catedrã în termen de trei luni. Aceia care sunt amatori vin sã concureze
pentru acea catedrã, ºi acela care reuºeºte la concurs a fi clasificat cel dintâi, este
numit; ceilalþi, care au concurat, oricât de bune note ar avea, cad: sunt înlãturaþi
toþi. Prin urmare, dacã astãzi este o catedrã vacantã, trebuie pusã în trei luni la
concurs; ºi dacã mâine se iveºte vacantã o altã catedrã identicã, trebuie pusã ºi ea
la concurs peste trei luni.

Iatã acum care este defectul inerent concursului, ºi care-l face sã fie nedrept.
Presupuneþi cã avem vacantã o catedrã de limbã latinã în circumscripþiunea

Bucureºti ºi o altã catedrã tot de limba latinã, în circumscripþiunea Iaºi, ºi cã
amândouã concursurile sunt anunþate pentru ziua de 1 septembrie.

Presupuneþi cã se prezintã la concurs 20 de candidaþi pentru Bucureºti ºi 20
pentru Iaºi. Dupã legea astãzi în vigoare, cel care va ieºi mai bun în Bucureºti va
fi numit ºi tot aºa ºi la Iaºi. Insã cel mai bun din Bucureºti poate cã a ieºit cu nota
10 ºi cel care a venit dupã dânsul poate c’a avut nota 9.75. Dupã lege, cel cu nota
10 va fi numit, cel cu 9.75 va fi respins. La Iaºi însã, cel mai bun poate cã n-a
obþinut decât nota 7.25, acela se va numi, ceilalþi se resping. Va sã zicã, pe când
la Bucureºti refuz pe concurentul care a avut nota 9,75 numesc în aceeaºi zi la
Iaºi, pe cel care a avut nota 7.25.

Acest exemplu aratã care este defectul fundamental al concursului ºi care-l
face sã nu fie drept.

Dl Valerian Urseanu: Se poate modifica domnule ministru.
Dl Spiru Haret, ministru al Instrucþiunii Publice ºi Cultelor: Sunt 34 de ani

de când aud cuvintele acestea, dar nimeni nu a arãtat încã cum sã se modifice,
ºi cauza este cã, dacã-l veþi modifica, nu mai este concurs ºi este tocmai ceea ce
propunem: tabloul de capacitate. Concursul nu-l puteþi modifica, decât atingân-
du-l în însãºi esenþa lui. Dovadã este cã nimeni nu a indicat mijlocul de a-l
modifica. Însãºi memoriul profesorilor secundari, citat de dl Ursianu,1 zice cã
concursul este bun, cu condiþie de a fi modificat; se fereºte însã sã arate cum
trebuie sã fie modificat.
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O voce: De ce n-aþi cerut-o?
Dl Spiru Haret, ministru al Instrucþiunii Publice ºi Cultelor: Nu am cerut-o,

cãci de 12 ani de când se discutã aceastã chestiune, nu i-s-a putut da nicio
soluþiune ºi nu se putea da, pentru cã concursul nu putea sã fie îmbunãtãþit. El este
fals în însãºi esenþa lui, ºi este numai o simplã închipuire cã se poate modifica.

Citez ca dovadã un exemplu concret, asupra unui concurs ce s-a þinut acum
câþiva ani la Universitatea din Bucureºti. Erau vacante trei catedre de limba latinã;
pentru întâia catedrã s-au prezentat doi candidaþi, pentru a doua unul ºi pentru a
treia niciunul. La cea dintâi catedrã a ieºit unul dintre cei doi concurenþi cu nota
8% ºi celalt cu 8, iar cel care s-a prezentat la a doua catedrã a avut nota 7.

Era logic ca sã iei pe cel cu 8½ sã-l pui la o catedrã, pe cel 8 la cealaltã ºi
pe cel cu 7 la cea de a treia, dar nu s-a fãcut aºa. Cel cu 8½ a fost numit, iar celui
cu 8 i s-a zis: eºti cãzut. La a doua catedrã s-a numit cel cu 7, iar la a treia nu
s-a numit nimeni. desigur veþi zice cã este absurdã aceastã procedare; dar minis-
trul a fost în dreptul sãu sã procedeze astfel, pentru cã aºa este legea, ºi aºa este
legea pentru cã aºa este felul concursului.

Vorbiþi de modificarea concursului. Dar când sunteþi pentru modificarea
concursului, sunteþi pentru tabela de capacitate, cãci concursul modificat, este
însãºi tabela de capacitate. Din aceastã dilemã nu puteþi ieºi.

Dar mai este ºi un alt motiv. Când s-a fãcut legea din 1864, în toatã þara nu
erau decât vreo 6 licee ºi vreo 3 gimnazii: la atâta se reduceau ºcoalele secun-
dare ºi atunci ne da mâna sã publicãm concurs, ori de câte ori rãmânea câte o
catedrã sau douã vacante; dar astãzi, când avem atâtea ºcoli este cu putinþã sã
ne jucãm de-a concursul? Sã instituim continuu comisii de concurs, sã purtãm
pe oameni pe drumuri, sã-i ducem veºnic de la Bucureºti la Iaºi ºi de la Iaºi la
Bucureºti? Dar este logic ºi posibil lucrul acesta?

Apoi d-voastrã care sunteþi profesori universitari, ºtiþi cu ce greutate se
întrunesc juriile examinatoare, ºi ºtiþi cum se enerveazã lumea când se amânã
aceste concursuri.

Este imposibil sã mai mergem aºa, pentru cã se ºtie, cã în prima linie, unul
din motivele cele mari, pentru care au ajuns atâtea catedre sã rãmânã vacante,
este imposibilitatea materialã de a se mai putea þine concursuri în condiþiunile
legii actuale.

Dar d-voastrã ziceþi ca sã se facã concursurile o datã pe an. Atunci care este
deosebirea între noi doi? Este doar cã eu cer ca examenul de capacitate sã se
facã la doi ani.

Dl Valerian Urseanu: La discuþiunea pe articole vã voi rãspunde.
Dl Spiru Haret, ministru al Instrucþiunii Publice ºi Cultelor: Ceea ce cereþi

d-voastrã este tot tabela de capacitate, prevãzutã în proiect, cu deosebire cã,
cum vreþi d-voastrã sã faceþi, este sã purtaþi pe candidaþi pe fiecare an, pe când
eu mã mulþumesc la doi ani odatã.

Parlamentare (1895–1899) / 131

+Opere_vol_IV_final.qxd  11/22/2009  4:22 PM  Page 131



Dar mai este ceva de zis. Dupã sistemul de astãzi, dacã avem, sã zicem,
pentru matematicã 30 de inºi care sunt licenþiaþi, care împlinesc condiþiile de a
se prezenta la concurs, oamenii aceºtia sunt supuºi la un adevãrat chin.

Este concurs astãzi: îi canoneºti pe toþi pentru a alege un singur om. Peste
o lunã, douã, este un alt concurs: toþi cei 29 care au rãmas nenumiþi de la primul
concurs, se duc iarãºi la concurs, tot pentru ca unul singur din ei sã fie numit, ºi
tot aºa mai înainte.

Sã întrebaþi d-voastrã pe toþi aceºti candidaþi ce pãrere au ei despre concurs
ºi ce credinþã au ei în dreptatea formalitãþii acesteia a concursului când vãd ei
cã unul ºi acelaºi candidat iese astãzi cu nota 10, altã datã cu 8, altã datã cu 5!

Dar ce pãrere avem chiar noi care facem concursul?
Eu unul, în orice caz, mare pãrere n-am de dânsul ºi mã mir cã se mai gã-

sesc membri din corpul didactic care-l mai susþin.
Este încercat ºi rãsîncercat, este condamnat de mult.
De altminteri, sã ne mai aruncãm ochii ºi prin vecini. Binevoiþi sã-mi arã-

taþi o singurã þarã unde sistemul concursului este admis pentru recrutarea profe-
sorilor. Eu am rãscolit legile altor þãri ºi nicãieri nu am gãsit ceva care sã semene
cu concursul cum se aflã la noi.

Mai anii trecuþi, aflându-mã la Paris, venise vorba cu dl Hebert, decanul
facultãþii de ºtiinþe pe atunci, despre învãþãmântul de la noi, ºi-i spuneam cã la
noi profesorii se aleg numai prin concurs.

„Toþi? M-a întrebat. Da, toþi. Chiar cei din universitate? Da“.
Nu-ºi putea închipui omul cum poate merge învãþãmântul nostru cu siste-

mul acesta.
Închipuiþi-vã d-voastrã un om de mare merit, care sã aibã cine ºtie ce trecut

ºtiinþific ºi cine ºtie ce viitor, un Pasteur(56) de exemplu, care ar dori sã intre în
învãþãmânt. Credeþi d-voastrã cã un asemenea om o sã aibã curajul sã înfrunte
pericolul ºi umilinþa unui concurs?

Concursul este cel mai bun mijloc de a înlãtura pe cei capabili. (Aplauze).
Dl Valerian Urseunu: ªi astãzi sunt proponimentele. 
Dl Spiru Haret, ministru al Instrucþiunii ºi Cultelor: Aºa este, dar dacã pro-

ponimentele(57) nu sunt suficiente, respingeþi pe candidat?
Dlor, concursul a fost susþinut mai ales de dl ªtefãnescu. Cât despre dl

Ursianu, d-sa nu a fãcut decât obiecþiuni de detaliu.
Dar, repausatul Tzoni a fãcut obiecþiunea: cã examenul de capacitate este

un lucru foarte greu.
Vã voi dovedi cã nu este aºa.
Ce se cere pentru examenul de capacitate?
Licenþa ºi cunoºtinþele respective; pentru a doua specialitate, cunoºtinþe de

liceu ºi încã puþin pe deasupra.
De la toþi se mai cer cunoºtinþe de pedagogie.
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De care din aceste trei lucruri ne putem dispensa?
Dacã vorbim despre specialitatea pe care noi o numim principalã, pot eu sã-i

cer cunoºtinþe mai mici decât cele de licenþã? Socotesc cã nu. Licenþa se cere
deja de 19 ani, pentru pãtrunderea în învãþãmântul secundar ºi socotesc cã nu este
momentul ca tocmai acum sã dãm înapoi. Dar dacã cineva este licenþiat, cum
n-are sã fie în stare sã rãspundã asupra materiei licenþei lui? S-a zis cã licenþiatul
poate sã fi uitat materia, dar dacã a uitat materia, nu mai este bun de dascãl.

De ce alt sã mã mai lipsesc? De cunoºtinþele ºi practica pedagogicã? Apoi
dãscãlia este o meserie ca oricare alta ºi ca sã ºtii sã o practici, trebuie sã o înveþi
ºi învãþãtura dascãlului este pedagogia. Sã nu o luãm peste picior, nici sã o pu-
nem la toate bucatele ca pãtrunjelul, dar nici sã o scoatem de unde trebuie. Ca
sã fii profesor bun trebuie sã posezi metodele cele bune ºi ca sã le posezi trebuie
sã le înveþi. Cã trebuie sã facem aºa, dovadã este cã avem profesori secundari
cu bune studii ºi la care se simte lipsa studiilor pedagogice.

Dar este lucru aºa de greu, un curs de pedagogie? De ar fi aºa, ar fi impo-
sibil sã mai avem profesori. Dar, atunci pentru ce strãinii au profesori? Neamul
românesc nu este mai mãrginit la minte decât celelalte neamuri: ceea ce pot face
alþii, trebuie sã putem face ºi noi.

Se întreabã însã: cum va putea cineva sã rãspundã ºi la a doua specialitate?
Dlor, voi explica în ºedinþa viitoare pentru ce trebuie sã se cearã ºi aceasta

a doua specialitate. Dar, admiþând cã a doua specialitate este necesarã, voi arãta
cã ea nu prezintã nicio greutate neînvinsã, nici chiar o greutate mare. Mai întâi,
este consideraþia cã pentru o specialitate secundarã se vor cere condiþii mai
puþin grele decât pentru cea principalã.

Dar, afarã de aceasta, însãºi distribuþiunea studiilor universitare face ca
trecerea aceasta de a doua specialitate sã se poatã face fãrã nici o greutate.

Dlor, când cineva trece o licenþã, nu trebuie sã vã închipuiþi cã trece o licen-
þã de o singurã materie, ci de un grup de materii, care se sprijinã unele pe altele.
Când treci licenþa în filologie, spre exemplu, nu treci licenþa numai în limba lati-
nã, ci trebuie sã ai cunoºtinþã ºi de limba elenã, francezã ºi românã. Prin urmare,
licenþiatul în filologie are în bagajul sãu tot ce-i trebuie pentru ca sã treacã nu
douã specialitãþi, dar trei ºi chiar patru. Cum, cineva care posedã licenþa în filolo-
gie, pentru simplul motiv cã s-a înscris pentru limba latinã ºi-a pierdut aptitudi-
nile pentru celelalte ºi nu poate rãspunDeºi pentru limba francezã?

Din contra, el trebuie sã poatã sã rãspundã ºi pentru a doua ºi a treia tot ca
specialitate principalã, nu ca o specialitate secundarã.

Dacã în proiect am prevãzut a doua specialitate ca secundarã, este cã am vrut
sã fac o înlesnire ºi ca sã ridic unele temeri care s-au manifestat când am publicat
ante-proiectul. Dar eu cred cã vor fi mulþi care vor trece ambele specialitãþi ca
specialitate principalã. Acelaºi lucru va fi pentru toþi licenþiaþii în litere.

Dar pentru licenþiaþii în ºtiinþe?
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Dlor, la ºtiinþe, regulamentul facultãþii impune ca cine trece licenþa la ºtiinþe
fizice, sã urmeze oarecare cursuri de matematici. ªi foarte logicã este mãsura
aceasta, pentru cã nu poate sã facã cineva fizica cumsecade, fãrã sã aibã cunoº-
tinþe de matematici. Ei bine, dlor, aceasta este mai mult decât suficient pentru ca
licenþiaþii în fizicã, sã treacã ºi matematicile ca specialitate secundarã. Tot aºa este
ºi pentru licenþiaþii în ºtiinþele naturale, care sunt obligaþi sã urmeze cursuri de
fizicã.

Pentru licenþiaþii în matematici, nu se poate face tot aºa; cei care urmeazã
matematici nu sunt obligaþi sã urmeze ºi cursuri de fizicã ºi nici de ºtiinþe
naturale. Dar pentru aceºtia avem la îndemânã specialitatea cosmografiei. A-
ceasta va fi pentru ei a doua specialitate. Cel care a fãcut licenþa în matematici,
cosmografia o are ca o jucãrie.

Aºa cã pentru nimeni a doua specialitate nu este o greutate.
Aceasta mã pune prin urmare la adãpostul învinovãþirii, care s-a adus pro-

iectului, cum cã va fi nepractic ºi neviabil.
Aº putea sã mai citez ca dovadã alte þãri, unde sistemul ce propunem se

practicã pe o scarã mai întinsã: de exemplu, în Germania se cer trei specialitãþi
ºi toate trei principale. Ei bine, noi suntem, ºi mai ales vom fi, mai bine înarmaþi
decât Germania din acest punct de vedere, pentru cã doctoratele germane sunt
mai specializate decât licenþa noastrã. Acolo se ia doctoratul în filosofie cu o
ramurã restrânsã de filosofie, pe câtã vreme la noi licenþa presupune douã, trei
ramuri de cunoºtinþe cu care se poate înscrie în tabloul de capacitate. Situaþiu-
nea noastrã va fi dar mai bunã decât în Germania. ªi dacã în Germania prospe-
reazã sistemul încã de la 1819, de ce nu ar prospera tot aºa de bine ºi la noi?

Dlor, voi trece peste câteva obiecþiuni de detaliu, care se vor ridica ºi la
discuþiunea pe articole. Mã opresc numai asupra obiecþiunilor fãcute de dl.
Maiorescu ieri în ceea ce priveºte specialitatea secundarã. D-sa zicea: „pentru
ce aceastã specialitate? au sã fie lecþiuni de calitatea I ºi II, lecþiuni bune ºi
lecþiuni proaste?“ Nu dlor, nu va fi aºa. Lecþiunile vor fi toate deopotrivã de
bune: dar proiectul vorbeºte anume unde se cere specialitatea principalã ºi unde
se cere cea secundarã.

În gimnazii, programa este inferioarã programei de curs superior de liceu,
cunoºtinþele care se cer dascãlilor pentru gimnaziu sunt, prin urmare, mai res-
trânse pentru motivul acesta. N-am trebuinþã, spre exemplu, ca un profesor ce
nu va preda decât aritmetica ºi geometria elementarã sã fie de toatã forþa asupra
calculului infinitesimal; dar sunt în drept sã cer de la dânsul ceva mai mult decât
cunoºtinþele de liceu ºi de aceea am cerut, pentru aceastã specialitate secundarã,
ceva mai mult decât liceul.

În Franþa, colegiile comunale, care corespund cu gimnaziile noastre, au
profesori nelicenþiaþi, pe câtã vreme pentru liceu trebuie licenþa ºi agregaþiunea
care e mai mult decât licenþa. Va sã zicã, ºi acolo se face deosebirea aceasta:
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neputând sã aibã oameni numai licenþiaþi ºi agregaþi pentru toate felurile de
ºcoalã, îi trimit la ºcoalele inferioare pe cei înarmaþi mai puþin.

Dacã vom ajunge vreodatã sã avem destui oameni forþi(58), încât amândouã
specialitãþile sã le fie principale – ºi eu trag nãdejde cã aºa va fi cândva, va fi
lesne sã modificãm articolul din lege; dar, pânã atunci, sã menajãm tranziþiunea:
nu se cuvine ca lucrurile bune sã le luãm prea repede, cãci trebuie timp ca sã te
deprinzi cu lucrurile bune tot atât ca ºi cu cele rele.

Dlor, senatori, ar fi locul sã trec la o altã ordine de idei, dar v-aº ruga sã
suspendaþi ºedinþa ºi sã continuãm mâine. (Aplauze).

* * *

Dl Spiru Haret, ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: dlor senatori,
în ºedinþa de ieri am avut onoarea sã vorbesc înaintea d-voastrã despre vreo
câteva din principalele chestiuni atinse de onor. oratori ce m-au precedat.

Am vorbit despre bifurcarea învãþãmântului clasic ºi real din licee, despre
învãþãmântul fetelor, despre maximul efectivului claselor, despre recrutarea
profesorilor secundari.

Înainte de a merge mai departe asupra celorlalte chestiuni ce mai rãmân de
discutat, sã-mi daþi voie, în douã cuvinte numai, sã revin asupra unor lucruri,
care mi-au scãpat din vedere ieri, ºi asupra cãrora mi s-a atras atenþiunea.

În ce priveºte bifurcarea am vorbit ieri, dar trifurcarea am atins-o prea
repede ºi au fost unii d-ni senatori, care au binevoit sã-mi atragã atenþiunea cã
nu am fost destul de clar. Ei bine, vreau în câteva cuvinte sã vã expun în ce
constã aceastã aºa zisã trifurcare:

Am spus ieri cã bifurcarea constã în acea: cã de la o oarecare clasã înainte,
de la a V-a sau a VI-a, dupã cum se va face programa, studenþii se împart în
patru categorii: unii care urmeazã învãþãmântul clasic, ºi alþii care urmeazã pe
cel real. Dar aceste douã învãþãminte au o parte comunã: art. 3 prevede unele
materii pe care ºi unii ºi alþii trebuie sã le urmeze. Astfel e limba românã, istoria,
filosofia ºi alte câteva.

Ce este acum aºa zisa secþiune a clasicismului modern? Nu e o secþiune
nouã, studenþii care ar urma secþiunea clasicã, vor putea sã nu urmeze cursul de
limba elenã, înlocuindu-l cu cursul de ºtiinþe naturale ºi alte câteva, aceºtia vor
forma secþiunea clasicismului modern. Precum vedeþi nu e vorba de o ramurã
nouã, ci de o grupã de ºcolari care împrumutã unele cursuri ºi de la o secþiune
ºi altele de la cealaltã.

Dacã am revenit asupra lucrului acestuia, nu a fost atât pentru a defini ce
va sã zicã trifurcaþiunea, cât pentru a vã atrage atenþiunea asupra împrejurãrii cã
trifurcaþiunea aceasta în loc sã complice chestiunea învãþãmântului secundar, va
servi tocmai din contra, ca sã ridice una din obiecþiunile pe care cu mai multã
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putere au pus-o înainte adversarii sistemului bifurcaþiunii. S-a zis cã bifurca-
þiunea e rea, cãci ºcolarii vor fi puºi, la vârsta de 15 ani, în poziþiune de a alege
între cele douã direcþiuni: clasicã ºi realã. Am dovedit ieri cã incovenientul
enorm ce avem azi, când bifurcaþiunea se face cu patru ani mai de vreme.

Iatã însã ce se va întâmpla în sistemul proiectului: sã presupunem cã un
ºcolar a îmbrãþiºat, trecând în cursul superior, ramura clasicã ºi cã ar recunoaºte
mai târziu cã s-a înºelat, cãci nu aceasta era ramura care-i convenea. Ei bine,
ºcolarul acesta are facultate, dupã un an, de a trece cu cea mai mare înlesnire la
o altã secþiune, la cea clasicã modernã, fiindcã nu e decât limba elenã la care va
trebui sã renunþe ºi sã prepare examenul de diferenþã pentru câteva materii.
Aceastã a treia secþiune serveºte dar de tampon între celelalte douã ºi înlesneºte
situaþiunea acelora care s-ar presupune cã ºi-au greºit direcþiunea de la prima zi.

Mai am încã un cuvânt de zis asupra acestei chestiuni. În vorbirea d-sale dl
Maiorescu a pomenit despre nedreptãþile ce s-ar face cu numirea profesorilor
secundari cu sistemul propus de proiect.

Mã surprinde pânã la un punct obiecþiunea aceasta, pentru cã dacã ar fi
realã, ar fi o obiecþiune de fond asupra chestiunii recrutãrii profesorilor secun-
dari, ºi cum aceastã chestiune a re-crutãrei este unul din temeiurile proiectului
de faþã, aº fi în drept sã mã întreb: cum se face cã dl Maiorescu a promis vota-
rea luãrii în consideraþiune a proiectului de lege?

Dar vã voi dovedi într-un cuvânt numai cã temerea d-sale nu este deloc fon-
datã. Proiectul de lege fixeazã într-un mod aºa de cert modul de recrutare al
profesorilor secundari, cã nu este cu putinþã sã se strecoare niciun fel de favoare
la mijloc, ºi merg pânã acolo, cã aº zice cã numirea dupã tablou a profesorilor se
face într-un mod aproape mecanic; ºi cum înscrierea în tablou se face dupã o
normã certã, mai încape favoarea? Ministrul nu este decât mâna care iscãleºte
decretul ºi nimic altceva. Nu poate dar fi vorba de favoare: numirea se va face
dupã reguli certe ºi favoarea nu va avea niciun loc aici. Lucrul acesta îl repet ºi
insist asupra lui.

Trec acum mai departe la cercetarea celorlalte chestiuni, care mi-au rãmas
necercetate de ieri.

Vin la chestiunea remunerãrii profesorilor secundari, care este iarãºi unul
din punctele capitale ale proiectului.

ªi aici, ca ºi-n celelalte chestiuni, vã voi expune mai întâi în puþine cuvinte
cum este astãzi starea lucrurilor ºi cum vrem noi sã o facem.

Remunerarea profesorilor secundari este astãzi regulatã prin legea din 1883
aºa numitã legea gradaþiunii. Legea aceasta zice cã fiecare profesor de liceu sau
gimnaziu clasic primeºte 360 de lei pe lunã; pe urmã mai cuprinde ºi alte
dispoziþiuni relative la profesorii de licee reale, seminarii etc. ºi la gradaþiune.

Va sã zicã dupã sistemul legii din 1883, leafa de 360 lei pe lunã este pe
catedrã, oricare ar fi acea catedrã de liceu sau gimnaziu clasic; la gimnaziile ºi
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liceele reale, precum ºi a ºcolile secundare de fete leafa este de 280 lei. Acesta
este sistemul de astãzi. La prima vedere este foarte simplu, dar în realitate foarte
complicat ºi a dus la mari nedreptãþi, pentru cã legea din 1883 nu a definit în ace-
laºi timp, ce va sã zicã o catedrã, ce cantitate de muncã presupune ea. Catedrã
este a profesorului de igienã cu o orã de curs pe sãptãmânã, catedrã este ºi aceea
de filosofie cu 4 ore de curs pe sãptãmânã, catedrã este ºi aceea de limba latinã
cursul inferior cu 14 ore de curs pe sãptãmânã, ºi în fine, tot catedrã este ºi aceea
de istorie ºi geografie la gimnaziul real, cu 24 de ore de curs pe sãptãmânã.

Dupã legea din 1883 trebuie plãtiþi la fel ºi profesorul cu o orã pe sãptã-
mânã ºi cel cu 24 de ore pe sãptãmânã. Iatã care este economia acestei legi. ªi
eu nu vorbesc numai în teorie. Avem bugetul la îndemânã: îl puteþi consulta ºi
vã puteþi convinge cã aºa se plãtesc profesorii secundari.

Profesorul de filosofie, care are patru ore de curs pe sãptãmânã, primeºte tot
360 de lei pe lunã, ca ºi profesorul de elenã, care are 15 ore; ba încã cel de
geografie ºi istorie de la gimnaziile reale, care are 24 de ore, primeºte numai 280
de lei pe lunã, cu toate cã de la toþi aceºtia se cere licenþa ca sã fie numiþi profe-
sori. Nu vedeþi ce enormã deosebire de remunerare este între unii ºi alþii, în raport
cu munca ce o depune fiecare, deºi cer de la toþi aceleaºi condiþii: licenþa ºi con-
cursul? Este o diferenþã de la 1–8 între leafa de 360 de lei a profesorului de filo-
sofie, care are numai patru ore pe sãptãmânã, ºi cea de 280 de lei a profesorului
de geografie ºi istorie de la gimnaziul real, care are 24 de ore. Dar, dlor, aceastã
dispoziþiune a mai avut ºi un alt rezultat puþin norocit: este cã s-a creat interesul
pentru profesori de a-ºi împuþina orele de curs, deoarece din aceastã micºorare a
orelor de curs nu rezultã o micºorare corespunzãtoare în leafã.

Este adevãrat cã fiecare profesor în parte are puþine mijloace de acþiune ca
sã ajungã la acest rezultat, dar puneþi împreunã toate silinþele individuale ºi veþi
vedea cã într-un interval de 15 ani, de când dureazã legea din 1883, s-a putut
ajunge la acest rezultat, ca media de ocupaþiune a profesorilor secundari sã se
schimbe, ºi de unde altãdatã lucrau în ºcoalã în termen mediu 12 ore pe sãptã-
mânã, astãzi mediul este mai mic de 9 ore pe sãptãmânã.

Aceasta înseamneazã, în primul rând, o încãrcare a bugetului ºi acesta este
inconvenientul cel mai mic. Dar mai însemneazã ºi altceva, care este mult mai
grav: însemneazã cã legãtura între profesori ºi ºcoalã s-a slãbit. Profesorul este
cu atât mai mult legat de ºcoalã, cu cât are mai multã ocupaþiune într-însa. Pânã
la ce punct meritã titlul de profesor acela care are numai o orã de curs pe
sãptãmânã, ºi care restul timpului, neputând sta cu mâinile în sân îºi face o ocu-
paþie în altã parte, lãsând ºcoala pe al doilea plan?

Acesta este dupã pãrerea mea un rãu capital ºi orice lege care va tinde, ºi
va avea de efect de a restabili pe adevãratele baze starea lucrurilor va fi o lege
bunã. Ei bine, tocmai aceasta este una din þintele proiectului nostru: el tinde sã
strângã cât mai mult legãturile între dascãl ºi ºcoalã.
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Pentru aceasta ce face? El cautã sã dea profesorilor mai multã ocupaþiune
în ºcoalã. Dar fiindcã nu este drept sã le mãreascã ocupaþiunile fãrã sã le
plãteascã în proporþiune, s-a admis sistemul care figureazã în art. 35 ºi pe care-l
expun acum înaintea d-voastrã.

Iatã în ce consistã acest sistem: plata profesorilor nu se mai face pe catedrã,
ci proporþional cu ocupaþiunile ce le va avea profesorul în ºcoalã, în raport adicã
cu numãrul orelor de curs. Cu atât dar profesorul va lucra mai mult, cu cât va fi
plãtit mai mult, ºi cu cât va lucra mai puþin, cu atât va fi plãtit mai puþin. Mai
drept decât aceasta se poate? Ce poate sã se zicã în contra acestui sistem? Se vor
spune cuvinte sunãtoare, cã profesorul va fi plãtit cu ceasul, ºi altele asemenea;
dar cuvintele goale n-au nici o însemnãtate faþã cu interesul cel mare, de a lega
pe profesor de ºcoala lui.

Proiectul admite principiul cã fiecare unitate de 4 ceasuri, sã se plãteascã
cu 120, 100, 80, sau 70 de lei pe lunã, dupã categoria de materie, ºi de condiþiu-
nile de numire la profesorat. Care este rezultatul acestui sistem? Este cã dascã-
lul, în loc sã fie aºa de puþin interesat de ºcoalã ca azi, va fi obligat sã fie cât
mai mult legat de ea, iar statul trebuie sã fie mulþumit, pe de o parte pentru cã
profesorul se ocupã mai mult de ºcoalã, iar pe de alta pentru cã se face economie
de personal: ºi este ºtiut cã, cu cât e mai mic numãrul profesorilor, cu atât mai
bine se pot recruta. În fine, pentru profesori este avantajul cã-ºi restrâng ocupa-
þiunile la un loc, ºi sunt ºi mai bine remuneraþi.

Dar s-a zis: sistemul acesta va fi nepractic, pentru cã profesorii vor fi prea
mult ocupaþi, ºi dacã dãm profesorului facultatea sã meargã pânã la 24 de ore pe
sãptãmânã, îi cerem prea mult; cã ar trebui sã-i dãm numai 12 ore de ocupaþiune.

Mai întâi, nu se cere nimãnui 24 de ore de ocupaþiune: aceasta este facul-
tativ pentru profesor. El este liber sã-ºi ia 24 de ore, sau mai puþin, dupã cum
voieºte. Asupra acestui lucru voi mai reveni.

Dar este chestiunea: sã fie exact cã cerând profesorului mai mult decât i se
cere astãzi, i se impune o sarcinã mai presus de puterile omeneºti?

Sper cã-mi va fi uºor de dovedit cã nu este aºa.
Mai întâi, voi putea cita exemple de la noi din þarã, unde puþine sunt ser-

viciile publice cu o mai micã ocupaþiune de 24 de ore pe sãptãmânã, chiar când
e vorba de ocupaþiune intelectualã.

Spre exemplu, mai puþin lucreazã un magistrat, care judecã 4–5 ore pe zi,
ºi mai lucreazã apoi ºi la sentinþe?

Mai puþin lucreazã un inginer, care ºade ceasuri pe zi cu ochii ºi mintea
fixatã în tablele de logaritmi?

De ce oamenii aceºtia pot munci atâta ºi profesorii nu ar putea? Dar de ce
sã caut exemple aiurea, ºi sã nu le iau chiar din corpul profesoral?

Vã pot cita, dlor, pe profesorii de geografie ºi istorie la liceele reale, cãrora
li se cere 24 de ore pe sãptãmânã, ºi pentru aceasta li se plãteºte 280 lei pe lunã.
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Ei bine, de ce profesorii aceºtia pot sã aibã atâta ocupaþie – ºi probã cã pot, e cã
catedrele lor nu rãmân niciodatã neocupate – ºi n-ar putea sã dea aceastã muncã
ºi ceilalþi profesori secundari, mai cu seamã când vor fi plãtiþi în loc de 280 de
lei pe lunã, cu 720?

Prin urmare, dupã cum vedeþi, condiþiunile materiale se îmbunãtãþesc
pentru profesor, fãrã ca în realitatea sã i se înmulþeascã orele de curs, pentru cã
trebuie sã punem la socotealã ºi orele de ocupaþiune, pe când cei mai mulþi din
ei le au astãzi afarã din ºcoalã, cãci nu trebuie sã se creadã cã profesorul care e
prins în ºcoalã numai 6 ore pe sãptãmânã, sade de geaba în toate celelalte ore
ce-i rãmân libere.

El dã lecþiuni la vreun pension, sau scrie la un ziar, sau face altceva.
Ei bine, munca aceasta pe care o cheltuieºte în afarã, rãu plãtitã, eu vreau

sã i-o dau în ºcoala statului, plãtindu-l mai bine ºi dându-i ºi dreptul la pensiune,
în loc sã-l las sã alerge în alte pãrþi, unde toate aceste avantaje îi vor lipsi, fãrã
a mai vorbi de stabilitate, pe care numai statul i-o poate garanta.

Aºadar situaþiunea care se creeazã prin proiect va fi în avantajul ºcoalei,
pentru cã va lega pe profesor mai mult de dânsa, ºi pentru cã va împuþina nu-
mãrul de candidaþi, pentru cã vom scãpa de nevoia de a alerga dupã suplinitori
fãrã titluri suficiente. Pentru profesori va fi avantajoasã, pentru cã li se îmbunã-
tãþeºte situaþiunea, în condiþiuni mult mai sigure pentru dânºii.

Iatã care este economia proiectului acestui punct.
Dl Ursianu s-a înºelat foarte tare, când a crezut cã scopul dispoziþiunii aces-

teia este de a face economie pentru stat. Nu se face nici o economie, ºi nu a fost
scopul proiectului de a micºora bugetul statului în acest punct.

Sumele consemnate în bugetul trecut se conservã ºi în cel viitor: prin
proiect nu se face decât se fixeazã lefurile în mod mai drept, ºi se face sã disparã
situaþiunea anormalã de azi.

Dl ªtefãnescu zice: mai bine ar fi sã se punã o leafã fixã ºi egalã pentru toþi.
Dar leafã fixã este astãzi, ºi vedeþi rezultatul la care am ajuns. E adevãrat

cã, dacã odatã cu fixarea lefii s-ar fi fixat ºi numãrul orelor de curs, poate nu am
fi ajuns la rezultatul de astãzi.

Dar mi se va zice: de ce nu faceþi aceasta în proiectul de faþã?
În momentul acesta, nu se poate face aceasta, pentru cã disproporþia între orele

de ocupaþie ale deosebiþilor profesori, este aºa de mare, încât mãsura ar fi violentã.
Astãzi avem profesori cu 4 ore de curs pe sãptãmânã, ºi lângã dânºii profe-

sori cu 24 de ore de curs.
Apoi credeþi d-voastrã cã cel care are 4 ore astãzi, are sã treacã la 16 fãrã

sã protesteze? Dar sã zicem cã peste proteste vom trece. Ce vom rãspunde însã
profesorului de filosofie, care ne va zice: eu nu ºtiu altceva decât filosofia: nu
ºtiu sã predau nici latineºte, nici greceºte? Ce vom putea sã-i facem? Nimic?
Prin urmare, legea cum o propune dl ªtefãnescu, ar fi neaplicabilã.
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Eu cred cã sistemul ce propun, este sistemul cel mai bun, cel mai drept ºi
cel mai conform cu interesele þãrii.

Dar nu mã dau în lãturi de a spune cã, dupã credinþa mea, dupã puþini ani
se va putea ajunge la sistemul unificãrii lefii ºi orelor de curs. însãºi sistemul
propus de proiect, dacã se va aplica în timp de 10 sau 12 ani, va duce la acest
rezultat, prin concursul tuturor, iar nu în mod forþat.

Când toþi vor avea interes de a avea un numãr cât mai mare de ore de curs,
care în anii din urmã scãzuse de la 12 la 9, va creºte la 15 sau 16. ªi atunci când
vor avea un numãr de ore, puþin diferit de la unii la alþii, va fi lesne sã se facã o
lege care sã zicã: toþi vor avea numãrul de ore cutare ºi leafa cutare, însã azi este
cert cã aceasta nu se poate.

În fine, sã mai înlãtur o ultimã observaþiune asupra acestei chestiuni, aceea
a numãrului 24 de ore de curs. Mulþi au zis cã numãrul acesta de ore este excesiv
de mare.

Nu este aºa pãrerea mea, ºi aceasta pentru motivele urmãtoare:
Numãrul acesta de ore de curs este chiar azi realizat, pentru unele catedre

în mod legal, cum este catedra de istorie ºi geografie la gimnaziile reale, ºi cum
a fost catedra de ma tematici la aceleaºi gimnazii, care pânã nu de mult avea 22
de ore. Dar chiar profesorii care nu au în ºcoalã numai 12 ore, în realitate au ºi
peste 24 de ore de ocupaþie, dacã punem în socotealã ºi ocupaþiunile lãturalnice
pe care le mai au, cei mai mulþi cu lecþiuni private, care nici nu le recompen-
seazã munca cum se cade, nici nu sunt potrivite cu demnitatea lor.

Numãrul de 24 de ore nu este dar excesiv. De altfel acest numãr se gãseºte
realizat, cu puþinã deosebire în Franþa, unde pentru unii ajunge la 26 de ore pe
sãptãmânã.

În Germania, în ºcoalele secundare, nu este nimeni care sã aibã mai puþin
de 20 de ore: maximum este de 28 de ore.

În Belgia se merge pânã la 33 de ore. De ce dar Germanii, francezii ºi
belgienii ar putea sã punã aceastã cantitate de muncã, iar noi nu, mai ales când
e deja dovedit cã mulþi din profesorii noºtri o pun în realitate?

Dar mai este încã ceva: pe când în Franþa, Belgia ºi Germania orele de curs
ce am arãtat sunt obligatorii, în proiect numãrul de 24 de ore nu e obligatoriu:
în proiect este obligatoriu numai numãrul de 12 ore. Vedeþi deosebirea. Dupã
proiect, un profesor este dator sã þinã curs 12 ore pe sãptãmânã, ºi datoria
statului este sã-i plãteascã 360 lei pe lunã, oricare ar fi numãrul orelor sub 12,
rezervându-ºi statul dreptul sã le împlineascã pânã la 12.

Aceste 12 ore obligatorii sunt cele care corespund cu 26, 28 ºi 33 din alte
pãrþi.

Numãrul de 24 de ore, pe care-l vedeþi în proiect este numai facultativ.
Vrea profesorul sã meargã pânã acolo? Bine: nu, nu-l sileºte nimeni. Vrea

sã meargã numai pânã la 18, iar bine. Fiecare îºi cumpãneºte puterile sale ºi ia
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atâta lucru cât poate. Ceea ce este obligat, este numai sã facã 12 ore negreºit.
Sistem mai dulce decât acesta, mai lesne de aplicat fiind mai la îndemâna oricui,
nu se poate.

În puþine cuvinte am sã trec acum asupra unei chestiuni de ordine secun-
darã, care însã a ridicat puternice obiecþiuni din partea unor domni oratori, dl
ªtefãnescu, ºi, mi se pare ºi dl Ursianu. Este chestiunea despre punerea la pen-
siune a profesorilor din oficiu.

Dl Valerian-Ursianu: Eu n-am vorbit despre aceasta.
Dl Spiru Haret, ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: Mã iertaþi nu

eram sigur cã aþi vorbit d-voastrã; aveam luatã notã dar nu ºtiam dupã a cui vorbire.
Dlor, se gãseºte în acest proiect un articol 41, care spune cã, dupã 30 de ani

de serviciu în profesorat, un profesor secundar se poate pune la pensie din
oficiu, luându-se cutare ºi cutare precauþiuni.

Mai întâi, în principiu, mãsura aceasta este sau nu bunã? Trebuie sau nu luatã?
Este destul sã se gândeascã cineva cã de la o vârstã oarecare înainte un profesor
[poate] sã se gãseascã obosit ºi sã nu mai poatã duce sarcina sa, ca sã înþeleagã cã
mãsura este pe deplin justificatã, cã trebuie luatã o precauþiune oarecare.

Câþi din d-voastrã vor fi avut ocaziunea sã vadã un profesor ajuns la o vârstã
înaintatã, ºi care cu multã greutate îºi mai poate duce sarcina? Ei bine cine poate
zice cã interesul ºcoalei este ca sã conservãm un asemenea profesor la infinit, ºi
cã nu ar fi bine sã-l înlocuim cu altul, care sã ducã sarcina mai departe?

În principiu, socotesc cã lucrul nu suferã discuþiune. Cu toate aceste, dl
ªtefãnescu l-a discutat, ºi a zis cã este nedrept ceea ce propunem noi. ªi a mai
zis cã mãsurile care se iau pentru a face sã se evite nedreptãþile ºi mãsurile
pasionate, nu sunt suficiente.

Dlor, chestiunea este mai mult o chestiune de apreciere. dl Tache Ionescu a
fãcut sã se voteze la 1892, o lege, care prevede punerea la pensiune din oficiu
dupã 30 de ani de serviciu, dar fãrã niciun fel de îngrãdire pentru profesori. Tre-
buia doar avizul Consiliului Permanent, ºi atât tot.

Sub aceastã formã, socotesc, dupã cum am mai spus-o ºi altã datã, cã legea
poate sã fie primejdioasã ºi pentru profesori ºi pentru ministru. Cu dânsa
ministrul este expus sã facã greºeli, Dar cum cã mãsura trebuie conservatã,
aceasta totdeauna a fost opiniunea mea, ºi chiar din avizul pe care dl ªtefãnescu
1-a citit, se poate vedea aceasta. În el eu spun cã mãsura trebuie conservatã, dar
cã trebuie mai bine îngrãditã. Am cãutat dar sã-i pun îngrãdiri nouã.

Dacã aceste îngrãdiri nu satisfac pe dl ªtefãnescu, este altceva; dar cã am
cãutat sã le gãsesc, aceasta nu se poate contesta. Ce cer eu? Cer ca, înainte de
punerea la pensie a unui profesor, sã fie stabilitã prin o lucrare anterioarã, nece-
sitatea acestei puneri la pensie. Pentru aceasta, eu cer inspecþiuni, cer consultarea
dosarului lui personal, care nu se face într-o zi, ci se formeazã în timp de 30 de
ani, în care se trec în el toate notele, privitoare la profesor; apoi avizul inspecto-
rului, dat pe baza acestui dosar, ºi avizul conform al Consiliului Permanent.
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Cred cã atât este de ajuns. Dar, dacã se va gãsi pe viitor ceva care sã merite
îndreptare, se va îndrepta; nu se poate însã tãgãdui tendinþa ce a fost de a se
îngrãdi mai bine dreptul profesorilor, ºi dl ªtefãnescu s-ar gãsi ambarasat dacã
l-aº întreba, care ar fi modul de îngrãdire mai bun decât cel pe care-l propun eu.

Dl Gr. ªtefãnescu: Am spus.
Dl Spiru Haret, ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: Da, aþi spus sã

merg la senatul universitar.
Dar ce este senatul universitar? El este o autoritate administrativã ºi inte-

rioarã universitãþii. Este o delegaþiune a universitãþii, compusã din decan ºi din
câte un profesor de fiecare facultate, pentru administraþiunea afacerilor univer-
sitãþii. Ce are sã zicã senatul universitar despre un profesor pe care-l voi trimite
înaintea lui? Nici nu-l cunoaºte, nici nu ºtie ce poate, nici nu-i ºtie trecutul lui.
Va trebui sã-i trimit dosarul lui personal, ºi asupra lui va judeca, dar acest lucru
îl poate face ºi consiliul permanent ºi pot sã-l fac ºi eu ca ministru.

Eu nu socotesc cã e bun sistemul acesta de a scoate autoritãþile din atribu-
þiunile lor: ministrul sã rãmâie ministru, senatul universitar sã rãmâie senat
universitar, ºi consiliul permanent, consiliul permanent.

Mai este o observaþiune fãcutã de dl Grigore ªtefãnescu, anume cã e
nedrept, cã e rãu ca un profesor care e bolnav mai mult de un an, sã fie pus la
pensiune din oficiu. Cu toate cã e o observaþiune de detaliu, dar pentru cã se
leagã cu chestiunea ce am tratat acum, socotesc cã e bine sã o ridicãm din calea
noastrã. Vã rog sã observaþi cã nu e niciun serviciu public unde sã se afle o dis-
poziþiune analoagã cu ceea ce se gãseºte în articolul 41, la aliniatul I, în niciun
serviciu public nu se dã funcþionarilor statului concediu de un an pentru caz de
boalã. Se dã concedii de o lunã, douã, dar nicãieri nu se dã concediu la infinit,
sub motivul de boalã, lãsând serviciul sã sufere.

Dar noi, profesorilor le facem avantajul de a-i tolera un an de zile chiar cu
riscul de a suferi catedra în lipsa lor.

Cãci în timpul cât lipsesc ei, noi vom avea suplinitori, ale cãror calitãþi
didactice lasã în genere mult de dorit, ºi vreþi ca avantajul acesta sã fie impus la
infinit? Situaþiunea dascãlului, e tristã, fãrã îndoialã, e un om care a muncit, ºi
peste care a cãzut nenorocirea boalei, dar vorba româneascã: „Milã mi-e de tine,
dar de mine mi se rupe inima“. Ce se face ºcoala? Ce se fac cursurile?

O voce: Dacã se îndrepteazã peste doi ani de zile?
Dl Spiru Haret, ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: Dacã se

îndrepteazã peste doi ani, este regulat deja la pensiune. Dar dacã se îndrepteazã
peste 4 ani? ªi chiar în cei doi ani, voiþi sã facem ca pentru un om sã sufere toþi
cei 50 de ºcolari, care trebuie sã urmeze cursul!

Se trecem mai departe, la alte chestiuni, in chestiunea disciplinei profeso-
rilor, nu s-au ridicat multe obiecþiuni, în ce pliveºte constituirea comisiunii de
judecatã ºi a mãsurilor disciplinare propuse în proiect, dar totuºi s-au fãcut oare-
care observaþiuni, mai mult generale, pe care trebuie sã le ating.
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Dl Urseanu numai în treacãt a zis o vorbã, care însã are mare importanþã. A
zis: „Dupã judecata înaintea consiliului sau comisiunii a unui profesor cãzut în
vinã, de ce nu s-a pus recursul în casaþie?“ Pentru un motiv foarte simplu: Este
cã nu comportã natura lucrurilor. Comisiunea de judecatã nu judecã nici în
materie civilã, nici în materie criminalã, e o comisiune de judecatã disciplinarã.

Dl Valerian Urseanu: ªi corecþionalã.
Dl Spiru Haret, ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: Mã iertaþi,

nicidecum.
Dl Valerian Urseanu: În caz de atentat la bunele moravuri.
Dl Spiru Haret, ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: ªi ce pedeapsã

îi dã? Îi dã închisoare ºi amendã? Apoi codul penal, când condamnã pe cineva
pentru atentat la bunele moravuri, îl pune la închisoare. Comisiunea mea nu
pune la închisoare, comisiunea mea nu judecã pe dascãli, ci interesul ºcoalei.
Bine e pentru ºcoalã ca un profesor care a comis cutare delict sã se afle înaintea
ºcolarilor ca un exemplu perpetuu de scandal?

Aceasta are sã o judece ea, ea nu judecã pe dascãli, dascãlul este aici în linia
a doua, interesele ºcoalei vin în linia întâia. Ce va judeca Casaþia când ar veni
afacerea înaintea ei? Dacã este bine sau nu pentru moralitatea copiilor, ca cutare
profesor sã se mai urce pe catedrã sau nu? Nu este aceasta atribuþiunea Curþii de
Casaþie, atribuþiunile ei sunt bine stabilite ºi le ºtim cu toþi, nimic nu are aface
cu chestiunea care ne ocupã.

Dacã este prevãzut în proiect dreptul de revizuire, acesta are rostul sãu, s-a
propus cã se poate sã se descopere oarecare dovezi în urma pronunþãrii sentinþei ºi
atunci sã se poatã reveni asupra unei sentinþe prea aspre ºi fãrã posibilitate de
întoarcere, cum este eliminarea pentru totdeauna din corpul didactic. Iatã ce a
prevãzut proiectul de lege, ºi socotesc cã este foarte raþional. Dar comisiunea de
judecatã, pe care o constituim noi, prezintã sau nu destule garanþii de independenþã
ºi imparþialitate? Dacã se compune din profesori universitari, aleºi de universitate,
din care alege ministrul, nu vãd ce alte garanþii mai mari s-ar putea gãsi. Oare tra-
gerea la sorþi de astãzi e mai bunã? Socotesc cã nimeni nu va putea susþine aceasta,
mai ales când va cunoaºte modul cum s-a aplicat pânã astãzi ºi ce rezultate a dat.
De altmintrelea, înºiºi d-nii care au vorbit în aceastã materie s-au contrazis, odatã
au spus cã, comisiunea este la discreþia ministrului, ºi altã datã au spus: „pentru ce
pe profesorii provizorii nu-i primiþi înaintea comisiunii de judecatã?“.

Apoi, dacã comisiunea de judecatã este la discreþia ministrului, de ce cereþi
aceasta? Va sã zicã, chiar dupã d-voastrã, comisiunea aceasta de judecatã prezintã
destule garanþii, deoarece cereþi sã se trimitã înaintea ei, asemenea cazuri. Atunci,
dacã prezintã garanþii, s-o conservãm aºa cum se prezintã dlor, dl ªtefãnescu a zis
aici o vorbã mare. D-sa a zis: „nu înþeleg care este pricina cã corpul dãscãlesc este
veºnic supus bãnuielii“. Desigur, numai din pricinã de consideraþiuni politice. Toþi
miniºtrii au avut fricã de dascãli, pentru cã sunt independenþi, ºi nu ºtiu cã numai
aceasta le-a atras toate persecuþiunile.
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Dlor, credeam cã teoria aceasta ºi-a fãcut veacul, ºi cã de atâþia ani de zile
de când ne frãmântãm cu alcãtuirea unui proiect de lege al instrucþiunii, va fi
ajuns sã-ºi facã drum adevãrul asupra acestei chestiuni. Nu este vorba de nicio
persecuþiune, dle ªtefãnescu, nici politicã, nici de altfel, ºi cea mai bunã dovadã
este cã corpul dãscãlesc ºi-a cãutat de drum, cu toate partidele care s-au succedat
la putere. ªi vã rog sã mã credeþi, cã dacã ar fi vorba de persecuþie, mijloacele nu
lipseau. De altmintrelea, când partidele se succed la putere, ºi când miniºtrii se
schimbã la fiecare nouã luni, ce rost are persecuþia politicã? Numai pânã sã-þi
organizezi bateriile de persecuþie, te-ai dus, ºi ar fi cea mai proastã socotealã
pentru un ministru, ca sã-ºi piardã vremea cu asemenea îndeletniciri, mai ales
contra unui corp numeros, inteligent, care are destulã posibilitate de a se apãra.

O voce: Cu toate acestea, avem cazuri.
Dl Spiru Haret, ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: Dar mai cu

seamã de ce nu-l impresioneazã pe dl ªtefãnescu împrejurarea cã mãsura pe
care o criticã d-sa este pusã în lege de un dascãl, care ºi el ar putea sã fie expus
persecuþiunilor politice? Cu atât mai mult cã dascãlul acesta, pânã ieri n-a fost
decât curat dascãl ºi nimic altceva? Cum nu vã întrebaþi d-v cãrei împrejurãri se
datoreºte acest fapt cã toþi miniºtrii care au voit sã facã un proiect de lege asupra
învãþãmântului, toþi fãrã excepþiune, fãrã deosebire de nuanþã politicã, pasionat
sau nu, toþi s-au gândit cã trebuiesc mãsuri mai eficace, decât astãzi pentru a
asigura disciplina corpului dãscãlesc?

Unde vedeþi persecuþiunile? Unde vedeþi semnul de neîncredere în corpul
profesoral?

Nu e nimic din toate acestea. Nu este decât trebuinþa, recunoscutã de toþi de
a se lua mãsuri mai eficace pentru înlãturarea unor rele, contra cãrora legea din
1864 nu pune mai multe stavile.

Dlor, dupã legea din 1864, nu existau decât patru pedepse pentru profesori:
Avertismentul, cenzura, suspensiunea ºi destituirea. Dintre aceste pedepse numai
cea dintâi, adicã avertismentul se putea aplica de ministru. Celelalte trei pedepse
nu se puteau aplica decât în urma unei judecãþi a unei comisiuni care se trãgea la
sorþi. În detalii nu e nevoie sã intru. Rezultatul era acesta: cã pentru toate mãrun-
þiºurile, pentru toate nimicurile, trebuia ministrul sã se adreseze universitãþii, sã se
tragã la sorþi juriul sã se constituie cu un enorm aparat de formalitãþi, sã se facã
pledoarii nesfârºite pentru ca la urmã sã se dea ca pedeapsã o amendã de 10 sau
20 lei. Apoi în timpul acesta se uitase punctul de plecare al întregii proceduri,
profesorului i se pãrea cã i-a venit pedeapsa din chiar senin, cãci luni întregi trecu-
serã pânã sã fie judecat, ºi comisiunea chiar era influenþatã de trecerea timpului
lung între vinã ºi pedeapsã, ºi din aceaastã cauzã de multe ori achita pe cel vino-
vat. De aceea, miniºtrii de ani întregi, nu mai îndrãznesc sã trimitã la judecatã pe
profesorii vinovaþi. Oricine va fi trecut numai trei zile prin administraþiune nu va
gãsi acest sistem raþional. Trebuie sã fie posibilitatea de a se stârpi îndatã greºelile
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cele mici, care sunt cele mai dese ºi care fac mult rãu, nu prin însemnãtatea fie-
cãreia în parte, ci prin numãrul lor cel mare. Dacã nu este posibilitatea de a se
stârpi aceste greºeli imediat, e inutil sã mai facem legi ºi regulamente, pe care nu
putem niciodatã sã le aplicãm. Puteþi pune de exemplu, în lege ca profesorul sã fie
obligat sã asculte pe ºcolar odatã pe lunã, dar degeaba puneþi aceastã mãsurã în
lege, dacã nu puneþi ºi sancþiunea ei. Proiectul de lege este foarte dulce în aceastã
privinþã. Nu se poate contesta lucrul acesta. El prevede cã toate pedepsele cele mai
grave, sã le aplice o comisiune de judecatã, fãrã amestecul ministrului; pedepsele
cele mici însã, care sunt destinate a stârpi de la început relele cele mici, ca sã nu
le dea timp a deveni mari, acelea sunt la dispoziþiunea ministrului. Aºa este
avertismentul, care nici nu meritã numele de pedeapsã. Este apoi amenda pe care
o poate da ministrul, dupã ce cere avizul consiliului permanent ºi în fine cenzura
cu pierderea lefii, pânã la 30 de zile, pentru care se cere avizul conform al
consiliului permanent.

Vedeþi dar, cã nu este deloc singur ministrul care dispune de pedepse, cãci
îndatã ce este vorba de o pedeapsã mai grea, ea trebuie sã se aplice cu avizul
consiliului permanent, cât pentru pedepsele mai mari, ca permutarea ºi sus-
pensiunea ºi destituirea, ele se aplicã numai de comisiunea de judecatã.

Socotesc dar, dlor, cã nu se poate zice cã sistemul ce propun nu este destul
de blând, mai ales dacã l-am compara cu legiuirile din alte þãri.

În adevãr, pot afirma cã nicãieri regimul disciplinar al corpului didactic nu
este aºa de temperat ca în proiect. Pe aiurea ministrul are pânã ºi drepul de des-
tituire, uneori chiar pentru profesorii de universitate cu oarecare temperamente.

Dlor, termin aici ceea ce aveam de zis asupra învãþãmântului secundar.

* * *

Trecem acum la învãþãmântul superior, unde obiecþiunile au fost mai puþin
numeroase, ºi de aceea cred cã voi putea termina mai curând.

Mai întâi s-a obiectat, de cãtre dl Mârzescu ºi de dl Valeriu Ursianu, cã de
ce nu s-au enumerat în lege catedrele universitare.

Dl Valerian Ursianu: De ce?
Dl Spiru Haret, ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: Pentru cã nu

era nevoie, socotesc chiar cã ar fi fost rãu sã se enumere.
În proiectul de lege de la 1886, catedrele erau enumerate, precum ºi în

proiectul dlui Take Ionescu. În proiectul de faþã nu le-am pus, pentru cã am
socotit cã universitatea trebuie sã fie un organism lãsat sã se dezvolte liber în
voia lui, ºi cã trebuinþele de astãzi nu se vor potrivi cu cele de mâine.

Dacã am fi enumerat catedrele în lege, am fi pãþit ca cu legea din 1864.
Legea aceea prevedea anume catedrele pentru fiecare facultate. Rezultatul

a fost cã legea a rãmas neaplicatã, cãci unele catedre nu s-au înfiinþat ani întregi,
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unele nici pânã azi, altele ºi-au schimbat numele, altele s-au înfiinþat peste lege.
Dacã este aºa, unde este nevoia a prevedea catedrele ºi în legea ce discutãm?
Pentru ce mâine, poimâine ºi aceasta sã rãmânã neaplicatã? Sã vã dau un exem-
plu: la facultatea de ºtiinþe astãzi se predã geometria analiticã. Ei bine, închi-
puiþi-vã cã eu am înscris în lege aceastã catedrã, drept catedrã universitarã.
Pentru astãzi aºa este: dar este prea posibil ca cu timpul sã se gãseascã bine ca
geometria analiticã sã treacã la licee, cum este în Franþa.

Atunci cum rãmâne legea? Sã fii nevoit sã vii cu un articol de lege izolat
prin care sã ceri ca aceastã catedrã sã treacã de la universitate la liceu? Cãci
proiectul spune cã catedrele care se vor gãsi în fiinþã la aplicarea legii se vor
conserva ºi cã orice schimbare sau înfiinþare de nouã catedre pe viitor nu se va
putea face decât printr-o lege specialã.

Trec acum la o chestiune mai importantã, este vorba de constituirea cor-
pului didactic universitar.

Astãzi universitãþile nu au decât ceea ce se cheamã profesori, ca singurã
categorie de învãþãtori.

Este adevãrat cã profesorii aceºtia se împart în profesori provizorii ºi defi-
nitivi, în fapt însã nu este nicio deosebire între unii ºi alþii. Profesorii provizorii
poartã numele acesta trei ani de zile, în urma cãrora vine de drept numirea cu titlul
definitiv. Provizoratul nu este un stagiu. Ideea legiuitorului din 1864, poate sã fi
fost ca acest provizorat sã formeze un stagiu, dar fiindcã legea nu a prevãzut nicio
modalitate pentru a se constata calitatea profesorului care ºi-a fãcut provizoratul,
De aceea nu este nicio deosebire între profesorii provizorii ºi definitivi.

Dl G. Mârzescu: Cei provizori nu au vot deliberativ în consiliul profesoral.
Dl Spiru Haret, ministrul al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: Puneþi mare

preþ pe aceasta? ªi pe urmã nici aceastã deosebire nu existã la Bucureºti.
Eu, pe când eram profesor provizoriu aveam vot deliberativ.
În proiectul de faþã, se spune, cã pentru ca sã ajungã cineva profesor univer-

sitar, trebuie sã treacã prin douã stagii anterioare, stagiul de docent ºi cel de
agregat. Ca docent nu are leafã, ca agregat are leafã, leafa profesorului de astãzi.
Modalitatea cum sã se recruteze toþi aceºtia este expusã în lege în mod destul de
clar ºi în genere nu a suferit critici multe.

Ni s-a obiectat însã cã, dacã docenþii nu sunt plãtiþi, nu-i vom putea avea.
Eu nu împãrtãºesc temerea aceasta nicidecum. Aº putea mai întâi invoca

argumentul cã pentru docenþi dispunem de o mulþime de posturi în învãþãmânt ºi
care sunt plãtite care astãzi se încredinþeazã la întâmplare, de exemplu: maeºtrii
de conferinþe, asistenþii de la facultatea de medicinã, preparatorii de prin
laboratorii etc. Eu aº fi mulþumit sã avem atâþia docenþi câte posturi plãtite avem.

Dar nu la aceasta mã gândesc eu, mai cu seamã. Speranþa mea cea mare, în
ceea ce priveºte docenþii, o pun în dorinþa unui mai mare numãr de tineri instru-
iþi, ca sã se manifesteze: sunt mulþi profesori secundari foarte meritoºi cãrora
astãzi nu li se dã putinþa sã se distingã sã pãºeascã mai departe.
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Ocupaþiile lor zilnice nu le permit ca sã se prepare pentru o catedrã univer-
sitarã ºi ei nu au altã ocaziune de a se produce, de a arãta valoarea ºi cunoº-
tinþele lor în specialitãþile cãrora s-au consacrat.

Vã rog sã credeþi, cã avem astãzi foarte mulþi tineri de aceºtia ºi care vor fi
foarte bucuroºi sã li se dea ocaziunea de a se manifesta.

Dl Valerian Ursianu: ªi astãzi ar putea sã facã aceasta.
Dl Spiru Haret, ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: Nu este acelaºi

lucru. În sistemul proiectului un asemenea tânãr va putea sã-ºi conserve catedra
ca profesor secundar, va avea mijloace de trai ºi orele în care nu ºtie ce sã facã va
putea sã le întrebuinþeze fãcând un curs la universitate. ªi noi ca stat, va trebui sã
fim bucuroºi de aceasta, fiindcã dorinþa noastrã este ca universitatea sã fie un vast
centru de culturã, iar nu numai o ºcoalã închisã, rezervatã numai pentru studenþi,
dorim ca toatã miºcarea intelectualã a þãrii sã radieze de acolo. (Aplauze). Tot ce
este inteligenþã ºi pricepere sã aibã acolo un mijloc de a se manifesta.

Docentul nu este numai un slujbaº în perspectivã, el este un om cult, care
împãrtãºeºte cultura lui la alþii, numai pentru plãcerea de a o face.

ªi când vorbesc astfel, mã gândesc nu numai la profesorii secundari, printre
care vom avea o pepinierã întinsã, dar ºi la profesiuni libere. Pot sã citez tineri
avocaþi, tineri medici, care vor fi încântaþi sã li se dea acest mijloc de a se face
cunoscuþi. Chiar de azi se vor gãsi docenþi care sã profeseze la facultatea de
drept ºi medicinã ºi încã oameni de valoare.

Dl Valerian Ursianu: Pentru douã trei luni.
Dl Spiru Haret, ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: Pentru oricât

de mult timp. Cu atât mai mult se vor gãsi, cu cât docenþa va fi prima treaptã
pentru ca sã se meargã mai departe. Nu numai cã docenþa dã cuiva posibilitatea
de a satisface dorinþa legitimã a oricui, de a arãta ce poate, nu numai cã în nenu-
mãrate cazuri va fi putinþã de o recompensã bãneascã, de a recompensa bãneºte
munca celor care vor avea acest titlu, dar mai mult decât aceasta va fi prima
treaptã de pãtrundere la cel mai înalt grad de învãþãmânt ºi aceasta va trage mult
în cumpãna hotãrârilor ce vor lua tinerii în viitor.

Aci dl Maiorescu a insistat mult asupra unei dispoziþiuni, care nu mi se pare
cã meritã atâtea fulgere, o dispoziþie din art. 64 relativã la recrutarea docenþilor
unde se spune: examenul se anunþã cu 6 luni înainte.

Dl Maiorescu era de pãrere cã dispoziþiunea aceasta va micºora prestigiul
docenþilor. Nu vãd ce are aface prestigiul docenþilor, cu anunþarea examenului
cu 6 luni înainte. Dar era o altã obiecþiune pe care d-sa a fãcut-o în comitetul
delegaþilor, dar pe care n-a dezvoltat-o în ºedinþã publicã. Zicea: ce cautã apro-
barea ministrului la docenþi pentru a face examenul de abilitare? Sã se prezinte
când va vrea el la examen. Este aceasta o obiecþiune specioasã, dar vã fac sã ob-
servaþi cã articolul prevede posibilitatea ºi pentru ministru de a publica exame-
nele de abilitare pentru docenþã, pentru o specialitate unde nu i s-ar prezenta
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cereri. Înjghebarea docenþei trebuie fãcutã cu prevedere cã în viitor ea va cores-
punde la trebuinþe bine determinate.

Trebuie sã ocup catedra cutare, pe care nu o pot suprima, trebuie dar sã
aranjez aºa ca sã am corpul de docenþi, de care voi avea nevoie pentru dânsa ºi,
dacã se întâmplã cã pentru o specialitate se întârzie a se prezenta cereri de abili-
tare la docenþã, de ce sã interzici ministrului posibilitatea de a publica el exa-
menul? Iatã care este scopul acestei dispoziþii, iar nu de a înfrâna libertatea
docenþilor de a se prezenta la cutare sau cutare specialitate.

Altã chestiune: dl ªtefãnescu s-a ridicat contra sistemului ce propune pro-
iectul, ca numirea profesorilor universitari sã se facã prin conlucrarea ambelor
universitãþi.

Dlor, pentru mulþi din d-v. gândesc cã numai enunþarea principiului legii va
fi de ajuns, ca sã vã convingeþi de dreptatea lui.

Ce cere proiectul? Cere aceasta: Ca în caz de vacanþa unei catedre, sã nu se
facã numire decât dupã ce se cere avizul ambelor universitãþi. Dupã avizul lor,
ministrul alege pe unul din cei recomandaþi de ele.

Dl ªtefãnescu din contrã cere ca în caz de vacanþa unei catedre la Bucureºti,
sã se întrebe numai Universitatea din Bucureºti.

Dlor, trebuie sã ne gândim cã numirea unui profesor universitar este un
lucru foarte serios. Ea intereseazã nu numai pe universitatea în cauzã, cãci nu
este numai o afacere interioarã a ei, aº putea zice cã este o afacere de stat. Poate
sã nu fie ca numirea unui membru la Curtea de Casaþie, dar oricât numirea unui
profesor universitar nu este deloc un lucru de a doua mânã. A face din ea o afa-
cere interioarã a universitãþii, cred cã nu este bine din punct de vedere al inte-
resului general al þãrii.

De altfel, sistemul a fost deja încercat pânã acum ºi încã cu temperamentul
concursului. Cum se numea pânã acum un profesor la Universitatea din Iaºi, de
exemplu? Se instituia o comisie compusã din cinci profesori de la Universitatea
din Bucureºti, plus doi membrii numiþi de ministru.

Va sã zicã era un temperament prin intervenþiunea celor doi membrii numiþi
de ministru. ªi cu toate acestea ºtim cã consideraþiunile de clopotniþã a avut prea
mare influenþã în alegerea profesorilor universitari. Acum cereþi sã agravãm sis-
temul. Sã suprimãm pe cei doi membri numiþi din afarã, ºi sã lãsãm sã aleagã
universitatea singurã pe profesorii ei. Socotesc ºi sunt convins cã aceasta este
primejdios ºi cã ar scoborî mult însemnãtatea chestiunii. Sistemul pe care-l pro-
pun este cu mult mai sigur decât cel propus de dl ªtefãnescu. Trec peste chesti-
unea celor 6 ore pe sãptãmânã, cãci se va discuta mai bine la articole ºi vin la
alte douã chestiuni mai importante cu care voi ºi termina.

Cea dintâi este dispoziþiunea cuprinsã în articolul 83 unde se dã drept
ministrului a revoca pe rector ºi decan prin decret regal cu raport motivat.

Aceastã dispoziþiune a fost criticatã cu multã amãrãciune de dl Ursianu ºi
ªtefãnescu.
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Dl Gr. ªtefãnescu: ªi de rãposatul Tzoni.
Dl Spiru Haret, ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: Cred cã nu au

dreptate. dlor, trebuie sã ne gândim la un lucru: cã o universitate este ºi ea un
organ în funcþionarea generalã a statului, cã aºa fiind ºi el este expus uneori a se
deranja ºi trebuie sã se punã mijlocul de îndreptare.

Rectorul este o persoanã cu îndoitã calitate. El este profesor universitar ºi ca
atare este neatacabil dupã proiect. Mai este ºi rector, ºi ca atare e funcþionar
public ºi are o mare rãspundere. Dar responsabilitatea este numai o vorbã, dacã
nu e sancþionatã nicãieri. În sistemul legii din 1864, sancþiunea nu existã: rectorul
se numeºte, funcþioneazã patru ani ºi în timpul acesta este absolut neatacabil.

Dlor, e adevãrat cã în timp de 34 ani, nu-mi aduc aminte decât de un caz în
care un decan devenise impropriu pentru sarcina ce ocupa, dar e destul un
singur caz sã fi existat ºi aº zice mai mult, e destul sã nu fi existat niciun caz,
dar sã existe posibilitatea de a se întâmpla, pentru ca dispoziþiunea de la ar-
ticolul 83 sã devinã necesarã.

ªi în legea din 1864 ºi în proiectul acesta se scrie cã universitatea funcþio-
neazã sub controlul ministrului. În ce constã însã controlul ministrului, în ziua
de azi, asupra rectorului ºi decanilor? În nimic.

Presupuneþi un rector – nu s-a ivit cazul ºi sper cã nu se va ivi niciodatã –
presupuneþi un rector care de parti pris apuca sã calce cutare dispoziþiune din
lege. Aºa vor fi poate vederile lui ºi calcã dispoziþiunile legii, în mod fãþiº. Ce
e de fãcut? Trebuie sã-l aºteptãm 4 ani de zile, pânã când se va împlini vremea
sã se ducã? Sã lãsãm ca mecanismul universitar sã meargã din ce în ce mai rãu?
Vedeþi bine cã dacã am face aºa, am lãsa o cauzã de primejdie pentru func-
þionarea regulatã a universitãþii ºi totdeodatã a face iluzorie una din dispozi-
þiunile legii propuse: aceea care prevede cã universitatea trebuie sã funcþioneze
sub controlul ministrului.

Dar s-a zis: prin aceastã dispoziþie, rectorii vor deveni funcþionari minis-
teriali. Vã asigur cã nu. Ministrul Instrucþiunii e aºa de bine îngrãdit prin tot
felul de dispoziþiuni legale –  ºi multe dintr-însele le gãsesc bine nimerite – încât
miniºtrii sunt cu adevãrat puºi în imposibilitate de a face nedreptãþi. Mai ales
când e vorba de revocarea unui rector sau a unui decan, vã rog sã consideraþi cã
lucrul e destul de serios ca sã nu-l facã cu uºurinþã. Ca sã revoci un subprefect
ºi încã îþi trebuie sã-i gãseºti pricinã, dar când e vorba sã se revoace unul din
ºefii învãþãmântului? Nu vã închipuiþi d-v cã lucrurile acestea când sunt rãu fã-
cute, pot compromite situaþiunea ministerului? Care e ministrul care va gãsi
colegi ca sã-l lase sã facã asemenea greºealã? Socotesc cã nu e locul a vã teme
întru nimic de aceastã dispoziþiune.

Dl Ursianu spune cã, dacã greºeºte rectorul, sã-l trimitem în judecatã.
înaintea cui? Existã vreo autoritate capabilã de a judeca pe rector? Comisiunea
de judecatã? Dar comisiunea de judecatã e formatã din profesori universitari,
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care funcþioneazã sub supravegherea rectorului. D-voastrã rãsturnaþi rolurile.
Rectorul e primus inter pares, ziceþi d-v. În orice caz, este o rãsturnare de roluri
pe care o propuneþi d-v. De altfel comisiunea de judecatã nici nu este chematã
sã judece greºelile de naturã administrativã, ci greºelile de naturã pedagogicã
didacticã, pentru aceasta e fãcutã ea.

* * *

Sã trecem dlor, la chestiunea ºcoalei normale superioare.
Venerabilul dl V. Urechia ºi repausatul Tzoni au exprimat pãrerea de rãu

pentru desfiinþarea ºcoalei normale superioare. Aceste ºcoli erau destinate, în
intenþia legiuitorului în 1864, ca sã formeze pe profesorii secundari, însã aceeaºi
lege din 1864 nu pune nicio sancþiune dispoziþiunii acesteia, pentru cã la capitolul
care vorbeºte despre recrutarea profesorilor secundari, nu cere deloc calitatea de
normalian, pentru ca cineva sã fie admis la concursul de profesor secundar.

Rezultatul este cã la concursurile acestea se prezintã un normalist contra
trei sau patru nenormaliºti. Prin urmare, calitatea de normalist nu este indispen-
sabilã nici astãzi, pentru a fi cineva profesor secundar. Dar aceasta este o consi-
deraþie de a doua mânã, cãci se poate zice: nu aveþi decât sã introduceþi în acest
proiect dispozitiunea cã trebuie sã fie cineva normalist pentru ca sã poatã deveni
profesor secundar. Insã eu zic cã ºcoala normalã nu rãspunde la scopul ei ºi cã
trebuie sã i se schimbe organizaþia, lucru pe care-l ºi face proiectul de lege, cãci
de fapt proiectul nu suprimã nimic, ci numai schimbã organizaþia de astãzi ºi
face [ca ºcolile acestea] sã corespundã trebuinþelor pe care sunt chemate sã le
satisfacã ºi pe care astãzi nu le pot satisface.

Noi avem douã ºcoli normale superioare: una la Iaºi ºi una la Bucureºti. Chiar
de la început sã-mi permiteþi sã vã fac sã observaþi cã în lumea toatã nu este decât
Franþa, care are o ºcoalã normalã superioarã cu destinaþiunea de a forma profesori
secundari. Noi am imitat pe Franþa, dar am întrecut modelul nostru, cãci Franþa
are o singurã ºcoalã normalã superioarã ºi noi avem douã. Aceste ºcoale normale
superioare conþin fiecare câte 32 studenþi, 16 de litere ºi 16 de ºtiinþe, peste tot 64
normaliºti în ambele ºcoli. Aceºtia sunt admiºi prin concurs. Logica ar cere sã fie
primiþi toþi din anul I de facultate: însã de cele mai multe ori nu se ocupã locurile
numai cu studenþi din primul an, ci se vãd intrând normaliºti din anul II ºi chiar
din anul III, când sunt aproape gata a termina universitatea.

Fiind normaliºti, unii îºi trec licenþa, alþii nu reuºesc s-o treacã; iar dupã ºcoalã,
calitatea lor de normaliºti nu le constitue niciun drept mai mult faþã de ceilalþi
licenþiaþi care n-au fost normaliºti. Care este dar trebuinþa acestei organizaþiuni?

Când s-au înfiinþat ºcoalele acestea normale superioare, prin 1879 sau
1880, facultãþile de litere ºi ºtiinþe erau foarte puþin frecventate ºi se zicea cã
cauza acestei mici frecventãri este cã studenþii nu aveau mijloace de a-ºi urma
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cursurile. Li s-au pus dar la dispoziþie aceste mijloace, înfiinþându-le câte un
internat. ªi, de fapt, ºcoala normalã superioarã de astãzi se reduce mai cu seamã
la acest internat ºi aici este defectul ei capital de organizare.

Când noi am luat de model ºcoala normalã superioarã din Paris, trebuia sã
facem, dacã ne da mâna, o ºcoalã ca aceea unde internatul este un accesoriu,
cãci ce constituie ºcoala normalã din Paris nu este internatul, ci cursurile, con-
ferinþele, colecþiunile ce le posedã ºi pe care noi nu le posedãm. La ºcoala nor-
malã din Paris au fost conferenþiari ca Pasteur, I. B. Dumas, chimistul, Briot ºi
alþii, pe care noi nu-i avem.1 [Ca sã vedeþi] se face din ºcoala normalã din Paris
un centru cultural deosebit, luaþi conferinþele sale, biblioteca sa, care este una
din cele dintâi, nu prin numãrul volumelor, ci prin alegerea lor, laboratoarele
sale care sunt cele dintâi din lume; cât pentru internatul sãu, vã rog sã credeþi cã
francezii pun foarte puþin preþ pe dânsul. ªi n-ar fi de mirare sã-i vedem într-o
zi suprimând internatul ºi dând burse libere la studenþii normaliºti.

De altfel chiar astãzi disciplina internatului ºcoalei normale din Paris aºa
este de slabã, încât în toate zilele se întâlnesc normaliºti pe toate stradele.

Noi am fãcut din contra: am fãcut din ºcoala normalã un fel de hotel, unde
nu dãm studenþilor decât locuinþã, mâncare ºi încãlzit. Apoi nu este aceasta
rostul ºcoalei normale. Dacã zic ºcoalã normalã, înþeleg o ºcoalã care dã capa-
citatea didacticã viitorilor profesori.

Întru ce ºcoala normalã a noastrã rãspunde la aceastã destinaþiune? Intru
nimic. Sã vã dau o dovadã.

La facultatea de ºtiinþe sunt ºase catedre de matematici. Câþi conferenþiari
de matematici credeþi sã sunt la ºcoala normalã? Unul singur. Ce conferinþe
poate sã facã omul acela, pe care-l plãtim abia cu 200 lei pe lunã ºi-i cerem sã
facã faþã la trebuinþele acelei catedre?

În timpul acesta, studenþii liberi, nenormaliºti, dispun de patru conferinþiari
de matematici, plãtiþi cu câte 360 de lei.

Este evident cã studenþii liberi sunt necomparabili mai bine preparaþi la
matematici decât normaliºtii.

Dar de laboratorii avem vreo urmã la ºcoala normalã? Nu se gãseºte nicio
sticlã mãcar. Conferenþiarul de limba latina este silit sã facã traducþiuni din
Cesar sau Virgiliu, cum se face la liceu. Apoi aceasta e scopul ºcoalei normale?

Ori constituim ºcoala normalã cum se cade, sau mai bine o desfiinþãm. Dar
ca s-o constituim cum se cade, ne-ar trebui câteva sute de mii de lei pe an pentru
aceste douã ºcoli ºi ºtiu cã nu le veþi putea da. ªi chiar dacã le-aþi da, nu vom
avea personalul necesar ca sã constituim douã ºcoli normale ca cea din Paris. ªi,
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1. Celebri profesori ºi oameni de ºtiinþã din Paris: Louis Pasteur (1822–1895), cunos-
cut în toatã lumea; Jean Baptiste Dumas (1800–1884), vestit prin cercetãrile ºi studiile sale
asupra chimiei organice; Charles Briot (1817–1882), matematician, profesor la facultatea de
ºtiinþe, autorul teoriei matematici a luminii ºi teoriei mecanice a cãldurii.
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în fine, un ultim motiv: dacã este sã se facã toate aceste sacrificii, nu înþeleg sã
le facem pentru 32 de ºcolari, iar nu pentru cele câteva sute câþi urmeazã în uni-
versitatea întreagã. Nu înþeleg sã mãrginim binefacerile unei asemenea institu-
þiuni. (Aplauze.)

Dl C. Costescu Comãneanu: Sã alegem pe cei mai buni, elita.
Dl Spiru Haret, Ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: ªcoala nor-

malã superioarã nu poate funcþiona în mod raþional ºi nu poate sã rãspundã
chemãrii ei decât cu o enormã cheltuialã, ºi eu persist a crede cã dacã ar fi
posibil sã se facã aceastã cheltuialã, atunci ar trebui consacratã nu numai la un
numãr restrâns de ºcolari, ci pentru toþi studenþii universitãþii care ar fi în posibi-
litate sã se foloseascã de dânsa. Acum neapãrat cã se poate face obiecþiunea pe
care a fãcut-o dl Costescu Comãneanu, care zicea ca sã aleagã elita. Dlor, este
frumos cuvântul acesta de elitã; dar mai întâi sã observaþi cã acest cuvânt de
elitã este de regulã un cuvânt cu sens variabil. În ºcoalã, cine astãzi face parte
din elitã se poate ca mâine sã nu mai facã parte ºi viceversa. Vorbesc de studenþi.
Închipuiþi-vã un student ieºit din liceu, sãrac, care Dumnezeu ºtie cum a ter-
minat liceul ºi care, prezentându-se la un concurs la ºcola normalã, cade, nefiind
poate bine înarmat; dar dacã ar fi fost în universitate în bune condiþiuni, ar fi
fost un bun student. Ei bine, ºcoala normalã se deschide numai pentru 32 de
elevi, lãsând pe ceilalþi pe din afarã. Acest sistem eu îl gãsesc greºit.

Ce propune proiectul? El propune sistemul bursierilor liberi. S-a zis cã
acele burse sunt numai de 100 lei pe lunã ºi cã nu vor ajunge pentru a se putea
întreþine un student. Mai întâi eu cred cã, pentru un student modest, aceastã
sumã e suficientã. ªi eu când am fost student, am trãit cu mai puþin decât atât.

Dar apoi, proiectul nu fixeazã cifra, ci numai minimul ei. Vom vedea, când
vom aplica legea, cum vom fixa aceastã cifrã. Dar nu numai într-atât se rezumã
economia proiectului. Proiectul dispune a se da burse studenþilor prin concurs;
însã bursele acestea vor fi totdeauna revocabile. Când ei nu-ºi îndeplinesc
datoriile, sunt expuºi sã piardã bursele, ºi ele se vor trece la alþii, care se vor
distinge. Aceasta este un sistem de selecþiune, care a fost încercat, ºi astãzi se
aplicã la bursele Adamaki(59), pe care le dã Academia. Acele burse sunt ºi ele re-
vocabile, ºi studenþii care le au sunt cei mai buni studenþi.

Dar nu numai atât, studenþii din ºcoala normalã superioarã pãrãsesc ºcoala
pentru ca sã concureze la bursele acestea ale Academiei.

Cât pentru ºcoalele normale superioare, ele sunt pãrãsite din ce în ce mai
mult. Nu este an în care sã nu rãmânã locuri vacante într-însele. Se pun la
concurs cinci locuri, ºi trei rãmân vacante! Dar atunci, care mai este selecþiunea
elitei, dupã cum cere dl Costescu Comãneanu? Numãrul cererilor fiind mai mic
decât al locurilor, se admit toþi cei ce se prezintã. Atunci unde mai este selec-
þiunea?! De ce dar sã mai pãstrãm organizaþia ºcoalelor normale, când ea nu
aduce un folos real?
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Ce propune proiectul? El propune seminariile? Tot ºcoli normale, cu deosebire
cã au laboratorii, cã vor avea maeºtri de conferinþã, ºi cã aceste seminarii vor fi
deschise tutulor studenþilor universitari, pe când ºcoalele normale nu sunt deschise
decât numai pentru un numãr mic, ºi singurã aceastã observaþiune cred cã ar fi
suficientã pentru ca sã vedeþi de care parte este avantajul, ºi cã sistemul ce propune
proiectul este cu totul mai recomandabil decât conservarea ºcoalelor normale.

Cu aceasta nu se desfiinþeazã deloc seminariile existente ºi celelalte lucrãri
particulare ale facultãþilor. Din contrã, ele se vor dezvolta ºi completa, ºi vor
servi pentru toþi studenþii. Ce logicã este aceasta ca sã avem numai 32 de stu-
denþi, care sã poatã urma cu folos cursurile, iar toatã cealaltã masã sã meargã la
universitate, ca sã asculte cursuri fãcute numai cu creta?

Ba din contrã, ar trebui sã creãm pentru aceºti mulþi, deosebit, toate confe-
rinþele, colecþiile ºi laboratoriile pe care ar trebui sã le dãm ºcoalelor normale.

Dar unde va fi logica, ca o aceeaºi cheltuialã sã se facã în douã pãrþi: într-o
parte pentru ºcolarii cei mulþi ai universitãþii, ºi într-altã parte pentru numãrul
cel mic de ºcolari de la ºcoala normalã. Laboratoriile, seminariile, colecþiunile
fãcute pentru ºcolarii liberi sunt indispensabile pentru toþi studenþii.

Dacã toate acestea le-am înfiinþa la ºcoala normalã, atunci nu mai avem o
universitate, ci o selecþiune de universitate, cãci de ele nu ar putea profita decât
numãrul restrâns de elevi ai ºcoalei normale ºi atunci restul universitãþii îl puteþi
desfiinþa, cãci nu va însemna nimic fãrã laboratorii, seminarii ºi celelalte.

Dar, pentru cã numãrul cel mare de elevi nu-l constituie cei de la ºcoala
normalã, ci cei liberi, neapãrat cã laboratoriile, seminariile trebuiesc înfiinþate
la universitate, ºi în acest caz ºcoalele normale rãmân inutile.

Un ultim argument:
ªcoala normalã superioarã nici nu poate sã corespundã la trebuinþele învã-

þãmântului.
Când îmi daþi d-voastrã 32 de studenþi în toatã þara, la Bucureºti ºi Iaºi,

pentru secþiunile de ºtiinþe, ºi când aceºti studenþi sunt împãrþiþi în cel puþin trei
ani, de regulã patru, aceasta ne dã pentru fiecare an 11 studenþi; aceºtia sunt ºi
ei împãrþiþi la trei specialitãþi, aºa cã abia trei sau patru studenþi pe an ar absolvi
cu succes specialitãþile lor.

Pentru matematici, de exemplu, ambele ºcoli normale nu vor putea da mai
mult de 3 absolvenþi pe an. Ei bine, catedrele pe care le avem vacante în fiecare
an sunt cu mult mai numeroase.

ªi încã am luat un exemplu rãu ales. Dar ce vom zice de secþiunea filolo-
gicã, care cuprinde cinci specialitãþi? Cu ce sã ocupãm catedrele devenite va-
cante pentru predarea a 5 limbi, atunci când secþiunea filologicã nu-mi dã decât
3 absolvenþi pe an?

Vedeþi dar, domnilor, cã din toate punctele de vedere ºcoalele normale
superioare nu pot rãspunde la chemarea lor.
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De altminteri, cum ziceam, sistemul ce propune proiectul nu constã în alt-
ceva decât cã consacrã existenþa laboratoriilor, seminariilor ºi nimic altceva.

ªcoala normalã nu se desfiinþeazã, cãci ceea ce se face bun în ºcoala nor-
malã se va face la universitate. Singurul ce se desfiinþeazã este numai internatul
ºcoalei normale. În loc de a se mai plãti o mulþime de funcþionari, cu banii aceia
vom da burse studenþilor meritoºi.

Iatã, dar, în ce consistã economia proiectului. Nu este nici o desfiinþare la
mijloc; se desfiinþeazã numai internatul, nimic mai mult, dar în locul lui punem
bursele libere.

Dl Gr. ªtefãnescu zicea însã: Foarte bine; gãsesc cã este fondatã argumen-
taþiunea în ceea ce priveºte ºcoalele normale de bãieþi; dar în acest caz tot aºa
de fondatã este ºi pentru ºcoalele normale de fete. Atunci dar pentru ce creaþi
ºcoala normalã superioarã de fete?

Eu gãsesc cã dl ªtefãnescu nu are dreptate. Mai întâi, în urma celor spuse
de mine, ieri ºi azi, chestiunea este întrucâtva judecatã. Dacã învãþãmântul se-
cundar al fetelor, nu este perfect identic cu acela al bãieþilor, atunci se impune
ºcoala normalã superioarã de fete, fie cu internat, fie fãrã internat, pentru cã nu
toate fetele vor urma universitatea, ºi eu mã gândesc la acelea care nu vor putea
sã o urmeze, dovadã cã nu sunt aºa de reacþionar cum spun unii…

O voce: Pentru ce nu primeºti ºi pe licenþiate?
Dl Spiru Haret, ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: Ba le primesc.
Dupã sistemul proiectului licenþa nu este destul; dar dã unei fete putinþa de

a intra în ºcoala superioarã.
Ziceþi însã: de ce conservaþi internatul pentru fete? Apoi, dlor, socotesc cã

un bãiat are deja destule greutãþi de viaþã în oraº; dar cum o sã fie o singurã
ºcoalã normalã superioarã de fete, fie la Iaºi, fie la Bucureºti, cea mai mare parte
din fete vor fi strãine de oraº, ºi sunt sigur cã ele vor aprecia foarte mult avan-
tajul de a avea o locuinþã sigurã, scutitã de nenumãratele neajunsuri pe care le
întâmpinã o fatã singurã într-un oraº strãin. În aceastã privinþã sunt sigur cã am
de partea mea asentimentul tutulor familiilor.

Dlor, mã tem cã deja am abuzat de rãbdarea d-voastrã. A trebuit însã sã trec
în revistã principalele chestiuni, care s-au pus în discuþie; chestiunile de detaliu
le-am lãsat la discuþia pe articole.

Eu închei aici vorbirea mea, permiþându-mi sã pun în vederea d-voastrã, cã
proiectul acesta nu poate sã se zicã ca nu este studiat cu cea mai mare bãgare de
seamã, cu cea mai mare abnegare, ºi cã reprezintã o mare sumã de experienþã
ºcolarã.

Nu este experienþa unui om, este experienþa unei întregi pleiade de oameni.
În adevãr ºcoala, cu toate nevoile prin care a trecut ºi trece, are un avantaj

pe care alte ramuri de activitate publicã nu-l au; este cã s-a format împrejurul ei
un mãnunchi de oameni, care-i sunt absolut devotaþi, care studiazã în modul cel
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mai dezinteresat chestiunile ce o privesec, ºi pun la un loc experienþa ºi devo-
tamentul lor, fãrã consideraþiuni lãturalnice.

Proiectul acesta este rezultatul acestei colaborãri sincere ºi dezinteresate; cã
este sau nu perfect, nu-mi aparþine mie s-o spun. Cu toate acestea pot sã spun
cã ar fi un lucru pueril din partea mea sã pretind cã ceea ce facem acum este
culmea perfecþiunii, ºi cã niciun fel de dificultate nu se va ivi la momentul când
se va aplica legea ce discutãm. Dar vã rog sã consideraþi cã oriºicum, ºi oriºicât
s-ar urma discuþiunea, nu se va ajunge niciodatã acest þel de perfecþiune
absolutã. Aplicaþiunea va arãta defectele mai bine decât cum ar putea sã facã cea
mai îndelungatã discuþie.

De altfel, o lege trebuie sã fie un lucru totdeauna variabil, totdeauna primi-
tor de îmbunãtãþiri. O lege care ar fi perfectã pentru toate momentele vieþii
noastre publice, ar fi dovadã cã viaþa noastrã publicã este staþionarã. (Aplauze).

Un proiect de lege, când este pus pe hârtie, nu capãtã viaþã decât prin legã-
tura ce se stabileºte între el ºi viaþa publicã. Dar viaþa publicã, organism viu,
merge înainte, ºi nu am altã pretenþiune decât ca proiectul pe care am sã vi-l
prezint d-voastrã, sã rãspundã cât mai bine trebuinþelor prezente, ºi sã se poatã
acomoda cât mai bine trebuinþelor viitoare.

Aºa fiind, socotesc cã ar fi excesiv, ºi din partea mea ºi din partea onor preo-
pinenþi, a dori ca sã nu se voteze proiectul, decât când va realiza perfecþiunea,
idealul. Lucrul acesta nu se va întâmpla niciodatã, ºi dacã aþi urmãri acest ideal,
aþi fi condamnaþi a nu vota niciodatã un proiect de lege al învãþãmântului secun-
dar ºi superior. Perfecþiunea aceasta s-a urmãrit timp de 34 de ani. Poate ºi
aceasta sã fie cauza cã nu s-a votat niciunul din proiectele care s-au prezentat, dar
vã asigur cã prin aceasta nu s-a fãcut bine. Dacã un proiect mai puþin perfect se
putea vota de acum 15 ani, tot era mai bine decât cum s-a fãcut cã nu s-a votat
niciunul, nici perfect, nici imperfect.

Dacã vom face ºi astãzi tot aºa, nu vom face alta decât a prelungi încã pen-
tru câþiva ani starea tristã în care se aflã învãþãmântul nostru, aºteptând perfec-
þiunea, dar refuzându-i atâtea mijloace de îndreptare pe care le avem la dispoziþie.
(Aplauze).

(Dezbaterile Senatului. Sesiunea 1897–1898, pp. 560–575.)
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VI.
RÃSPUNS LA INTERPELARE

Cuvântare în ºedinþa Senatului din 23 februarie 1898 ca
rãspuns la interpelarea senatorului Mihãlescu pentru

transformarea în liceu a gimnaziului din Dorohoi

În oraºul Dorohoi exista conform legii din 1864 un gimnaziu real. Locuitorii din
acest oraº cer printr-o petiþiune sã se transforme acest gimnaziu în liceu real, cãci altfel
ar trebui ca elevii ce vor sã urmeze cursul superior sã se ducã la Brãila, unde era pe a-
tunci un liceu real. Dr. Mihãlescu susþine aceastã cerere, deºi ea nu mai putea avea
obiect faþã de legea, prezentatã ºi discutatã atunci, care desfiinþa gimnaziile de acest fel
ºi dãdea altã organizare. Haret îi rãspunde ºi discuþia se închide.

Dl Spiru Haret, ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: Mi-este foarte
uºor sã rãspund la interpelarea binevoitoare a dlui dr. Mihãlescu.

Legea din 1864 fixeazã felul de ºcoalã secundarã care trebuie sã fie la
Dorohoi. Dupã acea lege, la Dorohoi trebuie sã fie un gimnaziu cu 4 clase ºi
prin urmare, din aceastã cauzã, acel gimnaziu are numai 4 clase.

O voce: Este legat.
Dl Spiru Haret, ministru al Cultelor ºi Instrucþiuni Publice: Da, este legat,

pentru cã aceasta este scris în lege, la art. 93 sau 94.
Acum se aflã în discuþiune ºi noua lege a învãþãmântului secundar, care

încã pune norme pentru acelaºi lucru. Ce puteam eu sã fac? Este adevãrat cã am
primit o petiþie de la cetãþenii din Dorohoiu, despre care vorbea dl dr. Mihã-
lescu; dar tocmai acum este vorba ca Corpurile legiuitoare sã hotãrascã prin
aceastã nouã lege organizarea învãþãmântului secundar. Puteam eu dar sã pre-
judec chestiunea ºi sã ridic acel gimnaziu la gradul de liceu? Evident cã nu.

Dar mai este ceva: de când sunt eu pe aceastã bancã, nu s-a votat niciun buget
ºi chiar dacã aº fi vrut sã fac liceu dintr-un gimnaziu, nu aº fi avut timpul necesar.

Astfel, anul trecut bugetul era votat când am venit eu la minister, anul
acesta bugetul încã nu s-a votat. S-a depus numai proiectul ºi împrejurãrile
actuale sunt aºa cã nu permit sã se prevadã pentru anul acesta niciun fel de
adaos, aºa cã mâinile mele îmi sunt legate de o parte prin economiile ce trebuie
sã fac, iar pe de altã parte prin legea din 1864. Prin urmare, nu putem decât sã

156 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. IV

+Opere_vol_IV_final.qxd  11/22/2009  4:22 PM  Page 156



Parlamentare (1895–1899) / 157

lãsãm tot aºa cum este gimnaziul din Dorohoi, pânã când, printr-un nou buget
ºi prin noua lege, se va putea face altfel.

Acesta este rãspunsul ce aveam de dat dlui interpelator.

(Dezbaterile Senatului. Sesiunea prelungitã 1897–1898, nr. 36, p. 366.)
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VII.
RÃSPUNS LA INTERPELARE

Cuvântare în ºedinþa Senatului din 23 februarie 1898 despre
gimnaziul de la Pomârla

În satul Pomârla din jud. Dorohoi cu averea lãsatã prin testament de Marele
Logofãt Anastasie Baºotã(60) s-a înfiinþat în 1879 un liceu, care a funcþionat mai mult
timp ca ºcoalã particularã sub conducerea Casei ªcoalelor (care administreazã fondul,
conform legii), iar de la 1906 s-a asimilat cu totul ºcoalelor publice cu profesorii numiþi
dupã legea învãþãmântului secundar al Statului. În epoca în care se discutau aceste
lucruri în Senat, aceastã ºcoalã era în prima fazã a existenþei sale.

Spiru Haret, ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: dlor senatori, îmi
pare bine cã preocupãrile onor. dl Ionescu1 ale unui vechi ºi venerabil profesor,
se întâlnesc cu ale mele asupra chestiunii liceului din Pomârla.

Trebuie sã vã fac declaraþiunea cã am convingerea cã liceul din Pomârla ar
putea da mult mai bune rezultate decât dã. Ca sã vã dau o idee, vã voi spune
numai cã acest liceu costã pe an 110.000 lei ºi are numai 73 de ºcolari; prin
urmare fiecare ºcolar revine la mai mult de 1.630 lei pe an: aºa cã ne-ar da mâna
sã-i þinem la Paris pe toþi ºi poate sã mai rãmânã ºi ceva economii.

În asemenea condiþiuni, înþelegeþi bine cã nu putem zice cã donaþiunea
repausatului Baºota dã tot ce ar putea sã dea. Este sigur cã este ceva care
pãcãtueºte aici. Eu cred cã ºtiu o parte din cauza rãului. dl Ionescu ºtie ºi mai
mult decât mine, ºi când îl voi ruga sã mi-le spunã ºi mie, amândoi sper sã pu-
tem gãsi leacul.

Dar trebuie sã nu uitãm un lucru: cã aceastã fundaþiune nu este o institu-
þiune de stat, ci o instituþiune privatã, care existã în virtutea unui testament ºi
trebuie procedat cu multã bãgare de seamã, fiindcã testamentul nu trebuie atins
nici într-un fel.
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1. Nicolae Ionescu (1820–1905) profesor de istoria românilor la Universitatea din Iaºi,
a fost de tânãr amestecat în luptele politice, a fost membru în Constituanta din 1866, a fãcut
parte din mai toate parlamentele, a fost ºi ministru în guvernul lui I.C. Brãtianu în 1876 ºi
era foarte preþuit ca orator. A fost membru al Academiei Române ºi al Ateneului Român, de
la a cãrui tribunã a rostit multe conferinþe.
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Fãrã îndoialã cã testamentul ar fi putut fi conceput altfel, aºa ca sã poatã da
mai bune ºi mai frumoase rezultate; dar nu suntem noi judecãtori ºi nici
testamentul nu poate sã fie schimbat, dar vom cãuta sã facem cu toþii, cel puþin,
ca venitul de care dispune fondul sã se întrebuinþeze astfel încât sã producã ma-
ximul de beneficii posibile. ªtiu de ce liceul merge rãu, ºtiu ce-i lipseºte ca sã
meargã bine ºi ºtiu de asemenea unde ar putea sã se facã cheltuieli cu mai mult
folos; prin urmare, primele elemente le am ºi dacã dl Nicolae Ionescu va binevoi
sã-mi dea ajutor, sper cã vom ajunge la rezultatul pe care-l dorim cu toþii.

(Dezbaterile Senatului. Sesiunea 1897–1898, nr. 36, p. 367.)
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VIII. 
RÃSPUNS LA INTERPELARE

Cuvântare în ºedinþa Senatului din 24 februarie 1898 ca
rãspuns la interpelarea lui A. Vericeanu pentru înfiinþarea

unei ºcoli profesionale la Piteºti

Senatorul Vericeanu interpeleazã pe ministrul Haret cerând sã înfiinþeze o ºcoalã
profesionalã în oraºul Piteºti. Haret îi rãspunde cele ce urmeazã.

Spiru Haret, ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: dlor senatori,
chestiunea ridicatã de dl Vericeanu1 se leagã cu o chestiune foarte înaltã. Este
vorba de întregul învãþãmânt profesional din þarã.

Acest învãþãmânt putem zice cã astãzi nu-l avem, fiindcã nu se cheamã cã
o þarã are învãþãmânt profesional când are trei sau patru ºcoale de comerþ, care
nu sunt adevãrate ºcoli profesionale, pe urmã trei ºcoli de meserii pentru bãieþi
ºi vreo câteva pentru fete.

Aceste din urma, afarã de douã sau trei, abia vegeteazã.
Este cert cã starea aceasta de lucruri nu poate sã dureze ºi-mi pare bine cã dl

Vericeanu a adus aminte câteva cuvinte ale mele, zise acum câteva luni de zile,
fiindcã exprimã convicþiunea mea adâncã: învãþãmântul nostru care urmeazã pe cel
primar, e ca un corp mic, cu un cap foarte mare. Este o disproporþiune: învãþã-
mântul secundar este prea dezvoltat, pe când cel profesional nu este îndestul.

Este cert dar cã starea aceasta de lucruri nu poate sã urmeze multã vreme.
Tocmai în momentele acestea d-voastrã, sunteþi pe cale de a rezolva chestiunea,
pentru cã legea învãþãmântului secundar ºi superior va fi urmatã la scurt interval
de legea învãþãmântului profesional, cãreia legea aceasta a învãþãmântului
secundar îi este premergãtoare. Ea pune bazele întregului învãþãmânt pe care se
vor dezvolta învãþãmântul privat, cel profesional etc.

Vedeþi dar cã nu e vorba aici numai de ºcoala din Piteºti, ci de întregul învã-
þãmânt profesional, în care ºcoala din Piteºti intrã ca un caz particular. Când
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1. Alexandru Vericeanu (1839–1912), profesor de economie politicã la Universitatea
din Bucureºti, a fost ministru de agriculturã în 1891 în cabinetul prezidat de Generalul I. Flo-
rescu, mai apoi a trecut iarãºi în Partidul Naþional Liberal, din care mai fãcuse parte.
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chestiunea în întregul ei va fi rezolvitã, soluþiunea chestiunii de la Piteºti va veni
de la sine.

Este justificat dl Vericeanu ca sã fie impacient sã vadã chestiunea rezol-
vându-se mai curând, cãci primãria din Piteºti, are sarcini pe care nu le poate
uºor suporta. Dar îl rog pe dlui sã binevoiascã a observa cã ºi bugetul statului
se gãseºte strâns în limite din care nu poate ieºi, ºi anul acesta mai puþin decât
oricând putem sã-l încãrcãm.

Eram dispus sã prevãd un ajutor pentru ºcoala aceasta, însã mi-a fost impo-
sibil sã mãresc alocaþiunile actuale. Pot promite dlui Vericeanu sã pun sprijinul
meu pe lângã comisiunea bugetarã, ca, dacã va gãsi resursele necesare, sã satis-
facã dorinþa d-sale ºi a piteºtenilor; dar eu care aveam o limitã de resurse peste
care nu trebuia sã trec, nu puteam satisface nici dorinþa d-sale, nici alte dorinþe
tot aºa de legitime ca ºi a piteºtenilor.

Dar mai este încã o chestiune: ºcoalele profesionale de fete s-au înmulþit în
anii din urmã – sunt acum vreo cincisprezece – în seama statului ºi altele în
seama comunelor: afarã de ºcoala din Piteºti, este una la Vaslui, alta la Huºi ºi
aiurea. Dezvoltarea acestora însã nu s-a fãcut în condiþiuni bune, pentru cã a
lipsit personalul didactic ºi mi-e teamã cã împrejurarea aceasta va fi pentru câþiva
ani în viitor o piedicã la dezvoltarea normalã ºi fructuoasã a ºcoalelor profesio-
nale, pentru cã locurile se ocupã de un personal nu destul de pregãtit ºi mai
târziu, când vom avea personal, nu vom avea unde sã-l întrebuinþãm. Este acelaºi
lucru care s-a întâmplat pe o scarã mai mare în anii care au urmat pe 1864, în ce
priveºte învãþãmântul normal ºi secundar. Problema este pe cale de a se rezolva,
fiindcã legea învãþãmântului primar prevede înfiinþarea unei ºcoale normale
pentru învãþãmântul profesional, care va servi pentru a forma maestre. Ea se va
înfiinþa la toamnã: dupã trei ani vor începe sã iasã maestrele care ne vor servi cu
folos în ºcoalele profesionale de fete. ªi cred cã atunci va fi momentul cel mai
potrivit pentru a se da o dezvoltare mai mare învãþãmântului profesional.

Deocamdatã sã mergem cu bãgare de seamã ºi sã nu formãm un personal
nu îndestul de pregãtit cu care sã nu avem ce face.

(Dezbaterile Senatului. Sesiunea ordinarã prelungitã 1897–1898, nr. 36, p. 377.)
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IX. 
RÃSPUNS LA ÎNTREBARE

Cuvântare în ºedinþa Senatului din 14 martie 1898 ca 
rãspuns la întrebarea lui Gr. Vulturescu despre comemorarea

faptelor din 1877 ºi a urmãrilor lor

Senatorul Gr. Vulturescu întreabã pe ministrul Haret despre mãsurile ce ar trebui
luate pentru a se pãstra vie amintirea faptelor de la 1877 ºi urmãrile lor. Prezintã o propu-
nere semnatã de 7 senatori: ,,Dl ministru al Instrucþiei sã facã ca, printr-o placã comemo-
rativã în marmurã, aºezatã în toate ºcoalele publice, sã aminteascã tinerelor generaþiuni pe
acei care au sãvârºit toate aceste fapte mãreþe ºi glorioase, ca sã le serveascã de îndemn
puternic spre a lucra ºi ele tot cu aceeaºi pricepere, iubire ºi devotament la binele ºi
mãrirea þãrii“. Vorbesc asupra acestei chestiuni senatorii N. Micescu, Valerian-Ursianu,
apoi rãspunde Haret urmãtoarele:

Dl Spiru Haret, ministru al Cultelor ºi Instrucþiuni Publice: Am o deosebitã
mulþumire de pãrerea emisã de dl Vulturescu, pentru cã nu poate sã fie pro-
punere mai patrioticã ºi idee mai nimeritã decât aceea pe care o emite d-sa. O
altã mulþumire este cã m-am cam nimerit la gând cu d-sa, cãci propunerii d-sale
i-am dat deja un început de execuþiune, cu o deosebire de formã însã.

Iatã ce am fãcut eu: am pus sã se imprime niºte tablouri în care în mijlocul unei
coroane de lauri ºi stejar, se aflã numele tuturor celor morþi în rãzboiul de inde-
pendenþã. Tablourile acestea se vor expune în fiecare ºcoalã ºi bisericã. Pe lângã
aceasta, în fiecare duminicã ºi sãrbãtoare, numele acelora vor fi pomenite în bisericã.

Aceasta am fãcut-o în înþelegere cu P. S. S. Episcopi, care au aderat cu mul-
þumire la aceastã dorinþã a mea.

Dl Vulturescu ar dori o placã comemorativã pentru serbarea regalitãþii: se
va face ºi aceasta, dar va trebui câtva timp. Execuþiunea celeilalte idei a recla-
mat pânã acum trei luni ca sã se împlineascã. Eu cred cã ideea dlui Vulturescu
poate fi cuprinsã în aceea ce am spus, cãci, când copilului ºi sãteanului îi amin-
teºti numele celor morþi pentru independenþã, deºtepþi totdeodatã ºi celelalte
idei care decurg din aceea.

Mã unesc cu dl Vulturescu: va fi bine sã se facã placa comemorativã ce cere
d-sa, dar îi cer câtva timp pentru aceasta.

(Dezbaterile Senatului. Sesiunea ordinarã prelungitã 1897–1889, nr. 36, p. 517.)
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X.
CUVÂNTARE OMAGIALÃ

Cuvântare în ºedinþa Senatului din 16 martie 1898 ca omagiu
din partea guvernului la moartea lui Miltiade Tzoni

Miltiade Tzoni (1844–1898) era de la 1869 profesor de mecanicã la facultatea de
ºtiinþe din Iaºi. A luat parte ºi la luptele politice, în care a arãtat un temperament vioi,
adesea violent. În vremea când D. Sturdza era ministru de Instrucþie a fost dat în jude-
catã împreunã cu alþi colegi din pricina unor manifestaþiuni politice. începând de la
1888, a fãcut parte din Parlament, când ca deputat, când ca senator ºi a fost un puternic
adversar al partidului liberal. În urma procesului a publicat o carte intitulatã „Regimul
corupþiunii ºi al teroarei sau guvernul dlui I.C. Brãtianu“. În ultimul timp era senator ºi
luase cuvântul la dezbaterea proiecului de lege al învãþãmântului secundar în ºedinþa de
la 14 martie. Când proiectul era în discuþia Senatului, el moare ºi cu acest prilej P.
Grãdiºteanu rosteºte un discurs emoþionat, iar Haret cuvântarea ce urmeazã:

Dl Spiru Haret, ministru al Instrucþiunii Publice ºi Cultelor: dlor senatori,
cuvintele calde ale dlui Grãdiºteanu aº dori sã am puterea sã le dezvolt atât cât
ar merita colegul bun ºi meritos pe care-l pierdem.

Dlor senatori, Tzoni a fost unul din cei mai iluºtri dintre profesorii noºtri
universitari.

A fost un om învãþat ºi un om de datorie în cel mai înalt sens al cuvântului.
ªi din acest punct de vedere ºi Universitatea din Iaºi ºi partidul ºi þara, pierd un
om de cea mai înaltã valoare.

Aºa fiind, cred cã orice semn de simpatie s-ar da memoriei lui, nu este de
prisos, oricât de mari ºi oricât de cãlduroase ar fi acele manifestãri de simpatie.
Senatul va decide ce va crede de cuviinþã în privinþa modului cum crede sã se
asocieze la doliul pentru moartea lui Tzoni.

Cât pentru guvern, a luat mãsuri sã fie reprezentat, sã se depunã o coroanã
ºi sã se dea cheltuielile de înmormântare pe seama statului. (Aplauze).

(Dezbaterile Senatului. ªedinþa ordinarã prelungitã 1897–1898, nr. 36, p. 529.)
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XI.
EMITEREA DE RENTÃ PENTRU 

CLÃDIRI ªCOLARE ªI BISERICEªTI1

Discurs în Adunarea Deputaþilor în discuþia „proiectului de
lege prin care se autorizã guvernul a emite rentã amortizabilã
pentru suma de 10.910.451 lei pentru construcþiuni ºcolare ºi

bisericeºti“. ªedinþa din 26 martie 1898

În ºedinþa de la 26 martie 1898 deputatul P. Gârboviceanu dã citire proiectului ºi
raportului întocmit de comitetul delegaþilor ºi semnat de raportorul Cãpitan Manoliu. În
acest proiect se aratã detaliat toate cheltuielile de clãdiri ºi reparaþiuni. În discuþia gen-
eralã vorbesc I. Mincu, atingând chestiunea restaurãrii monumentelor istorice ºi altele,
apoi Take Ionescu, cãrora le rãspunde Haret.

Dupã ce se voteazã luarea în consideraþie, se procedeazã la votul pe articole, fãrã a lua
nimeni cuvântul. Apoi în total proiectul se voteazã cu 75 voturi, fiind 75 deputaþi prezenþi.

Dl Spiru Haret, ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: dlor deputaþi,
deoarece dl Take Ionescu nu a vorbit decât de o singurã chestiune ºi, dupã cum
a spus, pentru ca sã lãmureascã pe dl Mincu, nu am a rãspunde decât dlui Mincu
însuºi.

Dl Mincu a spus cã nu face nici o învinuire, nici guvernului actual nici
guvernului precedent, cu toate cã nu a fãcut decât sã acuze ºi cu toate cã tot
timpul nu a spus decât cã rãu s-a fãcut ceea ce s-a fãcut.

Eu nu voi cãuta sã mã justific nici pe mine nici pe aceia care m-au precedat.
Am sã spun lucrurile aºa cum sunt ºi dvs. mã veþi condamna sau mã veþi absolvi.

Dlor, eu sunt om de socotealã ºi prin urmare, mã feresc ca de foc de a vorbi
despre lucruri în afarã de chestiune. De aceea am sã rãspund imediat la faptele
concrete care s-au pus înaintea dvs. ºi la nimic altceva.

Dl Mincu a formulat o învinuire: cum cã de câte ori se vine cu cererea de
credite, Camera nu ºtie niciodatã ce voteazã.
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Nu vreau sã iau asupra mea sã vorbesc de ce s-a fãcut altã datã. Pentru mine
unul ºtiu cã am voit sã fac tot posibilul ca sã nu se mai întâmple aºa ceva.

Am voit sã fac o dare de seamã pe care sã o adresez fiecãruia din d-nii
deputaþi ºi senatori în parte asupra fiecãrei lucrãri pentru care s-a acordat un
credit mãcar de o sutã de lei. Lucrarea aceasta a luat însã aºa proporþii cã a
devenit un adevãrat volum, aºa încât nu a putut sã fie gata la timp1.

Eu, când am venit ºi am cerut creditul de faþã, am voit ca dvs. sã ºtiþi bine
ce votaþi ºi eu sã vã pot explica fiecare condei. De aceea mi-am luat mãsurile de
vreme.

Tocmai de la aprilie trecut am trimis pe arhitectul ministerului sã facã
devize pentru tot ce aveam nevoie sã cer.

Vã rog sã observaþi cã, deºi practica aceasta s-a urmat ºi înainte, însã eu
m-am silit sã urmez în mod general pentru toate clãdirile.

Uneori guvernele au fost silite sã cearã un credit numai pentru începerea
unei lucrãri, alte ori au venit propuneri din iniþiativã parlamentarã, ºi creditele
pe care dl Mincu îndeosebi le-a citat, sunt cele mai multe credite de acestea. Aºa
de exemplu v-a citat cifra de 200 mii lei care a fost votatã în trecut pentru
construirea ºcoalei normale din Craiova; nici nu este de gândit ca, cu 200 mii
lei, sã se facã o lucrare ca aceasta, o clãdire care trebuie sã conþinã 250 interni.

Toate clãdirile de ºcoli normale, fãcute pânã acum au costat câte un milion.
Însã suma aceea a fost cerutã în momentul unei alte votãri de credite, din ini-
þiativã parlamentarã, ºi deputaþii care au cerut-o nu au voit altceva sã facã, decât
sã punã o cifrã oarecare, numai pentru a se începe clãdirea, rãmânând ca în urmã
fãcându-se studiile, sã se completeze suma. Nu ºtiu ce guvern era pe atunci, însã
stabilesc cã guvernul nu a fost de vinã în aceastã afacere.

Pe urmã, dupã ce încep lucrãrile sau când lucrãrile nu sunt încã începute,
dupã ce creditul este votat ºi când guvernul este pus în poziþiune de a executa un
vot al Camerei, ce vreþi sã facã el? Sã nu înceapã sã lucreze deloc, sub cuvânt cã
nu ajung banii sau sã vinã pe urmã sã cearã ceea ce mai trebuie ca sã termine
lucrarea care i se cere? De aceea diferitele guverne au fost silite sã vinã cu credite
de completare a altor credite anterior votate.

Dar au mai fost ºi alte cauze. A fost cã, mai de multe ori decât s-ar cuveni,
diferitele guverne au fost puse în poziþiune de a nu cunoaºte îndestul de bine
chestiunea în ea însãºi, fãrã sã fie absolut întru nimic de vinã. ªi eu ca ºi dl Mincu
nu fac deosebire de guvern. Când se hotãrãºte clãdirea cutare ºi când ministrul
trimite pe arhitect sã facã planul ºi devizul ºi când acest deviz se cerceteazã de
10 ori ºi se fixeazã o cifrã oarecare, ºi când dupã ce lucrarea este începutã, vine
arhitectul ºi spune cã nu se ajunge suma din cutare sau cutare cauzã, ce vreþi sã
facã guvernul ºi a cui este vina cã se întâmplã aºa?
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Ministrul de mai multe ori nu este arhitect, nu are vreme sã se ducã cu pan-
glica în mânã sã mãsoare dimensiunile ºi sã numere cãrãmizile. De altã parte
personalul arhitectonic nu are chemare sã facã controlul acestor lucrãri în felul
acesta, ºi nici putinþa nu o are, cãci are alte treburi. Personalul tehnic al mi-
nisterului este chemat ca sã facã lucrãrile în regie ale ministerului ºi sã prive-
gheze clãdirile care sunt puse sub directa lui priveghere, dar nu poate sã revizu-
iascã devizele ºi planurile pânã în cele mai mici detalii. Planurile cel puþin sunt
mai uºor de verificat; dar a se revizui devizele în cele mai mici detalii este impo-
sibil. Se întâmplã ca devizul unei lucrãri sã prevadã temelia de 1 metru ºi 20
cent.; însã cel care a fãcut devizul nu a studiat locul, nu a fãcut sondagii ºi, când
se face clãdirea, se gãseºte cã temelia trebuie sã meargã pânã la 4 metri. Atunci
din doua una: ori facem temelia de 1,20 m., ºi atunci clãdirea cade peste câþiva
ani, dupã cum s-a întâmplat uneori, ori facem temelia de 4 metri, dupã cum
trebuie, ºi venim sã cerem suma ce ne lipseºte ºi pe care nu am putut-o cere la
prima datã, pentru cã studiile ce ni se prezentaserã nu fusese complete. În cazul
acesta cine este rãspundãtor? Rãspundãtor nu este ministrul, ºi cu toate acestea
el duce greul, cãci în el se loveºte.

Eu nu vorbesc numai de dvs., dle Mincu, eu rãspund la învinovãþiri care au
fost aduse ºi de dvs. astãzi ºi de alþii altãdatã.

De altminteri, cu pãrere de rãu trebuie sã constat cã la unii arhitecþi este un
adevãrat sistem acesta de a bãga pe stat ºi dacã pot ºi pe particulari, în
cheltuialã, fãrã sã-i previnã la ce îi angajeazã.

Sunt numai câteva zile de când am avut o conversaþie cu un arhitect, cãruia
voiam sã-i dau o lucrare ºi mã plângeam lui tocmai de lucrul acesta: cã clãdiri
care au fost plãnuite sã coste patru sute de mii de lei, au costat 1.200.000 ºi cã
o clãdire ca cea de la Câmpulung, care era destinatã sã coste 500.000 lei, a
costat 1.600.000.

ªi întrebam: pentru ce în alte pãrþi nu se întâmplã aºa?
De ce, în alte pãrþi, deosebirea între devizele plãnuite ºi cele executate nu

trece peste 15%, pe când la noi ajunge pânã la 300%. ªi, dupã oarecare vorbã,
arhitectul mi-a spus curat: noi urmãm ºcoala francezã, ºi sistemul francez constã
în a introduce pe client în cheltuieli, ºi pe urmã, treaba lui, sã se descurce.

Acestea sunt cuvinte textuale…
Dl P. Gârboviceanu: Toþi procedeazã aºa.
Dl I. Mincu: Sã nu-i mai daþi nicio lucrare, dle ministru.
Dl Spiru Haret, ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: Eu i-am dat

lucrarea; dar i-am pus în contract clauza cã este rãspunzãtor de ceea ce va trece
peste deviz. În orice caz însã îmi rezerv dreptul sã revizuiesc devizul mai de
aproape ºi sã reziliez contractul, îndatã ce voi constata cã devizul real trece
peste devizul ce-mi va prezenta mai mult de 10 sau 15%. Sper cã aceastã pro-
cedare va rãmâne ca obicei în minister ºi cã pe viitor nu se vor mai întâmpla
lucruri ca cele întâmplate pânã acum.
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Dlor, unii arhitecþi, – zic unii, pentru cã nu este drept sã generalizez, – nu
au în gând, când iau o lucrare a statului, sã lucreze în interesul statului. Ei au în
vedere numai de a face o faþã frumoasã, care sã le serve de reclamã; ce o fi
înãuntru, puþin le pasã. Ba, mã înºel, le pasã foarte mult, cãci dacã se ridicã
devizul se ridicã ºi tantiema ºi aceasta nu le este indiferent.

Am avut ocaziunea, foarte neplãcutã, de a mã disputa cu unii din arhitecþi,
din devizele cãrora nu pot scãpa cu niciun preþ. Sunt prevenit asupra tuturor
neajunsurilor pe care le enunþã dl Mincu, ºi ºtiu cã ei au interesul de a ne duce în
cheltuieli din ce în ce mai mari, pun piciorul în prag, nu vreau sã merg mai
departe cu cheltuielile, ºi cu toate acestea nu vãd chip de scãpare decât poate prin
judecatã. Nu e zi în care sã nu mi se cearã suplimente, sub tot felul de pretexte:
ba cã trebuie cutare sã punã piatrã în loc de cãrãmidã, ba lemn de stejar în loc de
lemn de brad. În zadar rãspund cã nu am nevoie de toate aceste cheltuieli de lux,
cãci mie îmi trebuie ºcoalã unde sã înveþe copiii, iar nu clãdiri monumentale.

În starea aceasta mã aflu de un an de zile de când sunt în capul ministerului,
ºi zece ani dacã aº sta, cred cã nu aº termina. ªi încã eu sunt un om de cifre ºi
mã descurc mai lesne în afacerile acestea.

Vã închipuiþi ce trebuie sã fie pe capul unui ministru, strãin de asemenea
lucruri.

De ce vã miraþi atunci, când se duce la un milion o lucrare începutã de la
200.000 lei?

Dl Mincu ne-a adus mai multe cazuri, eu iau pe cel mai principal.
ªcoala din Câmpulung, când a fost hotãrâtã a se clãdi, s-a dat un credit de

700.000 lei, votat în aprilie 1886; creditul era destinat ºcoalei fãrã teren, cãci
terenul a fost procurat de primãria localã.

S-au fãcut planurile pentru 500.000 lei; dar dupã ce au început lucrãrile, s-a
gãsit cã apa curge prin temelii, cã colþul cutare n-are temelia destul de adâncã ºi
tot felul de alte motive, aºa cã devizul s-a ridicat nu mai ºtiu pânã unde.

Dar nu numai atât. Dupã ce s-a terminat lucrarea, s-a gãsit cã trebuie intro-
dusã electricitatea ºi încãlzirea centralã. Aceasta a dat loc la lucrãri suplimen-
tare, care au costat încã 300.000 lei.

Aci a fost ºi vina arhitectului ºi a acelora care au autorizat sã se facã
asemenea lucrãri suplimentare.

Liceul internat din Iaºi, dupã ce a fost terminat aºa cã rãmãsese numai sã se
mute ºcoala în el, s-a hotãrât a i se introduce „tout â l’egout“(61) aºa cã a costat
întreit decât dacã lucrãrile suplimentare s-ar fi fãcut de la început.

Liceul din Ploieºti, plãnuit pentru 400.000 lei, a costat pânã acum 1.100.000
lei, fiindcã, dupã ce s-au început lucrãrile, a venit arhitectul ºi a cerut a se
introduce piatrã în locul cãrãmidei, lucru care a îndoit dintr-odatã cheltuielile.

Nu numai atât; la mai toate aceste clãdiri noi, nu s-a rezervat nimic nici
pentru mobilier, nici pentru dotaþia didacticã. Când am cerut sã mi se facã
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devizul pentru mobilierul unui liceu, mi s-a prezentat unul în valoare de 80.000
lei, pentru un mobilier cu monograme în lemn de stejar. Am luptat nu ºtiu câte
luni pânã sã-l pot reduce la 50.000 lei.

Ministrul este, dlor, veºnic în apãrare ºi în discuþii, zilnic trebuie sã lupte ca
sã scoatã gologan cu gologan, câte o economie.

Mai vorbea dl Mincu de Universitatea din Iaºi.
Universitatea din Iaºi a început cu un credit de 2 milioane, dar nu cu gândul

cã are sã se termine cu acest credit.
Aceastã sumã a fost cerutã ca prim credit, din care sã se facã cumpãrarea

terenului, studiile ºi planul lucrãrii.
Cã a ajuns la 4 milioane nu mã mir, cãci e vorba de o lucrare deosebitã, care

pentru prima oarã se face în þarã, o lucrare specialã, în care nu suntem experi-
mentaþi. Dar m-am mirat de alte clãdiri, pentru care aveam experienþa lucrului
ºi care totuºi au costat foarte scump.

Liceul Sf. Sava ºi Basarab, care au fost fãcute la 1886, au costat fiecare din
ele sub 500.000 lei, cu dotaþii cu tot. Puneþi alãturi liceul din Ploieºti ºi Craiova,
care au costat câte 1.100.000 fãrã dotaþii ºi trageþi concluzia.

În ce priveºte facultatea de medicinã din Bucureºti, dl Take Ionescu a spus
cum stã chestiunea. Eu nu mai am de zis nimic.

Dl Mincu a mai atins ºi chestiunea monumentelor istorice.
Aci se schimbã terenul de discuþie. Dl Mincu ºtie cã un obiect de artã nu se

trateazã ca un obiect de utilitate, ºi, dacã te poþi tocmi pentru un obiect de
utilitate, nu poþi face tot aºa pentru un obiect de artã. Nu se tocmeºte cineva cu
un pictor mare pentru un tablou frumos, îi dai cât cere, dacã ai; n-ai ce sã faci.
Tot aºa e ºi cu monumentele arhitectonice. Dl Mincu ºtie desigur cã o restaurare
costã în general mult mai scump decât o construcþiune din nou, pentru cã la o
restaurare mergi cu ochii închiºi; în fine, se mai ºtie cã la noi acest fel de lucrãri
era necunoscut. Când s-a început, nu aveam nici meºteri, nici artiºti; prin ur-
mare, nu e de mirare cã lucrãrile s-au fãcut încet ºi cã au costat sume relativ
mari. Nu sunt însã aºa de mari precum se teme dl Mincu. Aºa, de exemplu,
biserica episcopalã de la Curtea de Argeº, dlui spune cã a costat aproape
3.000.000. Mã iertaþi, a costat numai 1.100.000 ºi s-a fãcut în 10 ani, iar nu în
15. Poate dvs. aþi pus la socotealã ºi alte lucrãri care se fac în oraº: palatul
episcopal, lucrãrile seminarului, ºi altele; dar toate acestea, sunt lucrãri care nu
pot sã fie puse în socoteala bisericii.

Neapãrat, nu am sã discut chestiunea dacã restaurarea e fãcutã bine sau nu,
din punctul de vedere artistic. În aceastã privinþã dl Mincu e mai competent decât
mine. Dar asupra unui punct mã pot opri: dlui a criticat pe arhitectul care a fost
silit uneori sã facã din nou monumentele vechi. Eu nu prea vãd cum ar fi putut
arhitectul sã facã altminteri, cãci unele din aceste monumente erau cu desãvârºire
dislocate ºi gata sã cadã, unele erau dislocate chiar din cauza viciului de
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construcþiune original. Bãtrânii noºtri aveau obiceiul sã punã în corpul zidãriei
grinzi de lemn, sub cuvânt sã întãreascã zidãria. Grinzile au putrezit, au lãsat în
zid locuri goale, ºi din aceastã cauzã bolþile au crãpat ºi s-au desfãcut. Aºa a fost
cazul cu biserica Trei-Ierarhi, care era gata sã cadã cu totul la pãmânt.

Starea aceasta o putem azi vedea la biserica domneascã din Curtea-de-
Argeº, unde toate bolþile sunt desfãcute.

Prin urmare, nu vã miraþi dacã ºi la biserica aceea, cine va face restaurarea
va fi silit sã procedeze tot aºa.

Dl Mincu a mai spus un lucru, care e bine iarãºi sã nu-l las sã treacã fãrã
rãspuns, cã guvernele trecute nu s-au îngrijit sã-ºi formeze un personal tehnic.
Nu ºtiu întrucât învinovãþirea aceasta va fi meritatã de alþii, dar sper cã nu se
poate face nici mie, ºi niciunui alt fost ministru de instrucþiune, care se aflã
alãturi de mine pe banca aceasta1.

Într-o vreme când ministerul de Instrucþiune avea sã execute o mulþime de
lucrãri, el a fost condus ca sã organizeze lucrurile în modul cel mai raþional ºi
mai economic posibil. El instalase un birou de lucrãri, compus din un arhitect ºi
un inginer, cãruia îi pusese o limitã de 4,20% din preþul lucrãrilor ca cheltuialã
de arhitect ºi de regie.

Biroul acesta a dat rezultate foarte bune. Aºa, lui se datoreºte planul ori-
gineal al Universitãþii din Iaºi, planul ministerului de Instrucþie ºi alte planuri.
Însã el a fost atacat cu cea din urmã violenþã de unii arhitecþi, printre care dacã
nu mã înºel, se numãrã ºi dl Mincu.

Dl I. Mincu: Nu este exact.
Dl Spiru Haret, ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: Atât mai bine

dacã nu eraþi ºi dvs.; sunt zece sau doisprezece ani de atunci ºi se poate sã mã
înºel. A fost însã un grup de arhitecþi care au atacat biroul acesta, sub cuvânt cã
costã scump ºi cã este ilegal constituit2.

Cum cã era ilegal, cine poate sã susþinã? De când lumea, cine are lucrãri
mari de fãcut, îºi organizeazã un serviciu tehnic.

Cum cã era scump 4,20% din deviz, oricine din dvs. care ºi-a fãcut casã,
ºtie cã aceasta este sub preþul obiºnuit. Dar am dovadã ºi mai bunã despre
aceasta; dupã ce a ieºit din guvern ministrul de atunci, imediat biroul acela s-a
desfiinþat ºi toate lucrãrile începute de dânsul au rãmas baltã. S-a adoptat un alt
sistem pentru facerea planurilor ºi supravegherea lucrãrilor, în care au intrat ca
arhitecþi tocmai aceia care lucraserã ca sã se desfiinþeze biroul.

Care a fost rezultatul? Mai întâi rezultatul a fost cã în loc de 4,20 cât ar fi
costat lucrãrile cu biroul, ele au costat 8,25, adicã îndoit.
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ªi în cifra aceasta nu intrã ºi lucrãrile fãcute de serviciul tehnic al minis-
terului; cu ele am ajunge la peste 10% adicã de douã ori ºi jumãtate mai mult
decât era sã coste biroul primitiv.

Dar aceasta nu este paguba cea mai mare, cu toate cã însumate toate
laolaltã, sumele plãtite arhitecþilor se ridicã la peste 2.000.000 lei. Paguba cea
mai mare este cã nu mai ºtim ce cheltuim, cã nu mai ºtim unde mergem.

Ce o sã zic eu de o construcþie fãcutã pe o întindere de 60 de pogoane, ºi unde
arhitectul a gãsit cu cale sã facã sãpãturi de 100.000 metri? Aceia sunt bani
aruncaþi pe fereastrã; ce e mai mult, pãmântul acela a servit la facerea cãrãmizilor,
ºi cu toate acestea statul a plãtit-o ca ºi cum ar fi fost adusã de la fabricã.

Ce sã mai zic de un alt arhitect, care aºa de multã pricepere a avut, încât i
se dãrâma bolþile înainte de a termina lucrarea? 

Dl I. Mincu: S-a întâmplat ºi la alte lucrãri de câte 20 milioane; la minis-
terul Domeniilor au cãzut bolþile.

Dl Spiru Haret, ministrul Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: Dacã sarcina
mea este destul de grea ca sã rãspund unui om competent ca dl Mincu, cum sã
mai rãspund ºi de lucruri pe care nu le cunosc? Aceasta mi-ar fi peste putinþã.

Arhitectul despre care vorbesc s-a crezut destul de capabil ca sã i se încre-
dinþeze o lucrare de un milion, ºi cu toate acestea când au trecut trei lucrãtori
peste bolþile fãcute de dânsul, bolþile au cãzut. Bine cã nu s-a întâmplat neno-
rocirea aceasta dupã intrarea copiilor în ºcoalã!

Cu un cuvânt, creditul de 21.000.000 votat la 1886, în mare parte a fost pus
în mâinile unor oameni de asemenea competenþã ºi dacã acum venim sã împli-
nim lipsurile lãsate de dânºii, desigur cã vina nu este a noastrã: am gãsit lucru-
rile în starea aceasta; am gãsit lucrãri neisprãvite; am gãsit, spre exemplu, liceul
internat din Iaºi, care e destinat sã adãposteascã 250 elevi, ºi care cu toate
acestea nu are o odaie de servitori.

Atunci noi vã spunem: clãdirea în starea aceasta nu poate sã funcþioneze
mai departe; daþi-ne ce ne trebuie ca sã isprãvim. ªi ca dovadã cã, dupã cum
sperãm, nu va mai fi nevoie de a se mai cere credite suplimentare pentru aceastã
clãdire, noi vã prezentãm studiile care de un an de zile sunt fãcute cu cea mai
mare conºtiinþã.

Sunt devizuri fãcute pânã la o centimã. Dacã nici acestea nu vor fi exacte,
nu ar rãmâne decât sã dãm în judecatã pe arhitectul nostru; dar acesta e un om
în care am încredere pentru cã-l vãd dându-ºi toatã osteneala ca sã-ºi facã bine
datoria. Dl Mincu a mai spus cã serviciul tehnic de la ministerul de Instrucþie
care e plãtit cu leafã ca sã-ºi dea tot timpul ministerului, mai are ºi lucrãri care
se plãtesc cu tantieme. 

Dl I. Mincu: Nu acum, dar s-a urmat aceasta. 
Dl Spiru Haret, ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: S-a urmat în

adevãr ºi gãsesc cã sistemul era greºit; dar s-a renunþat la dânsul deja de miniºtrii
anteriori.
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Închei dlor, adãugând cã, dacã socotiþi cã trebuie sã dãm explicaþiuni în
parte pentru fiecare condei care se cuprinde în acest proiect de lege, sunt gata
sã le dau, pentru cã le cunosc pe toate destul de bine. Dar, în vorbire generalã,
aceasta este ce puteam sã rãspund dlui Mincu.

(Dezbaterile Adunãrii Deputaþilor. Sesiunea ordinarã prelungitã 1897–1898, nr. 56 de la 21
aprilie 1898, p. 1049.)

Discurs în ºedinþa Senatului din 28 martie 1898 în discuþia
generalã a proiectului de lege pentru emiterea de rentã în

valoare de 10.910.451 lei pentru construcþii de clãdiri 
ºcolare ºi bisericeºti

Proiectul votat de Camerã vine în discuþia Senatului la 28 martie 1898. Raportul
este citit de Cãpitanul Manoliu1. Vorbesc în discuþia generalã senatorii G. Exarcu ºi G.
Fulger, cãrora le rãspunde Haret, dupã care se voteazã luarea în consideraþiune. În dis-
cuþia articolelor iau cuvântul St. Perieleana-Buzãu, Nicolae Ionescu ºi Mitropolitul
Moldovei: apoi proiectul se voteazã cu 70 glasuri, fiind 4 contra.

Dl Spiru Haret, ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: dlor, mã tem
cã dacã voi lãsa sã rãspund de o datã la prea mulþi oratori, voi pierde din vedere
obiecþiunile care se vor face; de aceea vã rog a mã lãsa sã vorbesc acum, rã-
mânând sã mai iau cuvântul dacã va fi nevoie.

Dlor senatori, þin mai întâi sã mã justific de o învinovãþire, care are multã
aparenþã de dreptate ºi pe care a fãcut-o dl Ursianu acestui proiect de lege,
anume: cã-l aducem prea târziu în dezbaterea d-voastrã.

Vreau sã vã explic cum a mers lucrul, ca sã vedeþi cã eu nu sunt în nimic
de vinã.

De la început, de când am intrat în minister, am ºtiut cã o sã am a face cu
clãdirile ºcolare ºi bisericeºti ºi m-am apucat sã studiez lucrurile; arhitecþii
ministerului au umblat toatã vara din loc în loc pentru a face planurile ºi devi-
zele necesare în vederea proiectului de lege de faþã ºi acele lucrãri au fost gata
de la 1 noiembrie trecut.
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restabilesc lucrurile.

+Opere_vol_IV_final.qxd  11/22/2009  4:22 PM  Page 171



Afarã de aceasta, gândeam cã se cuvine ca Camerele legiuitoare sã fie puse
în cunoºtinþã deplinã de cum stã aceastã cestiune a clãdirilor ministerului de
Instrucþiune, cãrora de atâþia ani de zile se acordã credite rânduri rânduri.

De la 1880 pânã astãzi, timp de 18 ani, s-au acordat sume foarte însemnate
ºi s-au fãcut clãdiri mari, în genere bune. Dar este logic ca din când în când sã fie
un raport lãmurit, care sã spunã Regelui ºi Camerelor legiuitoare: iatã ce s-a dat,
iatã ce s-a fãcut. Insã când am întreprins sã fac lucrarea aceasta, nu-mi dãdeam
seama de proporþiunile ce avea sã ia, ºi am ajuns în toamnã fãrã sã o fi terminat.

Lucrarea se continuã ºi acum, dar a luat proporþiunea unui volum consi-
derabil, aºa cã ajungem la finele sesiunei, fãrã sã fi cerut încã sumele de care
avem nevoie pentru lucrãrile deja începute ºi care nu pot rãmâne neterminate.

Aºa fiind, am fãcut expunerea de motive mai concisã, pe care o gãsiþi la
începutul proiectului de lege, ºi am dus-o la Camerã încã de la începutul lui
martie, îmi pare cã de la 5 martie; însã acolo au fost discuþiuni lungi asupra altor
lucruri, ceea ce a fãcut ca proiectul sã nu se poatã vota decât acum în urmã de
tot. Întârzierea nu vine dar din pricina mea.

Un alt cuvânt ce a zis dl Ursianu, ºi asupra cãruia se cuvine sã rãspund mai
dinainte, este cã lucrãrile de construcþiuni ale ministerului Instrucþiunii se
ruineazã repede… 

Dl Valerian Ursianu: În genere.
Dl Spiru Haret, ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: În genere; e

adevãrat ce spuneþi d-voastrã. Motivul este cã clãdirilor publice la noi le lipseºte
în genere întreþinerea; ºi întreþinerea lor lipseºte pentru cã în buget e prevãzutã
o sumã mai puþin decât insuficientã.

Dl V. A. Urechiã: Ridicolã.
Dl Spiru Haret, ministru al Instrucþiunii Publice ºi Cultelor: Ridicolã.
Vã aduceþi aminte cã cu ocaziunea unei interpelãri dezvoltate de cãtre dl dr.

Mihãlescu, am insistat asupra punctului acestuia ºi v-am spus sã nu vã miraþi cã
clãdirile publice nu se pot întreþine cum se cuvine; cãci cu 40.000 lei pentru
clãdirile ºcolare ºi cu 70.000 lei pentru cele bisericeºti nici mãcar geamurile
sparte nu se pot repara. Cum vreþi cu aceastã sumã de 110.000 lei, sã se întreþinã
clãdiri pe care eu le evaluez la cel mai puþin 150 de milioane de lei? Sunt sigur
cã, clãdirile care sunt sub dependenþa Ministerului Instrucþiunii Publice ºi al
Cultelor valoreazã mai mult decât 150 de milioane ºi suma de 110.000 lei nu
reprezintã niciuna la mie din aceastã sumã.

Apoi multe construcþiuni sunt deja în stare de ruinã din cauza lipsei de
întreþinere din anii trecuþi; altele sunt clãdiri particulare pe care tot noi trebuie
sã le reparãm ºi întreþinem.

Este dar foarte natural sã vedeþi o clãdire construitã azi ºi care peste zece
ani sã fie într-o foarte rea stare de întreþinere.

Proiectul de lege pe care-l prezint este destinat în parte sã facã faþã trebuin-
þelor de felul acesta; de aceea vedeþi d-voastrã în atâtea locuri scris: restaurãri ºi
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reparaþiuni. Când o clãdire o întreþin an cu an, eu n-am trebuinþã decât sã fac la
dânsa mici reparaþiuni, dar când clãdirea nu este deloc întreþinutã timp de 10 sau
15 ani ºi stricãciunile s-au mãrit, atunci trebuie fãcute reparaþiuni radicale sau
restaurare deplinã. De aceea sunt silit astãzi sã prezint, dintr-un singur condei,
o cerere de 300 mii lei pentru a restaura niºte clãdiri, dintre care unele nu sunt
fãcute nici de 10 ani. Vina însã nu este a ministerului, ci a insuficienþei
creditului bugetar pentru întreþinere.

Trec acum la detaliile arãtate de diferiþii oratori.
Dl Exarcu ºi-a exprimat mirarea cum se face cã se cere un credit aºa de

mare pentru completare de clãdiri ºi a citat îndeosebi ºcoala normalã din
Craiova ºi biserica Sf. Dumitru tot din Craiova.

Dlor, iatã cum stau lucrurile. Clãdirile ºcolare ºi religioase, de cele mai
multe ori se încep cu credite votate fãrã devize fãcute de mai înainte, ºi cu
aceasta rãspund imediat la prima întrebare a dlui Exarcu. Dar o sã vã miraþi ºi
de aceasta: cum se poate atunci sã înceapã o clãdire fãrã deviz?

Iatã, dlor, cum se face.
Iau ca exemplu ºcoala normalã din Craiova pentru care, în 1894, s-au pre-

vãzut 200.000 lei. Pentru a se face aceastã ºcoalã, suma aceasta a fost introdusã,
pe cât mi s-a spus, prin o propunere din iniþiativã parlamentarã, într-un proiect
de lege, prin care se cereau credite pentru alte clãdiri, dar în care ºcoala normalã
din Craiova, nu fusese prevãzutã.

Deputaþii ºi senatorii din localitate însã n-au lãsat sã mai treacã vreme ºi au
zis: „Deºi nu avem deviz, noi dãm 200.000 lei pentru a se începe; rãmâne sã
stabiliþi d-voastrã devizul, sã faceþi studiile ºi sã vedeþi cât va mai trebui, ºi dacã
aceastã sumã nu va fi îndestulãtoare veþi mai cere diferenþa“.

Astãzi, dlor, o ºcoalã normalã de învãþãtori are preþul fãcut un milion. De câte
ori s-a dat mai puþin, a trebuit sã se vinã cu credite suplimentare pânã la 1 milion.
Pentru Craiova, îndeosebi, am chiar studiile speciale fãcute: primãria mi-a dat
terenul necesar; am luat planurile ºcoalei normale din Bârlad pe care le-am
adoptat ºi pentru cea din Craiova ºi de aceea completãm acum, în cunoºtinþã de
cauzã, suma de acum patru ani, care nu era stabilitã pe baza unui deviz.

Pentru biserica Sf. Dumitru din Craiova, dl Exarcu se mirã cã se cere o
sumã aºa de mare pentru completarea restaurãrii sale.

Sã vedeþi, dlor, cum s-au fãcut restaurãrile bisericeºti la noi. Când s-a votat
creditul, de exemplu, pentru biserica catedralã de la Curtea-de-Argeº, s-a în-
ceput cu un credit neînsemnat, pare-mi-se de 200 mii lei, care apoi s-a completat
încet, încet pânã la 1.100.000 lei. Cauza este cã la lucrãrile de naturã artisticã
este greu sã se facã de la început un deviz, chiar aproximativ, cum se poate face
la celelalte lucrãri, ºi mai ales când este vorba de restaurãri de lucrãri de artã
care nu se pot evalua nici cu metrul pãtrat, nici cu metrul cub, cãci picturile,
mobilele de artã ºi celelalte depind de preþul zilei ºi de artistul care le face. De
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aceea nu trebuie sã vã surprindã deloc când vedeþi cã aceste lucrãri se fac cu
credite succesive votate.

La Craiova biserica Sf. Dumitru a început ºi ea cu un credit puþin însemnat.
Suma care o cer astãzi socotesc cã va fi de ajuns ca sã se desãvârºeascã lucrãrile,
pentru cã în ea se cuprinde ºi desãvârºirea lucrãrii ºi dotarea bisericii ºi expro-
prierile necesare pentru degajarea monumentului. Aceastã bisericã e un monu-
ment însemnat nu numai prin mãrimea ei ºi prin însemnãtatea pe care o va avea
ca bisericã catedralã a oraºului, dar ºi pentru momentul artistic al vieþii noastre
de azi.

Pentru viitor dânsa va compta pentru a da mãsura dezvoltãrii noastre cultu-
rale de astãzi ºi, aºa fiind, se cuvine sã nu facem cu dânsa economii rãu înþelese.

Dl Exarcu se mai întreabã, în privinþa restaurãrilor: cum se fac ele, cum
sunt planurile? Dlor, înþelegeþi cã nu un dascãl de matematici poate sã discute
aceastã chestiune. Competenþa mea e foarte mãrginitã în aceste lucruri. Ceea ce
pot sã spun, e cã lucrurile care se fac, se fac cu multã conºtiinþã ºi oamenii care
lucreazã la ele îºi pun tot sufletul lor ca sã facã o lucrare cât mai bunã. Fãrã
îndoialã ca orice lucrare omeneascã ºi aceasta este supusã discuþiunii; dar nu se
poate contesta cã artiºtii întrebuinþaþi la diferitele noastre lucrãri bisericeºti s-au
achitat, pânã acum, în mod demn de însãrcinarea lor.

Dl Ursianu a mai vorbit de mãnãstirea Cozia. Cererea dlui Ursianu este
foarte întemeiatã; dar, dacã nu figureazã aceastã bisericã în cererea de credite de
astãzi, e cã puterea mea a fost mãrginitã de rândul acesta; nu puteam sã lãrgesc
creditul prea mult. Mi se va zice poate cã cu câteva sute de mii de lei mai mult
sau mai puþin nu era sã fie mare deosebire. Aºa e, dar nu e numai Cozia în cazul
acesta; în categoria ei mai intrã ºi altele, cum este Arnota, Bistriþa ºi altele…

Dl Valerian Ursianu: Acestea vor dispãrea toate.
Dl Spiru Haret, ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: Eu nu cred cã

vor dispãrea; din contrã, eu cred cã în anii viitori miniºtrii cultelor vor veni a cere
pe rând creditele necesare pentru Cozia ºi pentru celelalte monumente religioase.

Eu, dlor, am fãcut de la început o socotealã totalã de ceea ce ar trebui astãzi,
ca sã desãvârºim lucrãrile dependinþe de ministerul cultelor, rãmânând ca
lucrãrile de restaurarea mãnãstirilor, care sunt de altã naturã, sã se facã pe rând
pe rând, ºi am ajuns la o cifrã de 31 milioane. Nu e vorba, dacã s-ar fi dat toatã
suma aceasta, scãpa statul de grija pentru vreo 20 de ani, ºi mai mult; dar nu am
avut putinþa sã cer 31 milioane deodatã. De aceea am cerut acum numai ceea ce
absolut nu puteam sã amân pentru mai târziu: creditul necesar pentru clãdirile
în curs de construcþiune ºi credite pentru construcþiuni de ºcoli, cum e ºcoala de
la Galaþi, care nu suferea nicio întârziere. Dacã aº fi cerut ºi alte credite, cum
sunt pentru unele gimnazii, mãnãstiri ºi altele, care pot sã mai aºtepte, atunci
ajungeam la 20 milioane. Nu puteam acum sã cer aceastã sumã.
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Acum câteva cuvinte despre palatul episcopal din Galaþi. Dl Fulger zice cã
se face o lucrare rea acolo. Profit de spusele d-sale ºi vã promit cã voi cãuta sã
vãd cum se face acea lucrare ºi cã voi þinea de scurt pe antreprenor. (Aplauze).

Dar nu cred sã se poatã vedea de pe acum cã lucrarea se face rãu, fiindcã
dupã cum ºtiu, încã nici nu e începutã! (Ilaritate). Abia am iscãlit contractul…

Dl G. Fulger: Pentru cã în loc sã se ducã nisip bun, se duce din Brateº. Noi
din localitate cunoaºtem chestiunea.

Dl Spiru Haret, ministrul Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: Voi cãuta sã mã
informez ºi voi lua toate mãsurile necesare.

Pentru biserica catedralã din Galaþi, iar nu am cerut credit, precum nu am
cerut pentru nicio altã lucrare care se face din nou. ªtiu foarte bine cã biserica
catedralã nu seamãnã; dar pentru o asemenea lucrare vor trebui cel puþin 3
milioane ºi ezit sã angajez statul într-o cheltuialã ca aceasta fãrã sã ºtiu, mãcar
într-un mod aproximativ, pânã unde putem merge fãrã sã avem niciun deviz.

Iatã ce aveam de rãspuns dlor oratori, care deja au vorbit. Dacã se vor ivi
ºi alte obiecþiuni, voi rãspunde ºi la acelea.

(Dezbaterile Senatului. Sesiunea 1897–1898, nr. 56 de la 21 aprilie 1898, pp. 672–674.)
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XII.
LEGEA ÎNVÃÞÃMÂNTULUI PROFESIONAL

Expunerea de motive la proiectul de lege asupra 
învãþãmântului profesional

Învãþãmântul nostru public a primit, în anii din urmã, mari îmbunãtãþiri,
prin votarea legilor asupra învãþãmântului primar ºi normal primar, ºi asupra
învãþãmântului secundar ºi superior. Reforma însã nu poate fi deplinã, ºi nu va
putea da toate bunele rezultate ce se aºteptã de la dânsa, dacã nu va fi comple-
tatã prin câteva alte legi necesare.

Printre aceste legi, în prima linie de importanþã vine acea a învãþãmântului
profesional. În adevãr, învãþãmântul nu-ºi atinge scopul, dacã nu contribuie
pentru dezvoltarea vieþii publice în mod egal în toate direcþiunile. În ceea ce
priveºte învãþãmântul general ºi acel privitor la profesiunile liberale, s-au fãcut
totdeauna însemnate sacrificii, ºi legea din 23 martie 1898 va contribui, desigur,
în mod puternic pentru a da un nou avânt acestui fel de activitate intelectualã.
Pe terenul economic însã situaþiunea este mult mai puþin bunã. învãþãmântul
profesional, departe de a se fi bucurat de favoarea de care s-a bucurat totdeauna
cel secundar ºi superior, a fost lãsat cu totul pe al doilea plan, în ceea ce priveºte
mijloacele ce i s-au pus la dispoziþie. Dezvoltarea ce i s-a dat a fost departe de
a corespunde importanþei lui reale, ºi serviciilor ce ar fi trebuit el sã dea. În fine,
ºi organisaþiunea însãºi a lui poate sã fie pentru mult în rezultatele neîndes-
tulãtoare ce a dat el pânã acum.

Defectul principal al acestei organizaþiuni este, dupã pãrerea noastrã, cã nu
a fost alcãtuitã dupã un plan complet ºi bine definit. Un asemenea plan ar fi avut
avantajul de a pune îndatã în evidenþã lipsa de coeziune a învãþãmântului profe-
sional, ºi dezvoltarea lui dispropo. þionatã. Ne vom sili a lãmuri aceasta în cele
ce urmeazã.

Un alt neajuns de care a suferit multã vreme, ºi suferã încã în parte, învãþã-
mântul profesional, este starea lui precarã. Multã vreme n-a fost nici lege care
sã se ocupe de dânsul, ºi chiar astãzi ºcoala veterinarã ºi ºcolile profesionale de
fete sunt lipsite de o asemenea lege. În anul 1893 s-a votat o lege pentru organi-
zarea învãþãmântului profesional; ea însã nu a fãcut decât sã conserve starea de
lucruri de mai înainte, fãrã a adãugi ºi fãrã a completa nimic, neaducând altã
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schimbare decât înfiinþarea atelierelor de aplicaþie de pe lângã ºcolile de arte ºi
meserii, separarea ºcolii de silviculturã de cea de agriculturã, ºi despãrþirea
ºcolilor comerciale în douã: ºcoli de gradul I ºi ºcoli de gradul II1.

* * *

Învãþãmântul nostru profesional dispune astãzi de un numãr de ºcoli, care
mai toate sunt de un nivel relativ ridicat. Pentru aceste ºcoli s-au fãcut, mai ales
în anii din urmã, sacrificii bãneºti destul de însemnate; cu toate acestea, li se
aduce mereu imputarea cã nu au produs rezultatele aºteptate de la dânsele.

Aceastã învinovãþire credem cã nu este pe deplin meritatã; cãci, dacã ºcolile
nu au dat rezultatele aºteptate, causa este în prima linie cã s-au aºteptat de la
dânsele rezultate pe care nu puteau, ºi în mare parte, nici nu erau chemate a le
produce. În adevãr, cele mai multe din actualele ºcoli profesionale pot servi numai
unei pãrþi restrânse din populaþie, ºi prin aceasta chiar sunt condamnate ca
acþiunea lor sã nu se simtã decât cu anevoinþã în stratele mai profunde ale naþiunii.
De altã parte chiar dãrnicia cu care s-au dotat ele le-a fãcut sã fie niºte instituþii
foarte costisitoare, ºi care din aceastã cauzã nu se pot înmulþi. În fine, condiþiile
relativ grele de admisiune la aceste ºcoli ºi nivelul ridicat al studiilor ce se fac
într-însele, au fost cauza cã absolvenþii lor au cãutat, ºi în cea mai mare parte au
gãsit, întrebuinþarea lor în serviciile publice. Fãrã îndoialã, serviciile publice au
profitat din aceasta, cãci multe din ele au nevoie de oameni speciali; dar în acelaºi
timp pe terenul economic þara s-a gãsit lipsitã de concursul lor, ºi aceasta a îndrep-
tãþit întrucâtva pe cei care acuzau ºcolile noastre profesionale de neproductivitate.

Constatarea aceasta dã loc ºi la o altã observaþie; anume, cã învãþãmântul
nostru profesional a început a se înfiinþa de sus în jos, prin opoziþie cu ceea ce
se face de ordinar. Lucrurile s-au petrecut pentru dânsul ca ºi când, în învãþã-
mântul primar ºi secundar s-ar fi organizat gimnaziile ºi liceele, înainte de ºco-
lile primare. Dupã pãrerea noastrã, aceasta este principala imputare ce i se poate
face, ºi cauza cea mai însemnatã pentru care acþiunea acestui învãþãmânt s-a
simþit pânã acum aºa de puþin asupra progresului economic al þãrii.

Aºa fiind, obiectul principal pe care cãutãm sã-l supunem dezbaterilor
d-voastrã este de a da o dezvoltare cât mai mare învãþãmântului profesional ele-
mentar, punându-l cât se poate mai mult la îndemâna populaþiei sãrace. În loc
de a organiza un mic numãr de ºcoli mari ºi costisitoare, puse în câteva centre
unde cei ce au nevoie sã fie obligaþi sã meargã sã le caute; în loc de a pune con-
diþii grele de admitere; în loc de a face programe încãrcate ºi neaccesibile celui
mai mare numãr de copii, care nu dispun decât de o preparaþie nesuficientã,
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ne-am silit, din contra, a duce ºcoala în mijlocul celor ce au nevoie de ea ºi a le-o
pune la îndemânã în toate privinþele.

Acesta este caracterul principal al reformei pe care o supunem deliberãrii
d-voastrã.

Proiectul înfiinþeazã ceea ce numim învãþãmântul profesional primar, care
se va da într-un mare numãr de ºcoli rãspândite în toatã þara, ºi în mare parte
prin sate. Admisiunea în aceste ºcoli va fi cât se poate de uºoarã, iar învãþãmân-
tul cu totul practic. Pe lângã aceasta, am cãutat a crea ºi mijloace de atracþiune
pentru ºcolari, prin diverse moduri pe care le vom expune mai jos (vezi art. 11,
35, 74 ºi 76 din proiect).

Prin aceste mijloace, vom face ca un numãr cât mai mare de copii sã cu-
noascã învãþãmântul profesional, care astãzi pentru cea mai mare parte din
populaþie nici nu se ºtie cã existã. Odatã cunoscut, suntem convinºi cã învãþã-
mântul profesional va atrage spre el un curent tot aºa de puternic ca ºi acel care
este astãzi spre ºcolile teoretice, ba poate ºi mai mult. ªi ceea ce ne dã aceastã
credinþã, este cã învãþãmântul profesional cere mai puþine sacrificii decât cel
teoretic ºi are recompensa sa mult mai curând decât acesta.

Propagarea învãþãmântului profesional prin sate ºi printre populaþia mai
sãracã a oraºelor va avea deja ca rezultat foarte îmbucurãtor, de a da la o mul-
þime de oameni mijloace mai multe de câºtig ºi de îmbunãtãþire a situaþiei lor
materiale, ceea ce este în prima linie preocuparea economiºtilor. Desigur, bine
este pentru o þarã ca industria mare sã fie cât de puternicã; dar adevãrata ei
avuþie stã în industria micã, aceea care susþine pe cei mai mulþi ºi tocmai pe cei
care au mai mult nevoie de mijloace de trai. La noi îndeosebi, se mai impune ºi
consideraþia cã marea majoritate a locuitorilor se ocupã cu agricultura, care nu
le dã nimic de lucru aproape jumãtate an. Prin utilizarea acestui timp pierdut, un
sãtean va putea mai lesne sã-ºi îndoiascã mijloacele de trai.

Iacã pentru ce proiectul cautã sã înmulþeascã aºa de mult ºcolile cele mici
profesionale. ªi credem cã realizeazã îndestul de bine acest deziderat, de vreme
ce dã mijlocul ca pânã în 12 ani sã se înfiinþeze cel puþin 256 de aceste ºcoli,
ceea ce însemneazã cã va fi în mijlociu o ºcoalã la fiecare 500 kilometri pãtraþi,
sau, cu alte cuvinte, cã distanþa de la o ºcoalã la alta nu va fi mai mare de 22
kilometri în mijlociu. Dar costul acestor ºcoli este aºa de mic, încât va fi prea
uºor a se mãri încã numãrul lor ºi peste cifra de 256.

Credem dar cã ºcolile profesionale primare vor reuºi în scurt timp a lãþi în
populaþiunea noastrã gustul pentru exercitarea industriilor ºi acesta va fi ºi
mijlocul de a crea o industrie solidã în þarã. În adevãr, este o iluziune a crede cã
industria unei þãri se creeazã prin înfiinþarea câteorva uzine. Asemenea
stabilimente, fãcute de cele mai multe ori cu capitaluri strãine ºi cu lucrãtori
strãini, pot sã exercite influenþã bunã pe cât timp sunt în fiinþã; odatã dispãrute
însã, nu lasã mare lucru dupã ele. Din contrã, când populaþiunea însãºi are
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aplicaþie spre ocupaþiile industriale, ea cautã sã punã în lucrare cunoºtinþele ºi
aptitudinile sale. Singura bazã solidã a dezvoltãrei industriei unei þãri este dar a
o face cât mai popularã posibil. Rezultatul acesta nu-l pot da câteva ºcoli izolate
prin oraºe, oricât de mari ºi bogate ar fi ele; pentru aceasta trebuie, din contrã,
ºcoli multe ºi accesibile pentru toatã lumea.

Iacã pentru ce considerãm ca partea cea mai importantã din proiectul alã-
turat pe aceea care se ocupã de învãþãmântul pofesional primar.

* * *

Învãþãmântul profesional primar se înfiinþeazã în întregime prin proiect, de
vreme ce astãzi nu existã de loc.

În schimb însã în învãþãmântul mai ridicat, puþine schimbãri ºi inovaþii s-au
fãcut. Cauza este cã ºcolile asupra cãrora s-a legiferat la 1894 pot foarte bine
corespunde unei anumite chemãri, dacã aceastã chemare este în raport cu
organizarea lor ºi cu mijloacele de care dispun ele. Afarã de aceasta, am cãutat
sã evitãm într-adins pe cât s-a putut de a aduce modificãri esenþiale legii din
1894, pentru a nu da loc la perturbaþiuni în mersul ºcoalelor, abia îndrumatã pe
calea trasã de dânsa. Cu toate acestea, trebuie sã menþionãm ºi aici crearea ºcoa-
lelor profesionale de bãieþi, a ºcoalelor comerciale pentru fete ºi a învãþãmân-
tului superior comercial. Lipsa de ºcoli profesionale de bãieþi este nespus de
simþitã de ani întregi, ºi era o mare anomalie lipsa acestor ºcoli, pe câtã vreme
ºcolile profesionale de fete existã deja de 22 de ani. Învãþãmântul superior
comercial va aduce însemnate servicii, ºi se va putea realiza cu neînsemnate
sacrificii mulþumitã secþiunii de ªtiinþe de stat de pe lângã facultãþile de drept
creatã prin legea învãþãmântului secundar ºi superior.

Învãþãmântul profesional îl subdividem în patru:
Învãþãmântul agricol;
Învãþãmântul silvic;
Învãþãmântul meseriilor;
Învãþãmântul comercial.

În tabloul sinoptic urmãtor, arãtãm care vor fi, dupã proiect ºcolile de di-
verse grade pentru fiecare din aceste patru feluri de învãþãmânt. Acele care sunt
imprimate cu caractere compacte sunt ºcolile care se creazã prin proiect; cele
imprimate cu caractere italice sunt acele care existã deja ºi cãrora proiectul nu
face decât sã le aducã oarecare modificãri, mai mult sau mai puþin considerabile1.
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iar pe cele din nou create prin lege cu **.
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Inspectarea acestui tablou aratã în mod foarte clar cele spuse mai sus, cu
privire la defectul fundamental al organizãrii actuale a învãþãmântului nostru
profesional: el a fost dezvoltat numai în pãrþile lui superioare, pentru care s-au
fãcut sacrificii destul de însemnate, pe când învãþãmântul profesional începãtor
lipsea cu totul. Tabloul aratã tot deodatã în ce chip proiectul de lege ce pro-
punem împlineºte în mod raþional nu numai aceastã lipsã fundamentalã, dar ºi
lipsurile intermediare, aºa cã fiecare fel de învãþãmânt va poseda de acum seria
întreagã de ºcoli de care are trebuinþã, fãrã solutiune de continuitate, ºi sprijinin-
du-se toate pe baza solidã a unui învãþãmânt elementar puternic constituit.

Sã arãtãm pe scurt care sunt liniile generale ale organizãrii fiecãrui fel de
ºcoli.

Învãþãmântul agricol

ªcoli primare de agriculturã. Aceste ºcoli se vor înfiinþa prin sate, sau cel
mult prin târguºoarele locuite de cultivatori de pãmânt. Se vor primi ºcolari care
au absolvit cursul primar; ei vor lucra pe pãmântul ºcolii, primind un
învãþãmânt agricol exclusiv practic. ªcoala va dispune de o bucatã de loc de 20
hectare ºi de instalaþia completã a unei gospodãrii þãrãneºti (casã de locuinþã cu
ale ei, doi boi ºi instrumentele agricole necesare). Acestea vor fi procurate de
judeþ, odatã pentru totdeauna, învãþãmântul va fi dat de un învãþãtor, care va fi
plãtit de stat cu leafa de învãþãtor ºi va primi ºi 15% din venitul pãmântului
ºcolii, restul acestui venit, dupã scãderea cheltuielilor, trebuind sã se împartã
ºcolarilor, ceea ce va fi pentru ei un mijloc de a-i atrage la ºcoalã, ºi de a
contribui întrucâtva la aºezarea lor ca gospodari (Vezi art. 6–13 din proiect).

Se prevede ca în fiecare judeþ sã se înfiinþeze cel puþin o ºcoalã primarã de
agriculturã, pânã în trei ani de la punerea în aplicare a legii, din cauzã cã va fi
necesar timpul acesta pentru a se forma prima serie de învãþãtori pentru aceste
ºcoli.

Pânã în 12 ani, se cere înfiinþarea în fiecare judeþ a cel puþin patru ºcoli sau
pentru þara întreagã un minimum de 128 ºcoli.

Sã evaluãm acum sarcinile ce rezultã din aceste creaþiuni.
În sarcina statului va fi plata învãþãtorului, de 1.080 lei pe an, care din cinci

în cinci ani, va creºte cu câte 162 lei pe an, din cauza gradaþiei. Aºadar, pânã în
12 ani, când numãrul întreg de ºcoli va fi creat, bugetul statului va creºte cu un
total de 138.240 lei pe an, pe lângã care în ultimii opt ani, va începe a se adãugi
gradaþia de 15% a învãþãtorilor numiþi la început. În ceasul cel mai extrem, când
toþi învãþãtorii ar fi numiþi chiar pânã în trei ani de azi, ceea ce este imposibil,
gradaþia pe ultimii patru ani nu va fi decât de 20.736 lei pe an. Pentru stat, dar,
lucrul se reduce la un adaos total cu totul neînsemnat de maximum 158.976 lei
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pe an în bugetul sãu, de realizat pânã în 12 ani; adicã, în mijlociu câte vreo
13.000 lei pe an.

Pentru judeþe, sarcina va consta în procurarea, odatã pentru totdeauna, a
câte 20 hectare de loc ºi o instalaþie de gospodãrie þãrãneascã pentru fiecare
ºcoalã. Socotind 12.000 lei preþul terenului, ºi maximum 10.000 lei instalaþia,
s-ar face pentru cele patru ºcoli, un tablou de 88.000 lei, pe care judeþul ar trebui
sã-i plãteascã pânã în 12 ani, adicã o medie de vreo 7.400 lei pe an. Nu este,
credem, niciun judeþ care sã nu fie în stare a acoperi, chiar din resursele sale
ordinare, o cheltuialã aºa de neînsemnatã, fãcutã pentru un scop aºa de înalt; ºi
chiar dacã va trebui sã-ºi impunã vreun mic sacrificiu, care judeþ va avea curajul
a nu-l face, când va avea în consideraþie marele bine pe care l-ar împiedeca de
a se face prin refuzul sãu?

Dar, afarã de acestea, proiectul (art. 8, al. III) conþine o dispoziþie care în
cele mai multe cazuri va reduce într-o mãsurã foarte însemnatã chiar aceste mici
sarcini ale judeþelor, anume mãsura de a se da ºcolilor primare de agriculturã
terenurile date pentru ºcoalã cu ocazia diverselor împroprietãriri ºi cuprinse
într-o razã de 5 kilometri, micºorând în aceeaºi mãsurã sarcinile judeþelor. Se
ºtie cã, cu ocazia diverselor împroprietãriri ºi vânzãri de bunuri de ale statului,
s-a lãsat pentru ºcoalã câte o bucatã de loc în þarinã. Aceste locuri sunt azi
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administrate de Casa ªcoalelor. Va fi dar de ajuns a se alege în mod convenabil
satele unde se vor crea ºcolile primare de agriculturã, pentru ca îndatorirea jude-
þelor de a procura terenurile de culturã sã se reducã la prea puþin lucru.

Cu privire la aceste ºcoli, mai rãmâne sã vorbim despre personalul didactic.
În ceea ce priveºte recrutarea lui, chestia se rezolvã lesne (vezi art. 9 ºi 10),

cãci se utilizeazã, pe de o parte studiile agricole ce se fac ºi astãzi în ºcolile normale
de învãþãtori, ºi care vor fi mult îmbunãtãþite prin oarecare mãsuri proiectate, iar pe
de alta actualele ºcoli practice de agriculturã ºi fermele-model, care devin, dupã
proiectul de lege, niºte adevãrate ºcoli normale de agriculturã practicã.

Se poate însã pune întrebarea: cum se va face ca absolvenþii ºcoalelor nor-
male de învãþãtori, în loc de a cere sã fie numiþi învãþãtori îndatã dupã absol-
virea ºcolii, sã prefere a mai prelungi studiile lor încã doi ani ºi jumãtate, pentru
ca, în cele din urmã, sã fie numiþi tot învãþãtori, cu 90 lei pe lunã?

Aceastã dificultate o rezolvã art. 11, care dã învãþãtorului nu numai dreptul
de a se folosi de vitele ºi ecaretele ºcolii, dar ºi o parte de 15% din beneficiul
net al pãmântului ºcolii.

Dupã un calcul destul de modest, aceastã tantiemã se va ridica în mijlociu
la vreo 500 lei pe an pentru învãþãtor, ºi va putea sã creascã mult peste aceastã
cifrã pentru un învãþãtor ager care va ºti sã cultive pãmântul ºcolii în mod in-
teligent ºi mai ales dacã va uza ºi de facultatea ce-i dã legea de a putea lua ºi
pãmânt în arendã pentru a întinde cultura ºcolii, potrivit puterilor ei.

Aceasta ne aduce a vorbi ºi despre mijloacele ce am înscris în proiect pen-
tru a populariza cât mai curând ºcoalele primare de agriculturã. Pe lângã celelal-
te prescrieri, cuprinse în art. 12, se adaugã partea ºcolarilor la beneficiile
pãmântului ºcolii, care, în caz când ºcoala va numãra 50 de ºcolari, se va putea
ridica pânã la 60 sau 70 lei pe an. Rareori copii în vârstã de 12 pânã la 15 ani
pot câºtiga mai mult decât atât, chiar lucrând cu ziua la casa pãrinteascã. Se
înlãturã, prin urmare, fãrã nicio cheltuialã pentru stat sau judeþ, principala
obiecþiune care se aduce regulatei frecventãri a ºcolilor rurale, cã adicã pãrinþii
gãsesc avantaj a lipsi pe copii de carte, deoarece serviciile lor le sunt preþioase.
Adãugind ºi consideraþia cã aceste ºcoli sunt din acelea care dau rezultate
vãzute ºi imediate, nu rãmâne îndoialã cã ele vor deveni în curând ºcolile cele
mai populare printre sãteni.

ªcoli practice ºi ºcoala centralã de agriculturã. Proiectul nu schimbã organi-
zaþia acestor ºcoli, dar o completeazã în mai multe puncte, ºi anume: reguleazã
modul de numire ºi plata profesorilor; prevede ca ºcolile practice sã serveascã ºi
pentru prepararea învãþãtorilor pentru ºcolile primare de agriculturã; creazã în
mod permanent o bursã de cãlãtorie pentru absolvenþii ºcolii centrale de agri-
culturã. Oarecare neajunsuri care se semnaleazã în învãþãmântul unora din aceste
ºcoli nu au avut nevoie sã fie regulate prin lege, cãci sunt mai mult afaceri de
programe, care se pot îmbunãtãþi pe calea obiºnuitã.
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Învãþãmântul silvic

ªcoala de brigadieri silvici ºi ºcoala de silviculturã

Proiectul nu aduce nicio modificare actualei organizãri a acestor ºcoli. Se
hotãrãºte însã modul de numire al profesorilor lor, ºi se creazã o bursã în strãi-
nãtate pentru studiile superioare de silviculturã ºi pentru vizitarea de mari
exploatãri sistematice de pãduri, în þarã ºi în strãinãtate.

Învãþãmântul meseriilor

ªcoli primare de meserii de bãieþi ºi de fete

Se cere ca pânã în trei ani sã se înfiinþeze cel puþin câte una din aceste ºcoli
în fiecare judeþ, iar pânã în 12 ani câte patru în fiecare judeþ. Se cere ca din aceste
patru sã se înfiinþeze trei prin comunele rurale. Motivele acestei dispoziþii sunt
mai multe. Mai întâi, este cã satele sunt cu desãvârºire lipsite de orice industrie,
deºi sunt foarte multe industrii mãrunte ºi uºor de practicat, care vor putea ocupa
pe locuitori în timpul lungilor luni de neactivitate ale iernii ºi le vor aduce un
foarte însemnat adaos la mijloacele lor de viaþã, înavuþind þara cu câteva milioane
pe an, prin suprimarea importãrii a o mulþime de articole care se pot face la noi,
dar pe care azi le aducem de peste graniþã. Alt motiv este cã comunele urbane au
mai multe mijloace decât cele rurale, ºi le va fi lesne a înfiinþa în contul lor de
aceste ºcoli care costã foarte puþin, pe când comunele rurale rareori se vor putea
încãrca cu asemenea cheltuieli în mod izolat, iar asociaþiunea între mai multe
comune va fi foarte greu de realizat.

Pentru ca aceste ºcoli sã fie cu totul la îndemâna sãtenilor, se prevede (art.
29) putinþa ca unele din ele sã nu funcþioneze decât ºase luni pe an, adicã tocmai
în timpul când lucrãrile câmpului sunt suspendate.

Pentru a da o idee de mulþimea, varietatea ºi însemnãtatea industriilor care se
pot lesne dezvolta, graþie ºcolilor primare de meserii ºi pe care de cele mai multe
ori sãteanul sau meseriaºul le va putea practica chiar în casa lui, cu un utilaj foarte
simplu ºi ieftin, dãm aici o listã foarte necompletã de asemenea industrii:

Pentru bãieþi: lemnãria ordinarã (între altele, fabricarea a diverselor ustensilii
agricole, ca lopeþi, furci, doniþe, lãzi etc.); tâmplãrie ordinarã (fabricarea de mo-
bile ordinare); rotãria, cãruþãria, dogãria, strungãria lemnului, fabricarea par-
chetelor de lemn, industria lemnului curbat, fringherie, lucrarea papurii, rãchitei,
paielor (fabricarea de coºuri, pãlãrii, mobile uºoare, fabricarea instrumentelor de
pescãrie, tãbãcãria, curelãria ºi ºelãria, marochinãria, mãnuºeria, lucrarea osului ºi
a cornului, fabricarea nasturilor, a periilor, fierãria ordinarã, alãmãria, strungãria
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în metal, tinichigeria, fabricarea ºi repararea instrumentelor agricole cele mai
simple, de lemn ºi de metal, þesãtoria, torcãtoria, postãvãria, fabricarea pâslei ºi a
pãlãriilor ordinare de pâslã, pasmanteria(62), împletiturile de lânã ºi de bumbac,
croitoria bãrbãteascã mai ales cea ordinarã, cismãria ºi pantofãria, lucrarea cerii,
stearinei, seului ºi parafinei, legãtoria de cãrþi ºi cartonajul, tapiseria, vopsitoria
lemnului, metalului ºi a clãdirilor, lucrarea pietrei, zidãria, olãria.

Pentru fete: sforãria ºi fringheria, lucrarea papurii, rãchitei, paielor, fabri-
carea instrumentelor de pescãrie (plase), marochinãria, mãnuºeria, fabricarea
periilor, þesãtoria, torcãtoria, ceprãzãria, împletiturile de lânã ºi de bumbac,
croitoria femeiascã ordinarã, cartonajul; ºi mai cu seamã menajul. Înfiinþarea ºi
întreþinerea ºcolilor primare de meserii este regulatã prin art. 31.

Evaluãm la vreo 8.000 lei, în mijlociu, cheltuiala de instalare a unei ºcoli
pentru o meserie; iar ca întreþinere, ea va costa plata institutorului sau învãþãto-
rului, conf. art. 33 (1200 lei pe an în comunele urbane, 480 lei în cele rurale) ºi
plata maestrului care se va compune din o parte fixã, stabilitã prin contract, ºi
din o parte de 15% din beneficiile ºcolii. Partea fixã nu poate fi socotitã decât
cu exagerare la 3.000 lei pe an. În adevãr, trebuie sã ne gândim cã este aici vorba
de un simplu meseriaº, fãrã nicio pretenþiune, pentru care o platã de 10 lei pe zi
pentru fiecare zi de lucru, pe lângã care se adaugã locuinþa ºi o parte din
beneficii, constituie niºte condiþiuni de platã excepþional de favorabile. Sã mai
adãugãm, în fine, ºi 300 lei pe an de cheltuieli mãrunte.

Comunele urbane reºedinþe de judeþ ºi cele urbane nereºedinþe de judeþ, dar
având o populaþie mai mare de 10.000 suflete, sunt obligate ca pânã în trei ani,
sã înfiinþeze câte una din aceste ºcoli. Li se impune dar o cheltuialã de înscris
în buget, de cel mult 4.500 lei, plus 8.000 lei cheltuiþi la început, odatã pentru
totdeauna. Pentru comunele mai mari de 30.000 suflete, aceastã sarcinã va fi de
9.000 lei pe an, ºi de 16.000 lei odatã pentru totdeauna.

Tot în art. 31, al. II, se reguleazã sarcinile pentru ºcolile înfiinþate în comu-
nele rurale, ºi în cele urbane mai mici de 10.000 suflete. Pentru acelea, sarcinile
vor fi împãrþite: judeþul va procura, pânã în 12 ani, instalarea pentru patru ºcoli,
adicã 32.000 lei odatã pentru totdeauna; statul va plãti pe institutor sau învã-
þãtor, adicã o sarcinã probabilã de 2.640 lei pe an în fiecare judeþ (un institutor
ºi trei învãþãtori); iar restul de 14.000 lei pe an pentru patru ºcoli (plata maes-
trului ºi cheltuieli mãrunte) se va împãrþi: 4.667 lei asupra statului, 4.667 lei
asupra judeþului ºi 4.666 lei asupra comunelor care vor beneficia de ºcolile
înfiinþate. Pentru stat sarcina totalã ce va rezulta de aici, pânã în 12 ani, va fi de
mai puþin de 400.000 lei pe an. Pentru judeþe ºi comune, sarcina nu este deloc
mai presus de puterile lor. În ceea ce priveºte pe comune, îndeosebi, trebuie sã
se observe cã suma de 4.666 lei pe an se va repartiza între patru grupe de comu-
ne, fiecare grupã putând cuprinde câte mai multe comune (comunele cuprinse
într-un cerc de cinci kilometri împrejurul ºcolii), aºa cã partea privitoare pe
fiecare comunã în parte se reduce în realitate numai la câteva sute de lei pe an.
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Cestiunea aceasta a participãrii judeþelor ºi comunelor la sarcinile învãþã-
mântului profesional va mai reveni încã o datã mai jos, cu ocazia ºcolilor profe-
sionale de bãieþi. Deoarece partea cea mai însemnatã este acea tratatã pânã aici,
ne oprim un moment asupra ei.

Se ºtie cã astãzi învãþãmântul de toate gradele ºi de toate felurile este aproa-
pe exclusiv în sarcina statului. Singura excepþie este pentru localul, mobilierului
ºi alte câteva mici cheltuieli ale ºcolilor primare, care sunt în sarcina comunelor.

Sistemul acesta are un avantaj: acela cã asigurã unitatea de direcþiune în
învãþãmânt. A mai avut ºi pe acela cã, în timpul creãrii ºi organizãrii învãþãmân-
tului, pe când cestiunile privitoare la dânsul erau încã rãu cunoscute ºi greºit apre-
ciate de cei mai mulþi, rezolvarea tuturor dificultãþilor a fost lãsatã numai statului,
care era cel mai în poziþiune de a le cunoaºte bine, ºi avea mai multe mijloace de
a le învinge. De altã parte, însã sistemul urmat pânã acum are marele incovenient
de a dezinteresa prea mult pe judeþe ºi comune de cestiunile de învãþãmânt ºi pe
acela ºi mai mare de a conduce la o centralizare a învãþãmântului, care este poate
una din ramurile de activitate publicã cele mai proprii pentru o descentralizare
raþionalã.

Am crezut dar cã, cu ocaziunea noilor creaþiuni necesare învãþãmântului
profesional, sã facem începutul introduceriii judeþelor ºi comunelor în preocu-
pãrile privitoare la învãþãmânt. Sarcinile foarte modeste ce li se impun le vor sili
sã studieze ºi sã cunoascã aceste chestiuni ºi vor prepara terenul pentru momen-
tul când statul nu va mai fi singurul dispensator al învãþãmântului public.

Zicem cã sarcinile sunt modeste pentru judeþe ºi comune. În adevãr, pentru
fiecare judeþ sarcinile reunite provenind de la ºcoalele primare de agriculturã ºi
de la cele primare de meserii se vor ridica la o sumã de 120.000 lei cheltuiþi odatã
pentru totdeauna, în timp de 12 ani, ºi la o cheltuialã bugetarã anualã de 4.667
lei. Cele mai multe judeþe vor putea acoperi prima sumã chiar din resursele lor
ordinare, a 10.000 lei pe an. Celelalte vor putea sã o acopere printr-un împrumut,
ºi ce va fi împrumutul acesta pe lângã acele mai mari pe care le contracteazã pe
toatã ziua pentru clãdiri, pentru poduri etc, ºi care cu toate acestea nu se gãsesc
mai presus de puterile lor? Pentru comunele urbane mai mari, suma de 4.667 lei
pe an ce li se cere nici nu meritã discuþie. Pentru comunele mici urbane ºi pentru
cele rurale, sarcina se reduce abia la câteva sute de lei pe an; ºi se poate face
alegerea comunelor unde se vor instala ºcoalele primare de meserii în aºa fel, ca
aceastã sarcinã sã fie cu totul nesimþitã, cãci în fiecare judeþ se pot gãsi patru
centre care sã poatã suporta o asemenea cheltuialã.

De altfel, la toate aceste obiecþiuni au rãspuns deja de mult înseºi judeþele
ºi comunele. Se ºtie cã foarte multe judeþe ºi comune au înfiinþat deja ºi au
susþinut în contul lor, numeroase ºcoale de tot felul, fãrã a fi de nimeni obligate
la aceasta. Un mare numãr din liceele, gimnaziile, ºcolile secundare de fete,
ºcolile normale primare de învãþãtori, ºcolile primare urbane ºi rurale, care azi
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sunt toate în sarcina statului, au fost create ºi susþinute multã vreme de judeþe ºi
comune. ªcolile de meserii au fost înfiinþate tot astfel, ºi unele din ele subzistã
ºi astãzi. Nu este una din aceste diverse ºcoli care sã nu fi costat necomparabil
mai scump decât ceea ce se cere aici, ºi ca instalare ºi ca întreþinere. de ce dar
nu s-ar utiliza aceastã resursã în mod regulat? Se va obiecta, poate, cã mare
parte din ºcolile astfel înfiinþate nu au putut rãmâne în contul judeþelor ºi comu-
nelor, ci în cele din urmã au trebuit trecute tot asupra statului. Acesta este exact;
dar cauza este cã acele ºcoli costau prea mult pentru mijloacele autoritãþilor care
le înfiinþau, ºi alt motiv ºi mai însemnat era cã fiind organizate fãrã un plan
determinat ºi bine studiat, cele mai multe din ele nu au mers bine ºi aceasta a
descurajat pe primãrii ºi pe judeþe. Ambele aceste cauze nu vor exista în organi-
zaþia care se propune.

De altfel, chestiunea aceasta a participãrii judeþelor ºi comunelor la întreþi-
nerea învãþãmântului profesional nu este una din chestiunile organice pentru
dânsul. Fie cã cheltuielile se vor face numai de stat, fie cã nu, pentru contribua-
bilii lucrul este indiferent. Socotim însã cã se cuvine a se þine în seamã ar-
gumentele expuse mai sus, pentru ca participarea judeþelor ºi comunelor sã nu
fie înlãturate.

* * *

Revenind la ºcolile primare profesionale, atât de agriculturã cât ºi de
meserii, atragem atenþiunea asupra însemnatei miºcãri intelectuale ºi economice
pe care ele o vor determina mai ales în sate. Este o învinovãþire curentã care se
aduce învãþãmântului primar rural cã nu dã viitorilor sãteni mai niciuna din
armele de luptã, cele mai necesare pentru dânºii în viaþã. ªcolile primare profe-
sionale tocmai la aceastã cerere cautã sã rãspundã ºi înfiinþarea lor se poate face
cu aºa de puþine mijloace ºi aºa de lesne, încât nu credem sã li se poatã face
obiecþiuni serioase.

S-ar putea, poate, face obiecþiunea contrarie, cã proiectul prevede prea pu-
þine de aceste ºcoli; sunt unii care ar dori sã vadã în fiecare sat una. Credem cã
o asemenea cerere merge prea departe. În adevãr, în ºcolile primare profesionale
nu e posibil a se admite ºcolarii decât dupã absolvirea cursului primar; cei ce nu
ar împlini condiþiunea aceasta ar fi prea tineri pentru învãþãmântul profesional
ºi nici nu ar avea cunoºtinþele indispensabile pentru dânsul. Dar în iunie 1898,
nu au ieºit, din toate ºcolile rurale ale þãrii decât 9.118 absolvenþi. Cele 224 de
ºcoli, ce prevedem a se înfiinþa pe la þarã, vor putea deja conþine 9.280 ºcolari,
chiar de s-ar înfiinþa numai cu resursele cele mai restrânse (128 ºcoli de agricul-
turã a 50 ºcolari ºi 96 ºcoli de meserii a 30 ºcolari). Nimic nu împiedicã însã a
se da acestor ºcoli o mai mare dezvoltare, aºa ca sã admitã un numãr ºi mai mare
de ºcolari. ªi apoi numãrul de 8 ºcoli pe judeþ nu este decât un minimum; nu
este nicio piedicã ca acest numãr sã fie crescut, potrivit trebuinþelor ºi avem
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credinþa cã, îndatã ce utilitatea acestor ºcoli va fi fost pe deplin recunoscutã,
numãrul lor va creºte desigur.

Se vor putea exprima temeri ºi asupra putinþei de a popula ºcolile primare
de meserii. Credem cã aceastã temere trebuie înlãturatã. Cu clauza cã ºcoala
poate funcþiona numai în lunile când lucrul câmpului este suspendat, cã se va
aºeza în comunele cele mai mari ºi populate, cã ºi ºcolarii vor participa la
beneficiile atelierului, suntem siguri cã ºcoala va fi destul de cãutatã.

Mai rãmâne chestiunea personalului învãþãtor al meseriilor. Proiectul
prevede ca meºterii sã fie luaþi cu contract, din þarã sau din strãinãtate. În þarã
se gãsesc deja, pentru unele meserii, destui meseriaºi capabili de a conduce
modestul atelier al unei ºcoli primare de meserii. ªcolile de arte ºi meserii, pre-
cum ºi atelierele cele mari ale statului formeazã pe fiecare an câte un numãr
destul de mare de aceºtia. Pentru meseriile însã care nu se practicã în þarã, va fi
nevoie a se aduce maeºtri din strãinãtate, ºi ne gândim îndeosebi la Transilvania
ºi Bucovina, unde industria micã este destul de mult practicatã printre populaþia
de limba româneascã, aºa cã se va putea avea împlinitã condiþia indispensabilã
ca maestrul sã se poatã înþelege în vorbã cu ºcolarii sãi.

Cum cã aceste locuri de maeºtri vor fi îndestul de cãutate, nu avem îndoia-
lã. Pentru un meseriaº, a avea asiguratã o platã fixã pe fiecare lunã, nesupusã
niciunui pericol de scãdere din lipsa de lucru, plus locuinþa ºi o parte din bene-
ficiile atelierului, oricât de modeste ar fi aceste beneficii, constituie niºte con-
diþii aºa de bune, încât nu avem nici o temere cã vom duce lipsã de de maeºtri
pentru atelierele ºcolilor primare de meserii.

O dispoziþie importantã este ºi aceasta din art. 32, care prescrie înfiinþarea
de ºcoli de meserii pe lângã fiecare din ateliererele dependente de stat, judeþe
sau comune. Singur statul posedã cel puþin 17 ateliere mari, ºi pe lângã unele
din ele, ºi existã câte o ºcoalã. Sistemul acesta, fiind genaralizat, va da un nou
ºi puternic mijloc, nu numai de educaþie profesionalã, dar ºi de utilizare imedia-
tã a celor ieºiþi din acele ºcoli.

Iatã lista atelierelor care depind de stat: fabricile de tutunuri din Bucureºti
ºi Iaºi; fabrica de chibrituri; ºantierul de la Severin; arsenalul de construcþie al
armatei, arsenalul flotilei; pirotehnia armatei; pulberãriile de la Lãculeþe ºi de la
Dudeºti; atelierele de confecþie ale armatei ºi acele ale flotilei; serviciile de
subzistenþã; tãbãcãria de la Bucovãþ; imprimeria statului; atelierul de reparaþii al
poºtelor ºi telegrafelor; atelierele Cãilor Ferate din Bucureºti ºi Iaºi.

ªcoli profesionale de bãieþi ºi fete

ªcolile primare de meserii aveau de scop principal a dezvolta industria
casnicã ºi pe aceea care, chiar în atelier, reclamã puþine cheltuieli pentru a fi
practicatã.
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ªcolile profesionale au de scop, din contrã, de a preda meseriile cu scopul
de a fi exercitate în mod industrial. Ele sunt destinate sã formeze lucrãtori
pentru ateliere sau industriaºi care sã lucreze pe contul lor.

În secþiunea aceasta sunt realizate douã feluri de inovaþii însemnate.
Prima este înfiinþarea ºcolilor profesionale de bãieþi, care azi lipsesc cu to-

tul, deºi cele pentru fete existã deja de mai bine de 20 de ani. Lipsa aceasta
neexplicabilã a fãcut mult rãu, cãci a fost cauza dezvoltãrii învãþãmântului
secundar într-o proporþie mai mare decât cea necesarã. În adevãr, absolvenþii
cursului primar de prin oraºe, care doreau sã-ºi continuie studiile ºi peste etatea
de 11 ani, nu au gãsit nicio altã ºcoalã la dispoziþia lor decât liceele ºi gimnaziile,
ºi au fost siliþi sã se grãmãdeascã acolo. Pentru fete inconvenientul acesta nu a
fost, ºi de aceea vedem cum ºcolile lor profesionale sunt mai mult frecventate
decât ºcolile lor secundare. Nu avem motive de a crede cã lucrurile s-ar fi
petrecut altfel pentru bãieþi, dacã ºi ei ar fi avut la dispoziþie ºcoli profesionale.

Înfiinþarea acestor ºcoli va avea dar de efect sigur descãrcarea în mare parte
a liceelor ºi gimnaziilor de excesul lor de populaþie, care azi este o piedicã aºa
de serioasã pentru bunul mers al studiilor lor. De aici va putea sã rezulte
economii bugetare, prin împuþinarea numãrului de clase paralele, economii care
vor micºora cu atât sarcinile ce vor rezulta pentru stat din înfiinþarea ºcolilor
profesionale pentru bãieþi.

A doua inovaþie este însãºi organizarea ºcolilor profesionale de ambele sexe.
ªcolile profesionale de fete au fost lipsite pânã astãzi de o lege. Organizaþia

lor era regulatã numai prin dispoziþii ministeriale, ºi pentru unele lucruri uneori
prin obiceiuri stabile. Profitând acum de experienþa dobânditã, de dezbaterile
urmate în septembrie 1897 în consiliul general de instrucþiune ºi de exemplul
dat de ºcolile de arte ºi meserii, proiectul (art. 50) împarte cursul acestor ºcoli
în trei secþii: preparatoare, medie ºi superioarã, dând cursului întreg o dezvoltare
de 7 ani, putând însã ºcolarul sã se opreascã dupã primii 2 ani, sau 5 ani. Este
aplicat aici sistemul dezvoltãrii succesive a învãþãmântului profesional în trei
cicluri complete, precum, prin legea învãþãmântului secundar ºi superior, s-a
dezvoltat în douã cicluri învãþãmântul ºcolilor secundare de bãieþi ºi fete. 

Sistemul acesta va fi preþios pentru copiii sãraci, cãrora mijloacele nu le vor
permite a termina întregul curs de 7 ani, dar care tot se vor putea folosi de
învãþãmântul lor ºi înainte de acest termen.

Celelalte dispoziþii cuprinse în art. 50–61, care se ocupã de aceste ºcoli, nu
au nevoie de nici o lãmurire. Numirea profesorilor ºi maeºtrilor, în linii gene-
rale, se va face dupã aceleaºi norme ca ºi pentru învãþãmântul secundar. Sala-
riile sunt ºi ele asemãnate cu acele din învãþãmântul secundar, lucru care existã
deja de la 1883 pentru ºcolile profesionale de fete. Principiul de a face pe ºcolari
pãrtaºi la beneficiile atelierului s-a pãstrat ºi aici.

Ne oprim însã un moment asupra art. 62, care prevede ca, în principalele
comune urbane, jumãtate din cheltuielile de întreþinere a ºcolilor profesionale de
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bãieþi de gradul I care se vor înfiinþa, sã fie în sarcina comunei. Costul anual al
unei asemenea ºcoli fiind aproximativ de 25.000 lei, sarcina anualã a comunei ar
fi de 12.500 lei. Pentru comune mari, ca Bucureºti, Iaºi, Craiova, Galaþi, Brãila,
Ploieºti, Botoºani etc. O asemenea cheltuialã este cu totul neînsemnatã. De altfel
toatã argumentarea dezvoltatã mai sus, cu privire la participarea comunelor ºi
judeþelor la sarcinile învãþãmântului profesional, se aplicã întocmai ºi aici.

ªcolile de arte ºi meserii din Bucureºti ºi Iaºi. Proiectul nu aduce nici o
modificare organizãrii actuale a acestor ºcoli.

Învãþãmântul comercial

Cursuri pentru ucenici ºi pentru adulþi

Primul grad de învãþãmânt comercial îl vor forma cursurile pentru ucenici
ºi pentru adulþi. Aceste cursuri sunt prevãzute ºi în legea din 1894; însã nu s-au
înfiinþat, pentru cã legea nu prevedea ºi mijloacele cu care sã se formeze.
Proiectul nostru pune pentru acest scop la dispoziþia ministerului orele ce are
drept a impune învãþãtorilor, institutorilor ºi profesorilor, în limita celor pentru
care plãtesc salariile.

ªcoli comerciale de gradul I ºi II

Proiectul menþine în linii generale dispoziþiile legii din 1894. O deosebire
însemnatã stã în aceea cã ºcolarii ºcolilor de gradul I vor fi datori ca în anul III
sã facã practicã în magazine, câte patru ore pe zi. Dispoziþia aceasta se va putea
realiza, prin concursul Camerelor de comerþ ºi a directorilor ºcolilor, ºi va avea
de efect de a da caracter practic unui învãþãmânt care pânã acum rãmãsese prea
mult teoretic, ºi de a pune în contact de aproape ºcolile comerciale cu
comercianþii, ceea ce va fi spre binele ambelor pãrþi.

O altã dispoziþie este aceea cã urmarea unei ºcoli de comerþ de gradul I nu va
mai fi de ajuns pentru un ºcolar ca sã fie admis într-o ºcoalã de gradul II. ªcolile
de gradul I au avut de scop de a forma ceea ce numim bãieþi de prãvãlie, acei
agenþi atât de utili ai comerþului, dar pentru care o instrucþiune comercialã
elementarã este prea de ajuns. S-a întâmplat însã cã ºcolile de gradul I nu au putut
sã-ºi ajungã scopul, din cauza cã absolvenþii lor profitând de facilitatea ce aveau
de a trece în ºcolile de gradul II, preferau sã le urmeze ºi pe acestea, cu riscul de
a rãmânea pe urmã fãrã întrebuinþare, dupã cum multora se întâmplã, decât sã
intre în comerþ îndatã dupã absolvirea ºcolii de gradul I. Dupã proiect, ºcolile de
gradul II, nu vor mai admite decât absolvenþii de gimnaziu sau de primele patru

Parlamentare (1895–1899) / 189

+Opere_vol_IV_final.qxd  11/22/2009  4:23 PM  Page 189



clase de liceu, aºa cã absolvenþii ºcolilor de gradul I, pentru a trece în cele de
gradul II, vor trebui mai întâi sã-ºi completeze cunoºtinþele de gimnaziu.

Proiectul mai creeazã o bursã de cãlãtorie pentru absolvenþii ºcolilor de gra-
dul II ºi reguleazã modul de recrutare ºi de platã a profesorilor ºcolilor de comerþ.

O creaþiune mai însemnatã a proiectului este aceea a ºcolilor comerciale de
gradul I pentru fete. Întrebuinþarea fetelor în comerþ, ca vânzãtoare, ca þiitoare
de registre etc. nu este încã intratã în obiceiuri la noi. Pe aiurea însã, acesta este
unul din debuºeurile cele mai însemnate ale activitãþii femeieºti. Este de dorit
ca ºi la noi sã se încurajeze începuturile care se vãd fãcându-se în aceastã
direcþiune, ºi acesta este scopul înfiinþãrii ºcolilor comerciale pentru fete.

Învãþãmântul comercial superior

Creaþiunea învãþãmântului ºtiinþelor de stat, pe lângã facultãþile de drept,
realizatã prin legea învãþãmântului secundar ºi superior, dã mijlocul de a se
înfiinþa cu foarte puþine sacrificii, ºi un învãþãmânt comercial superior. Va fi de
ajuns a se adãugi, la facultãþile de drept, unele cursuri libere sau fãcute de do-
cenþi ºi unele conferinþe, asupra unor materii speciale comerþului, precum: asu-
pra operaþiunilor de bancã, asupra tarifelor ºi operaþiunilor vamale etc. pentru a
reuni elementele unei licenþe în ºtiinþele economice ºi financiare. Posesorii
acestei diplome vor putea fi utilizaþi cu folos în învãþãmântul comercial, în ma-
rile administraþiuni ºi institute financiare etc.

Mijloace de încurajare

Una din principalele noastre preocupãri a fost aceea a mijloacelor de a în-
curaja învãþãmântul profesional.

În genere se cuvine ca o instituþiune, care corespunde unei trebuinþe reale, sã
se dezvolte de sine, fãrã sã aibã nevoie de nici o încurajare. Cu toate acestea este
necontestat cã instituþiunile noi, pânã sã ajungã a fi cunoscute ºi apreciate precum
meritã, strãbat o perioadã criticã, în care au, cu deosebire, trebuinþã a fi susþinute.

Noi credem cã poporul românesc nu este deloc lipsit de aptitudine, nici
pentru industrie, nici pentru comerþ. Fãrã a mai vorbi de trecut, este de ajuns sã
considerãm încercãrile din timpurile din urmã, pentru a ne convinge de acest
adevãr. Este drept însã cã îndeletnicirile industriale ºi comerciale nu mai sunt
îndeprinderile cele mai generale ale poporului nostru, ºi cã trebuie sã lucrãm
pentru a le face sã revinã. Mai trebuie încã sã dãm celor care se vor consacra
carierelor profesionale mijlocul de a lupta cu arme egale cu cei care le-au apucat
înainte, ºi care sunt mai bine pregãtiþi pentru luptã.
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De aceea, în toate ºcolile unde aceasta a fost posibil, am cãutat sã admitem
pe ºcolari la parte din beneficiile ºcolii. Cum ºcolile de învãþãmânt profesional
sunt destinate cu deosebire copiilor lipsiþi de mijloace, dispoziþia aceasta, adãu-
gitã pe lângã aceea cã studiile profesionale sunt mult mai scurte ºi mai puþin
costisitoare ºi cã dau mijloc de trai ºcolarilor îndatã dupã terminarea studiilor,
adicã pentru unii chiar de pe la etatea de 14 ani, va fi deja un îndemn spre aceste
studii. Un altul va rezulta din înmulþirea ºcolilor, pentru a le pune cât mai mult
la îndemâna tuturor.

Toate acestea vor fi inutile dacã, dupã câtva timp se va dovedi cã învãþã-
mântul profesional nu este în stare sã hrãneascã pe cei care s-au devotat lui. De
aceea am crezut necesar a insera în proiect dispoziþiunile cuprinse în art. 74–76.

Nu este nimic de zis în privinþa expoziþiilor anuale ºi a premiilor prevãzute
la art. 74, decât cã ele vor forma o sarcinã foarte uºoarã pentru stat, dar care va
contribui foarte mult pentru întãrirea învãþãmântului profesional.

Mai însemnate sunt dispoziþiunile din art. 75 ºi 76.
Cea din art. 75 lãrgeºte dispoziþiunile legii pentru încurajarea industriei

naþionale în favoarea aºezãmintelor industriale proprietãþi ale românilor ºi con-
duse de români, care întrebuinþeazã ca lucrãtori numai români absolvenþi ai unei
ºcoli de meserii, încurajarea constã în acea cã se coboarã de la 50.000 lei la
2.000 lei limita capitalului care trebuie pus în întreprindere, ºi de la 25 la 5
numãrul lucrãtorilor întrebuinþaþi.

Deºi de micã aparenþã, dispoziþia aceasta are oarecare însemnãtate econo-
micã. În adevãr, este astãzi un lucru dovedit prin o experienþã de peste 11 ani,
cã industria curat româneascã, fãcutã de români ºi cu capitaluri române, bene-
ficiazã de legea din 12 Mai 1887 mai puþin decât industria strãinã, fãcutã în þarã.
Cauza este cã, capitalurile lipsind la noi, industriile cele mai însemnate se
înfiinþeazã cu capitaluri strãine. Aceste industrii beneficiazã atunci, faþã de mica
industrie localã, de douã mari avantaje: de capitalurile de care dispun, ºi de
avantajele pe care i le face legea protecþiei industriei naþionale. Din aceastã cau-
zã, lupta este cu totul inegalã pentru industria micã, care este adevãrata noastrã
industrie naþionalã.

Art. 75 nu face dar decât sã restabileascã echilibrul, ºi atâta este de ajuns
pentru a crea, pentru învãþãmântul profesional, încurajarea cea mai eficace ce i
se poate da.

Tot acela este ºi scopul art. 76, care nici nu are nevoie sã fie explicat.
Contra art. 75 ºi 76, se va obiecta, poate, cã ele vor scuti de sarcini o bunã

parte din industria þãrii ºi cã vor mãri cu 2% preþurile furniturilor statului,
judeþelor ºi comunelor. Obiecþiunea nu are însã nicio tãrie, cãci se ºtie cã toate
statele fac sacrificii mari pentru a susþine industria lor naþionalã. Cu atât mai
mult aceste sacrificii ni se impun nouã, care cãutãm aproape sã creãm industria
noastrã, ºi sã-i dãm mijlocul de a lupta, pe propriul nostru teritoriu, pentru a-ºi
asigura existenþa.
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De altfel, pentru economiºti nici nu mai face obiectul unei discuþii chestia
cã sacrificiile de acest fel sunt cele mai bine înþelese, pentru cã prin ele se
mãreºte avuþia publicã, ºi prin urmare ºi statului îi revine înzecit ceea ce a dat.

Acestea sunt mijloacele de încurajare pe care am crezut cã putem sã le
prevedem în acest proiect de lege asupra învãþãmântului profesional. Trebuie
însã sã spunem cã nu acestea sunt singurele ce se pot gãsi ºi cã poate cele mai
eficace trebuie cãutatã în altã parte. Camerele de comerþ, spre exemplu, vor avea
un rol de prima ordine, în ceea ce priveºte învãþãmântul industrial ºi comercial,
cãci ele vor putea sã se ocupe de întrebuinþarea în industrie ºi în comerþ, a
absolvenþilor ºcolilor de meserii ºi de comerþ. Ele vor putea crea burse, premii,
ajutoare de tot felul; ele vor putea centraliza, regulariza ºi încuraja iniþiativa pri-
vatã. Acelaºi rol îl vor avea sindicatele agricole, în ceea ce priveºte învãþãmântul
agricol.

Cu timpul, putem spera sã vedem înfiinþându-se asociaþii de industriaºi, de
comercianþi sau de agricultori, mari ºi mici, pentru îngrijirea intereselor lor
comune, ºi care fãrã îndoialã, vor pune în prima linie a preocupãrilor lor, grija
de învãþãmântul profesional.

Niciunul din aceste mijloace nu vor trebui neglijate. Însã proiectul de lege
ce prezentãm nu se poate ocupa decât de chestiile de învãþãmânt propriu-zise,
lãsând a se rezolva prin legi speciale alte chestiuni care sunt în relaþie cu
învãþãmântul profesional.

Dispoziþii privitoare la ºcolile secundare

Art. 77 ºi 78 din proiect cuprind niºte dispoziþii care credem cã au trebuinþã
sã fie bine lãmurite.

Din diferite cauze, dintre care unele au fost arãtate chiar în aceastã
expunere de motive, învãþãmântul nostru secundar a primit la noi o dezvoltare
mai mare decât s-ar fi cuvenit, dupã trebuinþele societãþii noastre ºi dupã
mijloacle de care dispunem. Nu numai atât; dar el a absorbit chiar o parte din
mijloacele ce ar fi trebuit consacrate altor trebuinþe ale învãþãmântului, care nu
au fost încã satisfãcute. Aºa, spre exemplu, este sigur cã ar fi de urgentã nevoie
sã avem o ºcoalã de administraþiune civilã, o ºcoalã care sã formeze funcþionari
pentru serviciile financiare etc. Mai mult, liceul nu totdeauna corespunde unor
anumite trebuinþe, dintre care unele au o deosebitã însemnãtate la noi în þarã.
Astfel se ºtie, ºi se repetã mereu, cã noi suntem un popor mai cu seamã agricol.
ªi când zicem aceasta, nu ne gândim numai la clasa lucrãtorilor cu mâinile lor,
ci ºi la proprietari ºi arendaºi, mari ºi mici, care-ºi petrec viaþa îndeletnicindu-se
cu cultivarea pãmântului, fãrã ca pentru aceasta sã renunþe la o oarecare culturã
generalã.
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Pentru aceºtia o ºcoalã de agriculturã nu este de ajuns, pentru cã aceasta
este o simplã ºcoalã specialã, care nu se preocupã de cultura generalã; dar nici
liceul nu este ceea ce trebuie, pentru cã nu le dã niciun a din cunoºtinþele, fie ºi
teoretice, care sunt indispensabile unui om ce se ocupã cu cultura pãmântului.

Inconvenientul acesta capãtã, mai ales, o deosebitã gravitate în unele gimnazii,
frecventate în mare parte de fii de sãteni. Aceºti copii, în marea lor majoritate, nu
pot sã termine liceul; ba, din contrã, cei mai mulþi din ei nu pot termina nici
gimnaziul, ci se mulþumesc numai cu una, douã, sau trei clase dintr-însul.

Odatã ieºiþi din gimnaziu, copiii aceºtia rãmân niºte adevãrat declasaþi.
Dupã ce au pierdut ani întregi de gimnaziu, dupã ce pãrinþii lor s-au ruinat de
multe ori pentru a-i þinea atâta timp la carte la oraº, ei pleacã fãrã nicio cunoº-
tinþã practicã, fãrã nimic care sã facã din ei, între consãtenii lor, oameni mai
pricepuþi în ceea ce formeazã fondul vieþii þãrãneºti. Din aceastã cauzã, cei mai
mulþi din ei nici nu se mai întorc la sat: rãmân prin oraºe alergând dupã câte un
mic post, ºi devenind astfel pentru societate o adevãratã povarã, în loc de a fi
rãmas elementul viguros ce ar fi putut fi, dacã nici nu ar fi cãlcat în gimnaziu.
Cei ce se întorc la satul lor nu stau mai bine; aceia nu mai sunt þãrani, nu mai
pun mâna pe coarnele plugului, pentru cã lustruiala de învãþãturã ce au cãpãtat
la oraº le-a pus în minte ideea falsã cã sunt oameni învãþaþi, ºi cã munca manu-
alã nu mai este fãcutã pentru dânºii. Deoarece însã nici nu ºtiu sã facã altã
treabã, îºi fac mijloace de trai, împrejurul primãriilor ºi judecãtoriilor de pace.

Aºa fiind, ºcolile secundare care duc la asemeni rezultate fac mai mult rãu
decât bine, ºi o îndreptare se impune negreºit.

Sã suprimãm unele din ºcolile secundare, pentru a pune în locul lor alte
feluri de ºcoli, nu ne-am gândit niciun moment. O asemenea mãsurã ar fi fost
desigur rãu interpretatã. Dar deoarece avem chiar azi nevoie de o sumã de ºcoli
care ne lipsesc, ºi deoarece prevedem într-un viitor apropiat trebuinþa ºi de altele,
deoarece costul învãþãmântului secundar este deja aºa de însemnat, ne-am
mulþumit a da putinþa de a se completa unele din gimnaziile ºi liceele actuale cu
oare care cursuri, care sã împlineascã lipsurile ce am semnalat mai sus.

Sã luãm un exemplu: presupunerea cã partea cea mai mare din clientela
unui gimnaziu s-ar compune din fii de sãteni. Pentru aceºti copii, învãþãmântul
gimnaziului, care deloc nu dã o atenþie mai deosebitã agriculturii, nu este învã-
þãmântul cel mai potrivit, cu toate cã ei îºi impun mari silinþe pentru a cãpãta o
sumã de cunoºtinþe de limbile francezã, germanã ºi latinã, de istorie etc. Vom
pune însã în gimnaziu un curs de botanicã aplicatã, de agriculturã, de zootehnie;
ºcolarii care vor voi vor avea facultatea sã renunþe la lecþiunile de limba latinã
ºi de limba germanã, ºi vor, urma în locul lor, pe acelea. De vreme ce, în noua
programã, limbile latinã ºi germanã ocupã în gimnaziu 16 ore pe sãptãmânã,
vom putea dar consacra 16 ore pe sãptãmânã cunoºtinþelor utile agriculturii; ºi
câte lucruri bune se pot învãþa în 16 ore pe sãptãmânã!
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Se va obiecta însã cã aceste cursuri vor fi numai teoretice, ºi cã, prin
urmare, nu vor fi de mare utilitate pentru fiii de sãteni. Obiecþiunea este fondatã,
însã numai în parte. În adevãr, dacã niºte cursuri ca acestea se gãseºte cã nu vor
fi destul de utile þãranilor, cu atât mai puþin le pot fi cursurile gimnaziului or-
dinar, care nici pe departe nu se raportã la trebuinþele þãrãneºti. ªi apoi sunt
destule mijloace pentru a se atenua foarte mult inconvenientul acesta: excursi-
unile, vizitarea exploatãrilor rurale, ºi mai ales lucrãrile pe vacanþã, care se pot
organiza în mod sistematic.

Toate aceste argumente se aplicã întocmai ºi pentru alte specialitãþi care
s-ar putea introduce cu folos în gimnaziu.

În cursul superior de liceu, sistemul acesta va putea sã se aplice ºi cu mai
mare folos. În adevãr, în secþiunea clasicã modernã, limbile latinã ºi germanã
ocupã 36 ore de curs pe sãptãmânã, timp care este larg suficient pentru a se face
foarte solide studii de orice specialitate; ºi cum aceste studii vor fi sprijinite în
întregul curs de gimnaziu pe studii foarte serioase de ºtiinþe fizice ºi naturale, ºi
pe bune cunoºtinþe generale, vedem cã cursul superior de liceu astfel transfor-
mat va putea sã formeze cele mai bune ºcoli speciale. Vom câºtiga dar îndoit:
vom putea utiliza în mod practic o bunã parte din absolvenþii de gimnaziu sau
de liceu, ºi vom putea creea cele mai multe din ºcolile speciale, a cãror nevoie
deja se întrevede, cu o foarte micã cheltuialã.

Aceeaºi preocupare, de a da putinþa unei utiliãzãri practice a studiilor fãcute
ne-a îndemnat a prevedea adãugirea clasei comerciale pe lângã ºcolile secun-
dare de fete de gradul I.

* * *

Este un fel de studii de care proiectul nu se ocupã: este acela al desenului
ºi modelajului, care, cu toate acestea, este foarte util pentru studiul multor
industrii. Cauza este cã acest învãþãmânt este strâns legat cu acela din ºcolile de
bele-arte ºi cã va fi de-a-ntregul organizat cu ocazia alcãtuirii legii asupra învã-
þãmântului artistic.

Evaluarea costului aplicãrii legii asupra 

învãþãmântului profesional

Una din cele mai însemnate preocupãri, ce am avut în alcãtuirea alãtu-
ratului proiect de lege, a fost aceea a costului aplicãrii acestei legi.

Cele 17 ºcoli de învãþãmânt profesional pentru bãieþi ce posedãm astãzi,
costã 1.550.055 lei pe an. Iatã anume costul fiecãreia din ele:
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ªcoala centralã de agriculturã de la Herãstrãu ………………………………………... 143.266 lei
ªcoala specialã de silviculturã ………………………………………………………...   98.250 lei
ªcoala practicã de agriculturã de la Striareþ …………………………………………..   41.195 lei
ªcoala practicã de agriculturã de la Roman ……………………………......................   65.063 lei
ªcoala practicã de agriculturã de la Armãºeºti …......................………………………  72.556 lei
ªcoala superioarã de medicinã veterinarã ………………………………………….....  195.681 lei
ªcoala superioarã de arte ºi meserii din Bucureºti …………………………………… 262.586 lei
ªcoala superioarã de arte ºi meserii din Iaºi ………………………............................. 242.949 lei
ªcoala comercialã de gradul I din Bucureºti …………………………………………   43.822 lei
ªcoala comercialã de gradul I din Iaºi ………………………......................................   42.369 lei
ªcoala comercialã de gradul I din Craiova …………………........................................  48.458 lei
ªcoala comercialã de gradul I din Galaþi ……………………......................................   48.096 lei
ªcoala comercialã de gradul I din Ploieºti ……………………....................................   42.428 lei
ªcoala comercialã de gradul II din Bucureºti …………………...................................   81.858 lei
ªcoala comercialã de gradul II din Iaºi ……………………….....................................  76.089 lei
ªcoala comercialã de gradul II din Craiova ……………………..................................   22.690 lei
ªcoala comercialã de gradul II din Galaþi …………………….....................................   22.690 lei

1.550.055 lei

De altã parte, cele 18 ºcoli profesionale de fete costã la un loc 453.994 lei.
Cu totul dar, cheltuim astãzi pentru învãþãmântul profesional 2.004.049 lei pe
an. ªi cu toate acestea, din proiectul alãturat ºi din aceastã expunere de motive,
se vede cât de mic loc ocupã în þarã ceea ce avem azi ca învãþãmânt profesional,
ºi ce mare extensiune trebuie sã i se dea, pentru ca sã putem aºtepta de la dânsul
toate rezultatele necesare. Este evident cã, dacã ar fi fost sã organizãm ºi restul
învãþãmântului profesional, care este ºi partea cea mai mare dintr-însul tot în
felul pãrþii care existã deja, am fi ajuns la o cifrã enormã, care ar fi fost cu totul
mai presus de puterile þãrii. Legea dar ar fi fost condamnatã de la început sã un
dea niciun rezultat.

De aceea ne-am silit a face ca legea sã se poatã aplica cu cea mai micã
cheltuialã posibilã, deºi dând posibilitatea unui învãþãmânt foarte rãspândit; ºi
credem cã am atins aceastã þintã.

Am arãtat mai sus cã partea de cheltuialã a statului pentru ºcolile primare de
agriculturã va fi în cifrã rotundã de 159.000 lei pe an; pentru ºcolile primare de
meserii, partea lui va fi de 234.000 lei; pentru 16 ºcoli profesionale de bãieþi, a
cãror trebuinþã este mai urgentã, încã 200.000 lei pe an. De vom pune la
socotealã ºi vreo 5 ºcoli comerciale de fete de gradul I, a 30.000 lei una, ar mai
fi de adãugit 150.000 lei. Ajungem dar cu totul la 743.000 lei pe an, pentru
organizarea unui întreg învãþãmânt cu un numãr de 277 ºcoli, care nu vor costa
pe stat decât 2.682 lei pe an una în mijlociu. Sã se mai observe cã acest adaos în
buget se cere pânã într-un timp de 12 ani, ceea ce face o creºtere anualã de
62.000 lei pe an. Sã nu se uite, în fine, cã chiar aceastã sumã va trebui scãzutã cu
economia ce se va face de la clasele paralele de pe la licee ºi gimnazii, care se
vor putea reduce în mare parte [cãci] ºcolarii lor vor popula ºcolile profesionale.
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De vom socoti cã numai jumãtate din aceste clase se vor desfiinþa, tot va rezulta
o economie de 265.000 lei pe an, aºa cã sarcinile statului se vor reduce în reali-
tate la vreo 480.000 lei pe an.

Pentru fiecare judeþ, sarcina va consta: în cheltuieli de instalare a 8 ºcoli
primare, în suma de 120.000 lei de procurat în 12 ani; plus o cheltuialã anualã
de 4.667 lei, pentru ºcolile primare de meserii.

Comunele urbane reºedinþe de judeþ, ºi cele nereºedinþe de judeþ dar cu o
populaþiune mai mare de 10.000 suflete, vor trebui sã cheltuiascã câte 4.500 lei
pe an, plus o cheltuialã de instalaþie, odatã pentru totdeauna, de 8.000 lei. Cele
16 mai mari comune din þarã, vor trebui sã mai dea câte 12.500 lei pe an, pentru
ºcolile profesionale de bãieþi.

În fine, toate comunele rurale dintr-un judeþ vor avea sã-ºi împartã o chel-
tuialã de 4.666 lei pe an, ceea ce face o medie de mai puþin de 50 lei pe an de
fiecare.

Credem cã este imposibil a se crea un întreg învãþãmânt, aºa de rãspândit,
în mai bune condiþiuni financiare.

Trecerea învãþãmântului profesional sub conducerea 

Ministerului de Instrucþiune

Rãmâne sã mai explicãm motivele pentru care proiectul prevede ca învãþã-
mântul profesional sã treacã sub autoritatea Ministerului Instrucþiunii Publice ºi
al Cultelor.

Pânã la 1883, acest învãþãmânt depindea de Ministerul Instrucþiunii Publice
ºi al Cultelor. Atunci a fost trecut la acel de Domenii. Dacã astãzi se cere a se
reveni la starea de lucruri de mai înainte, este cã tot învãþãmântul profesional
primar se înfiinþeazã cu institutori ºi învãþãtori, luaþi din personalul ºcolilor de-
pendente de Ministerul Instrucþiunii, ºi ei nu pot depinde deodatã de douã auto-
ritãþi distincte. Se mai înfiinþeazã ºcolile profesionale de bãieþi, exact dupã tipul
celor de fete; dar acestea din urmã sunt ºi azi sub autoritatea Ministerului de
Instrucþiune, ºi nu ar fi logic ca douã feluri de ºcoli identice în organizaþia lor,
sã se afle despãrþite în administraþie. Se înfiinþeazã, în fine, învãþãmântul comer-
cial superior pe lângã facultãþile de drept, care sunt tot în resortul Ministerului
Instrucþiunii.

Pe lângã aceste motive, se mai adaugã ºi acela foarte serios, cã aplicându-se
personalului didactic al învãþãmântului profesional dispoziþiile legii din 23 martie
1898 asupra învãþãmântului secundar ºi superior, un profesor va putea fi chemat
a face cursuri în acelaºi timp în ºcoli de învãþãmânt profesional ºi în ºcoli secun-
dare, ceea ce ar crea ºi pentru dânsul ºi pentru administraþiune nesfârºite greutãþi,
dacã ºcolile ar fi despãrþite la douã ministere.
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Dar mai presus de toate trebuie sã se aibã în vedere consideraþia cã nu se
cuvine ca în învãþãmântul þãrii, de orice fel ar fi, sã domine tendinþe ºi spirite
deosebite, sau cel puþin nu trebuie sã se lase loc a se crede cã ar fi aºa.

Nu mai vorbim despre cheltuieli, care vor fi totdeauna mult mai mari cu
serviciile împãrþite decât reunite la un loc. Cât despre consideraþiunea compe-
tenþei speciale a unui minister sau a altuia, ea nu se poate invoca, cãci nimic nu
împedicã ca Ministerul Instrucþiunii sã-ºi ia oameni speciali de care ar avea
nevoie, precum, spre exemplu, ºi Ministerul Domeniilor împrumutã de la acel
al Lucrãrilor Publice ingineri de care are trebuinþã. De altfel, dacã consideraþiu-
nea aceasta ar avea un temei aºa de tare, am putea sã ne întrebãm pentru ce
facultãþile de drept nu ar depinde ºi ele de Ministerul de Justiþie, iar cele de
Medicinã de Ministerul de Interne?

Pentru aceste motive, credem cã este bine ca învãþãmântul profesional sã
depindã tot de Ministerul Instrucþiunii Publice.

(Expunere de motive la proiectul de lege asupra învãþãmântului profesional, XXVII p.
[1899]. Biblioteca Academiei II 83999.)

Discurs în Adunarea Deputaþilor la discuþia legii 
învãþãmântului profesional. ªedinþa din 9 martie 1899

În ºedinþa de la 3 martie 1899, raportorul C. Dimitrescu-Iaºi, citeºte raportul sãu
(Raportul Desb. p. 817. Proiectul p. 820) ºi apoi încep dezbaterile. Ele continuã la 4, 5,
6, 8 ºi 9 martie prin cuvântãrile rostite de An. Stolojan, G. Zarifopol, C. Dobrescu-
Argeº, N. Bãlãnescu, Take Ionescu, M. Corbescu, P. S. Aurelian ºi în urmã Haret. În
ºedinþa de la 9 martie se voteazã luarea în considerare cu 68 voturi pentru, fiind contra
11. La 10 martie începe discuþia articolelor, care continuã în zilele de 11, 12, 13, 15 ºi
16 martie. Vorbesc la diferite articole: I. Mincu, Take Ionescu, N. Fleva, Dimitrescu-
Iaºi, N. Bãlãnescu, G. Scorþescu, Em. Porumbaru. N. Iancovescu, D. A. Sturdza,
Dobrescu-Argeº, P. S. Aurelian, I. C. Grãdiºteanu, Const. I. C. Brãtianu, N. N. Sãveanu,
Panã Buescu, C. Popovici, Gr. N. Macri, N. P. Romanescu, Al. Marghiloman, G. Dem.
Teodorescu, M. Moisescu, T. Cãmãrãºescu, C. Ciocazan. Votarea în total se face în
ºedinþã de la 16 martie, fiind 81 pentru lege ºi 1 contra.

Sunt aproape opt zile de când dureazã discuþiunea generalã asupra proiec-
tului de lege a învãþãmântului profesional. Constat, însã, cã din cei patru oratori
care au vorbit contra lui, numai doi au zis ceva, ºi foarte puþin, asupra fondului
legii, asupra a ceea ce este adevãrata ei esenþã. Cea mai însemnatã parte a discu-
þiunii a mers numai asupra unei chestiuni cu totul secundare, dupã pãrerea mea.

Afarã de aceasta, chiar de la începutul acestei discuþiuni, a intervenit o parte
oarecum personalã, asupra cãreia sã-mi daþi voie sã nu mã opresc. Cestiunea pe
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care o avem în dezbatere e mult prea importantã, pentru ca sã mai amestecãm
într-însa ºi personalitatea noastrã. Îmi pare rãu însã de o vorbã zisã de onor. dl
Stolojan, ºi pe care nu ºtiu cu ce intenþiune a zis-o. M-am temut ca nu cumva sã
fi crezut d-sa cã prin acea vorbã ar putea sã arunce o umbrã între dl Dim. Sturdza,
preºedintele consiliului, ºi mine. Sunt foarte liniºtit în aceastã privinþã, ºi de
aceea nici nu mã opresc asupra acelei insinuãri. Când doi oameni ca dl Sturdza
ºi mine au lucrat cum am lucrat noi împreunã timp de ani întregi, cu atâta abne-
gare ºi în aºa de deplinã înþelegere, socotesc cã nu incidentul neînsemnat al unei
vorbe zise în treacãt, ºi despre care nici nu-mi aduc aminte, ºi nu ºtiu cu ce sens
voi fi zis-o, va putea sã strice aceastã bunã înþelegere, care sunt sigur cã nu se va
schimba niciodatã. (Aplauze.)

Dlor, intru de-adreptul în cestiune.
Voi fi însã silit sã încep cu partea secundarã a discuþiunii, deoarece dintr-în-

sa adversarii proiectului au fãcut partea principalã.
Mai întâi, sã rãspund la o întrebare pusã, atât de dl Stolojan, cât ºi de dl

Aurelian: pentru ce am prezentat eu, ºi nu ministrul de domenii, acest proiect de
lege? ªi este posibil ca ºi unii dintre d-voastrã sã se mire de aceastã împrejurare.
dlor, lucrul este foarte simplu. În prima linie, este pentru cã Ministerul Instruc-
þiunii are azi chiar în resortul sãu o parte foarte însemnatã de învãþãmânt profe-
sional, o parte pe care dacã am evalua-o dupã numãrul ºcolilor ºi al ºcolarilor
asupra cãruia se revarsã acest învãþãmânt, este incontestabil mult mai însemnatã
decât aceea care se aflã în resortul Ministerului Domeniilor. Lucrul acesta nu a
vroit nimeni sã-l spuie; ºi dacã se spunea, desigur cã de la început îndoiala pe
care unii din d-voastrã veþi fi putut-o avea asupra acestei chestiuni, ar fi dispã-
rut. Voi mai reveni asupra acestei chestiuni, care este de mare însemnãtate.

Dar mai este ºi altceva, este cã legea învãþãmântului secundar ºi superior, vo-
tatã anul trecut, reclamã completarea ei prin legea învãþãmântului profesional, aºa
cã aceste douã legi nici nu pot fi despãrþite una de alta. Atât în expunerea de
motive a proiectului de anul trecut cât ºi în multe alte ocaziuni mai înainte, eu
n-am lipsit de a apãsa cu stãruinþã asupra acestui punct; ºi vã aduceþi aminte, în
oarecare ocaziuni solemne anul trecut, ºi chiar în discuþiunea proiectului de lege
a învãþãmântului secundar ºi superior, am spus totdeauna cã nu se poate ca
reforma învãþãmântului sã se opreascã aici. Noi nu fãceam anul trecut decât sã
începem reforma, ºi trebuia sã o complinim prin legea învãþãmântului profesional.
Pânã atunci, însã, eu sunt pus în poziþiunea foarte grea de a nu putea aplica legea
învãþãmântului secundar ºi superior, în care d-voastrã aþi pus atâtea speranþe, din
cauzã cã îmi lipseºte organizarea învãþãmântului profesional. Ce trebuia dar sã fac
eu? Sã aºtept pânã ce un alt minister s-ar fi ocupat de aceastã afacere?

Dar pentru Ministerul de Instrucþie este mare urgenþã, ºi se poate ca un alt
minister, ocupat cu alte afaceri de o mai mare grabã pentru dânsul, se amâne pe
cine ºtie când rezol varea acestor dificultãþi în care se zbate Ministerul
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Instrucþiei. Trebuia dar sã las a se compromite întreaga reformã, chiar în partea
ei deja realizatã?

Se zice: nu trebuia sã încãlcaþi domeniul altui minister. Voi spune mai pe
urmã câteva cuvinte despre teoria aceasta, a ceea ce se numeºte domeniul unui
minister. Dar nici mãcar obiecþiunea aceasta nu se poate susþinea; cãci, dupã
cum am spus de la început, eu eram îndreptãþit sã mã ocup de învãþãmântul
profesional, pe care-l am chiar azi în resortul meu, ºi încã într-o mãsurã mult
mai însemnatã decât ministerul domeniilor. Eram obligat s-o fac, pentru cã acest
învãþãmânt, de la creaþiunea lui, de acum 20-de ani, a fost lipsit de o lege. ªco-
lile profesionale de fete, pe care nu cred sã le revendice vreodatã Ministerul
Domeniilor, dateazã de la 1877, ºi existã numai în virtutea unei simple mãsuri
bugetare.

De atunci, regulamente s-au fãcut pentru dânsele, dar nu este încã nicio lege
care sã le consacre existenþa ºi sã stabileascã regimul lor. Cine trebuia dar sã
alcãtuiascã aceastã lege, dacã nu ministerul instrucþiei, de care aceste ºcoli
depind? ªi aceastã sarcinã îi revenea cu atât mai mult, cu cât, dupã cum am spus
de la început, partea de învãþãmânt profesional care cade în resortul Ministerului
de Instrucþie este cu mult mai însemnatã decât acea care revine celui de domenii.
Nu sunt decât 17 ºcoli, cu un total de 1796 ºcolari, sub dependenþa acestui din
urmã minister; pe când cel de instrucþie, pe lângã 18 ºcoli profesionale de fete,
cu 1908 eleve, mai are 3 ºcoli de meserii pentru bãieþi; are învãþãmântul agricol
în toate ºcolile normale de învãþãtori ºi în seminarii; are învãþãmântul lucrului
manual, care, dupã legea din 1896, trebuie sã se dea în toate ºcolile primare
rurale. Pânã acum, acest învãþãmânt s-a introdus în 509 ºcoli, ºi se dã la 14.351
copii, care învaþã dogãria, strungãria, tâmplãria, fringhieria, fabricarea coºurilor,
rogojinelor, a pãlãriilor de paie, a periilor, sculptura în lemn, þesãtoria ºi o sumã
de alte meserii; dar va trebui introdus pe rând în toate cele 3500 ºcoli rurale ce
avem azi, ºi în toate celelalte 4000 care mai trebuie înfiinþate în viitor. Pentru
toate acestea eu trebuie sã mã îngrijesc ca sã formez personalul didactic, pe lângã
grija ce-mi dã chiar în prezent acest învãþãmânt tehnic.

ªi când aceasta este situaþiunea, când chiar astãzi Ministerul de Instrucþie
are sub îngrijirea sa un învãþãmânt profesional necomparabil mai întins decât
cel ce se aflã sub dependenþa oricãrui alt minister, voiþi d-voastrã ca el sã se
dezintereseze de acest învãþãmânt, sub pretextul falacios cã nu cade în
atribuþiile sale a se ocupa de dânsul? Dar ce dovadã mai puternicã voiþi sã aveþi
cã nu e aºa, decât cifrele pe care vi le-am citat?

De altmintrelea, daþi-mi voie sã vã amintesc cã chiar în sentimentul d-voastrã
a tuturor a fost – în tot cursul anului trecut – cã învãþãmântul profesional priveºte
pe Ministerul Instrucþiunii Publice; aº putea sã vã aduc vrafuri de dovezi, din care
sã se vadã cã se cerea cu insistenþã ca Ministerul Instrucþiei sã se ocupe de ºcolile
profesionale, ºi era dar o datorie pentru Ministerul Instrucþiunii Publice sã o facã.
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Convingerea aceasta, domnilor deputaþi, am avut-o totdeauna, ºi e multã
vreme de când mã ocup de chestiune. Onor. dl Stolojan zicea cã nu m-am ocu-
pat de dânsa decât în cele cincisprezece zile cât am stat la Viena. Îl rog sã creadã
cã nu este aºa, ºi cã un proiect de lege de asemenea importanþã nu se alcãtuieºte
în câteva zile, dacã nu te-ai ocupat multã vreme de cestiune.

Fãrã drept iarãºi se plânge dl Stolojan cã prezentarea acestui proiect a fost o
surprindere pentru d-sa. Eu nu m-am ascuns niciodatã cã lucrez la dânsul; dl
Stolojan a ºtiut-o ºi nu a protestat niciodatã; ºi nici nu vãd cum m-ar fi putut opri,
de a mã ocupa de o ramurã de învãþãmânt care face parte din îndatoririle mele.

Când proiectul a fost gata ºi l-am adus în dezbaterea colegilor mei, singura
observaþiuiie ce a fãcut-o dl Stolojan a fost cã fac rãu cã iau ºcolile de la Ministerul
Domeniilor; în privinþa legii însãºi, nu a zis nimic, ºi nici nu mi-a imputat cã de ce
nu m-am ocupat de dânsa. Iatã, dlor, care este istoria acestui proiect.

* * *

Trec acum la alt subiect.
În discuþiunea urmatã pânã acum, punctul principal – care, dupã mine,

trebuia sã fie un punct cu totul secundar – a fost întrebarea de ce, sã se treacã
ºcoalele profesionale de la Ministerul Domeniilor la cel de Instrucþiune. ªi, dlor,
cum chestiunea a fost mult discutatã, voi fi silit sã iau lucrurile pe rând, ca sã
nu rãmâie nimic fãrã rãspuns.

Mai întâi toþi cei care sunt curent cu afacerile ºcolare ºtiu cã, pânã la 1883,
aceste ºcoli aparþineau Ministerului Instrucþiunii Publice, afarã de cea de
agriculturã, care aparþinea Ministerului de Lucrãri Publice.

Observ aici cã dl Aurelian fãcea o eroare de date când zicea cã ºcolile aces-
tea depind de Ministerul Domeniilor de 32 de ani, ceea ce ne-ar fi dus la 1867,
pe când se ºtie cã acest minister a fost creat numai de la 1 aprilie 1883.

Ei bine, nu vãd de ce, dacã la 1883 nu s-a rãsturnat lumea prin trecerea
acestor ºcoli la Ministerul Domeniilor, s-ar rãsturna astãzi prin reîntoarcerea lor
iarãºi la Ministerul Instrucþiunii Publice.

Dl Take Ionescu a pronunþat cu aceastã ocaziune un cuvânt caracteristic.
D-sa a zis: „pentru ce sã se atingã patrimoniul Ministerului de Domenii?“ Oare
înþelege dlui cum cã afacerile þãrii sunt închise în câteva cercuri din care nu este
voie sã se iasã, ºi cã grupa de interese care este pusã în unul din aceste cercuri
este antagonista grupei de interese din alte cercuri? Nu cumva ministerul de
domenii, sau cel de lucrãri publice, sau alt minister, dirijeazã interese care ar fi
în opoziþiune cu acelea pe care le dirijeazã ministerul instrucþiunii pu-plice?
Sunt sigur, dlor, cã dacã dl Ionescu s-ar mai gândi la cuvântul zis de d-sa, nu l-ar
mai menþine. Nu este vorba, dlor, de a se mãri sau a se micºora patrimoniul unui
minister. D-voastrã ºtiþi cã ministerele noastre s-au înfiinþat cum a dat
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Dumnezeu. Unele din ele dateazã de la Regulamentul Organic, altele sunt for-
mate prin decrete domneºti, ºi puþine din ele, dacã nu chiar singur Ministerul
Domeniilor, sunt înfiinþate prin o lege; iar atribuþiunile pe care le au sunt moº-
tenite de pe timpuri, aºa cum s-a apucat. Nu este dar de mirare dacã astãzi se fac
din când în când schimbãri în atribuþiile ministerelor, pentru cã s-au schimbat
lucrurile, ºi se schimbã pe fiecare zi. Aºa, chiar în iarna aceasta s-a hotãrât
trecerea serviciului penitenciarelor de la Ministerul de Interne la cel de Justiþie,
ºi nu-mi aduc aminte ca Ministrul de Interne sã fi fãcut vreo opoziþiune; din
contrã. S-a gãsit cã serviciul acesta este mai în legãturã cu Ministerul Justiþiei
decât cu Ministerul de Interne, ºi s-a trecut acolo. Tot aºa a fost în 1883 când
s-a înfiinþat Ministerul de Domenii, ºi când o sumã de atribuþiuni de la ministere
au fost luate de la acestea ºi s-a format cu ele Ministerul Domeniilor. Tot aºa va
mai fi ºi în viitor. Prin urmare, sã nu vorbim de un patrimoniu, care nu existã,
al Ministerului de Domenii. S-a mai zis cã aceastã trecere a ºcolilor de la un
minister la altul, ar fi un semn de desconsiderare ºi un început de desfiinþare a
Ministerului de Domenii.

Sã-mi ierte onor. dl Aurelian sã-i spun cã mã mir de vorba aceasta. A fost
oare o desconsiderare ºi un început de desfiinþare în 1883 pentru Ministerul In-
strucþiunii Publice, când ºcolile comerciale i s-au luat ºi au trecut la alt minister?
A fost desconsiderat Ministerul de Interne când i s-a luat serviciul peni-
tenciarelor ºi s-a trecut la Ministerul de Justiþie? A fost desconsiderat Ministerul
Finanþelor când întreaga administraþiune a domeniilor statului i s-a luat pentru
a forma un nou minister? Nicidecum. ªi asemeni preocupãri nu trebuie sã avem.

Singurul lucru care trebuie sã ne preocupe este ca toate serviciile de la
diferitele ministere sã fie bine îngrijite, fie ele anexate la orice minister ar fi.
(Aplauze).

Sã cercetãm acum cauzele pentru care eu propun trecerea celor câteva ºcoli de
la ministerul de domenii la cel de instrucþie. În expunerea de motive, eu am înºirat
vreo câteva, care n-au convins însã pe cei care au combãtut proiectul de lege, dar
pe care sã-mi daþi voie ca eu sã le consider ca destul de însemnate. Pe lângã acelea,
voi mai cita încã unul sau douã, care nu au figurat în aceastã expunere.

Dlor, primul motiv este cã învãþãmântul general, acel de care s-a ocupat
legea din 1896 ºi cea din 1898, este neisprãvit fãrã învãþãmântul profesional.

În mai multe rânduri, în decursul anului trecut ºi în decursul anului acesta,
ºi chiar de când am venit la minister, mereu am insistat asupra acestui punct, ºi
nimeni nu m-a contrazis, pentru cã am cea mai deplinã dreptate, ºi nici
adversarii acestui proiect de lege nu vor putea sã spunã cã este altfel.

Dlor, este o lipsã de echilibru în activitatea noastrã ºcolarã de astãzi, pentru
cã nu este lucru normal ca toatã tinerimea unei þãri sã urmeze o singurã
direcþiune de învãþãmânt; nu este normal, nu este regulat, este contra interesului
þãrii ca toþi copii care au terminat cursul primar sã nu poatã îmbrãþiºa alte ca-
riere decât carierele liberale.
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Ei bine, noi anul trecut am fãcut o lege care pânã acum avem toate motivele
de a spera cã ne va duce la rezultate mai bune încã decât acelea care s-au realizat
pânã acum, ºi prin urmare trebuie sã prevedem cã, dacã pânã la 23 martie 1898
era o îngrãmãdire aºa de considerabilã a tinerimii la învãþãmântul secundar
general, cu atât mai mare va fi de azi înainte; pentru cã natural este ca ºi pãrinþii
ºi copiii, sã tragã la un învãþãmânt care prezintã mai multe garanþii de seriozitate.

Apoi noi deja ne plângem de aceastã îngrãmãdire a tinerimii numai la licee.
ªi d-voastrã nu puteþi sã tãgãduiþi cã este absolut greºitã direcþiunea exclusivã
pe care a urmat-o tinerimea pânã astãzi la noi.

Sã vadã cineva cã la începutul anului ºcolar se grãmãdesc la înscrieri în
clasa I de liceu mii de copii din care abia 4 la sutã terminã liceul; lucrul acesta
nu trebuie sã ne îngrijeascã? Nu trebuie sã ne întrebãm care este pricina acestui
rezultat dezastruos?

Pricina, nu este nevoie sã o cãutãm departe ca sã o gãsim; este în natura
însãºi a lucrurilor; este cã nu toate capetele sunt fãcute la fel, ºi dacã unul este
propriu sã facã matematici superioare, altul ca sã înveþe limbile antice, nu este
tot aºa pentru toþi ceilalþi. Din contrã, majoritatea tinerimii nu este proprie sã
facã cursurile de liceu. Atunci dar, eu, ministru al instrucþiunii, cãruia îi incum-
bã datoria de a îngriji de educaþiunea tinerimii, nu trebuie sã fac nimic pentru ca
tinerii aceia care rãu sã înscriu în liceu, sã apuce o direcþie mai potrivitã aptitu-
dinilor lor naturale?

Dlor, datoria aceasta a mea a devenit ºi mai imperioasã de anul trecut, de
când cu votarea legii noi, care nu mai admite decât 50 de ºcolari în fiecare clasã.
Aceastã dispoziþie figura ºi în legea veche, nu e vorba, dar nu se aplica, pe când
acum avem hotãrîrea a o aplica în mod strict; anul trecut am ºi pus-o în aplicare,
ºi nu am primit în clasa I mai mult de 50 de ºcolari.

Dar dacã noi vom aplica aceastã dispoziþie ºi în spiritul ºi în litera ei, ar
trebui ca un mare numãr de copii sã rãmânã pe din afarã, fãrã putinþã de a cãpãta
alt învãþãmânt decât pe cel primar.

Anul trecut, am trecut cum am trecut peste aceastã dificultate; sunt convins
însã cã la septembrie viitor dificultatea va fi mult mai mare, ºi cã va merge
crescând în anii viitori. Ce va trebui sã fac eu în fiecare toamnã, când vor veni
sute de copii care sã cearã înscrierea în licee, ºi cãrora nu le voi putea da locuri?
Din douã una: sau sã-i las pe drumuri, sau sã fac adãugiri de clase paralele; prin
urmare sã contribui eu însumi la agravarea unui rãu contra cãruia m-am ridicat
totdeauna ºi am cãutat sã-l înfrânez.

Dlor, mijlocul de a ieºi din dificultate nu este decât unul: de a crea
învãþãmântul profesional, care în cea mai mare parte nu existã, pentru ca în el
sã-ºi gãseascã loc copiii care nu pot ºi nu trebuie sã intre în liceu. ªi este logic
ca ministerul care are greutãþile, sã aibã în mânã ºi mijloacele de a le rezolva.
Iacã încã un motiv pentru care se impune ca tot ministerul instrucþiunii sã aibã
în mânã ºi învãþãmântul profesional.
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Am zis cã trebuie sã creãm un învãþãmânt profesional ce nu existã. În
adevãr, oratorii care m-au precedat ºi care au combãtut proiectul au vorbit ca ºi
cum nu ar fi ºi nu ar trebui sã fie alt învãþãmânt profesional, decât cel ce se
predã în cele ºaptesprezece ºcoli de la ministerul de domenii.

Dar dacã la atâta s-ar reduce învãþãmântul profesional din þarã noastrã,
slabã speranþã ar trebui sã avem pentru viitor; cãci, dupã cum vã voi dovedi cu
date statistice, nu este posibil ca învãþãmântul profesional ce se poate da în acele
ºaptesprezece ºcoli sã rãspundã la nevoile þãrii, mai cu seamã faþã cu orga-
nizarea cea nouã a învãþãmântului secundar.

Domnilor deputaþi, este o greºealã capitalã de a se crede cã învãþãmântul
profesional trebuie sã fie dat numai într-un mic numãr de ºcoli mari ºi costi-
sitoare, care sã se adreseze numai unui mic numãr de tineri de elitã. Tocmai din
contra, învãþãmântul profesional este destinat celui mai mare numãr de copii,
acelora care nu pot sã urmeze învãþãmântul secundar general, fie din lipsã de
mijloace materiale, fie din lipsã de capacitate intelectualã. Pentru dânºii trebuie
dar un mare numãr de ºcoli, pe care sã le aibã toþi la îndemânã, ºi care, tocmai
din cauza marelui lor numãr, trebuie sã fie cât mai economice posibil.

Astãzi, dupã cum am mai spus, învãþãmântul profesional se dã în 17 ºcoli
care depind de Ministerul Domeniilor, ºi care costã 1.600.000 lei, ºi în 18 ºcoli
profesionale de fete, în ºcolile normale de învãþãtori ºi în seminarii, precum ºi
în ºcolile primare rurale. Veþi admite, cred, cã aceste din urmã ºcoli, care depind
de Ministerul Cultelor, nu e admisibil a se trece la acel al domeniilor; ºi mi se
pare iarãºi evident cã nu este nicidecum logic ca unul ºi acelaºi învãþãmânt, acel
tehnic, sã fie împãrþit la doua ministere deosebite; cãci trebuie sa observaþi cã,
atunci când se pretinde a se menþine la domenii cele 17 ºcoli, se cere în realitate
nu separarea învãþãmântului profesional de cel general, ci împãrþirea chiar a
învãþãmântului profesional la douã ministere deosebite.

Dar, domnilor, ºcolile ce am enumerat sunt cu totul departe de a satisface
trebuinþele. Proiectul propune înfiinþarea unui numãr considerabil de ºcoli de
grad inferior, în care învãþãtorii au un rol principal, ºi în care vor urma copii de
pe la etatea de 11 sau 12 ani înainte. Se cuvine oare ca aceste ºcoli sã fie puse
sub dependenþa Ministerului Domeniilor, când personalul lor îl formeazã cel de
instrucþie ºi când învãþãmântul însuºi, în vederea vârstei ºcolarilor, nu se poate
da decât dupã metode care sunt strãine ministerului domeniilor? Proiectul mai
propune înfiinþarea ºcolilor inferioare de meserii pentru bãieþi întocmai dupã
planul celor existente deja pentru fete, ºi care depind de Ministerul Instrucþiei.
Ce logicã ar fi ca cele de bãieþi sã se alãture la Ministerul Domenilor?

Recapitulând cele spuse, rezultã dar cã în competenþa ministerului ins-
trucþiei rãmân ºcoli în care se dã, sau se va da, învãþãmânt profesional, al cãror
numãr este necomparabil mai mare decât acela al ºcolilor ce se aflã azi sub con-
ducerea ministerului domeniilor. Vor fi acolo 256 ºcoli elementare profesionale,
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ºcolile inferioare de meserii, pentru bãieþi ºi fete în numãr de cel puþin 40, fãrã
sã mai vorbim despre ºcolile normale, seminarii ºi miile de ºcoli rurale, în care
se învãþa agricultura practicã ºi lucrul manual. Toate acestea depind azi de
ministerul de instrucþie, sau se cere a se înfiinþa dupã iniþiativa lui, ºi dupã nevoi
pe care numai el le-a recunoscut pânã acum ºi numai el este în mãsurã de a le
satisface. A se trece tot acest învãþãmânt la alt minister, ar fi imposibil, pe lângã
cã ar fi ºi contrar principiului pus de adversarii proiectului, ºi pe care eu de altfel
nu-l admit deloc, cã patrimoniul unui minister trebuie sã rãmânã în veci neschi-
mbat. Aºa fiind, ºi deoarece nu se poate admite ca învãþãmântul profesional sã
fie împãrþit în douã, ce alt rãmâne de fãcut, decât ca cele 17 singure ºcoli ce sunt
azi la domenii, sã treacã tot acolo unde este ºi numãrul cel mare de ºcoli de ace-
laºi fel?

* * *

Dar, domnilor, trec la un argument de altã ordine.
Proiectul de faþã este alcãtuit într-un sistem oarecare. Adversarii lui s-au

ferit de a ataca sistemul, sau nu au vorbit despre dânsul decât foarte puþin ºi
numai în treacãt, asupra câtorva puncte izolate. Pot zice cã sistemul însuºi al
legii nu a fost mãcar combãtut, necum rãsturnat de domniile lor.

Aceasta îmi dã dreptul a crede cã domniile lor gãsesc sistemul bun, sau cel
puþin, cã nu se simt în stare a-l combate cu succes.

Ei bine, partea principalã, partea esenþialã a proiectului este aceea care se
ocupã de învãþãmântul profesional elementar, învãþãmânt pe care-l creeazã ºi-l
organizeazã cu totul din nou, deoarece nimic de aºa fel nu existã astãzi. În ex-
punerea de motive, am insistat mult asupra acestui punct, ceea ce ar fi trebuit sã
tragã atenþia adversarilor proiectului, arãtãtându-le locul unde trebuiau sã lo-
veascã, pentru a desfiinþa proiectul care nu le plãcea.

Nu au fãcut-o însã, pentru cã necesitatea învãþãmântului tehnic elementar
este de evidenþã ºi sistemul ce propune proiectul este aºa de simplu, de logic ºi
de puþin costisitor, încât nu au gãsit nimic de zis contra lui.

Dar creaþiunea acestui învãþãmânt elementar se reazemã toatã pe întrebuin-
þarea învãþãtorilor sãteºti. Ei vor fi factorul principal, ºi proiectul trebuia, dupã
cum a ºi fãcut, sã se ocupe de pregãtirea specialã ce trebuia sã li se dea, pentru
a-i face proprii pentru acel învãþãmânt elementar tehnic. ªi dacã factorul prin-
cipal aparþine ministerului de instrucþie, dacã el îl preparã pentru misiunea sa,
care ar fi motivul ca pe urmã sã treacã sub jurisdicþia altui minister, care nu-l
cunoaºte ºi nici nu va ºti sã-i utilizeze aptitudinile? 

Onor. dl Aurelian a luat foarte uºor, voiesc sã zic cu puþinã consideraþiune,
argumentul acesta cã personalul didactic al învãþãmântului elementar profe-
sional trebuie sã depindã de Ministerul Instrucþiunii Publice care-l ºi formeazã.
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Dar, domnilor, sistemul proiectului fiind dat, nu vãd pe ce baze se poate
susþinea teoria contrarã; cãci, din douã una: ori eu sunt competent sã formez
personalul didactic pentru ºcolile elementare, ºi atunci sunt competent sã
administrez ºi acele ºcoli; ori nu sunt competent sã administrez acele ºcoli, ºi
atunci cum de sunt competent ca sã formez personalul lor didactic?

Sau, dacã nici formarea personalului didactic nu se cuvine sã fie la Minis-
terul Instrucþiei, ar trebui ca ºcolile normale, în care el se formeazã, sã treacã la
Ministerul de Domenii. Primiþi d-v consecinþa aceasta?

Dar, domnilor, mai este un argument, pe care eu îl consider ca unul din cele
mai însemnate, dacã nu chiar ca pe cel mai principal din toate. Când adversarii
proiectului vorbesc despre învãþãmântul tehnic, ei vãd numai învãþãmântul care
va forma agricultori sau meseriaºi, ºi nimic altceva.

Eu, însã, nu am în vedere numai o parte a problemei, numai formarea de
meseriaºi sau de agricultori; mai este un alt lucru pe care-l am în vedere, foarte
însemnat, dupã pãrerea mea: este partea educativã a tinerimii. Eu socotesc cã
rãul de care ne plângem cã ne-ar lipsi aptitudinea pentru meseriile manuale nu
vine din cauzã cã aºa am fi noi fãcuþi, cã felul românului ar fi de a nu putea sã
fie nici agricultor cum se cade, nici industriaº.

Rãul vine numai dintr-o lipsã în sistemul nostru educativ, care singur este de
vinã; ºi dovadã este cã tinerii români, ori de câte ori au putut, au dat dovezi cã
sunt nici mai puþin abili, nici mai puþin pricepuþi decât oricare alþii; din contra.

Cauza rãului este numai cã gândul tinerimii noastre este îndreptat numai în
direcþiunea învãþãmântului general; copilul când terminã patru clase primare, nu
întâlneºte altceva decât liceul în calea lui, ºi este natural ca sã se agaþe de
dânsul. Aceasta a fãcut cã de atâta timp toatã lumea în þara româneascã nu face
decât sã înveþe latineºte ºi greceºte. Acum însã trebuie sã schimbãm aceastã
stare de lucruri; trebuie sã prefacem educaþiunea, fondul cugetãrii tinerimii
noastre, ºi sã le arãtãm la toþi cum cã este cu putinþã sã urmeze direcþiunea
învãþãmântului tehnic, tot aºa de bine ca ºi direcþiunea învãþãmântului general,
ºi tot cu atâta succes ca ºi strãinii. Apoi, dacã cineva ar avea în minte numai
grija curat industrialã ºi nu s-ar preocupa decât sã facã industriaºi ºi ucenici, ar
putea ajunge la concluziile la care au ajuns d-nii Aurelian ºi Stolojan, sã punem
pe copii ucenici în ateliere, ºi am scãpat de grijã. Dar noi nu dorim numai
aceasta; noi dorim ca tinerii sã capete convingerea cã învãþãmântul tehnic este
fãcut pentru noi, tot aºa ca ºi pentru francezi ºi germani. Mai este ca sã punem
în mintea tinerilor cã ocupaþiile manuale sunt tot aºa de nobile ca ºi cele curat
intelectuale; mai este ca sã corijãm tendinþa prea teoreticã a ºcoalelor de
învãþãmânt general prin tendinþa practicã a celor de învãþãmânt profesional.
Este dar un scop educativ pe care-l urmãresc eu, nu este numai îngrijirea de
interesele economice. De aceea este în mintea mea o aºa strânsã legãturã între
învãþãmântul tehnic ºi cel general, încât nici nu pot despãrþi pe unul de celalt.
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Cum v-aþi explica d-voastrã altmintrelea ca în curs de doi ani, Ministrul Instruc-
þiunii sã fie veºnic silit sã vorbeascã de învãþãmântul profesional? Este pentru
cã e o legãturã intimã ºi indistructibilã între aceste douã învãþãminte. ªi dacã
este o erezie undeva, este la aceia care cred cã educaþia unui popor poate sã fie
împãrþitã în douã tabere absolut deosebite una de alta ºi antagoniste, de o parte
învãþãmântul general, de alta învãþãmântul profesional. Aceasta nu se poate.
Toate pãrþile învãþãmântului þãrii trebuie sã fie veºnic în contact; fiecare parte
trebuie sã fie imbibatã de spiritul celeilalte.

Învãþãmântul general va cãpãta de la cel profesional spiritul sãu practic ºi
apropiat nevoilor curente; dar ºi învãþãmântul profesional trebuie sã împrumute
de la învãþãmântul general metoda ºi didactica sa, precum ºi modul de a privi
lucrurile întrun mod mai general decât sã pot privi în genere între cei patru pãreþi
ai unui atelier. În ateliere, de educaþiunea copiilor nu se preocupã nimeni câtuºi
de puþin; de aceea respingem soluþiunea propusã de unii din oratorii adverºi, ca
sã realizãm învãþãmântul profesional punând pe copii în ateliere private.

Noi cãutãm, din contrã, ca prin ºcoli sã dãm copiilor, atât educaþiunea cât
ºi instrucþiunea profesionalã. (Aplauze.)

Dlor, pentru ca sã nu lungesc discuþia, nu voi mai reveni asupra celorlalte
argumente, de o însemnãtate mai micã, care sunt arãtate în expunerea de motive.

* * *

Cele pe care le-am expus azi sunt principalele mele motive, pentru care
cred cã Ministerului de Instrucþie poate sã-i revie sarcina de a se ocupa de învã-
þãmântul profesional, tot aºa dupã cum se ocupã ºi astãzi, ºi încã într-o mãsurã
mult mai largã decât Ministerului de Domenii. Dar nu trebuie sã las la o parte
ºi un alt argument, pe care nu l-am pus în expunerea de motive, fiindcã voiam
sã evit tot ce ar fi putut sã înãspreascã discuþiunea; dar acum sunt nevoit sã revin
asupra lui, deoarece alþi oratori au vorbit despre dânsul.

Dlor, nu e un secret pentru nimeni cã adeseori se întâmplã ca birourile din
diferitele ministere sã-ºi înþeleagã atribuþiunile lor dintr-un punct de vedere prea
exclusiv.

Miniºtrii trãiesc foarte bine între dânºii; ei se pot înþelege dintr-un cuvânt.
Dar nu e tot aºa cu birourile ºi nu odatã a avut Ministerul Domeniilor a se plân-
ge de birourile Ministerului de Instrucþie, ºi viceversa. ªi lucrul este explicabil,
pentru cã ºeful biroului vede numai lucrul pe care-l are dinaintea lui; el nu poate
considera afacerile din punct de vedere mai larg, ºi adeseori poate pierde din
vedere cã toate ministerele fac parte din una ºi aceeaºi administraþiune a uneia
ºi aceleiaºi þãri.

Acesta este originea faimoaselor conflicte de atribuþiuni între diferitele
autoritãþi.
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Sã nu ne sperie lucrul, pentru cã ele se produc în toate þãrile; ba încã pe
aiurea sunt chiar instanþe instituite anume ca sã le rezolve; ºi dacã la noi nu
avem o asemenea instanþã, trebuie sã ne bucurãm, fiindcã aceasta aratã cã la noi
sunt mai rare decât pe acolo. Dar nu e mai puþin adevãrat cã se pot ivi ºi la noi,
ºi se vor ivi cu atât mai lesne cu cât una ºi aceeaºi categorie de atribuþiuni va fi
împãrþitã între mai mulþi stãpâni.

Lucrul se întâmplã astãzi chiar; vã pot cita ceea ce se întâmplã cu ºcolile
primare, care pentru unele cheltuieli sunt în sarcina statului, iar pentru altele în
sarcina comunelor. Ei bine, fãrã sã fie cea mai micã rea voinþã, nici dintr-o
parte, nici din alta, adesea ori se întâmplã neînþelegeri între minister ºi comune,
din causa interpretãrii dispoziþiunilor legii care fixeazã datoriile fiecãruia.
Ministerul le înþelege într-un fel, comuna în altfel.

Neapãrat cã toate aceste mici neînþelegeri nu ar mai avea nicio cauzã, dacã
atribuþiile nu ar fi împãrþite. Dar asemeni neînþelegeri se vor ivi într-o mãsurã mult
mai mare ºi cu consecinþe mai neplãcute, atunci când unul ºi acelaºi învãþãmânt
profesional va fi împãrþit la douã ministere deosebite, ºi mai ales având în vedere
strânsa legãturã care este între acest învãþãmânt ºi învãþãmântul general, care
rãmâne la Ministerul de Instrucþie. Ministerul de Domenii nu are a se preocupa
decât exclusiv de chestia industriei sau a agriculturii, dar nu se va îngriji deloc
ceea ce formeazã preocuparea celuilalt minister; ºi aºa, când într-un an Ministrul
de Instrucþiune va rãmâne cu câteva sute de copiii pe care nu-i poate admite în
liceu ºi va cere a i se face ºcoli profesionale, se poate prea bine ca Ministerul de
Domenii sã-i rãspundã cã interesele industriei nu reclamã asemenea înfiinþãri.

În cazul acesta, ce este de fãcut? Care este situaþiunea care se creeazã? ªi
cine va suferi din asemeni conflicte, care se vor ivi în mod permanent, decât
învãþãmântul public ºi interesele cele mai însemnate ale þãrii?

Sã nu credeþi, dlor, cã ceea ce spun eu este numai teorie; ca sã vã dovedesc
cã asemenea lucruri se vor petrece foarte des, vã voi da un mic exemplu, care-
mi este întrucâtva personal.

Legea învãþãmântului primar prevede înfiinþarea de ºcoli primare supe-
rioare. Creaþiunea aceasta nu s-a realizat pânã acum doi ani, cãci a fost a se face
faþã la alte nevoi, cu aplicarea legii în generalitatea ei, ºi partea aceasta a rãmas
deocamdatã de o parte. Acum doi ani, am voit sã fac o realitate din aceastã
dispoziþiune a legii, pe care eu o consider ca una din cele mai bune ºi am
înfiinþat douã ºcoli primare superioare, una la Drãgãºani ºi alta la Focºani, cu
gândul ca sã primesc într-însele pe copiii care îºi vor fi terminat cursul primar,
pentru ca în doi ani sã capete cunoºtinþe de viticulturã practicã. Am aºezat
aceste ºcoli în aceste regiuni, pentru ca sã fie aproape de pepinierele statului,
unde ºcolarii puteau sã facã lucrãri practice.

M-am lovit însã chiar de la început de o dificultate: copiii care urmau
aceste ºcoli erau în mare parte aºa de sãraci, încât nu le da mâna sã mai piardã
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doi ani în una din aceste ºcoli, dupã ce terminaserã pe cea primarã. Pãrinþii lor
preferau a-i face sã lucreze cu ziua, în viile vecine. Din aceastã cauzã, efectivul
ºcoalelor s-a micºorat. Atunci am cerut Ministerului Domeniilor sã-mi facã
favoarea ca, precum ia lucrãtori cu ziua pe care îi plãteºte cu câte 80 bani pânã
la 1 leu 50 bani pe zi, sã ia ca lucrãtori ºi pe copiii din aceste ºcoli, cu atât mai
mult cu cât ei aveau o instrucþiune specialã viticolã, ºi sã-i plãteascã ca ºi pe
ceilalþi lucrãtori, dupã analogia orelor de lucru. În cele din urmã ne mulþumisem
a li se da ºi numai 50 bani pe zi, ca sã poatã cel puþin sã-ºi câºtige hrana.

Ei bine, n-am putut sã obþin favoarea aceasta. ªi pe când copiii tocmiþi cu
ziua sunt plãtiþi în pepinierele statului de la 80 bani pânã la 1 leu ºi 50 bani pe
zi, copiilor din ºcolile de viticulturã li se plãtea abia câte 20 de bani pe zi. Aºa
încât ºcolile acestea, în loc sã aibã vreun ajutor din partea domeniilor, au fost
omorîte de la început. Fãrã îndoialã cã dacã ºcolile acestea ar fi fost înfiinþate
da dreptul de Ministerul Domeniilor, nu li se întâmpla aºa ceva.

Iatã ce va sã zicã conflictele de atribuþiuni ºi la ce urmãri pot duce ele; de
aceea, doresc ca asemenea lucruri sã nu se mai petreacã. Pentru o ºcoalã de la
Focºani ºi alta de la Drãgãºani, paguba nu este mare; dar când vom avea întregul
nostru învãþãmânt profesional organizat, ºi când în întregimea lui el va fi supus
la conflicte de toate zilele, ar fi un adevãrat haos ºi ar fi sã compromitem de la
început, ºi cu bunã ºtiinþã, însãºi existenþa acestui învãþãmânt profesional.
(Aplauze).

* * *

Dlor, trec la o altã grupã de argumente, care s-a îndreptat în contra acestei
contopiri a tuturor ºcolilor la un loc.

Vreau sã vorbesc despre faimoasa cestiune a competenþei.
S-a zis cã nu este competent ministrul Instrucþiuni Publice sã se ocupe de

chestiuni de învãþãmânt profesional.
Dlor, aº putea îndatã rãspunde cã nu vãd pentru ce ministrul Instrucþiunii,

prin ºcoalele dependinte de el, este în stare sã producã medici ºi farmaciºti pentru
trebuinþele Ministerului de Interne ºi juriºti pentru trebuinþele Ministerului de
Justiþie, ºi n-ar putea produce ºi meseriaºi. Aº mai putea spune cã ministerul
instrucþiunii se recruteazã tot din acea pãturã de oameni ca ºi cel de Domenii ºi
n-am auzit vreodatã ca personalul Ministerului de Domenii sã se fi recrutat dintre
acei care posedã vreo diplomã de învãþãmânt profesional. Ba încã, dacã ar fi sã
arãtãm lucrul mai de aproape, poate am ajunge la concluzia cã mai deseori se vor
gãsi la instrucþie oameni care dupã natura cunoºtinþelor lor, sã nu fie strãini de
chestiile de învãþãmânt tehnic. E adevãrat cã aici este o chestie de apreciere;
dovadã cã dl Take Ionescu a gãsit cã în ceea ce mã priveºte pe mine anume,
tocmai împrejurarea cã sunt matematician, mã face impropriu pentru a mã ocupa
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de orice fel de afaceri publice. Dlor, sã-mi fie permis a nu urma pe dl Ionescu pe
acest tãrâm, pentru cã atunci aº fi ºi eu îndreptãþit a-mi spune pãrerea în privinþa
modului cum unii avocaþi, amestecaþi în conducerea afacerilor publice, înþeleg sã
aplice principiile de echitate ºi adevãr, care fac fondul ºtiinþei dreptului.

Dar, dlor în ceea ce mã priveºte, eu recunosc cã fac patã în seria miniºtrilor,
deoarece mi se pare cã sunt cel dintâi la acest departament care am meseria de
a face matematici; dar nu vãd întru cât specialitatea aceasta mã face mai puþin
propriu de a administra ºcoalele decât era dl Take Ionescu, care era avocat. O fi
având matematicile pãcatele lor; au însã ºi o calitate: este cã te fac sã vezi
lucrurile drept, sã spui numai adevãrul ºi numai ceea ce crezi cã este bine. Cã
eu voi reuºi sau nu în concepþiunile mele, aceasta se va vedea; þara va judeca.
Dar nu mi se poate face cauzã de inferioritate, un fel de capitis diminutio din
cauzã cã am studiat matematicile ºi nu dreptul.

În aceºti doi ani, am reuºit sã trec prin destule dificultãþi, graþie ajutorului
d-voastrã, al corpului didactic, ºi concursului destul de binevoitor al tuturor.

Eu însã sunt sigur cã, dacã am reuºit sã trec peste nevoi, aceasta o datoresc
în mare parte ºi împrejurãrii cã educaþiunea mea ºtiinþificã m-a fãcut sã pun
sistemã în întreprinderile mele, sã las la o parte tot ce era nerealizabil ºi tot ce
nu era drept, ºi sã nu neglijez niciuna din pãrþile problemelor cu care am avut a
mã ocupa.

Sã creadã dl Take Ionescu cã spiritul practic îl are mai mult acela care se
ocupã de o ºtiinþã absolut exactã, care nu permite nicio abatere de la logicã,
decât acela care, prin natura ocupaþiunilor sale, cautã sã facã posibilul din impo-
sibil ºi negru din alb. A mai vorbit dl Take Ionescu despre chestiunea compe-
tenþei, contestând ministerului de instrucþie orice pricepere în materie de învãþã-
mânt profesional. Asupra acestui punct mi se pare însã cã pãrerile d-sale au
variat câtva. Se vorbeºte cã în 1893, când dl Carp a venit cu legea învãþãmân-
tului profesional, a fost un oarecare schimb de vederi între d-sa ºi ministrul
instrucþiunii de atunci, care cugeta sã facã ºi el o lege asupra învãþãmântului
profesional; se mai spune cã atunci s-a întâmplat ceea ce nu s-a întâmplat cu
ocazia proiectului de faþã, cã unul dintre miniºtri a pus piciorul în prag, zicând
„fiecare minister cu patrimoniul lui“. (Aplauze).

Apoi, dacã la 1893 acestea erau opiniile dlui Take Ionescu, nu vãd deloc ce
s-a întâmplat de atunci, pentru ca aceste pãreri ale d-sale sã se schimbe cu
desãvârºire.

Dar sã revenim la cestie.
Dlor, fãrã niciun gând de a atinge întru ceva pe nimeni, precum sunt con-

vins cã nimeni din cei care au vorbit contra proiectului de lege n-au avut o aºa
intenþiune, sã-mi daþi voie sã insist ºi eu asupra cestiunii competenþei diverselor
ministere, în ceea ce priveºte învãþãmântul profesional.
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Adversarii proiectului au spus verde ºi rãspicat cã ministrul Instrucþiunii
Publice este incapabil – cuvântul s-a zis de dl Take Ionescu – a se ocupa de învã-
þãmântul profesional.

Mai întâi, sã-mi daþi voie sã dau dovezi cum cã incapacitatea aceasta nu
existã, ºi cã, în orice caz, dacã incapacitate sau incompetenþã existã, apoi pã-
catul acesta îl purtãm cu toþi deopotrivã, nu numai ministrul Instrucþiunii. Iau un
exemplu recent ºi despre care s-a vorbit chiar în aceastã discuþie: învãþãmântul
agriculturii în ºcolile normale ºi în seminarii. Ni s-a spus: aveþi de ani întregi
agricultura în ºcolile normale; care sunt rezultatele ce aþi dobândit?

ªtiu ºi eu cã n-am fãcut mare lucru pânã acum. Dar d-voastrã ºtiþi oare prin
ce împrejurãri au trecut ºcolile normale, ºi ce se face chiar în acest moment,
pentru ca starea de lucruri de care vã plângeþi sã nu mai dureze?

ªcolile normale pânã ieri alaltãieri n-aveau clãdirile lor, umblau cu chirie
de colo pânã colo, n-aveau o bucãþicã de pãmânt al lor.

În asemenea situaþiune, cum voiaþi sã se facã agriculturã practicã în ºcolile
normale? Aceasta este cauza cã pânã acum cursul de agriculturã în ºcolile nor-
male se fãcea numai în mod teoretic, dupã carte, ºi fãrã aplicaþii practice.

Însã cum cã cestiunea s-a înþeles aºa cum trebuia sã fie înþeleasã, încã de
demult, este cã în 1886 dl Sturdza, ca ministru al Instrucþiunii, a luat hotãrârea
ca fiecare ºcoalã normalã sã fie scoasã din oraº, sau aºezatã la marginea ora-
ºelor, pentru a putea avea o bucatã de câteva hectare, necesarã pentru aplicaþiu-
nea efectivã a lucrãrilor agricole.

Mãsura aceasta este decretatã încã din 1886, ºi nu este vina noastrã dacã de
atunci lucrul n-a fost pus în practicã – pentru cã la 1888 liberalii s-au retras de
la guvern, ºi acei care au venit în locul lor nu ºi-au dat seama de importanþa
acestei mãsuri, ci s-au mãrginit a face palate luxoase, cu electricitate, cu maºini
cu aburi, cu încãlzire centralã; dar la acest punct, care este partea esenþialã din
învãþãmântul normal, nu s-au gândit de loc. A trebuit ca liberalii sã revinã la
guvern, pentru ca imediat, chiar din primele lui zile, sã readucã chestiunea pe
tapet. ªi iatã mãsurile ce s-au luat: mai întâi, toate ºcolile normale au astãzi
terenul lor de culturã. ªcolilor din Craiova ºi Galaþi, care erau ultimele ce rãmã-
seserã fãrã teren, am fãcut ce am putut ºi li l-am procurat; pentru cea din Galaþi,
ne-a dat comuna; pentru cea din Craiova, am cumpãrat.

În ceea ce priveºte învãþãmântul însuºi, se împlinesc la mai doi ani de când,
ducându-mã la Iaºi ca sã vizitez ºcoala normalã – am luat înþelegere cu
directorul acelei ºcoale, ca sã-mi prezinte un proiect de reorganizare a învãþã-
mântului agricol, în aºa fel, încât acest învãþãmânt sã devie efectiv, ºi sã nu se
mai facã numai cu cretã pe tablã1. De atunci au urmat lucrãri continuie asupra
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acestei chestii, ºi cea din urmã fazã o formeazã raportul dlui Haliþa1, din care dl
Stolojan a reprodus partea care era în favoarea tezei sale, dar n-a reprodus
tocmai pãrþile care ar fi rãsturnat cu desãvârºire raþionamentul sãu. D-sa a repro-
dus din acest raport pãrþile care aratã cã învãþãmântul agricol în ºcolile normale
a fost un învãþãmânt fictiv pânã acum; dar de ce n-a spus cã constatarea aceasta
noi înºine am fãcut-o ºi atunci am pornit ancheta aceasta, ºi dl Haliþa a fost
însãrcinat de mine sã facã raportul (de care s-a servit dl Stolojan) ºi sã-mi pro-
puie mãsuri practice pentru ca starea aceasta de lucruri sa înceteze.

Trebuia sã mai spunã cã dl Haliþa propune mãsuri ºi recomandã procurare
de material pentru fiecare ºcoalã în parte ºi cã toate mãsurile propuse de d-sa
sunt aprobate deja, ºi sunt pe cale de execuþiune. De ce n-a binevoit sã citeze ºi
din rezoluþia ministrului de pe acel raport, pentru cã atunci am fi vãzut cã
ministrul nu se dezintereseazã aºa de tare de cestiunea învãþãmântului agricol,
precum a binevoit dumnealui sã spuie. Voi face eu ceea ce d-sa n-a fãcut.

Iatã cum începe rezoluþia:
,,E 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 ºcolile normale
de învãþãtori se pare cã nu a fost cuprins pânã acum în aceastã regulã. Pentru a
îndrepta acest neajuns, cel puþin pe cât se poate, dispune:….“2.

ªi vin pe urmã o serie de 12 mãsuri ce prescriu, pentru ca învãþãmântul
agricol sã se facã în mod efectiv, chiar de ºcolari, cu mâinile lor, sã lucreze
pãmântul, sã facã plantaþiuni; ca fiecare ºcoalã primarã ruralã sã aibã plantaþiuni;
ca fiecare absolvent sã capete din ºcoala normalã un numãr oarecare de arbori,
pe care sã-l planteze la ºcoala lui, ºi din ei sã se distribue la þãrani. Mãsuri cu
caracter mai practic decât acestea, cum vreþi d-voastrã sã ia cineva?3 Dlor ºtim cã
Ministerul de Domenii calcã ºi el pe drumul acesta, cã a luat ºi el mãsuri de acest
fel, precum distribuire de seminþe bune, ºi altele asemenea; dar sã mi se dea voie
sã spun cã în ceea ce priveºte înþelegerea unei nevoi ºi a modului practic de a o
satisface, eu socotesc cã nu suntem noi mai pe jos decât la domenii.

Dar, dlor, fiindcã facem citaþiuni, sã-mi permitã onor, dl Stolojan ca sã citez
ºi eu ceva de la d-sa, care-mi va servi ca sã arãt cã, dacã e vorba de învãþãmânt
practic ºi efectiv al agriculturii, apoi nici în ºcolile speciale, întreþinute cu atâtea
sacrificii de Ministerul Domeniilor, lucrurile nu stau mai bine decât în ºcoalele
normale, care cel puþin nu sunt ºcoli speciale de agriculturã..

Iatã ce zicea onor. dl Stolojan în martie 1885, pe când era ministru al
Domeniilor, despre ºcoala de agriculturã de la Herãstrãu(63):
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1. Solomon Haliþa (m. 1926) a fost mulþi ani inspector ºi apoi inspector general al
învãþãmântului primar ºi normal-primar.

2. Rezoluþia de care vorbeºte aici este din 26 decembrie 1898 ºi se aflã publicatã în
colecþiunea de faþã vol. I, p. 382.

3. Este punctul 4 din rezoluþiunea din decembrie 1898.
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„Cunosc eu pe elevii ºcoalei de la Herãstrãu; ei nu ºtiu sã punã nici plugul
în brazdã, nu sunt în stare sã deosebeascã orzul de grâu. Iatã pentru ce am
refuzat de a face din aceastã ºcoalã o ºcoalã superioarã ºi am crezut cã este mult
mai bine, a se trimite 14 tineri în strãinãtate“. (Râsete, aplauze).

Ei bine, când chiar ministrul respectiv, chiar dl Stolojan, apãrãtorul
spiritului practic de la Ministerul Domeniilor, ne spune cã acel spirit practic nu
a putut ajunge nici pânã a face pe ºcolarii de la Herãstrãu sã deosebeascã orzul
de grâu, ce trebuie sã credem despre dânsul? Mai poate el oare sã fie un element
de discuþie?

Mai este o altã mãsurã radicalã care e încã luatã pentru îmbunãtãþirea învã-
þãmântului agricol în ºcolile normale. Sunt silit, dlor, sã insist asupra acestui
lucru, pentru cã dintr-însul s-a fãcut un punct principal de învinovãþire contra
noastrã. Pânã acum învãþãmântul agricol în ºcolile normale se da de cãtre
profesorul de ºtiinþi naturale ºi fizice. Când profesorul acesta era licenþiat, era
natural ca învãþãmântul agricol sã fie sacrificat; sau, dacã era un agronom,
atunci învãþãmântul teoretic era sacrificat.

Ei bine, e o mãsurã deja luatã, ºi pe care d-voastrã aþi consacrat-o printr-un
vot, cã aceste douã învãþãminte de la 1 septembrie viitor sunt despãrþite. Profe-
sorul de ºtiinþe naturale va fi un licenþiat, iar cel de ºtiinþe agricole va fi un
agronom practic, care toatã vara va sta pe câmp cu ºcolarii ºi va lucra împreunã
cu dânºii, va trage cu plugul brazde, va planta, va culege, ºi celelalte. Va fi un
învãþãmânt eminamente practic1.

Aºa fiind, vom vedea dacã, peste câþiva ani vom mai merita criticele dlui
Stolojan în ceea ce priveºte acest învãþãmânt.

Prin urmare, acuzaþiunea aceasta sã bine voiþi s-o dãm la o parte. Acelaºi
lucru doresc sã fac ºi pentru seminare. Acolo însã problema prezintã oarecare
dificultãþi speciale, pe care nu le-am putut încã înlãtura.

Trec, dlor, la un alt fel de învãþãmânt profesional, care se aflã tot sub auto-
ritatea Ministerului de Instrucþie.

D-voastrã ºtiþi cã, prin legea învãþãmântului primar din 1896, s-a introdus
învãþãmântul lucrului manual în ºcolile primare rurale.

Aceastã îndatorire ne-am împlinit-o, ºi am împlinit-o cu succes. Doresc ºi
altora ca sã se felicite atât cât ne felicitãm noi de succesul nostru în aceastã privinþã.

Scopul acestui învãþãmânt nu este de a forma meseriaºi; aceasta nu se poate
cu copii care de abia au pânã la 12 ani, dar sã-i facã sã-ºi desmorþeascã degetele
ºi sã ºtie sã le întrebuinþeze în chip util la nevoie, sã rãmâie cu deprinderea
lucrului manual ºi dacã se poate, cu ºtiinþa de a exercita o industrie cât de micã.

Ei bine, dlor, lipsiþi cu totul de mijloace, fãrã locale, fãrã maeºtri, fãrã nimic,
am reuºit numai în câþiva ani sã introducem lucrul manual în peste 500 de ºcoli ºi
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sã-l dãm la peste 14.000 de copii, care învaþã meseriile cele mai variate. Pânã în
câþiva ani de zile, o sã ajungem ca sã introducem în toate ºcolile rurale acest
învãþãmânt. Ce fac aceºti copii? împletesc paiele, lucreazã fringhii, lucreazã
lemnul, fac dogãrie. Toate acestea sunt meserii puþin obositoare, dar care renteazã
ceva, ºi au început a produce. Cine a umblat prin satele de pe marginea Jiului din
Dolj, a putut sã vadã pe þãrani la lucrul câmpului, cu capul acoperit cu pãlãrii de
paie, în locul enormei cãciuli de mai înainte. (Aplauze). Pãlãriile acestea sunt
fãcute de copiii lor. Nu pretind cã am înfiinþat industrii în þara româneascã, dar
este o îndrumare, prin deprinderea copiilor noºtri cu lucrul manual.

* * *

Sã vorbesc acum despre ºcolile profesionale de fete.
Ni s-a spus: ce aþi fãcut cu dânsele? Ce rezultate au dat? Dl Stolojan mi-a

cerut o statisticã, cu care avea de gând sã mã extermineze.
Ei, dlor, dacã Ministerul Instrucþiunii ar fi dispus ºi el pentru fiecare ºcoalã

profesionalã de un buget de cel puþin 100.000 lei pe an, precum dispune
Ministerul Domeniilor pentru ºcolile sale, poate am fi putut sã prezentãm ºi noi
azi rezultate de la ºcolile noastre profesionale de fete, pe care nu ºtiu dacã le-ar
putea prezenta Ministerul Domeniilor. V-am spus adineaori cã ºcolile acestea
existã azi fãrã o lege, cã s-au înfiinþat prin o pornire generoasã a ministrului
Chiþu, într-o bunã inspiraþiune la 18771; dar dupã ieºirea din minister a d-sale,
atenþia celorlalþi miniºtri fiind îndreptatã în partea învãþãmântului general,
ºcolile acestea au rãmas cu ceea ce s-a fãcut la 1877. Dar ele, pe lângã altele,
aveau un defect organic, anume cã erau organizate numai pe trei ani de studiu;
ºi cum elevele se primeau acolo la vârsta de 11 ani, trebuia sã termine la 14. Mai
întâi, trei ani de studiu nu erau de ajuns pentru a se învãþa meseria albiturilor ºi
a croitoriei, care formau programul acestor ºcoli.

Meseriile acestea sunt prea complicate ca sã se înveþe în trei ani, mai ales
cã elevele erau prea mici ºi cã le lipsea o educaþiune primã în direcþiunea
aceasta. Pe de altã parte, elevele terminau prea tinere. La vârsta de 14 ani, chiar
dacã învãþau meseria în perfecþiune, nu erau destul de formate ca sã deschidã
ateliere, nici ca sã lucreze ca uvriere principale în ateliere.

Pe lângã acest neajuns capital, tot ce trebuia sã aibã o ºcoalã profesionalã a
lipsit: local, material, maestre instruite în meseria lor ºi cu ºtiinþã de a preda.

Cu toate acestea este un lucru de remarcat cã, în toate pãrþile unde s-a
înfiinþat o asemenea ºcoalã, a fost o mare pornire spre dânsa, cum nu se poate
mai îmbucurãtoare. De aceea, ºcolile profesionale conþin un mai mare numãr de
eleve decât cele secundare.
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Apoi, dacã în condiþiuni aºa de nenorocite, ºcoalele noastre profesionale tot
au dat ceva rezultate, tot au dat mijloace de trai onest la atâtea fete, tot au format
câteva maestre, care au atelierul lor, fie în Bucureºti, fie prin provincie, cu mai
mare cuvânt avem speranþa cã ele, fiind organizate în chipul cum sunt în
proiectul de faþã, vor da rezultate mult mai bune. ªi cu atât mai mult avem
speranþã în cele de bãieþi, care vor fi ºi mai cãutate decât cele de fete.

Încã o dovadã de preocuparea noastrã constantã în ceea ce priveºte
învãþãmântul profesional, este creaþiunea ºcoalelor primare superioare, care
figureazã în lege, ºi care acum au devenit o realitate. În adevãr, v-am vorbit
adineaori de ºcolile cu aplica-þiuni de viticulturã de la Drãgãºani ºi Focºani. Dar
afarã de aceste ºcoli, mai este înfiinþatã încã una la Tg.Ocna, pentru lucrul lem-
nãriei. Aceastã ºcoalã costã vreo 12.000 lei pe an, iar nu un sfert de milion, ºi deºi
existã numai de un an, se cunoaºte deja calea sãnãtoasã pe care merge ºi de care
suntem pe deplin mulþumiþi. În fine, anul trecut voiam sã înfiinþez în Bucureºti,
pe lângã ºcoala primarã de la Sfinþii Voivozi, o secþiune comercialã elementarã.

Vedeþi dar, dlor, din aceste diverse exemple, cu câtã stãruinþã ministerul de
instrucþie se ocupã de învãþãmântul profesional; ºi mai puteþi vedea cã, în ce
priveºte înþelegerea direcþiei practice pe care trebuie el sã o aibã, acest minister
nu este deloc mai prejos de ceea ce ar fi putut sã se aºtepte nu numai de la
dânsul, dar ºi de la oricare alt minister. Cred dar cã putem înlãtura cu totul
învinovãþirea ce i s-a adus, cã ar fi incapabil ºi rãu pus pentru a se ocupa de
învãþãmântul profesional. În aceastã privinþã, Ministerul de Instrucþie poate
primi cu încredere comparaþia cu oricare altul.

* * *

Afirmarea aceasta însã va cãpãta ºi mai mare putere, dacã ne vom ocupa de
rezultatele dobândite la Ministerul de Domenii. Dar mai înainte de a intra în
aceastã cercetare, trebuie sã fac o declaraþiune categoricã. Onor. dl Stolojan a
afirmat cã, dacã proiectul cere trecerea ºcolilor de la domenii la instrucþie, cauza
este cã acolo ele nu ar da niciun rezultat, ºi cã Ministerul de Instrucþie le va
îndrepta. Rog pe dl Stolojan sã creadã cã s-a înºelat. Eu nu am zis ºi nu puteam
sã zic un asemenea lucru, care ar fi fost o adevãratã necuviinþã. Motivele nu sunt
decât acele spuse în expunerea de motive, precum ºi în discuþia de astãzi.

Principalul este cã învãþãmântul întreg al unei þãri este un corp indisolubil,
care nu se poate despãrþi în fracþiuni lipsite de legãturã ºi de contact unele cu
altele.

Mai este cã, în sistemul proiectului, ºcolile care azi depind de Ministerul
Domeniilor vor trebui sã ne formeze ºi personalul învãþãtor pentru ºcolile ce
sunt a se crea. Acestea am spus eu, ºi nu altceva.
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Dar, fiindcã în cursul discuþiei s-a pus ca bazã pentru combaterea pro-
iectului tema cã înþelegerea practicã a lucrurilor ar lipsi de la instrucþie ºi s-ar
afla numai la domenii, sunt silit ca, dupã ce v-am dovedit cât de puþin fondatã
este învinovãþirea în ceea ce priveºte pe cel dintâi, sã arãt cã la cel de-al doilea
nu se poate susþine cã rezultatele dobândite ar fi mai presus de orice criticã.

Sã vorbim mai întâi despre personal.
Când se tot vorbeºte despre spiritul practic care ar fi domnind la Ministerul

Domeniilor, se înþelege, negreºit, cã este acolo un personal special, format
anume în acest spirit. Care este însã personalul cu care Ministerul Domeniilor
se serveºte pentru conducerea ºi administrarea ºcolilor sale? Credeþi cã este un
personal format de dânsul în ºcolile sale? Nicidecum. Profesorii din ºcolile de
agriculturã, de comerþ, de meserii, sunt licenþiaþi în litere ºi ºtiinþe, întocmai ca
în ºcolile ministerului de instrucþie; ºi de 16 ani, de când existã Ministerul Do-
meniilor, nu ºtiu sã se fi fãcut ceva pentru a se asigura o recrutare mai raþionalã
pentru personalul didactic al acestor ºcoli eminamente practice. Aceasta deja nu
este o notã bunã pentru conducerea practicã a acelor ºcoli; pentru cã este evident
cã un universitar va putea fi un foarte bun profesor de limba românã, spre
exemplu, fãrã sã fie capabil a preda corespondenþa comercialã. Când ºcolile de
comerþ au trecut, în 1883, la Ministerul Domeniilor, se spune cã s-a fãcut
aceastã trecere în scopul de a le curaþi de apucãturile teoretice pe care le aveau
mai înainte. Dacã este aºa, cel dintâi lucru ce trebuia fãcut, era de a li se da un
personal didactic indemn de asemenea apucãturi. Aceasta nu s-a fãcut, de unde
trebuie sã conchidem cã învãþãmântul de la Ministerul de Domenii este tot aºa
de îmbibat de teorie ca ºi cel de la instrucþie.

Aºadar, în ceea ce priveºte personalul didactic, Ministerul Domeniilor îl
recruteazã întocmai ca ºi al instrucþiei; de spirit practic nu poate fi vorba. Sã-l
cãutãm dar în administraþie? Dar învãþãmântul profesional a fost totdeauna
condus de un avocat, sau de un simplu birocrat. Ca om special, domeniile nu au
decât unul, care, fiind inginer, este însãrcinat în acelaºi timp cu privegherea ºi
conducerea ºi a învãþãmîntului meseriilor, ºi al agriculturei, ºi al comerþului. Fãrã
a mai vorbi cã acest inginer este ºi el împrumutat de la Ministerul Lucrãrilor
Publice, mã întreb ce relaþie poate fi între competenþa lui specialã ºi aceea care
este necesarã în acele feluri de învãþãmânt care nu au nici o legãturã cu ingineria.

În orice caz, este lucru cel puþin neaºteptat ca ºcolile de agriculturã ºi cele
de comerþ, care dupã dl Stolojan sunt singurele mijloace de care dispune Minis-
terul Domeniilor pentru a îmbunãtãþi ºi dezvolta agricultura ºi comerþul, sã nu
aibã ele înseºi alt element de progres decât ºtiinþa de a construi poduri, ºosele ºi
drumuri de fier.

Sã nu ni se mai vorbeascã, prin urmare, despre competenþa specialã a per-
sonalului conducãtor al celor 17 ºcoli profesionale. Cum a fãcut Ministerul
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Domeniilor, oricare alt minister ar fi putut face. Ceea ce însã lipseºte altui
minister, nu însã celui de instrucþie, este deprinderea de a se ocupa de copii,
cunoaºterea metodelor ºi a trebuinþelor didactice, înþelegerea trebuinþei care este
de a se forma cugetarea, inima ºi educaþia copilului, iar nu numai instrucþia lui,
fie teoreticã, fie tehnicã.

Care sunt mijloacele de care ministerul domeniilor dispune pentru a lucra
în direcþiunea aceasta? Niciunul.

Sã zic câteva cuvinte ºi despre chestia programelor.
D-voastrã ºtiþi cã este acum o banalitate a învinovãþi programele ºcolilor

primare ºi secundare cã sunt încãrcate, cã sunt lipsite de spirit practic. Trebuie
oare sã credem cã este altfel pe la ºcolile ce depind de celalt minister? Aºa ar
trebui sã credem, dupã afirmãrile adversarilor proiectului.

Dl Take Ionescu a vorbit o jumãtate de orã, ºi vã aduceþi aminte cât haz
fãcea de programa pentru ºcolile comerciale din proiect. Ce n-a zis despre ea?

Cã e absurdã, cã e plinã de teorie seacã, cã nu se potriveºte unei ºcoli de
comerþ; ºi în cele din urmã a conchis: „Iatã dovada de priceperea Ministerului
de Instrucþie în alcãtuirea unei programe profesionale; niciodatã Ministerul
Domeniilor nu ar fi fost în stare sã producã o asemenea monstruozitate!“.

Ei bine, domnilor, ºtiþi d-voastrã de unde s-a luat programul acesta?
Din acest proiect de lege alcãtuit la Ministerul Domeniilor asupra învãþã-

mântului comercial (Aplauze), copiat literã cu literã.
Fãcând aºa, comitetul delegaþilor a socotit sã profite de spiritul practic care

este în atmosfera ministerului domeniilor.
Aþi auzit însã ce a spus însuºi dl Ionescu despre acest spirit practic, lãudat

tot de dlui în aceeaºi ºedinþã. Iatã, dlor, în ce mod ºi cu ce fel de argumente se
vorbeºte despre asemeni chestii serioase!

* * *

Dlor, am dovedit, cred, cã nu este fundat niciunul din motivele ce s-au pus
înainte, pentru a combate trecerea celor 17 ºcoli profesionale la Ministerul de
Instrucþie. Cred însã cã este un motiv, ºi un motiv puternic pentru ca ele sã nu
rãmânã la Ministerul Domeniilor; este cã aceste ºcoli formeazã acolo obiectul
preocupãrilor exclusiv ale unei direcþiuni întregi a ministerului, care are datorii
mult mai mari decât aceasta, anume direcþiunea agriculturii, comerþului ºi
industriei. Aceastã direcþiune, care are o sarcinã aºa de întinsã ºi a cãrei acþiune
ar putea sã se simtã aºa de departe, de sus pânã jos, în societatea noastrã, ºi-a
concentrat toatã activitatea sa numai asupra celor câteva ºcoli profesionale, în
detrimentul celorlalte interese, mult mai mari, ce-i sunt încredinþate.

Dovadã este declaraþiunea formalã a dlui Stolojan, care a spus cã singurul
mijloc de acþiune al Ministerului Domeniilor pentru a lucra la dezvoltarea
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agriculturii ºi comerþului sunt ºcolile. Ei bine, dacã este aºa, eu unul îmi explic
pentru ce acþiunea aceasta a fost aºa de restrânsã.

În adevãr, scopul unei ºcoli este cu totul altul decât a învãþa pe proprietari
a-ºi cultiva moºiile, de a dezvolta unele culturi, de a restrânge pe altele, de a da
avânt unei ramuri anumite de comerþ, ºi alte lucruri de acest fel.

Este adevãrat cã ºi ºcolile trebuie sã tindã la aceste scopuri, însã ele lu-
creazã cu totul în alt fel decât cum trebuie sã lucreze un minister.

Ministerul poate sã lucreze prin sindicate, prin expoziþii, prin legi, regula-
mente ºi circulare, prin premii de încurajare; toate acestea sunt mijloace care
lucreazã direct asupra populaþiunii pentru atingerea scopului, dar pe care ºcolile
nu le pot întrebuinþa.

La Ministerul Domeniilor, s-a pierdut din vedere lucrul acesta, ºi din
aceastã cauzã ºcolile care depind de dânsul au ajuns sã devieze de la scopul lor.

Aºa, amintesc declaraþiunile fãcute cã ºcolile se ocupã cu introducerea în
þarã a oilor de rasã strãinã, cu creºterea lor, cu formarea de herghelii. Nu ºtiu ce
credeþi d-voastrã despre toate acestea, dar eu socotesc cã scopul ºcolilor este nu
de a face experienþe ºi încã experienþe pe o scarã aºa de mare, ci sã rãspândeascã
învãþãmântul, ocupându-se numai de rezultatele deja dobândite ºi nediscutabile.
Se înþelege cã nu ar fi tot aºa cu o ºcoalã superioarã, al cãrei scop ar fi anume
facerea de cercetãri originale; dar ºcolile ce avem noi nu sunt în acest caz. Aºa,
spre exemplu ºcoala de la Strihareþ primeºte ºcolari cu patru clase primare ºi-ºi
propune sã formeze mici agricultori; ce rost ar avea atunci ca ea sã se ocupe cu
cercetãri de chimie agricolã, spre exemplu, sau cu experienþe îndelungate asu-
pra îmbunãtãþirii raselor, când ºcolarii nu petrec în ea decât doi ani? În acest
timp este destul sã li se arate regulile certe deja stabilite prin cercetãrile ºi expe-
rienþele altora, ºi sã se deprindã cu buna lor aplicare. A face altfel, este a abate
ºcoala de la destinaþia ei, este a o pune sã facã o treabã care nu o priveºte.

Mã tem cã administraþia a cam pierdut din vedere toate acestea, ºi a pus în
sarcina ºcolilor împlinirea unor datorii care priveau exclusiv pe administraþie, ºi
care trebuiau împlinite prin alte mijloace. Aceasta este o cauzã de paralizare a
activitãþii ºcolilor.

Ca sã dovedesc influenþa vãtãmãtoare pe care o are asupra mersului ºcolilor
acest amestec al atribuþiilor lor cu atribuþiile curat administrative, voi da câteva
exemple.

Aþi auzit pe dl Stolojan spunând cã ºcoala de agriculturã de la Herãstrãu are
519 oi. ªtiþi d-voastrã cât costã pe stat aceste oi? 17.200 lei pe an, ceea ce face
câte 33 de lei de fiecare oaie pe an.

Numai cheltuielile pentru personalul acestei oierii se urcã la 4500 de lei,
ceea ce face aproape 10 lei pe an numai pentru plata oamenilor care îngrijesc de
o singurã oaie. (Ilaritate).

Care este rezultatul acestei curioase economii?
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Este cã bugetul ºcoalei este încãrcat cu o sumã de 17.200 lei pe an, care nu
o priveºte ºi care ar putea fi mai bine întrebuinþatã în folosul ºcoalei. Mai este
cã se dã ºcolarilor cele mai curioase idei asupra creºterii oilor; cãci, cum va ºti
el sã creascã ori în mod economic, aºa încât sã-i producã ceva, când la ºcoalã el
a învãþat sã cheltuiascã câte 33 lei pe an de oaie? Creºterea oilor trebuie sã se
facã la o fermã model sau pe un domeniu al statului, iar ºcoala de la Herãstrãu
sã fie scutitã de dânsa.

Alt exemplu.
Fiecare din ºcolile de arte ºi meserii costã pe fiecare an câte un sfert de

milion. Cu toate acestea, dacã ar fi sã mãsurãm productivitatea acestor ºcoli
dupã produsele atelierelor lor, am fi în drept sã zicem cã cheltuiala ce se face nu
este în raport cu beneficiile, pentru cã venitul acestor ºcoale, care sunt organi-
zate ca uzine, a fost anul trecut de 10.000 lei pentru una, iar anul acesta venitul
a scãzut la 5.000 de lei. Negreºit cã nu cheltuieºti cu o ºcoalã ca sã-þi dea venit,
cãci nu acesta este scopul ei; însã la aceste douã ºcoli eu am drept sã obiectez
cã ele sunt organizate, dupã cum ziceam, ca uzine, ca fabrici în care ºcolarii
lucreazã ca lucrãtori plãtiþi cu ziua, ºi prin urmare trebuie sã producã aºa încât
sã rãmânã câºtig ºi elevului, ºi atelierului. Ce fel de meºteºug ar fi acela care ar
cheltui 270.000 lei pe an, ºi ar realiza un câºtig numai de 5.000 de lei? ªcolarii
care vãd o asemenea organizare îºi fac o idee falsã de adevãratele condiþii ale
muncii industriale ºi se deprind cu ideea cã statul este totdeauna gata a umplea
din punga sa toate golurile. Iatã principala cauzã pentru care mai toþi absolvenþii
acestor ºcoli aleargã la funcþii; este cã nu-ºi închipuiesc cã poate cineva trãi fãrã
protecþia statului, fiindcã aºa au vãzut cã trãia atelierul în care au învãþat.

Dupã cum vedeþi, dlor, este un defect în mersul acestor ºcoli, care trebuie
îndreptat, pentru cã cred cã nu este bine, nici conform spiritului practic de care
atâta se vorbeºte, sã creºtem pe tineri în ideea cã este permis sã se cheltuiascã
un sfert de milion, pentru ca sã se câºtige numai 5.000 de lei.

ªi iarãºi cred cã nu este bine sã-i creºtem în ideea cã au totdeauna la spate
pe stat, care va acoperi toate nevoile, cãci rezultatul va fi a-i deprinde cu ideea
falsã cã nu pot trãi decât sub tutela cuiva. (Aplauze).

Aceasta este, dlor, ºi pricina cã majoritatea absolvenþilor acestor ºcoli se
îngrãmãdesc la funcþiuni. Dl Stolojan ne spunea cã din 14 absolvenþi, 5 s-au
fãcut meºteºugari.

Apoi bun e rezultatul acesta? Negreºit cã nu. Trebuia ca toþi cei 14 sã se fi
fãcut meºteºugari, în loc de a intra la cãile ferate sau aiurea.

Dar pentru ce fac ei aºa? Pentru cã, dupã cum ziceam, ei n-au încredere în
sine, n-au încredere în puterea lor de muncã ºi de rezistenþã.

Sunt, dlor, la Ministerul de Domenii, 17 ºcoli, care costã împreunã
1.600.000 lei pe an. Apoi pentru un asemenea sacrificiu pe care îl face þara,
n-am fi fost în drept sã ne aºteptãm la rezultate mai însemnate decât acelea pe
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care le-au dat ºcolile acelea? ªi dacã rezultatele sunt mai puþin însemnate decât
acelea la care trebuia sã ne aºteptãm, desigur cã este undeva o racilã, un defect
de organizare, defect care, pot sã spun imediat, nu este altul decât lipsa de simþ
practic. ªcolile sunt astfel organizate, încât pun pe ºcolari veºnic sub acoperiºul
tutelei statului.

Iatã, dlor, niºte statistice pe care le am, ºi de care s-a servit ºi dl Stolojan.
ªcoala superioarã de agriculturã, zice dl Stolojan cã a dat 441 absolvenþi de

la creaþiunea ei pânã astãzi. În statisticã eu gãsesc 523 de absolvenþi, cifrã ceva
mai bunã decât cea datã de d-sa; dar notaþi cã cifra aceasta s-a realizat de la 1858
pânã azi. Va sã zicã, ni s-a dat pe an cam câte 10 absolvenþi, pentru o cheltuialã
anualã de 145.000 lei. Vine dar câte 14.500 de lei în mijlociu fiecare absolvent,
cifrã prea mare.

ªcoala de silviculturã dã pe an 10 absolvenþi în mijlociu, ºi costã 100.000
lei; deci câte 10.000 fiecare absolvent. ªcoalele de la Strehaia, Armãºeºti ºi
Pãnceºti-Dragomireºti, pânã la anul 1894, dau în mijlociu câte 16 pânã la 20
absolvenþi pe an.

În ultimii 4 ani, însã, numãrul absolvenþilor acestor trei ºcoale a fost de
zero. Care sã fie cauza? Este cã în 1893 s-a votat legea învãþãmântului profe-
sional, ºi acea lege a hotãrît cã absolvenþii ºcoalelor de la Strihareþ, Armãºeºti
ºi Dragomireºti, înainte de a cãpãta diploma de absolvire, trebuie sã facã un
stagiu de un an ºi jumãtate la fermele model. Prin urmare, era logic ca în primii
doi ani dupã votarea legii sã nu iasã nicio serie de absolvenþi. Dar de la 1895
încoace ar fi trebuit sã continuãm a avea numãrul de absolvenþi pe care-i aveam
mai ‘nainte. Ce s-a întâmplat însã? Absolvenþii n-au vrut sã se ducã la ferme,
sau dacã s-au dus, au fugit de acolo, aºa cã de atunci nu mai avem niciun absol-
vent. Legea din 1893 a dus dar la un rezultat dezastruos. (Întreruperi.)

Vina nu e a ºcoalelor, ci a organizãrii, pentru cã ºcoalele, cum sunt organi-
zate dupã legea din 1893, nu mai sunt ºcoli complete; acei care le-au terminat
numai pe ele, fãrã sã se ducã la fermele model, se cheamã cã n-au fãcut nimic;
ºi dacã nu merg la fermele model, iarãºi e o racilã undeva.

Am de la toate ºcoalele statistice, dar sã închei prin amintirea unei cifre
citate cu insistenþã de dl Stolojan, pentru cã servea tezei sale, anume cifra
absolvenþilor ºcoalelor de comerþ. D-sa a spus: iatã, câþiva absolvenþi s-au fãcut
funcþionari, alþii ofiþeri, alþii bãrbieri, dar restul sunt comercianþi.

Ei bine, dlor, am lista nominalã a celor care s-au fãcut comercianþi.
ªtiþi câþi din ei sunt români? Paremi-se cinci din vreo 40; toþi ceilalþi sunt

strãini. Cât pentru cei care nu s-au fãcut comercianþi, ei au intrat în cea mai mare
parte în administraþiunile publice, la bancã, prin ministere.

Va sã zicã, nici cifra aceea nu poate fi invocatã în favoarea tezei d-nului
Stolojan.

Dlor, aº merge mai departe, ºi v-aº mai cita o cifrã, care, prin enormitatea
ei, desigur cã v-ar pune în mirare; vã previn însã cã nu trebuie sã o luaþi în mod
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absolut, pentru cã desigur este numai rezultatul unui accident. Anul trecut,
ºcoala de la Herãstrãu a dat numai doi absolvenþi, ºi de vreme ce costul ºcolii
este de 150.000 lei pe an, fiecare din acei absolvenþi a costat câte 75.000 lei.
încã o datã însã, nu trebuie sã vã speriaþi de cifra aceasta, de vreme ce mijlocia
numãrului de absolvenþi de acolo este de 10 pe an, aºa cã costul unuia este cam
de 15.000 lei.

Dar chiar lãsând la o parte aceastã cifrã excepþionalã, vedeþi la ce concluzii
ajungem: de vreme ce costul unui absolvent al ºcolilor de la Ministerul de
Domenii variazã între 10 ºi 15 mii de lei, nu vedeþi d-voastrã cã mai ieftin ne-
ar veni sã-i trimitem pe toþi în strãinãtate, ºi sã desfiinþãm toate ºcolile. 

Iatã, dlor, cã, dacã punem chestia pe tãrâmul competenþei ºi al priceperii în
organizarea ºcolilor profesionale, iatã cã ºi Ministerul Domeniilor este departe
de a fi scutit de orice criticã.

Dlor, închei aceastã primã parte a vorbirii mele cu o obiecþie. Chemarea
ministerului de domenii este, dupã pãrerea mea, una din cele mai însemnate din
aceastã þarã; dar cred cã, în ceea ce priveºte chestiunea ºcolilor, se înºalã. Nu
este de niciun ajutor pentru dânsul menþinerea acestor ºcoli sub dependenþa sa.
Este pentru dânsul o curatã încurcãturã, care absoarbe activitatea unei diviziuni
întregi ce ar putea sã lucreze cu mult mai mare folos în altã direcþiune. ªcolile
înseºi, izolate cum sunt, nu pot sã se dezvolte cum se cade, tot aºa precum o
plantã se ofileºte într-un vas prea mic care nu cuprinde destul pãmânt.

Nici o instituþie nu se poate dezvolta în mod izolat. ªcolile de la ministerul
domeniilor formeazã un grup aparte, fãrã nicio legãturã cu restul învãþãmân-
tului. Nu este dar deloc de mirare, când vedem cã ele nu sunt intrate în
deprinderile noastre, ºi cã vegeteazã la o parte, uitate de toþi, ºi fãrã niciun folos
nici chiar pentru acel minister, cãruia nu-i lipsesc alte mijloace pentru a lucra cu
spor în folosul agriculturii ºi industriei, ºi pentru îmbunãtãþirea stãrii materiale
a populaþiunii.

Aºa, ca sã iau un exemplu, ce frumos câmp de activitate a fost acela pe care
l-am avut de la secularizarea averilor mãnãstirilor ºi pânã mai deunãzi!

Având mii de domenii, pe care se hrãneau peste un milion de sãteni, aici ar
fi fost locul ca sã se exercite o activitate continuã de câteva zecimi de ani, ca sã
ne servim de domenii pentru a dezvolta buna stare a sãtenilor de pe ele, fãrã a
micºora nici veniturile statului.

Lucrul acesta nu s-a fãcut, ºi trebuie sã regretãm, cãci ar fi fost poate ade-
vãratul mijloc, ºi cel mai puternic, pentru a ridica nivelul economic al clasei
þãrãneºti. (Aplauze). Gândiþi-vã d-voastrã ce ar fi fost dacã toþi sãtenii de pe
moºiile statului ar fi ajuns sãteni fruntaºi, dacã toate satele lor ar fi ajuns sate
model, nu prin mijloace artificiale, ci prin munca ºi avuþia acumulatã a
locuitorilor lor! Exemplul statului ar fi determinat miºcarea ºi pe domeniile
particulare; ºi aºa, fãrã zguduire ºi fãrã silinþe extraordinare, am fi avut pânã
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astãzi o clasã de agricultori avutã ºi puternicã, ºi nu am fi avut astãzi a ne lupta
cu greutãþile pe care le ºtiþi cu toþii.

* * *

Trec acum, dlor la o obiecþiune de ordine mai abstractã, care s-a fãcut din
partea adversarilor proiectului ºi pe care domniile lor pun mult preþ, anume
aceea care priveºte direcþiunea unicã a învãþãmântului.

Este posibil ca lunga vorbire ce s-a fãcut pe aceastã temã sã fi venit din
cauzã cã nu m-am exprimat destul de clar în expunerea de motive.

Când eu am vorbit acolo despre trebuinþa ca învãþãmântul sã aibã o direc-
þiune unicã, am voit sã se înþeleagã cã întregul învãþãmânt trebuie sã proceadã
de la un plan unic ºi bine determinat.

Am voit sã mai înþeleg cã, dupã cum este necesar sã ne ocupãm de educa-
þiune în licee ºi gimnazii, tot asemenea trebuie sã ne ocupãm ºi de educaþiune în
ºcoalele profesionale. ªi deoarece Ministerul de Domenii n-are atribuþiunea de
a se ocupa de aceste lucruri, era logic ca ºi aceste ºcoli sã fie date tot Minis-
terului de Instrucþiune.

S-a spus cã este o erezie absolutã de a formula o asemenea pretenþiune, cã
n-am studiat ceea ce se petrece în celelalte pãrþi ale lumii, cã este incompa-
tibilitate organicã între cele douã feluri de învãþãmânt.

În privinþa incompatibilitãþii, socotesc cã am dovedit îndestul cã nu existã,
fiindcã ceea ce face Ministerul de Domenii se putea face ºi de cel de Instruc-
þiune, cel puþin tot atât de bine. Voi insista însã asupra învinovãþirii ce mi s-a
adus cã nu ºtiu ce s-a fãcut în alte pãrþi, ºi cã nicãieri pe lume nu se urmeazã sis-
temul pe care-l propun.

Dlor, aº putea întoarce învinovãþirea aceasta onorabililor preopinenþi, fiind-
cã eu voi dovedi cã ceea ce propun eu nu se practicã într-o þarã sau douã, ci în
foarte multe.

Nu sunt eu acela care cel dintâi propun acel lucru; ºi dacã d-v. ziceþi cã este
erezie ceea ce fac eu, am mângâierea de a o face în companie foarte bunã. ªi
dacã mai ziceþi cã eu nu ºtiu ce se face pe aiurea, ce voi zice eu despre d-v., când
voi dovedi cã d-v. aþi afirmat cu atâta stãruinþã lucruri contrare realitãþii?

Iatã, dlor, dovezi de ceea ce spun:
În Grecia, învãþãmântul comercial depinde de Ministerul Instrucþiunii, pentru

cã el se predã chiar în niºte secþii ale liceelor, iar nu în ºcoli speciale comerciale.
În Italia, învãþãmântul veterinar ºi acel ingineresc fac parte din învãþãmân-

tul universitar, care, natural, depinde de ministerul instrucþiunii.
S-a mai citat Belgia, despre care s-a zis cã acolo ar fi o indignare generalã

când s-ar gândi cineva ca sã alãture învãþãmântul profesional la Ministerul
Instrucþiunii.
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Ei bine, aceasta este aºa de puþin exact, încât acolo învãþãmântul comercial
depinde de Ministerul de Interne, care cuprinde ºi pe al Instrucþiunii!

Acolo ºcolile secundare sunt de douã feluri: ºcoale medii, carie corespund
cu gimnaziile noastre, ºi ateneele, care corespund cu liceele.

Fiecare din aceste feluri de ºcoli are o secþie comercialã, care depinde, ne-
greºit, de Ministerul de Interne, de care depind ºcolile din care fac parte. Chiar
faimosul institut comercial de la Anvers este înfiinþat ºi întreþinut de Ministerul
de Interne, ºi ministrul de Comerþ n-are alt amestec decât cã numeºte comisia
pentru examenul de absolvire.

Se mai ºtie cã învãþãmântul tehnic superior se dã în universitãþile din Gand ºi
Liège, care nu cred cã adversarii noºtri vor susþine cã depind de ministerul de
comerþ. Cum rãmâne dar cu afirmaþia categoricã a dlor în ceea ce priveºte Belgia.

În Olanda, tot învãþãmântul, atât general cât ºi profesional, este în resortul
Ministerului de Interne, care cuprinde ºi instrucþia publicã.

Pentru Rusia, informaþiile mele sunt mai puþin complete; ºtiu însã cã ºcoala
comercialã din Odessa ºi ºcoala profesionalã de la Ladzi depind de Ministerul
Instrucþiunii Publice, ºi nu este niciun motiv sã credem cã aceste ºcoli fac
excepþie de la regula comunã a tuturor celorlalte.

Dar Anglia? Cât ni s-a vorbit despre Anglia! Cât ni s-a spus cã în Anglia se face
aºa, cã în Anglia se vorbeºte aºa ! Cu exemplul Angliei mai ales s-a cãutat a se
dovedi netemeinicia proiectului. Ei bine, dlor, iatã cum se petrec lucrurile în Anglia.

Mai întâi acolo ºcoli de comerþ ale statului nu existã; acele care existã sunt
întreprinderi private. Iar învãþãmântul tehnic depinde întreg, de la treapta cea
mai de jos pânã la cea mai de sus, de Ministerul ªtiinþelor ºi al Artelor, iar nu
de al Comerþului sau Industriei.

ªi ca sã nu fie îndoialã asupra felului de învãþãmânt despre care vorbesc, vã
citez, dintr-o publicaþie oficialã englezã, numele câtorva specialitãþi de învãþãmânt
din acele care depind de Ministerul ªtiinþelor ºi Artelor: învãþãmântul agricol,
ingineria agricolã, producte chimice, fabricarea cãldãrilor de aburi, banca ºi
finanþe, încãlþãminte, construcþiile navale, ingineria civilã, pescãria, forestieria,
ingineria mecanicã, fabricarea sticlei, a pãlãriilor, ºi o sumã altele de acelaºi fel.

ªi dacã aceastã enumerare n-ar ajunge, aº cita dintr-un alt volum, pe care-l
am aici, care sunt anume atribuþiunile acestui Minister al ªtiinþelor ºi al Artelor
ºi aþi vedea spus anume cã între dânsele se aflã ºi învãþãmântul tehnic.

Cum rãmâne atunci cu cei care ne citau exemplul Angliei, în favoarea tezei
dlor?

În Ungaria, învãþãmântul tehnic depinde în adevãr de ministerul de comerþ.
În Austria însã, organizarea este aceasta: în ceea ce priveºte învãþãmântul

tehnic, Ministerul de Comerþ formuleazã dorinþele sale, iar realizarea lor aparþine
ministerului instrucþiunii, care are ºi administraþia învãþãmântului tehnic.
D-voastre vreþi sã rãsturnaþi rolurile; vreþi ca dorinþele sã le formulez eu, ºi sã le
realizeze ministrul Domeniilor.
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În Würtemberg învãþãmântul tehnic depinde de Ministerul Instrucþiunii
Publice.

Dl Stolojan a insistat mult asupra faptului cã prinþul de Bismarck(64) ar fi
fãcut ca învãþãmântul comercial sã treacã la ministerul de comerþ. Aºa este astãzi.

Dar daþi-mi voie sã vã citesc douã rânduri dintr-o carte, care este un fel de
dicþionar de chestiunile sociale ºi economice care sunt la ordinea zilei în Prusia,
destinat membrilor Partidului Liberal.

Iatã ce citesc acolo: dupã ce vorbeºte despre ce s-a fãcut pânã acum pentru
învãþãmântul profesional, în Prusia, adaugã: „Mai rãmâne acum ca acest învãþã-
mânt sã fie trecut la Ministerul Instrucþiunii Publice, în loc de a fi ca astãzi,
parte la ministerul agriculturii, parte la cel de comerþ“.

Acesta este dar dezideratul partidului liberal din Prusia; ºi dacã nu este
realizat pânã acum, se doreºte ºi se tinde la realizarea lui.

Socotesc, domnilor, cã m-am spãlat în ochii d-voastre de acuzaþia de erezie
ºi de absolutã izolare în modul meu de a vedea, în faþa lumii civilizate. Când poate
cineva sã citeze exemple ca acelea pe care le-am citat, cred cã poate cu curaj sã
vã prezinte un proiect ca cel de faþã. Sã-mi permiteþi dar sã consider închisã
discuþia asupra competenþei sau necompetenþei celor douã ministere ºi a trebuinþei
care este sã se treacã ºcolile de la Ministerul Domeniilor la acela al Instrucþiei.

Încã o datã, însã, vã rog sã binevoiþi a nu pierde din vedere cã chestiunea
aceasta e o chestiune absolut secundarã, faþã cu obiectul principal al legii.

În adevãr, domnilor, întru ce poate fi interesant, pentru organizarea unui
învãþãmânt aºa de însemnat, chestia de a se ºti din ce buget se va plãti personalul
ºi celelalte cheltuieli ale lui? Cãci la atâta se reduce acum afacerea, deoarece
chestia competenþei am vãzut cã este afarã din cauzã.

* * *

Ceea ce era important în prima linie în aceastã discuþie, era chestia însãºi a
organizãrii învãþãmântului profesional, ºi mai cu seamã aceea a creãrii învãþã-
mântului elementar, asupra cãruia expunerea de motive a atras atenþia în mod
deosebit; ca fiind partea principalã a proiectului.

Dar tocmai asupra pãrþii acesteia nu s-a vorbit decât în mod incidental,
aruncându-se pe ici, pe colo câteva observaþiuni de detaliu, câteva afirmãri vagi
ºi nedovedite, ºi uneori ironii mai mult sau mai puþin reuºite. Cu aceasta nu se
atacã, dlor, un proiect de lege de asemenea importanþã. Repet, ceea ce e prin-
cipal în acest proiect este creaþiunea învãþãmântului profesional elementar, ºi
acesta nu a fost nici atacat, nici discutat în esenþa lui. S-a vorbit însã în schimb
despre alte lucruri care nu aveau ce cãuta în discuþie.

În particular, dl Take Ionescu a gãsit de cuviinþã sã readucã chestiunea
care-i þine aºa de mult la inimã, aceea a paternitãþii d-sale pentru tot ce se face
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în þara aceasta. Socoteam cã, cel puþin în Parlament, afacerea aceasta era îngro-
patã, în urma explicãrilor de anul trecut, la care pe cât ºtiu, d-sa n-a mai avut ce
rãspunde. Dar pentru cã acum vine iarãºi un proiect de lege, ºi deºi d-sa n-a
fãcut un anteproiect asupra aceleiaºi materii, a socotit cã totuºi se cuvine ºi aici
sã caute ceva pe care sã ºi-l atribuie, ºi a gãsit cã fixarea numãrului de ºcolari
în fiecare clasã de la dumnealui e luatã.

Dlor, totdeauna îmi repugnã sã mã ocup de chestiuni de felul acesta. Când are
cineva a se ocupa de lucruri de o ordine aºa de înaltã cum e aceea a creaþiunii unui
întreg învãþãmânt, pe care-l credem destinat a exercita o influenþã hotãrâtoare
asupra dezvoltãri þãrii, când anul trecut ne ocupam de organizarea învãþãmântului
secundar ºi superior, în mijlocul atâtor dificultãþi, sã vie cineva ºi sã amestece aici
micile sale consideraþiuni de persoanã, gãsesc cã sunã rãu, ca o notã falsã într-un
concert. (Aplauze) ªi de aceea aþi vãzut anul trecut cu câtã îngrijire m-am ferit de
a aduce mãcar pe departe vorba despre partea de contribuþie a unuia sau altuia în
proiectul ce era atunci adus în dezbaterea d-voastrã.

Aceasta, desigur nu am fãcut-o, nu pentru cã nu aº fi putut ºi eu revendica o
parte, cât de micã, în succesul care a încoronat munca noastrã comunã de anul
trecut; cãci, dacã ar fi fost vorba de paternitate, apoi socotesc cã aº fi fost ºi eu
justificat întrucâtva sã vorbesc despre dânsa; ºi cu toate acestea, m-aþi vãzut cã
m-am ferit de a o face. Sau când am vorbit despre asemeni lucruri, am pus înainte
numai partea altora, ºi am lãsat timpului ºi aprecierii personale a fiecãruia sã
distingã, dacã vor crede de cuviinþã, care a fost ºi partea mea. Aºa gãsesc cã
trebuie sã facã oricine este chemat a se ocupa de interesele cele mari ale þãrii.

Când însã vãd cã se revine cu insistenþã asupra unui lucru dovedit de atâtea
ori prin documente oficiale, ºi se cautã a se mai crea o legendã, pe lângã atâtea
alte legende care formeazã aproape singurul patrimoniu al partidului advers
(Aplauze) ºi când lucruri clare ºi evidente, cunoscute de toatã lumea ºi altã datã
chiar mãrturisite de domnii care vorbesc astãzi de paternitatea lor, sunt readuse
în discuþie, cu scopul de a mãri în ochii lumii necunoscãtoare patrimoniul unui
partid politic în detrimentul altui partid, socotesc cã se cuvine sã avem datoria
sã lãmurim odatã pentru totdeauna lucrul acesta. Iar dacã ºi de aici înainte s-ar
mai continua a se afirma asemeni neexactitãþi, noi sã nu mai revenim asupra lor.

Dlor, anul trecut, dl Take Ionescu cu lupa a cãutat în tot proiectul ce era în
discuþiune, ca sã gãseascã în el ceva ce ºi-ar putea atribui, ºi a gãsit în fine douã
sau trei puncte a cãror paternitate a revendicat-o.

Pentru unul dintr-însele nu am fãcut nicio dificultate, ca sã recunosc cã aºa
este; pentru cã eu nu am douã mãsuri, ºi dacã recunosc pentru prietenii mei
politici ceea ce împrumut de la dânºii, recunosc tot aºa ºi pentru alþii. Pentru
oricine, este o datorie de onestitate de a recunoaºte drepturile fiecãruia, ºi a nu
se împãuna cu merite strãine. ªi eu am avut, ºi pot sã am încã de mai multe ori,
ocazia de a face uz de acest principiu, pentru cã sistemul meu de a lucra nu
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seamãnã cu al dlui Take Ionescu, care crede ºi vrea ºi pe alþii sã-i facã sã creadã
cã lumea începe de la d-sa. Eu cred cã este fundamental greºit ministrul care are
pretenþia de a nu pune în miºcare decât propriile sale idei, fãcând abstracþie de
ideile care se manifesteazã în jurul lui. Dar este ºi mai greºit acela care, chiar
când împrumutã ideile altora, umblã sã facã a le trece drept ale sale.

Eu socotesc cã partea cea mai însemnatã ºi mai frumoasã din rolul ºi din
datoria unui ministru este de a face sã se realizeze nu numai ideile lui personale,
ci ºi ideile cele sãnãtoase ale întregii generaþii din care face parte. Ministrul
trebuie sã fie un frãmântãtor al ideilor timpului lui, el trebuie sã fie centrul cãtre
care sã concure ideile unei epoci întregi, pe care el este dator sã le punã în
aplicare. (Aplauze).

Iatã pentru ce, nu numai cã nu mã sfiesc, dar mã cred chiar dator a nu trece
cu vederea nimic din ce se propune ºi din ce se discutã, ºi a împrumuta de
pretutindeni toate ideile care mi se par bune ºi practice.

Iatã pentru ce cred cã reformele pe care le propun eu au sã aibã norocul de
a trãi, pentru cã reprezintã un întreg complex de idei ale timpului nostru,
izvorîte din trebuinþele noastre ºi culese din întreaga þarã.

Pentru aceea nu m-am preocupat niciodatã de origine unei idei bune, ºi nu
am cãutat niciodatã ca tot ce voi face eu sã fie scos numai din mintea mea.

Eu, din contra, caut ca orice idee ce mi se sugereazã, ori de la cine ar veni,
s-o vãd dacã este bunã ºi sã caut s-o realizez, dacã pot; iar dacã nu, sã o transmit
urmaºilor mei, care poate vor fi mai fericiþi decât mine.

Dlor, anul trecut v-am dat dovadã nediscutabilã de acest mod de a vedea al
meu, când cu legea învãþãmântului secundar ºi superior; cãci ce dovada mai
puternicã de dezinteresare voiþi decât aceea a unui om care nu cautã sã reven-
dice numai pentru dânsul meritul unei lucrãri, care l-a costat atâta muncã? Ca
sã apreciaþi modul meu de a lucra, comparaþi cu acel al dlui Take Ionescu, care
revendicã ca al d-sale chiar ceea ce a luat d-sa de la alþii.

Dar, dlor, sunt o sumã de mãsuri luate de mine, pe care nu-ºi închipuieºte
nimeni de unde le-am luat, dar a cãror origine nu o ascund.

Spre exemplu pentru creaþiunea medaliei de recompensã pentru învãþãtori
ºi institutori, ºtiþi cine mi-a dat ideea? O învãþãtoare de sat.

Alt exemplu. Este un întreg sistem, care astãzi este trecut în stare de lege,
ºi face una din pãrþile principale ale legii votate anul trecut. Vorbesc despre sis-
temul de platã al profesorilor ºi maeºtrilor secundari.

Sistemul acesta a figurat deja în proiectul de lege din 1886, pentru cã dl
Sturdza a binevoit sã ºi-l însuºeascã. De atunci câþi miniºtri conservatori s-au
succedat în acei ºapte ani ºi jumãtate, toþi ºi l-au însuºit; între alþii, chiar dl Take
Ionescu, care astãzi, dacã nu mã înºel, pretinde cã tot d-sa l-a inventat, noi însã
n-am zis nicio vorbã de protestare, pentru cã suntem destul de bogaþi, ca sã nu
ne uitãm la fãrâmiturile care cad din masa noastrã. (Aplauze).
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Ei bine, dlor, ºtiþi de unde am luat ideea acelui sistem, care a avut atâta
succes? Dintr-un articol de jurnal, plin de injurii pentru mine, publicat acum 14
ani, în mijlocul injuriilor însã, era aruncatã o idee pierdutã, pe care autorul
însuºi nu punea niciun preþ.

Eu am lãsat la o parte injuriile, am luat ideea, am studiat-o, am prefãcut-o,
am perfecþionat-o ºi i-am dat forma practicã.

Desigur cã autorul acelui articol nici nu viseazã, ce serviciu mi-a fãcut cu
injuriile sale. (Aplauze).

Dl Take Ionescu anul trecut, pe baza a douã sau trei puncte, dintre care douã
nici nu-i aparþineau, cãci erau luate din legi strãine, iar unul era numai apropiat
de d-sa, dar pe care cu toate acestea i l-am recunoscut, a avut curajul a pretinde
cã întreaga lege din anul trecut este opera d-sale, pentru cã într-însa se gãseau
mai multe pãrþi asemãnãtoare cu proiectul subscris de d-sa. V-am explicat atunci
de unde veneau asemãnãrile; este cã d-sa a copiat pe dl Sturdza, din proiectul
cãruia m-am inspirat ºi eu. Este cã cele mai multe din ideile principale ºi o sumã
din cele secundare, atât din legea dlui Ionescu din 1893 asupra învãþãmântului
primar, cât ºi din proiectul sãu din 1895 asupra învãþãmântului secundar ºi
superior, sunt luate, cu prefaceri sau fãrã prefaceri, din proiectul dlui Sturdza de
la 1886.

Eu însã puteam sã o fac, pentru mine aceasta era logic ºi permis, pentru cã
colaborasem la el, ºi ideile mele nu se prefãcuserã în totalitatea lor de la 1886
pânã la 1898.

Dar dl Take Ionescu aparþine unui partid politic care, când a venit la putere,
a desfiinþat tot ce fãcuse dl Sturdza. E adevãrat cã curând în urmã au reînfiinþat
toate, sub firmã conservatoare. Este ºi acesta un mijloc pentru un partid, de a-ºi
face capital politic.

D-sa dar nu face deloc bine sã vorbeascã de paternitate, în chestia legii
învãþãmântului.

Dar, dlor, ca sã curmãm aceastã discuþiune odatã pentru totdeauna, eu aº
propune sã ne supunem unei încercãri; sã punem pe douã coloane, sau chiar pe
trei, proiectul d-sale, pe al dlui Sturdza ºi pe al meu. Atunci se vor vedea
asemãnãrile, ºi se va vedea cine de la cine a copiat, ºi ce a copiat. Dacã dlui
Ionescu îi convine, eu pot face încercarea, cu condiþiune, însã, cã atunci d-sa sã
recunoascã în mod definitiv ceea ce a luat de la alþii, iar nu sã tot zicã cã pretinde
cã ideile din legea de la 1898 le-am luat de la d-sa; cãci e natural cã dacã am luat
de la cineva, sã fi luat de la autorul cel mai vechi, iar nu de la d-sa.

Alaltãieri d-sa a revenit din nou asupra chestiunii. D-sa nu putea sã scape o
nouã ocazie de a mai revendica o paternitate.

ªi ºtiþi ce a revendicat? Zice cã ideea de a avea 50 de elevi în fiecare clasã,
este luatã de la d-sa. Rãmân înmãrmurit de aceastã pretenþie.

Dar aceasta era scris ºi în proiectul de la 1886, ºi dacã eu am înscris-o ºi în
proiectul de la 1896, cum pretinde d-sa cã am luat-o de la d-sa, ºi nu de la dl
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Sturdza? ªi dl Burileanu observã cu drept cuvânt cã aceastã idee era înscrisã ºi
în legea din 1864. Pretinde oare dl Ionescu cã ºi dl Sturdza la 1886 ºi legiuitorul
de la 1864 au copiat proiectul d-sale de la 1895? Aceasta ar fi pentru d-sa
culmea paternitãþii. (Aplauze).

Mai zicea dl Ionescu cã tot din proiectul sãu s-a luat ideea ca un profesor
sã-ºi completeze orele de curs în mai multe ºcoli.

Dar, dlor, aceastã idee, figureazã pentru prima oarã în proiectul din 1886,
ºi dl Ionescu a luat-o pe de a-ntregul de acolo. Cu ce curaj dar vine d-sa acum
sã o revendice ca fiind a sa?

A mai zis cã clasa de comerþ la ºcolile secundare de fete, o prevãzuse ºi d-sa
în proiectul sãu; cã anul trecut a susþinut ca sã se prevadã în lege ºi cã eu nu am
voit, iar acum revin cu dânsa. Dar aceasta nu poate dl Ionescu sã o revendice ca
idee a sa; organizarea aceasta existã în Belgia, în Grecia ºi în alte pãrþi, la ºcolile
de bãieþi, ºi a fost cerutã ºi în Franþa pentru ºcolile de fete; ºi dacã eu nu am
admis-o anul trecut, este cã legea ce se discuta atunci nu se ocupa deloc de
învãþãmântul comercial, ºi nu ar fi avut niciun sens ca sã se prevadã într-însa o
singurã clasã comercialã, numai la un fel de ºcoli.

Precum vedeþi, dlor, dl Ionescu nu are noroc cu revendicãrile sale de pater-
nitate. Cred cã ar fi bine sã renunþe la dânsele, ºi sã caute altceva. (Aplauze).

Tot în ordinea aceasta de idei, relevez un cuvânt zis de dl Stolojan. D-sa,
dupã ce a combãtut legea timp de douã zile, a încheiat zicând:

„Organizarea învãþãmântului profesional elementar mie îmi aparþine; ideea
este a mea, pentru cã eu am însãrcinat pe dl inspector Hazu sã-mi facã un ra-
port, pe care mi l-a fãcut, ºi în care se gãseºte expusã aceastã idee.“

Este foarte exact cã existã un asemenea raport al dlui Hazu, cã am avut
cunoºtinþã de dânsul, ºi cã în el se fac propuneri pentru înfiinþarea unor ºcoli
elementare de agriculturã, fãrã a se atinge însã în el chestia ºcolilor elementare
de meserii.

Dar, dlor, amintesc cele zise de mine adineauri: eu m-am silit, în aceastã
lege, ca ºi în cea de anul trecut, sã utilizez toate ideile emise asupra materiei
dupã ce le-am apropiat scopului ce aveam în vedere. Ce ar fi zis dl Stolojan,
dacã eu aº fi prezentat acest proiect, fãrã sã fi citit raportul dlui Hazu?

Desigur m-ar fi criticat. Cum se potriveºte dar acum critica d-sale, cã de ce
l-am citit ºi utilizat?

Dlor, este un adevãr banal pentru oricine are cea mai micã idee de ºtiinþele
psihologice, cã ideile, ca ºi materia, nu se creeazã din nimic. Orice idee procede
de la o altã idee, emisã cine ºtie de unde ºi în ce împrejurãri. Meritul cuiva stã
întru a elabora ideile primite de dânsul, a le combina, a le perfecþiona ºi a pre-
zenta un sistem logic, în care propria sa personalitate, sã aibã ºi partea sa de ac-
þiune. Cine se laudã cã a inventat el, din nimic, teorii ºi sisteme, nu meritã niciun
crezãmânt, pentru cã nu este om serios; ºi eu nu am avut niciodatã pretenþia de
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a fi inventat sisteme numai din capul meu, fãrã niciun fel de preocupare de
ideile manifestate în jurul meu, rezultate din experienþa ºi observaþiile altora. În
aceastã privinþã, situaþia mea este foarte clarã, pentru cã eu nu m-am ascuns
niciodatã cã aºa procedez, ºi nu am fãcut ca alþii care-ºi atribuie pânã ºi pater-
nitatea ideilor altora.

Dar, dupã ce dau la o parte aceastã obiecþiune a dlui Stolojan, rãmâne sã mi
se lãmureascã o nedumerire.

Eu vãd cã raportul dlui Hazu s-a publicat în Buletinul Ministerului de
Domenii cu Nr. 8 ºi 9 din 16 decembrie 1896 ºi 15 ianuarie 1896.

Dar, dl Stolojan a venit ca ministru de domenii la 31 ianuarie 1897. Cum se
face cã d-sa a putut sã dea dlui Hazu ordine de a-i face rapoarte, pe când
ministru era dl Aurelian?

Aº fi dar în drept sã întorc dlui Stolojan învinovãþirea ce mi-o fãcuse mie,
cã m-am amestecat sã fac un proiect de lege asupra unei materii ce era în resor-
tul ministerului sãu; cãci ºi d-sa ar urma cã s-a amestecat în afacerile ministe-
rului, pe când era condus de dl Aurelian. Dar este o deosebire; cãci, între cole-
gii din acelaºi minister ar mai merge acest lucru; dar sã te amesteci în ministerul
cuiva cu care nu eºti coleg, ºi sã dai ordin ºi însãrcinãri funcþionarilor acelui
minister, aceasta mi se pare nepotrivit.

E adevãrat cã poate dl Stolojan face confuziune; cãci altfel nu s-ar putea
explica cum d-sa ar putea sã combatã cu atâta putere un sistem care i-ar aparþine
tot d-sale.

* * *

Dlor, acum ar trebui sã viu la obiecþiunile de fond asupra legii însãºi; pentru
ca pânã aici n-am vorbit decât de obiecþiuni alãturi cu legea. Adversarii pro-
iectului au vorbit de chestiuni cu totul accesorii, ca chestiunea administraþiunii
ºcolilor, însã au lãsat la o parte învãþãmântul însuºi.

Îmi veþi da voie dar sã fiu ºi eu scurt, fiindcã mai toate observaþiunile ce au
fãcut dlor sunt chestiuni de detaliu, care vor veni în discuþiunea pe articole, mai
ales cã unii oratori au ºi anunþat cã vor lua cuvântul la fiecare articol, pentru a-ºi
spune pãrerea lor.

Este însã o observaþiune mai generalã, care s-a fãcut, ºi la care trebuie sã
rãspund. S-a zis: o lege ca aceasta, trebuia fãcutã dupã lungi anchete, dupã lungi
cercetãri. Ar fi trebuit sã se facã deocamdatã numai încercãri ºi experienþe, iar
nu sã se organizeze un învãþãmânt complet.

Este ceva specios în aceste afirmãri; dar este o mãsurã în toate. Apoi, ce
facem noi de 35 de ani încoace, decât anchete ºi experienþe? Cum? Anchetã se
cheamã numai dacã ai volume groase pline cu cifre?

Dar rezultatul experienþei noastre zilnice ºi a nevoilor care strigã la uºã, nu
face cât o anchetã? Când vedem cã þãranii astãzi arã pãmântul, zgâriindu-l doar
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la suprafaþã, când grâul lui este plin de bãlãrii ºi cântãreºte abia 55 libre, acestea
mai au trebuinþã de anchete ca sã fie constatate ºi ºtiute?

Când vedem cã 89 la sutã din meserii sunt în mâna strãinilor, ºi când la þarã
vedem cã nu sunt mai deloc meseriaºi români, trebuie sã stau sã fac anchete ca
sã ºtiu ce învãþãmânt trebuie sã creez?

Dlor, sunt nevoi strigãtoare la care trebuie sã rãspundem imediat.
Când vom sta noi sã facem de acum înainte anchetele, pânã sã se termine

ele, nu vom mai avea ce îndrepta.
Dar nu vedeþi cã pe terenul agricol nu mai putem lupta din cauza modului

defectuos cum se lucreazã pãmântul? Mai avem nevoie de anchete ca sã ni se
dovedeascã acest lucru? Apoi America ºi Australia au sã ne aºtepte pe noi pânã
vom termina noi anchetele noastre?

Acum câþiva ani, tot mai aveam câþiva industriaºi români, dar acum, dupã
statistica pe care ne-a citat-o dl Dobrescu, 89% din meseriaºi sunt evrei, 4 sau
5% alte naþionalitãþi, ºi numai restul români.

Vreþi sã aºteptãm ca sã disparã ºi aceºtia, ºi pe urmã sã ne apucãm a refor-
ma învãþãmântul nostru profesional? (Aplauze). Dlor, anchetele au ºi ele rostul
lor. Prin anchete ºi statistice, trebuie sã urmãreºti dezvoltarea nevoilor pentru a
le satisface cât mai bine posibil.

Dar când nu ai nimic, trebuie sa faci ceva, dupã trebuinþele constatate ale
timpului.

Trebuinþele noastre de astãzi sunt perfect cunoscute; ne dãm foarte bine
seama de ele, ºi nu avem nevoie sã pierdem ani întregi în cercetãri ºi anchete,
în care timp vom pierde ºi ce mai avem, numai pentru satisfacerea de a ºti cã
pierim conform prescrierilor ºtiinþei. Dacã vrem sã trãim noi, trebuie sã ne pu-
nem pe lucru, fãrã întârziere, imediat.

Dl Take Ionescu cu deosebire a fost unul din aceia care insistau cã nu
trebuie sã facem nimic decât dupã lungi încercãri. Pot sã-i rãspund cã eu unul
n-am pierdut vremea ºi am intrat de la început pe calea aceasta. La câteva sãptã-
mâni dupã ce am venit la minister, am înfiinþat ºcoalele de la Focºani ºi Drãgã-
ºani, iar anul trecut pe cea de la Târgul Ocna, ca încercare negreºit, cãci nu am
pretenþia de a fi creat un învãþãmânt profesional, prin înfiinþarea a douã-trei
ºcoli de acest fel.

Dar dl Take Ionescu de ce nu a fãcut asemenea încercãri? D-sa a stat patru
ani la minister, dupã cum de atâtea ori cu mare satisfacþie ne-a amintit.

D-sa are înscrisã în legea d-sale asupra învãþãmântului, primar de la 1893
înfiinþarea de ºcoli primare superioare, cu tendinþe practice, întocmai dupã cum
spunea d-sa ieri, cã trebuie sã facem noi ca încercare. Nu mai discut paternitatea
acestei idei, cãci iar l-am încurca. În tot cazul, d-sa desigur cã nu va lipsi sã re-
vendice ºi aceastã idee ca fiind a d-sale, deºi, ºi ideea ºcolilor primare supe-
rioare tot dl Sturdza este cel dintâi din þarã care a înscris-o în proiectul sãu.

Parlamentare (1895–1899) / 229

+Opere_vol_IV_final.qxd  11/22/2009  4:23 PM  Page 229



Dl Ionescu a trecut în legea sa aceastã idee pe care a gãsit-o într-un proiect
anterior, dar nu ºi-a dat seama de însemnãtatea acestei creaþiuni a dlui Sturdza
ºi, deºi au mai trecut trei ani de la votarea legii din 1893 pânã la ieºirea din
minister a dlui Ionescu, d-sa a lãsat uitatã ºi pãrãsitã aceastã excelentã idee, care
cuprindea în germen învãþãmântul profesional elementar ºi nu a fãcut nici mãcar
o singurã încercare de realizare spre a înfiinþa una singurã din ºcolile primare
superioare, cu a cãror concepþie am absoluta siguranþã cã nu va lipsi de a se
lãuda. D-sa ne cere nouã sã facem încercãri. Ei bine, noi am fãcut încercãrile, ºi
pentru aceasta nu am lãsat sã se piardã nicio zi. Dar d-sa de ce nu le-a fãcut? La
aceastã întrebare, nu se poate da decât unul din aceste trei rãspunsuri: ori dl
Ionescu a copiat lucrul de la dl Sturdza, fãrã sã-i înþeleagã rostul, ºi odatã copiat
a rãmas încurcat cu dânsul, ºi l-a pus la o parte; ori cã vreunul din colegii sãi va
fi pus piciorul în prag, cum se exprima d-sa, ºi nu-i va fi permis a se atinge de
niºte ºcoli cu caracter profesional, ceea ce ar explica pânã la un punct ºi pentru
ce d-sa a lãsat în aºa de completã pãrãsire ºcolile profesionale de fete; ori cã ºi-
a dat pe urmã seama de marea însemnãtate a acelui fel de ºcoli ºi a dat înapoi
tocmai din cauza influenþei covârºitoare ce ar fi avut ele asupra direcþiunii
dezvoltãrii ulterioare a stãrii noastre economice. Despre aceastã din urmã
probabilitate voi mai zice un cuvânt mai pe urmã.

Oricum ar fi, dupã dl Take Ionescu noi ar trebui sã aºteptãm pânã ce dlor,
întorºi la guvern, vor avea bunul plac de a face încercãrile dlor, pentru care le
vor trebui desigur 20 sau 30 de ani, de vreme ce în trei ani nici nu au putut sã
le înceapã.

Aceasta nu o putem admite. Noi suntem datori sã rãspundem la o trebuinþã
imediatã a þãrii, ºi sã creãm mijloacele de a o satisface. (Aplauze).

De altminterea, nu aceasta este singura dovadã de modul cum dl Take Io-
nescu ºi-a înþeles rolul sãu de reformator.

Este uºor sã faci o lege, sã înscrii într-însa lucruri frumoase, luate din
dreapta ºi din stânga; dar mai trebuie sã cunoºti bine rostul lor, ºi sã ºtii sã le
realizezi. Cãci, ca sã faci o reforma, trebuie sã ai mai dinainte tras întregul plan
al ei, care sã îmbrãþiºeze, nu numai prezentul dar ºi viitorul.

Faptul cã dl Ionescu nu s-a gândit mãcar sã realizeze instituþiunea ºcoale-
lor primare superioare cu tendinþa practicã, este o dovadã cã nu ºi-a dat seamã
de însemnãtatea lor, de unde urmeazã cã aceste ºcoli nu ocupã un loc determinat
în planul reformei d-sale; sau poate chiar cã acest plan nu exista.

Tot aºa constatãm lipsa unui plan ºi în ceea ce priveºte învãþãmântul secundar.
Este ºtiut cu ce furoare, în tot timpul ministerului sãu, dl Ionescu a înfiinþat

ºcoli secundare ºi clase divizionare în toate pãrþile, chiar acolo unde nu trebuia,
ca ºi când dezvoltarea aceasta exageratã a învãþãmântului secundar intra în
cadrul ideilor partidului conservator, ºi în orice caz în planul de organizare ºi de
reformã al dlui Take Ionescu.
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Ce se întâmplã însã? Când dl Ionescu vine cu proiectul sãu de lege de la
1895, constatãm cu surprindere cã d-sa propune mãsuri pentru înfrânarea ºi
restrângerea învãþãmântului secundar, dupã ce tot d-sa fusese cauza nemãsuratei
lui dezvoltãri. (Aplauze).

Este logic aceasta? ªi ce puteam noi deduce din aceastã neconsecinþã a dlui
Ionescu, decât cã d-sa nu a avut de la început o idee clarã a reformei, pe care o
anunþa chiar din noiembrie 1892, ºi cã planul sãu de reformã, dacã l-a avut, ºi
l-a format chiar în timpul realizãrii lui. Sã ne dea voie d-sa a-i spune cã nu aºa
se fac reformele de talia celei întreprinse de d-sa.

Dlor, dupã cum am spus, asupra fondului legii însuºi, observaþiunile fãcute
sunt foarte puþine ºi foarte superficiale, ºi de aceea ºi rãspunsul meu în aceastã
parte va fi foarte scurt. Aºa, în ceea ce priveºte partea principalã a legii ºi partea
sa originalã, adicã în privinþa învãþãmântului profesional elementar, dl Take
Ionescu s-a mãrginit a zice cã ar fi o glumã sã stea sã-l discute.

Dacã este aºa, voi zice ºi eu cã ar fi o glumã sã stau sã-i rãspund; cãci ce
alt aº putea rãspunde la un astfel de argument? Mi-aº permite numai sã întreb
pe dl Take Ionescu cã, dacã numai atâta avea de spus în privinþa unei legi de
asemenea importanþã, pentru ce a mai luat cuvântul. (Aplauze).

La celelalte observaþii izolate ce s-au mai fãcut asupra a diverse puncte din
proiect, voi rãspunde atunci când vor veni în discuþie articolele respective.

Nu mã pot opri însã de a rãspunde la preocuparea dlui Aurelian, care crede
cã învãþãmântul profesional elementar nu va da niciun rezultat, pentru ca
poporul nostru nu este propriu pentru dânsul.

D-sa a mai spus cã mica industrie, pe care cãutãm s-o înfiinþãm, nu va putea
trãi faþã de industria mare.

La aceasta îi rãspund cã fiecare lege socialã trebuieºte înþeleasã în între-
gimea ei. Nu trebuie sã se ia numai un detaliu, ºi de la dânsul sã se conchidã pe
urmã la generalitate. Este evident cã un fabricant de fier care ar avea numai doi
lucrãtori, nu va putea sã lupte cu o uzinã ca aceea de la Creuzot.

Dar scopul felului de industrie la a cãrei înfiinþare tinde proiectul nu este de
a lupta contra industriei celei mari. Scopul nostru este de a forma educaþiunea
industrialã ºi agricolã a þãranului ºi a stratelor populare, pentru a le da mijloace
de câºtig ºi de îmbunãtãþire a soartei lor materiale.

Acest fel de industrie, nu numai nu va fi antagonistã industriei celei mari,
dar, din contrã, va realiza condiþia principalã, indispensabilã pentru fundarea ºi
dezvoltarea ei, pentru ca va forma materialul, pasta din care industria mare îºi
va forma lucrãtorii sãi, ºi-i va pregãti terenul pentru implantarea ei în þarã. Cãci
cum voiþi sã se dezvolte industria într-o þarã în care lipseºte spiritul industrial?

Se teme dl Aurelian cã industria micã, casnicã, pe care vrem sã o dezvoltãm
noi, nu va putea trãi în faþa industriei mari. Dar în strãinãtate avem dovezi cu
sutele cum cã o asemenea temere nu este fondatã.
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Cine nu ºtie cã jucãriile de Nürenberg, care fac principalul obiect de comerþ
al acestui bogat oraº, sunt fabricate de þãranii de prinprejurul oraºului? Dar
Elveþia? Acolo nu este þãran care în timpul iernii sã nu exercite o micã industrie:
sculptura în lemn, tâmplãria micã, ceasornicãria, dantelele, ºi o sumã altele. Tot
aºa în Suabia(65), în departamentele franceze din Est, în Tirol, în Boemia, în
provinciile renane. Pretutindeni pe acolo, industria micã este cel mai puternic
mijloc de înavuþire a claselor de jos ale societãþii, ºi în acelaºi timp alimenteazã
într-o mãsurã enormã comerþul ºi chiar industria mare. Cine a trecut mãcar o
datã pe acolo, a putut sã se convingã prin sine însuºi de aceste adevãruri.

Ei bine, aceasta voim sã facem ºi noi. Voim sã dãm þãranilor noºtri mijlocul
de a-ºi îmbunãtãþi soarta, ºi în acelaºi timp sã pregãtim terenul ºi pentru crearea
unei industrii naþionale de orice treaptã. (Aplauze).

Dl Aurelian a trecut cu uºurinþã peste aceste argumente pe care eu le-am
pus în expunerea mea de motive, ºi care socotesc cã au oarecare forþã.

Crede d-sa cã este tot una într-o þarã a se crea industrie mare din nimic, sau
a o crea din ceva?

Pentru cel care ar voi, la noi, sã înfiinþeze o mare fabricã de fierãrie tot una
ar fi dacã în þarã nu s-ar gãsi un singur fierar, [sau da cã] am avea o sumã de
oameni care sã ºtie a mânui ciocanul ºi cleºtele? Nu cred cã dl Aurelian va putea
susþine acest lucru.

În privinþa organizaþiunii pe care proiectul o dã ºcolilor profesionale, atât
celor elementare cât ºi celorlalte, adversarii proiectului au vorbit foarte puþin,
deºi cred cã ar fi meritat mai multã atenþiune.

Eu þin însã sã pun în evidenþã silinþele ce mi-am dat, pentru a nu lãsa ca
aceste ºcoli sã pãcãtuiascã, ca pânã acum, prin exces de teorie, ºi pentru a le da
pe cât a fost mai mult posibil caracterul practic. De aceea vã rog sã observaþi cã
pretutindeni este prevãzut anume în lege numãrul de ore de teorie, peste care nu
este permis a se trece. Programelor li s-a dat în mãsurã cea mai largã posibilã
caracterul practic.

ªi în fine, am cãutat peste tot a face ca ºcolarii sã se considere chiar de la
început ca niºte adevãraþi lucrãtori, care muncesc pentru ca sã câºtige.

De aceea i-am pus mai peste tot la parte în beneficiile ºcoalei; nu atâta
pentru banii ce vor câºtiga, cât pentru a-i deprinde cu ideea cã trebuie sã lucreze
nu numai ca sã înveþe, dar ºi pentru ca sã câºtige.

S-a zis însã cã va fi imposibil a se realiza câºtigul de 70 lei pe an, care pre-
supun eu cã-l va putea avea un ºcolar din cursul elementar. Fie, dlor, ºi mai
puþin; dar ceea ce pentru mine e principal, este ca industriaºul elev sã aibã ideea
cã trebuie sã câºtige ceva. Eu socotesc cã unul din principalele caractere ale
învãþãmântului practic, este a îndrepta mintea copilului asupra practicei
lucrurilor aºa cum se petrec, pentru ca ºcolarul însuºi, fãrã îmboldirea continuã
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nici a ministrului nici a directorului nici a profesorului, sã ºtie cã el trebuie sã-ºi
înveþe bine meseria, pentru ca cu dânsa sã poatã trãi în lume.

Dlor, exemple de acest mod de a lucra avem ºi pe aiurea. Ungaria, în ultimii
ani, s-a pus cu toatã puterea ca sã dezvolte învãþãmântul sãu profesional
elementar. În momentul acesta, ea are aproape patru sute de ºcoli de felul acesta,
de meserii, ºi peste o sutã de ºcoli de agriculturã.

Ungaria este o þarã a cãrei industrie dateazã mai de mult ºi este deja ajunsã
la un grad de dezvoltare destul de înaintat; ºi cu toate acestea o vedeþi fãcând
sacrificiu pentru învãþãmântul profesional elementar; cu cât mai mult trebuie sã
facem aceasta noi, a cãror industrie este încã în faºã.

Este însã o altã þarã, a cãrei stare economicã este mai uºor de comparat cu
a noastrã, ºi al cãrei exemplu este conchizãtor; aceea este Rusia.

Acum câþiva ani Rusia n-avea industrie de loc.
Dl Aurelian, dacã nu mã înºel, ne vorbea despre numãrul mare al uzinelor

din Rusia.
Astãzi ºtiu ºi eu cã sunt, dar acum câþiva ani nu erau, ºi nu era în Rusia nici

industria micã, ºi mai deloc industria casnicã.
Ei bine, ºtiþi ce a fãcut ea? A cãutat sã înfiinþeze câte o ºcoalã elementarã

de meserii în fiecare sat, ºi rezultatul dobândit este admirabil. Sunt regiuni în-
tregi care s-au dezvoltat numai în câþiva ani. În jurul Moscovei, toatã þara s-a
transformat ca prin farmec. Sunt pe acolo sate întregi care se înavuþesc din
exercitarea unei singure industrii.

Este unul al cãror locuitori trãiesc opt luni pe an cu industria croitoriei, ale
cãrei producte le vând la târg, iar restul de patru luni se ocupã cu agricultura;
acest sat e unul din cele mai bogate din Rusia.

Sistemul acesta l-a împins Rusia pânã la extrem, cãci a înfiinþat ºi ºcoli de
meserii ambulante, care funcþioneazã pe rând în mai multe sate, câteva luni pe
fiecare an.

Rezultatele acestor silinþe se vãd deja: ele se traduc prin avântul necom-
parabil chiar al industriei mari, care în vreo 20 de ani a ajuns de nerecunoscut.

Ei bine, gãsiþi d-voastre cã noi nu trebuie sã ne folosim de asemenea
exemple care se potrivesc atât de bine pentru þara noastrã ºi cereþi sã pierdem
încã câþiva ani ca sã facem experienþã, sã ne lãsãm sã ne ducã apa cum ne duce
astãzi, când experienþa este deja fãcutã ºi încã cu succes strãlucit? (Aplauze).

* * *

Dlor, ca sã închei aceastã vorbire, deja prea lungã, sã-mi daþi voie sã mã
opresc un moment ºi asupra ameninþãrii ce ne-a aruncat-o dl Take Ionescu, cã
dlor vor desfiinþa legea ce discutãm noi, îndatã ce vor veni la putere. Mi-amin-
tesc niºte cuvinte zise de dl Ionescu acum câþiva ani, când d-sa era ministru. Pe
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atunci, Partidul Liberal lupta contra legii minelor, care era la ordinea zilei, ºi
declara cã dacã legea se va vota sub forma propuse de guvern, ºi care dupã
pãrerea liberalilor era contrarie constituþiei, el o va preface.

Dl Take Ionescu, cu ocaziunea aceea, într-o întrunire publicã, a zis: „aceas-
ta e faptã de oameni sãlbatici, ca sã desfiinþeze ceea ce au fãcut adversarii lor“.

Îl întreb ºi eu acum: ce fel trebuie sã calificãm noi ameninþarea d-sale de a
strica un lucru, numai pentru cã d-sa nu a fost în stare sã-l facã? De altminterea,
socotesc cã ar fi prudent pentru dlor sã fie mai economi în ameninþãri de acest
fel, pentru cã e întrebarea dacã vor fi în mãsurã sã-ºi realizeze ameninþarea; iar
dacã vor realiza-o, e întrebarea: care va fi rezultatul, ºi pentru dlor, ºi pentru
þarã? Dacã legea se va putea aplica timp numai de câþiva ani, îi poftesc pe dlor
sã o dãrâme, dacã vor putea. Dacã legea nu va avea vreme sã se aplice, ºi dacã
dlor vor avea vreme sã o desfiinþeze, atunci vom avea cel puþin un lucru
câºtigat, cã se va ºti atunci în ce parte se aflã interesul adevãrat pentru clasele
muncitoare. (Aplauze).

Dlor, eu înþeleg foarte bine grija dlui Take Ionescu, ºi a amicilor d-sale
politici: partidul conservator are douã programe de guvernãmânt: Este unul
vãzut, pe care-l aratã ºi-l trâmbiþeazã în toate pãrþile, acesta serveºte pentru
vreme de opoziþie, ºi pentru ajunuri de alegeri. Cel nevãzut se cunoaºte dupã
practica de guvernãmânt urmatã de conservatori. Din el se vede cã conservatorii
veºnic au avut fricã de clasele de jos, ºi niciodatã nu au vãzut cu ochi buni o
încercare serioasã de a le ridica, intelectual ºi material. (Aplauze).

ªi înþeleg foarte bine ca sã fi intrat la grijã, când se gândesc cã s-a gãsit
poate un mijloc practic ca în câþiva ani de zile þãranul sã nu mai fie – cum sã
zic, dlor? – sã nu mai fie ce este astãzi: mai bine sã nu mai pun epitete. Aºa fiind
nu mã mir deloc sã arunce dlor ameninþãri de desfiinþare.

Noi însã avem datoria de a face tot ce e omeneºte posibil pentru binele cla-
selor muncitoare (Aplauze), fiindcã aceasta e esenþa, e fundamentul oricãrui
program liberal.

Asemenea lucruri, dlor, pot sã figureze sau sã nu figureze într-un program
serios; dar ele figureazã în inima, în convingerile adânci ale oricãrui liberal, ºi
nu trebuiesc niciun moment pierdute din vedere de partidul liberal, fãrã ca sã
renunþe la însuºi calificarea lui. (Aplauze).

Dlor deputaþi, am ajuns la capãtul vorbirii mele. Eu las soarta proiectului
de lege în voia d-voastre. Vã rog sã-l judecaþi în mod cu desãvârºire obiectiv ºi,
dacã gãsiþi cã el atinge scopul pentru care este propus, votaþi-l; dacã nu-l atinge
ºi dacã credeþi cã se poate face mai bine, respingeþi-l. (Aplauze prelungite).

(Dezbaterile Adunãrii Deputaþilor. Sesiunea 1898–1899, nr. 48, pp. 936–948.)
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Lãmuriri date în ºedinþele Camerei din 11–16 martie 1899, la
diferite articole ale proiectului de lege pentru 

învãþãmântul profesional1

La art. 2, ca rãspuns dlui N. Fleva, în privinþa dispoziþiei cã ºcoalele profesionale
se pot înfiinþa de stat, judeþe ºi comune.

Dl Spiru Haret, ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: dlor deputaþi,
desigur nu cu ocaziunea votãrii proiectului de lege ce supun deliberaþiunilor
d-voastre m-aº fi aºteptat încã la învinuiri de lipsã de liberalism. ªtiu cã aceasta
e o acuzaþie curentã, pe care adversarii noºtri o au veºnic la îndemânã în lipsã
de altceva. (Aplauze).

Eu cred cã ar fi practic ca apostolii în liberalism, care veºnic ne aruncã
aceastã învinuire, sã redijeze un manual de liberalism pe care sã-l cunoaºtem ºi
noi. (Aplauze).

Sã ºtim ºi noi ce e liberal, dupã pãrerea dlor, ºi ce nu e.
Noi pânã acum socotim cã cineva e liberal atunci când cautã sã asigure, în

modul cel mai liber posibil, libera dezvoltare a activitãþii publice: dar se vede cã
dlor au schimbat toate astea ºi au decretat cã nu e liberal cineva, îndatã ce nu
face parte din tabãra dlor.

Aºa, desigur, nu mã aºteptam la învinuirile dlui Fleva, de lipsã de
liberalism, pentru cã se prevede în lege cã se pot face ºcoli prin bunã înþelegere
între stat, comunã ºi judeþ.

Dacã nu este liberal a se face aºa, atunci trebuia, dupã dl Fleva, ca sã se
înfiinþeze ºcoalele prin poruncã de la stat: aceasta era mãsurã liberalã, dupã dl
Fleva.

Ei bine, eu nu înþeleg lucrul aºa ºi cred cã tot mai bine este de a face sã
participe toate organele depozitare ale autoritãþii publice la întreþinerea învã-
þãmântului. D-voastrã credeþi cã e mai liberal sã impunem judeþelor ºi comu-
nelor sã facã cutare ºi cutare ºcoli, decât sã le lãsãm sã le facã dupã nevoile ºi
alegerea lor?

Eu socotesc cã e destul sã-þi pui întrebarea pentru ca rãspunsul sã vinã de
la sine.

Dlor, sã-mi permiteþi sã nu mã opresc nici asupra constituþiei engleze, nici
asupra alegerilor viitoare, nici asupra sumedeniei de chestiuni, pe care dl Fleva
le-a ridicat cu ocazia acestui incident.

(Dezbaterile Adunãrii Deputaþilor. Sesiunea 1898–1899, p. 957.)

1. Se publicã numai cuvântãrile mai lungi, nu explicaþiile sumare.
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La art. 13 în care se vorbeºte rie înfiinþarea de cantine ºcolare la ºcoalele ele-
mentare de agriculturã. Vorbesc: Iancovescu, Mincu, Dobrescu-Aryeº ºi Aurelian.

Dl Spiru Haret, ministrul Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: Trec la o altã
obiecþiune, sau mai bine la o altã cerere formulatã, de dl Mincu: ca sã se prevadã
în lege ca ºefii de culturã sã ºtie româneºte.

Socotesc cã nu este de nevoie sã mai punem în lege aceastã dispoziþiune,
pe câtã vreme se ºtie cã la þarã nici copiii, nici în vãþãtorii, nu înþeleg altã limbã
decât pe cea româneascã. ªi nu cred cã vreun ministru sã fie aºa de nepriceput
încât sã numeascã în aceste posturi pe niºte oameni care nu ar ºti româneºte.
Ajung la chestiunea cantinelor.

Dlor, dl Aurelian1 dezaprobã cantinele pentru motivul cã le aprobã socia-
liºtii.

Dl P. S. Aurelian. Nu am zis aceasta.
Dl Spiru Haret, ministru al Cultelor ºi Instrucþiuni Publice: Eu aºa am

notat ºi aºa am înþeles cã cantinele sunt o instituþiune cu caracter socialist, de
vreme ce socialiºtii le-au aprobat.

Acest mod de a vedea eu nu-l împãrtãºesc: nu cred cã o idee chiar bunã
fiind, nu trebuie admisã, numai pentru cã figureazã în programul unui partid
deosebit. ªi sunt mulþumit de protestarea dlui Aurelian, pentru cã ea aratã cã nici
d-sa nu crede cã este bine a se face aºa.

De aceea, vã rog, sã credeþi cã nu m-am preocupat câtuºi de puþin sã ºtiu
dacã cantinele sunt o instituþiune admisã sau nu de socialiºti, atunci când anul
trecut am emis ideea creãrii lor.

Ceea ce am avut eu atunci în vedere a fost cã, dacã orãºenii dispun de
destule înlesniri ca sã urmeze la ºcoalã, nu este tot aºa pentru copiii de sãteni.

Copilul orãºanului circulã într-un oraº pavat, luminat în timpul nopþii,
apãrat prin zidurile înalte de vânturile groaznice ale viscolului ºi cu toate
acestea, tot s-a crezut de cuviinþã sã se facã pentru dânºii internate, unele mai
scumpe altele mai ieftine ºi unele chiar gratuite.

Dar la sate ce avem? Copilul de þãran de la vârsta de 7 ani, este obligat sã
urmeze la o ºcoalã ruralã, pânã într-o razã de 3 kilometri, împrejurul ºcoalei.

Copilul de þãran se scoalã dimineaþa la 7, strãbate un drum de 3 kilometri,
se întoarce la prânz acasã, se duce din nou la ºcoalã dupã amiazi, ºi se reîntoarce

236 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. IV

1. Petre S. Aurelian (1833–1909), economist ºi om politic. A fost ales în Parlament din
1876. A fost multe ori ministru în timpul guvernãrii liberale cu I. C. Brãtianu. În noiembrie
1890 a fost preºedinte de consiliu (în timpul afacerii mitropolitului Ghenadie). Retrãgân-
du-se de la guvern în 1897, a format o dizidenþã liberalã (aºa numiþii drapeliºti, dupã titlul
ziarului lor „Drapelul“, care mai toþi au reintrat în partid). În aceastã situaþie se gãsea el în
1899, când se discuta proiectul propus de Haret.
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acasã seara. În total, distanþa de strãbãtut pentru dânsul este de 12 kilometri pe
zi. Copilul de sãtean strãbãtând drumul acesta, este în pericol a cãdea victimã
bestiilor sãlbatice; trebuie sã înfrunte intemperiile cele groaznice ale iernii; rãu
îmbrãcat ºi rãu hrãnit. ªi ne mai mirãm noi cã ºcoalele noastre rurale stau pustii?
Cum voiþi d-voastrã sã nu rãmânã pustii? Când pe copilul nostru de la oraº îl
doare capul dimineaþa, mama sa nu-l lasã sã se ducã la ºcoalã, ºi pretindem ca
pãrintele de la þarã sã trimitã pe copilul sãu la ºcoalã cu primejdia vieþii lui?

Ei bine, am vrut sã micºorãm pe cât posibil aceste greutãþi, ºi înfiinþarea
cantinelor acest scop îl are. Puþin mã importã pe mine dacã aceastã creaþiune
este socialistã sau nu. Eu nu mã uit decât la aceea cã înlesneºte realizarea
scopului legii de la 1896.

ªi pentru a face aceastã constatare, daþi-mi voie sã vã spun cã nu este decât
un an de când aceastã idee a fost aruncatã de mine, ºi modul cum a fost primitã
de public mã scuteºte de orice comentarii. ªi pentru a vã dovedi cât de utile sunt
cantinele, vã voi spune numai o cifrã.

În judeþul Vâlcea, judeþ relativ sãrac, s-au înfiinþat de la noiembrie pânã acum
72 de cantine. ªi ºtiþi care este efectul? Anul trecut la epoca aceasta a anului,
aveam în ºcoli 5.800 copii, anul acesta avem 8.400, adicã cu 50% mai mult.

Vedeþi, în ce mãsurã, aceastã instituþie favorizeazã aplicarea obligativitãþii
învãþãmântului.

Dar, dlor, pentru ce socotiþi d-voastrã cã o cantinã ºcolarã este o instituþiune
mai anormalã decât un internat de bursieri pe lângã un liceu? Natura ambelor
instituþii, este exact aceeaºi. Dar socotesc cã este mai uman sã faci o cantinã
pentru unii copii de sãteni, decât un internat pentru cei din oraºe, care trãiesc în
condiþiuni mult mai uºoare. 

În privinþa cheltuielilor, socotesc cã atunci când un lucru se gãseºte absolut
necesar, trebuie sã punem chestiunea cheltuielilor în al doilea plan, mai cu
seamã când cheltuiala este aºa de minimã: cãci contul pe an al unei cantine este
abia de 7 pânã la 800 de lei.

Vã aduceþi aminte cã s-a susþinut în aceastã Camerã, de cãtre persoane
autorizate, înfiinþarea de internate rurale pentru a favoriza frecventarea ºcoa-
lelor rurale. Negreºit cã nimeni n-ar fi zis nimic dacã noi am fi înfiinþat ase-
menea internate, fiindcã lumea este deprinsã cu aceastã idee. Pentru ce dar, se
mirã cineva cã noi înfiinþãm cantine, al cãrui scop este aproape acelaºi ca ºi al
internatelor, ºi care reclamã cheltuialã mult mai micã?

(Dezbaterile Adunãrii Deputaþilor 1898–1899, p. 971.)

+Opere_vol_IV_final.qxd  11/22/2009  4:23 PM  Page 237



* * *

Contra art. 30 care stabileºte gradele învãþãmântului meseriilor: elementar, inferi-
or ºi superior, vorbeºte I. C. Grãdiºteanu, criticând împãrþirea din proiect.

Dl Spiru Haret, ministru al Cultelor ºi Instrucþiuni Publice: dlor deputaþi,
constat cã de când a început discuþiunea acestei legi aceasta este prima datã cã se
face o discuþiune de fond asupra ei, aceea fãcutã de dl Grãdiºteanu1 ºi-mi pare
bine de aceasta: cãci acum pentru prima oarã mi se oferã ºi mie ocaziunea de a
rãspunde unei observaþiuni de fond. În adevãr, în discuþiunea generalã, dupã cum
am mai spus, s-a vorbit despre trecerea ºcolilor de la un minister la altul ºi despre
alte chestiuni secundare sau afarã din lege. Însã despre fondul legii nu.

Vin la observaþiunea dlui Grãdiºteanu, ºi mã voi sili sã merit ºi eu laudele
pe care le dau dlui Grãdiºteanu, pentru conciziunea sa.

Dl Grãdiºteanu a zis cã autorii legii n-au avut o concepþiune lãmuritã ºi
n-au studiat lucrul îndestul. Vã rog sã credeþi dlor, cã vã respect prea mult,
pentru ca sã aduc înaintea d-voastrã lucruri pe care nu le cunosc ºi pe care nu
le-am studiat îndestul.

Dl I. C. Grãdiºteanu. În materie de profesiuni nu puteþi sã cunoaºteþi totul.
Dl Spiru Haret, ministru al Cultelor ºi Instrucþiuni Publice: Eu, dlor, mã

ocup nu de câteva luni cu chestiunea asta, ci de ani întregi ºi nu am venit sã aduc
legea aceasta prin surprindere, nici pentru mine, nici pentru d-voastrã.

Dacã sistemul este sau nu criticabil, aceasta este chestie de apreciere. Mulþi
din prietenii noºtri o socotesc bunã. D-voastrã o socotiþi rea, fiecare are opi-
niunile lui.

Dl Grãdiºteanu spune: sistemul propus în art. 30, e arbitrar ºi costisitor. Dar
amândouã aceste învinuiri nu sunt deloc meritate. Cã e sistemul arbitrar. Apoi
de ce numiþi d-voastrã arbitrar un sistem care e lãmurit, explicat ºi justificat, atât
în lege cât ºi în expunerea de motive?

Binevoiþi a citi art. 31 care explicã obiectul învãþãmântului elementar, art.
38 care explicã pe acel al învãþãmântului inferior ºi art. 53 relativ la învãþã-
mântul superior.

Eu cred cã scopul fiecãruia e precizat destul de clar.
Învãþãmântul elementar se ocupã de industria micã, mai ales cea casnicã,

care nu e exercitatã în mod industrial – e spus chiar cuvântul: – aceea pe care o
exercitã cineva în casa lui, în timpul când nu are ce face, iar nu ca negustor sau
ca industriaº de meserie.

238 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. IV

1. Ion C. Grãdiºteanu (1861–1932), membru al partidului conservator, ales de multe ori
în parlament, mai târziu ºi ministru, – s-a fãcut cunoscut mai ales prin discursurile sale în
chestiunea naþionalã, a fost preºedinte al Ligii culturale etc.
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Scopul învãþãmântului inferior este din contra, de a învãþa meseria cu scop
industrial. Prin urmare, nu puteþi sã-mi cereþi sã contopesc aceste douã feluri de
învãþãmânt la un loc.

Când e vorba de învãþãmântul de grad superior, dl Grãdiºteanu se întreabã:
ce rost va mai fi având ºi aceasta? La aceasta rãspund cu exemplul ºcoalei de
meserii din Bucureºti, care ne dã mecanici de preciziune, ºi va trebui sã ne dea
ºi lucrãtori electricieni ºi contra maeºtrii. Sunt astãzi multe industrii de acestea
mai savante, pe care nu le poate cineva învãþa în acelaºi fel cum poate învãþa o
industrie de ordine inferioarã. Nu e aceeaºi educaþiunea profesionalã pe care o
dãm unui dulgher, cu aceea pe care o dãm unui mecanic, unui ajusteur, sau unui
lucrãtor electrician.

Pentru aceste din urmã meserii se cer oarecare cunoºtinþe teoretice, pe care
de la cel dintâi nu e nevoie sã le cerem. Un lucrãtor cojocar, un lucrãtor croitor,
nu are nevoie de niºte cunoºtinþe teoretice, de care nu se va servi mai târziu.

Dl Grãdiºteanu mai spune cã nicãieri nu este sistemul ce propunem noi.
încã o afirmare necontrolatã. A cui e vina dacã mã puneþi din nou în poziþie a vã
spune cã vã înºelaþi? Tot aºa s-a întâmplat, vã aduceþi aminte, în discuþia
generalã. Vã aduceþi aminte, cu câtã stãruinþã, cu câtã energie, se susþinea cã
nici în o þarã din lume ºcolile tehnice nu depind de Ministerul Instrucþiei. V-am
dovedit cu prisos cã cine se înºela nu eram eu, ci tocmai adversarii, care vorbeau
cu atâta siguranþã despre lucrurile pe care nu le controlaserã în de ajuns.

Tot aºa sunt silit sã fac ºi acum cu dl Grãdiºteanu. Aº putea sã-i dovedesc
ºi d-sale cu exemple, luate nu din o þarã ori douã, ci din cele mai multe, cã
învãþãmântul meseriilor se predã în ºcoli elementare, medii ºi superioare.

Neavând însã cu mine documentele necesare, cãci nu mã aºteptam cã voi
avea nevoie de ele, mã voi mulþumi cu exemplul Franþei.

Acolo sunt ºcoli de toate gradele posibile: nu de trei ci de 30 grade, pentru
cã acolo învãþãmântul nu e clasat, ºi sunt ºcoli de toate gradele posibile, de la cele
mai elementare, pânã la cele superioare de contra-maeºtri, care reclamã încã câte
patru ani de lucru, pe lângã terminarea unei ºcoli profesionale mai inferioare.

Am o carte de care s-a servit ºi dl Ionescu, ºi în care se aflã o enumerare de
300 de pagini de aceste ºcoli.

Împrejurarea care a putut sã înºele pe dl Grãdiºteanu ºi pe amicii sãi este cã
în Franþa învãþãmântul profesional nu este ordonat ºi clasificat, fiindcã el nu
este înfiinþat în virtutea unei legi, ºi prea puþin existã ca învãþãmânt de stat,
deoarece majoritatea ºcolilor profesionale sunt înfiinþate din iniþiativã privatã.

Dar dacã în Franþa este aºa, noi nu putem sã lãsãm ca învãþãmântul profe-
sional sã se creeze numai din iniþiativã privatã, potrivit unor trebuinþe pe care
un particular nu le poate aprecia destul de just, ci din punctul sãu de vedere in-
dividual.
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Franþa are o industrie foarte veche, care dateazã dinainte de Sully1 ºi de
aceea, când ea ºi-a fãcut ºcoli profesionale, nu a fost pentru a crea industria, ci
pentru a rãspunde la trebuinþele unei industrii deja existente.

La noi problema se prezintã sub aspectul opus. Noi avem nevoie de ºcoli
profesionale, pe de o parte pentru a contribui la înfiinþarea unei industrii, care
este abia în formaþiune, dar mai cu seamã pentru a prepara terenul, pentru a
infiltra gustul industriei ºi încrederea într-însa.

Nu se cuvine dar ne adresãm la þãri înaintate în industrie, ca sã luãm exem-
plul de la dânsele, pe câtã vreme modul nostru de a fi în aceastã chestiune este
cu totul diferit de al lor. Eu, dãunãzi, am citat exemplul unei þãri ale cãrei con-
diþiuni economice se potriveau mai bine cu ale noastre ºi care în foarte scurt
timp a realizat progrese extraordinare, graþie unor mãsuri analoge cu acele pe
care le propunem ºi noi. Þara aceasta, este Rusia. Acolo, ca ºi la noi astãzi, nu
exista în popor gustul industriei, iar industria micã lipsea mai de tot. Ruºii au
înfiinþat atunci ºcoli elementare de meserii, de tipul cel mai simplu posibil, au
înfiinþat chiar un tip de ºcoalã ambulantã.

Ei bine, aceasta este ceea ce propunem ºi noi sã facem, propunem sã avem
ºcoli de acestea în toate colþurile þãrii, pentru ca astfel sã sãdim gustul profe-
siunilor peste tot.

Iatã care este rostul ºcoalelor profesionale elementare, care nu trebuiesc
confondate cu celelalte prevãzute în proiect. Cât pentru ºcolile superioare, rog
pe dl Grãdiºteanu sã nu se tulbure, fiindcã ºtie bine cã multã vreme nu va fi
nevoie sã mai înfiinþãm altele.

Avem astãzi douã ºcoli superioare de meserii, una în Bucureºti ºi una la
Iaºi, ºi pot zice ºi una la Craiova, întreþinutã de judeþ ºi care stã destul de bine.

Aceste trei cred cã vor fi de ajuns pentru mult timp.
Dl Grãdiºteanu spunea cã partea financiarã a proiectului n-a fost bine

studiatã. Dacã d-sa ar fi citit cu atenþiune expunerea de motive, ar fi vãzut cã
mai mult de jumãtate din ea se ocupã de chestiunea financiarã.

Vãd cã dl Grãdiºteanu dã din cap, semn cã socotelile mele nu l-au sa-
tisfãcut.

Face omul ce poate, ºi dacã nici la cifre n-am avut norocul sã-l conving,
trebuie sã renunþ la speranþa de a-l mai convinge în altele.

Dlor, eu cred cã tocmai partea financiarã a proiectului, este aceea care
meritã mai puþinã criticã.

Dl Grãdiºteanu ne propune un sistem, care ar fi costat pe stat, mai multe
milioane pe an. Ca sã vã convingeþi, sã facem o micã socotealã.

Noi avem 3.500 de ºcoli rurale, ºi numãrul lor va trebui sã se urce pânã la
cel puþin 7.000.
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Sã vorbim însã, nu pentru 7.000 de ºcoli, ci sã luãm ca bazã numãrul actual
de 3.500.

Noi, astãzi la o ºcoalã ruralã, avem, de regulã, un singur învãþãtor pentru
toate clasele, ºi sunt 5 clase.

Pânã mai deunãzi, aceºti învãþãtori erau siliþi sã facã lecþiuni cu 5 clase, cu
5 serii de ºcolari deodatã, aºa cã, deºi numãrul de ºcolari este destul de mic
într-o ºcoalã ruralã, el trebuia sã facã într-o zi 5 serii de lecþiuni.

Ministerul, preocupat de aceastã stare de lucruri, a studiat lucrul acum doi
ani, împreunã cu consiliul general, ºi a gãsit un mijloc care reduce munca
învãþãtorilor cu 40% ºi iatã cum: Cursul a fost împãrþit în trei diviziuni. Clasa I
formeazã diviziunea I-a: Clasa a II-a cu a III-a, diviziunea II-a: ºi clasa a VI-a cu
a V-a, diviziunea III-a. ªcolarii din fiecare divizie, fac lecþiuni în acelaºi timp.

Nu are interes pentru d-v, sã vã explic mai de aproape care este mecanismul
sistemului. Rezultatul însã este cã învãþãtorii fac lecþiuni cu trei divizii, în loc
de a face cu 5.

Vedeþi, dar, chestia aceasta a reducerii muncii învãþãtorilor este una din
acele care ocupã pe ministru, ºi sunt fericit cã în timpul meu s-a putut gãsi
aceastã soluþiune, care reduce mai la jumãtate, munca lor de altãdatã. Dar aºa
fiind, cum am putea acum sã ne întoarcem înapoi, ºi sã mãrim iarãºi munca
învãþãtorilor la ceea ce a fost mai înainte, ba încã ºi la mai mult?

Pentru cã, dacã ar fi sã introducem învãþãmântul meseriilor, dacã ar fi ca
copiii sã producã lucruri de un caracter curat industrial…

Dl I. Grãdiºteanu: Ca dulgheria.
Dl Spiru Haret, ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: Aºa ceva – atunci

pe cine ar trebui sã punem sã le dea acest învãþãmânt? Dl Grãdiºteanu zice cã tot
pe învãþãtor, – dar de unde ar mai lua el timpul necesar ºi pentru aceastã îndatorire?

Mai este încã o chestie gravã în sistema ce propune dl Grãdiºteanu: aceea
a vârstei copiilor.

Pãrerea generalã este ca, în niciun caz, sã nu se supunã copiii mai mici de
10 ani la munca industrialã. Dar copiii din clasele primare nu au, în genere, mai
mult de 12 ani: ei, dar ar fi improprii pentru cele mai multe meserii, ºi în special
pentru cea mai importantã, pentru agriculturã.

Pentru toate motivele, dar, ar trebui ca învãþãmântul agriculturii sau al
meseriilor sã fie dat de un învãþãtor deosebit, copiilor absolvenþi ai ºcoalelor
primare.

Acest învãþãtor va primi în mijlociu 1.400 lei anual, ca leafã ºi gradaþie.
Pentru cele 3.500 de ºcoli pe care le avem astãzi, aceasta ar face dar pentru stat,
o sarcinã anualã de 4.900.000 lei pe an. Iacã dar care ar fi costul sistemului dlui
Grãdiºteanu, pe când în sistemul ce propun eu, sarcina statului nu s-ar urca
decât la vreo 560.000 lei pe an. Vedeþi deosebirea ºi trageþi concluzia.

Dar dl Grãdiºteanu zice cã sistemul nostru e ca ºi când n-am fi fãcut nimic,
pentru cã o sã beneficieze de dânsul numai un numãr infinit de mic de ºcolari.
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Ei bine, sã vedeþi cã nu e aºa. Odatã ce e stabilit cã învãþãmântul acesta ele-
mentar nu se poate adresa decât absolvenþilor cursului primar, trebuie sã ne
întrebãm: câþi sunt aceºti absolvenþi? Sunt 9.200 pe an în toatã þara. Dacã i-am
repartiza, în mod egal, la cele 256 de ºcoli, ar veni de fiecare ºcoalã cam câte
36 de absolvenþi.

Prin urmare, deja ºcolile acestea n-ar avea destui ºcolari, fiindcã am
prevãzut cã fiecare din ele pot primi pânã la 50 de ºcolari. Dacã am face 3.500
de ºcoli, dupã cum crede dl Grãdiºteanu, ar reveni, în mijlociu, mai puþin de trei
absolvenþi pe an de fiecare ºcoalã. Iacã sistemul dlui Grãdiºteanu.

Vreau sã mai înlãtur obiecþiunea din urmã a dlui Grãdiºteanu, cã nu se vor
putea folosi de ºcoale decât cei din cercul ei. Aceasta e exact: chiar legea presu-
pune cã fiecare ºcoalã va deservi o razã de 5 kilometri, aºa cã dacã populaþiunea
ar fi egal repartizatã pe suprafaþa þãrii, cam jumãtate nu ar beneficia de acest
învãþãmânt. În realitate însã, populaþiunea nu este rãspânditã în mod uniform.
Aºa, avem regiunea muntelui, unde populaþiunea e foarte micã, repartizatã în
centre mai mari, dar depãrtate unele de altele.

Când iau pentru o ºcoalã un centru puternic, cum ar fi Chirnogii1 sau
Bãileºtii în Dolj, acea ºcoalã o sã aibã destui ºcolari, ca sã se populeze cu prisos.
În asemenea centre avem azi ºcoli rurale foarte populate: adesea sunt câte mai
multe ºcoli, ºi prin urmare ºi absolvenþi sunt destui.

Dar, zice dl Grãdiºteanu, cã n-o sã rãmânem cu 9.200 de absolvenþi pe an.
Cred ºi eu, ºi nici sã ne treacã prin minte aºa ceva, cãci atunci ar fi sã disperãm
de viitor. Insã când numãrul absolvenþilor se va mãri, când învãþãmântul primar
se va întãri, se va întãri în mod paralel ºi cel profesional. Pentru cã ce cere le-
gea? Ea nu zice cã în fiecare judeþ sã fie musai câte patru ºcoli: acesta este
numai un minimum. Socotesc cã oricât de mic ºi sãrac ar fi un judeþ, trebuie sã
aibã 200 de copii în stare de a urma învãþãmântul elementar profesional ºi
mijloace de a contribui la susþinerea a patru ºcoli.

Deci, peste aceste patru, nimic nu împiedicã sã se înfiinþeze ºcoli de
acestea, oricât de multe fie de stat, fie de judeþ, comune sau particulari, ºi nu mã
îndoiesc cã aºa se va ºi întâmpla, dupã ce ºcolile acestea vor fi cunoscute ºi
apreciate.

ªi sunt convins cã va fi destul ca învãþãmântul acesta sã fie cunoscut, pen-
tru ca sã prindã rãdãcini.

Lucrul acesta s-a petrecut în Rusia ºi se petrece ºi în Ungaria. Pentru aceste
motive, gãsesc cã observãrile fãcute de dl Grãdiºteanu nu sunt întemeiate.

(Dezbaterile Adunãrii Deputaþilor. Sesiunea 1898–1899, pp. 994–996. ªedinþa de la 12 mar-
tie 1899.)
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* * *

În discuþia articolului 33 relativ la obligaþia comunelor ºi judeþelor de a contribui
la întreþinerea ºocalelor profesionale, combãtutã de Al. Marghiloman rãspunde Haret:

Dl Spiru Haret, ministrul Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: dlor deputaþi, dl
Marghiloman1, cu ocaziunea art. 33, a adus în discuþiune însãºi validitatea man-
datului d-voastrã de deputaþi în timpul acestei a patra sesiune a legislaturei. D-sa
a spus cum cã nu se cade ca o Camerã, în al patrulea an al legislaturii sale, sã se
ocupe de chestiuni care sã angajeze viitorul, ci cã trebuie sã se ocupe – ca sã
întrebuinþez un termen familiar, – numai de bucãtãria curentã. Mi-ar fi greu sã
rãspund onor. dlui Marghiloman cu argumente ad hominem, pentru cã nu avem
exemple de ce ar fi fãcut partidul conservator în al patrulea an al legislaturii, cãci
Camerele conservatoare nu au ajuns niciodatã pânã la acest termen. Dar sã-mi
permitã dl Marghiloman sã mã îndoiesc cã dumnealor dacã ar fi ajuns vreodatã
în al patrulea an de legislaturã, ar fi susþinut teoria pe care o susþine astãzi.

Eu nu cunosc niciun text de lege care sã împartã activitatea unei Camere în
douã pãrþi, dintre care în una deputaþii sã se ocupe de lucruri serioase, iar în cealaltã
numai de lucruri de glumã. Aceasta nu este scris nicãieri ºi nici nu poate sã fie scris,
ºi socotesc cã este aºa de evident ceea ce spun, încât nici nu cred cã se cuvine sã
mã mai opresc pentru a demonstra lipsa de temei a teoriei dlui Marghiloman. Cum
voiþi d-voastrã ca o Camerã, care primeºte din mâna alegãtorilor mandat pe patru
ani, sã renunþe ea însãºi la datoria ºi dreptul ei pentru o parte din acest timp, sub
cuvânt cã-i lipseºte autoritatea moralã? Dacã autoritatea moralã ar lipsi, þara ar fi
avut ocaziunea sã o dovedeascã, ºi putem rãspunde dlui Marghiloman cã aceastã
dovadã a ºi dat-o þara prin alegerile din urmã, prin care s-a întãrit autoritatea moralã
a d-voastrã dacã ar mai fi avus nevoie de aºa ceva. (Aplauze). ªi dacã ar fi vorba
sã ne judecãm asupra punctului acestuia ºi sã facem o discuþie fundamentalã asupra
chestiei, iar nu numai în mod incidental, cum a adus-o Marghiloman, nu vãd cum
s-ar putea susþinea o asemenea teorie.

Aºadar sã-mi permiteþi sã trec înainte, la dezbaterea argumentelor dlui
Marghiloman, aduse asupra legii ºi sã nu mã opresc asupra consideraþiunilor pe
care d-sa le-a pus înainte, cu privire la validitatea însãrcinãrii d-voastrã actuale.
Numai un cuvânt voi mai adãugi.

Dl Marghiloman a amintit pe bãtrânul La Fontaine(66). Rãu a fãcut, cãci
tocmai exemplul acesta se întoarce în contra d-sale. Tocmai bãtrânul La Fon-
taine ne dã cea mai bunã dovadã de ceea ce trebuie sã facã oamenii prevãzãtori
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pentru viitor. ªi grija de lucruri dãinuitoare în timp, trebuie sã preocupe pe tot
omul care este cu prevedere pentru afacerile lui, precum ºi pentru afacerile þãrii
care îi sunt încredinþate. El trebuie sã lucreze ca ºi cum totul ar atârna de la
dânsul, atât cât mandatul lui subzistã. (Aplauze).

Oricine intrã în conducerea afacerilor publice, trebuie sã-ºi facã planul
întreg al activitãþii sale, cum înþelege sã o dezvolte, ºi sã-l punã în aplicare, chiar
dacã nu ar fi sã dispunã de tot timpul necesar pentru deplina executare a planului.

În conducerea afacerilor publice nu trebuie sã se lucreze în fracþiuni pentru
una sau douã luni, ori pentru unul sau doi ani. Trebuie sã se lucreze în vederea
viitorului.

Legea de care ne ocupãm, nu este o lege pentru un an sau doi, ci este o lege
poate pentru 20 sau 30 de ani. De ameninþãrile adversarilor noºtri nu ne preo-
cupãm. ªtim ce sã credem noi în aceastã privinþã. ªi o asemenea lege, ori o vo-
tãm în anul din urmã al legislaturii, ori o votam în anul cel dintâi, tot atâtea erau
avantajele ei pentru þarã. Dacã þara o va repudia, nu d-voastrã o veþi desfiinþa,
ci þara, dar dacã þara nu o va repudia ea va trãi în contra voinþei d-voatsrã.
(Aplauze prelungite).

Sã vin, dlor, la ceea ce constituie principalul punct de învinuire al dlui Mar-
ghiloman.

D-sa se întreabã: cu ce drept intervenim noi ca sã punem în sarcina jude-
þelor ºi a comunelor o parte din cheltuielile învãþãmântului profesional?

Este aceasta în conformitate cu principiile liberale, ori ba?
Sã lãmurim mai întâi lucrul acesta ºi pe urmã voi trece înainte la partea

bãneascã ºi practicã a lucrului.
Dlor, este chip ºi chip de a privi cineva autonomia judeþelor ºi a comunelor.

Dacã este a se înþelege aceastã autonomie în sensul cã judeþele ºi comunele vor
forma niºte mici state, fãrã legãturã nici între dânsele, nici cu întregul statului
românesc, desigur cã aceastã interpretare este contrarie principiilor
fundamentale de organizare socialã ale noastre.

Ei bine, eu nu am înþeles aºa autonomia judeþeanã ºi comunalã. Eu am înþe-
les, ºi cred cã aºa o înþeleg toþi, cã judeþele ºi comunele sunt pãrþi din þara întrea-
gã, care trebuie sã aibã grijã nu numai de interesele lor locale, dar într-o mãsurã
oarecare ºi de interesele generale.

Nu sunt scutite comunele ºi judeþele de grija intereselor comune, naþionale.
Fiecare trebuie sã aibã partea sa de rãspundere ºi iniþiativã în aceste interese
generale.

Fãrã îndoialã, un judeþ este absolut liber sã se ocupe de interesele sale pur
locale.

Dar, aþi permite unui judeþ sã nu vrea, spre exemplu, sã se preocupe deloc
de drumuri? Negreºit nu, pentru cã buna stare a drumurilor fiecãrui judeþ este în
acelaºi timp o chestie de interes general, deoarece intereseazã înlesnirea comu-
nicaþiilor pentru þara întreagã.

244 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. IV

+Opere_vol_IV_final.qxd  11/22/2009  4:23 PM  Page 244



Tot aºa, în ce priveºte armata, judeþele au sarcini destul de grele: construi-
rea de cazarme ºi altele.

Judeþele nu au protestat când li s-au pus aceste sarcini, care intereseazã
apãrarea þãrii.

În ce vedeþi d-voastrã cã cestiunea ºcolarã este mai prejos de obligaþiile pe
care le-am citat?

Cred cã introducerea judeþelor ºi comunelor la sarcinile învãþãmântului
profesional nu trebuie privitã, cum spunea dl Marghiloman, ca o sarcinã ce le
este absolut strãinã, ci ca o participare a lor la una din cele mai însemnate ramuri
de activitate a acestei þãri. A le scoate de la orice amestec, este a le depãrta de
la îngrijirea unor interese generale pe care nu le pot ignora.

Aºa cum stau lucrurile, vã rog sã binevoiþi a considera cã la noi în þarã, mai
mult decât oriunde, judeþele ºi comunele au sarcini mai uºoare în ce priveºte
instrucþiunea.

Singurã legea din 1896 impune comunelor datoria de a procura ºcolilor
primare localul ºi mobilierul. Alte legi au impus comunelor în aceastã privinþã
sarcini mai grele, ºi ele nu au protestat, pentru cã înþelegeau cã acestea erau sar-
cini esenþialmente comunale.

Dacã însã ar fi sã luãm ca exemplu ce se petrece peste graniþã, am merge
departe. Nu este nicio þarã, afarã de România ºi Grecia, unde învãþãmântul pri-
mar sã nu fie exclusiv în sarcina comunelor, nu numai în ce priveºte localul ºi
mobilierul, dar ºi în ce priveºte personalul didactic, care este pretutindeni plãtit
de comune, afarã de România ºi Grecia.

Este în alte þãri autonomia comunalã mai mãrginitã decât la noi prin faptul cã
li se impun mai mari sarcini. Când comunele sunt datoare a cheltui pentru ºcoli,
au ºi facultatea de a dispune de ºcoli cum cred, cãci una este consecinþa celeilalte.

Dar dacã d-voastrã aþi da toate sarcinile statului este logic ca tot statul
singur sã se ocupe de ºcoli, fãrã amestecul nimãnui.

Dl Al. Marghiloman: Noi avem obligativitatea, alte þãri nu o au.
Dl Spiru Haret, ministrul Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: D-voastrã, care

sunteþi jurist, sã-mi faceþi aceastã obiecþiune?
Apoi în Franþa nu existã obligativitatea? ªi cu toate acestea ºcolile sunt în

sarcina comunelor. Ce legãturã este între una ºi alta?
Când zic obligativitate, înþeleg cã toþi copiii de la vârsta cutare pânã la vârsta

cutare sunt datori sã înveþe carte. Dar aceasta nu are nimic a face cu cestiunea
financiarã, ºi dovadã este cã în Franþa este un sistem financiar ºi la noi este altul.

Dar nu numai atât: în Franþa este în sarcina comunelor ºi departamentelor
chiar îngrijirea învãþãmântului secundar într-o mãsurã destul de însemnatã. Co-
munele sau departamentele sunt obligate sã procure local ºi mobilier pentru
colegiile comunale, pentru ºcolile comunale, uneori ºi plata personalului este tot
în sarcina lor. La noi toate acestea sunt în sarcina statului.
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Dlor, se vorbeºte mereu de descentralizare, ºi cu bunã dreptate; dar unii o
înþeleg dintr-un punct de vedere ºi alþii dintr-altul.

Descentralizarea presupune drepturi ºi datorii. Înþeleg ca comunele sã fie
autonome la ele acasã, dar atunci rezultã ºi datorii pentru ele. Ei bine, trebuie sã
începem odatã de la capãt; ºi eu cred cã descentralizarea în ceea ce priveºte
ºcoala, trebuie sã vinã pentru cele dintâi; cãci ce altã instituþie are un caracter
mai local decât dânsa? Trebuie sã prevedem timpul când ºcoala va fi în grija
comunelor. Eu am în vedere aceastã eventualitate pentru viitor ºi socotesc cã
este o datorie sã ne pregãtim pentru aceastã însemnatã reformã ºi sã-i pregãtim
terenul, deºi nu cred cã ea se va putea realiza în curând. Dacã descentralizarea
este sã se facã, ea trebuie fãcutã pentru toate interesele cu caracter local; ºi ce
instituþie are acest caracter mai mult decât ºcoala?

Iatã, dlor, pentru ce trebuie ca, cu mãsurã, câte puþin, sã cãutãm a amesteca
judeþele ºi comunele în îngrijirea intereselor ºcolare.

S-a zis cã deja lucrul este fãcut în ceea ce priveºte învãþãmântul primar. Se
înºalã cine spune aceasta, pentru cã nu este destul ca o comunã sã fie obligatã
sã înscrie în bugetul sãu suma pentru reparaþiunea localului ºi mobilierului
ºcoalei, pentru ca sã zic cã este interesatã în conducerea ºcoalelor. E adevãrat cã
acum 35 ani, când am constituit învãþãmântul public, poate cã ar fi fost riscat
lucrul ca chiar de atunci sã lãsãm în seama exclusivã a comunelor îngrijirea
învãþãmântului primar.

D-voastrã ºtiþi cã pe atunci mai cã nu era comunã ruralã în care primarii sã
ºtie sã citeascã ºi sã scrie.

Cum era sã dai ºcoala în îngrijirea unui asemenea om? Era dar firesc ca sã se
lase toate în îngrijirea statului. Dar starea aceasta de lucruri, slavã Domnului, se
îmbunãtãþeºte pe zi ce merge, ºi trebuie sã sperãm cã va veni o vreme când consi-
deraþiile de la 1864, nu vor mai avea niciun motiv de a fi. În prevederea acestora
am socotit cã se cuvine sã profitãm de ocaziunea constituirii învãþãmântului
profesional, pentru a atrage judeþele ºi comunele în cercul preocupãrilor ºcolare.

Partea aceasta a învinuirii dlui Marghiloman, socotesc dar cã nu era fondatã.
Mai am însã un cuvânt de zis asupra acestei cestiuni.
Dlor, þin sã spun cã atunci când am înscris în lege acest art. 33, eu am con-

siderat aceastã cestiune a plãþii unei pãrþi din cheltuielile învãþãmântului profe-
sional de cãtre judeþe sau comune, nu ca o cestiune principalã. Principala, capi-
tala mea grijã a fost învãþãmântul însuºi; iar celelalte chestiuni: cine-l va ad-
ministra, cine-l va plãti, eu le-am pus pe al doilea plan. ªi eu cred cã alãturi cu
mine sunt toþi contribuabilii. Lor le este foarte indiferent dacã plata acestor
cheltuieli se va face de minister, de comunã sau de judeþe; pentru cã, oricum s-ar
face, tot ei vor plãti, ºi puþin le pasã lor dacã banii lor vor trece pe la stat, ori pe
la judeþ, sau pe la comunã, pentru a ajunge la ºcoalã.

Numai scopul pentru care scot banii din pungã sã fie bine realizat: acesta
este singurul lucru care intereseazã pe contribuabili. Dacã acum, cu ocaziunea
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înfiinþãrii învãþãmântului profesional, putem sã realizãm ºi altceva, dacã putem
sã tragem în cercul preocupaþiunilor ºcolare ºi pe judeþe ºi comune, atât mai
bine; ºi pentru aceea am prevãzut dispoziþiunea aceasta, ca judeþele ºi comunele
sã fie interesate în afacere.

Când judeþele ºi comunele vor fi obligate a contribui cu bani, fiþi siguri cã
ele vor ºti sã sileascã pe minister a rãspunde cât mai bine nevoilor locale. Aceas-
ta s-a întâmplat chiar cu învãþãmântul secundar, la care, cu toate acestea, jude-
þele ºi comunele nu contribuiesc cu nimic, ºi cu toate acestea se ºtie câtã parte
de acþiune au localnicii în ceea ce priveºte acest învãþãmânt. Dar când comunele
ºi judeþele vor contribui, credeþi cã va putea statul sã dispunã de banii lor fãrã
sã se preocupe de trebuinþele locale?

Se spune însã, dlor, cã resursele judeþelor ºi comunelor nu vor fi suficiente,
pentru a suporta acest adaos de cheltuieli. Dar dacã aºa va fi, ce va împiedica a
se mãri acele resurse? Cãci, ºi dacã legea ar fi lãsat toate cheltuielile în sarcina
statului, nu ar fi trebuit totuºi ca resursele statului sã fie ºi ele mãrite în propor-
þiune?

Legea de faþã este propusã în ipoteza cã cheltuielile vor fi împãrþite între
stat ºi comune într-o anumitã proporþie. Dacã, spre exemplu, cheltuielile vor fi
pentru judeþ de o jumãtate de milion ºi pentru stat tot de jumãtate de milion, se
vor crea resurse, atât judeþului cât ºi statului, de câte o jumãtate de milion; iar
dacã le veþi lãsa pe toate numai în socoteala statului, atunci va trebui sã creaþi
statului resursele de un milion. În ambele ipoteze, sarcinile contribuabililor
rãmân exact aceleaºi.

Chiar d-voastrã conservatorii, ce aþi fãcut când aþi impus comunelor sarcini
pe care nu le-au mai putut suporta ºi din care multe, fie zis în treacãt, nu trebuia
sã le priveascã? Le-aþi creat resurse prin legea maximului.

Voci: Exista o lege. (Zgomot).
Dl Spiru Haret, ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: Nu pot

rãspunde la toþi deodatã.
Aþi fãcut legea maximului pentru ca sã creaþi resurse comunelor. (Întreruperi). 
Dl Marghiloman a mai zis cã cifrele prevãzute de mine sunt prea mici.
Sã-mi dea voie dl Marghiloman sã-i spun cã nu sunt mici deloc, cãci eu nu

mi-am propus sã fac niciun lux în aceste ºcoli.
Dlor, sunt vreo câþiva ani de când am alunecat pe o cale greºitã, în ceea ce

priveºte instituþiunile noastre ºcolare. Se face cu dânsele lux nechibzuit.
S-a cheltuit un milion ºi un sfert pentru clãdirea unui singur liceu externat,

ceea ce este colosal.
S-a introdus lumina electricã, încãlzirea centralã în ºcoli normale de învãþã-

tori. Toate acestea sunt risipe, care trebuie înfrânate cu orice preþ, cãci, de vom
mai urma pe aceastã cale, ne vom pune singuri piedici pentru dezvoltarea în-
vãþãmântului nostru.
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Ei bine, tocmai aceasta îmi propun sã fac pentru învãþãmântul profesional.
Când un þãran cheltuieºte pentru o casã în bune condiþiuni 2.000 lei, de ce

sã credem cã pentru un fIerar nu putem face o casã cu mai puþin de 8.000 lei.
Sã nu credeþi cã le vom face cu coloane, cu ornamente în stiluri elveþiene, ori cu
sculpturi: ele vor fi niºte simple case þãrãneºti. ªi fiindcã este vorba de niºte
industrii de tot simple ºi uºoare, nu va trebui o cheltuialã mare nici pentru scule.
Cifrele ce le-am pus aici, sunt cifre pe care mi le-au dat oameni cunoscãtori în
materie, nu le-am pus eu fãrã a cerceta.

Pentru aceste motive va rog, a vota art. 33 aºa cum este redactat.

(Dezbaterile Adunãrii Deputaþilor. Sesiunea 1898–1899, pp. 1003–1005. ªedinþa de la 13
martie 1899.)

* * *

La art. 34, în care se vorbeºte despre niºte ºcoli de meserii pe lângã atelierele mari
ale statului, judeþelor ºi comunelor, iau cuvântul A. Marghiloman ºi P. S. Aurelian.

Dl Spiru Haret, ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: dlor deputaþi,
nu voi mai reveni asupra chestiunii de centralizare sau descentralizare; tot astfel
nu voi mai vorbi despre pretinsa rezistenþã a colegului meu de la lucrãri publice.
Mã mir cã acest lucru l-a repetat dl Aurelian de atâtea ori. Niciodatã n-a fost
vorba ca sã se ia la Ministerul de Instrucþiune vreuna din ºcolile Ministerului de
Lucrãri Publice, ºi niciodatã colegul meu n-a avut sã reziste la ceva. Tot aseme-
nea nu ºtiu pentru ce dl Aurelian se teme cã prin acest articol ne amestecãm în
direcþiunea altor ministere. De unde vine aceastã temere? Când legea a fost gata,
ea a fost prezentatã în consiliul de miniºtrii ºi fie care ministru a ºtiut despre ce
este vorba într-însa ºi a acceptat-o.

În proiectul de faþã nu se introduce un lucru nou, fiindcã pe lângã fiecare
din principalele ateliere ale statului existã deja câte o ºcoalã, ºi prin proiectul
nostru nu facem decât sã consacrãm un lucru care existã. Aºa fiind, socotesc cã
temerile dlui Aurelian nu vor mai avea fiinþã.

Dar dl Marghiloman a mai spus altceva. D-sa zicea: de ce vorbiþi despre
comande la particulari? Vorbim pentru cã se poate întâmpla ca sã vinã asemenea
comandã, dar ºcoala nu este obligatã sã le primeascã. Dacã se vor putea primi
comande particulare, se vor primi; dacã nu, nu.

ªcoalele acestea, fiind alãturate pe lângã ateliere, vor face practicã: în
ºcoalã se va face partea teoreticã.

De aceea cer ca ºcoala sã aibã un buget al ei, pentru ca sã nu se amestece
ºi sã se piardã în organismul cel mare al atelierului.

(Dezbaterile Adunãrii deputaþilor. Sesiunea 1898–1899, p. 1007. ªedinþa de la 13 martie
1899.)

248 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. IV

+Opere_vol_IV_final.qxd  11/22/2009  4:23 PM  Page 248



* * *

La art. 78 care prevede cã în anumite cazuri se va putea uni o ºcoalã de agriculturã
cu una de meserii, vorbeºte contra P. S. Aurelian.

Dl Spiru Haret, ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: dlor vã rog sã
luaþi în consideraþiune cã noi, în expunerea de motive, am relevat acest fapt cã
este regretabil cã þãranii noºtri o bunã parte a anului nu au ce lucra, ºi de aceea,
unul din scopurile principale ale acestui proiect de lege, a fost ca sã dãm þãra-
nilor mijlocul de a se folosi de mâinile lor ºi în timpul anului când n-au de fãcut
lucrãri agricole.

Idealul ar fi fost ca în fiecare sat sã se afle o ºcoalã de agriculturã ºi o ºcoalã
de meserii; dar aceasta am dovedit cã, nu se poate, pentru o sumã de motive
bugetare ºi motive de lipsã de personal. De aceea am recurs la sistemul propus de
noi. Însã, proiectul deºi prevede ca ºcolile de agriculturã ºi cele de meserii sã aibã
o organizare distinctã, dã ºi posibilitatea de a fi alãturate. În comitetul de delegaþi,
s-a stabilit cã este bine ca acolo, unde se poate, aceste învãþãminte sã fie reunite
ºi socotesc cã mãsura aceasta nu poate fi dezaprobatã de onorabilul dl Aurelian,
care se îndoieºte de posibilitatea de a realiza dorinþa exprimatã prin art. 79.

Eu cred, din contra, cã este foarte uºor, ºi sunt pentru aceste douã mijloace.
Mai întâi ar fi ca ºcolile alãturate, acea de agriculturã ºi acea de meserii, sã nu
funcþioneze fiecare decât câte ºase luni pe an, dupã cum chiar proiectul prevede
cã se poate face.

Iatã dar o putinþã ca unii ºi aceiaºi ºcolari sã urmãreascã aceste douã învã-
þãminte.

Mai este o altã combinaþiune, care poate fi ºi mai practicã ºi anume: ca
ºcolarii sã fie împãrþiþi în serii care sã alterneze în aºa fel, ca în zilele când una
din serii lucreazã în câmp, cealaltã sã lucreze în atelier ºi viceversa.

De aceea rog a se menþine întocmai acest articol din proiect.

(Dezbaterile Adunãrii deputaþilor. Sesiunea 1898–1899, p. 1038. ªedinþa de la 16 martie
1899.)

Discurs la discuþia legii pentru învãþãmântul profesional 
rostit în Senat în ºedinþa din 22 martie 1899

Adunarea Deputaþilor a votat în ºedinþa de la 16 martie 1899 proiectul de lege
asupra învãþãmântului profesional.

Cu Mesajul Regal din 18 martie 1899 legea votatã de Camerã a fost adusã în dez-
baterea Senatului. Secþiunile Senatului au discutat-o ºi au ales delegaþi pe dl Micescu, G.
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Meitani, H. Porumbaru, Polizu-Micºuneºti ºi Al. Constantinescu, raportor. Acesta a tãcut
raportul pe care l-a citit în ºedinþa de la 20 martie 1899, iar la 21 martie se începe discuþia
generalã. Intâi ia cuvântul T. Maiorescu care cere amânarea. Dupã câteva explicaþii date
de ministrul Haret, cererea lui Maiorescu se respinge; vorbeºte apoi G. Panu (al cãrui dis-
curs nu s-a trimis ºi deci nu s-a publicat) care continuã ºi în ziua urmãtoare 22 martie. Mai
iau cuvântul: Episcopul de Râmnic, P. P. Carp, ministrul Haret, apoi proiectul se ia în
consideraþie. La 23 martie începe discuþia pe articole. Vorbesc Al. Viiºoreanu, G. Panu, Al.
Constantinescu, raportorul, G-ral G. Manu, ministrul Haret, Mitropolitul Primat, dr. Petri-
ni Paul, N. Crãtunescu. Legea se voteazã în total cu 80 bile albe, fiind 7 negre.

Explicaþiile date de ministru la discuþia articolelor în parte nu s-au reprodus.

Dl Spiru Haret, ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: dlor senatori,
sunt foarte mulþumit cã astãzi, pentru întâia oarã pot zice, de când a început
discuþiunea acestei legi, de aproape douã luni s-a vorbit asupra fondului legii
înseºi ºi anume de dl Carp1 cãci, afarã de d-sa, discuþia s-a învârtit mai tot tim-
pul asupra cestiunilor secundare.

Sunt însã mulþumit pentru modul obiectiv ºi concret în care dl Carp, ºi-a
dezvoltat argumentarea d-sale, nu împodobitã cu vorbe, ci hrãnitã cu fapte.
Acesta e ºi obiceiul meu, ºi nici nu pot face altmintreli, fie cã n-am aptitudinea
cuvenitã, fie cã-mi lipseºte educaþiunea specialã care trebuie cuiva, ca sã poatã
vorbi mult despre lucruri puþine.

Aceasta, bineînþeles, nu mã împiedicã a crede cã dl Carp nu are dreptate ºi
cã legea ce vi se supune este bunã ºi meritã sã fie votatã de d-voastrã.

Voi începe cu ceea ce a terminat dl Carp, ºi cu ceea ce a început dl Panu2

pentru ca sã înlãtur de la început o micã cestiune personalã, ºi sã curãþim terenul
de aceste lucruri parazite. Onor. dl Carp a binevoit sã-mi contesteze orice price-
pere, nu numai în ceea ce privesc legiferarea în materie de învãþãmânt profe-
sional, dar chiar ºi de învãþãmânt general. Înþelegeþi cã nu eu am sã stau sã mã
apãr în aceastã privinþã.

P. P. Carp: N-am exagerat pânã într-atât.
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1) Petre Carp (1837–1918), om politic, ºeful partidului junimist, a fost ales în Parla-
ment pentru prima datã în 1866, pentru prima datã a fost ministru în 1870, dupã aceea a fãcut
parte din ministere ale conservatorilor uniþi cu junimiºtii sau numai ale junimiºtilor singuri:
în 1900 a fost preºedinte al Consiliului.

2. George Panu (1848–1910), om politic ºi ziarist, a intrat în Parlament ca partizan al
lui I. C. Brãtianu, apoi a susþinut ideile lui C. A. Rosetti (în chestia libertãþii presei) în Came-
ra de revizuire din 1884. Retrâgându-se din Camerã si din partid, a fundat gazeta „Lupta“ ºi
în jurul ei s-a format partidul zis „radical“. Acest partid a combãtut cu vehemenþã guvernul
lui I. C. Brãtianu, Panu a avut un vestit proces de presã, în care a fost osândit la închisoare
ºi atunci a plecat din þarã. Reîntors a mai luptat câtva timp, clar partidul s-a dezagregat, unii
au trecut la conservatori, alþii – între care ºi el – la liberali. În epoca de care se vorbeºte aici
era încã independent ºi combãtea adesea pe liberali.
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Dl Spiru Haret, ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: În orice caz nu
la aceasta ne este gândul acum. Noi ne ocupãm de lucruri mult importante decât
de mica mea personalitate.

Cã anul trecut voi fi rezumat sau nu voi fi rezumat numai lucrãrile altora,
ºi cã eu nu voi fi având nicio parte în lucrarea de atunci iarãºi nu eu voi vorbi
asupra acestui lucru; s-a vorbit ºi de alþii ºi uneori ºi de mine; dar viitorul va
alege ºi va da fiecãruia partea ce se cuvine din ceea ce s-a fãcut în anul trecut.

Tot aºa voi înlãtura din discuþiune ceea ce onor. dl Panu s-a silit foarte mult
sã punã în discuþiune, cã adicã eu aº fi umblat sã-mi fac mare merit din proiectul
de lege pe care l-am adus, ºi cã am cãutat sã micºorez meritele altora. Rog pe
dl Panu sã creadã cã se înºealã foarte mult, cãci aceasta nu intrã în obiceiurile
mele; ºi chiar dacã ar intra, chiar dacã aº avea ºi eu obiceiul unora din actuali
coreligionari politici ai dlui Panu, mi-ar fi fost mult mai lesne ºi mai cu drept
decât acelor domni sã mã laud, ºi acum ºi anul trecut.

D-voastrã însã sunteþi martori cã n-am fãcut-o; din contrã, am dat fiecãruia
cu prisos partea ce i se cuvine ºi niciodatã n-am vorbit de partea mea; constat
cã pe dl Panu îl preocupã foarte mult cestiunea laudei ºi gloriei care ar rezulta
pentru cineva din lucrarea cu care ne ocupãm, îl preocupã chiar mai mult decât
însuºi proiectul ce avem în dezbatere.

Vã asigur cã mie mi-este foarte indiferent acest lucru ºi nu m-am gândit,
nici nu mã gândesc la dânsul.

Tot aºa nu mã voi ocupa a risipi neliniºtea ce produce asupra adversarilor
noºtri atât din Senat cât ºi din Camera, nenorocita mea de calitate de profesor
de matematici. Dacã mi-aº fi închipuit, dlor, vreodatã, cã specialitatea aceasta
de matematician ar putea pune în cauzã priceperea cuiva chiar în lucrurile care-i
sunt mai familiare, vã asigur cã poate apucam altã cale.

Dar cine putea sã-ºi închipuie una ca aceasta! (Aplauze).
În Camerã m-a judecat o zi întreagã dl Take Ionescu, din aceastã cauzã;

dincoace, domnul Panu de asemenea, ºi sunt sigur cã, dacã aº fi avut a trece de
douãzeci de ori prin judecata unor avocaþi, de douãzeci de ori, dumnealor ar fi
gãsit cã fondul ºtiinþei matematicilor nu sunt decât sofisma ºi nepriceperea.

În adevãr, ceea ce m-a surprins cu deosebire, ºi aici, ºi dincolo, este cã vina
ce se face matematicilor este cã nu ºtiu sã cugete.

Dl G. Panu: Dimpotrivã, am zis cã eºti logic. 
Dl Spiru Haret, ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: Aºadar logica

este care vã supãrã în acest proiect. Oare sã mai rãspund? (Aplauze).
Sã intrãm în materie.
Dlor, deºi totdeauna am spus cã ceea ce consider eu în acest proiect ca parte

esenþialã ºi principalã, este creaþiunea învãþãmântului profesional elementar, cã
celelalte cestiuni vin pe al doilea plan ºi cã în particular trecerea ºcoalelor de la
un minister la altul vine încã ºi mai jos; mereu s-a vorbit, cu deosebire asupra
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acestui punct; de aceea, cât mai pe scurt voi putea sã lãmuresc mai întâi
cestiunea aceasta, împrejurul cãreia s-a fãcut vorbã multã, deºi adversarii au
evitat a pune în evidenþã un lucru pe care d-voastrã poate nu-l cunoaºteþi ºi care
era de naturã a schimba cu totul concluziile dlor.

Dlor senatori, trebuie sã ºtiþi cã astãzi mai mult învãþãmânt profesional se
aflã în resortul Ministerului Instrucþiunii Publice decât în resortul Ministerului
Domeniilor, ºi ca cantitate ºi ca difuziune.

În resortul Ministerului Domeniilor nu sunt decât 17 ºcoli, care toate împre-
unã însumeazã 1. 500 ºcolari, pe când la ministerul instrucþiunii numai singu-
rele ºcoalele profesionale de fete sunt în numãr de 19 ºi însumeazã 2.000 de
eleve. Dar dacã pe lângã aceasta adãugaþi învãþãmântul agricol din ºcoalele nor-
male ºi seminarii, precum ºi învãþãmântul lucrului manual în ºcoalele primare
rurale, care singure întrunesc 15.000 de ºcolari, uºor veþi înþelege cã cu greu se
poate interzice ministerului instrucþiunii sã se ocupe de aceastã afacere a învãþã-
mântului profesional, care este una din sarcinile sale cele mai însemnate.

Dar mai este de considerat cã acest învãþãmânt în viitor trebuie sã se dez-
volte ºi mai mult în ºcoalele primare rurale, fiindcã noi avem astãzi 3.500 ºcoli
rurale în care în toate, dupã lege, se predã învãþãmântul lucrului manual, pe
când pânã acum ele este introdus abia în 500, adicã în a ºaptea parte din numãrul
total, fãrã sã mai vorbesc cã numãrul ºcoalelor rurale va trebui sã creascã pânã
la 7.000.

Comparaþi acum cele 17 ºcoale de la Ministerul Domeniilor cu cei 1.500
ºcolari ai lor cu cele 352 ºcoale cu 17.000 ºcolari de la Ministerul Instrucþiunii ºi
veþi vedea cã se impunea ca ministerul instrucþiunii publice sã vinã cu o lege care
sã reguleze mersul învãþãmântului profesional care depindea de dânsul; ºi dacã
aceasta nu s-a fãcut pânã acum, aceasta nu este un motiv sã se interzicã acestui
minister de a o face de acum înainte, cãci este de datoria lui sã o facã. (Aprobãri).

Dar, dlor, confuziunea aceasta a venit în mare parte dintr-o confuziune de
nume. S-a zis: Ministerul Domeniilor are în competenþa sa agricultura, prin
urmare, ºcoalele de agriculturã trebuie sã fie la dânsul.

Mai cuprinde comerþul; prin urmare, ºi ºcoalele de comerþ trebuie sã fie tot
acolo; ºi aºa mai departe. Apoi atunci s-ar fi cuvenit ca jumãtate din ºcoalele
normale de învãþãtori sã þinã tot de Ministerul Domeniilor, fiindcã ºi în aceste
ºcoale se face agriculturã, precum ºi un sfert din ºcoalele primare rurale, fiindcã
ºi acolo se predã lucru manual, ºi deºi lucrul manual nu este o industrie pro-
priu-zisã, totuºi acela care predã aceastã materie trebuie sã fie pânã la un punct
industriaº, ºi numai noi ºtim greutatea ce am avut ca sã formãm personalul
necesar pentru aceasta, ºi ca sã organizãm acele 500 de ºcoale în care se predã
astãzi învãþãmântul lucrului manual. Trebuia oare sã ne dezinteresãm cu desã-
vârºire de aceastã instrucþiune practicã care se dã în ºcoalele primare rurale,
pentru motivul cã numele nu se potriveºte pentru Ministerul de Instrucþiune
Publicã, care ar fi un minister teoretic? Evident cã nu.
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Dlor mi s-a mai fãcut o mare imputare pentru cã am vorbit despre unitatea
de vedere care trebuie sã domneascã în tot ceea ce priveºte învãþãmântul, fie
general, fie profesional. ªi aici cred cã este o confuziune – de bunã credinþã, de
altminterea, dar este o confuziune. Mie nu mi-a trecut niciodatã prin minte sã
zic cã trebuie sã se înveþe fierãria, de exemplu, în acelaºi spirit ca limba latinã,
sau cã învãþãmântul unui viitor fierar trebuie sã se facã în acelaºi fel ca ºi al unui
viitor profesor de universitate.

Nu aceasta a fost gândul meu, ºi dacã m-am exprimat rãu, atât mai rãu
pentru mine. Mã explic acuma.

Eu am înþeles cã întregul învãþãmânt al unei þãri trebuie sã procedeze de la
un plan unic, trebuie sã ºtim care sunt toate trebuinþele culturale ale þãrii ºi sã le
satisfacem proporþional cu importanþa lor. Un învãþãmânt care s-ar presupune
împãrþit, în cinci sau ºase pãrþi fãrã niciun punct de contact între dânsele, ce fel
de învãþãmânt ar fi?

Ca Ministerul Domeniilor sã nu se preocupe decât de cestiunea învãþã-
mântului comercial ºi sã acopere þara cu sute de ºcoli de comerþ, în detrimentul
celor alte ramuri de învãþãmânt, ce rost ar avea? E o legãturã intimã între toate
învãþãmintele posibile într-o þarã, o împrumutare de la o parte la alta din ele-
mentele, din spiritul lor. ªi dacã ºcolile profesionale vor fi la un loc cu ºcolile
de învãþãmânt general, vor avea ºi ele sã profite de modul de a vedea mai larg
al acestora, dupã cum ºi aceste din urmã vor putea sã profite de spiritul practic
al celor dintâi.

Când se vorbeºte de învãþãmântul profesional, mulþi îºi închipuiesc cã el nu
are de scop decât a þine pe copii la strung sau la ferestrãu, de dimineaþã pânã seara.

Nu e aºa; eu socotesc cã trebuie consideratã ºi partea educativã în învãþã-
mântul profesional; ºi dacã s-a dezvoltat pânã acum aºa de puþin acest învã-
þãmânt la noi, este cã nu am luat în bãgare de seamã lucrul acesta, ºi de aceea
nu l-am fãcut sã intre în temperamentul nostru naþional, ca un ce necesar.

Sã considerãm ce s-a întâmplat cu învãþãmântul secundar ºi superior. La
început, când el nu era nici intrat în deprinderi nici cunoscut, ºcolile secundare
erau abia câteva ºi acelea rãmâneau goale. A mers aºa, cât timp a fost necesar
pentru a se forma deprinderea de spirit a poporului nostru în sensul învãþã-
mântului acestuia; dar acum vedeþi cã copiii nu mai încap în licee ºi gimnazii.

Pentru învãþãmântul profesional nu s-a fãcut nimic pentru a-l introduce în
acelaºi mod în deprinderile noastre, pentru a învãþa pe oameni sã se gândeascã
la dânsul ºi sã-l considere ca ceva necesar. Este o întreagã educaþie care trebuie
fãcutã în acest sens, ºi ea nu se va face cu douã-trei ºcoli, fie cât de luxoase ºi
costisitoare, care se adreseazã la câþiva aleºi. Aceastã putere educativã o cerem
de la învãþãmântul lucrului manual din ºcolile primare, ºi acum de la învãþã-
mântul profesional elementar, dintre care niciunul nu poate ieºi din competenþa
Ministerului Instrucþiunii Publice.
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Vedeþi cã, dacã privim lucrurile astfel, cestiunea se schimbã ºi nu mai pare
deloc anormal ca Ministerul Instrucþiunii sã se ocupe de învãþãmântul profesional.

Pe câtã vreme Ministerul Instrucþiunii are astãzi deja în resortul lui un nu-
mãr de ºcoli ºi de ºcolari cu mult mai mare decât are Ministerul Domeniilor, ºi
având în vedere cã Ministerul Instrucþiunii, prin natura chiar a ocupaþiunii lui,
trebuie sã se preocupe de tot ce priveºte educaþia tinerimii, sub orice nume ar fi,
unde vedeþi anomalia ca acest minister sã vie cu un proiect de lege asupra
învãþãmântului profesional?

Dlor când voi veni, mai la urmã, sã vorbesc despre partea de influenþã pe
care ºcoalele profesionale au avut-o asupra dezvoltãrii noastre culturale ºi eco-
nomice, voi putea sã mai insist încã o datã asupra acestui lucru.

Acum, deocamdatã, voi observa numai în treacãt ca starea aceasta de lu-
cruri a avut drept consecinþã o dezvoltare foarte nepotrivitã a învãþãmântului
nostru. Noi ne plângem astãzi mereu de dezvoltarea exageratã pe care a luat-o
la noi învãþãmântul secundar general – ºi de lipsa celui profesional, care nu
putea sã facã echilibru celui dintâi.

Eu, în mare parte, atribuiu starea aceasta de lucruri împrejurãrii cã cele douã
învãþãminte, în anii din urmã, au fost separate, cã n-a fost între ele nicio relaþiune,
cã n-a existat o vedere generalã asupra dezvoltãrii întregului învãþãmânt. ªi de
aceea, fiecare din cei doi miniºtri au lucrat cum au crezut ºi cum au putut.

La Ministerul Instrucþiunii a fost sistemul sã se facã ºcoli cât se poate mai
multe ºi cât mai ieftine; dincolo, la Ministerul Domeniilor din contrã, spiritul
era ca sã se facã cât mai puþine ºi cât mai scumpe; aºa încât rezultatul este cã,
alãturarea cu cele 4000 de ºcoli care sunt la ministerul cultelor, sunt abia 17
ºcoli la ministerul domeniilor. Cum vreþi d-voastrã ca 17 ºcoli sã satisfacã
trebuinþele învãþãmântul profesional al unei þãri întregi, ºi mai ales când în
profesiunile acestea intrã ºi agricultura, care ocupã, ea singurã, patru din cinci
pãrþi din populaþiunea noastrã întreagã?

Dlor, nu mã voi opri mult asupra unui cuvânt al dlui Carp; d-sa a zis cã eu
m-am înºelat atunci când, vorbind la Camerã, am spus cã mai sunt ºi alte þãri –
ºi încã multe – unde învãþãmântul tehnic este pus tot în sarcina ministerului de
instrucþiune. D-sa a adãugat chiar: aceasta se face în þãrile unde nu este un
minister corespunzãtor. Sã-mi dea voie onor. dl Carp sã-i spun cã d-sa se înºealã.

Voi lua, dlor, exemple concrete pentru a-i dovedi acest lucru; nu mã aºtep-
tam la o asemenea obiecþiune, cãci aº fi adus cu mine chiar documente oficiale,
pentru a se vedea care din noi se înºealã?

Dl Carp a spus un lucru care este exact, ºi anume cã în Anglia existã un de-
partament tehnic.

Aºa este ºi alãturi cu acest departament, existã departamentul de educaþiune.
Dar pentru ce ºcolile tehnice n-au rãmas la Ministerul Comerþului sau la al

Agriculturii, care existã ºi unul ºi altul?
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Cã nu existã un minister al domeniilor, ºtiu ºi eu; dar nu calitatea ministerului
nostru de a avea domeniile sub dependenþa sa îi dã dreptul sã revendice astãzi
învãþãmântul profesional, ci pentru cã are în resortul sãu comerþul ºi agricultura.

Ei bine, în Anglia existã aceste douã ministere, atât cel de comerþ cât ºi cel
de agriculturã; ºi cu toate acestea, ºcoalele de agriculturã, cum ºi cele de comerþ,
nu depind de dânsele, ci de un minister special, de Ministerul de Arte ºi ªtiinþe.
Ce dovedeºte aceasta? Dovedeºte ceva; tocmai adevãrul tezei mele: ministerul
care administreazã industriile ºi comerþul n-are sã se ocupe ºi de cestiunile de
învãþãmânt; pentru cã pe acestea le pune pe al doilea plan, spre a se ocupa numai
de cestiunile care formeazã partea principalã a însãrcinãrii sale, ºi pentru ca sã
nu se întâmple la ei ceea ce s-a întâmplat la noi, unde niciodatã nu a fost un om
competent în capul administraþiei ºcolilor profesionale, au fost avocaþi, au fost
oameni politici, dar oameni speciali n-au fost, dupã cum voi dovedi.

Vã voi da un alt exemplu: în Belgia, existã un Minister de Comerþ; cu toate
acestea ºcolile de comerþ sunt la Ministerul de Interne, care însuºeºte ºi atribuþi-
unile Ministerului de Instrucþie; în Würtemberg, asemenea. În Austria, unde
existã ºi un Minister de Instrucþie ºi un Minister de Comerþ ºi de Agriculturã, toa-
te ºcoalele sunt la Ministerul de Instrucþiune; existã însã un rescript al împã-
ratului, prin care se hotãrãºte cã Ministerul de Comerþ ºi Agriculturã sã arate
Ministerului de Instrucþie care sunt trebuinþele sale, iar acesta sã le satisfacã; cel
d’întâi nu se amestecã însã nici în administraþia, nici în conducerea acestor ºcoli.

În Rusia, ºcolile tehnice depind pur ºi simplu de Ministerul de Instrucþie.
Voi zice acum, dlor, câteva cuvinte în ceea ce priveºte cestiunea competen-

þei în materie de administraþie a învãþãmântului profesional.
Mai întâi, sunt dator, nu ºtiu pentru a câtea oarã, sã protestez contra afirma-

þiunii ca eu aº fi zis undeva cã, dacã am cerut trecerea ºcolilor profesionale la
ministerul instrucþiunii publice, aceasta am fãcut-o pentru cã aº fi constatat cã la
ministerul domeniilor nicio treabã nu s-a fãcut cu ele. Niciodatã nu am zis aceas-
ta, ºi nici în expunerea de motive nu o veþi gãsi.

Am fost silit însã, pe urmã, în apãrarea proiectului de lege la Camerã, sã
ating cestiunea aceasta, pentru cã alþii au adus-o înainte.

Dlor, competenþa Ministerului Instrucþiunii în materie de învãþãmânt teh-
nic, socotesc cã o pot dovedi prin exemplele pe care vi le-am citat, ºi pe care sã-
mi permiteþi sã le recapitulez.

Noi avem învãþãmânt tehnic în ºcolile profesionale de fete, învãþãmânt
agricol în ºcolile normale ºi în seminarii, lucru manual în ºcolile primare rurale.
Oricât de puþin versat ar fi fost Ministrul Instrucþiei în aceastã materie nu se
poate ca, de când conduce aceste ºcoli, sã nu fi cãpãtat oarecare experienþã.

ªi dovada o aveþi în faptul cã ministerul instrucþiei a ºtiut sã conducã acest
învãþãmânt tehnic, ºi sã iasã din numeroasele dificultãþi ce a avut sã învingã, în
mod nu mai puþin onorabil decât ar fi putut sã facã oricare alt ministru.
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Am dotat ºcolile normale cu terenuri de culturã, am separat învãþãmântul
agricol de al ºtiinþelor naturale, aºa încât ºcolarii vor putea sã lucreze pãmântul
ºi sa înveþe agricultura în mod efectiv, în loc de a o învãþa numai în clasã dupã
carte. Socotesc cã aceste mãsuri meritã o notã bunã pentru ministerul nostru.

Dl Carp a spus cã Ministerul Domeniilor este un minister oropsit în ce
privesc ºcolile; cã nu i se dã ce-i trebuie. Sunt cu totul de altã pãrere; cred cã nu
este niciun minister mai bogat, ºi cãruia sã i se fi dat tot ce a cerut pentru ºcoli.

El are numai 17 ºcoli, care costã 1.600.000 lei pe an, aºa cã fiecare ºcoalã
costã cam 100.000 lei pe an, ºi fiecare din cei 1.500 ºcolari revine la 1.200 lei
pe an. Mai dotaþiune domneascã ca aceasta, se poate? Noi, la instrucþiune, ca sã
organizãm învãþãmântul tehnic în ºcoalele primare, n-am avut absolut nimic,
nici bani, nici personal.

Cu toate acestea, ne-am format singuri personal, ºi în cinci ani am reuºit sã
introducem învãþãmântul acesta în 500 ºcoli rurale cu 15.000 ºcolari. Mai mari
silinþe ºi încoronate cu succese mai doveditoare decât acestea, nu vãd cum ar
putea cineva sã facã. Acum partea grea a introducerii lucrului manual în ºcolile
rurale a trecut; fãrã subvenþiuni, fãrã ajutoare din nicio parte, ne putem lãuda cã
în fiecare an am introdus acest învãþãmânt într-un numãr din ce în ce mai mare
de ºcoli rurale, ºi bunele rezultate pe care le dau azi le vom putea constata în toþi
anii în ce constã. Am introdus astfel învãþãmântul dogãriei, fierãriei, împletituri
de paie, de papurã, lemnãrie, frângheria.

Acestea sunt adevãrate începuturi de industrie, ºi dacã aº putea sã vã pre-
zint lucrãri ieºite din aceste ºcoli, cred cã aþi putea fi pe deplin mulþumiþi. Lucrã-
rile pe care le pregãtim acum pentru expoziþiunea din Paris ar putea sã figureze
în mod onorabil în orice ºcoalã, chiar mai înaintatã. Toate aceste rezultate, încã
o datã, le am realizat mai fãrã nicio resursã materialã.

Iacã ce aveam de zis în privinþa competenþei Ministerului de Instrucþie.
Dacã ne întoarcem acum în partea cealaltã, în partea Ministerului Domenii-

lor, ºi dacã examinãm rezultatele dobândite de acel minister, nu ºtiu în care
parte s-ar înclina balanþa. Deja nu este o notã bunã când auzi cã un minister, ca
sã-ºi întãreascã învãþãmântul sãu, cere numai mãrire de cheltuieli; cãci tot ce s-a
fãcut acolo, s-a fãcut cum se zice: à coup de millions.

Pentru orice þarã, mai cu seamã pentru noi, care acum ne pune în dilema
aceasta: ori sã avem ºcoli scumpe ºi puþine, care din aceastã cauzã vor avea o
micã influenþã; ori multe ºi rãu organizate, de vreme ce odatã ce te-ai deprins sã
lucrezi cu sume mari, nu mai poþi face nimic cu bani puþini.

Sunt ºcoale foarte frumoase, instalate în palate; dar când o asemenea ºcoalã
costã peste un sfert de milion pe an, nu putem fi mulþumiþi pentru cã ºtim cã
cifra aceasta ne împiedicã a înmulþi asemenea ºcoale.

Onor. dl Panu spunea: ºcoalele de meserii din Bucureºti ºi Iaºi sunt foarte
bune, ºi dacã nu dau destule rezultate, este cã sunt puþine; nu aveþi decât sã
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faceþi patru în loc de douã, ca sã dea rezultate îndoite. A vorbi este uºor; dar
când ne gândim cã realizarea dorinþei dlui Panu ar costa o jumãtate de milion pe
an, ca sã avem 20 de absolvenþi mai mult, entuziasmul nostru se modereazã
foarte mult. Dar ce ar mai fi de zis, dacã în loc de douã ºcoli, ar fi sã creãm
atâtea câte ar fi necesare, pentru a produce un efect apreciabil asupra spiritului
public ºi a determina miºcarea lui într-o direcþiune voitã!

Pentru aceasta, ne-ar trebui sume colosale, cu totul mai presus de puterile
noastre.

Dlor, foarte în treacãt sã vã dau câteva cifre, ca sã vedeþi la ce rezultat a
adus ministerul domeniilor aceste ºcoale.

Dl Carp a zis cã ºcoala de agriculturã de la Herãstrãu dãdea, înainte de a fi
d-sa ministru, mi se pare, vreo 20 sau 25 administratori de moºii.

O voce: Trei zeci.
Dl Spiru Haret, ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: Fie ºi 30. ªtiþi în

câþi ani a ieºit numãrul acesta? în 42 ani. Absolvenþii toþi care au ieºit din ºcoala de
la Herãstrãu, sunt 523. Repartizaþi pe vreo 42 de ani, dã cam 12 absolvenþi pe an.

Chiar dacã aceºti absolvenþi ar fi avut un efect asupra agriculturii þãrii noastre,
aº putea zice cã ne revin prea scump, cãci 12 absolvenþi pentru 150.000 lei, cât
costã ºcoala de la Herãstrãu pe an, ne dã o mijlocie de 12 mii de lei pentru fiecare
absolvent, ºi preþul e cu atât mai mare, cu cât nici nu au intrat toþi în agriculturã,
cãci numai 30 din ei au fãcut aceasta. Va sã zicã, numai prin aceºti 30 de inºi a
lucrat ºcoala de la Herãstrãu asupra îmbunãtãþirii agriculturii þãrii acesteia.

Bun e sistemul acesta? Eu nu cred. Cu ºcoalele de la Strihareþ, Armãºeºti ºi
Pãnceºti, tot aºa stau lucrurile. Acele ºcoli costã fiecare între 50 ºi 80 mii de lei
pe an, ºi nu dã fiecare decât 10 pânã la 12 absolvenþi pe an.

Dar este încã un alt fapt mai îngrijitor. Este cã numãrul absolvenþilor care
ies din aceste ºcoale, descreºte pe fiecare an. Aceastã descreºtere se observã mai
cu seamã de la legea din 1893.

ªi îmi pare rãu cã dl Carp nu este de faþã, cãci lucrul acesta l-ar interesa,
desigur.

Actuala lege a învãþãmântului profesional dateazã din anul 1893, ºi apli-
carea ei concide cu începerea scãderii numãrului de absolvenþi care de atunci
continuã fãrã întrerupere – indiciu foarte grav.

Aºa, în ceea ce priveºte ºcoalele de agriculturã de ambele grade, în primii
doi ani dupã promulgarea legii, ele nu au dat niciun absolvent.

Pentru anii aceia, lucrul era explicabil, pentru cã legea spunea cã ºcolarii de
la ºcolile de agriculturã nu sunt absolvenþi decât dupã ce vor face un an ºi
jumãtate la fermele model, aºa cã, în primii doi ani, ºcolarii trecând la fermele
model, nu puteau sã fie absolvenþi. Dupã aceºti doi ani însã, trebuia ca numãrul
lor, dacã nu sã creascã, cel puþin sã revinã la ce fusese mai înainte. La Herãstrãu
însã, dupã ce în 1894–1895 nu a fost niciun absolvent, în 1896 au fost 12, în
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anul urmãtor 2, ºi pe urmã niciunul. La ºcoalele celelalte, la Strihãreþ, la Pãnceºti-
Dragomireºti, la Armãºeºti, de la 1894–1895 nu a mai ieºit niciun absolvent.

Fãrã îndoialã dlor, cã dl Carp e cu totul în dreptul sãu sã fie mândru de
lucrarea d-sale din 1893; dar asemenea indicii desigur cã l-ar îngriji ºi pe d-sa;
ºi dacã astãzi ar reveni la Ministerul de Domenii, fãrã îndoialã cã ar cãuta sã
vadã unde este rãul ºi s-ar sili sã-l îndrepteze, deºi din punctul acesta de vedere
s-ar cuveni ca fostul ministru de domenii sã nu fie supãrat pe mine cã m-am
amestecat acolo unde nu aveam dreptul, pentru cã, în orice caz, tot trebuia ca
cineva sã reformeze legea d-sale.

Tot aºa ºi în privinþa celorlalte feluri de învãþãminte, cãci peste tot este
aceeaºi tendinþã. În privinþa ºcoalelor de comerþ de gradul II, ele au dat în anii
din urmã un numãr de absolvenþi, dintre care chiar dupã cifrele date de un fost
Ministru de Domenii, adversar al proiectului de faþã, nu sunt decât vreo 40%
care au intrat în comerþ; dar ºi aceºti 40, ºtiþi câþi sunt Români? Cinci! nu cinci
la sutã, dar cinci persoane. În vreo patru cinci ani, din ºcoalele de comerþ, numai
cinci inºi au intrat în comerþ; pe ceilalþi nu-i contez, cãci aceia nu sunt spre
binele ºi dezvoltarea comerþului român.

Onor. dl Panu iarãºi a citat o cifrã în vorbirea d-sale, care era o cifrã cu
efect; a zis cã ºcoala de la Pãnceºti a dat 75% de agricultori. Cifra aceasta
trebuie sã o fi luat din vreun an anterior, pentru cã în anii din urmã, v-am spus
cã ºcoala nu a mai dat niciun absolvent, Dar sã iau ipoteza cea mai bunã pentru
d-sa: sã zic cã d-sa s-a referit la anul 1892–1893, când aceºti absolvenþi au fost
în numãrul cel mai mare, adicã 12; 75% din 12 fac 9 absolvenþi. Când o ºcoalã
de ordin inferior costã 62.000 fr. pe an ºi dã 9 absolvenþi, aºa cã educaþiunea
fiecãrui elev sã coste 7.000 lei, acesta e colosal.

Un alt exemplu. S-a fãcut multã vorbã în cealaltã Camerã, ºi întrucâtva ºi
aici, despre faimoasele experienþe care se fac la ºcolile de agriculturã. Mai întâi,
nu gãsesc cã e nimerit ca ºcoalele de agriculturã sã serve ca ºcoalã de experienþã.
Ele, ca orice ºcoalã de ordine inferioare, trebuie sã dea învãþãmântul aºa cum e,
cunoºtinþa lucrãrilor, ºi sã punã pe ºcolari în poziþiune sã le aplice, dar nu sã facã
ei experienþã ºi cercetãri personale. Ce experienþe pot face copii de 14–15 ani?
Spiritul de cercetare nu se dezvoltã la om decât foarte târziu. D-voastrã ºtiþi cã
pentru a cãpãta cineva titlul de doctor, trebuie sã facã o lucrare originalã; dar cât
îi trebuie cuiva pentru a face o lucrare originalã ºi sã capete titlu de doctor!…

Ei bine, asemenea cercetãri originale se cearcã a se face în niºte ºcoli de
nivel destul de modest, cum sunt ºcolile practice de agriculturã ºi chiar ºcoala
de la Herãstrãu.

Cum se fac acele experimente ºi ce rezultate dau, este altceva. Ca sã vã
faceþi o idee, voi cita numai o cifrã:

Oile de la ºcoala de agriculturã de la Herãstrãu, costã 33 lei pe an întreþi-
nerea uneia. (Ilaritate). Aceastã specialã competenþã, recunosc cã Ministerul
Instrucþiunii Publice nu o are.
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Dlor, socotesc cã aceastã chestiune a competenþei sau necompetenþei celor
douã ministere, ca o chestiune accesorie ce este, ºi care deja a fost foarte mult
dezbãtutã ºi în Camera cealaltã ºi în presã, se cuvine s-o lãsãm la o parte, ºi sã
intrãm în fond, cum a fãcut ºi dl Carp, de vreme ce ºi d-sa n-a atins decât în
treacãt aceastã cestiune.

* * *

Precum am mai spus, ceea ce este fondul legii de faþã, este înfiinþarea ºcoa-
lelor elementare de meserii ºi de agriculturã.

Cu organizarea de astãzi a acestui învãþãmânt, ale cãrui rezultate le-aþi auzit,
este evident cã nu se putea dezvoltã învãþãmântul profesional într-o aºa proporþie,
ca sã putem înrâuri în mod efectiv asupra marelui numãr de oameni care trebuie
sã primeascã influenþa lui, pentru ca sã producem un rezultat apreciabil.

În adevãr, învãþãmântul profesional nu poate produce un rezultat util decât
prin difuziunea lui. În aceasta el diferã cu totul de învãþãmântul superior.

De multe ori, s-a fãcut criticã unora din facultãþi cã nu au destui ºcolari; dar
aceastã criticã nu este meritatã, pentru cã învãþãmântul universitar, prin chiar
natura lui, se adreseazã la un mic numãr de oameni.

Învãþãmântul profesional, din contrã, dacã nu se adreseazã la un numãr cât
se poate de mare, nu mai are niciun scop: agricultura þãrii nu se va îndrepta,
dacã îi vom dã pe fiecare an numai 14 agricultori foarte buni, pe când toþi cei-
lalþi nu vor ºti nici sã punã plugul în brazdã.

Din contrã, lucrurile vor merge foarte bine atunci când vom avea un milion
de mici agricultori, care sã ºtie sã tragã maximul de profit din cele câteva po-
goane ce are fiecare, chiar dacã nu am avea pe nimeni care sã ºtie a face analiza
chimicã a pãmânturilor.

Dacã regiunea Rinului, Lombardia, Belgia sunt aºa de bogate, cauza este cã
pãmântul este lucrat în mod raþional de sute de mii de mici proprietari.

Iatã pentru ce noi creãm, prin aceastã lege, cât mai multe ºcoli modeste, ca
sã putem face cât de multe. ªi economia proiectului este ca aceste ºcoli sã se
facã cu o cheltuialã aproape neînsemnatã, de vreme ce cele 256 de ºcoli pe care
le reclamãm de la început nu vor costa mai mult de vreo 400.000 lei pe an.

Socotesc cã în mai bune condiþiuni nu se putea prezenta un proiect de lege.
Se mai zice însã cã este greºitã ideea de a se gândi cineva a crea industria

micã, fiindcã în ziua de azi industria mare omoarã pe cea micã. Este ceva adevãrat
în aceastã afirmaþiune, nu însã pe deplin. Într-o þarã unde industria mare este pu-
ternicã, când industria micã, ca industrie propriu-zisã, ca industrie de comerþ,
cautã sã se dezvolte alãturi cu cea mare, este evident cã ea nu se poate susþine.

Dacã, de exemplu, la Creuzot s-ar aºeza o uzinã de fierãrie, care sã între-
buinþeze 50 de lucrãtori, neapãrat cã n-ar merge nici ºase luni. Dar într-o þarã
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unde industria mare nu existã, tot aºa se prezintã lucrurile? La noi nu existã
industria mare; abia avem câteva începuturi; unde este dar pericolul pentru
industria micã?

Dar, dlor, cestiunea nici nu este aici; creaþiunea învãþãmântului elementar
profesional nu fundeazã într-o þarã nici industrie mare, nici industrie micã, ea
tinde a forma educaþiunea profesionalã a þãrii, a deprinde pe þãran ºi pe
orãºeanul cel sãrac cu ideea cã poate lucra cu mâinile sale ºi poate câºtiga ceva,
cât de puþin. Cu modul acesta nu fundãm, nici industria mare, nici pe cea micã,
dar preparãm materialul ºi pentru una ºi pentru alta.

Cum voiþi sã înfiinþãm noi industrie mare sau micã, pe câtã vreme oamenii
noºtri fug de munca manualã? Sã presupunem cã voim sã înfiinþãm industria
fierului în þarã la noi; d-voastrã ºtiþi cã compatrioþii noºtri au mare antipatie
pentru lucrul acesta. Ce ar trebui sã facem? Sã aducem lucrãtori de de peste
graniþã, ori sã lucrãm întâi ca sã distrugem prejudiciul acesta din capul oame-
nilor, sã-i deprindem sã þinã ciocanul ºi cleºtele, pentru ca, atunci când se va
înfiinþa industria fierului, sã avem de unde lua oamenii necesari pentru aceasta?
Este evident cã aºa trebuie sã facem.

Pânã atunci însã acest învãþãmânt nu are sã dea niciun rezultat? Nu este
exact; ºi dovadã cã nu va fi aºa este succesul deplin ce l-a avut învãþãmântul
lucrului manual în ºcoalele rurale. Mai trebuie þinutã în seamã îndemânarea
þãranilor noºtri la multe lucrãri manuale.

Pe lângã aceasta, când þãranul nu poate câºtiga atât cât îi trebuie ca sã
trãiascã, ºi când, cu toate acestea, ºade ºase luni pe an fãrã sã lucreze nimic, cum
credeþi d-voastrã cã are sã fugã când i se va da mijloc sã utilizeze acele ºase luni,
ºi sã mai ºi câºtige ceva? Cã vor fi rezistenþe la început, cã vor merge lucrurile
cam greu, nici eu nu zic altfel. Dar nu vã aduceþi aminte cã la început tot aºa a
fost ºi cu învãþãmântul primar, care, în parantezã, nu s-a dezvoltat în urma
învãþãmântului secundar, cum spunea dl Panu, deoarece la 1864, când s-a pus în
aplicare legea instrucþiunii, aveam deja vreo 2.000 de ºcoale primare. Dar chiar
învãþãmântul secundar la început mergea destul de încet; tot aºa mai este azi?

Tot aºa va fi ºi cu învãþãmântul profesional elementar; ba încã sunt convins
cã va fi mai lesne cu dânsul decât cum a fost acum 30 sau 40 de ani, pentru cã
acum existã o tendinþã a poporului de a se cultiva, ceea ce atunci nu era.

De altã parte, astãzi noi, avem mai multã experienþã în materie ºcolarã ºi
ºtim mai bine sã înlãturãm dificultãþile de care atunci ne-am lovit fãrã sã ºtim sã
le învingem. În fine, trebuie sã ºtim cã existã un curent între þãrani spre învãþã-
mântul mai ridicat. Învãþãmântul primar nu se dezvoltã destul de repede la þarã,
din cauza dificultãþilor materiale. Dar toþi copiii de þãrani care au posibilitatea de
a merge mai departe decât ºcoala primarã, nu lipsesc de a o face. Dovezi sunt
nenumãrate. Dacã sunt trei locuri vacante într-un seminar, vin 200 candidaþi. Tot
aºa ºi ºcolile normale. Dar în aceste ºcoli s-ar putea zice cã este aglomeraþie din
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cauza internatelor, deºi nu e mai puþin adevãrat cã sunt cereri numeroase chiar
pentru locurile cu platã. Dar ceea ce este ºi mai probant este faptul cã jumãtate,
uneori chiar trei pãrþi, din elevii unor licee ºi gimnazii sunt copii de þãrani.

Aceºtia vin la ºcoalã pe jos din satul lor, de la distanþe de 4 ºi 5 kilometri,
dupã cum mi s-a întâmplat sã vãd la Târgu-Jiului.

Cu aceasta, rãspund ºi la obiecþiunea fãcutã de dl Panu, care întreba: cum
vor merge ºcolarii la o distanþã de 5 kilometri? Dar, dlor, cum cursa la ºcoalã nu
se va face decât o datã pe zi, se poate face mai cu înlesnire decât se face pentru
ºcoala primarã ruralã.

Astãzi, la þarã, copiii fac pânã la 12 kilometri pe zi, pentru cã regulamentul
prevãzând obligativitatea pânã la o distanþã de 3 kilometri de la ºcoalã ºi drumul
trebuind sã fie fãcut de patru ori pe zi, aceasta face 12 kilometri.

Dlor, într-o discuþie aºa de serioasã ca aceasta, ar trebui sã nu mã opresc la
lucruri mici. Dar când adversarii, din asemeni lucruri neînsemnate, cautã sã tragã
concluziuni mari, eu sunt silit sã nu las sã treacã asemenea mod de argumentare.

Onor. dl Carp a vorbit despre cei doi boi pe care presupun cã-i vom da
învãþãtorului, ºi afirmã cã este imposibil ca, cu doi boi, sã se lucreze 20 hectare.
Eu nu sunt mare agricultor, ca dl Carp, dar îl rog sã creadã cã atâta lucru ºtiu ºi
eu. Dar eu când am dat doi boi învãþãtorului, a fost pentru cã nu pierdeam din
vedere cã el trebuie sã fie pe acelaºi picior cu un mic agricultor, ºi nu mai mult.

Apoi toatã lumea ºtie cã un þãran cu doi boi poate sã cultive ºi 50 hectare,
pentru cã mai ia alþii cu chirie, sau cultivã în tovãrãºie cu altcineva. Cultura
pãmânturilor ºcolilor trebuie sã se facã întocmai în aceleaºi condiþiuni în care se
face de cãtre þãrani. Tot aºa, nu mã preocup deloc de ceea ce spune dl Carp cã
nu va putea întrebuinþa pe moºia sa pe absolvenþii ºcolilor elementare.

Pe ºcolarii aceºtia eu nu m-am gândit un moment sã-i fac feciori boiereºti;
eu vreau sã fac dintr-înºii oameni liberi, care sã ºtie sã-ºi îngrijeascã bine de
micul lor avut.

S-a mai zis cã 50 ºcolari vor fi prea mulþi pentru cele 20 hectare.
Dar, dlor, gândiþi-vã cã acei ºcolari sunt încã copii ºi cã cultura care se va

face va fi culturã de învãþãmânt, iar nu culturã ca aceea care se face pe o moºie
mare, pentru speculã.

A mai gãsit dl Carp cã e exagerat venitul prevãzut de mine la hectar.
Eu nu am luat cifrele de la mine; sunt aºa de puþin agricultor, încât nu m-am

gândit sã vã aduc rezultatele experienþei mele; le-am luat ºi eu de la oameni
competenþi; dacã ºi d-sa le ar fi cerut tot de la aceleaºi persoane, tot aceleaºi
însemnãri i s-ar fi dat.

Dl Carp zicea cã cu 30 lei venit la hectar pe an sã mã mulþumesc.
Apoi dacã e vorba ca noi sã continuãm a ne mulþumi cu agricultura care dã

30 lei la hectar, mai bine nu mai facem ºcoli, nici nu ne apucãm de înfiinþat un
învãþãmânt agricol.
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Noi vrem sã facem ca pãmântul sã producã atât cât produce ºi pe aiurea.
Dacã ne-am mulþumi sã punem numai grâu ºi porumb, tot cu metodele de

astãzi, e sigur cã nu vom produce mai mult; dar cu un sistem bun de culturã tot
aºa va fi? dl Carp zice cã nu vom avea mai mult venit decât 15 lei la pogon. Mã
întreb de unde a putut d-sa sã ia aceastã cifrã?

Apoi numai arenda se plãteºte 15 lei la pogon.
O voce: ªi 20 chiar.
Dl Spiru Haret, ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: Ei bine, aren-

daºul nu mai câºtigã nimic? Dar nu e numai atât: sunt o sumã de culturi, care nu
se fac la noi ºi care produc enorm.

Asemenea culturi trebuie introduse în ºcolile elementare, pentru cã de nu
vom face nici asta, pentru ce mai înfiinþãm ºcoli?

Aºa, dlor, nu am sã vã citez decât un fapt: bulgarii, care cultivã legumele,
scot dintr-un pogon 500 lei pe an.

Dl V. Obedeanu, colonel: Ba 1.500, numai pe pogonul de varzã.
Dl Spiru Haret, ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: Aºa fiind, dlor,

dacã din cele 50 de hectare se vor cultiva numai douã cu legume, iatã cã ne
apropiem de cifra de 3.500 lei.

Eu nu am înþeles cã toate pogoanele au sã dea câte 170 lei pe an, ci am luat
o medie; un pogon va da mai mult, un altul mai puþin; dar, în totalitate, sunt
convins cã, cu o bunã culturã, se va putea realiza cu prisos suma ce prevãd eu.
ªi, în cele din urmã, dacã un învãþãtor, din neglijenþã sau din nepricepere, nu ar
putea realiza foloase însemnate, el va fi pedepsit chiar prin aceasta.

Mai spunea dl Carp cã nu ne trebuie meseriaºi la þarã, pentru cã meseriaºii
trebuie sã lucreze numai vara pentru proprietari.

Este absolut greºit punctul de vedere în care se pune dl Carp; eu nu m-am
gândit niciodatã sã fac ºcoli care sã prepare lucrãtori meseriaºi numai pentru
trebuinþele proprietarilor.

Ceea ce am voit eu, a fost ca sã avem meseriaºi români la þarã, aºa cum
existã deja meseriaºi strãini; ºi desigur cã aceºti meseriaºi vor avea de lucru ºi
vara ºi iarna, pentru cã, de nu ar fi aºa, cu ce ar trãi cei care sunt meseriaºi la
þarã ºi care în cea mai mare parte sunt strãini? Trãiesc desigur cu ceea ce câºtigã
ºi în timpul iernii, ºi în timpul verii, pentru cã ºi þãranii au nevoile lor
permanente, pentru care le sunt necesari meseriaºii ºi iarna, iar nu numai vara.

Dlor, în ordinea aceasta de idei, ar fi multe de vorbit, pentru cã onor. preo-
pinenþi au formulat o sumã de acuzaþiuni mãrunte, dar care nu proced de la un
sistem. Observaþiunile dlui Carp sunt mai puþin supuse la critica aceasta, dar ale
dlui Panu, foarte mult; d-sa a aruncat critice izolate, dintre care unele foarte
puþin fondate ºi, ca sã dovedesc, vã voi da un exemplu. Dl Panu a spus cã la
ºcoalele elementare de agriculturã nu se primesc decât ºcolari cu clasele primare
terminate, ºi când spunea aceasta þinea legea deschisã ºi citea de pe dânsa. Apoi
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de ce n-a citit pânã la sfârºit? Ar fi vãzut atunci cã se primesc ºi elevi cu 3 clase,
dacã au vârsta de 14 ani.

Modul acesta de criticã este cel puþin nesuficient, dacã nu mai mult.
O altã criticã, de ordine mai generalã, care se face acestei legi, deºi cei care

au fãcut-o s-au contrazis între dânºii, este aceea a continuitãþii învãþãmântului
profesional. La Camerã, dl Ionescu a luat cuvântul de nu ºtiu câte ori, pentru ca
sã revie mereu asupra lucrului acestuia: de ce sã fie continuitate între
învãþãmântul agricol elementar cu cel inferior ºi cu cel superior?

Tot aºa ºi pentru meseriaºi.
Când a venit însã vorba la ºcoalele comerciale, a zis: pentru ce nu stabiliþi

continuitatea între ºcoalele comerciale inferioare ºi cele superioare?
Dlor, proiectul de lege, aºa cum fusese alcãtuit întâia oarã de guvern,

diferea întrucâtva de cel care s-a prezentat d-vostrã. Continuitatea nici în acel
proiect nu lipsea, dar era mai puþin accentuatã decât cum a ieºit de la comitetul
delegaþilor Camerei, ºi socotesc cã comitetul bine a fãcut.

Dlor, este cert cã fiecare ramurã de învãþãmânt profesional trebuie sã fie
organizatã în aºa mod încât sã fie terminatã la sfârºitul anilor de studii prescriºi.
Dar de aici ºi pânã a interzice cu desãvârºire unuia care a învãþat o ºcoalã de me-
serie, de a trece într-o ºcoalã superioarã ca sã se perfecþioneze în meseria lui,
este departe. Proiectul de lege, aºa cum a ieºit din sânul comitetului de delegaþi
al Camerei, a înlãturat aceste obiecþiuni. Nu putem noi sã împãrþim neamul ro-
mânesc în câteva caste, ºi sã zicem: tu nu poþi ieºi din casta învãþãmântului pro-
fesional inferior, iar tu eºti destinat pentru învãþãmântul superior. Aceasta ar fi
în contra deprinderilor, ideilor ºi legilor noastre.

Dar cum cã învãþãmântul de jos nu va fi periclitat prin faptul cã ºcolarii lui
vor merge mai departe, rezultã de acolo cã ºcoalele de ordin superior sunt mult
mai puþine, ºi cã este în mâna guvernului, a administraþiei, sã înlãture
îngrãmãdirea celor din ºcoalele inferioare în cele superioare prin restrângerea
dupã trebuinþã a numãrului ºcoalelor superioare. Pe când prin acest proiect de
lege facem 256 ºcoli elementare, nu facem decât 6 ºcoli superioare, care desigur
nu vor fi suficiente pentru a conþinea pe toþi absolvenþii celor elementare.

Dl Panu fãcea obiecþiunea cã 5 ani, ºi în unele cazuri 7ani, pentru învãþã-
mântul profesional sunt prea mulþi. Dar, dlor, acesta este un rezultat al expe-
rienþei fãcute pânã astãzi. La început, ºcoalele profesionale de fete aveau numai
trei ani de studiu, ºi dacã au dat rezultate aºa de slabe, a fost în mare parte din
cauza acestor puþini ani de studii. Fetele ieºeau din ºcoalã prea tinere, ºi din
cauza vârstei lor fragede nu puteau nici învãþa serios o profesiune, nici, dupã
ieºirea din ºcoalã, a o utiliza.

Pentru fixarea acestui numãr de ani, s-a numit acum doi ani o comisiune
compusã din directoarele ºcoalelor profesionale ºi din directoarea ºcoalei de
meserii a femeilor române din Iaºi, dna Mârzescu, de la care a ºi emanat ideea
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mãririi numãrului anilor de studiu: o persoanã mai competentã în aceastã ma-
terie cred cã nici dl Panu nu ar fi putut gãsi.1

Dlor, voi încheia vorbirea mea, mai atingând o cestiune, aceea a participãrii
judeþelor, ºi în unele cazuri a comunelor, la sarcinile învãþãmântului profesional.

Dl Carp a spus cã aceastã va rãmâne literã moartã, pentru cã judeþele ºi
comunele au deja sarcini prea multe.

Dlor, socotesc cã la vreo 80 milioane pe an, cât fac veniturile judeþelor ºi
comunelor, sumele ce vor fi necesare pentru aceste ºcoli, vor fi ca o picãturã de
apã în ocean. ªi chiar dacã n-ar fi aºa, încã nu mã tem, ºi iatã pentru ce: învã-
þãmântul acesta ori este, ori nu este necesar.

Dacã este necesar, el trebuie plãtit ºi nu-l va plãti nici statul, nici judeþele,
nici comunele; îl va plãti numai contribuabilul, ºi eu vã asigur cã contribuabi-
lului prea puþin îi pasã dacã banii sãi vor ajunge la ºcoli, trecând prin mâna
statului, ori a judeþului, ori a comunei; ceea ce vrea el, este ca banii lui sã pro-
ducã efect util. Odatã ce creaþiunea acestui învãþãmânt se decide, este cert cã el
va trebui plãtit ºi cã pentru aceasta vor trebui sã fie resursele necesare; ºi ori în
a cui sarcinã l-aþi da, autoritãþii care-i va purta de grijã va trebui sã i se dea
resursele necesare, ºi dacã nu le are, sã i se creeze.

Judeþele ºi comunele suportã sarcini mult mai mari decât cele prevãzute prin
acest proiect, cum sunt sarcinile militare, ºi nu se plâng fiindcã vãd folosul acelor
sarcini. Dar ºi ºcolile vor aduce foloase, mai mari decât cele pe care le poate
aduce prezenþa unui regiment, ºi ele reclamã cheltuialã mai micã decât armata.

Nu vãd dar, de ce ar fi imposibil de procurat resursele necesare ºcolilor, pe
când sunt posibile cele pentru alte cheltuieli.

* * *

Dlor, ca sã închei vorbirea mea, sã-mi permiteþi sã ridic îndoiala mani-
festatã de P. S. S. Episcopul de Râmnic ºi de I. P. S. S. Mitropolitul primat, în
ceea ce priveºte învãþãtura religioasã în aceste ºcoli.

Atât d-voastrã, cât ºi înalþii prelaþi, socotesc cã nu veþi avea îndoialã în pri-
vinþa respectului meu pentru religiunea þãrii; mã silesc sã dau dovezi concrete
de aceasta (aplauze) ºi acum, cu ocaziunea unei legi ca aceasta, nu puteam sã
dau o dovadã contrarie.

Iatã cum stau lucrurile. Pretutindeni am cãutat, în legea aceasta, sã mãrim
timpul consacrat învãþãmântului practic, ºi sã micºorãm pe cel destinat
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învãþãmântului teoretic; ºi pentru ca nu cumva sã fie posibil a se zãdãrnici
aceastã dorinþã, am fixat numãrul de ore peste care sã nu se treacã cu învã-
þãmântul teoretic.

Aºa, în învãþãmântul inferior am limitat învãþãmântul teoretic la 12 ore pe
sãptãmânã în secþia medie, ºi la 6 ore în cea superioarã.

În ºcolile elementare, s-a limitat numai la 4 ore.
Unde am dispus de timp mai mult, în învãþãmântul inferior, am prevãzut

religiunea cu numele ei; dar în ºcolile unde nu dispuneam de timp, a fost imposibil
sã punem religiunea cu numele ei, precum n-am pus nici noþiuni de istoria þãrii,
deºi nu este nicio ºcoalã în al cãreia program sã nu gãsiþi noþiuni de istoria þãrii.

Am prevãzut însã lecturile utile, în care va trebui sã se facã tot ce nu s-a
putut prevedea anume.

Dacã am fi prevãzut pe nume pe fiecare obiect, ar fi trebuit ca fiecãruia sã-i
dãm un numãr hotãrât de ore; ºi ce puteam face când numãrul total de care
dispuneam era numai de 4 sau 6 ore pe sãptãmânã?

Iatã pentru care motiv, în unele din programe nu figureazã în mod aparent
religiunea; ea figureazã însã în realitate ºi rog pe Prea Sfinþiþii prelaþi, sã ia act
de aceastã declaraþie a mea.

O voce: Sã se punã în regulament.
Dl Spiru Haret, ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: Nu în

regulament ci în programã.
Dlor, nu vrea sã abuzeze mai mult de rãbdarea d-vostrã. Eu mãrginesc aici

vorbirea mea, sigur fiind cã în discuþiunea pe articole voi fi silit sã reviu la toate
observaþiunile, pe care onor. adversari ai proiectului, le-au pus înainte. Mã
mãrginesc sã închei vorbirea mea aici, rugându-vã a vota acest proiect de lege.
(Aplauze prelungite).

Voci: închiderea discuþiunii.

(Dezbaterile Senatului. Sesiunea ordinarã prelungitã 1898–1899, nr. 52, din 6 aprilie 1899,
p. 712 – ªedinþa de la 22 martie 1899.)
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XIII. 
RÃSPUNS LA INTERPELARE

Cuvântare în Senat în ºedinþa din 23 martie 1899 ca rãspuns
la interpelarea lui Titu Maiorescu

Textul interpelãrii lui Maiorescu: „Interpelez pe dl ministru-prezident ºi pe dl mi-
nistru de Culte ºi Instrucþiune Publicã asupra autorilor însãrcinaþi de guvern sã scrie o
istorie românã pentru expoziþia de la Paris.”

Interpelatorul întreabã: de ce ministerul, pe lângã D. Onciul, Al. Xenopol, I. Bog-
dan, a chemat la alcãtuirea unei cãrþi ce urma sã fie tradusã în limbi strãine (cu ocazia
expoziþiei din 1900) pe Cezar Colescu-Vartic? Acesta, fiind redactor la „Voinþa Naþio-
nalã“ va scrie cu spirit sectar partea ce i sa încredinþat, adicã tocmai istoria contempo-
ranã, fiindcã e gazetar liberal ºi fiindcã a fost recomandat de Dimitrie Sturdza,
prezidentul consiliului ºi secretar general al Academiei, care, publicând în 1892 cuvân-
tãrile ºi mesajele Regelui, a fãcut o introducere în care scrie lucruri rãutãcioase ºi neade-
vãrate sau, în orice caz, de tot nedovedite despre Vodã Cuza.

Maiorescu terminã interpelarea, zicând: „Sper cã dl ministru al Cultelor va lua
mãsuri sã nu figureze un sectar politic, care se inspirã de la asemenea pasiuni ale dlui
Sturdza, la lucrarea istoriei contemporane a þãrii noastre pentru expoziþia de la Paris.”

Dl Spiru Haret, ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: dlor senatori,
vã asigur cã dacã este un om surprins pe lume, acela sunt eu.

Dl St. Perietzeanu-Buzãu: ªi noi toþi.
Dl N. Crãtunescu: Eu nu sunt surprins.
Dl Spiru Haret, ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: A se face o

interpelare, în Senat, unui om, care nici cel puþin nu e faþã, pentru convingerile
lui ca om de ºtiinþã, aceasta nu s-a mai vãzut ºi vã asigur cã nici nu ºtiu ce sã
rãspund; ºi dacã nu m-aº teme ca nu cumva sã se dea cuvintelor mele cine ºtie
ce interpretare bizantinã, cum zicea dl Maiorescu adineaurea, aº zice cã nu am
ce rãspunde la o asemenea interpelare.

Dlor, dl Maiorescu îmi anunþã o interpelare în privinþa modului cum am
înjghebat scrierea istoriei þãrii pentru expoziþiunea de la Paris. Mã aºteptam
sã-mi cearã socotealã pentru aceasta. Ce a fãcut însã dl Maiorescu? Îmi imputã
acum cã de ce am numit pe cutare, iar nu pe cutare; spune cã dl Colescu ar fi
paravanul la spatele cãruia se ascunde dl Sturdza; toate acestea în cinci minute.
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Pe urmã în timp de o orã, face procesul dlui Sturdza pentru prefaþa scrisã de d-sa
la un volum publicat de Academiel.

Dlor, eu ºtiu cã dl Maiorescu este membru al Academiei, ºi dacã aceastã
prefaþã este scrisã cu voia sau fãrã voia Academiei, o priveºte pe ea, nu pe mine,
ºi încã ºi mai puþin pe Senat.

Dacã dl Maiorescu avea o socotealã de cerut dlui Sturdza pentru prefaþa sa,
trebuia acolo s-o facã, nu aici.

Nu am cunoºtinþã dacã dl Maiorescu va fi fãcut acest lucru, în calitatea sa
de membru al Academiei.

O voce: A fãcut-o.
Dl Spiru Haret, ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: Dacã a fãcut-o

acolo, ce cautã de o mai face ºi aici?
ªi ce pot eu sã rãspund la aceastã criticã acerbã, fãcutã pãrerilor dlui Sturdza,

ca istoric? Mai mult decât atât: ce veþi decide dvs.? Presupuneþi cã se va cere un
vot. Ce veþi vota dvs.? Cã dl Sturdza n-a avut dreptul sã scrie ceea ce a scris?

Dl I. Brabeþeanu: Sã se retragã dlui Colescu-Vartic dreptul de a scrie istoria.
Dl Spiru Haret, ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: Se cunosc

pãrerile dlui Sturdza în privinþa domniei lui Vodã Cuza.
Dar mã priveºte pe mine aceasta?
Priveºte pe Senat?
Dacã ne-am apuca sã judecãm pe cei care scriu istoria contimporanã, poate

am avea sã cerem socotealã ºi dlui Maiorescu chiar, pentru cã sunt abia câteva
zile de când a publicat istoria de la 18882, ºi l-aº întreba: este d-sa convins cã a
fost peste tot drept ºi obiectiv în scrierea d-sale?

Dl T. Maiorescu: Da, sunt convins.
Dl Spiru Haret, ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: Tot aºa este

convins ºi dl Sturdza. (Aplauze, bravo, ilaritate.)
Dvs mereu cãutaþi defecte dlui Sturdza ºi unde nu gãsiþi, mai imaginaþi; dar

un defect nu i l-aþi putut imputa: d-sa n-are lipsã de curaj, pentru a spune neted
ceea ce cugetã despre oameni ºi despre lucruri. ªi dacã ar fi judecat altmintrelea
despre Vodã-Cuza, o spunea, fiþi siguri; d-sa nu are nevoie sã spuie ceva contrar
pãrerilor sale, pentru ca sã se recomande nu ºtiu cui.

Trec, dlor asupra acestui lucru, pentru cã el nu comportã o discuþiune în
Senat.

Ceea ce ar fi putut face obiectul unei interpelãri ar fi fost persoana însãr-
cinatã cu facerea istoriei; deºi vã mãrturisesc cã dacã aº fi fost eu în locul dlui
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1. E vorba de publicaþiunea Treizeci de ani de domnie ai Regelui Carol I, Buc., 1897.
2. E vorba de cele douã volume cu Discursuri parlamentare ale lui T. Maiorescu, pu-

blicate de autorul însuºi, având la începutul fiecãruia o introducere istoricã asupra dezvoltãrii
politice din epoca respectivã. Ele au apãrut în 1897. Mai târziu au apãrut alte volume.
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Maiorescu ºi dl Maiorescu pe aceastã bancã, nu mi-ar fi trecut prin minte sã-i
cer socotealã, când ar fi pus pe un redactor de la „Epoca“ sã scrie istoria þãrii.

Mai departe, dl Maiorescu a fãcut un proces ºi „Voinþei Naþionale“, cã este
rãu scrisã, ºi cã i-a scãzut nivelul ºi meritul politic1. E liber dl Maiorescu sã aibã
pãrerea sa asupra „Voinþei Naþionale“, precum ºi noi suntem liberi sã o avem pe
a noastrã despre presa care susþine politica urmatã acum de dl Maiorescu.

Putem însã afirma cã în „Voinþa Naþionalã“ nu s-a vãzut ºi nu se va vedea
niciodatã ceea ce se vede zilnic în alte gazete, care nu ºi-a atras pânã acum
fulgerele criticii dlui Maiorescu.

Dacã ar fi sã intrãm pe calea aceasta, sã judecãm calitãþile ºi defectele
presei noastre ºi sã cãutãm cauzele lor, mã tem cã vom ajunge prea departe ºi aº
cãdea ºi eu în greºeala dlui Maiorescu, care a plecat de la un lucru ºi a ajuns cu
totul la altceva.

Dl Maiorescu a criticat faptul cã, între cei ºase membri însãrcinaþi sã scrie
istoria þãrii pentru expoziþia din Paris, face parte ºi dl Colescu-Vartic, pe care-l
dã redactor la „Voinþa Naþionalã“. Vã mãrturisesc cã n-am ºtiut cã dl Colescu
este redactor la vreun ziar ºi nici acum nu sunt sigur dacã nu cumva dl Maio-
rescu se înºealã. Dar sã presupunem cã ar fi aºa. De când calitatea de a fi
redactor la un ziar, te exclude de la activitatea acestei þãri, te face incompatibil
cu o însãrcinare oficialã?

Dar, tocmai din contrã, mi se pare cã acei care fac politicã, trebuie sã cu-
noascã mai bine istoria contimporanã a noastrã ºi sunt mai în poziþiune de a o
scrie. Dl Maiorescu, dacã n-ar fi fãcut politicã, dacã n-ar fi luat parte la luptele
noastre, la evenimentele politice prin care am trecut, ar fi putut scrie istoria
noastrã contemporanã?

Eu am sã rãspund de singurul lucru care mã priveºte: dl Colescu-Vartic
prezintã o garanþie foarte serioasã cã lucrarea cu care l-am însãrcinat are s-o
ducã la bun sfârºit. D-sa a colaborat cu dl Sturdza la publicarea documentelor
istoriei noastre contemporane, care constituie una din cele mai bogate ºi mai
preþioase publicaþiuni ºtiinþifice fãcute în þara noastrã2.

Dintre istoricii noºtri numai doi au rãmas la care nu m-am adresat: d-nii
Tocilescu ºi Rãºcanu; însã niciunul din dlor nu s-au ocupat cu istoria contem-
poranã, ºi pe lângã aceasta sunt prea mult ocupaþi în altã parte. Dlui Tocilescu
i-am încredinþat o lucrare, acum doi ani, ºi pânã astãzi nici n-a început-o.
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1. Ziarul „Voinþa Naþionalã“, organul Partidului Naþional Liberal, a apãrut la 10 iulie
1884 ºi a încetat la 13 aprilie 1914.

2. Cezar Colescu-Vartic (1864–1900), a fost un extraordinar elev al liceului Sf. Sava;
din nenorocire, dupã ce ºi-a luat bacalaureatul, n-a urmat decât puþinã vreme la Universitate,
apoi a intrat în serviciul Academiei ºi s-a ocupat de ziaristicã (încã din 1882, fiind în liceu).
El a fost ajutorul lui Dim. Sturdza în publicarea colecþiunii de documente (care se numeºte
,,Colecþia Hurmuzachi“) vol. V ºi VI, apãrute în 1894–1895, apoi la culegerea „Acte ºi doc-
umente relative la renaºterea României“ mai multe volume apãrute în 1896–1900.
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Nu-l învinovãþesc deloc: d-sa a avut ocupaþiuni foarte serioase cãrora a
trebuit sã le consacre tot timpul sãu ºi sunt departe de a-i face o vinã din aceasta;
din contrã, bine a fãcut cã ºi-a consacrat activitatea lucrãrilor de ºtiinþã în care
a avut aºa de frumoase rezultate.

Dar ce rost ar fi avut ca sã-i dau dlui Tocilescu o nouã sarcinã, atunci când
acea pe care i-am dat-o încã de doi ani, n-a avut timpul s-o împlineascã?

Tot ceea ce ne-a spus dl Maiorescu despre intervenirea celorlalþi membri ai
comisiunii, cu privire la partea cu care dl Colescu a fost însãrcinat, vã asigur cã
nu am absolut cunoºtinþã de dânsa.

Dl Maiorescu a gãsit mijlocul sã vorbeascã ºi despre revista 100 de ani,
jucatã pe scena Teatrului naþional, ºi sã insinueze cã aº fi eu pentru ceva în
faptul cã domnia lui Vodã-Cuza nu figureazã în acea revistã1.

Vã asigur încã o datã cã sunt cu totul strãin de acest fapt, care supãrã pe dl
Maiorescu.

O singurã datã am vãzut aceastã revistã, la prima ei reprezentaþie, ºi va
mãrturisesc cã nu m-am preocupat deloc, ce parte anume din istoria noastrã
contemporanã ar lipsi dintr-însa.

În orice caz, nu vãd nicidecum în ce viaþa noastrã politicã este pusã în pri-
mejdie, prin faptul cã aceastã revistã nu cuprinde toate episoadele istoriei noas-
tre contemporane, cã un scriitor din ºcoala dlui Maiorescu ºi-a înjghebat piesa
aºa cum a crezut el cã e mai bine.

Ce, credeþi oare cã se ordonã de Minister modul cum trebuie sã-ºi facã
autorii piesele?

Vã înºelaþi. Eu nu mã amestec deloc în atribuþiunile comitetului teatral,
ºi-mi pare rãu cã dl Grãdiºteanu2 nu este faþã, cãci v-ar da un rãspuns categoric
în aceastã privinþã.

Dar este o tacticã ca tot ce se face în þarã sã se arunce în spatele unui
ministru.

Aºa s-a fãcut deunãzi cu o altã revistã, care se aflã astãzi înaintea Curþii de
Apel; s-a vorbit ºi atunci de instrucþiuni venite de la minister, de instrucþiuni mai
mult sau mai puþin ascunse3.

Afirm cã nici nu am ºtiut mãcar cã o asemenea revistã a fost prezentatã
teatrului, nici de ce autor este, ºi nici pânã astãzi nu ºtiu despre ce este vorba
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1. Revista ,,O sutã de ani“ scrisã de I. L. Caragiale ºi reprezentatã pe scena Teatrului
Naþional la 1 februarie 1899 a fost fãcutã dupã însãrcinarea datã de Spiru Haret, odatã cu
însãrcinarea lui Vlahuþã (România pitoreascã) ºi a lui Coºbuc (Rãzboiul pentru neatârnare
ºi Povestea unei Coroane de oþel).

2. Petre Grãdiºteanu (1841–1921) era atunci senator ºi director al Teatrului Naþional
(1898–1899).

3. În arhiva Teatrului n-am gãsit indicaþiuni despre aceasta.
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într-însa. Nu am aflat de existenþa ei decât dupã ce presa a vorbit de dânsa, ºi
chiar atunci nu am voit sã mã ocup de dânsa, pentru cã lucrul nu mã privea.

Cãci, ori comitetul teatrului are încrederea mea ºi atunci nu mã amestec în
trebile lui; ori nu o are, ºi atunci nu putem trãi împreunã.

Cu un cuvânt, ce pot eu sã rãspund în privinþa opiniunii ce dl Maiorescu are
despre dl Sturdza?

Acesta este un proces vechi între dlor amândoi, care proces se desfãºurã în
mai multe faze, unele mai surprinzãtoare decât altele. Insã din toate fazele pe
care le-a luat acest duel, cel mai neaºteptat desigur este cel de azi. (Aplauze).

(Dezbaterile Senatului. Sesiunea ordinarã prelungitã 1898–1899, nr. 52 din 6 aprilie 1899.
Volumul 1898–1899. Interpelarea e la p. 729. Rãspunsul lui Haret la p. 732.)
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NOTE

1. Partidul liberal-conservator, înfiinþat în martie 1884. A fost un partid care a reunit
Partidul Conservator, gruparea liberalilor sinceri ºi o parte a liberalilor moldoveni. A avut ca
organ de presã ziarul ,,România“. Conducãtorii acestei formaþiuni politice au fost Lascãr
Catargiu ºi G. Vernescu.

2. Lascãr Catargiu (1823–1899), om politic. Membru al Locotenenþei domneºti
instauratã dupã abdicarea lui Al. I. Cuza la 11februarie 1866. Preºedinte al Partidului Con-
servator (1880–1899), prim-ministru (11 mai – 15 iulie 1866, martie 1871 – 4 aprilie 1876,
martie 1889 – nov. 1890, nov. 1891 – oct. 1895). 

3. Eugeniu Stãtescu (1836–1905), om politic ºi jurist. Fruntaº al Partidului Naþional-
Liberal. De mai multe ori ministru. Deputat, senator. Preºedinte al Senatului în anul 1897 ºi
1901. 

4. Ion C. Brãtianu (1821–1891), om de stat. Fondator al Partidului Naþional-Liberal.
Participant la revoluþia de la 1848 din Þara Româneascã. A fãcut parte din grupul care a
complotat împotriva lui Al. I. Cuza. De mai multe ori ministru. Prim-ministru (1876–1888).

5. George C. Cantacuzino-Râfoveanu (–). Ministru de finanþe.
6. George D. Pallade (1857–1903) jurist, profesor, ziarist ºi om politic. Ministru. A

practicat avocatura în Baroul Ilfov. Colaborator la ziarele „Românul“ ºi „Naþionalul“ ºi a
condus „Gazeta Poporului“.

7. Constantin I. Stoicescu (1852–1911), jurist ºi om politic. Doctor în drept la Paris.
Funcþii administrative. Avocat. Membru al Partidului Naþional Liberal. Deputat. De mai
multe ori ministru.

8. Nicolae Fleva (1840–1920), jurist. Doctorat la Neapole. Fondator al Partidului
Naþional Liberal. Primar al Capitalei. În anul 1899 intrã în Partidul Conservator. Ministru.

9. 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.

10. Constantin Budiºteanu (1838–1911), general ºi om politic. A luat parte la Rãzboiul
de independenþã. Senator. Ministru. S-a implicat în acþiunile iniþiate de ,,Liga culturalã“.

11. Dimitrie Ghica (1816–1897), om politic. Fiu al principelui Þãrii Româneºti,
Grigorie Ghica. Primar al Bucureºtiului. Deputat în Divanul ad-hoc ºi în Adunarea electivã.
Ministru de mai multe ori. Preºedintele Consiliului de Miniºtri (19 iul. – 11 dec. 1861, 16
nov. 1868 – 27 ian. 1870), preºedinte al Camerei (1871–1875), al Senatului (1877–1888,
1895–1897). Iniþial conservator moderat, intrã în anul 1881 în Partidul Naþional Liberal.

12. Anastasie Stolojan (1836–1901), jurist ºi om politic. Fondator ºi membru marcant
al Partidului Naþional Liberal, unul dintre apropiaþii lui C. A. Rosetti. Deputat liberal din
anul 1869. Primar al oraºului Craiova. Ministru de mai multe ori.
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13. Ghenadie Petrescu (1836–1918), episcop al Argeºului ºi mitropolit primat al Þãrii
Româneºti. Judecat pe 20 mai 1895 pentru acuzaþii neîntemeiate – inovaþii în cult, arghi-
rofilie – mitropolitul Ghenadie a fost caterisit ºi exilat la mãnãstirea Cãldãruºani. Deºi a fost
reabilitat în 1896 Ghenadie Petrescu nu a mai fost înscãunat mitropolit. A rãmas, în schimb,
stareþ al mãnãstirii Cãldãruºani. 

14. Milone Lugomirescu, jurnalist. A fost primul ziarist cronicar al ortodoxiei româ-
neºti. A publicat în ziarele „Epoca“, „Apãrarea Naþionalã“, „România liberã“. A semnat cu
pseudonimul Baba Novac.

15. Gheorghe Bibescu (1834–1902), prinþ. Fiu al domnitorului Gh. Bibescu. Absolvent
al ªcolii militare de la Saint-Cyr. A luat parte la rãzboiul din Mexic, ºi la rãzboiul franco-
german din 1870. Organizator al secþiei române la Expoziþia de la Paris, 1889. A administrat
Aºezãmintele Brâncoveneºti. Lucrãri: Istoria unei frontiere, Retraite des Six Mille (premiatã
de Academia francezã), Domnia lui Bibescu, corespondenþã ºi documente 1843–1856 (2 vol).

16. pater, peccavi (lat.) Tatã, am greºit! Formulã uzualã de mãrturisire a pãcatelor în
Biserica Catolicã.

17. Alexandru Candiano Popescu (1841–1901), militar, scriitor ºi om politic. A
participat la ,,revoluþia“ de la Ploieºti proclamând republica numind ca regent pe generalul
Nicolae Golescu, iar ministru de Rãzboi pe Ion C. Brãtianu. A fost arestat, judecat ºi achitat.
A participat la Rãzboiul de independenþã. În anul 1894 a ajuns general de cavalerie. Între anii
1880–1892, a fost adjutant al regelui Carol I. A înfiinþat publicaþiile ,,Perseverenþa“
(1867–1868) ºi ,,Democraþia“ (1869–1871).

18. N. T. Orãºanu (1833–1890) poet, publicist, memorialist. A participat la Unirea Prin-
cipatelor din 1859. A fondat publicaþii satirice. Scrieri: O paginã a vieþii mele sau 22, 23, 24
ianuarie 1859. Iluºtrii contimporani. 

19. Alexandru Lahovari (1841–1897), jurist ºi om politic. Doctor în drept la Paris.
Deputat din partea Partidului Conservator. Ministru de mai multe ori: de Justiþie (aprilie-
decembrie 1870, octombrie 1873 – aprilie 1876), de Externe (martie 1889 – februarie 1891,
noiembrie 1891 – octombrie 1895)

20. fiat justiþia, pereat mundus (lat.) sã se facã justiþie, chiar de-ar fi sã piarã lumea.
21. Gheorghe Mârzescu (1834–1901), jurist ºi om politic. Prof. univ. la Iaºi ºi la

Bucureºti. Liberal moderat apropiat al lui M. Kogãlniceanu. Fondator al Partidului Naþional-
Liberal. Deputat ºi senator. De mai multe ori ministru. Antidinast, publicã la Berlin, în 1875,
pamfletul Spionul prusian, iscãlit Iordache Vulpescu. 

22. Vasile Lascãr (1852–1907), jurist ºi om politic. Deputat ºi senator liberal. Fruntaº
al grupãrii ,,drapeliste“. Ministru.

23. ªtefan ªendrea (1842–1907), om politic. Doctor în drept la Paris. Prof. univ. la Iaºi
ºi Bucureºti. A fãcut parte din Fracþiunea Liberalã ºi Independentã, apoi intrã în Partidul
Naþional Liberal. Deputat ºi senator. Ministru al Justiþiei. Agent diplomatic la Paris.

24. Emanoil Mihãescu-Porumbaru (1845–1921), om politic. Deputat ºi senator din
partea PNL. De mai multe ori ministru.

25. Anton Berindei (1838–1899), militar ºi om politic. General al Armatei române.
26. Petre Grãdiºteanu (1839–1921), om politic ºi publicist. Deputat, senator. Preºe-

dinte al Ligii pentru unitatea culturalã a tuturor românilor. Membru de onoare al Academiei
Române. A purtat o lungã polemicã împotriva lui T. Maiorescu ºi a Societãþii ,,Junimea“.

27. Mihai Pherekyde (1842–1928), jurist. Participant la coaliþia de la Mazar-Paºa.
Ministru de mai multe ori. Deputat. Senator. Preºedintele Camerei (iunie 1907 – dec. 1909,
1914–1917).
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28. Alexandru Djuvara (1858–1913), scriitor ºi om politic. Intrã în politicã din partea
P.N.L. Deputat. De mai multe ori ministru. Mare orator. Scrieri: Lupta naþionalitãþilor, Rusia
ºi criza bulgarã, Idealism ºi naturalism.

29. Drapelul, cotidian politic. Apare la Bucureºti în perioada 10 mai 1897 – 1 de-
cembrie 1900.

30. Dimitrie Gianni (1838–1902), jurist ºi om politic. Fondator al Partidului Naþional
Liberal. Deputat ºi senator liberal. Ministru.

31. Constantin Dimitrescu-Iaºi (1849–1923), filosof ºi sociolog. A þinut primul curs de
sociologie la Universitatea din Bucureºti. Rector al Universitãþii din Bucureºti. Scrieri: Douã
morale, Maragna sau nevoia de hranã.

32. Barbu Delavrancea (1858–1918), scriitor, avocat ºi om politic. Membru al Academiei
Române. Orator remarcabil. A pledat pentru rezolvarea problemei þãrãneºti. Contribuþii în
folcloristicã ºi critica plasticã. Scrieri: Hagi Tudose, Apus de soare, Viforul, Luceafãrul.

33. Nicolae Ionescu (1820–1905), publicist ºi om politic. Prof. univ. de istorie
universalã la Iaºi. Membru fondator al Societãþii Academice Române, vicepreºedinte al
Academiei Române (1 aprilie 1889 – 1 aprilie 1892). A participat la Adunarea Naþionalã de
la Blaj (3/15 mai 1848), s-a numãrat printre semnatarii programului Prinþipiile noastre
pentru reformarea patriei. În anul 1869 a pus bazele Fracþiunii liberale ºi independente.
Deputat ºi senator. Ministru al Afacerilor Externe (1876–1877). Remarcabil orator.

34. Alexandru Marghiloman (1854–1925), om politic. Conducãtor al Partidului Con-
servator. A fost ministru în mai multe guverne conservatoare. Prim-ministru (martie-
octombrie 1918). A semnat pacea de la Buftea-Bucureºti (1918) cu Puterile Centrale.
Scrieri: Note politice.

35. George A. Scorþescu (1858–1900), om politic ºi ziarist. Deputat liberal. Director
politic al ziarului ,,Evenimentul“ din Iaºi. Lucrãri: Regele ºi legenda, Patru ani de parlament.

36. Tant de fiel entre-t-il dans l’âme des devots (fr.) Atâta venin intrã în sufletul
credincioºilor, aserþiunea aparþine criticului ºi poetului francez Nicolas Boileau-Despréaux.

37. George Panu (1848–1910), scriitor ºi om politic. Apropiat al lui C. A. Rosetti. A
condus dupã moartea acestuia gruparea politicã a liberalilor radicali, vrând sã creeze un
Partid Radical Republican. Antimonarhic. A editat ziarul ,,Lupta“. În anul 1897 aderã la
Partidul Conservator. Membru al ,,Junimii“. Scrieri: Amintiri de la Junimea, Portrete ºi
tipuri parlamentare.

38. Gheorghe D. Vernescu (1829–1900), om politic ºi ziarist român. Doctor în drept la
Paris. Deputat în anul 1859, ºi în Constituanta din anul 1866, participant la Coaliþia de la Mazar-
Paºa. Între anii 1884–1891 activeazã în Partidul Conservator, apoi revine în Partidul Liberal.

39. I. Em. Florescu (1819–1893), general ºi om politic. Pregãtirea militarã în Franþa.
Unionist. Ministru de rãzboi de mai multe ori în timpul domniei lui Al. I. Cuza. Dupã 1866 mi-
nistru de Rãzboi. Prim-ministru (ad-interim 4-26 septembrie 1876, 21 februarie – 26 noiembrie
1891). A contribuit la formarea armatei române moderne. Pentru cã guvernul Lascãr Catargi din
care el a fãcut parte a fost dat în judecatã, Florescu a fost împiedicat sã participe la Rãzboiul de
independenþã. 

40. „Constituþionalul“, cotidian politic ºi literar. Apare la Bucureºti de la15 iun. 1889 –
14 dec. 1900 sub direcþia lui Dim. Aug. Laurian. Colaboratori: I. L. Caragiale, G. Coºbuc,
N. Iorga. Interzis în Transilvania.

41. Reprimandã (liv.), dojanã, mustrare severã.
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42. G. C. Schina (1860–?), medic. Om politic. 
43. Ion N. Iancovescu (1858–1910), poet. Admirator al lui Macedonski, dar îl deza-

vueazã la apariþia epigramei împotriva lui Eminescu. Deputat. Avocat. Membru al Opoziþiei
Unite. Scrieri: Acorduri lirice.

44. Grigorie Sturdza (1821–1901), om politic. Fiul lui Mihai Sturdza domnitor al
Moldovei. A participat la rãzboiul Crimeii ca general în armata turcã, sub numele de Muhlis-
paºa. Candidat la scaunul Moldovei. Cunoscut ºi sub numele Beizadea.

45. Vasile G. Morþun (1860–1919), ziarist ºi om politic. Unul dintre întemeietorii re-
vistei ,,Dacia viitoare“ (1883). La alegerile parlamentare din februarie 1888 este ales în
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.

46. Grigore Cerchez (1850–1927) inginer, profesor ºi arhitect. A proiectat  „Ioan
Mincu“ , Bursa din Bucureºti, Casa Dissescu.

47. Ioan Strat (1836–1879), economist ºi om politic. Prof. univ. la Iaºi. Primul Rector
al Universitãþii din Iaºi. A inaugurat, în anul 1860, prima catedrã de economie politicã din
România. Ministru. Agent diplomatic la Paris ºi Constantinopol. A susþinut teoria ,,România
– þarã eminamente agrarã“. Scrieri: Tractat completu de economie politicã.

48. Jules Ferry (1832–1893) Om politic francez. Prim-ministru al Franþei în perioadele
1880–1881 ºi 1883–1885. A avut un rol important în organizarea învãþãmântului primar francez.

49. depericiune (fr. dépérissement), uscare.
50. Panainte Chenciu, deputat din Bârlad.
51. C. M. Ciocazan, avocat, publicist, primar al oraºului Craiova (1907–1911).
52. George Meitani (1840–1909), jurist, scriitor ºi om politic. Licenþiat în drept a Paris.

Deputat ºi senator. Scrieri: Studie constituþionale, Studii asupra Constituþiunii românilor,
Cânturi intime, Critica literarã.

53. Nicolae Micescu, senator liberal din Ploieºti. Tatãl renumitului avocat Istrate Micescu.
54. a supoza, a presupune.
55. Camille Sée (1847–1919), politician francez. Iniþiatorul legii franceze a liceelor

pentru fete.
56. Louis Pasteur (1822–1895), biolog francez. Întemeietor al microbiologiei. Creator

al vaccinului împotriva holerei ºi al vaccinului împotriva turbãrii.
57. proponiménte (reg.) curs, prelegere universitarã.
58. forþi, puternici.
59. Vasile Adamachi (1817–1892). Om de ºtiinþã ºi filantrop. A lãsat o donaþie

Academiei Române pentru acordarea anualã de premii.
60. Anastasie Baºotã (1797–1869) boier. A înfiinþat în 1838 Institutul Academic de la

Pomârla, judeþul Botoºani, unde urmau sã înveþe copiii þãranilor sãraci. Prin testament,
jumãtate din moºiile sale au revenit ºcolii. Astãzi liceu. 

61. tout â l’egout (fr.), inutil, de prisos.
62. pasmanteria, ceaprãzãrie.
63. ªcoala de Agriculturã de la Herãstrãu. În 1852, Domnitorul Barbu ªtirbei a semnat

actul de organizare a Institutului de Agriculturã de la Patelimon. În 1855 a luat fiinþã ªcoala
pentru Învãþãturã Veterinarã. În 1867 s-a organizat ªcoala Centralã de Agriculturã ºi
Silviculturã, în cadrul ei s-a înfiinþat prima ferma didacticã experimentalã din þarã (1873),
iar în 1886, prima instituþie de cercetãri agricole din România – Staþiunea Agronomicã
Bucureºti. În anul 1893, s-a separat ºcoala de silviculturã de cea de agriculturã. 
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64. Otto Eduard Leopold von Bismarck (1815–1898). Prim-ministru al Prusiei între
1862 ºi 1890. A unificat Germania în urma câtorva rãzboaie, devenind între 1871 ºi 1890
primul cancelar al Imperiului German. 

65. Suabia, în germanã Schwaben sau Schwabenland, este o regiune istoricã din
Germania.

66. Jean de La Fontaine (1621–1695), poet, dramaturg, libretist ºi romancier francez.
Scrieri: L’Eunuque, Ode au roi, Contes, Fables, Les Amours de Psyché et de Cupidon,
Ouvrages de prose et de poésie.
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