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Şedinţa Senatului din 1 Februariu 1917 

D. M. Kogălniceanu. D-lor senatori, 
domnielor-vâstre vă este cunoseut, că erk 
când m'am suit la tribună ca să desvolt 
interpelarea mea, cu încuviințarea biurou- 
lui și a Senatului, s'a hotărit ea să o des- 
volt astă-di. Vă-rog dar, ca conform vo- 
tului de ieri, să'mi dați voie să proced la 
desvoltarea interpelaţiunei mele. 

Voci. Desvolto, 
D. vice-preşedinte. D. ministru pri- | 

mesce acestă ordine de qi ? 
D. ministra de enlte. Pentru aceea 

am și venit, și chiar rog pe onor. Senat să 
încuviinţede desvoltarea. 

— Senatul îneuviințedă desvoltazea in- 
terpelării D-lui Kogălniceanu. 

D. Mi. Kogălniceann D-lor senațori , 
eăi, din partea mea cel puţin, aş voi să de- 
gajez de ori-ce tendinţă politică discuțiu- 
nea seri6să ce meriţă ințecpelaţiunea mea, 
și a cării resultaj se asceptă cu cea mai 
mare nerăbdare, de toți aceia ce credii, că 
esistența Statului Român depinde în par- 
te de sedlele n6sire. 

Rogu-vă să'mi permiteţi mat ântâii, să 
videz uă mică cestiune sulevată ieri de 
D. ministru de esterne, cestiune care pri- 
vesce pers6na mea; apoi nu voi mal avea 
on6rea de a vorbi D-v6stre de cât în mod   

obiectiv, pretindând dreptul, că, atunci 
când din partea altora cestiunea va primi 
uă turnură subiectivă, să usez şi eii de 
arme egale. | 

Eri, D-lor Senatori, vă aduceţi aminte 
că de pe banea ministerială, pentru că 
ceream să used de un drept pe care mi'l 
dă regulamentul şi care D-vâstră mi Vaţi 
Tecunoscuţ, acela adică că trei dile cel 
mult după anunciarea unei interpela- 
țiuni, să pot benificia de dreptul dea o 
desvolta, ieri, die, am fost tratat de auto- 
ritar; uă calificare, care vă mărturisese , 
chiar de a'și displace unora dintre D-y., 
nu o resping de loc, pentru că găsesc că 
uă țeră are pururea trebuinţă de autoritate, 
autoritațe care, bine înțeles, să derive de 
la lege, de li Constituţiune, €ră nu de la 
intrigi ale unora și alţora ce aii pus mâna 
p9 putere. Am mal fost calificaţ și de mare 
vizir! Am respans atunci: „Nu am nimic 
de dis în privinţa acestor denumiri. Dâră, 
autoritar și vizir în puterea regulamentu- 
lui, ţii să desvoltez interpelaţiunea mea 
astă-qi, la sferșitul lui Ianuariti, pentru că 
anul trecut, la aceiași epocă, un ministru 
de instrucțiune publică a fost blamat cu 
drept cuvant, că acăleat legea instrueţiu- 
nei publice; și ţiii a dovedi la aceiași e- 
pocă că de multe orl nepăzirea legei ins-
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trucţiunel publice aduce consecinți mat 
fațale de cât chiar călcarea acestei legY. 
Când un articol din lege se calcă negreșit 
că este un răi; d6ră când nu se păzescii 
basele legei şi se violeză întrega lege, a- 
tunci negreşit că răul este și mal mare.“ 
Prin acesțe cuvinte nu am (is nimic care 
să se raporte la D. ministru de esterne; 

- D-sa însă nu sciii pentru ce mi-a respuns: 
„și mie”mi placii datele i storice; vă voii a- 
duce amințe diua de 24 Januari 1865 când 
Domnitorul Cuza a destituit pe un minis- 
tru pentru motive cari aparţinii istoriei. “ 
Răspunsul la aceste cuvinte lam păstrat 
pe astă-Qi; '] voii da, și apoi voiii trece 
"nainte. 

Onor. senatori, am fost de patru ori mi- 
nistru în acestă ţeră; ânttia 6ră la 1860, 
când Domnitorul Cuza s'a adresat dea 
doua 6ră la mine, căci ântâia 6ră lam re- 
fusat, a doua di după ce se suise pe iron. 

Ei atunci îl refusâiă dicându”i că mo- 
mențul nu sosise, că voiii primi când alții 
vor refusa, căci refusul lor va face forţa 
mea,--La 1860 am primita fi ministru pen- 
tru că cele dise de mine se realisaseră.—A 
doua îră am fost ministru la 1863 şi 
1864. Sciţă, pe atunci, cum crescuse opo- 
siţiunea care se califica de coalițiune 
monstruvsă. Iu urma retragerel ministeru- 
lui Nicolae Creţulescu care căduse sub lo- 
uiturile acestei eoaliţiuni, Domnitorul 
Cuza se otărî a se adresa la mine ; eii eram 
în Moldova. A venit la moșia mea onor. 
D. lorgu Radu şi, fără voia mea, m'a fu- 
rat de la moşie; voii înţrebuinţa chiar es- 
presiunea D-s6le. Fac apel la memoria 
D-sâle dâcă eii am alergat după putere; 
așa e D-le Radu? 

D. Iorgu Radu. Așa este, și am să te 
mal aduc uă dață, 

D. preşedinte. D-le Kogălnicene, vă 
TOg, ţinaţi-vă în cestiune,. 

D. Kogălniceanu. Vă rog, aţi permis 
imputarea, daţi'mi voe să respund. 

D. preşedinte. Eh! imputări aii fost de 
ambele părți. 

D. Kogălniceanu. La 1865, Domnito- 
rul Cuza, socotind că momentul a sosit ea 
să împace durerile lui 2 Maiii, căci 2 
Maiti schimbase facia ţărel, şi negreşit că 
acesta a trebuit să doră, Domnul a soco- 
tit de cuviință, și era în dreptul lui, să 

e 

  

chieme la guvern un om împăciuitor, să 
chieme un om blând, carele era uă'încheză- 
şuire de împăcare; și a chemat pe onor. 
D. Bosianu. Etă motivele pentru cari Dom- 
nitorul a sehimbaţ guvernul sii, usând 
de dreptul sii, cum a fost în dreptul met 
să primesc saii să nu primesc ministerul, 
cum a fost în dreptul mei sămi daii de- 
misiunea, cum 'mi-am și daț'o de ma! 
multe ori: 

Tre! luni după acâsta, D. Bosianu se re- 
trâgea de la minister. — Revenind la mine, 
vă voiii spune că, de câte orl am primit 
de a fi ministru, n'am comptaţ pe recu- 
noscinţa nimului, nici chiar pe recunos- 
cința Domnitorului (aplause). Nici uă dată 
nam fost curtesanul Domnilor (aplause) 
Am venit la minister când m'aii chemat îm- 
pregiurările; am eșit din minister 6răşi 
când aceste împregiurări nu mai esistai. 
Cât pentru întrebarea dâcă Alexandru I6n 1 
a greșit către mine sai ba, eii nui păstrez 
nică uă rancună; el 'mi-a dat satisfacţiune, 
când ne-am întâlnit ea simpli muritori pe 
piața Graben din Viena, și când 'mi-a 
dis aceste cuvinte în facia multora : „eşti 
resbunat, căci mai cădut tu, am cădut 
ei.“ Departe deră de mine cea mai 
mică umbră de rea voință pentru a- 
cest Domnitor. Ei păstrez reeunoscinţă 
lut Alexandru ÎI6n Î, carele în împrejurări 
grele, în monsente mari, 'mia dat ocasiu- 
nea s&mi pun și eii mica mea activitate la 
reformele ce projectase, sm! pun și ei 
mica mea iscălitură la marele acte naţio- 
nale și democratice ce s'aii săvârşit în 
1864; şi păstrez dâră cu dragoste memo- 
ria acelai Domnitor, care, cu tote greșa- 
lile sele, a fost un mare domnii în ţâra 
acesta! (Aplauze în tribune). 

D. vice-preşediute |. Ghica. D-lor de 
la tribune, nu aplaudaţi, căci sunteţi aci 
ca să ascultați că nu ca să dați semne 
nici de aprobare nici de desaprobare. Vă 
Tog să nu mi îngreiiiaţi misiunea mea; căci 
vă încredinţez că este forte grea; nu mă 
puneţi în posiţie să iati măsuri în contra a- 
celor aprobări sâii desaprobări în puterea 
regulamentului. 

D. M. Kogălniceanu. La îmormânta- 
rea sa la Ruginosa, eii am uitat micele mele 
neajunsuri; "mi-am adus aminte numai de 
marele fapte ale întâiulut Domn al Ro- 
mâniei înţrunite. D. N. Ionescu la ac stă
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înmormântare a fost ceea ce a fost dece ani 
în Camerile Legiuitâre. 

D. vice-preşedinte. Intraţi în interpe- 
lare. | 

D. M. Kogălniceanu. Sfîrşesc îndată. 
Dece ani în acestă incentă sacro-sanetă 
și în cea-l-altă, gura D-lui Ionescu ma avut 
de cât atacuri și insulte pentru ori-ce gu- 
vern și orl-ce personalitate; aşa și la. Ru- 
gin6sa, D-sa n'a cruțat nici majestatea 
mormântulu!, nici lacrimile văduvei ! Era 
d6ră natural ca și eri în privința mea să 
fie ce a fost tâtă vi6ța sa. Am dis. 

D-lor, de mai mult timp am făcut uă 
interpelare D. ministru instrucţiunii; vo- 
esc întâiii s'o citesc, şi apot voiii întra în 
desvoltarea sa. Et'o: 

1) Decă D. minisţru are cunoseință de 
starea de degradare intelectuală şi chiar 
materială a Universităţet de Iași; 

2). Ce măsuri D-sa a luat spre a îm e- 
dica acâstă stare deplorabilă a unul iasţi- 
tut de înveţemint superior, care, în facia 
elementelor străine din ţerile vecine, a- 
menință românismul; 

3. Câte catedre numără Universitatea, 
câte sunt ocupate şi câte neocupate; 

4). La ce ore se țină deosebitele prelec- 
țiuni: - 

5). Câţi studenţi numară fie-care facul- 
tate; adică, câţi înscriși şi câți efectivi; 

6). Câţi profesori ocupă și alte fune- 
țiuni, si ce funcțiuni sâii mandate; şi cine 
primesce onorariele titularilor absenţi; 

7). Cine înloeuesce pe profesorii ab- 
senţi, și ce calităţi academice întrunese; 

7). Ce măsuri D-sa a luaţ spre a face 
ca Universitatea de Iaşi să aibă şi profe- 
sori, 6ră nu numai studenţi.“ 

Acum, D-lor, senatori, și înainte de 
a intra în desvoltarea acestei înterpe- 
lări, sunțt dator să fac scusele mele 
D-lui ministru al instrucțiune, pentru că, 
silit prin uă nenorocită posițiune, prin uă 
mare necesitate și îndaturire, am pus pe 
D-sa în nevoe să vie bolnav înaintea Se- 
patului. Regref acâsța din t6tă inima; 
însă din nenorocire așia este în ţera n6s- 
tră posiţiunea unui ministru ; şi eii m'am 
afiaţ în posiţiunea D-sâle când am fost 
silit de D. Nicolae Ionescu, atunci depu- 
tat, ca să pun două ore, de la mine de a casă 

  

  

până la Camera de deputaţi, ea să merg să 
respund la uă înterpelare a D-sele, făcută 
mie în calitate de ministru de estarne. Eii, 
D-lor, am fost păsuitor, când am fost 
reclamat beneficiul regulamentului nostru, 
pentru motiv că pe banca ministerială se 
găsia D. Ionescu, profesor al universită- 
țel din lași, profesor vechii de 16 ani, 
care, uă mat susţin, este mai competente 
de cât însu-și D. ministru al instruețiunei 
publice de a răspunde la aceea înţerpelare. 
In adevăr, din causa multor ocupațiuni, 
D. Chițu n'a trecut, măcar uă dată, seca- 
tul Milcov, spre a visita sedlele din Mol- 
dova. 

Nu credeam dâr că D. N. Ionescu va 
permite ca colegul stii bolnav să vină 
să respundă la inţerpelara mea, când D-sa 
cunâşte mal bine lucrurile, când D-sa știe 
tot de-uă-dată că procesul universitățel de 
lași, adică procesul profesorilor cari nu 
'şi fac datoria, nu datedă de astădi; că 
atâţ aci, în onor. Senat, cât şi în Camera 
deputaţilor, de la 1868 şi până adi, necon- 
tenit s'a vorbit de acei profesori cari lasă 
văduve eatedrele lor, ca să se facă depu- 
taţi, senatori, ingineri, agenți diplomatică 
ete.; iar D. N. loneseu “ia susţinut în 
tot-d'auna. 

D-lor senațori, representaţii generaţiunel 
„bătrâne depeste Mileov 'și vor aduce aminte, 
că atunci când în Adunările mume din 1857, 
națiunea Română a fust ehiemată a spune 
dorinţele scle înaintea mărilor puteri 
cari voiaii să eunâscă glasul țărei pentru 
viit6rea sea organisaţiune, respunsul una- 
nim al Moldovei a fost: Unirea, și conto- 
pirea ambelor principate întrun singur 
Stat : România. 

Moldova cunoseea ma! dinainte că ea era 
echlemată să facă sacrificii pe altarul pa- 
iriei ; că ea trebuia să renunce la indivi- 
dualitatea sea istorică și politică; că 
trebuia să renuneie chiar la avantagile 
materiale ce % da un eentru poliţie ! Acea 
generațtiune nu se uită că, cu strămutarea 
reședinței, proprietățila avâu să scadă pre 
jumătate; ea totuși nu s'a găndit la nici unul 
din aste neajunsuri personale și materiale 
cari decurgean din contopirea unei ţări, 
din strămutarea centrului și activităţel 
politice la un alt punet depărtat, Bătrâna 
generațiune moldovână n'a avut în vedere
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de cât mărirea și binele naţiunei Româna; 
şi toți moldovenii, pot dice mat în unani- 
mitate, ai cerut Unirea. Der totuși acea 
generaţiune avea uă pretenţiune : ea yrea 
ca vechia capitală a Moldovei, dâcă 'şi 
perdea titlul de reședință domnâscă, de 
seaun al Domniei, totuși se rămână, sâii să 
devină reședenţa, scaunul sciinţei, care şi 
acesta este uă Domnie ! Ast-fel și Domnu, și 

. guvernu, și deputati și țâra, toți ne dieâm: 
„In locul palatului domnesc să rădicăm 
palatul sciinţei, în locul Domnului să punem 

- inteleginţa; în locul marelor autorităţi 
administrațive, financiare, militare, cari 
au să se strămute, să punem sudlele cele 
mari, să punem facultăţile; în locul gu- 
vernului din lași să rădicăm universitatea 
din Iași. Și ast-fel în 26 Oetombre 1860, 
Alexandru lon |. în presenţa u:arilor au- 
torități, în fața profesorilor și a școlari- 
lor, în faţa bătrânilor și în fața tineri- 
lor, în faţa deputațiunilor și a felicitaţiu- 
nilor sosite de la marele iastituţiuni de 
învățământ din ţările megiate, și chiar de 
la bătrâna universitate a I»gelonilor din 
Cracovia, în sunetul clopotelor, al musi- 
celor și alstrigătului de bucurie al popo- 
ului, Domnul inaugură Universitatea da 
Iași, dând în mâna profesorilor stâgurile 
tinerilor facultăţi, și drept bună urare, 
adresândule aceste cuvinte espresive: pa- 
Zriotism. progres și prudenţă.“ ! 

Universitatea de Jași, D-lor, nua avut la 
fondarea ei de cât duui contradictori, nu 
die dușmani, nu die adversari: erai D. 
Nicolae Ioneseu și docţorul Davila, diree- 
torele sedlei de medicină din Bucuresci ; 
chiar în doua deschiderei universităţet, 
acest din urmă alergase la lași spre a stă- 
rui către Domnul Cuza să nu subserie ac- 
tul de fondaţiune, fiind că universitatea de 
lași trebuia să aibă şi uă facultate de medi- 
cină, şi D. Davila se temea că acâsiă fa- 
culiate și nu ucidă sedla de medicină din 
Bucuresci. Nu vosse rău D-lui Davila; D-sea 
din un punct de vedere bun, 'şi apăra copilul 
săi. Faptul positiv este însă, că dupetâte - 
stăruințele orașului Iași și ale guvernului, 
şi chiar ale Camerei, Universitatea din Iași 
pânăastădi este văduvă de una din facultă= 
țile s6le coprinse în statutele de fondaţiune. 

Al douilea adversar a fost onor. D. Io- 
nescu, care în qiarul stii Tribuna Română 
a combătut fățiș fundarea universităţei de 
ași,   

Dupâ inaugurarea ej, însă D. Ionescu 
n'a stat la îndoială de a intra în corpul 
profesoral 4l universităţei de Iași ; în pa- 
rentes voiu dice, că acesta se făcea con- 
trariu statutelor acestei universități, care 
ceri grade academice pentru profesorii 
săi. D. Ionescu a intrat între aceşti profe- 
srl prin uă încheere a consiliului univer- 
sitar, care 'l primea prin escepţiune moţi- 
vată, că D. Ionescu de şi nu avea grad aca- 

" demie, totuș era un vechiu profesor în în- 
vățământul superior ! Câţ pentru mine ei 
nu blamez acestă închiiere, pentru că ort 
ce universitate se pote mândri de a avea 
un profesor ca onor. D. lonescu. Nu sunţ, 
D-lor senațori, din acei 6meni cari dentgă 
meriţul și capacitaţea adversarilor lor. În 
viaţa mea nu am negat meritul chiar al 
protivnicilor mei de morte. Nu aparţin 
acelei secte de pigmei și de mirmidoni caril 
den6gă meritele și faptele unei generaţiu- 
ni de oţel. Cu idte denegaţiunele scestet 
seste, eii am dreptul se vorbese în afave- 
rile universităţei de Iași, pentru că am şi 
eii uă mică, micuță petricică a mea în 
acest mare edificiu, pentru că am parti- 
cipal și eiila fondarea sea, pentru că, 
recunoscător încrederei es mi a daf Ale- 
xandru lon |, sunt și eii cofondator al 
acestei universităţi ; statutele sele sub 
numele lui Alexandru Ion, pârtă sub- 
serierea lui Kogălnicânu ca ministru, şi 
a lui Alexandrescu Ureche ea director. 
D-lor senatori, t6te partitele, spre lauda 

lor, ati în rândurile lor ment onești, 6- 
meni franci, drepți pentru alți; ast-fel și 
fosta fracțiune liberă şi independentă — 
sunţ dâtor să o reeunose — are câți-va 
Omeni de bine; mai cu osebire are un ou 
de inimă și de dreptate. Acesta este rec- 
forul univerţiţăţil de Iași, este vechiul 
msi amic, D. Suciu. Cam la finele anului 
trecut, onor. D. Suciu, în capul profeso- 
rilor și al studenţilor, a celebraţ a 16-a a- 
niversare a fondărei Universităţei din Iași. 
D. Suciu n'a desminţit cualităţile sâle şi 
în acestă ocasiune, fiind drept atât pentru 
ilustrul mort, fondator al marei şcoli câţ 
şi pentru viul cofondator. Etă cuvintele 
ce recțorul a rostit la acestă mare solem- 
nitate: 

„Reeun6scem, D-lor, «* acâstă solem- 
nitate ar fi trebuit să so iepeţeseă, decă 
nu în ţot anul, cej putin la fie-care lus- 
tru. Circumstanţe însă independinte de



noi, fatalități neasceptate ne a împedicat, 
Pra bine întradevăr, ca cel pucin anul 
trecut, anul al cinek-spre-decelea, să vă re- 
amințim entusiasmul ce coprinsese tote a- 
nimele adevărat române, la fondarea şi i- 
naugurarea deschiderei acestui "nalt insii- 
tut de cultură, de un Domnitor, și un minis- 
tru adeverat român alât în vorbe cât și în 
fapte ete. , 

— Și mai departe, rectorul adaogă: 
„Prea gloriosul Domniţor Alexandru l6n] 

de piă şi perpetuă memorie, sub inspi- 
rațiunele eruditulut stii ministru al in- 
strucțiunei publice, D. M. Kogâlniecnu, 
voia să aplica în totă întinderea sa legea 
de la 1851; așia el voi să adaoge la cele 
trei facultăți și facultatea de medicină; 
chiar pentru acâstă causă se şi cumpără 
la 1859 acest edificii; și la 1860, in 26 
Octombre se inaugură deschidarea solemnă 
a acestei Universităţi în presenţa Domnito- 
rului și a mult lăudatului săi ministru, 
Deră pentru a asigura mal bine și mal so- 
lid esistența acestul institut superior, 
Domnitorul român inzestră acâstă sedlă 
'naltă eu un statut și cu insemnele ce se .. 
daii de comun unor asemenea eorporaţiuni, 
universități. Acest statut daclară acâstă 
universiţate de persână juridică, eu drep- 
tul de a se administra de sine în causele 
atât sciinţifice cât şi disciplinare, cu drep- 
tul de a câştiga avere, având casa sa ge- 
nerală şi cestorul săii ețe.“ 

D-lor senatori, îndată după inaugura- 
rea, sa, Universitatea din Iași, după statu- 
tele sele, începu activiţatţea sa cu trei fa- 
cultăți : facultatea de drept, facultatea de 
litere și sciinţe, facultatea de ţeologie; ră- 
măsese de organisat numai facultatea de 
medicină, pentru a căriia fondare se şi în- 
cepuseră lucrările preliminarii. 

D-lor, faculţatea de teologie era şi este 
uă necesitaţe; totuși ea a trăit numai un 
scurt timp, cu tote că legea instrucţiunel 
publice din 1864 o prevede și o cere. A- 
cestă necesitate se presintă acum în mod 
mal imperios de cât ori când; pentru că, 
D-lor, dâcă astăqi se cere de la fie-care 
preot uă învățătură mai mult saii ma! pu- 
cin desvoltată, cu atâţ mat imperios se cere 
uă învăţătură mă 'naltă de la capi bise- 
ricel nâstre. În adevăr legea organică a 
clerului și a ierarchiei bisericesci, cere în 
Ore-care timp grade academice de la vi- 
itorii noștri prelați, și este de dâtoria   
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nâstră de a grăbi acest moment. Permi- 
teți'mi a vă arăta causa acesţei mari nece- 
sități, 

Universitaţea da Cernăuţi are faculta- 
tea sa da teologie greco-orientală, adică 
de teologie ortodoxă; însă la acestă facul- 
tate de teologie destinată a da preoți bi- 
saricei române din Bucovina, se cere că. 
învățământul să fie în limba germană. Decă 
astădi, . după un an şi jumătate de la fon- 
darea universităței, acest învățământ se 
face totuşi în limba română, causa este că, 
cărţile de învăţământ religios nu sunt încă 
traduse fa limba germană. 

Faptul positiv, în România, este că as- 
tădi seminarele ndstre fiind numai pentru 
preoţii da mir, cei ce se destină pentru 
gradele superidre ale ierarchiel nostra bi- 
gericesci, neavând în ţeră uă singură su- 
peridră scâlă de feologie, acel ce voesce a 
se pregăti pentru treptele superidre ale . 
bisericei sunt puși în alternativa tristă, - 
ori să cerşătorescă "câte uă mică bursă— 
care în cele mai multe dăţi li se refusă— 
spre a merge în Husia sati în Grecia, ori 
sunt siliți să trecă Molna, și să înveţe în 
limba germană ţeologia ortodoxă a părin- 
ților noştri. 

Acâsta uă dată dis, revin la cestiune, 
Universitaţea de Iași a mers desvoltân- 

du-se până la anul 1866; In 1866 însă uă 
daţă cu noua nâstră Constituţiune, poli- 
tica militanţă a intrat și în acea universi- 
tațe; şi profesorii săi aii devenit 6meni po- 
litici. După Constituţiune, eii recunose că 
profesorii ai tote drepturile; prin urmare, 
precum ei aii dreptul de aşi esprima opi- 
niunile, de a se întruni, de a serie, aseme- 
nea ei aă dreptul de a face şi politică mi- 
litantă; și prin urmare ek aii dreptul a de- 
veni mandațari ai naţiunei în Camera de la 
mitropolie și în Senaţul nostru. Ac6sta nu 
s'a contestat și nu se contestă de nimeni. În 
adevăr aceșţi profesori, presupuşi 6meni . 
învățați, 6ment independenţi, negreșit că 
întrunescii calităţi cam rare în era nâstră; 
profesorii aii dâră dreptul a se preseuta în 
colegiurile electorale; însă cu uă singură 
condiţiune, aceea de a se considera, că uni- 
versitatea nu este creată în folosul profe-. 
sorilor ci în acel al sţudenților, în acel al 
naţiunei. Studenţilor prea puţin ls pasă 
că cutare profesor de la cutare catedră este 
senator, că un alt profesore este deputat, 

„că cutare altul a devenit agent diplomatie,
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că un altul este direcțor la șe6la mecanică, 
sali inginer pe uă cale feraţă ete. ete... 
Ceea ce interesă pe junimea studisă, și 
chiar pe națiune, este că profesorii să'şi 
îndeplinâscă îndâtoririle lor, să ocupe ea- 
tedrele lor, şi să dea studenţilor invăţă- 
mântul pentru care ei sunt plătiți! Etă și 
penţru ce, chiar de la 1866 a început la 
acea universitate” uă luptă îotre studenți 
şi între profesori; studenţii şi părinţii lor 
recJamând profesori, și profesorii puindu- 
se tot-d'auna în dosul drepturilor lor ecns- 
iituţionale, în dosul votului alegătorilor, 
şi Qie6nd: alegătorii ne-aii ales deputaţi, 
senatori; suntem chit de dâtoriile nâstre 
de profesori ! 

D-lor! Vă fac uă întrebare: dreptul de 
a fi deputat, de a fi senator, dreptul dea 
î mandatar al naţiunet este dânsul un drept 
sai uă dâtorie? Este acest mandat uă d6- 
torie, precum este dâţoria de a merge la 
garda naţională, sati la jurii, sati uă altă 
detorie care incumbă tutulor'ceţăţenilor? 
Decă ar fi astfel, s'2r mat putea scusa acel 
profesori. In adevăr, acâsta s'a înţemplaţ 
şi cu alți funcţionari; aşa am vădut câţi-va 
din membrii cancelariei Senatului, viind 
la președinte și spuind că sunţ tadetoraţi 
a merge săși facă dâtoria de guarqi na- 
ționali. Dâră în privința deputaților și se- 
natorilor noştri, acesta nu se pte susține! 
Legea nu le impune acâstă sarcină; cine 
alții de cât libera lor voinţă îi aduce pe 
băncile Corpurilor Legiuitore și pe băn- 
cile ministeriale? Insă D-lor, fiind profe- 
S0rĂ, vor să fie și deputaţi, și senatori, și 
ingineri, și advocaţi, și agenţi diplomatiei, 
tte acestea sub pretextul, sub scusa ridi- 
culă a unei dâtorii morale, ba chiar cons- 
tituţională. Insă acâsta nu pâte să fie; căci 
D-lor, considerați că aceste mandaţe, a- 
ceste ocupațiuni mal tâte sunt incompa- 
tibile cu -apostolatul de profesori; da, 
D-lor, cine dice profesore, învtțător pu- 
blic, dice apostol! (Aplavse). 

Aşa d6ră, de câte ori a venit la ordinea 
Qilel cestiunea universităţei de Iaşi, de 
câte oii ai venit plângerile și a părinţilor 
şi a copiilor de peste Milcov, atât în Qa- 
meră cât și în Senat, D-nii profesori ati 
sciut a'și găsi în tot-d'a-una apărători căl- 
duroși și puternici — și îa deosebi pe ono- 
rabilul D. Ionescu, părtaş în cestiune — 
carii dicea că nu profesorii aii alergat după 
alegători, ci că alegătorii ati alergat după 

  

  

profesori. Uită D. N. Ionescu că, în acâstă 
țeră, nu cunosc superiorităţă atât de mari 
cari, fără să se agite, să vâqă venindu-le 
de la sine mandatele de deputat saii sena- 
tor, întocmai ca în timpurile vechY, când 
se puneaii la picidrele triumfătorilor coro- 
nele de aur, saii cunvnele de lauri (apla- 
use). Scim cu toţii aci cum se fac alegerile, 
cum candidaţii trebua să alerge după ale- 
gători ; nu este cunoscută prin urmare la 
nof minunea, de a se vedea cine-va fără de 
vos investit cu un asemenea mandaţ, ca 
cu uă mantie triumfală, saii ca cu uă co- 
r0nă civică pe care nu o putem refusa! 
(Aplause). 

Ast-fel fiind lucrurile, cestiunea univer- 
sităței de Iași, de la 1866 a fost și este 
pururea la ordinea dilei; îa fie-care an sa 
agitat cestiunea: ce sa face cu acel pro- 
fesori cari nu'și fae dâtoria lor? Ce se face 
cu aceea junime studi6să, care şâsa luni, 
şi chiar ani întregi, rămâne fără profesori, 
când legea instrucțiunei publice dice, că 
din șese luni în șese luni, sunt a se face e- 
samene, spre a se coustata capacitatea şi 
progreavl studielor acelei junimi studi6se, 
deră care n:având profesori rămâne slabă, 
iși perde timpul și "şi compromite cariera. 

D-lor, am aci desbaterile cart s'aii urmat 
de la 1866, pre cari Ensă nu vi le voiii putea 
citi în întreg, fiind că nu voii să abuses 
de pacienta D-vâstră; dâră vă voii ciţi 
numai uă desbatere care a urmat în Senat, 
în urma une! interpelațiuni făcută de onor. 
senator D. N. Ionescu fostului ministru 
de instrucţiune publică îu cabinetul prin- 
cipelui Dimitrie Ghica. 

Interpelarea, D-lor , era acâsta: Onor. 
D. lonescu făcea întrebare ministrului de 
instrucțiune publică de atunci, cu ce speră 
a înlocui pe deputaţii și senatorii aleși 
d'>ntre profesori , susținând că împlinirea 
funcţiunei nu se pâte alt-fel realisa de cât 
numindu-se agregaţi; și imputa guvernului 
d'atunei că nu o face actsta. 

Cu ocasiunea acestei interpelațiunt D. 
senator, profesore N. lonescu , găsia că 
Universitatea de laşi, bine s'a făcut că s'a 
fundat, având o mare uţilitaţe pentru ţeră, 
şi al duoilea venea şi la acei profesori ce 
nu "și îndeplineaii datoriale, şi cu ocasia a- 
cesta cerea să se crees: un îndoit rând 
de profesori: profesori Liu, lari și profesor 
agregați. 

Acâstă interpelaţiune 'mi veți da voe
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să o împrospătes, atât pentru memoria a- 
celora cart aii fost pe aceste bănci, cât şi 
mai cu s6mă pentru aceia cari nu erai pe 
atunci intre noi. 

Etă ce dicea onor. D. senator N. Iones- 
cu în ședința de la 8 Januari 1870: 

„D-lor, dorese, ea D. ministru cultelor 
cel noii (D. Mârzescu)-să 'mi spus, dâza 
gândesce să lase în starea de mai înainte 
un lucru de mare importanță pentru juni- 
mea n6siră , acela da nu se prevedea cu 
suplinitori în regulă profesorii cari regu- 
lat obțin concediuri de 15 minister, pentru 
motive sati private saii publica.“ 

Vedeţi , D-lor senatori, că încă de a- 
tunei singur D. N. Joneseu cerea suplini- 
tori, ea să nu sufere universilațea de Iaşt. 
D. Ionescu cu țalentul stii, eu prevederea 
sa politică prevedea că universitatea de 
lași trebuia să fie avangarda românismu- 
lui, avangarda civilisațiunei, avangarda 
întregii Românii în faţiă cu acele provin- 
cit deslipite din trupul Moldovei. Eaţă ce 
cerea Onor. D. Ionescu la 1870 în iatere- 
sul Iașului și al ţărei . 

»D. ministru scie fârte bine, că una din 
dorinţele cele mai viue ale Iaşului este ca 
„oraşul acela să fe un oraş de studii, un 
oraș de.scâlă, și că ma! ales universitatea 
de acolo să se complectese să se pue pe 
același picior, ea să răspundă nu numai 
la ţrebuinţele acelei părţi a ţărit deră și 
]a trebuinţele altor părți a României, care 
odini6ră, aii fost parte integrantă din cor- 
pul Moldovei.“ 

La luat „au mot “ cum dice francesul, 
guvernul acelor provincii deslipite din 
trupul Moldovei; şi anume guvernul Aus- 
triae, și într'un modiinteligenţ. Cu ocasiu- 
nea celebrării Centenarului luări! Bucovi- 
nel, din fondul religios. din fondul mnși- 
elor monastirilor cară s'aii luat uă dată cu 
Bucovina, fond care s'a păstrat intact de 
guvernul Austriac, din acest fond dat de 
strămoșii noștri pentru biserică şi scâlă, 
Austria a voit să facă un institut de ei- 
vilisaţiune germană ; și dâră s'a și fondat 
universitatea germană „Fraaţ-losef“ din 
Cernăuţi. Uă dată cu fondarea acestel uni- 
versități și rolurile s'aii schimbat; în loc 
ca universitatea din Iași să fie un far de 
lumină română care să luminese provin- 
ciele deslipite, care să întreție curagiul 
patriotic al Românilor smulșt de la sânul 
patriei, universitatea de Iași s'a umbrit, s'a   

întunecat, și în loc 1 arăsărit, și astă-d! 
lumin6să chiar asupra României sttoa ger- 
manismului, universițatea din Cernăuţi, 
unde profesorii nu alergă nică după depu- 
tăţie în Reichsratul din Viena, nică dupe 
inginerie, Lici dupe misiuni diplomatice, 
ci staii acolo „ca sentinele ale culțurei Ger- 
mans în faciă cu Orientul“ dupe însuși cu- 
vintele ministrului de instrucțiune publi- 
că din Viena: „voesce ca acâstă universitate 
să fie un avantpost al civilisaţiunel Ger- 
mans îa facia arbarii Orientului.“ 

— Cum vedeţi, ministrul din Viena ma! 
praetie de cât D. ministru de esterne al 
nostru, aplică în sistem opus cuvintele se- 
natornlui lonescu , eare dicea odinidră în 
Senatul nostru; „Universitatea de lași ire- 
bue să corespundă nu numa! la trebuin- 
țele României dâră și la trebuinţele altor 
părți cari odini6ră ai făcut parte inte- 
grantă cu Moldova.“ Păcat numai că D. 
N. lonescu, ajuns la putere, deparţe dea 
face din aceste cuvinte uă realitate, s'a fo- 
losit de puterea sea spre a face ca disele 
s€le de altă dată să nu remâs nică măcar 
ca simple cuvinte. In Cernăuţi lucrurile 
însă s'aii luat mal serios ; universitatea de 
acolo în dată dupe un an și jumătate de la 
fondarea sa a devenit una din primele 
universități ale Germaniei. 

In faţia acestei universităţi germane, 
face acum întrebarea: care era datoria pro- 
fesorilor de la universitatea din Iași? 
Care era datoria guvernului în facia aces- 
tui aședământ rival ? Datoria profesorilor 
era mai mult de cât ori când să "și dică: 
trebue să stăm neclintiți în înplinirea mi- 
siunel care ne-ati daț'o fondatorii acestel 
universităţi ; se vor găsi aiurea destule lu- 
mini,se vor găsi destule inimi, destul cura- 
giii, destulă independenţă în cele alte trepte 
ale societăţii Române, sprea apăra în 
parlament drepturile și libertăţile publice 
din țeră; noi avem a apăra interesele naţiu- 
nel în faciă cu străinii, not trebue să stăm 
aci , noY avangarda Românismului !Noi ţre- 
bue să lucrăm ca universitatea din Iași, în 
lupta sa cu universitatea din Cernăuţi, să 
facă a birui romanismul; la luptă dâră curi- 
valii noştri în sciinţă; însă not pe tărâmul 
românismului, et pe tărâmul germanismu- 
lui! ( Aplause ). Făcutu-ati D-lor așa ? Nu! 

D. loneseu, după ce a fâcut acel pro- 
legomen a venit la un resultat, acela că 
D-sea și cu colegii să! să fie senatori,
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deputaţi, ete,, &r nu profesori, și Statul să 
le plătescă pe suplinitori. Cited propriile 
s6le cuvințe chiar în ședința din 8 Ianu- 
tie 1870. 

;D6ră în tot easul, fiind-că cestiunea 
merită seri6sa atenţiune a D-luf ministru 

„al nstrucțiunei publice, cate trebue să 
aibă pe anima sea interesul junimei stu- 
di6se, ea și interesul cel mare al Statului, 
cred, că D. ministru 'mi va da un respuns 
categorie și satisfăcător la întrebarea ce'i . 
fac: ce măsuri gândeses să ia, că atunci 
când se acordă congediul de minister, fie 
pântru iiiotive personale, fie în interesul par- 
lamentului, ce măsuri găndesee D. minis- 
tru se ea, ea să suplinescă catedrele, pentru 
ea junimea studi6să să nu rămână prea 
mult timp, În dauna studielor sele, fără 
profesori, set titulari, sâă suplianți.« 

Prin aceste cuvinte onor. D. N. Ionescu 
Tecun6sce, că este uă nenorocire mare 
ca junimea să rămâe prea mult ţimp 
fără profesori în dauna studielor sâle, 
Chtemat a răspunde, D. ministru de culte 
mai Ântâii a pus cestiunea eonstituţio- 
nală înainte; a fost forte constituţional, 
ceea ce din nenorocire nu vedem făcându- 
se astă-Qi. D. ministru a dis înainte de 
tâte: „Declar, când încep a da lămurirele 
acestea, că primese controlul onor. Senat 
în general, și în particular al D-lui lo- 
nescu; însă tot-de-odată cer ca și senato- 
rul N. Ionescu să bine vo&scă a autorisa 
pe D. ministru ds instrucţiune a-controla 
şi a vedea cum 'și îndeplinesce datoria 
profesorul Ionescu (aplause); și senatorul 
Ionescu vă recunsce ministrului de in- 
strucțiune dreptul de a trage la răspun- 
dere pe profesorii universităţii de Iași 
carii nu și fac datoria lor.“ 

lată, D-lor, circulara D-lut ministru de 
intrueţiune publică de atunci: 

„Copia dupE circulara ministerului 
No. 15,615, adresată rectorilor, și direc- 
torilor scdlelor secundare.“ 

„Interpelat fiind în Senat despre mă- 
surile ce minisțerul a luat în privinţa ab- 
senţelor profesorilor cari lipsesc de la 
catedrele lor, sâii pentru motive că sunt 

„deputați și senatori, sâi pentru alte mo- 
tive, sunt dator a sci șia avea uă deta- 
liaţă seiinţă, deea de la promulgarea Con- 
stituțiunii și până în present, catedrele 
sc6lei ce dirigâţi aii fost rămas neocupate 
în timpul cât profesorii tițulari ati fost în 

  

  

Corpul Legiuitor, sâi duși în congediii, - 
pentru alte motive. Aștept de la D-ta uă 
sciință detaliată și consciincidsă prin cea 
d'ântâii postă., 

„Vă invit cu acâstă ovasiune a "mi tră- 
mite la finele fie-eareia luni un raport e- 
sacţ despre absenţele,nemodifieațe ale pro- 
fosorilor,“ | 

„Avănd a da stma d'naintea Corpurilor 
Legiuitore şi a răspunde la interpelările 
ce mi să facii în acâsţă privinţă, fac apel 
la ondrea şi datoria D-vâsrtă, spre a mă 
pine în stare de a lumina pe represenţa- 
țiunea naţională.“ 

Acum iaţă ce răspundea la acâstă eir- 
culară fostul rector al universităței, D. 
Micle: | 

„În urma provoeaţiunei D-vâstră, D-le 
ministru, cercetând în actele univers:tăţei, 
pentru a putea satisface justa D-vostră - 
cerere, am căutat ca să deseoper cari din 
D-nii profesori, când aii fosț în Cameră 
s6i în Seat de la promulgarea Constitu- 
țiunei încâce, și prin urmare lipsind de 
aici, aă fust supliniţi și în ce mod; am a- 
flaţ că D. N. Ionescu în anul scolar 1866 
şi 1867, anul publicărei Constituţiuei, a 
funcţionat ea profesor de la 27 Septem- 
bre 1866 și până la 26 Octombre 1866, 
şi eră dela 2 Aprilie până la 27 Iunie, 1867 
în care timp a făcut 53 de preleeţiuni, câ- 
fe de una oră şi jumătate, după cum e o- 
biceiul D-s6le, care facii aprâpe 85 ore 
peste tot; 6ră în cel-l-alţ ţimp, fiind la Ca- 
meră, și afară de vacanţele crăciunului, a 
fost suplinit de către D. Dr. Zaharia Co- 
lumb, după cum se vede din adresa D-lui 
4. Columb către rectorele universităţei 
din 4 Januarie, anul 1867 și autorisat; la 
ae6sta prin telegrama onor, minister No.56 
din 15 Ianuarie 1867.*% 

„In anul scolar 1867 și 1868, D. N. Io- 
nescu a făcut 18 prelegeri, funcţionând de 
la 10 Noembre și până la 5 Decembre 
1867, precum şi de la 12 Ianuarie până 
la 28 aceiași lună 1868; &ră în cel-l-alt 
timp nu se vede a fi suplinit, fiind că nu 
"și a găsit suplinitor, de şi a invitat pe mai 
mulți D-ni, precum pe D. Quintescu şi pe 
D. A. B. Brândă şi pe alță; însă n'aii voiţ 
nici unul a "1 suplivi., 

„In anul scolar 1868 şi 1869, D. Ni- 
colae lonesen începând cursul D-sâle cu 
cek alți D-ni profesori dinpreună la 2 
Octombre, a funcțional până la 5 Decem-
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bre acel an, în care timp a făcut 46 pre-- 
legeri și ră de la 10 Februarie 1869 pt- 
nă la 9 Aprilie, 23 prelecţiunl și în fine 
de la 12 Iunie și până la 25 acea lună, 
un număr la 7 prelecţiuni, şi dâră D. Ni- 
colae Ionescu în anul scolar 1868 pas în 
1869 peste ţota făcut un număr de 86 
prelecţiuni eu durața de câte una și ju- 
mătate oră,& 

— Vedeţi, D-lor, că numărul prelecţiu- 
nilor profesorului N. loneseu, în anii 1866 
67, 68 şi 69 aii mers de la 25 până la 80 
de prelecţiuni anuale maximum. Acum 
dâcă însuși D. N. Ionescu, un om de ta- 
lent, un profesor conseiineios, un om care 
însemnâsă atât de mult în. învățământul 
de peste Milcov, în acești patru an! nu a dat 
scolarilor săi de cât de la 25 până la 80 
lecţiuni anuale, apoi închipuiţi-vă es a tre- 
buit să fie cu cel alți profesori mult mai 
slabi, şi să'mi fie permis să adaog: şi 
mult mai indiferenți la împlinirea îndato- 
mirilor lor de cât D. N. Ionescu! In facia 
acestei stări de lucruri, care chiamă t6tă 
seri6sa luare amințe şi a Senatului și a 
guvernului, și e țărei întregi, îasusi D. N. 
Joneseu s'a pus în dosul alegătorilor! A- 
legătorit P-aii ales! Acest cuvânt în gura 
unora din prufesorii de la Universitaţea 
din Iași, dice tot, spală de tâte păcntele. 
Când. D. ministru Mârzescu a făcut im- | 
putări că D. Jonesci dă forte pueine pre- 
jecțiuni, că D-sa lipzesea mai tot-d'a-una 
de la catedra sa, tă ce a respuns singur 
și însuși. D. N.lonesea. 

„Nu voi ca ministru să facă favbre cu 
„aplicarea legei pentru nimeni, fie acela, 
„oră eâi de mare în ochii D-lui ministru. 
» Voiii ca legea să se aplice; dâr să se a- 
„Pliee peniru toţi de uă potrivă; căci nu- 
„mai din aplicarea legi să însuflă res- 
„pect, și atunci huma! aplicarea nu este 
„uă aplicare de pasiune. 

„Da, D. ministru, să considere ca de- 
„misionat, și 1 rog să nu fe indulgent 
„Pentru nimeni, să considere ca demisio- 
„nat ori-ce profesore se va fi absentaţ f&- 
„ră motiv prevădut de lege, în curs de uă 
„lună de qile. Deră ce va face D. minis- 
„tru cu Constituţiunea, care este uă lege 
„posteri6ră, care prevede că universita- 

„tea de Iași trebue să aibă un represen- 
„tant ? Constituţiunea dice : că universita- 
„tea de Iași să aibă un 1epresentanţ. Acest   

„representant pote să lipsâscă fără moti- 
„Ye, şi D. ministru pâte să dică că nue- 
„ste legal dape legea: instrucţiunei, dâră 
„este seris îu Constituţiuue. 

„Vedeţi cum nită D. ministru, Consti- 
„tuţiunea intru acest punt însemnat, 6ă 
„universitatea de Iași are drâpt să dea din 
„Ss6aul săii un represențani în Sanat, şi 
„am avut ondrea a fi represențant în 
„Senat al universităţei de Iași. 

— Și apoi ea justifiicare a mai adăogiţ: 
„D-sa (D. Mârzeeeu) m'ai luat pe mine 

„Și mi-ai făcut procesul; dâră ar fi fost 
„eu mult mai drept să aducă înaintea 
„D-vâstre un tabloii comparativ, să vâdă 
„d&să la finele anului am mai puţine lec- 
„ţiuni făcute de cât alţii, ori cât aș fi lip- 
„Sit. Acesta este un lucru care aș fi voit 
„Săl facă D. ministru, să se vedă deca 
„numărul lecţiunilor făcute de mine este 
„inferior sai nu. Deră s'a întîmplat de 
„Vaă întârdiat; 6nsă le-am făcuţ, D-lor, 
„pentru că eii când sunt la datoria mea 
„mi-o îndeplinese consciincios, fac în tâte 
„dilele preleeţiuni, în loe să fae cum faci 
„alții. Alţii facă de două orf, de trel ori, și 
„Alții facii uă-dată pe septămână. Acum 
„când sar fi luat numărul lecţiilor celor- 
„alți profasori, şi celor ale mele cari le 
„fae în tote dilele. s'ar fi văduţ întru cât 
„sii am remas înapoi ete.* 

„... „Ei șed aci și când mă duc, 'mi fac 
în t6te dilele prelecţiile ea să-mi compen- 
ses absenţele. Dâră, D-lor, nu este des- 
tul cu atât; ei aș dori ca să fă cine-va 
care să mă înlocuiescă când lipsesc. D. 
ministru dice că n'am găsit un supleanț,. 
Eii voesce ca să se ţină cursul regulat la 
elevii mei pe cât timp sunt aici. Cât pen- 
inu cestiunea plecărei mele din Iași. am 
consinderat că, când un colegiii ca Iași, 
"mi face ondrea a mă trămite aci, trebue - 
să viu; și atunci cred că junimea siudi6- 
să suferă, și pentru acea am Qis: găsiți 
un supleant; şi în acea stare să află şi 
pănă astă-di că supleant nu am încă. Am 
dis acesta D-lui ministru de instrucţiune 
publică, Strat; dâră până astă-di nu sa 
realisat cererea mea. 

se, D-lor, când D, ministru va veni cu 
„un tabloii comparativ de preleeţiunile 
„eari le-am făcut de când am fost trămis 
„în Cameră sai aci, și când tabloul acela 
„nu va corespunde la îndatorilele mele 
„comparativ cu cel-l-alţi profesori, atune
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„va avea dreptul să qică că sunţ un sean- 
„dal pentru cei-l-alţi profesori, pentru că 
„vin în parlament. Pân5 atunci dâră să "my 
„permită D. ministru ai dice, că 'mi fa- 
„ce, îmi declară ostilităţi în care nu cred 
„că D-sea va fi învingător.“ 

Etă, D-lor, simțul qiselor D-lui Ionescu: 
„D-lor în adevăr eii jumătate de an sai 
ptrel părți de an șed în Bucureșci; der 
„când mă înatore 'napoi, apoi în tote qile- 
„le fac prelecţiuni; aşa dâr cu cifre, cu 
„calcul bine-voiţi a vedea că la finele a- 
„nului ei am făcut tot atâtea preleeţiuni 
„Cât și colegii mei cari ati remas acolo.“ 

Un lucru 6nsă uită onor. D. lonescn: că, 
consiliul superior de instrucţiune, când 
a hotărit prelecţiunile, ţiind s6mă de 
timpul profesoritor, a ţinut s&mă și de 
capacitatea studenţilor. De aceea vedem 
la Universitatea de Iași că, afară de D. 
Suciu, profesori! aii pentru prelecţiuni nu- 
maj trei, mulț patru ore pe septămână. Voi 
lăsa 6asă de uă-cam-dată de uă parte a- 
c6stă cestiune, și voiii vorbi numai de a- 
ceia ce privesce studenţit. Pentru ce pre- 
lecţiunele sunt ast-fel reschirate pe sep- 
tămână ? Pentru ca să se dea timp stu- 
denţilor să studieze și să mediteze maţe- 
ria predată de profesori. 

Acâsta ânsă nu s'a considerat de pro- 
fesori și de ânsuși de D. Ionescu ; D-sa 
mergea în lași și 'și începea prelecțiuni- 
le ; cum aflai studenţii, ei dedeaii năvală 
la curs, și D. Ionescu Y% ţinea într'una, 
îndupa cu prelecţiunile ! (ilaritate), fără 
însă a se întreba, dea un așa mod dea 
ține prelecţiuni putea să profite studen- 
ților. 

Inchipuiţi-vă, D-lor, că aici în Senat 
m'2ș sui la tribună și aș vorbi două ore; 
că apot D. N. Ionescu, cu elocința D-sâle 
bine cunoscută, spre a mă combate ar ţine 
un discurs de două ore, și apol ar mai vor- 
bi și alți! până la medul nopții. Vă fae 
întrebare, ori câţ de frumâse, de elocinte 
ar fi aceste discursuri, n'aţi sfârși prin a 
nu mai asculta nimic, prin a nu mai înţe- 
lege nimic ? EX bine, &tă cs se face la U- 
niversiiatea de Iași de mat mulţi ani; lip- 
sescii profesori! mai multe luni de dile de 
la îndatoririle lor; studenţii perdi deprin- 
derea de a mai studia, de a mai medita. 
De uă-dată află că profesorul a venit în 
lași ; năpustese, dai busta toți (ilaritate, 
aplause), și 1 ascultă uă di, două; și apot 

  

  

în facia acestor prelecţiunt îndopate, re- 
mânii ma! zăluzi de câţ chiar mal nainte 
de a asculta aceste curi6se prelecţiuni! — 
Etă, D-lor, ce se face la Universitatea din 
Iași de mai mulţi ani. Inţelegeţi D-lor că, 
pus pe un asemenea teren, chiar elocuen- 
ful D-nu Ionescu a fost forte slab; și dar 
cu t6tă retorica D-s6le, Senatul a aprobat 
purtarea ministrului Mîrzescu. 

După D. Mârzescu ai venit deosebiți 
alți ministri la instrucţiunea publică, DD. 
N. Racoviţă, P. Carp, Tell, Majorescu și 
alții. Sciţi ce a făcut D. Tell. D. Majo- 
rescu asemenea vădând că profesorii de la 
Universitaţea de Iași nu'și făceaii datoria, 
că D-lor eraii tot ce voii afară de profe- 
sori, că unii eraii și slabi cu desăvârșire, 
pe lângă care apoi nici nu'șt făceaii daţo- 
Tia, D. Majorescu, die, a voit să facă să 
înceteze acestă stare de lucruri. Recunosc 
6nsă că, spre a remedia reul, a luat un 
drum piezis, un drum re; s'a socotit în 
drept să suprime unele catedre ca să sca- 
pe de unit profesori. D-sea mat bine ar 
fi făcut să urmeze legea, să prevină pe 
consiliul permanent al instrucţiuni, să 
supună la censura pairilor lor, ba chiar 
să ceră prin acâstă cale însuși destitui- 
rea, lor. 

Mai putea D. Majorescu să vină la Cor- 
purile Legiuitre cu un project de lege 
și să ceră îmbunătăţirea legei. Nu a fâ- 
cut aşa. D-sea a destiţuit d'a dreptul dout - 
profesori de la Iaşi; a mat destituit pe u. 
nul din cei mal capabili şi mai zeloşi 
dintre profesorii de la facultatea de drepr 
din Bucuresci. Atunci Senatul indignat de 
lovirea ce se da drepturilor profesorale, 
şi avend în fruntea sea dou! bărbaţi cark 
suntun gagiii pentru instrucţiunea publică, 
a intervenit. În adevăr instrucţiunea pu- 
blică — fie bine constataţ — ar putea ori 
unde găsi dușmani; numa! în Senat dușmani 
nu pote găsi luminarea publicului! DD. 
Bozianu și Al. Orescu luând dâr în apă- 
rare specială drepturile profesorilor lo- 
viți, Senatul a dat D-lui Majorescu un 
drept şi meritat blam. 
„Ensă chiar aţunci Senaţul, nu a ascuns 

nici a apărat loviturile ce se dati instrue- 
țiunei superidre prin părăsirea eaţedre- 
lor, prin degradarea Universităţei de Iași, 
cu atâta mai deplorabilă, cu cât Uni- 
versilatea de Cernăuţi primise uă grab- 
nică și străluciţă desvoltare. D-nu Deş-
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liu arăta aceste îngrijiri dicâad: „N'aș 
„fi făcut acâstă interpelaţiune, decă nu era 
„vocea durer6să a Universităţei de peste 
„Milcov... ete.“ Așa sa învinovăţit D. 
Majorescu, nu pentru că a lovit reul, der 
pentru că a avut recurs la uă măsură ne- 
legală, pentru că în loc să întrebuinţeze 
controlul dat de lege, a eșit afară din le- 
g8. Ensă reul, o mai adaog, era consta- 
tat în unanimitate. 

Cu ocasiunea ultimelor alegeri, reul a 
crescut şi mai mulj; și a luat proporțiuni 
atât de mari, în cât a îngrijit pre amicii 
cel mal intimi ai guvernului, a îngrijit pe 
membrii cei mai influenți ai majorităţei 
din Camera suroră, a îngrijit chiar pre 
coreligionarii D-lor profesori ; și așa fiind 
în Cameră, ma! de-ună-di un vice-preșe- 
dinte onorabilul colonel Leea, a făcut 
următ6rea interpelare, care este mai în- 
toemat ca a mea, cu uă singură deosebire 
că ea este mulț mai energică de cât a 
mea. — Etă ce dice D. Leca în ședința de 
la 17 lanuariii, 

„Ei mi-am permis a face ministrului 
„instrueţiunei publice uă interpelare în 
„privinţa profesorilor deputaţi. 

„Nemuritbrea Constituantă cars a dota 
„ţera cu instituţiuni liberale, a dat drept 
„profesorilor a fi deputaţi ; şi nu se putea 
„ca acea Constiţuantă să se inspire de cât 
„de idei liberale, nu putea prin urmare 
„Să lipsescă un parlament de contingen- 
„tul de lumini al profesorilor. Le a daţ 
„der dreptul a fi mandatari. Prin urmare, 
„Dică se pote produce uă moţiune în par- 
„lament, care ar avea de obiect să rădice 
„profesorilor acest drept. 

„la privinţa profesorilor care ar lipsi 
„de la curs în timpul mandatului lor, nu 
„Sar putea dice dre că se causâză uă pa- 
„gubă învățămânțului ? Ei bine, tocmai 
»pentru aceea cer de la D. ministru să 
„bine-voiască a ne spune: îndeplinivaă 
„acești profesori locurile lor? In cas afir- 
„mativ, nu am uimic de dis. Dâcă însă 
„cursurile s'ar constata că suferă, atunci 
„absenţa D-lor profesori titulari este uă 
„perdere. Die aceste, nu ca să lovese în 
„D-nil profesori, deră ered că însuși D-lor 
„Vor conveni că este uă datorie pe care 
„trebue să 'și-o îndeplinâscă, pă câtă vre- 
„me sunț salariaţi pentru acâsta.“ 
— Voiii areta că acest reii provina nu 

pentru că nu sunt elevi la facultăți der     

pentru că la cat: dre nu sunt profesori. 
S'a mal vorbit că nu este bine ca profe- 

fesorii să fiă şi judecători. Etă și aci ce 
dicea D. colonel Jieca în Cameră: . 
„Sa mai vorbit că unii profesori sunt 

„Și judecători. Contra acestui fapt mă 
„ridic din tâte puterile mele. Cum pâte 
„să aibă vreme un profesor de a fi şi ju- 
„decător? Ce? Nu sunt 6re destul 6meni 
„capabil! carii să ocupe fotoliul de jude- 
»cător ? 

„Să lăsăm, D-lor, pe profesori să se o- 
„cupe numai de catedră, dâca voim a cu- 
„lege râde bune.“ 

— Și cine le dice acestea, D-lor ? D-nu 
colonel Leca vice-președinte al Camerek 
deputaţilor, membru din majoritatea core- 
ligionară a D-lor miniștri. 

La acâstă imputare, D-lor, 2 venit unul 
din acei profesori tineri să respnndă ; să 
vedeţi cum a respuns : 

D. Climescu ... „D-lor, vaș ruga să'ml 
„daţi uă dreptate ; de la începutul acestei 
„Camere, astă-veră și acum, “cred că'mi 
„recunoseeţi că am fost unul din cei mai 
„modesti... Nu m'am amestecat mai în 
„nimie; nam voit să es înaintea nici a 
„unora. Mal mult, pot dice eă şi în ţâră 
„am fost modest, şi în ţeră eii nu poteon- 
„ta de cât că sunt de cinci an! de dile; ei 
„bine, am să vă fac uă declaraţiune, am 
„3ă ve declar acum, că nam să mai fiii 
„modest, am să es din starea mea, din na- 
„tura mea.“ 

— In adevăr D-lor, recunose că onor. 
D. Climescu sosit de abia decâţi-va anl în 
țeră este un bun profesore, că are consciin- 
ţa, are chiar amorea profesiunei sale; D-sa 
ne spune chiar că este modest, având însă 
grija a ne declara tot de uă-dată că va de- 
veni nemodest, și răii va face, după opini- 
unea mea. 

Din nenorocire astă-qi instrucţiunea pu- 
blică face parte din politică; de aceea D. 
profesor ,Climescu spre a justifica părăsi- 
rea catedrei sale, se servă da cuvințele ur- 
mătore: 

» Trebue să constat din nenorocire că și 
„instrucțiunea publică face parte în politi- 
„că, pe când ea ar trebui să fie cu totul a- 
„fară din luptele politice, astă primăvară, 
„ie, schimbându-se împrejurările, noi cei 
„mal tineri ne am dis: €tă uă eră nouă ce 
„se deschide ţărei, 6tă momentul când pu- 
„tem fi ascultați şi noi.
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„In fine am avut credinţa că sub acâstă 
„Două eră ce se deschidea înainţea n6âstră, 
„învățământul public își va dobândi locul 
„Și consideraţiunea .sa. Și cu acâstă oca- 
„Siune, D-lor, voii spune uă credinţă 
„ce am: că dâcă ţâra acâsta trebue să 
„aibă un loe în concertul Europei, că d€- 
„că trebue să fie pusă în relief în Europa, 
„3pol nu va mai putea ajunge la acâsta 
„Dică prin industrie, nici prin comereiii, 
„de cât numal prin învățământ. Numai a- 
„vând 6meni luminaţi, numai când vom 
„deveni uă Athenă, nu pentru Europa, ci 
„pentru Orientul ei, numai atunci vom pu- 
„tea trăi ca națiune civilisată, luminată, 

„Acestea ar trebui să fie tendinţele tu- 
ptulor guvernanţilor noştri.€ 

— Și ei cred, că sub guvernul actual, 
instrucțiunea publică va fi apărată, mal a- 
les dâcă Senatul, pânea rece, va dice pu- 
ternicul săi cuvânt, ca ministerul să pue 
în marginile îndațoririlor lor pe profeso- 
zii de la Universitatea de Jașk! 

— Să vedeţi, D-lor, acum ce râii găses- 
ce D. profesor Climescu la Universitatea 
de Iaşi, care este, după D-sa, causa stărel 
de degradare în care a căduţ acâstă Uni- 
versitate: 

„La 1871, dice D-sa, când am venit de 
„la stadii, am vădut un spectacol îngro- 
„ditor în ţera mea; acest spectacol îngro- 
„ditor era căderea învățământului, inter- 
„natele g6le, profesorii persecutați, nivelul 
„studielor cădut, cel pucin în compara- 
„iune cu timpul pe când eram et în sc6- 
„lele ţărei, pe la 1864. 

„Fiind-că specialitatea mea mă condam- 
„na să rEmân în instrucțiunea publică, 
„m'am interesat să văd care e causa scă- 
„derel învățământului. După multe obser- 
„vațiuni. cugetări şi chibsuințe, căci noi 
„6menii de sciință avem obiceiii de a ob- 
„serva mult, forte mult, și numai după a- 
„ceea ne hasardăm a avansa câte uă veri- 
„tate, și pâte însă nici acea veritaia să nu 
„fie absolută, fiind posibil a se combate; 
„am observat dis, mult, și am gisitun 
»culpabil în tâte acestea; ealpabilul e le- 
gea instrucțiunei votate în 1864. Are pu- 
„cine defecte acâstă lege, dâră mari. Unul! 
„şi mai mare de cât tote, ni la spus D. 
„preşedinie al Camerei, când vorbea ca 
„simplu deputat, este că, acâstă lege. îm- 
„preună cu alte două legi forte principale, 
pâă fost făcute numa! în trei săptămâni,     

„Alt defect mare este lipsa de control, alt 
„defect eale centralisarea enormă ce esis- 
„tă în instrucțiunea publică.“ . 

— Nu voii răspunde aci mult, dâcă le- 
gea instrucțiunei a fost făcută în trei sep- 
tămâni. Acâsta este uă erdre. Legea în- 
struețiunei publice, în părţile sale prin- 
cipale, este luată mai din cuvânt în cu- 
vânt din legea prelucrată în 1851 în Mol- 
dova de tot ce era mai ilustru în timpii 
de atunci. 

Pe urmă în 1863, în timpul ministeriu- 
lui D-lui N. Creţulescu s'a numiţ uă co- 
misiune în eare eraii D-nil Bozianu, răpo- 
satul Costa-Foru, Boerescu şi alţii; eram 
şi eii în acea comisiune care a luerat pro- 
jectul de lege, gata de tot -spre a fi supus 
Corpurilor Legiuitâre. A venit 2 Maii; pro- 
jeetul s'a studiat din noă în consiliul de 
Stat, unde i s'a dat cea din urmă față; şi 
ast-fel acel project a devenit legea organi- 
că de astă-dt a înstrueţiunei publice. Nu 
este d6ră esact că s'aii făcut în trei săpţă- 
mâni acâstă lege. Cât pentru cele-lalte de- 
fecie, din care cel principal, după D. Cli- 
mescu ar fi, că legea din 64 nu are control 
asupra profesorilor, ei D-lor, ia uitaţi-vă 
cum ese adevărul la lumină! 

Se califică şi astă-qi legile de la 2 Maiii 
de legi autoritare, legi draconiane ! 

Ei bine, astă-d! D. Climeseu dă drep- 
tate acestor legk, imputându-le defectul că 
nar da gavernului midlâce de control. 
D-lor, legea instrueţiunei publice de la 
1864 era cu totul departe de principiul 
autoritarismului; da, acâstă lege nu voia 
să trateze profesorii ea pe copii, a '* con- 
duce cu ferula; legea din 1864 eredea c'are 
a facecu bărbaţi serioşi, şi așa fiind, ea lasă 
la apreciaţiunea lor, la conseiinţa lor în- 
deplinirea îndatoririlor lor! Şi chiar când 
acestă lege prevede un control, nă necesi- 
tate de măsuri coercițive, ea supune pe 
profesori judecăţei pairilor lor, îl supune 
juriului compus de profesori trași la sorții 
Și D. Climeseu qice cum că legea de la 
1864, fiinică nu avea control, este causa că 
în Universitatea de laşi, cântă cucuvaele! 
D. Climescu, care dice că este modest, 
a dat asemenea scuze ale nefudeplinirel 
datorielor sale, și a adaos c'a socotit că va 
face mal bine părăsind catedra sa, retră- 
gându-se de acolo unde "1 ehema datoria, 

"şi viind în Camera de la Bucuresei, căci 
acolo ar face mai bine! DD-lut a dis acâstă
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curi6să desvinovăţire, nu am dis'o ei! D6- 
ră destul cu desvinovăţirile D-lui Clime- 
scu și ale colegilor săi. 

Să vedem acum ce a răspuns D. minis- 
tru de instrucțiune la aceste curi0se scuse. 

“Sa pus şi D. Chițu cum sai pus și pro- 
fesorii, sa pus în dosul Constituţiunei. 
„Constituţiunea dă drept profesorilor ca să 
fie deputați şi senatori, Constituţiunea le 
dă drept ea să fie ingineri, să fie agenţi, să 
fie ori ce; eii n'am ce face, așa este Con- 
stituțiunea, vinovata de Constituţiune! - 
„Constituţiunea esie vina că Universita- 
tea de Iași nu merge bine! „Nu socotese, 
D-lor, că acei cari ai făcut Constituţiu- 
nea ali credut un moment, că scopul ei ar 
fi fost să ucidă prin parlamentarism un 
corp mare de învățământ public, uă făelie 
a viitorului. 

Etă însăşi cuvintele D-lui ministru de 
instrucţiune: 

„Pe cât timp Constituţiunea n6stră nn 
„erează uă incompatibilitate între aceste 
„două mandate saii sareine, sii cred eă nick 
„nu pote fi vorba dâcă un profesor s'a ad- 
„mis bine saii răii în acest parlament. 

„Cestiunea însă ea altă fasă îndaţă ce 
„se dirige înterpelarea, sei întrebarea. 
„da dreptul ministrului instrucțiunei pu- 
„blice în sensul saii în formula acesta: Co 
„face ministrul instrucţiunei publice cu 
„catedrele de la Universităţi saii de Ja al- 
te seole, cari sufer, neputând fi ocupate 
„de titularul profesore, care siegedă în 
„Cameră saii Senat? Aci, D-lor, să'mi per- 
„miteţi a mă referi mal cu s6mă la dispo- 
„sițiunile legei organice a instrucţiunei 
„publice.“ 

— Aceste cuvinte, și le pâte î: suși Adu- 
narea saii Senatul, când se alege un pro- 
fesor; când alegerea sa este bună, Senaţul 
gi Adunarea în complectul săii nu pot să "1 
escludă. Dâră acesta nu scutesce pe mi- 
nistru de a 'și face datoria, de a cere ca 
profesorii să 'și facă datoria; D-sa este da- 
tor să vorbescă și să facă ceea cea dis 
și a făcut, ministrul instrueţiunel publice 
de la 1870 când D-sa a dis — nu deputa- 
ților şi senatorilor — dâră profesorilor, 
dascălilor: „Făceţivă datoria“ (aplause): 

Etă ce mai dicea D. Chițu în cea-laliă 
Cameră: 

„Va să dică am degagiat cestiunea de 
pâtea imporlanță a ei constituţională în 

    

„privinţa compatibiliţăţei mandatului. Ast- 
„fel simplificată, 6tă ee dice art. 390 din 
„legea instruețiunet publice în privinţa 
„absenţelor profesorilor de la catedrele 
„lor. | 

- „Lipsirea de la elase în curs de uă lu- 
„uă fără congediii și fără scusă bine-cu- 
„venită, ya face'să se considere demisio- 
„nat învățătorul. 

„Intre scusele bine-euvântate ale aces- 
„tul articol şi ale celui precedinte, nu se 
„vor putea admite cele înţemeiate pe alte 
„ocupaţiuni ce ar fi avut învățătorul, deo- 
psebit de ocupaţiunile legiuite ale funs- 
„ţiunei sale de învăţător. 

„Va să dică este clar și evident că un 
„profesor pote lipsi de la catedra sa ort 
„având congediul ministrului, ori având 
„seuse bine-euvântate pentru lipsa sa; nu- 
„mal când ar lipsi una saă alta din aceste 
„condițiuni, numai atunci ministrul este 
„dator să considere ca demisionaţ pe pro= 
„fesorele absent.* 

D. Chițu singur dâră recunosce, că du= 
pă 30 de dile de lipsă, D-sa avea datoria 
a considera ca demisionat pe ori care din 
profesori! care ar fi fost în acestă posiţiu= 
n6; însă dice D-sa: 

„Sa întâmplat, în adevăr, că mai mulţi 
„Profesori, cari aii fost aleși deputaţi şi 
ptrămiși la acestă Adunare, voind să 'și 
pîndeplineseă mandatul ce aii priimit de 
„la alegători, ai venit în Cameră, și prin 
„acesta a trebuit să lipsâscă de la cate- 
„drele lor. Dâcă lipsele sar fi urmat fără 
„înlocuire, neapărat că si după 30 de dile 
„delipsă trebuia să consider ca dimisionat 
„pe orl care din profesori eare ar fi fost în 
pacesiă posiţiune; însă toţi, fie care, ve- 
„nind la Cameră, 'miI a recomandat câte 
„un suplinitor, profesor coleg de al D-lor, 
„tot de la universitate, pentru ca să "1 su- 
„Plineseă la caţedra D-sale în tot timpul 

- „funeţionărsei sale în Cameră.“ 
D. ministru recunâsce că D-ni pro- 

fesori de la Universitatea de Iași, chiemaţi 
aȘ părăsi catedrele iati recomandaţ ca su- 
plinitori, profesoii, colegi de al D-sale. 
D. ministru recunâscecă un profesor, când 
lipsesce nu pote să lase drept suplinitor 
de cât un alt profesor coleg al D-sale. A- 
poi mai dice D. Chițu: 

„Consultând pe consiliul permanent, 
„mal âut6iii asupra condiţiunilor de capa- 
„citate şi de admisibilitatea ale acelor re-



„comandați suplinitori, ei le am suplinit 
„catedrele cu acei profesori, şi sunt con- 
„vins că nică unul din profesorii suplini- 
tori nu sunt în condițiuni de a aţrage re- 
„probaţiunea D-vâstră saă a țărei. Un pro- 
„fesor de la Universitate dâcă lipsesce, un 
„eonfrate al săii pote să '] suplinăscă. A- 
„cesta se face nu numai la noi, deră şi în 
„alte țări, unde mai cu s6mă sunt servicie 
„de profesori agregaţi, servicie reennos- 
„cute de lege. 

„Va să dică în acestă privinţă eti cred 
„că nu am urmaţ în contra legii, ea minis- 
„tru al instrucţiunei. 

„Mi sar fi putul imputa, cred, dâcă ași 
„fi îngăduit pe profesorii titulari să vină 
„în Cameră, și aș fi suferit tot-uă-dată ca- 
„tedrele neocupate de alji profesori ; a- 
„tunel mi s'ar fi putut cu drept cuvânt im- 
„puta neglijența pentru învățământul pu- 
„blic, pentru buna lui funcționare; deră 
„ps cât timp acele catedre as fost imediat 
„ocupate, cred că acesta a fost uă proce- 
„dură legală şi justificată pe deplin.“ 

Din tâte aceste dise ale D-lui Chițu, 
resultă, D-lor senatori, eă D. minisţru de 
instrucțiune publică recunbsce că cate- 
drele ale căror profesori ai lipsit ai fost 
imediat ocupate de colegi de ai D-lor, a- 
dică de profesori din Universitate. Să esa- 
minăm acum, dâcă faptele corespundii afir- 
mațiunilor. Deră las de-uă-cam-dată pe D. 
ministru să ne mai dică: „Ast-fel s'a în- 
„tâmplat cu acei D-n! profesori cari ai 
„primit funcțiuni permanente altele de câţ 
„aceea de profesor, și cart "mi aii cerut 
„congedie, și âncă copgedie :limitaie, cum 
„bună-6ră mi s'a ceru; de D, 'Tzoni și de 
»D. Șendrea, acolo nu am putut încuviinţs; 
„pote că la rigâra aș fi putut'o face cu su- 
„plinitori, numai din spiritul logei, 6ră nu 
„din Jitera sa; căci legea'mi dă dreptul 
„8 acorda congediii ; în adevăr legea nu 
„ice nicăeri că nu pot da un congediii 
„ilimitat, dâră dice că profesorele eare 
„ar lipsi numai 30 qile fără cougediii este 
„considerat ca demisionat. 

— Și mai la vale adaugă tot D. Chițu: 
„Cu tot respectul, eu tâtă stima şi iubi- 
„rea ce am avut pentru aceşti D-ni profe- 
„soi, nu am putut face alt-fel de cât af 
„invita să opteze între funcțiunea de pro- 
„fesor și cea-l-altă funcţiune. D. Tzoni a 
poplat pentru catedră, eră cu D. Şendrea 
„Yom vedea ce este de făcut. Cu tâţe a-   

„ceste şi catedra D-lui Șendrea a fosţ și 
„este suplinită, nu este vacantă. 

. „Ei cred că cu modul cum am ur- 
„mat, adică cu acela de a permite D-lor 
„profesori, să siejeze în parlament în pu- 
„terea mandatului ce le-aii dat alegătorii 
„lor, fiind înlocuiți la catedre de alţi pro- 
„fesori, n'am făcut cu acesta ce-va răi; 
„am făcut cu acesta ce-va în contra legei 
„instruețiunei publice.“ 

— După tote acestea D. Chițu a ară- 
taţ că D. Vizanti este înlocuit cu D. Pe- 
irino, că D. Climescu este înlocuit cu D. 
Roșu, că D. Ionescu, după recomandaţiu- 
nea chiar a D-lui loneseu și după avisul 
consiliului permanent, este înlocuit cu D. 
Caragiani.... 

D. ministru de instrucţiune publică 
Chiţa. Este greşală. 

D. M. Kogălniceanu. "Mi pare bine că 
reeunosceţi că e greșlă. Vedeţi că vor- 
ele mele de ieri sunt adevărate; D. minis- 
inu de instrucţiune publică cunâsce mal 
puțin faptele locale de cât colegul săii de 
la esterne, onor. D. Ionescu. 

D. Ionescu nu esta înlocuiţ de D, Cara- 
giani; vă voiii spune de cine este înlocuit, 
şi când a fost înlocuit. 

După ce D. ministru al instrucţiune! 
publice a dat Camerei aceste lămuriri, 
după ce D-sea a spus că tâte mergii bina 
la Universitatea, de Iaşi, după ce D. minis- 
tru a declarat în mod categorie că tote ca- 
tedrele sunt ocupate de profesori colegi al 
profesorilor absenţi, că în fine ilustraţiu- 
nile aii fost înlocuite cu ilustraţiuni, ne- 
greşit, că Camera a trshuit, şi n'a putut 
face alt-ceva de câţ a da votul următor: 
„Camera satisfăcută de esplicările date da 
„omor. D..ministru de instrucţiune, trece 
„la, ordinea qilei.“ | 

Etă, D-lor, ce sortă a avut în Camera 
suroră cestinnea Universităţei din Iaşi, a- 
dusă pe tapet de colonelul Leca, viee-pre- 
şedinte al acei Camere. 

lasă dâcă Camera a rămas mulțumită, . 
ei ră murturisese că n'am rămas de love 
mulţumit, pentru că nici ţâra uu a rămas 
mulțumită cu dectaraţiunile neosacta ale 
D-lui mivistra de instrucțiune publică. 
D-lor, îmi veţi da voe ca să urmăresc de 
departe și de aprope sorta Universităţei de 
lași fiind-eă cum am arătat, am Inat şi eit 
uă mică parte la formaraa el. 

Aşa deră când am vădutcă D. Chițu,
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despre a căruia solicitudine pentru in- 
strucțiune nu mă îndouese, că D-sa repre- 
sinta Camerei Universiţatea de Iaşi într'uă 
sţare atâl de înfloriță, susţinând că ea 
merge bine, pentru că profesorii absenţi 
sunt supliniţi prin sli colegi de uă egală 
valâre, m'am întrebat . deră aşa fiină, cs 
este strigătul părinţilor de familie de din- 
colo de Milcov? Ce este cu plângerile stu- 
denţilor ? Ce esta cu nemulţumirea chiar a 
multor din profesori? Şi "mi am dis: 6re 

__să nu fie uă esageraţiune, şi aceste stri- 
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găte şi nemulțumiri 6re să nu fă pasiuni 
politice, să nu fie acel spirit de frondă 
care predomină în societatea nâstră, care 
face că adesea nevinovatul este pe nedrept 
învinovăţii; și aşa și profesorii de la Uni- 
versitatea de Iași, da și'și faci datoria, să 
fie calomniaţi? In acestă îndouială m'am 
hotărît să mă due 6nsu'mi la sorginte, la 
fața locului. M'am dus dar la Iaşi; și de a- 
colo m'am dus ln Universitaţe, hotărit a 
mă adresa cătra 6nsu'şi rectorul Universi- 
tăței, către D. Suciu, un bărbat bătrân, ve- 
nerabil, membru stimat din acel grup poli- 
lie care uă dată se califica de „fracțiune 
liberă şi independentă.“ De la D-sa am 
voit să iat Vămuriri. 

Am Qis dâră D-lui Suciu: Onor. amice 
şi rector, D-fa și eă avem interes ca Uni- 
versitatea din lași să mârgă bine, eii ea 
mic cofondator, şi D-ta ea rector al acestei 
Universităţi; de aceea vin a ţe preveni că 
în una din aceste dile am să merg la Uni- 
versitate, și în privința stărel et să vă cer 
să mă domiriţi în nedomiririle mele, — 
cum (icea răposatul și pururea regretatul 
Georga Costa-Foru, 

— A doua di dimineţa m'am dus la 10 
1/„ ore la Universitate; m'am preumblat 
prin camerile de jos și de sus, și n'am gă- 
sit țipenie de om! 

Neavând ee face mai bine, mam pus a 
privi acel frumos palat uă dată al Dom- 
nilor Moruzesci; 6iă în ce stare îl găsiii: 
ulucele, sghia burile cum se dice aci cădute 
la pământ, streşinile acoperămăntului sfă- 
rămate, plâia oborînd nu numai stucul de 
afară, d6ră străbătând și în lăuntru încăpe- 
rilor; din t6te părțile, vântul șuerând prin- 
tre uși și ferestre stricate; dâcă ar fi fusi 
n6pte ar fi cântat și cucuvăile!--In fine um- 
blând și căutând prin tâte părțile, am găsit 
două ființe omenesci în bibliotecă. "I-am 
întrebat : D, rector este aci? Nu este! Dar 

  

  

D-nii profesori sunt cel piiţin aci ? Nici 
aceștia nu mal sunt aci, fiind-că şi-a fi- 
nit cursurile. Cum? la 10 */, ore? — La 
10 */. nu mal sunt cursuri! Numai la fa- 
culțaţea de sciinţe este un curs la 1 oră 
după amâqi. --Cum se face acâsta? -Apol de, 
domnul meti, D-nii profesori sunt jadecă- 
cători; D-nit profesori sunt advocaţi, la 
11 ore trebue să fie la tribunale, la curte, 
la parchet. Cel-l-alţi sunt: unul la Paris, 
altul este ministru, altul este inginer pe 
calea feraţă Ploesci-Predeal, altul s'a nu- 
mit director la scâla de meserii, alţii sunt 
deputaţi, şi unul senator din partea Univer- 
sității. — EI apol studenţi! ce facii 7—Ca 
să facă, se ocupă și el de treburile lor, 
cum vrea Dumnedei!—Nu m'am mulţamit 
cu atât; am adresaţ uă serisâre D-lui ree- 
tor, și '%-am dis: Onor. D-le rector, vă fae 
cunoscut că de două luni m'am hotărit a 
face în Senat uă interpelare în privința 
Universităţel nâstre; şi fiind-că nu voese 
să mă înaintez cu noțiuni neesacte, îm- 
prumutate de la sorginte nesigure, ne- 
fiind oficiale, vă rog să bine-voiţi, în mod 
oficial, a'mi da lămuriri privitâre la între- 
bările următ6re.— Aceste întrebări sunt a- 
celea-și cari sunt cuprinse în interpelaţiu- 
nea ce adresez pentru Universitate D-lui 
ministru de instrucţiune publică. Aci am 
finit scris6rea, am pus'o îa copertă, am 
adresat'o D-lul rector, și am lăsat'o la bi- 
bliotecă. De acolo m'am dus la curtea de 
ape! ; acolo n'am găsit pe D-nu Suciu, 
membru la curtea de apel, d6ră am 
găsit pe D-nu Ureche, egalmente pro- 
fesor la Universitate, și i-am dis: Am 
fost astă-di la Universitate, și n'am gă- 

“sit pe nimeni acolo; erai dece ore, și am 
fost acolo până la 11 ore.... — Erdre, 
"mi-a răspuns D. Ureche, ei am fost acolo 
până la 11 ore. — Conversațiunea s'a sfîrșit” 
între noj, dând vina asupra ornicelor, cari 
nu ar&țaii ora îa mod uniform. 

Puțin în urmă, onor. D. Suciu "mi adresă 
lămuriri oficiale de starea Universităţel 
din lași, ea respuns la întrebările mele. 
D-sa s'a adresat la secretarul Universită- 
țeă, Y%-a comunicat întrebările mele, ordo- 
nându'i să răspundă după Gusu-şi actele 
şi registrele de presenţă din cancelaria 
Universităţel. Acesta s'a și făcut. Aceste 
iuformaţiuni, daţi-m! voe să vi le citesc; 
D-v6stră veți vedea cum realitatea nu cu- 

respunde la gtarea de lucruri cum ea a fost 
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espusă de D. ministru în cea-l-alţă Ca- 
moră; 6tă ce dice secretarul Universităţei 
către rector : 

„In urmarea însărcinărei date sub-seri- 
sului de D-vâstră am ondre a vă refera ur- 
mătârele: 

„10. Câţe catedre are Universitatea ? — 
23 catedre, 8 la facultatea juridică, 8 la fa- 
cultatea de sciinţe și 7 la facultatea de 
litere, 

„20. Câte sunt ecupata şi de cine? 
„Qatedre ocupate sunt 22.“ 
"MI păstrez dreptul a reveni asupra a- 

cestel lămuriri, și a vă arăta că fie-care 
din aceste 22 catedre are câte un profesor, 
şi că nu este un singur cas că un profesor 
să ocupe două catedre, cum acesţa se face 
la alte Universităţi. 

Acum să vedem câte ore de preleeţiuni 
are fie-care profesor: 

„D. P. Suciu 10 ore pe săptămână, în 
fie-care di câţe 2 ore, 6ră Marţea și Jyuia 
câte uă oră, 

„D. A. Georgiu  3ore pe săptămână. 
„» |. Negruzzi 3, » » 
» p Al. C.Șendrea 4, » » 
»„G.A.Ureehe 4, , 
>» St.0.Şendrea 3, „ 
» » ÎL. Ciurea 3 
» » Gr. Cobâlceseu 3 
»»N.Culianu 4, » » 
»» B. Conta 3, » » 
»» O. Climescu 3, » » 
» A. Făta 3,» » 
» » N. Loneseu 4, > » 
».» St. Miclea 6,» » 
» » A. Vizanti 3,» » 
„n St. Vârgoiă 3, » » 
»»St.Emilia 9, » 
» » |. Melik 4/0 » 
»» Milt Tzony 4, » 
»„N.Quinteseu 4, » » 
»pL. Caragiani 3, »  » 
» >» Const. Leonardescu 3 ore pe săp. 
Vedeţi deră că mai toţi profesorii ai 

mult trel ore de prelecţiuni pe săptămână; 
şi numai trei ţinii prelecţiuni de la şese 
până la 10 ore pe săptămână. Acești trei 
profesori sunt din patria lui Lazăr, sunt 
Transilvăneni. 
Acum câţi studenţi are fie-care facul- 

tate ? Pentru anul 1876—1877, facultatea 
de drept are 99 ; facultatea de sciinţe 43, 
facultatea de liţere 28—în realitate acâstă 
facultaţe nu are de câj între opt și dece 

    
  

studenţi, pentru că de şi la începutul se- 
mestrului se înseriii mulți, deră în cursul 
semestrului nu mai urmeză cursurile. 

Acum, după ce aţi vădut acestea, după 
ce vaţi convins că acești domni profesori 
"si-a mărginit activitatea numai în câte- 
va ore de prelecțiuni pe săptămână, vine 
întrebarea dâcă măcar ei ţinii aceste prelec- 
țiuni ? Nu, — pentru că D-lor cumulză 
şi alte funcțiuni. 'Trei suut judecători, 
onor. D. Suciu și D. Ureche sunt membri 
la curtea de apel, şi D. Leonardescu este 
membru la tribunalul de ântâia instanță. 
D. Şendrea este agent diploraatie la Paris. 
D. loneseu este ministru. Trei profesori 
sunt deputaţi : D-nii Climescu, Vizanti şi 
Gheorghiu; mal este și onor. D. Miclea 
direcţor la sedla de meserii; mai este D. 
Cobâleescu senator din partea Universită- 
ţii. Vedeţi că din 20 profesori, dece ocupă 
şi alte funcțiuni; şi nota-bene că aceştia 
sunt profesorii de la catedrele cele mai 
importante pentru învățământ. Acum după 
ce am vădut un numtr atât de mare de 
profesori lipsind de la îndatoririle lor, 
urmâză întrebarea naturală : cine sunt su- 
plinitorii D-lor ? AţI vădut D-vâstră eă 
onor. D. ministru al instrucțiune! publice, 
în cea-l-altă Cameră, a recunoscut în pria- 
cip, că suplinitoril trebue să fie luaţi din- 
tre colegii lor, dintre profesorii de Ja ace- 
eaşi facultate; și sunt dator să mărturisesc 
că acolo unde D-sa a fost în posiţiune ca 
singur şi fără presiune să pună în lucrare 
acest principiii, D-sa a fost consecinte și 
a urmat conform principiului. 

D-sa a lucrat așa: la Universitatea de 
Bucuresci a murit regretatul profesor 
Costa-Foru; ce-a făcut onorab. D. minis- 
tru ? A ales pe unul din tinerii cei mai ca- 
pabili, ps uu om care, fără a fi âncă pro- 
fesor "şi-a făcut un nume în literatura 
dreptului, a ales pe onor. D. Nacu, la în- 

sărcinat de a ţine cursul repausatulul 
Costa-Foru până la severșirea concursului 
deja publicat; și fiiad-că D. Nacu nu era 

profesor, şi seiind D. Chițu că este bine 
ca chiar suplinitorii să fie luaţi dintre 
profesori , înainte de a numi pe D-ni 
Nacu chiar în mod provisoriii, D-sa sa a. 
dresat la facultatea de drept, la toţi pro: 
fesorii acelei facultăţi, întrebândui dec: 
numirea D-lui Nacu le va fi agreabilă 
şi numai după respunsul de aprobare al a 
cestor, D-sa a îmbogăţit facultatea de drep
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cu onor. D. Nacn.--Să vedem acum dacă și 
la Iași D. Chițu a făcut tot așa ? Negreșit 
că D. ministru instrueţiunei publice a fost 
împedicaţ de ocupaţiunile sale politice să 
mergă la,lași! D-sa nu a trecut măcar odată 
apa secată e Mileovului, ca să pâtă privi cu 
ochii sei și se constate sarea se6lelor din 
Moldova. Ne făcând aşa, D-sa s'a aflat în 
posițiune de a lucra după informaţiunile 

"eronate ce i s'aii daţ de colegul sei de la 
esterne, el și profesor la Universitatea de 
Iași. Ei bine, &tă D-lor, aceia cari falocu- 
esciă la Iași pe profesorii absenţi : 

1* D. Al. Gheorghiu este înlocuit prin 
D. G. A. Urechiă (judecător şi profesor). 

2% Stef, 0. Şendrea prin D. Al. C.. Șen- 
drea, 

3 Andrei Visanti pria D. Petrino. 
40 O. Olimeseu prin D. G. Roşiu. 
50 N. Ionescu prin D. Petra Rășeanu. 
— Acâstă lămurire o împrumut însu-și 

raportulal secretarului Universiţăţei de 
aşi. 

D. Gheorghiu este înlocuit cu D. Ure- 
chiă, profesor și coleg al sei ; prin urmare 
acesta întrunesce condițiunile de lege; 
dcră vă fac înţrebarea, dacă D. Urechiă p6- 
te îndeplini acută însărcinare; căci D-sa 
este profesor și membru la curtea de apel 
tot de uă-daţă? 

VE fac uă întrebare D-lor, dacă un om, 
aibă activitatea lut Cavur, s6i a lui Thiers 
sâii a lui Bismark, sâii a lui Gorciacofi, 
pâte fi profesor la catedra sa, mai pote îa- 
locui pe un altulla uă altă catedră, şi mai 
pâte fi și membru la curtea de apel? El 
trebue să fie de la 11 ore până la 5 la Cur- 
te; "1 mai trebue timp să studieza dosarele; 
şi prin urmare nu cred că pâte se aibă tim- 
pul de a putea se împlinescă însu-șI îa- 
datoririle sale de profesor titular, cu atât 

„mal puţin şi de a îndeplini şi dațorieie 
unei alte catedre veduvă de profesorul sei. 
Dâră 6re, onor. D-ni, în starea n6stră de 
înv&țămânţ, în starea în care se află sciin- 
ţa în ţera n6stră, este de ajuns ca un pro- 
fesor să mârgă să citească cursul geii la 
catedră, ea cum ar ciţi cia-lovul sii evan- 
ghelia? Nu are el 6re navole de a se pregăii 
cu un studiii maj întins pentru ceea ce are 
a preda ? Nrgreşit că el trebue să se ocupe 
cel puţin câte-va ore, pentra ca să pâtă 
face misiunea sa fulositâre. Cu cât acestă 
însărcinare este mai grea, când profesorul 
suplinitor esțe chiemat de a ţinea un curs 

    

străin specisaliţăţei sale, cum pentru D. 
Urechiă este economia politică. Prin ur- 
mare se pote lesne conchide, că D. Urechiă 
se află în absolută imposibilitate de a pu- 
tea îndeplini două catrede, aceea de drep- 
tul constituțional și administrativ și aceea 
de economie politică și de seiinţe finan- 
ciare, şi în același timp să fie D-sa şi mem- 
bru la curte. Așa dâră, D-lor, judecaţi sin- 
guri, dâeă ore este în stare un om cu t6tă 
inţeligența ce ar poseda, să cumuleze ţrei 
funcțiuni, din cari numai una singură este 
destul de grea, pentru un om de uă capa- 
citate ce nu trece peste nivelul comun. 

Dar să mergem mai departe. 
D. Stefan Sendrea, agent diplomatic la 

Paris, are supliniţor pe fratele D-sale A- 
lexandru Șendrea, profasore capabil. D. A- 
lex. Șendrea este doctor în drapt de la U- 
niversitatea din Berlin, şi unul din cei mai 
buni advocaţi din Iași.Aşa fiind D. Alex. 
Şendrea este necontenit pe drumuri, ea un 
advocat forte căutat, fârte & la mode. Chiar 
acum în present D. Alex. Șendrea este în 
Bucuresci, cu procese inaintea curților de 
ai6i. Vă întreb dar, ce se face cu catedra 
D-sale proprie şi cu aceia la care este su- 
plinitor. D-sea cara de multe ori are tre- 
buinţă ds un altul ca se'l suplinesecă ? De 
aceea "mi este!cu grei a crede, că D. Alex. 
Șendrea, a primit uă însărcinare pe care 
nu o pâte îndeplini în mod consciincios. 
Sunt dar încredințat că însuși onor. D. mi.- 
nistru al instrueţiunet publice regretă a- 
câsţă stare de lucruri, şi că va recundsce 
că trebue măcar acum se înlocuescă ps D. 
Şendrea care de mai mult de cinci luni de 
dile residă la Paris, şi în acest timp cate- 
dra sa este vâduvă, şi junimea studi6să, 
a căreia apărare a luato onor. D. Ionescu, 
aștepta sosirea mult iubitului lor profe- 
sore; și în țimpul acestei lungi așteptări 
trecii semestrela, și când ine timpul esa- 
menilor, acea junime, fn loc se capete biie 
albe, capătă bile negre! 

Dar voiii merge și mal departe. 
D. Andrei Visanti este un om da uă ne- 

pomenită activitate. D-sea este profesore; 
după aceea D-sea a alergat t6tă primăvara 
spre a fi numit mandatar al naţiunei; Va ales 
ca ast-fel, Vasluiul în entusiasmul cel mai 
mare, căci D-ss a promis Vasluenilor că 
va face a se împărţi proprietatea privată 
a D-nel Șubin pe la Târgoveţi. D-saa și 
presentat un aseminea curios project de
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lege fn Camera suroră; D-sa mal este și 
faimosul autor al notet No. 3 dat de depu- 
tatul colegiului III. T6te aceste ocupaţiuni 
aii reclamat dar, că D-sa se încredințese 
alţuia catedra sa de profesore. Aci sunt 
daţor se recunose că onor. D. Visanţi a: 
dat peste un bun suplinitor, a dat peste 
D. Petrino, a dat peste Bardul Bucovinei! 
a dat peste filomela Bucovinei. Sunt tot- 
de uă-dață dator a spune că acel curs care 
sub D. Visanți era văduv de studenţi, as- 
tădi este plin de asculţători! (Aplause 
prelungite). Şi aci fie-mi permis a vorbi 
ceva de Bardul Bucovinei! — D. Petrino 
a părăsit Bucovina, neputând se vadă cu 
oehil sei, cum averile monăstiresci, cum 
fondul religios, provenind din acele moșii, 
date de strămoșii nostri pentru Biserica și 
scola română, se înirebuințâsă spre a se 
înțemeia uă Universitaţe germană menită 
a slînge naționalitatea română din Bu- 
covina. — D-sa dar s'a espatriat, venind 
în Romănia, în speranță că aci, la căldura 
romănismului lacrimile sâle se vor usea! 

Ei bine bardul Bucovinei a venit între 
noi eu inima plină de durere, simpatisână 
cu ţoi ce este frumus, cu ţot ce este Patrie. 

Și îndaţă ce el află despre interpelaţiunea 
mea în privinţa Universității de Iași, el 
"mi felegrafiă, mulțămindu-mi pentru ini- 
țiativa luată, şi arătându-mi câtă durere 
simte inima sa de român și de poet v&- 
d6nd decadenţa Universităţii române din 
lași, faciă cu înflorirea crescândă a Uni- 
versităţii germane din Cernăuţi. 

Bardul Bucovinei 'mi a adresat aceste 
prin telegramă, numai pentru că am spus 
că Universitatea de lași este părăsită, es- 
te uă ruină morală și materială, în care 
cântă cucuvăele, 

Aşa dar D. Visanti are un suplinitor 
vrednic ; şi dacă aș avea a face uă rugă- 
minte D-lui ministru de instrucţiune ar fi 
acesta : fiţi aşa de bun, D-le ministru, lasă 
pre acusatorul public se'și facă acusaţiu- 
nile și perchisiţiunile sale (ilaritate, a- 
plause), trimite-l, D-le ministru, se îm- 
parță Vasluiul orășenilor și mahalagiilor 
din Vasluiii ; useză de dreptul ce-ţi dă le- 
gea, şi de acord eu consiliul permanent al 
insirucţiunei publice, înlocuesce în mod 
definitiv pe puţin capabilul profesore cu 
mult capabilul suplinitor; fă ca bardul 
Bucovinei se fie profesore de istoria şi li- 
teratura românescă; el va îndeplini cu suc-   

ces acestă misiune; el va fi în stare sa ţi- 
nă la Universitatea de Iași şi catedra de 
comparaţiunaa limbelor slave cu limba ro- 
mână, catedră care se află chiar la Univer- 
sitatea de Cernăuţi. Și aşa făcând, pe lân- 
gă multele greșeli făcute din erdre saii din 
slăbiciune, vei face un aci ban; cu tâțe că, 
cum dice proverbul român: „cu uă fidri- 
cică nu se face vară.“ 

Voi merge mai departe. 
D. Climescu este înlocuit prin D. Roșu; 

D: Roșu nu este profesor de Universitate. 
Onor. D. ministru de instrucţiune a dis în 
Adunare: „mi se pare că D. Roşua fost 
profesor de Universitate.“ Nu este așa. O- 
nor. D. Roșu este institutor la sedla mili- 
tară. D-sa este forte bun, dar D-sa n'are 
gradul academie, nu îndeplinesce cerinţe- 
le legei, nu îndeplinesce condițiunile ad- 
mise de însușt D. ministru de instrucţiu- 

"ne, care a qis în fața Camerii surori, că su- 
plinitorul trebue se înțrunescă aceleşi eon- 
dițiuni ca profesorele iiţular.--Așa dar re- 
sultă din tâte acestea, că dacă tâte acestea 
ar fi fost cunoscute de ceealaltă Cameră, 
interpelațiunea D-lui colonel Leca ar fi 
motivat uă altă moţiune de cât simpla mo- 
țiune de trecerea la ordinea Qilei; căci 
dacă aicea în Senat, unde suntem mai bă- 
trâni, îot ce privesce instrucţiunea publică 
ne ințeresă, cu atâţ mal mult intercsul pen- 
tru instrucţiunea publică trebue se ajungă 
mal viii la inimă, la inima celor mai ţineri, 
căci în ceea ce se aținge de instrucțiunea 
publică, care este condiţiunea de esisten- 
ță a naţionalităţei nâstre, nu este deose- 
bire între țineri și între bătrâni. (bravo, a- 
plause). 

Vin acum, D-lor, la ilustraţiunea Univer- 
sităței de Iași, vin la persna onor. D-lui 
loneseu. D-sea eri striga câ % permiţea . 
vocea, că D-sa a satisfăcut legea, că D-sa- 
are suplinitor, că D-sa n'a luat salarul, că 
D-sa este profesorul cel mai esaet în înda- 
toririle sale ! 

Fii, D-lor, dai adversarilor mei toţ ee li 
se cuvine. Onor. D. Ionescu, de și se face 
cam tânăr, membru din fosta fracțiune, 
jună, liberă şi independenţă, care a luat 
nascere la 1866, D-sa este mai de uă vâr- 
stă cu mine; D-sa este un vechiii luptător 
în causa naţională ; activitatea sa dateză 
cam de pa la 1848. In 1856 D-sa s'a es- 
patriaţ în Belgia ; D-sa s'a dus la Bruxel- 
les și acolo a redactat „St6ua Dunărei“ în
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limba francesă. Acesta este numai unul din 
actele naționale și patriotice ale onor. D. 
Nicolae Ionescu ; ei acesta i-o recunose, 
ca uă datorie şi ea uă plăcere. Acesta este 
deosebirea între D-sa și între mine. D. N. 
Ionescu nici uă-daţă n'a recunoscut nimu- 
lui din adversarii sei politici cel mai mie 
merit, și acâsta de deceani de când este în 
parlament ! Dacă ei astă-dl sunt aspru în 
privinţa profesorului N. Ionescu, este că 
D-sa cu grei se pote înlocui ea profesor, 
este că Universitatea de Iași nu are un al 
douilea profesor ea D. N. Ionescu, este că 
D. N. Ionescu fiind profesor, făcându-și 
datoria, este nu numai uă ilustraţiune, dar 
este şi făclia facultăţei de litere; şi cu un 
aseminea profesor băncile nu sunţ viduve 
de studenți. — Mi se va obiecta pâte, că 
eii făcând aci laudele profesorelui Ionescu, 
am recurs la un fel de chichiţă, la un fel 
de șiretlic parlamentar, voind se văd pe D. 
N. lonescu mai bine profesor la Iașt de cât 
al vedea ministru în Bucuresci. Nu este 
așa D-lor! Dacă am avut în viţa mea uă 
fericire, a fost aceea de a vedea pe D. Io- 
nescu pe banca ministerială, de a'l vedea 
pe D-sa ministru, D-sa care de 10ani n'a 
fost de câţ censor şi tribun violenţ, fără 
cruţare, fără dreptate cătră t0te guvarnele, 
cătră tâte individualitățile, D-sa carea 
luat pe toţi ministrii la rend, frămâatân- 
du“, atăcândui, rumpândut cu dinții și 
cu unghiele! Şi acesta I era ușor, căci în 
ţot acest țimp D-sa nua fost la putere; nu 
'i-a gustat pomele amare. Bucuria mea dar 
este săl văd acum ministru, învățând şi 
D-sa ce va se dică apărarea, D-lui carele 
cunâsee numai atacul. Da, D-ler, acum 
D-sa învaţă, că alta este a vorbi şi alta a 
luera; acum D-sa este întrat în rândul 6- 
menilor, voesce a dice în rândul ministri- 
lor (risete, ilaritate), se va încredința dar că 
D-sa trebue să'şi schimbe allurele și yor- 
bele; şi sper că uă dată ce D-sa va părăsi 
aceste bănci, va fi, negreşit, mult ma! 
indulgent, maldulee decâta fost p6a5a- 
cum.Nu va mai fi D-s6 acel censor vehement 
fără milă, fără inimă, care aducea pa mi- 
nistri bolnavi înainţea sa, tare de dreptul 
săii, de şi ma califică de mare Vizir! Dar, 
D-lor, ei nici nă-dată n'am fost așa autori- 
tar, aşa mare Vizir, cum a fost D. Nico- 
lae lonescu capul fracţiunei libere şi in- 
dependente , astădi ne liberă și de- 
pendentă ! Declar dar, o mal repet, că     

pentru mine doresc ca D. Ionescu să 
stea mult pe aceste bănci, ca să vadă 
că pe dânsele nu sunt numai rose ci 
sunţ și spini, și spini care împung forte 
dureros. 

Aşa dar, după aceste prolegomene, sunţ 
în drept a mă întreba: Cum D. Ionescu, 
acâstă ilustrațiune — și o qic în totă sin- 
eeritatea—prima ilustrațiune a Universi- 
tăţei de Iași, cum D-sa nu este înlocuit 
prin bardul Bucovinei, sait măcar prin 

"ze un profesor de universitate ? Intreba- 

rea aşi putea-o ușor satisface; dar las a- 

câsta pentru altă-dată,—acum 'mi ajunge 
a vă arăta, că D. N. Ionescu este înlocuit - 

prin un bunişor învăţător de seminar, care 

cu doui, tre! ant înainte era învăţetor la 

'Tătărași, mahala din lași, buni6ră ca Tir- 

chileşti de aiel, (ilaritate). Etă de cine 
este înlocuit D. Ionescu, marea ilustraţiu- 
ne a Universităţii de Iași! D. Ionescu este 
talocuit prin D. Rășean, om fârte onorabil, 

dar care nici la degetul cel mic al D-lul 

Ionescu nu ajunge, și care pentru junimea 
studi6să din Universitatea de Iași nu pote 
de loc să fie uă compensaţiune a ab- 

senţii D-lut Ionescu. De-ună-di, onor.D. 

loneseu qicea, că D-sa a fost înlocuit de 

mail multe luni, şi că D-sa nu primesce 

stă. Penţru acestă ultimă afirmaţiune, așa 

este. Dar nu este tot așa în privinţa întâei 
afirmaţiunt, și, dar rog pe D. ministru al 

insţruețiunei publiee să'm! spună mal în- 
țâiti D-sa, de când este D. Rășean înlocu- 
itorul D-lui Ionescu? 

D. ministru de culte. După deschide- 

rea cursurilor, am dosarul aci. 

D. M. Kogălnic6nu. Eii susțin că înlo- 

cuirea este numai de la Decembre. Onor.D. 

Jonescu a intrat ministru la 28 lulii, prin 

urmare August, Septembre, Ociombre, No- 

embre și Decembre, catedra sa a fost v&- 
duvă. 

D. ministru de coalte. Vacanţa nu se 

consideră. 
D. M. Kogălnicau, Apoi, iată D-lor, 

un întreg semestru dus fără curs de isto- 

rie. El bine! ea se face cu acea junime 

studiâsă de la facultatea de litere din Iaşi; 

şi chiar acum 6re studenţii cu mângâere vor 

asculta ei pe D. Rășean fostul învăţător 

de la şedla primară din Tătărași ? Dar 

pâte aproba acâsta inima D-lui Chițu ? 
Şi crede D-sa că D. Rășcan înlocuind 

pre D. N. Ionescu, Universitatea de Iași
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are să bată pe Universitaţea de Cernăuţi ? 
Dacă D. Chițu crede acâsts, să ne bucurăm 
cu toţii, şi să mulţumim lui Dumnezeii ! 

Acum, D-lor, iată ce găsesc în privinţa 
acâsta în nota secretarului Universităţei 
de lași, care mi s'a dat prin rector. „Su- 
„plinitorul D-lui N. loneseu a început su- 
„plinirea în Decembre 1876 după dispo- 
„Siţiunea ministerială.“ Dă'1 afară D-le 
ministru pe secretarul Universităţei, dacă 
el nu a spus adevărul. Dar nu uita că este 
un aci oficial ca și dosarul D-y. Seereta- 
rul Universiţăţei de lași spune rectorului 
stii, că suplinitorul D-lui Ionescu a înce- 
put lecţiunile sâle la Decembre 1876. 
Vedeţi dar că am ţinut să văarăţ fapte po- 
sitive ; și faptul positiv al faptelor posi- 
tive este că Universitatea de laşi nu ma! 
esistă de cât cu numele. Și acâsta ar pro- 
veni din causă că nu ar fi studenţi la pre- 
lecţiuni? Voiă arăta, D-lor, că sunt şcolari 
la prelecţiuni, dar din nenorocire șeolaril 
nu găsesc profesori, şi atunci ei se ducii de 
învață ori unde, afară de cât la Universita- 
tea de Iași ! Si de ce ? fiind că după măr- 
turisirea însușt a Onor. D. N. Ionescu, 
după mărturisirea Senatului, când s'a dat 
votul de blam D-lui Majoreseu, după mo- 
ţiunea făcută de D. Leca în Camera suroră, 
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care nu se pâte presupune că ste un ina- 
mic al profesorilor din Iași, este că Uni- 
versitatea pătimesce de un r&ii eronie, care 
din di în di devine mal grav, din causa 
profesorilor eari sunt pretutindenea afară 
de cât la catedrele lor. 

Eii dară interpelez pe onor. D. ministru, 
și "| rog ca în conformitaţe cu acâstă in- 
terpelațiune ce am comunicaț'o deja, să 
bine-voiască ca, punct după punet, să res- 
pundă la întrebările caream ondre a't face; 
și de mal nainte declar, că unde am afir- 
mat rău, voiii primi cu bucurie desmin- 
țirea cea maj categorică, şi voii recunâsee 
greşela mea !—După respunsul D-lui mi- 
nistră și după usul parlamentar, "mt păs- 
tred dreptul de replică, când atunci voit 
întinde discuţiunea pe un câmp mal larg 
spre a face lumină, spre a face ca după un 
proces care ţine acum de aprâpe 10 ant. 
Senatul, cel puţin, să dică puternicul săă 
cuvânt în cestiunea Universiţăţei de Iaşi, 
care din tote măririle care le-a avut Mol- 
dova, și le a depus pe altarul Statutul Ro- 
mân, a remas singură în picidre şi care 
după ce a triumfat de dușmanii săi din a- 
fară, astădi este în pericol de a dispare 
sub lovirile inemicilor ei din lăuntru! (8- 
pause).



Şedinţa din 2 Februarie 1877, 

D. Kogălniceanu. (Suindu-se la tribu- 
nă). May ântâiii esprim mulţumirile mele, 
vechiului meă amic și intim și politie 
onor. D. Chițu, ministrul instrucţiunei 
publice, pentru cuvintele amabile care a 
bine-voit ale rosţi la adresa mea, Uă dis- 
cuţiune pe un tărîm de mutuală stimă, nu 
pâte de cât să profite sujetului care amân- 
dot îl urmărim: îmbunătățirea și desvol-- 
tarea învățământului publie în tote gra- 
dele sele, de la se6la primară de sat, până 
la cea mai înaltă trâptă a sea, care este 
Universitatea. 

Acestea fiind uă-dată dise, și repetând 
încă uă-dată mulțumirsle mele, rog pe 
onor. D. Chițu a'mi permiţe de a dice mi- 
nistrului instrucțiune! publice, și acâsta 
cu tâtă amicia, eu î6tă stima care ile port, 
că esplicaţiunile care mi le-a dat eri mai 
fost mulțumitâre pentru mine; și m'aii în- 
tărit încă mai mulț în convicțiunea ce 
am, că D-sea a fost prea indulgente pen- 
tru abaterile ssvârşite de către profesorii 
Universităţel de Iași, indulgență care a 
avut drept resulțat, că Universitatea din 
Iaşi, de fapt, nu mat esistă! 

Imi voii permite a desvolta, unul dupe 
altul, t6ie motivele cara mă facii de a susţi- 
ne, cum că esplicațiunele D-s6le n'aii fost 
îndestulătere. Dâr mal înainte rog pe 
onor. Senat, să'mi permită a dice câte-va 
cuvinte despre partea care şi eii am luat 
în învăţământul public, nu pentru ca să 
mă laud, ci pentru că să arăt, că numal ei 
nu pot fi inimicul învățământului publie! 
Mai cu s6mă învăţământul de peste Mil- 
cov nu putea și nu pote să aibă un amie 
maj sincer de cât e, care mica mea ca- 
rieră, alăturea cu amicul meii D. Ion Ghiea, 
am începuto cu profesoratul. La 1840, 
când dascălia nu era pusă pe trâpta de 
consideraţiune care i se cuvine în orl-ce 

  

  

țeră ce pâșesce pe calea progresului, D-sea 
şi eti am fost primit feciori de boier în 
Moldova, cari ne-am făcut dascăli : D-sea 
profesore de matemateci și de economie 
politică, şi eii profesore de istorie na- 
țională. 

De atunci, ori când am fost în posiţiu- 
ne să pun uă mică petră la desvoltarea 
învățământului publice, am pus'o eu bacu- 
rie, cu devotament. 

Am. luat parte la legea din 1851 alătu- 
rea cu Rallet, cu Lascăr Rossetti, cu Hur- 

muzache, cu V. Alexandri cari! toţi vedeam 

în învățământul public viitorul naţiunei 
nâstre. Sedla de pictură, conservatorul 
de musică din Iaşi, ferma model, Univer- 
sitatea, tâte pârtă în decretele lor de fon- 
daţiune și mica : ea sub-semnătură. 

Acel cari mă cunoscii, adevarsarii mel ca- 

ril vreaii să fie judecători nepărtinitori, 
"my vor acorda dâr dreptate de a recund- 
sce, că am un interes mare ca acele scoli 
să le văd, înainte de a închide ochii, 
în o stare mat bună, mat desvoltată, 
de câţ când ele s'a fondat, eră nu în uă 

stare mai rea de câţ în diua când ele ai 
luat nascere. (aplause). 

De pe banca ministerială mai a-laltă-eri 
am fost tratat de autoritar şi de mare vizir; 
în facerea legilor n'am fost nici uă-daţă 
autoritar. Cu legele mele în mână, pot do- 
vedi că din contra am lucrat t6tă viaţa mea 
la slăbirea a tot puterniciel guvernamen- 
tale, la deseentralisare. Cănd Unirversita- 
tea din Iași s'ati fondat, eii, ca ministru in- 
strueţiunei publice, n'am improvisat din 
creerii mel statutele acelei “Universităţi ; 
nu le-am impus ţărei și Domnitorului, nici 
Universităţii prin calea autoritară; ci am 
chemat pe regretatul şi nemuritorul pro- 
fesore Bărnuţiu; am chemat pe D-nil pro- 
fesori Suciu, Micle, Alexandrescu, Strat,
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Mârzescu, pe toți Gmenil cari ai jucat 
pe atunci un rol în mișcarea nâstră inte- 
leciuală, şi le-am dis: D-v. aveţi să fiţi 
sufletul nouci Universităţi; faceţi-vă sin- 
guri statutele, daţi- vă drepturile cum le- 
ati şi profesorii la t6te Universitățile cele 
mat înaintate în Europa, cu condiţiune 
numai că av6nd drepturi să aveţi și înda- 
toriră. Acești bărbaţi, cari apoi ati luat 
fic-cari drumul seii în luptele politice, ati 
făcut acele statute, prin care Universita- 
tea de lași se declara pers6nă morală, 
prin care profesorii se declara funcţio- 
nary înalță ai Statului și inamovibili; şi 
aceste statute, cum s'aii elaburaţ de acel 
bărbaţi, ei le-am supus Domnitorului. Un 
singur regret am : acela că nici unul din 
acel bărbați cari aă luat parte la. redac- 
țiunea acestor statute nu este senator; 
căci ar veni alăturea cu mine, spre a mă 
apăra de ealificaţiunile viziriale ce mi 
se dă. 

D. ministru al instrueţiunei publice nu 
are însă de cât să caute îu archivele sele, 
şi va găsi lucrarea făcuţă de acel profe- 
sory. Nu pot fi dușmanul Universităţei de 
lași; nu țintese de loc af jicni drepturile 
şi libertăţile ei; de cât mă dâre inima 
când o văd în ce stare a ajuns. 

Vin acum la esplicările ce le-ai dat eri 
onor? D. ministru al instrucţiunei publi- 
ce. Aceste esplicări în cea mai mare par- 
te "mi daii dreptate; și ?mi dati atâta drep- 
tate, că justifică chiar cuvintele care 1s- 
am Qis, ca colegul D-sâle D. minisţru 
de esterne, profesore în Universitaţea de 
laşi de 16 ant, cunâsce împrejurările 
locale mat bine de cât D-nu ministru 
al instruețiunci publice ! Şi acâsta este 
Datural. D-nu ministru o singură dată 
nu a visitat Universitatea de Iași; D-sea 
nu cuu6sce din profesorii Universităţei 
de lași de cât pe aceia cari i-ai vădut 
în Bucuresci, însă pe acestia i-ai vă- 
dut dedaţi la alte ocupaţiuni de câţ la a- 
cele de profesori, D-sea dâr nu i-a vădut 
ca profesori profesorând, nu i-ai vădut în 
Universitate, nu eundsea nimic din ale 
Universiţăţii! Vă voii da câte-va esem- 
ple : D-lor senatori, singuri ați audit pe 
Onor, D. ministru susținând d'âatâi, cum 
că D-nu Ionescu avea supliniţor pe D. Ca- râgiaoi, și tot D-lui apoia dis: m'am greșit. 
Nu D. Caragiani ci D. Râșcan îl înlocuesce, 
L'aţi mal vedut susținând, că D. Iones- 

  

  

cu a avut de la începutul anulut scolar su- 
plinitor pe D. Rășcan, și am dovedit 6răși 
că D-sea era greșii; căci D. N. Ionescu 
wa avut suplinitor de cât la finele anu- 
lui, fapt pe care D. Chițu a finit al recu- 
a6sce împreună cu mine. Am arătaț că 
eatedra D-lui St. Şendrea, lunile: August, 
Soptembre, Octombre, Noembre, Decem- 
bz8 și Ianuarie curent a fost și este va- 
cântă, că nu avea suplinitor; şi D. Chițu 
2 venit la fins asemenea alăturea cu mine, 
dicând în Senat că D. St. Şendrea care 
este la Paris, i-a seris uă seris6re par- 
licolară prin care % anunciă că optdă 
pentru cariera diplomatică, pe când în Ca- 
meră D-sea a dis că a luat măsuri să'l 
înlocuâseă. Ei bine, D. St. Șendrea de 
șâse luni lipsesce de Ia datoria sa și unu 
are înlocuitor; şi D. ministru a recunos- 
cut împreună cu mine, că de și fratele 
D-s6le se primi se”l înlocuâseă, însă în 
fapt nu Va înlocuit. 

D-nu ministru a recunoscut că D. Vi- 
zanti avea pe D. Petrino; acâsta este sin- 
gura lămurire ce ne a dat; însă aţi vădut 
pa D. Petrino dic6ad alăturea cu mine, că 
în lași nu mai esistă Universitate. 

D. minisţru ne a mal dat scirea îmbucu- 
rătore, că D-nu 'Țone a optat pentru cate- 
dra sa, și 'l lăuda pentru acestă hotărire. 
Aci sunt alăturea cu D-sa, și dic despre 
D. 'Țone: Iită un adevărat profesore; ela 
preferat catedra sa tutulor onorurilor şi 
fol6selor materiale! Insă şi aick uă mică 
arde din partea D-lui ministru al instrue- 
țiunei publice. 

Citâad numele D-lui one, amicul mei 
D. Chițu adăogi: „D. Kogâlnicean: a fost 

"cu mins în minister, am vorbit de mul- 
te ori împreună în privința situaţiunei 
Universităţei de lași, deră nu sa putut fa- 
ce nimic spre îndreptare, fiind că profesoi 
rii își părăseaii catedrele, usând de un 
drep! constituţional“. Acâsta, D-Lor, este 
uă mare erore, D-sa 'mi a vorbit mie, ş- 
eii i am vorbit D-sale în privința Univer- 
sităţei, deră vorbirăm despre eventualitatea 
viitorului, de ce era de făcut spre a pune 
ac6siă Univeraitate la nivelul Universită- 
ței de Carnăuţi. Nu am putut vorbi de pro- 
fesoril ce erati deputaţi și senatori; profe- 
soril atunci în Lunii nn se puseseră încă în 
defect, beneficiat încă de cele 30 qile de 
congediii ce le acordă Lagea; nu venise ca- 
sul de a li se aplica legea. În ceea ce pri-
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vesce în special pe D. 'Țone, &tă cum sai 
petrecut lucrurile: D. lepureanu, președin- 
tele Cabinetului de atunci, nea adus într'uă 
di în consiliul de ministri duo! dintre cel 
mai buni ingineri români, ps D. Duca și 
pe D. Popescu, ca se ns dea lămuriri des- 
pre chipul cum se construia drumul de far 
de la Pioescl la Predeal. Cn aceeași oca- 
siune, ne arătă că era hotărât să mat aducă 
ea controlor pe D. 'Țone, profesor de la 
laşi şi un bun inginer al sedlelor din Fran- 
cia, om de sciință și de uă activitate rară. 
Și atunci ei am întâmpinat D-lui Iepurea- 
nv: cum îl ei D-ta de la învățământul pu- 
blie; dâră atunci ce devine catedra sa? 
D-sa a răspuns: îl iati numai pentru un 
cas, pentru câte-va qile, să vadă și el, și 
să dică și el cuvântul stii asupra eonstruc- 
ţiuaei liniei ferate. Ast-fel, D-nu 'Țone a 
fost numit în uă însărcinare provisoriăă. 
Numa! după eșirea mea din minister D-nu 
“Tone a fost numit în mod definitiv; prin 
urmare numai aţunci D-nu ministru al in- 
struoțiunei publice era în drept și dator 
să dică D-lui Ţone: eii am a face cu profe- 
sorul, nu cu inginerul; prin urmare D-ia 
D le profesore, dute ecolo unde te recla- 
mă se6la, unde te reclamă legea şi țera. 
Aceste cuvinte însă D-nu Chițu le s dis 
numai acum de curând; și totu-și D. 'Țone, 
întocmai ca şi calul de bătae care alârgă 
când aude trâmbiţa, așa a făcut şi D-sa; și 

„îndață ce a fost pus în alternativa dea 
opta fotre se6lă și inginerie, a lăsat sala- 
riul ce i se da de 16,000 franci, şi sa în- 
tors la Iași, la se6lă, pentru a.se mulţumi 
numai cu modestul onorariă de profesor 
de 6,000 franc! anual, mi se pare. Etă de- 
ră ce a făcut D. Țone; 6tă cea făcut și D. 
Chițu; și unul şi altul aă fost corecți, ai. 
îvst în lege. 

Prin urmare vedeţi, D-lor, că eă nu csr 
ca D. ministru să calce legea; din contra 
cer ca D-sa să aplice legea, Inaintea mi- 
nistrului instrucțiunei publice nu esistă, 
sub nici un cuvânt, alți 6meni da +ât nu- 
maj profesori. D-sa are drept şi datoria 
să dică profesorilor: Luaţ! bani de la ţâră, 
sunteți profesori; banii ţărel nu se dai 
profesorului ea să fie profesor numa! cu 
numele, ci se daii ca să fie în fapt profe- 
sor, spre folosul junimei studi6se. Statul 
e dator junimei stndi6se cu midlâce de 
luminare; prin urmare Statul este dator să 
câră profesorilor prelecţiuni, precum el 
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este dator să câră curților și tribunalelor 
să dea justiţie; şi prin urmare ministrul 
îastrueţiunei publice are dreptul şi dato- 
ria să dică: vr6ă ea profesorii să fie acolo 
unde "1 chiamă legea, acolo unde sunt nu- 
miţi, şi pentru care el priimese onorariii 
din budgetul Statului. D-nu ministru o 
recun6sce că aşa este, că așa trebue să fie; 
însă îndată sare de pe terenul legal, şi 
spre eludarea legel adaoge: Da, profesorii 
nu sunt la postul lor, o recunoss; însă ei 
ati înlocuitori ; cuvinte ce se întrebuinţaii, 
când se făcea recruţarea după legea veche, 
şi când se permitea de a se pune om în 
loc. Het, D-lor, apol chiar în armată, sub 
legea vechs, când era înlocuirea permisă, 
un om care nu vrea să serve era dator să 
dea un om vrednic în loc; nu ajungea nu- 
mai de a se pune cine-va în loc. Venea o- 
ficerul de recrutare; el punea stânjenul, şi 
măsura pe înlocuitor, "l cerceta, dâcă are 

talia cerută; apoi venea medicul, acesta 
vedea dâcă omul cei se da în loc era -să- 
nătos; şi numa! dâcă înlocuitorul fnsușea 
coudiţiunile înlucuitului. else priimea. 
Apol tot așa era datoria D-lui ministru al 

ins rueţiunei publice să facă cu cel ce se 
propun spre a îulocui pe profesorii ab- 
senți; căci şi învățătorii sunt ostași, și ek 
constitue uă armată, armata seiinţei, ar- 
mata inteliginţei, care este tot atât de tre- 
buitdre, cel pucin cât și cea chiemată spre 
a apăra fruntaria. D-sa trebuia, o mal a- 
daog, să vadă dâeă acel înlocuitor întru- 
nesce conâiţiunile ce s'a cerut celui ce 
voesce a fi înlocuit, să cerceteze dâcă supli- 
pitorul este de talia snplinitului. EI bine, 

vam arătat cum D. Chițu a fost înşelat, 

cum noii înlocuitori nu întrunesc. condi- 
țiunile cerute de la profesorii de Univer- 
sitate. D-nu Ionescu este înlocuit prin D. 
Răşcan; acesta pât: să aibă cunoscințe și 

chiar talent, însă cu grei ar putea să în- 
locu&scă pe D. loneseu, chiar având eon- 

dițiunile cerute; dâră cu atât mal pucin, o 

repet, D. Râșcanu pote înlocui pe D. lo- 

nescu, când chiar mai ales nu întruneşee 
condiţiunile cerute; pentru că D-sa n'are 

grade academice, pentru că D-sa nu este 

profesor de Universitate, pentru că D-sa 

nu este coleg cu D. Ionescu; căci D-sa es- 
te un tânăr eșit din seminar, mi se pare; 
astă-qI pe cât mi se spune este învățător 
la seminarul de Socola, după ce mai 'nain- 
te a fost învăţător la scâla primară din
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Tătărași, A mai qisD. Chițu, că D. Gheor- 
ghiu, profesor de economie politică şi de 
sciințe financiare, este înloeuit prin un 
coleg al săi. Așa este. Insă prin cine? 
Prin D. Ureche, mi se pare, profesor de 
drept constituţional, ceea ce că nu prea 
armonis6dă cu seiinţele financiare, A- 
pol D. Ureche ma! este și membru 
la curtea apelativă din Iași. Apo! un pro- 
fesor, care este uă dată profesor pentru 
dânsul, care este și membru la curtea ape- 
lativă, mat are el timpul material, may p6- 
te el să fie și snplinitor pentru un alţ pro= 
fesor absent? Pe aceste motive —, am 
aici cuvințele D-lui lonnşeu — susțiii cum 
însuși D-sa recunoseea că, în contra 
legel este ca un profesor să fie și judecător. 

Etă ce dicea D-sa Domnului ministru 
de culte, D-nu Mârzescu, în 1870 cu o- 
casiunea interpelărey sale, de ce minis- 
trul nu numea agregaţi spre a înlocui pe 
profesorii aleși senatori sai deputați. „Mi 
„s'a citat, dicea D. ministru instrunețiu- 
„ai de atunci numele D-lui Mandrea ca- 
»”6 este profesor la Universitatea de Iași, 
„prim-preşedinte la Tribunal. — ȘI D.N. 
„lonescu respundea: „acesta este contra 
„legă. 

Să vedem dâcă D. N, Ionescu, ajuns la 
putere, măcar în acâsta a stăruit în cre- 
dinţa sa, că a fi profesor și judecător este 
un lucru contra legek. N'a fost așa : ci din 
contra, D. Suciu, un om fârte respectabil, 
un forte bun profesor, care în loc de ese 
prelegeri pe septămână la care este ținut, 
ține 10 prelegeri, D. Suciu la vârsta de 
10 ani a fost numit de uă dată membru al 
curţei de apel din Iași, şi acâsta după re- 
comandaţiunea a însuși D-lui Ionescu! D-y, 
D-lor senatori, acei cari aţi fost magis- 
trață, cari sunteți advocaţi esperimentaţi, 
sciți că cineva pote să fie un profesor de 
drept fârte capabil, însă intrat de uă dată 
fără stagii în magistratură, şi mai ales 
numit de uă dată președinte sai membru 
de curte, el este pus în trista posiţiune de a da uă slabă idee despre dânsul. Alţa es- 
te teoria, alta este rutina; și ast-fel, D-lor, 
se vede aspectul dureros — cel pucin pen- 
tru mine — că D. Suciu, care ca profesor 
nu inspiră de câtţ respect, ea membru al curţel de apel din Iași, chiemat de multe OTY să preside acea curte, adesea se ved: în nedomirire cum să pue uă resoluțiune! 

Uă voce. Așa este. 

  

  

D. M. Kogâlniceanu. Intrebaţi pe jus- 
tițiabilil cară sunt înaintea curților și tri- 
bunalelor din Iași, dâcă spectacolul acesta 
dureros, nu I'aii înfățișat adesea profesori! 
trecuți de uă dată pe bancele judecăţo- 
resei. Și la tOte aceste neajunsuri D. mi- 
nistru de instrucțiune publică se mărgi- 
nesce a vă răspunde cu eternul săă refren: 
Constituţiunea dă drept profesorilor ca să 
fie și deputați și senatori, şi judecători, ete. 
Apol cine contestă acest drept? Dâră drep- 
tul este el datorie? Este dreptul un ser- 
vicii obligator? Este el ca serviciul gar- 
dei naţionale, ca îndaturirea de a face 
parte din jurii? Nu. Eii sciam până acum 
că stă în libera voinţă a fie-cărui om Ii- 
ber, de a usa satia nu usa de un drept; 
prin urmare toţ așa stă în facultaţea pro- 
fesorilor, ea să priimâscă saă să nu prii- 
mâscă mandatul de deputat ori de senator, 
după care sunt sigur că ei chiar alârgă, 
ca fie-are din noi. Tot așa se pote dice și 
în privinţa decretelor de judecători, de a- 
gent diplomatie, de inginer, tâte decrete 
pe car” „rofesoril le potă priimi saă refu- 
sa, ne siliți de nimeni întru acesta. 

După ce D. ministru Chitu, pune apă-. 
rarea profesorilor ce lipsesc îndatoririlor 
lor în dosul Conssituţiunel în general, a- 
pol D-sa mai caută un sprijin și în un ar- 
ticol special al Constituţiunet. — D. mi- 
nistru argumentâză, că Constituţiunea pre 
vede ca Universitățile de Iași şi Bucuresel 
ai dreptul de a fi representate în Sanaţ 
prin un anume representant, și din a- 
cesta deduce că, așa fiind, apoi și cel-alţi 
profesori ai acest drept în cele-alțe eo- 
iegiuri. 

Nu aruneați acest păcat asupra Consti- 
tuţiunei; Constituțiunea nu este vinovată 
de căderea Universităţei de Iași; Constitu- 
iunea din contra a cătat să ferâscă învă- 
țămâatul public de nenorocirea de a avea 
catedre văduve; căci dând drept Univer- sităților de a trămite din sânul lor eâte un 
senator, prin însuşi acâsta, legea funda- 
mentală a credut că va puna uă îndatorire 
morală „celor-lalțr profesori de a rămânea 
credincioși catedrelor lor. In adevăr, D-lor 
senatori, luaţi în consideraţiune, că Gonsti- 
tuțiunea oborând privilegiele claselor alte 
dăţi privilegiaţe, a creat un privilegii nu- 
mal în favOrea profesorilor de Universi- 
(ae. In adevăr, acestia, ca cetăţeni, ati 
dreptul mai ânt6jii de a fi alegători în de-
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osebitele colegie ale ţărel, fie-care după 
posiţiunea, după averea ss; și apui tot 
Constituțiunea îl mal face, ca profesori, 
încă uă daţă alegători într'un anume cole- 
giii, acela al Universităţel. Legiuitorul 
cu drept cuvânt prevedea, că aceste Uni- 
versități, ea corpuri înalte, av6ii şi ele în- 
terese mari de susținut; și de aceea a voii 
că aci, în maturul Corp, aceste două cen- 
truri de lumină națională să aibă repre- 
sentanţi speciali. Dar acâsta s'a făcut nu 
numai pe acest considerant. Nu, ci legiui- 
torul, presupunând că și la noi ca și în 
t6tă Europa, profesoratul este un apostolat, 
şi că prin urmare, profesorul cu greii se 
deslipesce de catedra sea, şi pentru care 
el şi este declarat de lege inamovibil, 1s- 
giuitorul, dic, a înțeles că îa mod obliga- 
tur un prufesor sâ vie ea representant în 
Senat.— Și pe aiurea D-lor, în Germania, în 
Francia, în Italia, profesorii ali dreptul de 
a fi aleși senatori, deputaţi, însă a-rare ori 
profesori!, mal ales acei din provintie, 
primescii de a renuncia la catedra lor, pri- 
mese de a se depărta de acel centru de 
viaţă intelectuală, care face din studenţi 
şi din profesori uă singură familie, Așa 
credea și Constituanta, când le-a daţ drep- 
tul, și aș putea qice datoria, acestor două 
centruri de lumină din ţâră, pentru ca să 
trămită câte un representant special în 
Senat; ea presupunea că cet-l-alţi profesori 
vor rămânea la locul lor. tă dar cum aş ar- 
gumenta ei; căci argumentul mi'l dă ceea 
ce este pretutindeni, în t6tă Germania, în 
t6tă Francia, în tote ţările unde profesorii 
înţelegi și prețuese misiunea lor. D-lor, D. 
ministru Ionescu, când era simplu senator, 
combătea acestă argumentare, spuind că și 
în Camera Prusiei un ministru susținea 
cum că profesorii n'sii dreptul să fie de- 
putaţă; dâră că apoi a venit ministrul libs- 
ral Miller, şi cătacesta a recunoscuţ acest 
drept. Sunt tot așa de liberal cât și mi-. 
nistrul Miler, și nu contest celui mai de 
pe urmă dascăl dreptul de a fi representan- 
tul naţiunet. Să vedem îusă dâcă în Germa- 
nia profesorii useză, sai ma! bine abusâză 
ca la no, de acest drept constituţional. In 
Germania este lucrul cel mai rar din lume 
de a vedea un profesor deputat. D. minis- 
tru de instrucțiune publică v'a dis că cu- 
n6sce profesori din Germania earl sunt 
deputați. Așa este, și cunose și eii, și "my 
pare bine că D. ministru de finance este 

    

  

aci, fiind-că și D-sa este un fi al Univer- 
sităților geimane, precum sunţ şi eii fiul a 
douei mele mume, Universitatea din Berlin; 
sunt scolarul Iul Savigny, al lui Rancke, 
al lui Gans; sunt dar în posiţiune să vor- 
besc de universităţile din Germania câ! şi 
D. Chițu; și l6ugă mine sunt sigur de a 
avea şi ps D. Dimitrie Sţurdza.Sunt sigur 
dar că și D-sa va recun6sce împreună cu 
mine, că un profesor deputatieste uă pasăre 
rară în Germania.D-lor, la Berlin, perremea 
msa, era ua profesor, episcopul Neander; 
acesta atât se identificase cu Universitatea 
sa, că el, da şi vechiii locuitor din Berlin, 
nu cunoscea din toţ orașul de cât uă sin- 
gură stradă, aceea care conducea Ja Uni- 
versitate. Când avea trebuinţă să ia nă altă 
stradă, ”] lua de braț femeea lui sai uă 
slujnică;, 6ră când uă-dată intra în Univer- 
sitate, cu ochii închişi, numa! pipăiud pe- 
reţii, ajungea la catedra sa; atât el se iden- 
țificase cu Universitatea sa. In Universită- 
țile de Bonn, de Munich, de Qotingen, de 
Heidelberg, de Lipsea mat ales, sunt pro- 
fesori, somități mari, ilustraţiuni al sciia- 
ţel germane; ei bine, acestia nici uă-dată 
nu primesc mandate și alte ocupaţiuni ne- 
compatibile cu apostolatul lor. D-lor se- 
natori, dâcă Germania pătimesce de vr'uă 
b6lă, ea pătimesce de pletoriul inteligenţei 
desvolțate, de pletoriul sciinţel, de pleto- 
riul numărului mare de profesori saii de 
6meni capabili de a daveni profesori. Iu 
Germania nu esta de cât să se facă uă ca- 
tedră vacantă, și sute de învăţaţi se pre- 
sintă spre a o ocupa. Și de aceea vedem 
Universităţi având uă armată de învăţăţori: 
profesori ordinari, profesori estraordinari, 
docenţi și privat-docenţi. Toţi aceștia ţinii 
cursuri plătite sai gratuite ! La noi acesta 
nu e cu putinţă; no! avem atâtea greutăţi 
a găsi profesori, chiar bine plătiţi, și ma! 
ales la Universitaţea de laşi, dâră acest 
răi va spori şi mal mult când vom hotări 
că profesorii potă lipsi de la îndatoririle 
lor, că ei sunt liberi a merge unde voesei, 
fără ca ministrul să le pâtă dice un eu- 
vânt. Apoi nu vedem că chiar din profe- 
sorii actualț, ei caută miji6ee ca să pără- 
sâscă acea Universitate spre a trece la alte 
ocupaţiuni. Așa aflu că tânărul profesr 
Conta, plin de capacitate. voesce să irâcă 
de la Universitatea din lași la aceea din 
Bucuresci, şi cere se ocupe catedra răpo- 
sațului Costa-Foru. Apoi, D-lor senatori,
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când acest răi este atât de mare, când el 
este netăgăduit de chiar D. ministru, se 
cuvine ca să consacrăm acest răi sub cu- 
vânt că el se face sub protecțiunea Con- 
slituțiunei ? 'T6tă argumentaţiunea D-lui 
Chițu este, în adevăr, basată pe învinovă- 
țirea Constituţiunei. N'am putut să uprese, 
dice D-sa, pe aceşti 6meni să nu benefici- 
eze de C nstitnţiune! Dâră cine vă dice, 
D-le min stru, să! opriți? Et vă ic nu- 
maj: apliicaţi-le legea, diceţi-le: pe cât 
timp sunteti plătiţi de Stat ca profesori, 
faceţi-vă datoria, ocupaţi-vă catedrele; 
dâră vreţi a fi și alt-ceva, atunci optaţi.— 
Domnilor, de suntem sericși, nu trebue să 
mergem cu principiele până la absură; 
astă-di din 20 catedre 12 sunt vacante de 
prufesorii lor, fiind-că aii “primit deose- 
bite funcțiuni și mandate, puindu-se sub 
scutul Constituţiunei care le ar permiteo; 
dar atunci am putea cu caiedrele vacante să 
ne suim de la 12 la 22! Apoi când D. mi- 
niştru ar vedea t6te aceste 22 catedre va- 
cante de profesorii lor, tot sub paravanul 
Cnustituţiunei ar argumenta D-sa, spre a 
nn lua nick uă măsură în contra răului ? 
Apoi și atunci ar dice D-sa că mai esistă 
Universitaţea de lași ? 

Dar, D-lor senatori, ia să vedem, nu- 
mal profesori! ai dreptul, după Constitu- 
țiune, să fie aleși deputaţi sai senatori ? 
Mi se pare că și membri! curților și tri- 
bunaleler sunt eligibilt pentru Camere; 
membrii curţe! Ge Iași se poti alege în ju- 
risdicţiunea curţel de Crajova, şi membrii 
curței de Crajova se pot alege în jurisdic- 
ţiunea curţei de Iași. Apoi să presupanen, 
că de la curtea de Crajova membri! sei cei 
mai capabili, ea mal populari, sar alege 
senatori saii deputaţi în jurisdicţiunea cur- 
ţel de Iași, şi că prin acâsta nu s'ar mat 
putea da justiţiă. Ce ar face D. ministru 
de justiţie ? Socotiți că D-nu ministru 
de justiţie sar uita la Constituţiune, şi 
ar lăsa Curtea fără magistrați, și justi- 
țiabilil fără justiție? Ei sunt sigur că 
onor. D. Chițu, fiind ministru de justiţie, 
în facia membrilor unei curți carii ar fi 
fost toţi onoraţă cu mandatele de senatori 
şi deputați, și văd€ad curtea văduvă de 
judecători! săi, cel d'ânttiii D-sa ar cere 
de la Domnitor înlocnirea lor. D-sa în a- 
devăr "şi-ar dice: jnstiţiabili! ai dreptul 
la justiţia țărei. Pentiu acâsta cetăţenii 
plătescă imposite Statului, pentru că atun-     

că când vor merge la tribunale sai curţi, ei 
să găs6scă magistrați cari să le dea drep- 
tate. O susțin, când vre unul din magistra- 
ţii nostri nu sar găsi la locul săi, sunt 
sigur că în 24 de ore el ar fi supus unel 
penalități disciplinare, și ma! apof înlo- 
cuit cu altul.— "Tot asemenea și părinţii și 
copiil lor, aii dreptul să ceară de la ţâră 
instrucțiune, să esră ea profesorii ce sunt 
plătiți de d6așii, să fie la locul lor în 
sedlă. Universitățile, gimnasiele, liceele 
şi sedlele primare, nu suni fundate pentru 
profesori; ele sunt fundate pentru junime, 
pentru a aduce progresul naţiunei. Etă 
pentru ce ţera face sacrificii de mili6ne, 
pentru învățământul public (aplause). Etă 
pentru ce t6te partitele nu se uit la difici- 
tele budgetare când se aţinge de instruc- 
țiunea publică, și chiar ne având punga țis- 
teriei plină varsă bani !!(aplause prelun- 
gite). Și când ţ6ra întregă face aceste sa- 
crificii colosale, nu trebue ca ministru să se 
uite la a cel profesori cari nu corespund 
îndaţorirei lor, cari nu înțeleg că misi- 
unea lor este un apostolai ? — Vorbesc mai 
ales de profesorii Universităţii de Iași. 

Iusă D. ministru stă cu bracele încruci- 
şate dicând : „s'aii fript doul ministri cari 
ai voit să aducă ordinea, D. Tellşi D. 
Majorescu. Nu voesce să mă frig şi eii.« 
Cu drept cuvânt s'aă fript și unul şi al- 
tul, pentru că unul a aplicat răi legea, 
pentru că cel-alţ a violaţ legea! D-tale "ţi 
cerem numai să aplici legea; şi dâcă ar 
susține, că legea nuţți dă mijlâce spre a 
putea obliga pe profesori de a'și îndeplini 
îndatoririle, să vedem dâcă legea este im- 
perfectă ? Ei susţin că legea este perfectă, 
că ministrii numai n'aă sciut să fatrebuin- 
țese autoritatea ce le dă legea. Nu cer ei, 
cum qis onor. D. ministru al instrucţiunei 
publice, ea D-sa să irațeze profesori ca 
nisce învățători de sat, saă ca pe copii; 

_eă cer din contra, ca D. ministru al ia- 
strucțiunai publice, să trateze pe profe- 
sori ca luminatori, ca înaiute-mergători ai 
eivilisațiunei ; căci numai îavățămâatul 
pote pregăti mărirea inteleețuală şi progre- 
sul generaţinnsi viitore, și pentru care, du- 
pă cum am mai dis, facem tuţi atâtea sacri- 
ficiă ! (aplause). Să't cheme dar D. minis- 
tru, să le vorbescă ca unor amici, să le 
spună: Avem uă misiune de îndeplinit; și 
unii și alţii, trebue să ne-o îndepl inim; și 
dâcă D-y. nu vă faceţi datoria, vă eompro-
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miteţi pe D-v., comproriiteţi Universitatea, 
compromiteți guvernul; 6ră eii ea ministru, 
îmi voit face datoria chiar în contra D-v.! 
Ei cred că în fața acestui limbagii, pu- 
cini dintre profesori nu vor da ascultare 
îndemnului de amie și de ministru; și sunt 
sigur că mai îoţi profesorii se vor întârce 
la catedrele lor. — Deră să presupunem 
că profesorii tot ar stărui în calea lor. Să 

- vedem acum dâcă legea instrueţiunei nu 
prevede nimic pentru aceşti profesori a- 
bătuţi de la îndatoririle lor? Mi se pare că 
esistă în lege un articol care prevede ua ju- 
rii chemat a judeca pe profesoril călcători 
obligaţiunilor lor. Când dâră D. ministru 
a vădut că Universitatea de lași este vă- 
duvă de cea mai mare parte din profesorii 
săi, irebuea să lo aplice acest articol; nu 
voiii să seiă cine sunt acei profesori. Nu 
este trâba mea, nu este momentul, nică 
chiar să spun de ce ei sunţ afară din Uni- 
versițate, nică chiar ce opiniuni politice 
aii aceșil profesori. Bii astă-qi constat cu 
tOtă țera, că profesorii din Iași nu'și facii 
datoria. Cine țrebue să' cheme la datoria 
lor ? Autoritatea aceea de care ne vorbeste 
art. 10 din legea instrucţiunet, 
Ecă ce dice acest art. 10 din legea in- 
strucțiunei publice: 

Art. 10. „Ministrul esercită autoritatea 
„sa prin mijlocirea consiliului permanent 
„3l instrucțiunei,“ 

— Se vedem acuma dâca D. ministru 
are puterea de a faca acesta; 6iă ce dice 
art. 888 din legea instruețiunei : 

„Invăţătorii sunt datori a frecuenia re- 
„gulat clasa lor şi a intra în clase la o:a 
„determinată prin regulamente.& 

Mai 6tă ce die art. 396 şi 398: 
Art. 396. „Profesorii earil vor călea da- 

„toriile ce le suaţ impuse prin acâstă le- 
„ge, s6ii carii ar compromite în veri-ce 
„mod demniţatea carac'erului lor, vor fi 
„supuși, după ceasuri, la avertisment, een- 
„sură, suspensiune s€ă destituţiune.“ 

Art, 8398. „Censura, suspensiunea şi 
„destituţiunea se vor pronunţa de uă cc- 
„misiune de cinci profesori, aleși prin 
„sorți din corpul profesoral al gradului 
„de învățăm6ut superior celui îu care fan- 
„6ţioneqă invățătorul inculpat. 

„Acestă comisiune se va compune, pen- 
„tru profesorii de facultăţi de la Bucure- 
»5€l, din corpul profesoral al facultăţei de 
„lă lași și vice-versa. 

  

— Etă der, D-lor, că legea este îndes- 
tulătăre și pentru acești funcţionari înalţi 
al Statului, pentru profesori inamovibili” 

Când der D. ministru a vedut aceste 
12 catedre vacante ce trebuia să facă? 
D'ântâi întreţineri și convorbiri amicale, 
şi pe urmă mijlocele cari le preserie le- 
gea: censura, suspensiunea şi chiar înlo- 
cuirea. Nu D. ministru să rostâscă aceste 
penalităţi, ci juriul prevădut de lege, ci 
pairi profesorilor abătuţi da la îndatori- 
rile lor.— Etă greşala D-lui Tell și Maiv - 
rescu ! ! Domnia-lor n'aii avut recurs 
la lege, D-lur aii lovit pe profesori prin 
act arbitrar; şi de aceea cu drept aii fost 
blamaţi. Ei nu cer acata de la D. Chițu; 
cer numai ca D. ministru să useze de au- 
toritatea cei dă legea: se supună juriu- 
luk, se supună în cercetarea profesorilor 
de la Universitatea de Bucuresci condui- 
ta profesorilor din Iași. In Bucuresci a- 
vem un precedent, că acâsta lege saa- 
plieat, şi acesta în contra unuia din pro- 
fesorii cei mal eminenţi. D. Daniileanu 
fiind advoeat a lipsit în câ'e-va rânduri 
de la catedra sa. EI bine! i sa făcut re- 
ţineri din salariul sei; şi ast-fel sa în- 
tâmplaţ, că într'uă lună D-sea a priimit 
numai uă sută de franci mi se pare. De 
ce n'a făcut acâsta D. ministru în privin- 
ţa profesorilor din Iaşi ? Acesta era drep- 
tul și datoria D-sele. . 

D. Chițu a mal qis cu acestă ocasiune: 
nu pot se maltratez profesorit de la Uni- 
versitate ca pe nisce învățători sățesci, şi 
wa ciţat pe prea mult stimabilul nostra 
coleg, pe D. Bosianu, carele, dice D-sea, 
din causă că i s'a aplicat aceste măsuri, 
a demisionat. 

Cu permisiunea D-lui Bosianu — Îmi 
cer voie şi scuse, că adue pe D-ses ca ua 

martor puternic în favârea mea — susțin 
că lucrurile nu sai petrecui aşa. 

D Tell n'a făcut profesorului Bosianu 

imputare că lipsesce de la preleeţiuut, 

pentru că onor. D. Bosianu își făcea dato- 

ria mal mul de cât un june de 20 ani. Onor. 

D. Bosianu era decanul facultăţel de drept, 
şi onor. D. Tell, în loc să se adresede pen- 
tru abaterile cari se făceaii de profesori, 
la D-sea, carele ca decan al facultăţei de 

drept avea dupe lege dreptul de priveghe- 
re, asupra profesorilor facaltăţei s6le, D. 

Tell a ţrămis revisori în facultatea de 
drept a Universităţel din Bucnresci, ca să
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v6dă dâcă profesori! își ficeaii îndatoriri- 
le lor! Atunci D. Bosianu în susceptibi- 
litatea D-sele legitimă a dis: „Ei, și cu 
colegii mei suntem judecătorii naturali ai 
acelor profesori cari nu'şi facii datoria; nok 
avem dreptul de censură; ministrul nu 
este de cât unfel de procuror, în drept de 
a cere de la noi chemarea la ordine a pro- 
fesorilor călcători îndatoririlor lor; no! 
6nsă suntem judecători. Prin urmare nu 
avea dreptul ministru să trămiță pe revi- 
sori! și funcţionarii sei în coprinsul Uni- 
versilăței nâstre, Și dâră. neputând tolera 
acestă abatere, îmi dati demisiunea.« Aşa 
este onor. D-le Bosianu ? 

D. C. Bosiann. Aşa a fost. 
D. M. Kogălniceanu. Prin urmare ce 

cer eii acum ? Să se aplice aceiași măsură 
la Universiiatea de Iași, care s'a aplicat la 
Universitatea de Bucuresci. 

D-lor senatori, ei sunt mândru, şi mă 
Ducur, — îmi veţi permite acest senti- 
ment,— ork când văd în ţâra mea un așe- 
Qemânt care progresedă. | 

Vă derlar dâră că, ca Român, sunt 
mândru de Universitatea de Bucuresci, 
căci Universieatea de Bucuresci este îa 
cale de progres, căci ea în fie-care an îna- 
intedă prin meritele, sciinţa şi sârguinţa 
profesorilor, și prin frequentarea tineri- 
mei care alergă din tte părțile spre a 
asculta vocea profesorilor eminenţi ce ea 
posedă. Tot ast-fel daţi'mi voe să plâng 
pentru Universitatea de laşi, care, mai a- 
les din causa unora dia profesorii săi și 
a indiferenței ministrului, a rămas may 
jos de Universitatea de Bucuresej ! 

Onor. D. ministru al instrucţiunei, D. 
Chițu iubesce Universitatea de Bucurescj; 
D-sea uă frequentedă precum frequentădă 
şi iubesce și institutele de învățămâut 
secundar de aici. Eram coleg cu D-sa; și 
am vădut cu mare plăcere, când D-sa a 
condus pe Domnitorul la tâte esamenele 
secolelor de învățămânţ secundar din Bu- 
curesci, și când din gura Doninitorulul 
am audit că Inălţimea Sa a găsit în gim- 
nasiele n6stre învățători cari pot să con- 
curede cu on6re cu cei mal buni învățătoii 
din gimnasiele Europei civilisate! — D. 
Chițu a încuragiat, a protegiat, a desvoltat 
instrucțiunea în acâstă parte a României, 
uă recunosc acesta şi adresed mulţumi- 
rile mele ! EI bine, prntru ce scdlele și 
Universitatea din Moldova sunt trațate de 

    

  

D-nu ministru al iustrucţiunei îatr'un mod 
opus ? Pentru ce pentru acestea măna sea 
nu este de mamă ci de maștică ? Pentru 
ce ? Pentru că D-lui, o spun cu durere, 
nu s'a dus în Moldova, n'a fost la facia 
locului; ci a avut încredere în eole- 
gul soti, îa profesorul Universităţei de 
Iași, în ilustraţiunea Universităţel de lași, 
în D. Nicolae Ionescu ! Ministrul instrue- 
țiunei publice de la Viena de două ori îa- 
trun an și jumătate a visitat pe fiica sa 
iubită, Universitatea de Cernăuti. Uni- 
versitatea n6stră de ani întregi n'a visita- 
to nimeni ! 

D. ministru rte-a mat spus: „D-lor, ce 
vreți D-vostră ? Sa întâmplat că D. Ko- 
gâlniceanu a fost la Universitatea de Iași, 
și că în acea di n'a găsit acolo profeso- 
rii; acâsta nu ajunge; să ne arate D-sa 
fapte normale, positive, nu fapte ale even- 
tualităţ:I, ale unel singure di !4 

Și aci este uă erdre din partea D-lui 
Chițu. Ei, de trei patru ort pe an, mă duc 
la lași, pentru că am casă, am familie, 
am amici acolo, am şi slăbiciune de Iași. 
La Universitatea de lași este şi uă gale- 
rie de tablouri; lucruri frumâse D-lor, şi 
de câte ori mt duc pe acolo, nu lipsese 
să văd şi pe amicul meii, pe directorul 
pinacotecei, D. Panaiteanu. 

Pelrec forte mult în aceste încăperi; er 
bine, tot d'n-una m'am găsit în faeia pue- 
tiului; de la 11 ore înainte n'am mai gă- 
sit pe nimeni la acea Universitaţe; de la 
11 ore înainte nu maj esistă cursuri, cel 
pucin din cele principale ; m'am silit din- 
adins se văd dâca peste di mal este aco- 
lo activitate, viață ! Nu. In facia acestel 
triste stări de lucruri, D. ministru a repli- 
cat: Apol și pe aiurea este așa ; profeso- 
Til mu staii, își fac cursul şi se due; ba 
îacă în Germania sunt profesori eelebri- 
tăți mari, carit lasă ajutârele să ţie cursu- 
rile ; ei sunt un fel de jidovi rătăcitori 
cari percurgii orașele principale a'e Ger- 
maniei, și ţin la uă Universitate un curs de 
uă lună, la altă Universitate câte-va prelec- 
țiuni, și apoi își urmâdă calea.« 

—Nu este așa, D-lor, în Germania tit- 
lul de profesor este un grad, un tiilu de 
ondre pe cara suveranul îl dă acelor îa- 
vățători, cart dupe mulți ant de învățătură, 

» sjungă în capul ierarhiei corpului didactie, 
Aşa vedem acolo profesori ordinari şi 
profesori estraordinari,
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Acești profesori staii lipiți de uă anu- 
me Universitate, cel pucin un an întreg. 
Dea însă este uă ilustrațiune mare; el se 
chiamă sati se duce Ia finele anului scolar 
la uă altă Universitate pentru a face și a- 
colo unul sai mal multe cursuri; și Uni- 
versițațea cara este mal bogată în aseme- 
nea ilustrațiuni este şi mai frequentată de 
studenţi. Profesoril călători despre cari 
vorbesce D. ministru Chițu este alt ceva. 
In Austria, tiţlul de profesor este un fel 
de boerie, care se dă de Imperaţul la 
6meni însemnați în sciințe saii în arte, şi 
cari n'a nimic cu învățământul; aşa și în 
musică şi în pictură vedem bărbaţi pur- 
tând titlul de profesori. De curând Im- 
păratul Austriei a dat acest titlu picto- 
rului Mackart. 

În Germania organisaţiunea este cu to- 
tul alta. Profesorii, sunt putem dice, li- 
piţi de Universitatea, de catedra lor; el nu 
alerg dupe alte posiţiuni, ori cât de 
avantagiose ar fi; şi profesorii ordinari și 
profesorii estraordinari şi docenții primesc 
cea mal mare parte din onorariul lor de la 
studenți. De aceea fie-care se silesce să 
facă cursul seii mai bine, ca se atragă mai 
mulţi ascultători. Am făcut dreptul ro- 
man sub Savigny, dreptul natural sub 
Gans ; ei bine, sciți ce erai aceste cur- 
suri ? A trebuit să se dea jos pereții de 
la trei sal6ne, spre a se face loc unui ma- 
re auditoriti, ca se încapă lumea de stu- 
denţi ce alergaii să asculte pe acești lu- 
câferi al sciinței germane.— Acești profe- 
sori, fiind în cea mat mare parte plătiți 
de studenţi, ar fi chiar natural dâcă el în 
fie-care an, şi-ar alege auditorul, și prin 
urmare chiar s'ar strămuta din Universi- 
tate în Universitate. Ens& la not nu este 
tot aşa; pe profesori îi plătesce Siatul; și 
prin urmare Statul are dreptul să le câră 
să'și facă datoria, acolo unde ei sunt in- 
stalați. EI bine, fiind-că D-v. ţoți, sunt 
încredințat, voiţi ca Univorsitaţea din 
Cernăuţi să nu fie un pericol pentru Ro- 
mMânism, scop pentru e. ea s'a creat, tot 
D-v. sunteți datori a cere ca Universita- 
tea din lași să fie uă rivală seri6să a îa- 
vățământului german; en tâte -” dupe 
Opiniunea mea personală, cineva "pole ră- 
mâne bun român și făcându'și cursurile în 
hmbă streină, și la Cernăuţi, și la Paris, și 

la Berlin; precum din nenorocire ma! t6tă 
Junimea n6stră uă face, precum am făcu- 

  
  
  

o şi noi bătrânii. Dâră nimeni nu va tă- 
-gădui că nenorocirea ţărei n6atre este că 
nu avem uă edueaţiune naţională; uni! am 
crescuţ în Germania, alții am învățat în 
Francia, alţii în Italia, alţi! în Grecia, al- 
ţii chiar în Rusia; şi asta face, D-lor, că 
după ce ne îatârcem în ț6ră, venim fie-ea- 
re cu deprinderile ndstre, cu simpatiele 
n6stre, cu prejudițiele nâstre, luate de un- 
de am crescut; ceea ce face că apoi în vâr- 
sta coptă diferim atât de mult unit de al- 
ţii, şi că politica și sociatatea nostră s6- 
mănă ca Turnu Babilonului (aplause şi 
semne de aprobare). Apoi D-lor, onor. D. 
Bosianu, respectabilul nostru coleg, ve- 
chiul decan al facultăţei de drept din Bu- 
curesci a constatat, şi D-sa, acestași răi, 
când. blama purtarea D-lui Maiorescu, ca- 
re se acusa că voia să desfiinţese învăţă- 
mântul superior din acestă ţeră, spre ală- 
sa numai se6le de meserii. Etă ce dicea 
D-nu Bosianu; cites propriele sale. cu- 
vinte: 

„Uă societate o puteţi compara fârte bi- 
„ne cu un stup de albine, unde fie-care 'și 

_ „are misiunea sa și unda armonia și pro- 
„gresul sunt asigurate prin demareaţiu- 
„uea misiunelor. Acum a eionti pe unele 
„spre a crescs pe cele-alţe, este a face un 
„corp diform, eu mâint şi pieidre lungi, 
„deră fără cap! A! dori D-ta, D-le Maio- 
„rescu, să vedi țâra plină numai de meș- 
„tri, de făurari ciocânind în t6te părțile 
„fără de a fi alături cu d€nşii şi cugetarea 
„şciinţei care să conducă? Seiinţele supe- 
„tidre sunt capul instrucţiunei, şi cele in- 
„feridre, nu 'și primese lumina de cât de 
„la cele superidre, şi toţi acei meșteri mari 
„Carl sunt, nu datorez instrucţiunea lar de 
„cât facultăţei de seiinţă; așa dâră ar trebui 
„să cugeţi ca om de sciință; căci, mai 'na- 
„inte de î6te, națiunea nâstră, voește a cu- 
„eta. Nu sunt ei care vol spune că tre- 
„bue să facem numai teorit politice; deră 
„vă spuiă că sciinţele superio:e sunt pen- 
„tru industrie și comerţ, ceea ce este su- 
„fletul pentru corp; şi numai când eine-va 
„are uă cultură superi6ră, 'și pâte înţele- 
„ge drepturile s6le și se pâte numi cirili- 
„sat (aplause). Economia socială astă-d! 
„consistă a combina tâte elementele .so- 
„cietăţel și a le face să concure pentru un 

„scop +omun, al fericirei societăţel; es'e 

„a cresce industria și comerciul, d6ră de 

„uă dată cu ele, şi seiinţele; căci ele sunt
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„făelia care merge înainte, și cele-alte ur- 
„m6ză (aplause).“ 

Şi apol tot D. Bozianu dicea în privin- 
“ţa trimiterii tinerilor în ţări streine. 

„D-lor senatori, v& declar că decă am 
„luat cuvântul, şi m'am adresat în special 
„D-lui ministru al instrucțiunei publice, 
„am făcut'o, sopuindu-mă la datoria consei- 
„ințel mele ca părinte de familie, pentru că 
„Sunt daţor să mă uiţ la viitorul fiilor mei; 
„şi când mă gândese că pe calea care s'a 
„luat D, ministru Maiorescu, stârpind în- 
„Strucţiunea superidră în ţeră prin descu- 
„Taj6rea profesorilor, carii nu mal sunt si- 
„guri nick chiar de inamovibilitatea ce le 
„acordă legea, 'mi strivesce inima şi iv 
„că am să fiii nenorocit, de a 'mi trămite 
„copii în străinătate ca să învețe; şi că 
„prin urmare, copii mei nu vor avea feri- 
„cirea de a cresce în atmosfera și ideile 
„românesei. (aplause). - 

Etă euvinţele D-lui Bozianu, rostite cu 
drep. cuvânt în aplausele Senatului și ale 
țărei întregi. "MI am permis să fii copis- 
tul D-sâle, reproducând cuvintele D-sele 
aproposito de Universitatea de Iași în spe- 
cial, căci toţi sunteţi datori, D-lor, să ţi- 
neţi acâstă Universitate în starea cea mal 
bună, toți sunteţi datori ca tocmat acolo 
unde este pericolul mai mare acolo să daţi 
ajutor. La Iași sunteți datori să daţi sci- 
inţei mat mult de câţ daţi chiar Universi- 
tăței din Bucuresci ; căci aci este centrul 
politicel, centrul sciinţei, cenirul inteli- 
ginței României ; deră la laşi este avau- 
garda românismului. Dâră nu s'a făcut 
așa; și mal ales în anul acesta Universita- 
tea de lași numai există de câţ cu numele, 
până i se va sterge şi numele! —]a să ve- 
dem acum tot așa se petrec lucrurile și la 
Universitatea de Cernăuţi? Ia să vedem 
cum este acea Universitate organisată, ia 
să vedem care este purtarea profesorilor 
din capitala Bucovinei? Cernăuţii sunt un 
oraș mal mie de cât Iaşi, şi cu midlâce 
intelectuale mult mai restrânse de cât laș'; 
şi acolu dar, profesorii ar putea forte bine să 
fie rugaţi ca să intre în funcțiuni publice, 
să între la dieta de Bucovina, să se facă 
judecători la curtea de apel şi la tribuna- 
le! Dâră aculo, profesori! de Universitate 
să consimță a fi functionari, membri în 
dieta din Viena sa în cea provincială? 
D6ră unde se aude acâsta? Acolo fie-care 
profesor are consciinţa misiunei sale; el     

scie că este pus acolo ca avangarda ivi- 
lisaţiunei Germane, în facia naţiunilor 0- 
rientului, și cu anume însărcinare de a îna- 
inta civilisațiunea Germană la Marea Ne- 
gră. Acesta este scopul Universităţei din 
Cernăuţi. Și pentru că ia confiat uă ase- 
menea misiune, sunt departe de a face uă 
împutare guvernului cențral din Viena. 
Drept, și frumos, şi patriotic, în punctul de 
vedere austriac, ati lucrat ministri din Vie- 
na. Profesorii din Cernăuţi sei că ati uă 
misiune, misiunea de a face ca civilisa- 
țiunea germană să pătrundă în Orient; ek 
dâră sciă că sunţ na numai profesori ci și 
conducătorii unsi id-i Dâră profesorii 
de la Universitatea de Iași aii şi ei con- 
sciința misiunel ce le este încredinţată, a- 
ceea da a fi apărătorii şi chiar propove- 
duițorit ideei române, faciă cu ideea Ger- 
mană? Cu grei "mi vor dovedi acesta. D-lor, 
am aci Schematismul Universităţei de 
Cernăuţi pentru semestrul de la 1 Octom- 
bre 1876 până la finele lui Februariii 
1877. Univers tatea din lași, de şi vechiă 
de 16 ant, până astă-di na are un Sches- 
matism. Mai "nainte de tote, voesce a vă 
spune ceva despre organisaţiunea Univer- 
sităţei de Cernăuţi, şi apot voii face cum- 
parațiunea. Universitatea de Cernăuţi are 
trel facultăţi, facultatea de teologie, trans- 
formânduse seminarul în facultate de 
teologie Greco-Orientală (ortodoxă). Noi 

„de şi avem în statuţele dela 1860 prevădu- 
tă crearea unei facultăţi de teologie, de 
şi acestă trebuință devine din di în qi 
mal simţitâre, până astă-qi încă nu o a- 
vem. Când s'a crea Universitatea de Cer- 
năuți, deputaţii Români din Bucovina, în- 
tre carl patriotul Gheorghe Hurmuzache, 
aii cerut, ca măcar la facultatea de 'Teolo- 
gie învățământul să fie în limba românâ- 
scă. Ministrii s'au mărginit a le spune, că 
uită că sunt în Austria şi că sunt austriaci 
Sră nu români. Ast-fel facuitatea de teo- 
logie din Cernăuţi, de şi fondată și îatre- 
ținută din fondul religios care represiniă 
sumele luaţe din vândarea moșiilor vechi- 
lor şi glori6selor monastiri ale bătrânel 
Moldove, va avea a da în curând comuns- 
lor din Bucoviua preoți caril să servese 
sânta Liturgie în limba nemţeacă. Dâcă 
până acuma nu s'a putul aplica hotărârea 
Reichsratului din Viena, causa este că nu 
vaii găsit încă profesori nemţesci pentru 
facultaţea de teologie, și că cărţile de te- 

Dă
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ologie ortodoză nu există în limba Ger- 
mană. Dâră progresul se face; deja profe- 
sori! catolici german! ati intrat în acea fa- 
cultate, și în curând Europa va area uă 
facultate germană pentru teologia orto- 
doxă ; fiind că noi, din nenorocire, nu a- 
vem de cât pe hârtie facultatea de teolo- 
gie la Universitatea de Iași. Nu voit face 
comparaţiune între ambele aceste facultăţi. 
D6ră avem faculţatea de drept la ambele U- 
niversităţi. D-lor, câți profesori aii faculta- 
tea de drept, facultatea de litere, facultatea 
de sciințe din Iași, vam spus eră; vă voii 
spune acum câţi studenţi a aceste facul- 
tăţi. Facultatea juridică la hol are 99 stu- 
denți înscriși, facultaţea de sciinţă are 43; 
facultatea de liţere are 28; dinire acestia 
din urmă, în fapt, există jumătate. La Cer- 
năuți facultatea de liţere și de sciinţi este 
întrunită sub nume de facultate de filo- 
sofie; facultațea de drept de acolo are 
104 studenţi, acum are mai mulţi; noi a- 
vem 99 ; facultatea de filosofie are 66, nui 
avem 28 la litere, și 28 la seiințe; prin 
urmare 56; dâă în fapt cum vam 
spus nu sunţ de cât vruă 25. Va 
se dică în fapt, vedem că Universitatea de 
Cernăuţi are numărul fndoit de studenți 
de cât cea din lași. Mi se va dice, și sa 
dis de multe ori în Camera suroră: deră 
ce să se facă, când nu sunt studenţi mai 
mulţi ? Ei mă iînsăreinedă să dovedese că 
sunt studenţi, d&ră nu sunt profesori; și 
decă nu sunt studenți mai mulți, este că 
pucini studenți consimţiă a merge şi a sta 
ia uă Universitate care n'are profesori. 

lașil şi orașele cu gimnasii productii 
destui scolari ca să alimenteda facul- 
tățile din Iași; deră las acestă cestiu 
ne pentru a o desrolta mai târdiii. Ah 
vădut că Universitatea ndsiră are 23 de 
catedre, din cari 22 erati ocupate, și mal 
deunădi s'a ocupat și cea dea 23-a. A- 
cestea uă-daţă dise. constaţ că la 23 ca- 
iedre sunt 23 profesori, adică câte un 
profesor de fie-care curs, chiar cănd a- 
cesta este de un ordin secundar. Să cău- 
țăm acum dâcă la Universitatea de Cer- 
năuți este tot așa. Facultatea de drept la 
nok are 8 catedre cu opt profesori; facul- 
tatea de drept din Cernăuţi are șâse pro- 
fesoii ordinari, trei estra-ordinari, un su- 
pleant și doui docenţi; va să dică, are în 
toi 12 învățători sub deosebite numiri. Mă 
veţi întreba, acum câte catedre ocupă acești 

  

  

profesori ? Et ocupă 21 catedre, va să dică, 
fie-care profesor are câte două catedre. — 
Faculţaţea de sciințe în Iași are opt catedre 
ocupate de opt profesori, şi acea de litere 
are şâse catedre oenpata asemenea de ștse 
titulari. Prin urmare ambele facultăți po- 
sedii patru-spre-dece catedre cu patru-spre- 
dece profesori. Ia Cernăuţi, facultatea de 
filosofie, adică de litere și seiințe, are şspte 
profesori ordinari, dece estra-ordirari, și 
ua supleant, în tt 18; — aceștia ocupă 
37 catedre. Ei, socotiți, că numai în atâța 
se mărginesee activitatea profesorilor din 
Cernăuţi ? Fie-care din profesori mai ține 
apoi conferințe cu studenţii de două ori și 
chiar de îrei ori pe săptămână, ceea ce se 
numesece în limba germană „seminar- 
ibungen“, și așa sunt seminaribungen pen- 
tru drept, pentru economia politică, pen- 
tru teologie, penţru istoriă; sunt chiar 
seminariibungen germaniste numite ger- 
manistisches-seminar. După cum vedeți, 
Universitatea de Cernăuţi numără 26 pro- 
fesori ordinari și estra-ordinari, un număr 
care nu întrece cu mulţ pe acela al profe- 
sorilor noștri de la Universitatea de Iași. 
Cei dW'ântâiii aţi vădu: că ocup apr6pe 60 
de catedre; va să dică că acolo în propor- 
țiune, un profesor ocupă mai mult de cât 
două catedre, în vreme ce la lași 23 pro- 
fesori ocupă 23 de catedre! 

Să vedem acum, D-lor senatori, câte ore 
pe septămână este ocupat un profesor din 
lași, şi câte ore de prelecţiune aii aceia 
din Cernăuţi. D-lor, la faculţatea de drept 
din Cernăuţi, profesorul D. Vering are pe 
săptămână 15 ore; el are catedra de insti- 
tuţiuni și istoria dreptului privat roman, 
pandectele şi dreptul ectesiastac al catoli- 
cilor şi al ortodoxilor, pe lângă care mal 
are şi eserciţiele seminariste de dreptul 
comun. Profesorele Sehiiler are istoria 
dreptului german şi dreptului privat ger- 
man, may are și dreptul ginţilor asupra sa; 
acest domn are 13 ore pe septămână. Pro- 
fesorele 'Tomasciuk, român, fost ânttiul 
rector al Universităţei din Cernăuţi, este 
profesor al istoriei filosofiet, al procedu- 
rel civile austriace și al dreptului cam- 
bial; are 11 ore pe săptămână. Profesorul 
Schiffner are catedrele de dreptul privat 
austriac, de dreptul de succesiune austriac, 
are eserciţiele seminariste, şi mal are şi 
dreptul privat frances comparet cu modi- 
ficaţiunile “introduse în România. Vedeţi
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profesorul german Schiffner, are la Cer- * 
năuți uă catedră unde se predâ codul Na- 
poleon, dreptul civil frances comparat cu 
dreptul civil român, catedră eare la Iași 
nu se pomenesce. — Acest profesor are 10 
ore pe săptămână. Profesorul Hiller are 8 
ore; profesorul Canstein are 10 ore, şi așa 
mal încolo. Nu voii să merg mai departe 
cu nomenelaţura tutulor acelor profesori 
şi cu arătarea orelor ce dai preleețiunilor 
lor. Resultatul însă este acesta : că în Iaşi, 
afară de profesorul Suciu care are 10 ore. 
de D-uii Emilian și Mielea cari a câţe 6 
ore, toți cel-l-alți nu ai de cât de la trei 
mult” p6a5 Ja patru ore pe săptămână; în 
vreme ce profesorii din Cernăuţi ati un 
minimum pe săptămână, de la 10 până la 
15 ore la facultatea de sciințe; la faculţa- 
tea de drept de la 7 până la 9 ore pe săp- 
tămână, afară de conferințele ce ţină aceşti 
profesori. 

Acum să vedem dâcă viața intelecţuală 
a profesorilor din Cernăuţi are cea mai 
mică asemănare cu viața agitantă şi agi- 
tată a profesorilor nostri din Iași ? Acel 
profesori, D-lor, trăese în mod constant cu 
studenții lor; studenţii sunt parte din fa- 
milia profesorilor. —In facia studenţilor de 
gintă germană, studenţii de naţionalitaţe 
rămână, aii fundat societatea numită „Ar- 
bor6sa“, adică Bucovina, căci Bucovina 
însemneză ţeră acoperită cu arbori. * 

Acesta este uă societate fondată cu scop, 
de a întreţine și întări legăturele de frăție 

” dintre studenții de aceea-și naţionalitate. 
Adunările lor constă în a citţi jurnale, în 
a ține conferințe. dând câte uă dată și 
concerte, serate declamatorii. [n capul a- 
cestei societăţi sunt profesorii. Vă voii 
cita pe profesorii Michaiii Călinescu, Ni- 
colau Haeman, Constantin Stephanovici, 
Alexiu Comoroșanu, Vesile Mitrofanoviei, 
Isidor Onciu, Eusebie Popovisi, C. Popo- 
vic, Basili Repia, Ion al lui G. Sbiere, ete. 

Toţi aceștia, asociaţi profesori și stn- 
denţi, trăescii într'uă comunitate de idei, 
într'uă legătură de totă dioa; profesori! 
bătrâni privese pe studenți ca membri ai 
familiel lor, saii mai bine qicând, fac uă 
singură familiă, având împreună uă vicţă 
intelectuală care este sufletul unui corp de 
învățămtat. 

Acum, D-lor, vam spus cum că limba 
germană aste obligatorie în Cernăuţi până 
și pentru facultatea de teologie; de abia s'a 

  

  

învoit de Reichsrat a se ține prelecţiuni 
despre limba și liţeratura română. 

Ia să vedeţi, D-lor seaatoit, cum Româ- 
nii din Bucovina ai întrebuințat învoirea 
dată pentru acestă catedră, 

Etă ce în semestrul curent, profesorii 
acestei catedre daii studenţilor Românt de 
la Universitatea de Ce:năuți : 

19. Istoria literaţurei române, de trei 
ori pe săptămână. — Vă rog, D-le minis- 
tu, să luaţi amintea că acest curs nul a- 
veţi la Universitatea de Iaşi. 

2%. Despre Miron Costin, 1 oră pa să&p- 
tămână, 

3%. Despre formarea cuvintelor române 
în limba română; 1 oră pe săptămână. 

4%. Gramatica comparativă a limbelor 
romane, de profesorul Budiusehi, de trei 
ori pe săptămână. Nici acesi curs nu e- 
sisță la Universitaţea de Iași. 

Etă ce a fost în trimestrul aspirat. 
Etă acum ce, în semestrul anterior, s'a 

făcut îa acea catedră : S'a predat: Jstoria 
literaturei române pEnă în dilele ndatre, 
de trei ori pe săptămână. 

Gramatica limbei române, de 2 ori pe 
săptămână, - 

Despre coiindele române, 1 oră pe săp- 
tămână, 

Mai tote aceste materii la Universitatea 
de Iași nu sa găsescii. 

Acum socotiți că activitaţea profesori- 
lor de la Cernăuţi s'aii sfârşit aci? Nu, 
D-lor senatori. Profesorii de acolo în tot 
anul îmbogăţescii literaţura germană cu 
scrieri care facii epocă în acestă literatură. 

Profesorele Schiffaer, numai de vre-ua 
an în Cernăuţi a publicat Manualul drep- 
tului civil frances în comparaţiune cu drep- 
ful civil din Baden și din Romănia. May 
toţi autori nostri ear! aii scris ca-va des- 
pre literațura dreptului nostru sunt man- 
ționaţi şi criticați, unii în bine alții în răi. 

Etă titlul acestei cărţi remarcabile : 
»Lekrbuch des franzăsischen allgemei- 

nen Civilrechtes mit Beriicksichtigung des 
badischen und rumănischen Rechtes von 
Imdw'g Schiffner, doctor der Rechte und 
der Philosophie, k. k. a. o. Professor der 
Rechte an der Pranz-.Joseph Universităt 
în Caernowitz. Wien 1977. 

Intre aceștia se ciţesă în deosebi răpo- 
satul Heraclide de la curtea ie casaţiune, 
D. Nacu și alţii. 

Un alt profesor de la acea Universitate,



Sehuler de Libloy, a seris istoria'popâre- 
lor cari sunt aședate în țările carpatiana. 
Etă titlul acestei cărți importante : 

„Aus der Tărken und Jesuiten Zeit vor 
und nach dem Jahre 1609. IListorişche 
„ Durstellungen zumal Pirsten und Pollks- 
„geschichte în den Karpathen Lender von 
„Friedrich Schuler von Libloy, Doctor 
„der hechie ord Professor am der k. k, 
pFrana-Josesh Universităt in. Cyernovitz 
Berlin.“ — Uă istoriă care a fost bine vă- 
dută delumea savanță. E 

Nu s'a oprit aci D. Sehuler de Libloy; 
a scris încă istoria Universităţei de 
Paris „ vă carte care a făcut uă mare 
sensaţiune în totă Ruropa savanţă, uă carte 
care a fost lăudată — lueru rar — prin 
tâte jurnalele francase, începând eu jurna- 
lul des Dibats. Acesta este pâte singura 
carte scrisă de Germani eare a fost lăudată 
de Francesi. Un profesor de la cea mai (6 - 
nără Universitate, acea de Cernăuţi, serie 
istoria celei mai bătrâne Universităţi din 
Europa, Universitatea din Paris! Etă ce 
facii profesorii din Cernăuţi. Ei bine, D-lor 
senatori, când aceste se facii la ușile Mol- 
dovaă, la o depărtare da două ore de frun- 
tariele Moldovei, când Universitatea din 
Cernăuţi contâză, deja între profesorii ey 
celebrități Europeana, când guvernul Aus- 
triae face mari și necontenite sacrifieii 
pentru desvoltarea acestei Universităţi, 
cum voiți Dv., ca în un an sati doni acâstă 
Universitate să mu ajungă a avea cel pu- 
țin 300 de studenţi? Iatrebeţi Dr. acum, 
maj ales pe confrații mei din Moldova de 
sus să ve spună, unde de pre acum începi 
ași trămite copiii ? -La Universitatea de 
Cernăuţi! Pentru ce? Pentru că profesori! 
noștri de Ja Universitatea de Iași sunt în 
general slabi, afară de 6re-cari escepțiuni, 
și acel cari sunt escepţiuni, 6ră-și cu rara 
escepțiuni, lipsesti mal necontenit de la 
îndatoririle lor de profesori de Universi- 
tate. (Aplause sgomotâse şi prelungite). 

S'a mai dis, D-lor, că Universitatea de 
lași merge îu decădere, nu pentru că pro- 
fesorii nu'şi facti datoria lor, dar pentru că 
profesorii, eu tâtă bună-voinţa lor, n'a 
studenţi cari să frecuențeze cursurile D-lor, 
EI bioe, D-lor, eii am uă mal bună idee— 
și am și dovadă, că ideea mea este drâptă 
— despre institutarile nostre de insăță- 
mânţ secundar, la învățământul secundar, 
D-lor senatori, noi avem forţe intelectuale 
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da mare merit, noi avâm nunieroşi învăţă- 
tori cari privese în realiţate misiunea lor 
ea un apostolat, şi care '] și îndeplinese 
cu sânțeniă. Gimuasiele nâsţre producii cu 
îndestulare studenți pentru Universitățile 
nâstre. 

Pe lângă gimnasiele și liceele din ţâră 
plătite de Stat sati subvenţionate de judeţe, 

-Jaşii arg nu numai gimnasiele. şi liceele 
publice, dar are şi scoli fondate de aso- 
ciaţiuni private şi anume: Institutul aca- 
demie şi liceul noi. 

Justitutul academie în 8 Septembre 
1876 a celebrat serbarea aniversărei de 10 
ani a fondărei sale, Din darea de s6mă a 
serbărei sale aniversare, resulță că acest 
iastiiut fundat la 1866, deja după un 
an, adică în 1867 a dat un bacalaureat; în 
68 a produs 4; în 69, 2; în 70, 9; în 71, 
14; în 72, 9; în 73, 14; în 74, 16; în %5, 
21 și în fine în 1876, 22. In aseminea pro- 
porțiuni, de şi mai mici, contribuescii şi 
„liceul noii“ precum și liceele Statului la 
alimentarea Universitățey. 

Aţi vădut, D-lor, că numai un singur 
institut „Institutul academie,“ uă înţre- 
prindere privată a produs în 8 ant 112 
baealaureaţi. Unde aii mers acestia spre 
„aşi complecta studiele, vă veţi întreba ? 
Cea mai mare parte ai mers și mergi la 
alte Universităţi, nu la Universitatea din 
Iași; cu tote că cei mai mulţi din aceș- 
tia ar prefera se rămână în ţeră — pentru 
că msi toți din acești studenţi nu sunt cel 
may bogaţi. — 

Etă D-lor acei dintre bacalaureaţii în- 
stitutului academie cari s'aii dus la Uai- 
versități streine și ce graduri ai dobân- 
dit acolo.  .: 

In 1867 A. Csenopolu doctor în philo- 
sophie și în dreptdin Barlin; în 1868 So- 
cor Gavril doctor în medicină din Viena; 
Ion Burada, doctor în drept din Bruxelles. 

In 1869 Adolf Abgarovică , licenţiat în 
drept din Paris. Const. Balaiş licenţiat fa 
drept din Paris. 

In 1870 Const. Meisner, doctor în drept 
din Berlin. 

Al. Finkelstein, dr. îa drept dia Viena. 
EX bine D-lor, €tă că Universitatea de 

lași are elemente, are studenţi. Unde dar 
este vina că acâstă Universitate nu numal 
că nn progrestsă, dar din di îu qi merge 
spre uă deserârșitâ ruină ? 'Țâra nu dă t6- 
te cele trebuitâra? 'Țâra nu cheltuesce în
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tot anul 200,000 franci pentru acâstă U- 
niversitate din Iași ? 'Țâra chieltussee cu 
mult mat mult pentru universităţi de cât 
chelţuesce cu învățăriântul secundar. Cum 
dar se întâmplă că junimea sţudi6să, 
cel puţin aceia cari pâte, se duce la facul- 
tățile streine? D-lor, nu am nevoie se în- 
îru în amănunțimi mai mari; Universita- 
tea din Iași are scolari, dar are puţini pIo- 
fesori cari 'și fac datoriele lor. Acâsta es- 
te causa causelor, că Universitatea de Iași 
nu mai esistă de cât cu numele, 

D-lor senatori! După câte am avut o- 
n6rea a vă arăta, şi după atâtea desbateri 
ce în aţâţi ani îndelungaţi a rădieaţ ces- 
tiunea Universităţei de Iași, nu credeţi că 
a sosit timpul ca Senaţul se dică ua ultim 
și otărâtor cuvânt, acela ca reul trebue 
precurmaț, și că și în privinţa Universită- 
țel de lași, legea trebue să fie lege ? Dar 
mi se dice: Cum? Dv. voiţi se oprim pro- 
fesorii de a deveni senatori sati deputaţi ? 
Nici de cum. Noi nu-t putem opri dea 
deveni n.andatari al naţiunel, precum e! pot 
lua ori ce altă funcţiune sai ocupaţiune. 
D-lor sunt 6ment liberi îudestraţi cu tote 
drepturile cetăţenesci. Insă în acest cas, 
D-lor nu ati se facă decât ceea ce face ju- 
decătorul la uă curte sati tribunal, cea ce 
faci cel alţi funcționari, când consimţii a 
primi misiuni saă posturi necompatibile 
cu vechea lor posiţiune. Nu vedem pre- 
fecți şi alţi funoţionari dându-și demisin- 
nea spre a deveni alegători, deputaţi sai 
senatori ? Facă dar și d-ni! profesori tot 
așa; uă-dală aleși mandatari at națiunei, 
vor avea a opta; acel cu talente politica 
vor prefera a remâne bărbați politici, şi 
Universitățile își vor căuta alți profesoră 
cari vor fi mai apți pentru catedră de cât 
pentru tribună ! Dar astă-q! ee este? D-nit 
profesori, mandatari af. naţiunei, nu sunţ 
nică profesori nici representanți al națiu- 
nel, ne îndeplinindu-și cu stricteță misiu- 
nea lor; căci puși în posiţiune să îndepli- 
nescă două funcțiuni necompaţibile, resul- 
tatul este că ei sunt new. iți să neglige 
când pe una când pe alta. —D-lor senatori, 
n0Ă avem între Dv. pe representantul Uni- 
versităţei de Iași, pe onorabilul D. Cobâl- 
cescu; dacă vre uă-dată D. Cobâlceseu te- presentantul Universităţei de Iași, trebuia 
să fie în midlocul nostru, acâsta trebuia 
să fie acum, când este pusă în cestiuna 
însă-şi Universitatea de Iași, pe care D-sa     

o represintă în special. Unde însă esid 
D-sa? Inţerpelaţiunea mea este prevestită 
de două luni; și astădi D. Cobâlcescu stră- 
lucesce prin absenţa D-sale; şi pentru ce 
acâsta? Socotiţi că nu are cunoscință de 
acestă interpelare? O! are însă, ertaţimi 
espresiunea, D-sa are pudrea morală des- 
voltată mat mult de cât la alții; D-sa scie 
că nu pote să apere acâstă stare de lucruri, 
căci D-sa de şi este ales de profesori, scie 
că este representantul Universităţei, este 
Universitatea de Iaşi care va trebui să vor- 
bâscă prin glasul sei; şi fiind că D-sa es- 
te pus în gr6ua și imposibila alternativă 
de a cruța pe profesori și tot de uă-dată 
de a apăra viitorul acestey Universităţi, de 
aceea glasul sei este mut, de aceea D-sa 
strălucesce prin absența sa! Ore când U- 
niversitatea din Bucuresci a fost isbită de 
un ministru, într'un siugur cas, acel al de- 
părtăre! D-lui Danielânu, representantul 
Universităţei de Bucuresci, făcuţ'a ca re- 
presentantul Universităţet de Iași ? Stat'a 
D-sa mut? Onor. nostru coleg D. Orăscu 
nu s'a pus față în față cu ministrul şi a a- 
părat Universitatea de Bucuresel ca corp 
reprezentat de D-sa? Și n'a apărat D. Q- 
Orăscu pe D. Daniltnu; dar a apărat pe 
acel studenţi cari eraii lipsiţi de savantele 
prelegeri ale eruditului profesor Danilânu; 
el a strigat și s'a luptet până a adus pe 
Danil6nu la locul set. Astă-q! fze apel la 
onor. D. Orăscu, la onor. D. Bozianu, 
vechii decan ; D-lor sunt datori să Yor- bescă mal în special în acâstă cestiunei 
D-lor sunt chiemaţi să judece între ace- 
profesori al Universităţel de Iași cart nu'şi fac datoria, şi între D. ministru de instruc- 
ținne, care pare a voi a nu le aplica legea! 
D-loraă însușirea de a lumina Senatul, de al pune îa posiţiune să se rostâseă dacă profesori! Universităţei de lași nu sunt greșiţi, şi prin urmare că eă sunt calomnia- 
torul; saii dacă eii am dreptate, când cerca Universitatea de laşi să nu fe uă văduvă 
care plânge după profesori! sek.(Aplause). 
Astă-di profesorii absenți ucidă viiţorui studenţilor din Iași! EX nu sunt profesorl de cât cu numele, și numa! ca să ia ono- „Tarul! (aplause). Ş'apoi D-lor senatori, a- cești profesori, cel puţin în majoritațe, suut el nisee facle de lumină atât de străluci- tore, în căt not să putem tolera ealcarea legel ? In căt no pentru marele rol ce jocă în afacerile politice și parlamentare, să le
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permitem de ași neglige îndatoririle lor 
de profesori ? Apoi, D-lor, chiar în Fran- 
cia, când Guizot, cel mal mare istoric al 
timpurilor moderne, a fost numit ministru, 
nu “și-a dat el demisiunea de profesor, şi 
remăind ministru, un alt om de talent a 
mers de la înlocuit la Universitate ? 

Onor. D. lonescu, și la 1864, și la 1870 
și în alte dăţi, a cercat să facă Senatul 
complice cu acestă stare de lucruri, cerând 
necontenit ca D. ministru al instrueţiu- 
țiunel publice să presinte Corpurilor Le- 
giuitore un project de lega pentru înfiin- 
țarea de agregaţi. 

Prin acest project D-ga cerea ca ţâra să 
mal plătâscă uă clasă de profesori, adică 
agregații, cani să ție prelecţiunile, și D-nii 
profesori se facă politică! D. N. Ionescu 
se crede acum în ajunul de a ajunge la re- 
sultatul după care D-sa și cu colegii sel 
al6rgă deatăţa ani! N'am văduţ noi în ade- 
văr pe onor.D. ministru de instrucțiune care 
ne dice : „D-lor spre remediarea r&ulul am 
să vă cer agregaţi ?* Recunosc fasă, că şi 
D. ministru de finance de colo, alăture cu 
D. Chițu, (arătând la banca ministerială), 
face hâm, bâm, și clătinând din cap. Pen- 
tru ce ? Fiind-că cu acâsta nu se în, ei se 
sporesce numal reul, mai îngreuându-se 
sarcinele Statului; căci și agregaţiI aă să fie 
și ei cetățeni români, și pria urmare şi el 
ai să fie eligibili, și fasă-și aceștia vor pu- 
tea primi mandate de deputaţi şi senatori; 
și peste cât-va timp vor putea și D-nil a- 
gregaţi să preţindă că, pentru ca D-lor să'șI 
pâtă îndeplini mandatul, să se creede a- 
gregaţi de agregaţă ! (rîsete, ilaritate). 

Cât pentru mine, D-lor senatori, declar 
de mal nainte că sunt pentru libertatea în- 
văţământului, că sunt pentru tte preroga- 
tivele Universităţilor și pentru drepturile 
cetâțenesei ale profesorilor lor ; doresc ca 
Universitățile nâstre să fie compuse de 6- 
menii cel mai eminenți ai ţărei, ca ei să 
fie asiguraţi și feriţi de tâte persecuţiuni- 
le, ca ei să fie făclia luminatăre a acestet 
țără; dar tot de uă-daţă cer, ea și D-nil pro- 
fesori să'şi facă datoria acolo unde 1 re- 
clamă acâstă datorie. Le permit și afară, 
şi înăuntru de Universitate să predice în 
tâtă independența lor ideile și credințele 
lor; numai două luesuri nu le învoese să 
facă : să nu predice în contra religiunel, 
să nu predice în contra familiei și să nu 
pedice în contra propristăţei; profesori!     

să nu ceră legea agrariă, bună 6ră ca cel 
ce promitea împărțirea Vasluiului sai a 
moșiei ori cul. (aplause). Profesorii să nu 
susție că în acestă ţâră, trebue uă lege a- 
grarie! Uă-dată cu oborîrea clăcel, pro- 
prietațea fie-cărnia a devenit proprietate 
oecidentală, proprietate sântă și absolută; 
și dară ei să nu c6ră nici si predice îm- 
proprietărirea spornicilor (însurăţeilor) 
pe proprietăţi particulare. In colo ţâtă li- 
bertatea ; fie domniele lor conservatori, fie 
liberali, fie radieal, fie fraeţionişti, spună 
ce voesce, facă ce voese, între chiar în lup- 
tă activă; dar şi D-lor și noi cele nu 
suntem profesori să ne luptăm cu arme e- 
gale. Când şi unii şi alții întrăm în are- 
na politică să fim egali în luptă, se lup- 
tăm cu forţile, cu midlâcele nâstre; 6ră nu 
unul să fie în câmp gol, și altul să se lup- 
te în dosul unei estăţi şi cu 200,000 de 
franct plătiţi de Stat. EI D-le ministru! 
dacă acestă sumă se dă profesorilor de la 
Universitatea de Iași, nu pentru ca să ţină 
prelecțiuni ci pentru :a să se lupte în a- 
rena politică, reclam de la Dv. și în deo- 
sebi de la D. ministru de finance să în- 
scrie în budgetul Statului aseminea sub- 
vențiuni şi pentru cele alte partide poli- 
tice : să afectese 200,000 francă pentru 
conservatori, 200 franci pentru radicalii de 
aick, 200,000 pentru liberaliimoderaţi din 
Moldova, și 200,000 pentru viitorii repu- 
blicani ! Seriţi un milion ca să'l împărțim 
frățesce, t6te partidele politice din ţeră, şi 
aşa să ne luptăm împreună cu arme egale, 
adică cu bani! ţărei ! (Aplause). 

(După discursurile mai multor oratori). 
D. M. Kogâlniceanu. D-lor senatori, vă 

rog forte mult să nu închideţi discuţiunea 
pentru că voese să nu vă aflaţi în posiţiune 
să votaţi mârtea Universităţi de Iași sub 
cuvântul că Constituţiunea ar voi acâsta! 
Când Constituţiunea ar avea păcatul de a 
voi acâsta, când Constituţiunea ar conduce 
la uciderea unei singure şedle, eii aș fi cel 
dWântâiii care as cere modificarea constitu- 
ţiunei. Dar acâsta nu este esact; Constiiu- 
ţiunea pu ucide nici uă şc6lă, ea este fă- 
eută peatru binele aceste! ţări, ea este fă- 
caută pentru a ascerne luminarea ear nu 
pentru a conduce la uciderea unul mare 
aședăment pe care L'aii fondat romănil îna- 
inţe de Constituţiune (aplause). Asemenea 
D. ministru face erdre când dice cănuare 
mijl6ce de îndreptare; eă vot să"! dovede-
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sce că leg6a '! pune pentru acesta la dis- 
posițiune mijloce demne de profesori, &ră 
nu draconiane. Și vă mat rog să nu închi- 
deţi discuţiunea, pentru că am a face și o 
moțiube, moţiune pe care :0.voi modifica 
după atitudinea ce vor avea D-nil miniștri. 

— Se pune la vot închiderea discuţiu- 
nel și se respinge. i 

D. vice-preşedinte. Sunt 5 ore trecute; 
voiţi să amânaţi diseuţiunea pe mâne sai 
voiti să prelungiţi ședința astă-di. 

Voci. Pe mâne. 
Alte voci. Astă-di să isprăvim. 
D. Orăsen. Ei vă rog să stăm aici ea 

să isprăvim. 

D. ministru al lucrărilor publice. Vii 
cu Gre care drept la simpatiele acestui 
Corp, cum v'am spus mal alaltăert. să mă 
adreses Senatului şi să ridic vocea sus, 
rugându-vă, D-lor senatori, să nu amânaţi 
discuţiunea pe mâne, căci sunt pagube e- 
vidente din perderea unu! timp preţios, şi 
D. Kogâlnieeanu scie că ei sunţ așteptat 
ca ministru de lucrări publice să discut 
cestiuni de mili6ne, și acum sunt silit să 
stati aici. Vă rog dar să prelungiți ședința 
şi să isprăvim în astă s6ră. 

D. M. Kogâlnieeanu. D-lor senatori, ei 
aş ruga pe onor. D. I6n Doean, ministru 
de lucrări publice, să fie corect cu cele ce 
a dis erY, D-sa nea qiser! cănu este com- 
petinte în materie, și că nu are însăreina- 
rea de a vorbi în cestiunea Universităţei 
de Iaşi. 

D. ministra lucrărilor pablice. Cer 
cuvântul. 

D. Kogâlnieeanu. D)-sa nu este de cât 
ministru al lucrărilor publice; nu a fost 
nici profesore nici ministru instruețiunei 
publice; liber dâr D-sa să se ducă daca este 
chiămat de lucrările ministerului stă; vo- 
esce însă să rămâe. cu recunoscinţă!'] vom 
vedea aci. Numai D. preşedinte al consi- 
linlui pâte cere a se otărfeestiunea cât mai 
curând, ea unul ce este şeful cabinetului și 
prin urmare interesat la tâte voturile Cor- 
purilor Legiuitâre. Dar D. Docan, să "mi 
permită aj spune că nu pâte avea preten- 
țiunea de a cere, a nu se face nimic fără 
presenţa D-sale. Not dar nu putem a ne 
opri de obiecţiunea ridicată de D. In 
Docan; mai cu s6mă când se dice de un 
membru al guvernului, de un coleg al D-sâle 
că Constituţiunea este causa căderet Uni- 

  

  

versității de Iași, că ea este nenorocirea â- 
cesţei Universităţi! - 

D ministru al lucrărilor publice. Nu 
am dis acâsta. i 
D. Mogâtniceanu. Pentru că Constituţiu- 

nea permite profesorilor casă facă ce voascii. 
D. ministru instrucţiunel publiea. Am 

cerut cuvântul. 
D. Kogâlniceanu, Să sfârşese, și apol 

veţi lua cuvântul. a 
D. ministru instrucținnei pabliea. So- 

cotese că nu veţi fi autoritar. 
D. Kogâlnienu. Menţin cuvântul de au- 

toritar şi mă mândress cu acâstă calificare. 
D-lor senatori, mie 'mi pare râi, că D. 

“ministru al instrucțiune publice nu con- 
stată în acest Senat, nu sa uită că toţi 
D-nil senatori de peste Milcov, afară pota 
de unul saii mult dot, cunose lucrurile de 
la fața locului forte bine, şi că prin urmare 
nu putem să ne asociăm cu acâstă stare de 
beatitudine, cu ac6stă mulțumire suflată- 
scă în care plutesce D. Chițu, când găse- 
sea că Universitatea de lași este în starea 
cea mai bună. Dar, D-le ministru, despre tot 
ce esistă îa lege în privinţa profesorilor 
ce nu 'şi fac datoria, nu aţă dis nimic; D-v. 
nu aţă făcut alt de cât să arătaţi că Cons- 
tituțiunea vă împedică ds a face ceva; vaţi 
pus în dosul Constituţiunet, ca îa dosul 
unui paravîat, Dar Constituţiunea dă drept 
profesorilor de a face ce voesce, dea nu veni 
la cursuri, de a lua 16fa, fără să se ocupe 
de studenţi, carii, vădendu-se în lipsă de 
profesori, sunţ siliţi a se face vătafi de 
moșii sait copiști? Etă D-lor, ce se face cu 
acesti studenţi în genere, căci şi acei ce sunt 
astă-di în licee ati să mal mârgă la uă 
asemenea Universitate fără profesori ? 
O! D-le ministru. atucat asupracutân tului 

„de învățător, când ai susţiunut, cum că nu- 
mele de învăţător nu se pote raporta de cât 
la g:adurile mici de învățător de la şedle- 
le primare ! 

EX bine, vă voi 'dovedi că euvânțul de 
îavăţător este numirea generală care o în- 
trebuinţeză legea instruețiunei publice, 
pentru toți aceia cari fae parte din învă- 
țământul public, ea ţiitori de cursuri, ca 
dascăli, cum se dicea în timpurile vechi; 
și numaj când se face uă d=osebire specia- 
lă, între feluritele grada, numele de în- 
vățător se dă în deosebi acelor cari sunt 
în capul ședlelor primare. Aţi dis că na 
puteți să supuneţi la globire pe profesorii
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cari nu 'și fac daturia, că nu este în lege; 
dar 6re art. 10 din legea instrucțiuaei pu- 
blice, nu vă dă acestdrept? D-le ministru, 
D-ta dici că nu voesci a face cea făcut 
onor, D. Tell, Nici ei nu te sfătuese să 
imitezi pe D. Tell ; însă art. 10 dice că 
ministrul instruețiunei publice esercită 
autoritatea sa și controlul stii în privinţa 
învăţătorilor publici, împreună cu comite- 
tul permanent al instrucţiunei publice. A- 
cesţa vo dice art, 10 din lege, şi prin ur- 
mare urmând 2șa, nu veți întrebuința răii 
autoritațea ce vă dă acest articol, cum a 
făcut D. Tell. | ” 

Refusându-vă să aplicaţi acele articole 
din lege, în care este întrebuințaţă vorba - 
de învățător şi nu de profesor, D-v. înche- 
iaţi a dice: că nu aveţi alte mijloce în con- 
!ra profesorilor ce nu 'și facii daţoria, de 
cât să "] loviți cu destituţiunea; ceaa ce 
nu este.... 

D. ministru al instracţiunel pablice. 
Pentru alte ceasuri am dis. | 

D. Kogâlniceana. Așa aţl dis! Să 'mi 
permită onor. D. Chițu ai spune, că nică 
eii, prin interpelațiunea mea; nu cer ea 
D-v. să declaraţi de îadată de demisionaţi 
po profesori ce nu'și fac datoriile lor; sant 
forte liberal ca și D-v. iabite amice, D-le 
Chițu; nu vă cer dară să recurgeţi de în- 
dată la destituțiune;—vă cer numa! să u- 
sați de mijlâcele gradate ce vă dă legea, 
loâadu-vă, paragraf după paragraf; și a- 
plicând legea. ?Mi voi permite a vă consi- 
lia să luaţi acel paragraf, în special, unde 
din fericire esta chiar seris cuvântul 
de profesore, spre a nu mai fi vorba 
de echivocitaie. Etă ce dice art. 396: „Pro- 
„fesorii cari vor călca datoriile ce la sant 
„impuse prin acestă lege, sii cari ar com- 
„promite în veri ce mod demnitatea carac- 
pterului lor, vor fi supuși după ceasuri, la 
adverţisement, censură, suspensinne, sai 
„destituţiune.“ 

Așa dară nu D-v, ci comitetul perma- 
nent al instruețiunei publice, împreună cu 
D. ministru să useze da autoritatea eclec- 
tivă, cara X este dată de acest arţicol din 
lege. Aţi găsit că un profesor nu și a fă- 
cut datoria, împedicat de la acâsta prin 
uă altă funcţiune, — și oră ce ar diceD. 
ministru, faptul e positiv că decadenţa, 
Universităţei de lași provine din causă, că 
mulţi profesori cumulă funcțiuni incompa- 
tibile cu profesoratul, —este datoria D-lui 

  

  

minisţru să ceră, împreună cu comitetul, 
ca acei profesori să opteze înire acele 
ocupaţiuni și între catedra D-sâle. 

D-v6stră, D-le ministru, singur aţi dis, 
că noi nu avem ilustraţiuni ca numele ace- 
lor profesori ea sunt gloria Universităţilor 
Franciei, Germaniei, Italiei; și așa este. 
Apoi dacă şi micile şi neînsemnatele ilus- 
irațiuni ce avera la Universitatea de lași, 
se pun de D-v. în dosul Constituţiunei, 
spre a fi apărate de penalitatea ce li se cu- 
vine pentru neîndeplinirea îndatoririlor lor, 
prin acest mod de argumentare, înţelegeți 
D-y: a desvolta Universitatea și chiara 
menţine prestigiul profesoratului ? piceţi 
că cine dice drept dice datorie. Apoi dacă 
tâte drepturile, după D-v., sunt și datorii, 
atunci ce se face eu liberul arbitru ? Așa 
dară admitem că un profesor este ales fără 
să seie,— cum susțin unii din D-uii profe- 
soră de la lași, şi prin urmare pot dice că 
se pote întâmpla ca cineva, şi dormind să 
fie ales representante al naţiunei în Senat, 
representante al naţiuni în Cameră, —con- 
secinţa argumentaţiunei D-tala de drept şi 
datorie ar fi ea acest domn trezindu-se, 
mar avea dreptul să dică în liberul săi ar- 
bitru: “nu primesc,“ 

Despre Camera desființată, care a frecut 
în domeniul istoriei, putem acum vorbi, 
putem a'i rosti judicata, întocmai cum E- 
giptenii judicaii po regi! lor după mârte. 

Voi vorbi dară de Camera trecută. la a- 
câstă Cameră cunosceam pe re cară dapu- 
taţi, cari se trezeaii deputaţi, fără a fi sciut 
ceva de alegerea lor. Bra numele lor cel 
mare, care le atrăgea sufragiul alegătorilor! 

Ei bine, aceștia s'aii conformat teoriei 
D-v.; ei aii rămas deputați, find că și ei 
dieeaii că nu a dreptul să refuze, pentru 

-că uă dată aleși dreptul devenea datorie! 
Apoi comentând așa teoria drepturilor şi 
a daţoriilor, ce sa face cu liberul arbitru 
care domină tâte legile din lume? Nu, D-le 
ministru, dreptul implică datoria, dară nu 
este însăși datoria. Numai după ce primim 
a usa de un drept, contractăm și obliga- 
țiunea de a ne face datoria. Stă în facul- 
fatea nâstră să devenim senatori sai de- 
putaţi, sati să rămânem simpli muritori. 
Stă asemenea în facultatea n6stră de a de- 
veni profesori; și uă dață profesori, ne în- 
eumbă obligaţiunea de a ne face şi dato- 
ria de profesori, Precum când primim a fi 
senatori sai deputaţi, contractăm obliga-



— 40 — 

țiune, a ne face datoria de representanți al 
națiunei, stă tot așa în facultatea n6stră, 
că fiind senatori și alegându-ne apoi și 
deputaţi, să optăm, precum vedem și depu- 
taţi cari alegându-se senatori, opiâză pen- 
tru acest din urmă mandaţ. Așa dar vedeți 
că și unit și alții n'aii căleai uă datorie a 
lor pentru că ai usat de un drept. 

Apol până unde o să mergem cu aces- 
te teorii constituţionale? Unde o 'să ajun- 
gem cu interpelaţiunea mea, puindu-vă în 
dosul Constituţiunei ? D-le ministru. nu 
vedeţi că ss înăspresce diseuțiunea ? Nu 
vedeţi, D-le ministru, că ne punem în două 
tabere dușmane: una care susține că drep- 
tul impune datoria? și alia care pretinde că 
dreptul este insuşi datoriea ! Ei m'am si- 
lit onor. D Chițu, şi acâsta contrarie avi- 
sului mal multor senatori de dineolo de 
Milcov, să desparţ acâstă cestiuna de ori 
ce teorie constituţională, și prin urmare şi 
de ori, ce luptă politică. Nu am vorbiţ de 
cât de profesori, și n'am cerut de cât ca 
profesorii să 'și îndeplinâscă datoria lor; 
și numai când am vădut că profesorii vin 
cu desvinovăţiri care compromit demnita- 
tea și misiunea lor de profesori, şi numai 
când am vădut pe minister că până la un 
Gre-care grad admite acestă desvinovăţire, 
atunci am qis și ei un cuvânt. Nu eritie 
opiniunea politică a cuţăruia sati cutăruia 
profesor, ci critic numal neîndeplinirea da- 
toriei s6le. Când voi vorbi delistele elec- 
torale, când voi vorbi de alegeri, când voi 
vorbi devrăjbile care astă-di s'a introdus 
în partidul naţional-liberal de peste Mil- 
cov, atunci voi arăta cine a adus aceste 
vrăjbi, atunci voi face politică, aţunet voi 
face interpelaţiuni politice. Astă-di nu voi 
să vorbesc de cât de profesorii ce nu "și 
fac datoria. Astă-di voesce numa! să fac, ca 
Senatul să pună degetul pe un răi și să 
dică: 6tă răul, el trebue vindecat; acei 
carii fac acest răi trebue să fie împedicaţi 
de a'] mal face în viitor. EI trebue să fie 
blamaţi de către Senat şi de către guvern, 
cum deja ei sunt blamaţi de cea mai mare 
parte a ţărei da dincolo de Milcov. 

D. ministru al instracţiunel publice. 
D. Apostoleanu a qis că am violat legea... 

D. M. Kogălniceann. Nu die acâsta, 
d6ră susţin că D-v., în priviuța Universi- 
tăței de Iași, necunoscând împrejurările de 
acolo, nu usați de mididcele ce vă dă le- 
gea spre a îndrepta răul. Și de aceea 'mi   

am permis de a vă interpela spre a vă des- 
coperi răul, spre a vă da impulsiunea de 
al precurma. Nu pun în îndolă sentimen- 
îele D-tale și dorinţa D-tale, de a vedea'că 
progresed ă sedlele sub D-ta; și ceea ce va 
face culmea gloriei administrațiunei D-tale 
va fi când Universitatea de lași va deveni 
alt-fel de cum ea a fost până acum! De 
aceea, iubitul meii amic, îți qie: curagiii ! 
Ii die: nu se cuvine ca, pentru uă cole- 
gialitate, să sacrifică cel mai mare instituţ 
care 'l are Moldova, carele este avan-gar- 
da Romanismului în faciă cu străinismul! 
(Semne de aprebări). 

Constituţiunea prevede că profesorii de 
Universitate, ai dreptul de a trămite câte 
un senator; prin acesta li se dă un âvan- 
tagiii de care trebue să ţinem sâmă și noi 
și D-lor. Cum ? Noi toţi proprietarii mari 
și mică, inteligenţă, industrie, comereii, 
muncă, toţi cetăţenii acestei țări nu avem 
drepturi electorale de câţ odată, anii în 
grad direct, alţi! în gradul al doilea. Sin- 
guri numzi profesorii de Universiţate ai 
îndoiţe drepiuri electorale: ei vot6să Ântâiă 
în colegiul uude '% due inteligenţa sait a- 
verea; și apoi, ca profesori, mai votsă a 
doua 6ră, spre a trămite un mandatar spe- 
cial în Corpul matur, EX bine, când Con- 
stituanta a dat profesorilor un asemenea 
drept îndoit, s'a ocupat ea să dea acestor 
profesori numal drepturi, fără să le pună 
nică uă îndatorire? Ră ered că nu a fost 
acesta intențiunea Constiiuantei! 

Eii cred că aţunet când Constituanta a 
dat drept universităților, ca persâne mo- 
rale, să “și trămită mandatar special în 
Senatul național, ea și a dis că cer-l'alţi 
profesori, recunoscători de acest drepţ, sei- 
ind că ințeresele lor sunt încredințate unui 
represeniant special, ei 'și vorddice că prin 
înseși acâsta, s'a impus celor alți profesori 
îndatorirea morală de a rămânea credin- 
cioşi catedrelor lor; căci lor, întocmai ea 
vestalelor din tim purile cele vechi, li sa îa- 
credințat întreţinerea focului saeru, lumi- 
narea națiunei ! Ce ati făcut însăD-lor? Er 
ai stins focul sacru! (Aplause sgomot6se). 

Ac6sta s'a făcut! Veţi dice, D-le minis- 
îru, ce vreți vrea! Veţi dice că Constiţu- 
țiunea le dă dreptul, și că dreptul este da- 
torie; v'am combătut acâstă teorie. Veţi 
dice că nu aveţi lege; susţin că aveţi; sus- 
țin că Constituţiunea nu vă împedică de 
a le aplica legea.
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Susţin că precum Senatul şi Cameis, 
care represintă interesele ţăre! și morale 

„şi financiare, ati dreptul să dică: cum dăm 
Sta soldatului ca să apere ţera de duș- 
manif din afară, asemenea dăm Isfă şi pro- 
fesorelui, pentru ca să apere națiunea de 
dușmanii din întru : de ignoranță. 

Precum dară țâra cere de la soldatul 
săii să 'și facă datoria, precum cere de la 
judecător să dea justiție, asemenea ea are 
dreptul și datoria să câră de la învățător 
ca să'și îndeplinâscă misiunea pentru eare 
este plătii, ca să țină scâla ; etă ce Con- 
stituţiunea. âtă ce legea, 6tă ce dreptatea, 
tă ce bunul simţ, 6tă ce moraliţatea cere 
și reclamă! Nimie mat mult, nimic mai 
pucin, acâsta numal vreaii eii, ca profeso- 
rul să fie profesor ! Și din acâstă cestiune, 
uă mal repet, nu vreaii să fac uă cestiune 
politică, nu vreaii să fac vă politică de 
luptă, uă cestiune ministerială. 

Interpelaţiunea mea nu are de senp, uă 
declar sus și tare, să aducă uă schimbare 
în guvern, să aducă la putere persâna mes, 
sai partitul mei. Mat dăună-di am vădut 
într'un jurnal uă declaraţiune de un număr 
de deputați, susţinând că eii fa oposiţiu- 
ne În speranţa numai să ajung la un scop, 
când ei nu sunt de loc șef de partită. Nu 
D-lor, acâsta nu este în intenţiunele mele. 
Numai hatmanul Velişcanu în Iași și Chi- 
miţă în Bucureset, numa! el ar putea dice 
că sunt şefi de partite! Nu întră în de- 
prinderile mele de a mă lăuda pe sine-mi, 
de a 'mi atribui titluri ce nu am și nu vo- 
ese a avea. Nu m'am lăudat dară nici uă 
dată, că represint un partit, că sunt șeful 
unvi partit; am dis numa! că ei, membru 
din partițul naţional-liberal, că ei mem- 
brul comitetului de la Mazar-Paşa, că ei 
membru în comitetul de redacţinne a Ale- 
getoruluă liber, am de datorie de a da stri- 
gătul de alarmă pentru greșâlele ce co- 
miie pariitul liberal ajuns la putere; şi 
tot ea alare am dis și repet că Universi- 
tatea de lași este în decadență! Atât am 
dis. Nu sei ei ee sunt şefii de partite? 
Ei sunt sclavi! partitelor lor, ba a fie-că- 
muia din partit; şi ei în viaţa mea nu am 
fost selav. | 

Fracţiune liberă şi independentă ei 
sunt adevărat; eii nu sunt şeful nimenut, 
sunt şeful meă! M5 represint pe mine, ide- 
ile și convincțiunile mele ! Vreaii bine 
pentru ț6ra mea, și dară am dreptul de a     

combate ceea ce cred că este răi pentru 
tera mea. În cestiunea Universităţei din 
lași, am dreptul să ridic glasul mei, nu 
numai ca fie-care din locuitorii acesţei ță- 
TĂ; dară ea eonfondator al acestei Univer- 
sități am şi dreptul special și datoria spe- 
cială de a vă întreba: ce ați făcut cu fiica 
lut Alexandru I6n 1? Şi uă-dată acâstă în- 
trebare făcută, nu cer alta de cât ea, eon- 
form legei, profesorii să fie chemaţi a-și 
îndeplini îndatoririle lor. | 

Nu voesce răi nimănui; nu resping, nu 
prigonese pe nimenea. Dacă m'am întins 
în diseuţiune, este pentru că D. ministru 
pare că voesce a primi faptul, că un pro- 
fesor de Universitate pâte cumula chiar 
funcțiunile cele mai incompatibile, de e: 
semplu acelea de inginer sai agent. Alt- 
mintrelea nu înţeleg promisiunea ce ne 
face de a ne veni cu un project de lege 
pentru înființare de agregați. Uă declar 
d'inainte, că vol combate acest project; şi 
sunt încredinţat că însu-și D. ministru da 
finance va fi alături cu mine în cestiunea 
acesta. Necontenit ni se vorbesce de în- 
dreptarea financelor, de necesitatea de a 
face economii, de a nu spori cheltuelele; 
şi 6tă acum că D. miuistra de instrucţiune 
ne mai pretinde crearea unul noă paragraf 
budge!ar „Corpul agregaţilor“. 

Apoi, D-lor, D. Chițu nu s'a găndit că 
şi agregaţil se pot alege senatori şi depu- 
taţi, căci și aceștia vor ficetăţeni Români; 
şi prin urmare vor avea și ei dreptul d'a fi 
aleși ; şi atunel unde am adjunge? 

Legea instrucțiune! publice, D-lor se- 
natori, nu prevede suplinitori; și chiar de. 
S'ar cere, ei în fapt, mai ales la Universi- 
tatea din lași, nu se vor găsi. In adevăr 
dacă într'uă ţeră este lipsă de lumină, de 
inteligenţă, acesta es e la noi. Avem atâta 
greutate, și D. ministru uă scie acâsta și 
mal bine de cât noi, de a găsi însuşi pro- 
fesori titulari; greutatea ar fi şi mal mare 
dară dea găsi și agregaţi. Nu văd, prin 
urmare în înfiinţarea de agregaţi, speranţa 
ca profesori! să'și facă datoria. D. minis- 
tcu instrucţiunii publice, în sprijinul a- 
gregaţilor, ne citesă Germania și alte state , 
înainţate, acolo unde este focarul civilisa- 
țiunei Jumei întregi. EI D-lor! Arătaţine 
că şi în România avem ilustraţiuoi cari se 
fiă luceferi și la cathedră și la tribună, și 
atunci, D-lor, eii voii fi cel ântâiii care 
voiii propune să * încununăm cu dafini și
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tot odaţă să le dăm şi agregaţi; dar cât 
suntem departe de a ne afla într'uă aseme- 
Bea frumâsă stare de luermi. 
„Onor. D-ni senatori, după legea ins- 
irucţiunei publice, profesorii 'şi fac sin- 
guri oxariul prelecţiunilor lor. Așia fiind, 
întreb pe fie-care profesor de bună ere- 
divță — şi sunt mulți forte respecta- 
bili , forte de bună credință — 71 în- 
treb, die, când își face orariul, când ei 
pune numai 3—-4 ore pe săptămână, o face 
el acâsta (licânda'și: "mi stabilesc numal 
trei ore de activitate pe săptămână pentru 
că în cel alţ timp am să fii advocat, am 
să fii „judecător ete.? Nu. Ci fie-care şi 
dice: 'mi hoţărese numat trei ore de pre- 
lecţiuni, pentru că din nenorocire nok n'a- 
vem acele midloace pe cere le at profesorii 
in alte țări, nu avem literatura speciali- 
tăţei nostre; trebue singuri să ne adunăm 
materialele cursului din alte limbi, trebue 
să traducem, trebue să adaptăm la inteli- 

„_ ginţa studenţilor noștri matesia, speciali- 
tatea nâstră ; trebue chiar să creem uă lim- 
bă sciinţifică. De aceea profesori! noștri, 
pe iîngă orele de prelecţiune, trebue să in- 
trebuinţeze un număr induoit de ore spre 
a se pregăti pentru prelecţiuni. 

D. Chițu, carele a fost in Universitățile 
germane, scie că profesorele Thiebaut fă- 
cea trel ore pe qi de Pandecte; la nof nu 
este așa, și nu pâle fi așa. Ei nu blamez 
deră, că sunt numa! trei ore pe septămână 
afectate ocupațiunei unu! profesor, pentru 

„că cred că la nci un profesor nu pâte să 
dea mai multe prelecţiuni, având nevoie el 

. însuși să'și studieze materia; d6ră când 
vEd că unii profesori își intrebuințeză in- 
tervalul ce le permitiă prelecțiunile, nu in- 
tru a studia, întru a se pregăti, dâră pen- 
tru a fi funcţionari, a fi membri la Curte 
şi la Tribunale, cart reclamă 7 şi 8 ore pe 
di, că apol tot aceşti D-ni mai primesc să 
fie şi suplinitori al altora eark legiferă in 
parlament legile ce ei apoi le calcă ea pro- 
fesori, eă sunt atunci in drept de a sus- 
ține, că chiar prelecţiunile ce le țin nu 
sunt de cât uă ironie; Dâră văd, că dupe 
raportul secretarului Universităţei din Iași, 
intr'un intreg semestru, onor. D. Urechiă 
n alipsit ca profesor titular de cât de două 
ori, și ca profesor supleanţ iarăși numal de 
ducă ori, [n faţa acestor afirmaţiură, rog - pe D. ministru de justiţie să câră de la președintele Curţei să'i dea lămurire dâcă 

  

  

D. Urechiă ca magi strat îşi făcea datoria, 
și dâcă n'are lipsiri; și dâcă se va cons- 
tața că D. Urechiă n'a lipsit de la indato- 
zirile sele de magistrat, atunci să fie în- 
credinţat colegul sei de la Culte, că ab- | 
senţele profesorului sunt mult mai mari 
de cât sunt arătate da secretarul Univer- 
sităţei. Și acum fac apel la experienţa 
D-lui Chițu, să spună insuși decă creerii 
celei mai vasts inteligenți pot esncaps ea 
un om in starea acţuală a culturei și a li- 
teraturei nostre să p6tă fi în posiţiune să 
țină două catedre, din cari una pentru uă 
materie pentru care nu este competinte, 
— Financele și economia politică — şi 
pote să fie tot-d'uă-dată și bun maglstraţ. 
Activitatea cresrilor este ea uă lucrare 
manuală, este ea acea ocupațiune care 
constă în a intâree uă rotă 12 ore d'arân- 
dul? Sunt pucine. geniuri cari pot aşi 
ține inteliginţa într'uă mişcare de 12 ore. 
Acestea chiar sunt rari; un secol nu nu- 
mără de cât trei, patru asemeni geniuri; şi 
negreșit că ele nu se vor găsi tocmai la 
Universitatea de la Iași (ilaritate). 

Na se discută aș», D-le ministru; mat 
bine veniţi francamente și diceţi: D-lor 
senatori, este un reii, îl recunose cu D-vy;; 
dEră n'am avut curagiul de al lovi singur, 
— ca să nu primese votul de blam al Se- 
natului — cum am vădot că aii păţito D. 
Maiorescu și Tell. Să ne unim dâră cu toţii 
și impreună să indreptăm râul! — Ati so- 
cotiți că acest Senat, care sub t6ie guver- 
vele a dat dovedi de dragostea, de sim- 
patiele ce hrănesce pentru învățământul 
publice, carele a lovit petoţi acei miniștri, 
cari 'și ati permis de a lovi lumina și vii- 
torul naţiunei, socotiți, că acest Senat nu 
va înțelege acest limbagii, și impreună 
cu D-ystră nu va lua tâte măsurile spre 
a vă punein posiţiune de a putea reprima 
tote resistenţele ilegale ? 
„In adevăr, D-lor senatori, ce este uă U- 

niversiţate ? 

Universitatea este uă colectivitate inte- 
leetuală pusă in capul invățămâatului pu- 
blie, este uă asociațiune de profesori și 
de studenţi. Când studenţii lipsesc, pro- 
fesorii numa! consţitue Universitatea; când 
profesorii lipsesc, studenții n'aii ce mal 
face la Universitate; și prin urmare nu mai 
esistă acea colectivitate intelectuală, care 
esie pusă de lege ca corână, ca farul de
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lumină al culturei unei naţiuni! Ei v'am 
arătat D-le ministru, ea în Iași, suntţ, pot 
fi stadenţi ; arătaţimi acum şi D-vostră că 
sunt acolo profesori ! Și nu cu D-nii Răş- 
canu, Roşu și Urechiă, fiind judecătorii şi 
suplinind și catedre streine veţi putea fa- 
ce ca Universitatea de: laşi să fie avan- 
garda Romanismului! Ia loc de a veni cu 
projectul D-vâstră de agragați—căci aceş- 
ţia ati să fie și mai pucin apți de câ 
profesorii actuali, — veniți mai bine cu 
un project, prin care să cereti de la na- 
țiune mijlâce, nu numai de a face ca pro- 
fesorii actuali să remână 12 Universitate, 
dâră incă ca să daţi acestor Universităţi 
noui forţe, ilustraţiuni reala cari astădi îi 
lipsesc! Daţi d&ră profes :ri 6ră nu agregaţi. 
Onor. D. Orescu avea dreptul să na spună: 
Jaati sâma : profesori! ia noi nu sunt ea in 
Germania, ca în Frântia, trebue să le daţi in- 
voire dea se deda şi la alte ocupaţiuni. 

Pentru ce? Pentru că in adevăr el: naă 
pablicul acela numeros care se găsesce in 
statele inaintate şi cari măresce mijlocul 
lor de vieţuire in mod de și moderat, dâră 
inedstulător ; sciința nu este cultivată, a- 
preciată în România «a in Francia, ea în 
Germania. Aşa este, D-lor; dară aso'o, 
chiar profesorii de la Universitatea dia 
Berlin, totuși nu se ale senatori saii de- 
putaţi de cât prin escepțiuni. Este lucrul 
cel. mai rar de a vedea profesori de la 
cele-alte Universiţăţi germana consimţind 
să mârgă la parlamentul din Berlin! — 
Mai mulț incă la Lipsea, a căreia Univer- 
sitate numără studenții cu miile, și undeeste 
și Inalta Curte de Casaţiune pentru proce- 
esle comerciale din i6ţă Germania, intrebe 
D. Chiţa decă un membru de la acea curte 
vrea să sa facă şi profesor, seii dâcă ua 
profesor de la Universitate a solicitat vre 
un post la acel mare ţribuaal al justiției 
comerciale? — Ei nu sunt din aceea cari 
susțin că numai cu şâse mil franci pâte 
un profesor să irăâscă, şi acâsta mal a'es 
in lași, unde profesorii nu sunţ in posiţiu- 
ne ca în Bucuresci de a găsi a doua ocu- 
paţiune compatibilă cu profesoratul, cu 
i6te că mijlocele de vieţuire, suat mai u- 
şore de cât in Bucuresci. Eii deră cred că 
posiţiunea profesorilor din Iași trebue ina- 
bunătăţită, și cred incă că insuși Senatul 
nu s'ar opune să le sporescă avantagele 
materiale, cu condițiune insă ca apoi să 
fie profesori. o     

Apoi, D-lor, cum găsiţi că 6menit, cari 
nu sunt mulțumiți cu 6 mil franci de a 
trăi acolo, une ati domiciliul stabil, unde 
aii familie, unde ai prin urmare și alte in- 
demănări, pot a sa depărta mai multe luni 
de la centrul ocupațiunilur lor, că pat să 
orănduâscă și supleânţi și săi: plăteseă 
din acei șese mil lei ? Cu ce deră mal re- 

__mân sprea putea veni in Bucuresci şi a 
juca rolul de lsgisiatori ? 
Vin acum, D-le ministru, a indrepta 

simţul cuvintelor mele, dise de mine, când 
am susţinut că precum este episcopul le- 
gat s6ă chiar cununat eu miresa sa spiri- 
tuală, cu episcopia sa, tof aşa un adevărat 
profesor trebue să fie până la morte ns- 
deslipit de catedra sa; de aceea, când un 
episcop more se și dice că episcopia sa 
a remas văduvă. Cunose episcopi cari n'aii 
voit până la morie să se desparţă de episeo- 
pia lor, ehiar când li se oferea Metropolia. 

Asemenea trebue să fie și profesorul in 
regulă generală, ea datorie morală. Uă es- 
cepţiune insă esistă. Acesta este privitore 
la. represeniaţiunea specială a Universită- 
ților in Senat. Recunosc că aci profesorul 
aleg are datoria de a veni in mijlocul nos- 
inu. Deră și aci 6tă cum se petrec Iueru- 
rile în colegiul elecţoral al profesorilor, 
Aceștia se adună și se consultă pe cine să 
trămită în Senat ? Care este acel profesor, 
nu numat cel mai inteliginte, cel mai in- 
dependent, dâră şi acela care prin posi 
țiunea sa da familis, de avere, pote să pri- 
mâscă mal ușor acestă sarcină? Și atunci, 
6re socotiți că aleg pe acesta, având ochii 
inchişi, fără să'! intrebe decă pote priimi 
acâstă misiune onorabilă ? Socotiţi că decă 
onor. D-nu Cobălcescu nu vrea să tină in 
mijlocul nostru, profesorii L'ar fi putut sili 
să vină ? 

Apol deja nu avem câțe va esemple, ca 
profesori! aleși din partea Udiversităţei să 
fi refusaț mandatul ce li se da; și atunci 
colegiul profesorilor aii ales pe altul? 
Apoi de ce: profesorii, cari se aleg in alte 
colegiuri unde nu aii măcar nică acâstă in- 
daţorire morală de a priimi un mandat nu 
ustză de liberul lor arbitru spre a refusa? 
Noi, din contră, îi vedem alergând cu gu- 
ra căseată dupe alegători. Așa fiind de ce, 
D-le ministru, să ne jucăm cu asemenea 
pretenţiuni spre a nu indrepta răul? Este 
un pericol naţional dâcă Universitatea de 
Iaşi va merge cum este astăzi. Acesta tre-
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bue să uă recunâsceți și D-vâstră, Dică 
este un re, a qis representantele Univer- 
sităței din Bucuresci, este că s'a făcuţ uă 
n*dreptate profesorilor, că, in contra legel 
li s'a tăiat sporirea salariului in confor- 
mitate eu gradaţiunele ! Da, sunt și eii cu 
D-vostră ; recunosc şi eii că, contrar legei 
și nedrapt s'a făcut acâstă oborâre a gra- 
daţiunei. Dâră reeunâserți şi D-vâstră, că 
precum reii se face de se taie dreptul la 
sporirea sularielor, tot aşa este răă când 
profesorul lipsesce de la catedra sa. — 
recum națiunea qice ostaşului: fi! ogten; 

magistratului: fit magistrat, n'are ea drep- 
tul să dică și profeserulvi: fii profesor ? 
Națiunea face sacrificii ca să fii conduce- 
torul civilisaţiunei române. Națiunea dâră 
are drept să dică acestor profesori: Fiţi alt- 
fel de cum ați fost până astădi (aplause). 

Aceste adevăruri, se pare, D. minis- 
tru, nu că nu le reennâsee, dâră că nu vo- 
esce a le mărturisi in public. De aceea vă 
măr:urisesc eii că sunt forte întărîtat, pentru 
că nu asceptam asemenea respuns îatorto- 
chiat din partea D-lui ministru al instrue- 
țiunei publice ; şi dâră ca să mă pot stă- 
pâni, sunt silit ca să beaii un pahar de apă 
(Ilaritate). 

N'am găsit desvinovăţire pentru amicul 
meii D. Chițu, de cât numa! în scusa sa că 
voesce ea un gentileman să ferâscă de un 
blam pre niște 6meni cari sunt profesori, 
MB voiii mărgini dâră fn o moţiune care nu 
portă un caracter politie, mărginindu-ne 
numai a cere îndreptarea răului pre calea 
legilor în ființă, dâră declar că dâcă se 
va pure discuțiunea pe un alt teren, pe 
terenul politie, atunci și ei % voit urmări 
pre D-nii profesori, afară din Universitate, 
de exemplu în programul D-lor ear des- 
minte programul partitului naţional și li- 
beral ; % voiii urmări ma! ales în mijl6cele 
ce le întrebuințeză spre a pune în lucrare 
programul D-lor. O mai declar încă odată, 
că în cestiunea Universităţel nu urmăresc 
pre Gmenii politici, chiar find adversari! 
mei; nu urmărese decât pre profesori! 
cari nu și fac datoria; şi aci nu disting 
nici pe amici, nici pe inamici! opiniune- 
lor mele. Eă nu fac din acâstă discuţiune 
uă cestiune politică, și încă mai puţin uă cestiune ministerială ; nu blanez nici un minut nici chiar acte ministeriale, și din toţi câţi aş blama mat puțin este D. Chițu, pre carele cu tâtă indulgenţa sea pentru 

  

  

cele ca se petrec în sedlele de peste Mil- 
cov, îl proclam un zelos apărător al des 
voltării naţionalităţi nâsire nu numat aici, 
ci și peste hotare. Ei cred dâră D-lor, că 
D. Chiţu îndelung nu pâte să sufere ac€- 
stă stare a Universităţii din Iaşi; ii cred: 
că D-sea va recunâsce, mal cu s6mă, că u- 
nul om carelea pus uă petricică câţ de mică 
la acel edificiii, nu este permis să vâdă 
cu nepăsare în ce stare ai adus pasiunile 
politice Universitatea de Iași; căci tăcândel 
ar legitima încercările cedeja să facii pen- 
tru distrugerea ei. Deja sa vădut în.Ca- 
meră glasuri car! cereaii desfiinţarea ei, 
cel puţin în parte. D. Fleva a ceruţ să se 
Btergă facultatea de litere. , 

D. ministru instrucţianei publice. 
Am apărat'o. , 
î D.Kogălnieeanau. Altul a dis să nu sein. 
ființede facultatea de theologie, şi altul 
chiar a daţ a înţelege necesitatea desfiinţă- 
rei Universităţei! Dâră acesta nu va fi! Nu 
noi senatori de peste Milcov, dâră Senatul 
întreg, am ferma convicţiune, nu va per- 
mite să se suprime Universitatea de Iași, 
D. ministru; şi nici măcar să se stirbescă. 
Și nu eti voiii dice envântul bisericii, câ 
un pom cara n'aduce rde să se taeși să se 
arunce în foc; nu ei voiii face acâsta cât 
voiii trăi. Din contra câţ inima mea va 
bate, voiă stărui ca Universitatea de Iași 
să se ridice la înălțimea misiune! sale, 
cum o voia fondatorele ek, că așa să fie 
avan-garda Românismulu!! (aplause). 

Etă pentru ce, D-lor senatori, vin cu a- 
câstă moțiune, pe care am îmblânaito 
dupe vederile mai multor D-ni senatori. 

Imi permit a v'o ceti : 

MOȚIUNE 

Senatul ascultând esplicațiunile D-lui 
ministru al instrucţiunei publice. 

„Av6ud în vedere abaterea de la îndato- 
rirele lor a mai multor profesori de la 
Universitaţea de Iași, cart prin libera lor 
voinţă imbrăţișând cariere și ocupaţiuui 
ce I pun în imposibilitate de a'și înde- plini misiunea profesorală, şi așa ati adns 
drept resultat decadenţa sus disului insţi- 
tut de invățământ ; 

Regretând acestă decadenţă a Universi- tăţii de Iași, invită cu tot dinadinsul pre ministrul instrucţiunei publice, ca fără întârdiere să aplice disposiţiunile din arţ, 10, 390, 396, 398 din legea instracţiuney
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publice, în privinţa profesorilor de la qisa 
Universitate, cari aii părăsit catedrele lor 
şi astfel compromit viitorul unei îatregi 
generaţiuni. 

Tot d'o-dată, asteptă şi reclamă cât mai 
curând presentarea unui project de lege 

având de seop reorganisarea și complecta- 
rea Universităţei de laşi, astfel că acest 
mare institut de invățămat suțerior se 
corespundă la trebuințele materiale și in- 
telectuale ale României de sus; și trece 
la ordinea dilei.“ 

Şedinţa din 4 Februarie 1877 

D. M. Kogălniceanu. D-lor senatori, 
când am intrat în desvoltarea interpela- 
ţiunei mele, de la îoceput am dec'arateă 
scopul interpelărel era dea arăta ţărei, 
guvernului şi Senatului, starea deplorabi- 
lă în care se află Universitatea din laşi; 
este causa că de 10 ant urmâsă un proces 
între cel cari voesc ca profesorii să fie 
profesori, și între acel eari voeso ca cele 
mal multe catedre să fie sacriâcate man- 
datului de representant al naţiune, func- 
țiunilor publice şi altor felurite ocupaţiu- 
nY, cari ati adus latristul resultat ca Uni- 
vergitataa de lași, încet încet, ţeeptat 
treptat, a ajuns a fi uă Universitaţe cara 
nu 'şi găsesce păreche în țâtă lumea, adi- 
că uă Universitate fără profesori și prin 
urmare fără studenți. M'am silit, onor. 
D-ni senatori, să degagea acâstă discuţiu- 
ne de ori-ce sar putea să se privâacă ca 
uă campanie politică fatreprinsă saii con- 
tra acelor profesori, sai contra guvernu- 
lu. Cu părere de răii dâră am vădut alaltă 
ieri sâră pe D. prim-ministru, că a lăsat 
de uă parte cestiunea în re, cestiunea spe- 
cială, și din răspunsul ce n datorea a fă- 
cut un program politie despre modul stă 
de guvernare, despre trebuințels în care se 
află națiunea, despre interesul de a ae uni 
tote forţele ei spre a face faţă pericolelor 
din întru și din-afară. Cu ae6stă ocasiune 
ne-a mal spus cum s'a format noul D-sale 
minister. lu faţa declaraţiunei D-lui! prim- 
ministru de alaltă-ieri am declarat că "mi 
păstram tâtă libertatea de a răspunde la 
timp, şi 'mi! făceam reserve formale în pri- 
vinţa celor spuse de D. I. Brătianu. 

In adevăr, în cestiunea formărel minis- 
terului D-lui Brătianu, în cestiunea cum 
pote acestei țări să dea pace şi îrfrăţire, 
atât de trebuitâre în facia pericolelor, fie- 
care din D-v6stră, şi mai ales fie-care par- 
tit, fie-care grup, are dreptul și chiar da- 
toria de a 'și spune cuvântul. De aceea, 
cât pentru mine ţin a declara, că eiinu îa- 
țeleg de loc să denatured astă-qY cestiunea 
Universităţet ce eaţa la ordinea diler, și să 

  

  

face uă luptă politică din uă luptă făcută 
în special pe tărâmul instrucţiunei publi- 
ce, unda 16ie partiturile, toţi 6menii de bi- 
ne cari ţin la un viitor pentru acâstă ţeră, 
trebue să fie alaturea cu mine. Nu voese 
astă-di să face politică, şi încă mai pucin 
polemică politică. Ravin deră la cestiu- 
nea care formâsă objeetul interpelărei mele. 
Revin la Universitatea de Iaşi.— D-lor, de 
la 1866 înedee esistă uă stăruinţă continuă 
din partea unora din profesori! Universi- 
tăţel de lași, ca să pâiă dobândi dreptul 
de a nu fi la catedra lor, puindu-sa când 
îa dosul Coustituţiunei, când în dosil ce- 
rerel de a se fafiinţa așa numiţi suplinito- 
; sati agregaţi pe care legea nu i preve- 
de. Mai mulţi ministrii sai ocupat de a 
vindeca acest răi, și de proporţiunile cres- 
cânde ce anual lua acest răi. EX aă şi luat 
unele măsuri în contra răului ; din nsnoro- 
cire el ai luat măsuri îa mod violenţ şi 
neînvoite da lege; și de aceea Senatul nu 
uă-dată a lovit pe aceia cari s'aii atins de 
instrueţiunaea publică, chiar cu iutenţiuni 
bune, a lovit pururea ps aceia cari jieniaii 
drepturile profesorilor. Scotiam dâră că 
a venit fimpul, ta facia răului crescând, 
ca Senatul să lovescă acum şi pe acel pro- 
fesori, cari nu 'și fac datoria lor; căci, 
D-lor nu pot avea numai drepturi dâră 
trebue să aibă şi îndatoriri. 

Am făcut deră acâstă iaterpelare, mai 
ales când am vădut că Universitatea de 
lași este ameninţată în basels ei fandamen- 
tale, nu numal prin inimicii din întru ci și 
prin ercarea Universităţei de Cernăuţi, care |, 
este creaţă cu scop mărturisit de a ră&s- 
pândi radele germanismulni asupra state- 
lor vecine și mai cu s6mă asupra statului 
Român. Când dâră am cerut Senatului a- 
doptarea de midldee spre înlăturarea pe-, 
ricolului, am luat de esemplu Francia, 
Francia care este tot-d'a-una înaințea mer- 
găi6re a nâstră, care în nenumărate rân- 
dară ne-a arătat drumul ce ţrebue să '] ur- 
măm, ca să aducem ţâra și națiunea n6s- 
tră la gradul de civilisaţiune și de mărire



care ni se cuvine nout, popor latin aşedat 
de sacoli la gurile Dunărei! E4ă ce a făcut 
Prancia fatr'uă situațiune analogă. Când 
Germania a luat Franciei Alsacia şi Lorena, 
cea d'ântâiii oeupaţiune de îngrijire a gu- 
vernământului german a fost ea facultăţile 
fiancese din Strasbourg, să le prefacă, res- 
tatornicind vechia Universitate germană 
din Strasbourg, undea învățat G5:he. Gar- 
mania întregă a aplaudat la acâstă măsură 
mare ; ea 'și-a trămis profesorii săi. col 
mil ilustri la acestă Universiiate, şi bi- 
blioteca arsă în timpul asediului Stras- 
bourgului a reînviaţ, ea bibliotecă germa- 
nă, de patru ori mai mare de câţ fusese în 
timpul guvernului francs. 

Ast-fel forțela intelectuale cele mal masi 
ale Germaniei s'aii pus la disposiţiunea 
Universitaţei germane din Sirasburg. Ca 
a facut Francia? Francia, în facia avan- 
gardel germanismulul, a opus uă avan- 
gardă a naţionalităţei francese, a inteli- 
geuței franeese; din facultățile de la Naney 
a făcut ânt6iele facultăţi ale Franciei, ast- 
fel că aceste facultăţi sunt în stare de a sa 
lupta cu Universitatea veche germană din 
noi restaurată la Strasburg! 

Când guvernul austriac, ca să celebrese 
centenarul luărei Bucovinei, a dat Buco- 
vinei un centru al sciinţei și culturei ger- 
mane, a înfiinţat Universitatea Frantz Iosef, 
care de abia trăește de doui ani și deja 
strălucește pe orisonul seiinței germane 
ca un lucefăr; când Austria 'și trămite în 
(ernănţi profesorii cei ma! buni cari de pa 
acuri aii făcut un nume acestei Universităţi, 
prin opere ee deja însemnesă în literaţura 
gormană; când bibliotecela cele mai mari 
ale particularilor, care vină îa vândâre, se 
cumpără de guvernul austriac pentru Uni- 
versitatea Franiz Iosef, de esemplu bibli- 
oteca lu Palacki; negreşit că datoria Ro- 
mâniei,. adieă, a Senatului, şi a Camerei, 
şi a guvernului, era și este ca și noi. să 
facem din Universiţatea de lași ceea ce 
Francia a făcut din facultăţile de Nancy! 
Când, ceea ce am on6:e să ră spun, este 
atât de simţit, că încă sub ministarelo 
precedente, și onor. D. Orăscu, şi D. De- 
șliu, și D. Ionescu, și opiniunea publică 
10tă qicea: este un pericol naţional îa 
Moldova ; spre înlăturarea sa trebus să da- 
cem acolo inteligenţa ! Iaşul trebue să da- 
vie scaunul seiinţei, focarul inteligenţei 
Române! Acesta a fost vocea nu numai a 

  

  

Senatului și a Camerei; sunţ îcredinţaţ 
că a fos:.vocea ţărel îatreg!, a naţiunei îa- 
îregi, şi nu numai a națiunei din România 
liberă, ci vocea națiuaei române din ort- 
ca țeră une sunt Români (aplause), : Ne 
am întrebat, deră, eu tuţii care este causa 
că Universitatea, în loe să mergă înainte, 
me:ge în decadanţă, și cu toţii am vădut 
că acestă eausă vine din două sorginți. 
Cea dântâiii este că guvernul 'şi-a tras 

„ochiul de d'asupra acestei Universităţi, şi 
al douilea, că profesorii. ai intrat în lup- 
tele politice, că profesorii s'aii aruneaţ a- 
supra ocupaţinnilor inzompatibile eu man- 
datul lor, că profesorii ai uitaţ, prin ur- 
mare, că mal sunt profesori, .aii eșit din 
viaţa profesorală, din acel inijloe ințelee- 
tual care la alte Universiţăţi, ale Germa- 
niei mai cu deosebire, esţe. îasuși . viaţa, 
este însuși esistenţa vieţei profesorale! Şi 
regret că D.:ministru de finance, care esţe 
unul din elevii distinși a! Univarsităţilor 
germane, nu este aci, sati ma; bine dicând, 
rsgret că D-sa este ministru și nu pâte 
vorbi ; căcă de ar fi simplu senator, sunt 
încredinţat că ar fi alături cu mine, pre- 
cum sunţ D. Orăscu și: D. Apostoleanu, 
cari, ca fil ai secolelor germane, sciii ce 
este viaţa intelectuală în Universitățile 
germane, unda studenţii și profesorii fae 
uă singură familie, unde studenţii și pro- 
fesorii trăese numal cu viața universitară ! 

Interpelarea mea n'a avut -alt scop de 
cât, să vă arăt activitatea inţeleetuală din 
Universitățile germane, care, întrsdusă fa 
Universitatea de Iaşi, ar fi de ajuns spre 
ai da.viață, putere şi progres. Dâă, din 
nenorocire, acâsia nu este, şi eeea.ce esta 
mal trişt şi mai îngrijitor este că mulți 
din profesorii acesţei Uaiversităţi nu yo- 
ese nică a înţelsge răul, -nici a adues.re- 
mediă. | a 

la adevăr, profesorii sustrăg6udu-sa de 
In eatedrele lor, sub diferite pretexte, adică 
primind alte ocupaţiuni; resultatul fatal 
este căinumărul studenților șe împucinqtă 
necurmai. Aceşta faca că am vădut, 6meni 
cu idei opuse,. unii radicali, şi alții con- 
servatori până la esees, cari ati îaceput a 
veni la aceeași conelusiune, și a dice: 
„Uni versiţatea de lași nu produce nimic, 
la ce dâră cheltueli zadarnice pentru în- 
treținerea că?“ Agt-fel am vădut. reela- 
mându-se deja stergerea câad a unei ca- 
tedre, când a alteia. Sub D. Majorescu se
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propunea Înlocuirea a două facultăţi prin 
uă așa disă sc6lă politeenică. Sub minis- 
terul actual, anul acesta, s'aii făcut propu- 
neri în Cameră pentru ștergerea facultăței 
de litere din Iași, sub cuvânt că ea nu are 
studenți. Cum aţi v&qut, D-lor, lunga mea 
desvoltara n'a avut alt scop de cât a des- 
văli rana, şi a vă ruga să vă gândiţi se- 
rios că ţrebue să se facă ceva pentru re- 
mediare, 

Onor. D. ministru at instruețiunei pu- 
bliee, îngrijat de moţiunea mea, sosotesce 
că eti voiă săl pun pe panta pe care ai 
alunecat D. Tell și D. Majoreseu; deră se 
înșetă; şi ei sunt cu D-sa să nu ia măsuri 
estra-legale şi draconiana în contra acelor 
profesori căleătoră îndatoririlor lor. Ei 
n'am cerut şi nu cer acâsta, căci nici Se- 
natul nu voesce să Jovescă în dreptul pro- 
fasorilor. Nu Senatul, care în două s6adari 

"a obligat două miniștri (eari se tașelaă de 
mijlâee, d€ră care vedei răul ca şi no]) 
să fie în legalitate, -.- nu acest Senat va 
csre să se jienescă drepturile profesori- 
lor. Dâră când maturul Corp a venitși a 
restatornicit drepturile profesorilor, el a 
înţeles că, acolo unde sunt lrepturi, sunt și 
datorii ; că, prin urmare, profesorii trebue 
să 'și facă datoria, și că, dâca el nu și fae 
datoria, guvernul se cuvine săi chema la 
pădirea legei. - 

Ara arătat, cum îaţelegz eii, acâsta; am 
susţinut şi susțin că legea actuală a in- 
strucțiunei publice dă guvernului măsu- 
rile necesare pentru 4 face ca profesorii 
să se ție în lege. Acâsţă lege nu cere ca 
D. ministru să fie geandarmul profesori- 
lor cari nu 'și fac detoria; nu cere ea D-lui 
să destitue cu ușuriață pe cine-va, săl 
desbrace de drepturile sâle; dâră legaa 
cere ca profesori! de Universitate să fie 
cei d'ântâiii cari! să dea esemplni de în- 
deplinirea îndatoririlor lor, și câad D-lo: 
nu fac actsta, legea prevede în contră-le 
îndestule penalităţi. Este, D-lor, uă cate- 
gorie de profesori către care legea trebue 
să fie aplicată, mai cu deosebire, fără cru- 
țare; aceștia sunt profesorii cari sunt în 
capul instrucțiunei publice, profesorit de 
Universitate, și pentru ca acâsta? Pentru. 
că el sa cuvine să dea esemplul învățăto- 
rilor scolelor secundare și primare! 

Să'mi permită, dâră, onor. D. Chiţia 
nu fi de părerea D-sale, când dieeaalalţă- 
eri, ce ar păsa profesorului de Universi- 

  

  

tate a plăti uă amendă de 10 franci, când 
el sunt advocaţi, ingineri și altele. când 
ei aii atâtea mijlce da a avea avere? Face 
mult condamnările la nă amendă, căci, pe 
J6agă respunderea de babi, acâsta implică 
şi uă osândă morală. Nu vedam adesea 
înaințea tribunalelor 6meni bogaţi cari, 
pentru.uă mică greșeiă, pentru uă mică 
căleare de legi ds poliţie, sunt osândiţi la 
uă amendă de câţi-va franci ? Socotiţi Dv. 
că ei sunt loviți prin osândă de a plăti 
câţi-va franci, sai prin faptul eă sunt des- 
aprobaţi, că sunt loviți da uă osândă? 
(aplause). Ast-fel se va îatempla și cu 
profesorii ca nn 'și fac dstoria! 

Când un profesor de Universitate va fi 
osâudit de coasiliul academie să plătescă, 
enm dice legea, 10 sai 20 de fransi, nu 
credeţi, D-lor, că el va fi adânc lovit în 
adâncul inimel ? Nu cradsţi că aceata va fi 
da bun esemplu învăţătorilor da la insti- 
tutele primare și secundare? Şi cu atât. 
mai uşor D. ministru va fi pus în posiţi- 
une a aplica și acestora, pe calea legală, 
pedepsele prevădute de lege; și, din con- 
iră, dâcă profesorilor de la Universitate 
nu li se va aplica jegaa, ce trebue să dică 
învățătorii de la sedlele mai de js? Ce, 
tot muscels cela mici să pătimescă, și tot 
bondarii să nu sufere nimic? Apol, acâsta 

“esta dreptate, acâsta este egalitate ? Acâsta 
esta, în fine, legalițate? Câi peniru mine, 
sii socotese că, cu câţ eins-va este mal îa- 
vățat, eu câți cina-va este pus pauă treptă 
mă înaltă, cu atât el trabue să dea mai 
bane esample de supunerea la legi; când 
le caleă, cu atât mai aspra, trebioa 1 se 
aplica, legala penalitate (aplausa). 

Nu am esrut, dâră, D-lui ministru să 
facă ea alţii, să lovăscă fără logo şi fără 
milă. Am cerut și cer, ca D-sa să usaze de 
art. 396 din legea instrucţinazi publice, 
şi pe profesorii Universităţei de Iaşi, cari 

nu 'și fac dâtoria, săi trămită înaintea 
profesorilor Universităţei da Bac trasci; 
şi sunt sigur că profesorii ds Bucuresci 
nu vor hotărî, prin sentința lor, mortea 
Universităţei de lași ! 

Dâcă s'a făcut uă nouă îatâmpinars, și 
s'a dis că, prin ceea ca cer sii. adică ca 
profesorii de lași să rămână lipiţi de ca- 

tedrele lor, se creadă un privilegii în fa- 
vârea profesorilor din Bucurescă, căel 
atunci numai aceștia ar putea fi senatori și 
deputaţi.
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Privilegiul care 7] ati profesorii de la 
Universitatea din Bucuresci, '] are fie-care 
cetăţen ceara șâde în Bucuresci. Onor. D. 
prim ministru Brăţianu, când s'a ales se- 
natore în judeţul Dorohoiii, nu a avut 6re 
un privelegiii, care nu "1 are colegul stii 
de la colegiul al doilea D. Panait Casimir? 
D. Panait Casimir, este ţinut să vină în 
Bucuresci, să chelțuiască sute de galbeni 
cu deplssarea sa, pe când D. ministru nu 
are aceste cheltueli, fiind-că nu 'și părâse- 
sce domiciliul stii. 

S'a mai dis și repetat de alţii: Constitu- 
țiunea dă profesorilor ea şi altor cetățeni 
dreptul de a fi aleși mandatar; prin urma- 
re nu se pot împiedeca de la esercitarea 
acestui drept. D-lor, vam obosit cu refuta- 
rea acestei objecțiuni. 

Da Constituţiunea îu adevăr le dă acest 
dre”t, dar Constituţiunea dă şi membrilor 
curților şi. tribunalelor din Bucuresci, Iași 
și Craiova acest drept, să se al6gă depu- 
îați și senatori. Ei bine, D-lor, ce sar face, 
când spre esemplu toți membrii curței de 
apel din Iași" s'ar alege representanți în 
Corpurile Legiuitâre? Credeţi că ministrul 
jistiţiei ar sta cu braţele încrucișate? Ne- 
greșit că nu. D-sa ar trebui să pună pe a- 
cești D-ni judecători în posiţiunea să se 
rostâscăîntre funcţiune şiîntre mandat, și 
le ar dies: justiţiabilii suferă, justițiabilit 
să drept la justiţia țeret; sunieți dară da- 
tori a vă pronunța peniru care din ambele 
misiuni voiți să optați? Tot asemenea tre- 
bue să urmeze și D. ministru istruețiunei 
„Publice cu D-nij protesori. 

Insă se objeeteză: D. ministru justiţiei 
ar putea să o facă, pentru că judecătorii 
sunt amovibilă, €ră profesorii sunt nea- 
movibili! Și aci 6ră este vă erdre. 
Pentru că ori cine nu 'și face datoria nu 
mal rămâne neamovibil. Deosebirea este 
numai că D. ministru justiţei în 24 de ore 
pote înlocui pe acei magistrați, pe când 
D. ministru al instrucţiunei publice nu ar 
putea face acesta, de cât prin concursul u- 
nor instanţe anume determinate de lege. 

Apoi de ce se cred ei, și D-v. că numsi 
între profesori se găsesc capacități pro- 
prii de a se îmbrăca și cu alţe ocupațiuni 
gi cu alte mandate? Cum? In corpul magis- 
traturei n6stre, în numărul acei junime care 
s'a format şi care necontenit se formeză în 
școlele superidre ale Franciei și Germani- 
că, nu sunt și nu se pot găsi talenţe Și Ga 

  

  

pacități cari sa ptă a figura cu ondre ta 
Corpurile Legiuitore? Nu sunt și acolo 
simţiminte românesci? Nu pot și el aduce 
representațiunei nostre legislative lumini 
şi cunoscințe seri6se și folositâre? EX bine! 
Vedem noi mulți magistrați, usând şi abu- 
sând ca profesorii de dreptul eonstituţio- 
nal? Nu eunose nică unul dintre magistrați! 
noştri, carele usând de dreptul dat lut prin 
Constiţuțiune, să 'și fi părăsit fotoliul de 
magistrat și să vină în parlamentul din 
Bucuresci ca legislator! Cu atâta dar mat 
pucin, după opiniunea mea, ar trebui să 
uă facă acâsta profesorii de Universitate ! 
Pentru că lor, Constituţiunea le dă un drept, 
un privilegii, care nu '] mai ai nic! măcar 
vechii boeri Români. Boerii ati devenit sim- 
pli cetățeni; ei merg de votedă acolo unde 
1 duc averea lor, când.o ati. Profesori! de 
Universitate, după ce vot6qă în colegiele 
unde "i conduce averea lor, saă inteligința, 
sali calitatea lor de cetăţeni, apoi mai vo- 
164ă întrun colegiii special, fatrun co!e- 
giii al lor proprii; și aș: votând pentru a 
doua 6ră, 'și trămit în Senat un anume re- 
presentanţ, un special apărător al Univer- 
sităței! Dară că nu le adjunge profesorilor 
ca să aibă din sânul lor un anume repre- 
sentant în Senat, nu le adjunge să aibă și 
un ministru din mijlocul lor. Prin ur- 
mare ar trebui să și dică: avem do! repre- 
sentanţi al noștri, unul | avem în Senat şi un 
altul "] avem în guvern, cel alți dară să rămă- 
nema casă, să ne (împlinim aci datoria de 
profesori, să desvoltăm trebuinţele intelec- 
tuale ale junime! studidse, ale însuși viito- 
rului țărei? Nu! Nu ai făcut acâsta D-oi pro- 
fesori, ci toți aceia ce ati putut s'aă arun- 
cat în arena luptelor politice, ba chiar în 
arena â pasiunilor celor mat urâcise. 

S'a mal gis, onor. D-ni senatori, cum ct 
și în Germania și în Francia profesorii aii 
drept şi ua6qă de dreptul lor de a fi legis- 
latori; că și acolo sunt profesori cari în- 
deplinesc mandatul de representant a] na- 
țiunei. Adevăr în privinţa dreptului; erdre 
în privinţa faptului. Da! Legea esistă; dar 
d'asupra legei esistă morala și Cconsciința 
datoriei (aplausey. Et nu cunosc în parla- 
menţul Germaniei de cât dou profesori: 
cine sunt aceștia? Gneist și Vieirhoff, 6meni 
a cărora activitate și iniţiativă nu “şi gă- 
sesce pereche. Afară de ei, pote să mat fie 
doi, trei și atât a tot; pentru că profesorii 
În Germania, precum am mai declaraț'o, 
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înainte de tâte sunt profesori, şi apol sunt 
&meni politiei. Dar chiar aşa să fie, admit 
ca tâte Universitățile Germaniei 'și trămit 
în parlament profesorii cei mai eminenți. 
Insă se află România în condițiunele Ger- 
manie? Are România plelorul acela de sci- 
ința și de intelegenta pe care 'l are Ger- 
mania? Nu "1 are..... 

Am vădut sai mai bine dis, am citit 
mal alaltă-eri că unul din profesori dicea: 
Ce? D'apot Duruy, Villemain, Giuzot, Ju- 
les Simon, foţi aceștia de și profesori nu 
sunt şi în Corpul Legislativ.al Franciei.? 
Apoi, D-lor, pote unul din profesorii noșiri 
să se pună alăturea cu aceste ilustrațiuni 
ale inteliginţei Francese? Pâte cine-va pre- 
tinde că în corpurile nâstre parlamentare 
profesorii noștri adue a suta parte din ta- 
lenţele și luminele acestor luceaferi să ci- 
vilisațiunei moderne ? M& opresc aci cu 
comparaţiunea !.....+ 

Dar să lăsăm, D-lor, acele mari ilustra- 
țiuni ale Franciei și ale Germaniei să lu- 
mineza lumea prin geniul și sciinţa lor; 
noi să ne mărginim a cere ca profesorii 
noștri să lumineze măca: Universitatea “ 
pentru care țera 1 plăiesce. 

Așa dar, să fie bine înţeles ; eii nu acus 
pe ministrul instrucţiunei publice că a căl- 
cat legea; am dis numa! ea procesul Univer- 
sităței de Iașieste pendinte înaintea Corpa- 
rilor Legiuitâre de 10 ani, și am dis facă 
alt ceva, că 'mi pare răi că D, ministru 
Chițu, având înaintea sa precedentul D-lor 
Maiorescu și Tell se pune în dosul Cons- 
tituţiunei, și nu culâdă a se servi de ceea 
ce “i dă legea spraa opri răul! Ei bine, 
cine trebue să încurageda pe ministru, ca 
cu Consiituţiunea şi cu legea instrucțiunei 
publice în mână, să 'obțină ca acel profe- 
sori să 'și facă datoria ? Cine ? Inainte de 
t6te, după opiniunea mea, Senatul; și pen- 
iru ce ? Peniru ca în acest Senat sunt în 
mare parţe urmașii acelora cari ali înzes- 
trat'şedlele cu averea lor proprie. (aplause). 
Aici sunt bărbaţi cari de două ori nu aii 
lăsat pe miniștri, chiar cu cele mal bune 
intenţiuni, ca să se atingă de drepturile 
profesorilor; şi dar Senatul înainte de toţi 
are dreptul să dică sus și tare: am apărat 
drepturile profesorilor, acum am obliga- 
țiunea imperi6să de a cere, de a ordona ea 
şi el să 'și facă datoria, (aprobări) 

Pentru ultima 6ră, uă mai repet, D-lur 
senatori, nu am făcut și nu fac politică; cer 

    

  

numai ea, profesorii să stea lâ locul lor; nu 
fac cestiune de guvern; cer numai ca mi- 
nistrul instrueţiuue! publice să aplice mă- 
surile ce legea prevede în contra acelora 
ce se abat de la îndatoririle lor. După ce 
se va vota asupra moţiunel mele, voii cer- 
ceta altă dată ce fae profesori! afară din 
Universitate; şi eu ocasiunea înterpelaţiu- 
nsi D-lui Apostoleanu, voiti vorbi și des- 
pre cele ca privesee pa guvern. Astă-Q! 
îasă nu vorbesc de câi de ceea ce profe- 
sorii fae și de ceea ce trebue să facă în 
Universitate. Și D-lor senatori, atât de pu- 
țin am înţeles să fac politieă militantă în 
acestă cestiune, că eii n'am despărţit pe 
amicii mei de adversarii mel în Universi- 
tatea de Iași, căci toţi acel profesori cari 
Sunt în cesțiune, nu formeză un singur 
grup politie. D. Tzone nu sciii până a- 
cum, să fie de aceleși opiniunt politiei cu 
profesorii din Universitate cari aparţin 
fraeţiunei așa qisă liberă şi independin- 
tă! D. Ştefan Şandrea m'a onorat de irei ori 
cu votul săi în colegiul I de Roman! Aces- 
tea vi le die, spre a vă dovedi că n'am pus 
pasiune, ei numai adevăr, ei numai interes 
pentru sârta Universiţăţei de Iași! Și fiți 
bine îneredințaţi, D-lor-minișiri şi D-lor 
senatori, că ori câţ s'ar dice, ori câte obiee- 
țiuni mi sar face, ei am eonvicțiunea că sunţ 
glasul acestui Senat, ba chiar al naţiunei în- 
tregi în general și îndeosebi, sunt represen- 
tant serios al bătrânei Moldove,;când cer ca 
în locul scaunului Domniel pe care la pus 
pe altarul patriei, (aplause)săi ridicaţi sea- 
unul scînţei! (aplause, aprobări) tă ce car 
sii, 6tă ce cere Moldova întregă, nici mai 
mult nică mal puţie; şi dar rog pe D-nimi- 
niștri să bine voâscăa nu strămuta cestiu- 
nsa, să bine-voescă a îi încredințaţi, cum că 
Senatul acesta, şi eii în deosebi, n'am ac- 
centuat plângerea nâstră în mod de a ne 
pune în luptă cu guvernul. Luptele ndstre 
politice, le reservăm și le vom face cu 
ori-ce altă chestiune, nunaai cu acesta nu! 
Eiidin început am voit să degagedii Univer- 
sitatea de Iași de ori-ce crater politie, 
dorind numai ca din desbaterile nâstre, 
Universiţaţea să renască în puterea și în 
prestigiul săii, precum renasce fenizul 
din cenuşa sa; şi așa să devia ceea-ca ea 
trebue să fe, focarul luminelor, centrul 
inţeligenţei, avan-guarda Românismului 
la hoţarele României ! lată ce cred că ţera 
înţregă voesce ! Și de aceea sunt sigur că 
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la votul Senatului, Moldova întregă şi po- 
pulaţiunea din lași în deosebi vor dice ca 
un singur om: În fine am căpetat de la 
dreptatea Senatului ceea-ce reclamam de 
12 ani în zadar, ceea-ce mai mult de cât 
ori când, este uă mare trebuință, nu numai 
locală dar raţională. Onor. D. ministru 

„mal bine engetând, cred că va ţinea s6ma 
de discuţiunile care ati urmat de trei qile, 
În acâstă incintă, şi unde toți ne am ros- 
tit în același mod, adică că profesorii n'ati 
numai drepturi dar au și datorii, și că U- 
niversitatea de ași nu pote să remâe în 
starea degradată de astă-l. 
„D-lor senatori, ei fac parte din gene- 

rațiunea care se duce, însă în locui se 
înalţă uă altă generaţiune, generaţiune 16- 
nără, care după ce 'și ai făcut studiile 
reclamă acum şi un drept: să ne urmeze 
în misiunea nâstră şi să o îndeplinâscă. 
Esistă mai multe nuanţe în acestă genera- 
țiune, precum aii fostși în generațiunea 
nostră; unul din aceste grupuri se dis- 
tinge prin meritele membrilor să, şi a 
căra opiniuni trebue să aibă aprobaţiu- 
nea ministerului, fiind-că este coreligio- 
har cu membrii susțiitori ministerului, 
de 6re-ce are în capul săi pe fostul mi- 
nistru de justiție, pe onorabilul D. Euge- 
nie Stătescu ; acest grup a constituit uă 
societate compusă de mai mulţi tineri de 
sciinţă și de viitor: Uniunea Demoeratică. 
Ei bine, Uniunea Democratică, prin orga- 
nul săi, condamnă întoemal ca și mine 
purtarea acelor profesori, ba mai mult de 
câi mine. N'am obiceiul a veni cu mărtu- 
ria qiarelor; dar Uniunea Democratică re- 
presintă în mare parte generaţiunea libe- 
rală viitor ; iată ce acest diar dice: 

„Tot cetăţânul și mai ales profesorul, 
„are dreptul de a aspira dea deveni re- 
„presentanţ al naţiunei, membru al guver- 
„nului, ambasador, magistrat, ete,... Dâră 
porl-ce sarcină publică conţine us sumă 
„de obligaţiuni, pe care, cine primesee 
pâcea sarcină trebue să le îndepliaâscă, 
„sub clausă de a fi declaraţ nedemn în ca- 
„Sul contrarii, 

„Acesta este un principii de morală, pe 
„are nimeni nu '] pâte contesta şi care 
„nu suferă de cât escepţiunea unei forte 
pâmăgiri fără de care liberul arbitru n 
„pote lucra. - 

„Deputatul trebue să 'și împlinese 
„datoririle, sareinile sale. Dacă nu ? 
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„deplinesce, devine nedemn în facia mo- 
„Talei şi chiar legea positivă în unele ca- 
„suri 1 ridică sarcina de deputat. 

„Tot așa este și magistratu, şi minis- 
„izu, şi profesoru&, 

In alte ţări, o spun cu durere, n'ar fi 
fost trebuinţă de un vot al unui Corp Le- 
giuitor; numai acestă discuţiune în Senat 
ar fi fost de ajuns să facă pe acei D-ni 
profesori, ca de a doua-di să se întârcă pe 
băncile Universitățel de laşi ! 

lasă la noi sa vede, că epiermul este 
mai gros; şi de aceea vedem fără resultat 
voturile nâstre, şi nepăsarea fără margine 
a acelor profesori. Iată pentru ce voese ca 
Senatul uă-dată să se afirme în mod: ener- 
gic, ea prin acesta să dea ministrului drep- 
tul, să X se impue datoria de a aplica le- 
gea fără mai multă străgănare. Mârgă dar 
uă-dată D-nii profesori de la Iași d'inain- 
tea pairilor lor de la Bucuresci! Şi dacă 
profesorii de aici, ceea-ce nu cred; vor 
dice eă bine fac profesorii din laşi, că nu 
'Şi îndeplinese misiunea, ei bine atunci 

„Yom avisa ! D6ră acesta eii nu cred, în fa- 
Yorea acestor convicţiuni am de gaj pur- 
tarea corectă a acelor profesori cari ilus- 
trâză facultăţile din Buenrescă, carii neo- 
bosit conduc Universitatea din Bucuresci 
pe calea de progres, pe când din nenoro- 
cire sora el din lași cade din ce în ce mai 
mult în decadenţă. 

Sfârşese, D-lor senatori, rugând pe mi- 
nister măcar astă-di, să nu vadă în moţiu- 
nea mea că este uă luptă de partite, un 
act de oposiţiune contra ministerului, ei 
simplu și curat espresiunea unei trebuin- 
ț> obstesce simțită, cererea de îndreptare 
a unui răi constataţ, recunoscut chiar de 
D. ministru Chițu, și acesta alăţuri cu 
mine, alături cu ţera într6gă, şi care prin 
urmare trebue cu uă oră mai 'naînte.în- 
dreptat şi strpit. Și încheind, declar sus 
și tare că moţiunea mea nu este un blam 
dat guvernului, ei este blamul ţărei dat. 
profesorilor de la Universiţaţea de la Iași, 
carii nu 'şi îndeplinesc sacrele lor datorii. 
(Aplause). 

(Se procede la vot; Președintele decla- 
că Senatul a adoptat moţiunea de blam 

ontra profesorilor Universităţii de Iaşi, 
cu uă majoritaţe de bile albe..... contra... 
bile negre.) - =   


