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PROIECŢ DE MODIFICARE 
A' PROGRAMEI ORELOR DE LECȚII 

LA ŞCOLELE MEDII GR. OR. ROMÂNE 
i DIN - | 

N BRAŞOV. 
| | De: Vizgil „Onifin, director. 

1 Precedenţe. 

Cu ordinul nr. 6781 scol. ddto 16. Decembre. 1896 (înregistrat. sub nrul 
"direcțional 111—1896/97) al Venerabilului Cunsistorii Archidiecesan din Sibiiti 
ni 'Saii comunicat unele - observări făcute de Dl ministru al cultelor și in- 
strucțiunii publice asupra! şeolelor nostre încă în anii 1891 și 1892. 

Între aceste observări să află. una, care insistă asupra numărului prea 
-mare de re de lecţii la șcâlele nâstre, un număr, care întrece maximul legal. 

SL de dre pe săptămână. . 
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Excelența Sa Dl ministru a cerut. explicări în acestă privinţă dela 
I. Consistorii, âr acesta dela direcţiunea şcâlelor medii. | 

Direcţiunea șcâlelor medii în raportul ci nr. 119—1896/97, ddto 31 De 
cembre 1896 a dat asupra chestiunii următârele explicări. . 

<Planul nostru de învățământ la gimnasiu presintă un plus de 4 re pe 
- săptămână la numărul total.al Grelor din obiectele ordinare față cu planul . 
statului, având acesta un total de 231 re, &r al nostru un total de 235 ore: 
ordinare pe săptămână, — €r planul şeolei n6sire reale arată un plus de 
2 Gre față cu planul statului. 

| “ «Plusul de 6re peste 'numărul legal (Ș. 16, art. de lege XXX: din 1883) : 
e la clasa a III și a IV gimn. și a III și a IV reală cu câte 1 Gră pe săptămână, 
și la clasa a VII gimn, cu 2 re pe st&ptimână. 

"<Acest plus - provine din faptul, că la “câlele- nâstre medii numărul. -. 
obiectelor ordinare întrece cu unul pe cela al ședlelor de stat. Acest obiect 

"de învățăment este limba și literatura română, care fiind „limba de propunere 
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a institutului ni s& impune ca obiect ordinar nu. numai prin natura lucrului, ci 

chiar prin citatul articlu de lege din 1883, $. 7. . 

«Dar legea din 1883 la $-ul 16 deja a trecut cu totul cu vederea 

disposițiunea sa. din Ş-ul 7, căci stabilind numărul maximal al Grelor ordinare 

pe săptămână cu 26 re (fără gimnastică) pentru clasele 4 inferidre și cu 

28 re (fără gimnastică) pentru clasele 4 superidre și ficsându-să ulterior în 

planul de învățământ edat de Înaltul Minister numărul relor din obiectele 
singuratice, am fost. aduși într'o situaţie analogă cu s&rmanii călători, cari 

ajungeaii în patul lui Procruste: ori-cum ne-am aduna, ori-cum - ne-am întinde, 

nu putem eși nici cum la măsura impusă prin legea din 1883 ($. 16). 

«Am făcut totă reducția posibilă la unele obiecte de învățământ, pentru- 

ca fără primejduirea. resultatului înv&țămentului să facem. loc și limbei române 
ca obicct de învtțământ, nu numai, — dar chiar-și acest obiect, care în urma 

spiritului legii din 1863 şi îndcoseLi a instrucțiunilor planului de înv&țăment 

  

al statului edate în 1883, este basa întregii instrucțiuni din șcâlele medii, a 

fost restrîns la un minim de re, căci pe când statul are: 30 de re: pentru 

obiectul limbei de propunere la șcâlele sale, noi nu avem decât 27 de 6re 

pe s&ptămână pentru limba română, ca limbă de propunere la șcâlele nâstre.» 

Pe basa 'acestor expuneri direcțiunea șcâlelor medii a cerut, ca Înaltul 
minister să aprobe plusul. de re dela -șcâlele nâstre,. creat fiind acesta prin 

condiţiile speciale ale șcâlelor nâstre pe de-oparte, €r pe de altă parte prin 

mancitatea disposiţiunilor articlului de lege XXX din 1883. 

Exc. Sa Dl ministru de culte și instrucțiune publică prin ordinul săi 

nr. 35512 ddto 6 Aug. 1897, comunicat direcțiunii școlare prin hârtia Venera- 

bilului Consistorii archid. nr. 5090 școl. ddto 28 August: v. 1897 și înre- 

gistrată la direcţiunea şcâlelor medii sub nrul 17—1897/98 nu a luat la cu- 
noscință explicările date de aci și înaintate prin Venerabilul Consistoriii, ci a 

cerut modificarea programei relor de lecții strict în sensul legii din 1883 

($. 16), cr Venerabilul Consistoriii în amintita hârtiă a provocat direcțiunea 

să satisfacă ordinului ministerial și să înainteze un proiect de modificare a 
programei Grelor de lecţii în sensul indicat. 

Etă precedenţele acestui: proiect, pe care am ținut sX1 presint şi Onora- 
tului corp profesoral spre discuție și opinare. 

II. Prinoipil. 
Inainte de ce ași presenta un proiect de modificări în programa actuală a 

orelor nâstre de lecţii, țin să demarcăm bine cadrul, în care aceste modificări 
s& vor pute mișca. 

Spre acest scop în sensul ordinului ministerial și consistorial, cadrul 

N
 

fundamental ni dă în privința maximului de dre pe clasă: Ş-ul 16 al articlului - 
de lege XXX, din anul 1883. Etă acest $. în traducere literală:
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«Numărul 6relor de lecţii obligatâre pentru școlară 'din obiectele de - 

«învățământ obligate, cu abstragere dela gimnastică, face în 'cele „patru -clase 

<inferidre cel mult 26, în cele patru clase superidre cel mult 28 de. re; 
«şi cu obiectele extraordinare cu tot nu pste fi angajat școlarul în cele: patru 

«clase inferidre decât cel mult cu 30, în cele patru clase superidre cel mult 

«cu 32: 6re pe săptămână. > ' 

Obiectele ordinare sunt înșirate! în Ş-ul 3 'şi 4 al artic. de lege XĂA 
“din 1883 şi ele aii.trebuit să fie acceptate deci și din partea autorităților nstre 

confesionale. Astfel în conformitate cu $Ş-ii 3 și 4 obiectele ordinare pentru 

gimnasiu sunt la noi: . 

1) Religiunea 
2) Limba şi literatura română (la şcâlele de stat acest obiect lipsesce) 
3) > > > maghiară 

4) > „> -» . latină , 

5) » > > germână 

6) o» o. > elină 

7) Geografia 
8) Istoria (Ist. Ungariei şi Istoria universală) 

9) Propedeutica  filos. (Psihologia și Logica) 

10) Matematica | _ 

11) Istoria naturală E N 
12) Fisica și Chemia | 

13) Desenul geometric | 

14) Caligrafia . - | i ă 

15) Gimnastica. 

În școla reală de 8 clase în locul limbei latine | și cline este întrodusă 
limba francesă, la istoria naturală să adauge și geologia, chemia s& propune 

ca studiu de sine şi pe lângă -obiectele: gimnasiale st propun ca obicete or- 

dinare încă geometria descriptivă și desenul liber. 

O reducere sai sporire a. acestor obiecte ordinare, fiind. ele stabilite în 

lege, să înţelege că este exchisă. Programul nostru “de învățământ deci. în 

acestă privință va trebui să rtmână nealterat. | 

Ce privesce acum obiectele extraordinare, cari nu sunt de “natură opli-” 

gătore, legea în $ 6 spune numai atât, că aceste s& vor stabili în planul de 

învățământ. Er ministerul întrun ordin emis după promulgarea legii din 1883 

a decretat pentru șcâlele de sub directa sa supraveghiere ca obiecte extra- 

ordinare (la gimnasiu): Francesa, Desenul liber, Cântările, Higiena și Steno- 

grafia. Autorităţile n6stre confesionale aii acceptat din partea. lor aceste obiecte 

pentru șcâlele nâstre medii, întroducând la noi încă Geometria descriptivă, — 

“ încolo altă diferență între șcâlele. nâstre și cele de stat în acest punct, nu există. 

“În aceste am dat o parte a cadrelor, în cari st vor pute mișca: 'modi- 

ficările ce 'mi.voiii lua voie a propune, anume: . 
- 1*



a) am indicat mazimul legal de'cre obligate ordinare pe săptemână, 

precum și maximul de 6re în genere (ordinare și extraordinare), cu care pâte 

să fiă angajat școlariul în șcâlele medii ($. 16); . 

d) am arătat, cari sunt la școlele nâstre medii obiecre ordinare de învă- 

ământ, din cari fără a călca legea: nu putem omite și la cari nu putem 
adauge vrunul ($. 3 şi $. 4). | 

c) am consemnat obiectele extraordinare, cari sunt adi introduse la noi și 

„cară nu sunt ficsate prin lege, pe cari deci 'le stabilesce și le schimbă după 

trebuințe autoritatea nâstră confesională ($. 6). a 

Mai rămâne să completez acest cadru restrictiv cu disposițiunile legii 

citate cuprinse în Ş-ul 8. În acest $. dreptul de-a stabili programa (planul) de 

învățăment între marginile mai sus indicate îi compete la noi Consistoriului, 

ca forului suprem confesional al șcâlelor nâstre, natural deci, că proiectul pre- 

"sentat aci de mine şi primit eventual de Ohoratul corp profesoral, va rămâne 

“ numai proiect, având Venerabilul Consistoriii dreptul de a stabili după buna 

sa chibzuinţă planul modificat. Dar acelaș $. are o restricțiune, de care trebue 

să ținem cont, pentru ca să nu depășim marginea lucrării nostre și acâsta este 

ultima linie, cu care închieii cadrul principial basat pe legea de stat, pe care 

trebue să'l observăm necondiționat. 

S-ul-8 dispune, că cuantul' de cunoscințe,.la care tinde instrucţiunea în 

șcâlele medii și pe care "și-l stabilesce fie-care autoritate confesională auto-. 
nomă pentru șcdlele sale, nu pâte fi mai mic decât cuantul impus de ministru - 

pentru șcâlele de stat, care cuant de cunoscințe, este de a st considera de 

minimal. Evident deci, că cu tâtă libertatea aparentă a autorităților confesio- 

nale, mânile lor sunt forte legate, căci printr'o nechibzuită reducere de 6re la 

câte un obiect de învățământ st expun primejdiei de-a nu pute satisface în 

şcâlă minimului de cunoscințe stabilit pe basa legii de cătră ministru. 

- În aceste cred a fi dat cadrul legal complet pentru proiectul nostru de 

modificare a planului de învățământ. 

Înainte de ce am trage consecuenţele din aceste premise, ţin să relevez 

principiile pedagogice și considerațiunile impuse de natura lucrului, prin- 

cipii și consideraţiuni, cari vor trebui luate în samă, dar cari durere vor trebui 

să și sufere față cu disposiţiile. rigide, inexorabile și nu totdeuna înțelepte ale 
$S-ilor. Ne vom strădui deci din tote puterile ca acest conflict inegal dintre 

„paragrafi și pedagogie, să s&.resolve cu un minim n posibil de perderi în contul 

celei din urmă. , 

Constat înainte de tâte, că S-ul 16 ai artictulut de lege XXX din 1883 

este adus în deplină considerațiune a postulatelor pedagogice. Acâstă armonie 

dintre paragraf și pedagogie o constat și o voii expune în scurte cuvinte. 

„ “Tendenţa S-ului 16 este evident aceea, de-a pune ocupațiunii tinerimii ” 

"n şcâlă stavile ficse în privința cuantului de timp,. adecă de-a împedeca o
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prea încărcare (Uberbiirdung) a şcolarilor cu muncă spirituală, pentru de a-le 
asigura astfel o normală: desvoltare psichică și fisică. - 

Er chestia prea încărcării este o chestie, care, a fost de actualitate în pe- 
dagogie şi la anul 1883 și este de actualitate și astădi. 

Totă lumea s'a plâns și s& plânge, că tinerimea este prea încărcată cu 
muncă psichică în vremurile nostre. Anii cel mai de importanță pentru întă- . 
rirea şi crescerea fisică din vicța omului, omul modern 'și-ii petrece într'o grea 
și continuă muncă spirituală în șcâlă. Atunci când trupul lui cere mai multă 
mișcare, mai mult aer, €r creerul lui o mai ușâră ocupaţiune, — el de fapt 
este ținut a sta cesuri întregi nemișcat, închis în șc6lă -și angajat la multă și 
la grea lucrare spirituală. 

Consecuenţele acestui traii să arată în vicța modernă pas de pas. 
Omenii cu învățătură de carte adi sunt în număr covtrșitor” fisicesce. debili și 

„îndeosebi bdlele de nervi în timpul nostru aii ajuns a să manifesta în atâtea 
forme și variațiuni nouă și a înpopula sanatoriile de. psichiatrie cu atâția ne- 
fericiţi, cum în seculii trecuţi nici nu s'a pomenit. Ce-i drept și vița modernă, 

-a omului deja cu posiţie de sine în societate este de natură enervantă, căci 
nervii și creerii lui adi sunt angajați la o muncă cel puţin îndecită ca: acum 
60— 80 de ani numai, — dar de bună-samă că acestă condiție puţin prielnică 
valetudinii fisice și psichice a omului modern, devine cu atât mat ruinătore, cu 
cât individul astfel încordat. în munca vieții a cșit deja din șcâle cu creerii și 
nervii istoviți de munca silnică a şcâlei, între zidurile. căreia și-a petrecut AGrca. 
anilor sti tineri. | | | 

Între astfel de împrejurări pedagogia nu ar fi pedagogiă dacă nu. și-ar 
ridica glasul de protest în contra prea încărcării tinerimii cu muncă spirituală 
în șcâle, Er statul, care 'și are forţa existenţii sale în forţa fisică şi psichică a 
cetățenilor săi, are datorinţii a pune stavili ruinului psichic și fisic al viitorilor 
sei cetăţeni prin aceea, că nu admite, ca tinerii în școlă să fiă angajați la 
muncă întrun număr prea mare de re. 

Etă armonia dintre postulatele pedagogice și postulatele de 'stat. 
Legislațiunea ţării a. ţinut să stabilescă. ca maxim admisibil pentru 

ocupaţiunea în Gre de lecţii a școlarilor din clasele 4 inferiâre 30 de re pe 
săptămână (cu gimnastică și cu tâte obiectele extraordinare-facultative cu tot), 
Er pentru cele 4 clase superire 32 6re pe săptămână "(cu gimnastică și cu 
tote obiectele extraordinare-facultative cu tot). - 

Dacă să satisface cu desăverșire postulatelor pedagogice prin acestă 
normă ficsă sai nu, este altă chestiune, care ne-ar scâte cu totul din sfera de 

muncă, ce ne-am propus. : 
Vorba este, că legislațiunea țării. nostre a ținut cont de reclamaiunile 

pedagogică moderne, când a codificat maximul 6relor de lecţii în şcolele medii. 
Eu cred că este un interes românesc (abstracţie de forța -obligătâre a 

legii), ca şcolari noștri să nu fie angâjaţi la: mai multă muncă spirituală în 

a
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şclă, decât şcolarii institutelor de stat, mai cu samă nu, câtă vreme este fârte 
probabil, ca la o revisuire a legii actuale, maximul de adi să fie redus încă 

cu vro 2 6re. Și în acest sens, ordinul ministerial resp. consistorial “este de - 

natură a face un servici mare postulatelor higicnice, prin aceea că “cere dela 

noi o ușurare a tinerimii prea încărcate. - , | 

Dar acestă. ușurare de fapt'este cu mult mai mică, decum apare și ca 

să nu fie numai o ilusie, depinde în parte dela zelul și mai potenţat și trezvia 

şi mai încordată a membrilor corpului profesoral. 

- M& explic și în acâstă explicare voii fi nevoit a indica acel flagrant 

conflict, ce există între principiile pedagogice profesate chiar de organele 

statului și între praxa basată pe lege și impusă nouă. 

Am dis că ușurarea apare însemnată, dar în realitate e neinsemnată. 

Este evident, că ușurarea. școlarilor printr'o reducere a 6relor de lecţii 
numai așa constitue cu adevărat o ușorare, o ușorare. în realitate și nu o 

ușorare ilusorică. realisată numai pe hârtiă prin reducerea unor cifre de re de 

lecţii, — dacă prin acâstă reducere a timpului de-muncă în șcâlă, li s& reduce 

școlarilor și timpul de muncă, în afară de șcâlă și nu li să impune penru 

Grele șterse o încordare de compensație. și mai mare! ca în cadrul mai extins 

de re de până aci. Cu alte cuvinte numai așa putem vorbi pedagogicește 

de o uşorare a sarcinei de muncă a şcolarilor, dacă reducându-le .6rele la 

maximul legal, le reducem și cuantul de învățământ, deci și timpul de ocupație 

privată acasă. Căci altfel, suntem tot acolo unde am fost, numai” că în loc de 

1 6ră redusă din șcâlă îl silim pe școlar: a munci. și mai greii în școlă în 

Grele. mai puține rămase, — un răi, — șil încărcăm cu un plus de muncă 

privată mai mare și mai grea, căci o va s&vârşi acum singur acasă, fără ajutor 

suficient din partea profesorului, — al doilea răi. 

Resultă deci clar din tote aceste, că o reducţie a cuantului minimal de 

cunoscinţe este o condiţie «sine qua non» pentru ca reducția formală a Grelor 

-de lecţii să satisfacă spiritului și intenţiunil legislatorice, incise în Ş-ul .16 al 

legii des citate. | a 
Însă! — Ea 

Reducţia cuantului de inveţăment nu este cu putință, căci este clar şi: 

hotărit oprită în aceeași lege în $. 8. 

Etă dar conflictul acut dintre intenţiile pedagogice ale legii și dintre 

pracsa normată de aceeași lege. ) 

" Reducţia cuantului de învățăment ca consecuență. a rcducțici. "de ore de 
fapt este numai la 2 obiecte de învă&țăment cu putință fără de a veni în 

conflict cu vr'un $ al legii, dar creând în acelaș timp nouă conflicte cu princi- 

piile pedagogice și cu împrejurările : speciale. ale șcâlelor nostre. Aceste 

2 obiecte de învățăment sunt: Religiunca și Limba- română: | Sa - 
Planul de învățământ al Religiunii la noi, fiind obiectul de propunere 

insuși (relig. ortodoxă) cu totul altul ca la stat (relig. rom. cath.) pote fi:
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modificat resp. cuantul de învățământ pâte fi: redus după bunăchibzuitla 

autorităților confesionale, mai cu scmă, că în planul ministerial să spune apriat, 
că religiunea să va propune după planurile de învățământ ale -confesiunilor. 

„Deci în acest punct nu este nici o restricțiune din partea statului. 

Tot așa este și cu Limba română. Acesta nefiind obiect de. învățământ 
la şcâlele de stat, statul nică nu indică acel minim de cunoscințe, care trebue 
ajuns în ŞCOlă prin propunerea . ci. Care va să dică şi aci am ave mână. 

liberă. 

Etă conflictul! Rigărea inexorabilă a. S$-ilor alăturea cu rezonul peda- 
„gogic al ușurării școlarilor ne mână să facem reducții tocmai în acele obiecte, 

în cari a reduce ne opresc considerațiuni grave pedagogice și interesele reli- 
„gi6se și naţionale ale bisericii, care susține şc6la nâstră, 

Specificul şcăleă n6stre între celelalte șcâle medii din patriă să resumă 

tocmai în aceste două note esențiale: în împrejurarea că sunt confesionale 

gr. or. și că sunt românesc. Er acest specificum al lor să manifestă în deo- 

sebi în 2 puncte: în studiul detaiat al religiunii n6stre și în studiul detaiat al. 

limbei nâstre românesci. 

Conflictul aci deja devine atât de complicat. pe de-o parte între legea 
statului și condițiile nâstre școlare. specifice, pe de altă. parte între aceste și: 

„unele -principii pedagogice fundamentale, apoi între. aceste și între alte prin- 

cipii pedagogice nu mai puţin fundamentale, în sferșit între tâte între olaltă, 
— încât de tema să nu mă extind cu aceste expuneri prea afară din cale, mă - 
mulțămesc simplu cu atât, că 'l-am indicat. 

III. Conclusiuni și directive. 

Am ridicat în cele de mai sus o serie de principii sait premise de na- 

tură parte iuridică, parte pedagogică, am" indicat pe tâtă linia congruenţa sait 

divergenţa între unele și altele, dar "mi-am reservat pe tâtă linia, ca ulterior 

să trag conclusiile din ele și s& stabilesc directiva, pe basa cărora să prescnt - 

proiectul de modificare. | Hi ” - 

Prima directivă, ce va trebui să ne stabilim în. acest chaos de chestiuni 

ce staţi în conflict, cred ei trebue să fiă: 

Î. Legea din 1983 (art. de lege XXX despre școlele medii etc.) trebue 

so observăm uecondiționa!, fără cousiderațiune dacă ne ficnesce în condingeri 

şi sentimente. Dol putem să-i artăm defectele, mancitățile, dar nu o putent 

nică modifica, nici eluda, — noi trebue să i. ne supunem. | 

„ Principiul acesta este atât de evident, încât ajunge să-l exprim numai. 

De, aci "urmeză ca directivă mai departe; că:



II. Vom sala principiile pedagogice şi considerațiunile nostre. specifice 

biscricescă şi nationale complet pănă la acel grad, dela care îucolo am călca 
pe față disposițiile apriate ale legii. . 

În sferşit : 

III. În conflictul diutre principiile pedagagice diferite şi dintre conside- 

raţiunile nostre specifice ne vom atașa (cu restricțiunea de sub 71) pe: lângă 

acele principii şi acele consideraţiuni, pe cari realisându-le şi observându-le, 

ca Şcolă, ca confesiune şi ca naționalitate vom câştiga mai mult și vom „perde 

mai puțin. | - 

Aceste: sunt directivele, din cari îmi iai voia a trage următorele conclu- 

siuni basate pe expunerile mele din capitlul precedent. * 

1. Numărul maximal al Grelor de lecţii pe săptămână, fiind stabilit în 

lege ($ 16), nu pste fi irecut în programa nâstră de învățământ. Deci plusul 
de ore, e dela noi trebue redus. 

. Obiectele de învețăment ordinare. fiind stabilite în "lege (Ş 3 și: 4) nu 
să pot nici spori nici reduce și în acest punct fiind noi în conformitate cu 

legea, vor rămâne. așa cum sunt. Se - 

3. Obiectele de înv&țăment extraordinare în cadrul celor admise la șcâlele 
de stat să pot spori sait reduce după intenţiunile speciale ale autorităților 
nâstre confesionale (pe basa $-ului 6). 

4, Pentru ca prin reducerea Grelor să ajungem intențiunile pedagogice 

ale Ş-ului 16 din art. de lege XXX (1883) ar trebui ca la acele obiecte al căror 
număr de Gre îl reducem, să reducem și cuantul de cunoscințe prescris; — dar: 

acesta în urma Ş-lui 8 a aceleiași legi .nu. st pâte face decât dintre obiectele 

ordinare la limba română și la religie și la tâte obiectele extraordinare. 

5. În consideraţiunca condițiilor specifice ale șcâlelor nstre, cari sunt 
confesionale” și românesci,. vom face usul posibil cel mai restrins de libertatea 
basată pe lege la stabilirea cuantului și a drelor de învățăment din religiune 
și din limba română, reducend numai puţin și la extremă necesitate din 
Grele de lecţii ale acestor obiecte. 

6. Vom. face o reducție în Grele de lecţii în clasele unde este neapărat 
a st face pe basa legii și anume din astfel de obiecte, unde avem cele mai 
multe cuvinte de-a crede, că și în numărul redus de Gre, fără o deosebită 
încordare a elevilor, * să pste ajunge minimul legal de cunoscințe prescrise. 

IV. Proiectul de modificare. 

Pe basa conclustunilor. trase din expunerile principiale de mai sus și pe 
basa directivelor stabilite aci urmeză să presint proicctul mei de_ modificare 
in sens reductiv al 6relor nostre de lecţii. 

Spre acest scop alătur aci o tabelă comparativă, care ne presintă “planul 
normal al statului și planul nostru confesional actual, €r în urmă « planul proiect 
propus de mine. ... e - Ca
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Tabloii compar ativ pentru “planul de învăţământ. 
„A La gimnasiu, 
  

  

      
    

    

                            
        
  

  

  
  
  

            
    

Planul șcâlelor de stat : „Planul nostru actual - 

Obiectul |afafajalalalaalz [aaa aalaaaȚs 
, III YI VI VII SA 1 | III VL (VI (VI | 

1. Religia ..... 2| 2! 2| 2| 2| 2| 2| 2l16ţ 2| 212| 2| 2| 2| 2i alu 

2. Limba maghiară || 6! 5| 38| 4! 3| 3| 3| 3130] 2| 3] 3| 3! 313| 83| 3li93 

3. 3 latină ..| 6| 71 6! 6| 6| 6| 6| 5148] 61 6] 5] 51| 5] 5| 515| 

4 clină...1l—][—l1—]—! 5] 5] 5] slio[—i—l—l—lalal a-l 
5. „ germână ||—|—| 4! 3| 3! 3| 3| 2(18]—i—| 4! 3| 92| 2|'2| 2115 

6. „ - română, —[—1—]—l—]—1—!—[-—1 5] 413] 3]. 3] 3! 3! allo2 
7, Istoria ..::; .|l—|—! 41.3] 81:83] 21| 3118] —|—!| 3| 3| 3| 3! 2! 3il17 
“8. Geografia .-. .|| £| «| 21—[—]|—]—|— 10] «| 4 2]—[—]—]—1—o 
9. Istoria natur. . —]—] 3! 2| 3]—]|— 81—]—|—] 3] 2] 2|—!—]|7 

10. Fisica ......l—]—[-—-l]—l—l—lai cl 81—|—l—|—l—l-—lalala 

11. Matematica ..|| 3| 4! 38| 3| | 3| 3| 2|25] 3! 3] 3| 3| 4| 3! 3| 2la+ 

12. Geometria ...| 3| 3| 2| 21—|—|—|—|10] 3| 312! 21—1—]--]—l1o 
13. Proped. filos. .|—|—|—]|—]|—]—[—] 3][:3][—]—1—]—]—1—i—l al 
Lt. Caligrafia .. . .||-1| 1l—[—[—|—]—-—l2l a] 1l-[—[— l-a]. 
15. Gimnastica 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2! 216] 2| 2] 2| 2|.2| 2| 2| 2116 
16. (igiena). . [= l-a 

“Suma”. . . |27 [2828283030 ]3o| 20/31] 282820] 20]30] 31 |3o|a2]ea7 

B. La şcola reală, 

, Planul șcâlelor de stat Planul nostru actual 
Obiectul "ÎeȚa aaa E ETA SE ea 

1. Religia . 2 2 2 2 8 2 | 2 2 2 8 
2. Limba maghiară 5 5.| 3 3 | 16 3 3 3 3112 
3. Limba germână 5 4 3 3 [15 4 3 |. 3 3 || 13 
4. Limba francesă, . — | — 5 5|10 [| — | — 3| 3 6 
5. Limba română . — 1-1 || 4) 4] 2 | 212 
6, Geografia, . 3| 31— | 3] 9 3| 3|1—| 3 9 

7. Istoria. , —|—131|—1 31 —|—l|-a3lal|ls 
8. Matematica, 3:| 4 3 414 3 4 3 3 || 13 

__9. Istoria naturală 2| 2|—1—la] 22| al-—|-—la 
10. *Fisica — | 3| — 3 — | — 4+.| — 4 
11. Chimia, —1—]—]| 22| 24 —|[—]—|ala 
12. Geometria . 5| 5| 2| ala 4| 4! 2] 2 |12 
13." Desenul liber — | —|.2] 2] 4] —1— 12| ala 
14. Caligrafia, . 1 11—|—]|a 1|-1|—|—J|a 

15. Gimnastica * 2] 2| 21| 22| 2| 2| 2| 22| 8 

Suma . . [28 | 28 | 28 | 28 ar | 28 | 28 |.29 | 29 az           
. Notă. . Cifrele tipărite cu caractere mai pronunţate indică acel nr. de 6re, care e luat în vederâ 

a se modifica, prin proiectul mei (v. mai jos). -
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Noul plan de învățământ (proiect) 

  

    
  

  

                          
  

      
  

  

    

        
    

din obiccetele ordinare, - 

A. La gimnasiu. 

i CL. | CL. |.C.| CLIC C.I C1.| CL! £ ||Modificări faţă cu pro- 
Obiectul | |v vrlynivu| E | rama actuală: - 

1. Religia. .... 2! 92| 2 2| 2| 2! 2| 115 ||neauceredezeră (el.VIII) 

2. L. maghiară. . 2; 31| 3| 3| 3| 3| 3! 3123 - ” 

3. L.latină....| 61 6| 5| 5| 5| 515| 5|42 
4, DL. elină ....[]—|—]—i—t al 4! 4] 3115 

5. L. germână.. [| —|—]| 4| 3| 2] 2| 21 215 Me 
6. L.română...|| 5| 4! 2| 3| 3 | 3.|l 3 | 3 | 26 |neaucere ac 6râ (el.Il) 

7. Istoria ...,.|—|—| 3|'2]| 83| 38| 2| 831116 |lneaucerede 1 cră (eL.1v) 
8. Geografia ... || 4| 4| 2] —|—]—]—]— [10 e 

9, Ist. natur. —|—|—] 312| 2|—]—]|7 
10. Fisica ..... —|—1—]—]—1—V21 4] 8 

11. Matematica .. || 3| 3| 3! 3] 4! 3! 3| 224 

12. Geometria | 3! 3| 2| 2]—|]—1—|]—||1 S 

13. Filos. proped. | — 1 —|—|—|—]—]—]3]3 

14. Caligrafia ... | 1| 1] —|—][—1—]—!—|2 | , 
15. Gimnastica , 2] 2| 21| 2! 292| 2| 2f 11115 ||neauceredeiorățel.VIIl) 

16. Higiena .... [|[—!1—|][—[—|—1l14—1—I|| 1 |Ineaucere ae 1 ră cel. VD 
(extraord. obl.) ” 

Suma ... || 28 |'28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 232|] sas putin cu s ore. 

a B. L a re al e. 

” ; CL. CL. CL. CI. o | , Obie e tul L II ji IV Total | Faţă cu progr. actuală: 

1. Reiigia ..:....| 2|-2] 2| ale 
2. Limba maghiară . 3 3 3 3 | 12 
3. Limba germână . 4 |- 3 3 3 13 
4. Limba francesă . . | — — 3 + ? Un plus de 1 6ră (el. IV) 
5. Limba română . .. 4 d 2 2 12 

6. Geografia ...., 3 3 — 3 9 | 
9. Istoria ......, — — 3 + 3 Reducere de 2 6re (cl.1V) 
8. Matematica .... 3| 4 3 3 13 : 

„9. Istor. naturală .. 2 2 — — d E 
10. Fisica ........ — — 3 — 3 Reducere de 1 6ră (el. III) 
11. Chimia ..,..... — — — 2 2 
12. Geometria ...,. 4 Bi 2 2 12 
13. Desenul liber... — — „2, 2 4 
14. Caligrafia ....,. 1 1 —: | — 2 
15. Gimnastica .... 2 2 |. 2 2 8 ! 

Suma... || 28 |-28 | 28 | 28 |az2 || aaiputin cuzere.       
Notă. Cifrele tipărite cu caractere mai pronunţate indică rele, cari s'aii modificat prin 

acest proiect. - - ”
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Din tabloul comparativ. de mai sus să vede, că planul nostru de învă- 
țăment Ja gimnasiu trece la obiectele obligate peste cadrul maximului legal -. 

“în cl.-II, IV şi VI cu câte: 1. Gră pe săptămână, : &r în cl. VIII gimn. cu 

2 Gre pe săptEmână, — total cu 5 re pe săptămână, — cr Ja școla reală 

ni să presintă cl. III şi IV reală cu câte 1 ră peste maximul legal. 

În urma uncă cercetări detaiate pot să presint următorele propuneri de 

reducţie, marcate în. planul-proicct de pe pg. precedentă: 

a): În cl. III gimn. să să reducă Grele de limba română dela 3 la 2 ore 

pe săptămână. — Reducţia acesta (singură ce o admit din nrul total de 27 6re 
al limbei române în gimnasiul nostru). s& pâte face fără primejduirea învăță- 

mentului și fără îngreunarea școlarilor, căci materialul teoretic al clasei: »Gra- 

matica sistematică a limbei românec, nu ofere nici un material noii școlarilor, 

fiind ca numai sintesa sistematică a cunoscințelor gramaticale empirice ale șco- 
larilor, agonisite în cl. I și II gimn. în 9 6re pe săptămână. Sintesa acesta să 

„pâte face in timp f6rte scurt, încât fără greutate o să rămână cel puţin 

2/3 părţi ale Grelor pentru lectură. 

d) în cl IV gimun. propun a să reduce istoria dela 3 la 2 dre pe s&p- 

tămână. Propunerea acesta s& basâză pe faptul, că istoria antică, în deosebi 

a Elinilor şi a Romanilor pănă la Augustus, care să propune aci, este 
atât de preparată în marea mulțime de cunoscințe. agonisite la lectura 

română, maghiară și latină în clasele precedente, cari tote. reflecteză forte - : 

mult la istoria Elinilor.și a Romanilor, încât 2 6re vor ajunge pentru sintesa 

sistematică şi. completarea cunoscințelor istorice ale școlarilor, fără o deosebită 
îngreunare a muncii lor private. . 

0) În cl. VI gimu. excedentul nostru de 1 ră s'a creat: prin întrodu- 

cerea /ligieuei la noi cu 2 Gre obligate. Fiind acest obiect un obiect extra- 
ordinar și putându-să reduce cuantul de cunoscințe la un minim indispensabil, 

“propun a s& reduce Grele” de Higienă din acestă, clasă dela 2 la 1 dră pe 
„s&ptemână. 

d) Mai grea este chestiunea în cl. VIII gimn., unde Grele obligate şi 

de. altfel reduse față cu planul statului presintă la noi un plus. de 2 sre pe” 
săptămână peste maximul legal de re. Aci alt expedient nu am putut afla 

decât reducerea 6relor de Religie dela 2 fa 7 oră pe stptemână și a 6relor 

de gimnastică dela 2 ia 7 oră pe săptămână. 

Pentruca acestă reducție. să nu rămână ilusoriă la Religie, reducerea 

cuantului de învățământ prescris pentru “cl. VIII gimn. din acest. studiu, este 

indispensabilă. În acestă clasă s& propune după planul actuali: dreptul canonic 
şi 'constituțiunea bisericii nâstre pe basa statutului organic. Părerea mea for-. 

mată în conţelegere cu. D-l catichet gimnasial este, ca Ven. Consistoriii. să 

abstea dela propunerea dreptului canonic, ca fiind un obiect cu adevărat spe-- 

" cial teologic și și din alte. puncte de. vedere prea grei de tractat în șcâlele 

- medii și să lase. pentru acestă clasă numai cunâscerea temeinică a constitu- 

z 
, 
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țiunii n6stre bisericesci pe basa statutului organic, cunâscere, ilustrată cu unele 
„principii fundamentale din dreptul canonic. 

” Gimnastica, dacă o vor cerceta şcolarii în 'acestă ultimă clasă, unde deja 

în urma vrestei mai mature, necesitatea fisică de-a gimnasta la tot casul nu 

mai este așa de mare ca în clasele inferidre, și unde anul şcolar de fapt este 

cu aprâpe 2 luni mai scurt decât în alte clase, deci corpul e angajat pe un 

timp mai scurt la stare în loc în clasă, — dic, dacă vor gimnasta în cl. 

VIII numai într'o 6ră pe s&ptămână, care și ea sar put6 eventual ține în două 
rinduri de câte /e de ră, — nu vor perde aprâpe nimic. 

Trecând Ja școla reală, aci problema: ne este cu mult mai ușoră, căci . 

planul „nostru, de învățământ în cl. III. și IV reală are plusul de câte 1. ră în 

urma faptului, că în cl. III s& propune (fără nici un motiv palpabil) un obiect 

(Fisica) cu un număr de Gre mai mare ca la șcâlele de stat, cr în cl. IV reală 

avem chiar (crăș fără reson pedagogic) cu un obiect de invețăment (Istoria) 
mai mult decât la stat. Propun deci: 

e) În cl. ZII reală să să reducă Grele de Fisică în conformitate cu pla- 

nul de înv&țăment al școlelor de stat dela / la 3 ore'pe săptămână. 

JP) În îl. IV reală să să sisteze propunerea Istoriei, fiind ea aci substi- 

tuită cu Geografia politică atât în planul nostru cât şi în planul statului, din 

Grele 2 astfel economisite: una să adauge la Grele de Francesă ale clasei, pro- 

punendu-să în loc de 3 cu 4 6re pe săptămână (statul-are 5), cr 1 să şterge, 
prin ce ajungem tocmai la maximul legal de 28 al relor obligate. 

£) Ca resultat al indicatelor.: modificări stabilim numărul . 6relor. nâstre 

ordinare obligate pe săptămână conform legii și planului de înv&țăment al 
statului cu 28 de re în cele 4 clase inferidre ale gimnasiului şi ale șcâlei 
reale și cu 30 de dre în cele 4 clase ale gimnasiului superior. 

- % | 

În. legătură cu modificarea planului de dre în obiectele. obligate or- 
dinare ni s& impune de astă-dată imperios şi regularea planului nostru (de 
fapt format mai mult prin us decât prin disposițiuni reglementare) din obiec- - 
tele extraordinare. 

„__ Acâstă regulare trebue să s& facă în consideraţia resțrictivă a legii din 
1883 ($ 16), care nu admite o ocupaţie școlară în Grele de lecţii mai 
„mare decât de 30 re în clasele 4 inferidre și 32 6re în cele 4 clase 
superidre. Evident deci, că suma relor extraordinare, în cari pote să fie 
angajat la lecţii ori care școlar din șcâlele nâstre medii, nu va pute trece 
peste nrul de 2 6re în fie-care clasă. Faptul acesta va reclama o reformă în- 
tregă în feliul- de propunere și în planul de re a obiectelor nâstre extraor-. 
dinare și facultative, cu atât mai mult, cu cât în cl. 1 reală va trebui să în- 
troducem un obiect_ extraordinar facultativ noii: fipzba Jatină.
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Obiectele nostre extraordinare de present surit: 

1) da gimnasiu: Cântări, Francesă, Desenul liber, Geometrie descript. 
și Higienă. . 

2) la reale: Cântără. 

"La aceste obiecte propun a s& adauge în cl. | reală Zizda latină, — 

pentru de-a înlesni studiarea acestei limbi- în deosebi acelor elevi din cl. 1 reală, 

cari sau înscris aci de nevoie neincăpând în cl. 1 gimnasială și cari ai de 

cuget a întra în anul proxim în cl. II gimn,, în care îmbulzela nu mai este 
aşa de mare ca în |. 

N . . ? a i 

Vom ave deci obiecte extraordinare : 

1) Ja gimnasiu : (ca până acum) Cântări, Francesă, Desen liber, Geo- 
metria descript. şi Higiena. - 

2) la reale: Cântări și Latina. 

Cu aceste s'a tranșat şi chestia cântărilor, cari nicidecum nu pot fi con- 
siderate ca obiect ordinar: de învățământ, după cum a fost propus d-l prof. 

Timoteiii Popovici la sferșitul anului şcolar trecut. 

„Aceste obiecte extraordinare (parte ca „obligate, parte ca facultative) ai 
fost distribuite la noi pănă acum astfel: - 

1) Cântără: câte 1 6ră obligată în fie-care clasă a gimnasiului inferior 
și a șcâlei reale; și 2 Gre comune pentru clasele gimnasiului superior. — 
Ţ olal 10 dre, 

2) “ancesa: câte 3 Gre (în comun cu clasa respectivă reală) în cl. III 
şi IV gimn. și 2 6re comune pentru clasele gimnasiului superior. —  Zoza/ 
€ ore, 

3) Desenul liber: 2 Gre comune în cl. III și IV gimn, şi 2 re comune 
în gimnasiul superior. — Zofal 4 ore. 

4) Geometria descript,: câte 1 Gră în cl. „VII şi 1 Gră în cl. VIII gimn. 
_—: Total 2 ore. 

| 5) Higiena: v. mai sus pag. 15 pct. c. 

Programa Grelor de lecţii pentru obiectele extraordinare are să -țină 
samă de „faptul, că conform legii în. nici o clasă școlarii nu mai- pot fi an- 

gajați cu mai mult de 2 6re pe săptămână în aceste obiecte. Deci st va cere 
parte *0 ieducere de dre, parte o disposițiune strictă, ca acelaș școlar să nu . 

potă urma mai multe obiecte extraordinare, indață ce totalul Grelor acestora 

ar trece peste 2 re pe săptămână, 

Ținend acestă normă în vedere prGiectul meii pentru obiectele exlra- 

ordinare îl presint în tabela alăturată.
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Noul Plan-de Învăţământ 
din obiectele extraordinare,- 

Normă: Nici un şcolar nu pâte să urmeze cursuri extra- 

ordinare în mai mult de 2 6re pe s&ptemână. 

A. La gimnasiu. 
  

  

  

          

          

                  

  

      
  

    

  

    
    

      

— . . . 

E Pe Câte 6re pe săptămână? | 
O TȚ . Ţ, a , — 5 Numele obiec- „Natura Z 

9] tului extraord. obiectului - |a.|a.|a.|a.|a.|a.|a:|a.|s 
4 , | ITU II IVI VI VIVA |VILI E 

Parte o&//gaț, parte Pi 
acultativ;*) ' Probe de cor în 

Oâligat e pentru | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 re cu școlarii 
1. Cântări toți școlarii în cl. | - aleși pentru cor || 6. 

și ÎI; facultativ obl. |obl.| fac. | fac.| de profesorul de 
pentru școlarii din musică **). 

cl. II și IV. | 

; Ș „| 2.| 2 | 2 (două) 6re fac. 
2. Francesa F, acultalio | — | — fac. | fac. - împreună 6. 

- m | LT „7 

E "12 Gre fac.| 2 6re facultative. || _ 
Desenul liber = | îm= împreună 

3, „și , Facultativ — | — | preună | Des.458. Des.453. 4. 
Geometria descript. Des. lib. | —— si 

. —— "Geon. d, 
pe 

PRR Obligată în cl. VI g. 1 4. n 1 —]—]|— — |. 
Higiena pentru toți școlarii. obl. 1 

B. La reale. 

= Aa . a 
3 |. Câte 6re pe săptămână? 

T : T Ş ie» 35| Numele obiec- Natura | e 
o y Ț 7 păi 

„|| tului extraord. obiectului -- A - o 
Ș , C.I |CLIIICL IC IV 
m . , Ă ă A 

Parte 0ă/igaf, parte - 
facultatto. 2 1 1. 

1. Cântări Odligat p.toți (cl.1L.)|  — | 4. 
” /acultativ pentru oblig. |!- facult, |- facult. ||. 

cl. II și 1V. “ 

/'acultativă, pentru Ă 
2, Latina cari 'vor și pot s'o 2. — — — 2. 

înveţe cu succes, 

*) Facullatiu este a să lua pretutindeni în acel sens, că depinde dela voinţa liberă a fie-cărul şcolar, dacă --. 
urmeză sad nu cursul. Nici un școlar deci nu pâte fi obligat a urma vr'un curs facultativ, dacă el nu voesce. 

**) La aceste probe fredue să iea parte toţi, pe cari "Şi-i alege și declară de apți a-l prolesor de cântărl.- 
Orele acestea de probă nu să consideră de 6re de lecţii. ' ai ' îi Mi 
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Schimbările esenţiale față cu usul actual sunt: . 

Cântările să vor propune în I și Il gimn. cu câte 2 re în loc de 1 pe 
septemână în mod obligător pentru toți școlarii şi să vor. împărți Grele așa ca 
în ?/,: părți din nrul total al 6relor să să dee elementele teoretice de musică 
și să s& facă exerciții cu cântece. lumesci, cr 1/,. a totalului de re, să st 
folosâscă a să învăța principalele cântări bisericesci ale liturgici și unele dintre 
glasuri, tâte aceste cântate unisono (pe o voce).— În cl.-1 reală cântările nu 
st vor mal propune, ca să facă loc limbei latine, cr în cl. Il r. drept com- 
pensație s& vor propune în 2 re obligate. Din-cl. III reală începând ele să 
vor propune numai în mod facultativ acelor școlari, „cari vor voi să învețe 
cântările. — În cl. III şi IV gimn. ele să vor propune crăș în mod facultativ 
tuturor, cari vor voi să învețe cântările și nu francesa sait desenul liber, 
fără de-a fi însă școlarii absolut: obligați de-a urma un obiect extraord. — 
În gimn. super. Grele 2 de până acum ati a să considera în viitoriii ca Gre de - 
probă ale corului (bisericesc și studențesc), €r nu ca re de lecţii, deci « coriştii 
vor pute urma și un: curs extraordinar pe lângă cântări. - 

Fraucesa, obiect extraordinar facultativ în clasele III —VIII gimn. să va 
propune deosebit de reale în re anumite: 2 în cl. II, 2 în cl. IV și în 2 6re 
comune cu clasele V—VIII. Pe lângă aceste profesorul de francesă cu învoirea 
direcțiunii va pute țin€ în cas de extremă trebuință 2 6re cu începătorii clasei 
V, VI şi VII gimn; avend atunci începttorii clasei a IV gimn. să urmeze cuisul 
cu cei din cl..Ill gimn., âr din cl. VIII nu să va mai admite nici. un începttor 
la cursul de francesă. 

Desenul liber și geometria deseript, — Desenul liber să vă “propune 
"ca şi până aci facultativ în 2 Gre comune în cl. II și IV gimn. și în 2.6re 
comune cu gimnasiul superior, — dar cu esenţiala modificare,. că în aceste 2 ore 
va întra pentru septimani și octavani şi geometria descriptivă, care 'sE va pro- 
pune în Grele de desen în.1/, geom. descript., în jumătate desen liber, — 
bine înțeles numai pentru şcolari din cl.-a VII-şi a VIII gimn. --: 

" Latina să întroduce în cl. ] reală cu 2 6re în mod facultativ pentru toți. 
cari vor s'o înveţe. S& va propune partea regulară a morfologiei, „mai pe scurt 
ca în gimnasiu, cu exerciții și să va face pe lună o composiție. — În partea 
primă a lunei lui Novembre. profesorul de latină va propune în conferență - o 
selecțiune din școlari înscriși la latină, pentru-ca de aci încolo să urmeze 
cursul, numai cei capabili și cel, cari nu ȘI. primejduesc sporul din studiile 
ordinare ale clasei, 

, ă + 

Drept inchieiere îmi iai voia a compune un  tabloit special asupra “chipului 
cum Școlarii pot să urmeze cursuri de studii extraordinare clasă de clasă.
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În cl. "1 gimn. toți sunt obligați a urma cursul de cântări cu 2, 6re.pe săpt. 

În cl. II » toți sunt obligați a urma cursul de cântări cu 2 6re pe săpt. 

În el. IN >  saă a) cine vrea: francesa (2 6re). a 

> 0) cine vrea: desenul liber (2 6re). 

| > c) cine vrea: cântările (1 Gră).. | 

Observare: 2 sat 3 obiecte împreună nu pot fi luate de acelaș şcolar, 

și nu să pâte îndatora nici un şcolar - ca să urmeze un studii extra- 

ordinar, dacă el nu vrea., 

În “cl. IV gimn. ca în cl. II gimn. 
În cl. V gimn. sait a) cine vrea: francesa (2 dre). 

> 8) cine vrea:. desenul liber (2 6re). 

>  c€) nici una nici alta. . 

Obseroare: Şi cei din grupa a) și 5) și cei din grupa. c) al clasei a V-a g. 

întru- cât profesorul de cântări îi declară apți pentru cântările în cor 

aii să iea parte la probele de cor. 
- Acelaș școlar nu pote urma și cursul a) și cursul): i 

În cl. VI, VII și VIII gimn. e acecași normă ca și la cl. a V-a, Cu acea obser-" 

vare, că cei din cl. a VIl-a și a VIll-a vor învăța în cele 2 6re de 

desen liber și geometrie descriptivă și că cei din cl. VI gimn. aii să 

urmeze cu toții şi cursul de -Higienă (1 6ră). 

Terminând cu aceste rog Onorata Conferenţă să primescă: 

1) proiectul de. modificare a Planului drelor. nostre de lecţii în sensul 

propus de mine; 

2) să primescă noul aranjament al obiectelor extraoi „dinare (oblig gate şi 

facultative) împreună cu disposițiunile de. natură zegulamentară şi cu înstruc- | - 

— țiunile pe cari le-am adaus. 

  

Ar . -. 
DIR - ii . Li 

Notă. — Conferenţa pedagogică I. a corpului profesoral, ţinută în 26 Sep- 

tembre v: 1898 s'a ocupat cu proiectul acesta şi prin conclusele sale cuprinse 

“sub nr. L.. <a privit cu unanimitate în“ întregul sei şi în detainvile sale 
«proiectul de modificare al planului de învețământ, precum şi tote probunerile 

«presentate de Di director şi le recomandă din partea sa spre aprobare 

« Penerabilului Cousistoriă.» 

Până 'm momentul punerii sub “presă a acestui 'Anuar Venerabilul 

Consistoriii nu a comunicat direcţiunii decisul săi asupra chestiunei, ce-i să 

"transpus spre competentă * afacere cu hârtia direcțiunei nr. 67 ddto 3 Octo- 

bre v. 1897. 

cca ia CET a ea ” 

>
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MANUAL DE STILISTICĂ 

pentru cl. IV. și V. gimn., preparandii, șcâle reale etc. 

de Ioan F. Negruţiu, profesor. — Blaș, 1896, 

Recensiune: de Dr. Josif Blaga, prof. 

Onorată Conferenţă ! o , - 

Studiând manualul »Stilisticac. 'de |. F. Negruţiu, profesor în Blaș,. cu 
scop ca să constat, dacă e potrivit a fi întrodus pentru limba română în 
cl. V_gimn., îmi permit a raporta următârele. a 

Declar dela început, că în acestă carte am aflat materialul potrivit pentru 
clasa: a V-a dela gimnasiul nostru, pentru care: planul de învățământ pentru 

- limba română prescrie ca material teoretic: 1. >Din stilisticăs:: 2) »coimposi- 
fiunea< și b) »genurile. stilistice< ; ad. a) 1) invenţiunea cu noțiunile de logică, 
2) disposițiunea (composițiunea propriu disă)<; — ad. 6) 1) descrierea 2) na- 
rarea și 3) disertarea cu felurile lor. o a 

Manualul de față își împarte materialul săi în 4 capitole. — În I-ul ca- 
“pitlu s& tracteză. zagu/ele de stil proprii, într'al II-lea să tracteză despre compo- 
sifiuni; capitlul acesta să subimpairte în trei părți: 1) Zvenţiunea, 2) Dispo- 
sifiunea și 3) Elocuțiunea, a Cărci material de asemenea cuprinde 3 părți: - 
2) Prosa istorică, cu a) Descrierea și Narațiunea, 4) Prosa filosofică cu 4) Di- 
sertațiunea și Contemplaţiunea şi c) Prosa oratorică. . În cap. III vine sti- 
listica practică, tractând despre a) Epistole confidenţiale și de politeță, 2) Epi- 

> 
stole de afaceri sai comerciale. și £) Acte private și publice. Er în cap. 1V să 
dait piese de cetire, modele pentru partea teoretică. EI 

După cum să vede în acest manual s& cuprinde materialul corăspundător 
cerințelor planului nostru de învățământ, plus încă partea despre stilistica prac- 

'tică, care nu să cere în planul nostru şi care nu este reclamată nici de consi- 
deraţiuni pedagogice. | | 

De alt-cum însuși D-l autor ne spune în prefață, unde motiveză adau- 
gerea tractatului de stilistică practică că: »am făcut aceste abateri, mai vertos și 
pentru aceea, pentru-ca manualul să să pâtă folosi și în preparandit; îşi; ȘR6lele ! 

Nina ag a i 

a suuofica N o [SV cemnilă 
Cratrel] Universitară | - TE NODISE: i.  
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superidre de fete, șc6la reală, comercială ș. a. precum și de cătră privație. 
»Dedrece e lucru sciute, dice mai departe d Negruţiu, că la noi cărțile de 
şcâlă trec cam ancvoic şi așa, în lipsa mijlâcelor,' e cu neputinţă a-cda ma- 

“ nuale deosebite după clase respective pentru fiă-care șcâlă. Acesta e și mo- : 
tivul pentru care am edat manualul mei în o singură broșură, din care sti- 
mabilii colegi vor put alege materialul după trebuința școlarilor săr.< 

SE vede deci, că manualul cuprinde mai mult decât ar îrebui, partea 
de prisos face de altcum 83 pagine din. cele 272, cât face întrega carte. Dar e. 

și material destul și: potrivit pentru, clasa V gimn. dela noi, căci după cum 
vedem, nu e numai stilistică, ci şi alt material recerut de învețămentul secundar 
pus de.alţi autori la. >retoricăc. : : , : 

Partea: despre stilistica practică încă își. are partea sa bună întrodusă 
"fiind în manual. Dacă o are școlarul adausă la manualul săi, pâte să să ocupe 
în timp liber Privatim de chestiuni, de cari în adevăr are. lipsă să le scie și să 
le învețe.” 

Tractarea materialului e bună și ușoră, clară, în o limbă destul de bună, 
Ori-ce partie să pote înțelege cu - înlesnire din modul cum sunt es- 

„primate. și scrise în manualul de față tote chestiunile. Lectura de asemenca ce 
bine al€să, folositâre. . Pagubă că e: așa de puţină; s& extinde numai pe. 
45 de pagine. 

Mai are cartea acesta și favorul, că c. aprobată de ministerul reg. . ung. 
de culte și instrucțiune publică. 

. Recomand deci. întroducerea acestei cărți ca manual de limba. română 
pentru clasa a V-a gimnasială. 

ia. 
7 . FRI TR   

Notă. — Conferenţa pedagogică | a corpului prof, ţinută în 26 Sept. 
v. 1898, primind opinia D-lui recensent a decis precum urmeză: ” 

> Conferența avend în vedere pe de-o parte lipsa totală de manuale po- 
strivite și admise de organele statului pentru instrucțiunea stilisticci în cl. 
>V. gimn., pe de altă parte împrejurarea, că acest manual într'o expunere 
»ușGră și potrivită cuprinde tot materialul prescris pentru cl. V. gimn. de pla- 
nul nostru de învățământ, decide a recomanda spre aprobare și îutroducere 
sîu cl VP. gimu, >Manualul de stilistică pentru cl. IV. și V. gimn. etc. de 
>loan F. Negruţiu, Blașiă, 1896< — pentnui propunerea “limbei române. - 

Venerabilul Consistoriu archidiecesan' aprobând conclusul corpului prof. | 
cu ordinul săi nr. 6840 d-dto 4 Novembre 1897 admite manualul din che- 
stiune pentru Prâbunerea limbei române în cl. V. giniu.



DOUE CĂRȚI ELEMENTARE . 
pentru deprinderea limbei maghiare 

„de Fr. Koos și Vas. Goldiș. — Ed: N. I. Ciurcu, Brașov. 

Recensiune de Dr. Josif Blaga, prof. . 

Onorată Confereută ! 

Manualele: de limba maghiară: »Abecedar și întâia carte pentru deprin- 
derea limbci maghiare în şcolele poporale românesc și: '>A doua carte pentru 

deprinderea limbei maghiare în “șcâlele popârale românesc, de' Fr.: Kods și 

Vas. Goldis apărute “în ediţia Nic. 1. Ciurcu, Braşov, sunt destinate. pentru 

șcâlele poporale românce. - a E 

„Cărţile acestea' sunt bine compuse, corăspund cerinţelor pedagogice pentru 
invățămientul limbei maghiare în şeslele poporale. D-l Ioan Popovici, învăţător 

la șcâla civilă de fete din Sibiiti, făcând o critică 'pentru Ven. Cons. arch. 
asupra Abecedarului limbei "maghiare de D-l M. Voilean, a afirmat despre 

acest: abecedar, că e cel. mai bun manual românesc, din câte avem. 

Am întrebat atunci pe D-l Popovici, că cunâsce manualul de.D- Goldiș 

și Ko6s: ” | 

Mi-a 'r&spuns, că nu-l cunâsce. — Bă însă pot dice, cunoscând tâte ma- 
nualele de acest fel, că cel al- D-lor Goldiș și -Ko6s e cel mai bun, din câte 

avem. . a 

Dar acest. manual” e -destinat, ce e drept pentru școlele poporale. E în- 

_trebarea: bun c. și pentru .șcâlele medii? i 

- Multe consideraţiuni mă îndemnă, ca să recomand folosirea și întrodu- 

cerea acestei cărți și în clasele inferiore ale gimnasiului și ale șcâlci nâstre 

reale.: 1. Cei mai mulți școlari,. din cari s& compune cl. | gimn. și reală ati 

învățat. pănă a nu veni la noi,. câte doi-trei ani limbă maghiară în șcâlele po- 

porale. Cursul complet al limbci. maghiare -prin cărțile amintite nu La. făcut, 

cu siguranță pot dice, nici un școlar, sosit în șcâlele n6stre. 

__ Din consideraţiunea acesta este bine, dacă școlarul din 1 cl. gimn. și: 

reală învață limba maghiară tot în direcţiunea începută, repcţind bine şi exact, 
| Na | o*
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ce a învățat deja şi continuând apol cu materialul, ce i s& oferă în cărțile 

acestea. În feliul acesta terminând cu aceste două cărți, cari stai întrun necs 

metodic unele cu altele, școlariul pâte să-și însușescă pe o cale lesnicidsă un 

cuant fârte mare de cunoscințe din limba maghiară. | a 

E mai răi, mai nepedagogic, când școlarii s& ocupă cu învățarea limbei 
maghiare în șcâlele poporale după un sistem, după o carte, şi pănă a nu 

termina acea carte, încep în | gimn. cu alt metod, cu altă carte, care altcum 

îi consideră tot ca începători. Așa apol “să alege nimic de cunoscințele, pe 
cară și le-aii câștigat în clasele poporale din limba maghiară. Ba împrejurarea, 

că încep a. doua-6ră învățarea după un noii metod, îl „încurcă, îi face 
confusi. 

În. principii nu sunt” deci în contra de a să folosi în clasele inferidre ale 

şcâlelor medii și astfel de cărți de limba. maghiară, cari sunt întroduse în 
şcolele poporale. 

Un singur neajuns ai cărţile de limba maghiară destinate pentru șcâlele. 
poporale, introduse fiind în șcâlele medii. .Și anume. n 

În ele este un bogat material. din limba maghiară, de care are lipsă ţă- 
ranul dela sate pentru trebuințele sale de: vorbire. i 

i Școlariul din șcâlele medii, care. să învârte -întralt medii are lipsă şi de 
alte: noțiuni, de, multe, cari sunt pentru țăran mai îndepărtate sâii de tot 
necunoscute ; dar acesta nu este așa de mare nă&caz. Gimnasistul are 'ocasiune 
să-și întregescă cunoscinţele; €ră dacă învață și cuvinte, de cari nu are indis- 
pensabilă lipsă ca gimnasist, nu: e mare păcat, mai ales „având în vedere, că 
mai toți școlarii noștri sunt dela țeră. 

În cartea 1 este materialul de limbă forte - metodic dat și grupat împre- 
jurul unor noțiuni luate din cercul de interes al. școlarilor, așa că învățarea să | 
pâte face ușor. - 

Să dai piese întregi; “mat: ântâiti mai ușsre. și apoi tot mai grele. Obiectele . 
despre cari s& tracteză şi s& ofer cuvintele de: lips, sunt înșirate după cum 
să cere acesta de psichologia băiatului. 

“În cartea a II-a sunt „piese mai mari, cari tractâză diferite obiecte din 
lumea. reală apropiată de.mintea copiilor. Aceste piese, ce e drept, nu ofer 
deosebit material, de gândire sei de cunoscințe pentri şcolarii de cl. ÎI și 
III gimn. oră reală, dar ofer bună ocasiune de a face „deprinderi de limbă în: 
mod logic, lucru de fârte mare importanță.. | 

În cartea a II-a să dă și puţină gramatică. Adevărat forte puţină. Limba 
- maghiară în privinţa .gramaticală e atât 'de „simplă și uș6ră, încât profesorul 
pote întregi partea gramaticală de lipsă cu sigur succes. 

Peste tot gramatica să învață de școlari,. după cum să scie, cu mult mai 
"cu succes, dacă nu o ati în carte, ci dacă st dă din partea profesorului așa, 
ca să o însușâscă din deprindere” făcută de-odată cu explicarea.
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Recomand, să să introducă aceste două. cărți . pentru învățămentul din 

limba maghiară în clasele 1, II și III gimnasială și reală. a 

RA Da A — ami = SII 

Notă. — Recensiunea “acesta s'a presentat în „conferența pedagogică a - 

Il-a a corpului prof. dela şcolele medii și superidre, ținută în 24 Octobre v. 

1897. Corpul profesoral după o mai lungă discuţiune nu sa identificat întru . 

tâte cu propunerea presentată de D-l recensent, ci sub nr. 2 protocolar a luat - 

următorul conclus : | 
»Conferenţa profesorală la propunerea D-lui - prof. Nic. Bogdan avend pe 

“»de-o parte în vedere, că natura Abecedarului exchide posibilitatea de-a fi fo- 

>losit ca manual în școlele medii, er pe de altă parte, avend în vedere, că 

>a Il-a carte de deprindere nu ofere destul material pentru cele 3 clase infe- 
- 5ri6re gimn. și reale, — decide cu mare majoritate de voturi să 7ecomanude 

>spre aprobare ca manual pentru cl. 1 şi II gimu. şi reală numai Cartea a 
> doua pentru deprinderea limbei maghiare: de Fr. Aoos și VW. Goldiș, ed. 

»WN. Î. Ciurcu, Brașov 180p«. 

Venerabilul Consistoriă archidiecesan cu ordinul săi nr. 7463 d-dt. 
30 Novembre 1897 a aprobat conclusul luat de corpul prof. și g admis ma- 

uualul > A două carte pentru deprinderea limbei maghiaree, de Fr. Kods şi 
V. Goldiș, ed. N. I. Ciurcu, Brașec, 71894< pentru clasele I și IL.ale gimna- 

siului și şcâlei reale.



Kalmâr Elek: Magyar olvaskânyv, Il. 

„ Recensiune de' Nic. Bogdan, prof. 

Onorată: Conferenţă | + 

“Încredinţat din partea On. Conferenţe, să fac o. recensiune. asupra cărții 

de cetire a lui Kalmâr Elek (Magyar olvas6kânyv.a kâzepiskolăk als6 osztălyai 
szâmăra; măsodik. kătet.. Kalmâr Elek), care provisoriii s'a și introdus ca ma- 

nual de lectură în clasa IV. g..și IV. r., îmi iai voie să raportez următorele. 

Praxa pedagogică a arătat, .că o limbă streină să. pote învăţa. cu mai. mare 

succes pe. basa lecturei. În „puterea . acesteia un' manual bun de lectură înles- 

nesce instrucțiunea în respectiva limbă și promoveză succesul: Prin urmare. e 

chestiune de mare importanță alegerea și aflarea. manualului” corespundător 

pentru acesta. Căci, sciut este, că aprope tâte manualele de lectură, câte să 

folosesc în șcâlele medii la învețarea . limbilor streine, nu sunt întocmite 3 
a 

pentru șcâla, în care st propun, ci pentru șcâla, în care e limba de propunere 

aceea, în care e scris manualul. Sunt deci întocmite în spiritul și intențiile, ce 

le ati acele șcdle în a căror limbă sunt scrise. Să m& explic. Atât manualele 

de lectură nemţesci, franţuzesci. cât şi: cele unguresci;, cari s& propun d. e. la 

șcâlele nâstre nu sunt întocmite pentru trebuințele -nâstre, ci sunt întocmite 
cu intenţii nemţesci, -franțuzesci ori unguresci. De accea greutatea, ce ni st 
impune la alegerea unui astfel de manual e mare. ă 

Noi avem lipsă de un manual de lectură maghiar potrivit pentru cl. IV. g. 
și IV. reală eventual și pentru cl. III. g. și III. reală. S& nasce întrebarea, cari 
sunt consideraţiunile, ce trebue să le : avem la alegerea unui astfel de manual? 
După păreree mea aceste sunt de două feluri: pedagogice și economice. 

Trecând peste spiritul și intenţiile, în cari este scris manualul, sati cel 
mult acomodându-le întru cât să pâte spiritului și necesităţilor nâstre, manualul 
lui Kalmâr cred, că de și nu întru tâte, dar cel puțin in mare parte împlinesce 
aceste consideraţiuni. Să vedem! Manualul este întocmit pentru. cl. Îl. a șc6- 
lelor medii (să înţelege șcâle cu limbă de propunere maghiară). Este împărțit 
în 11 capitole. Între aceste, aflăm capitole, cari. conţin povești poporale (cap. 1.),
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poesii poporale (cap. 11.), proverbe (cap. II1.), legende (cap. 1V.), povestiri didac- 
tice (cap.. V.), 'naraţiuni și poesii, diverse (cap. VI), "din istoria poporului ung. 

din viața poporului unguresc, călătorii etc. 

Dacă. comparăm. acuma manualul de lectură pentru cl. |. și II. g. și reală a 
d-lui Popea cu acesta, vedem, că conținutul acestuia în multe semănă; ba ce 

e mai mult poveștile, cari sunt aduse în manualul lui Kalmâr: ca >Az 6des 
- meg a mostoha lcânye, >Peter €s Pâlc, >A hărom kirâlykisasszony<, deși nu 

sunt întocmai ca poveștile nâstre aduse în cartea d-lui Popea, dar. sunt înru- 

_ dite cu-acelea. “Tot asemenea poesiile poporale sunt pătrunse cam de acelaș 

spirit ca ale: nâstre, așa, că materialul nu e strein pentru elevii noștri din 
clasele inferidre; €r naraţitinile de sub cap. VI. sunt scrise într'o limbă atât de 

ușoră, că greutate şcolarilor nu ii fac. | 

Prin urmare: materialul fiind în mare parte cunoscut, sai dacă nu, cel puţin 
semănă cu materialul cetit în manualul de lectură al d-lui Popea — e deci o. 
înlesnire frte mare pentru băeții din clasele inferidre (în spec. III. IV. g. și 

reală), căci prin faptul acesta s'a delăturat o greutate capitală; cr Zimbagiul 

fiind destul de uşor manualul hi Kabuăr întrunesce .considerația pedagogică. 

Fiind materialul din cartea lui Kalmâr în parte cunoscut. elevilor noștri 
din clasele inferidre (în special celor din cl. III.,-IV. g. și reală) manualul ar 

îndeplini și considerația economică, dacă” lam întroduce în cl. III..și.IV. gimn. 

și reală. Materialul potrivit pentru respectiva clasă îl pote afla forte „Ușor 

profesorul (mai ales poveștile poporale și poesiile poporale), €r cartea ar “costa 
pentru 2 ani numai 1 fl. v.a. . 

Pe basa acestora propun On. Conferenţe să aprobe introducerea provi- 

sorică a cărței de lectură a lui Kalmâr partea II-a pentru cl. IV. g. și reală, 
Er pe anul viitor să o întroducă şi pentru cl. III. gimn. și reală. 

/ 

Notă. — Acestă recensiune s'a cetit în conferența pedagogică a Il-a a. 

* corpâlui profesoral, ţinută în 24 Octobre v. 1897, care pe basa expunerilor 

“D-lui prof. Nic. Bogdan >a zecomaudat spre aprobare manualul de. Kalmăr 
>Elek (ol. I[.) cu menire pentru clasa III. şi IV. gimnasială şi realăe. 

Venerabilul Consistoriti Archidiecesan cu ordinul s&i ddto 30 Nov. 1897 

-nr. școl. 7463: a aprobat conclusul: citat al corpului prof. și a admis, deci ma- 

“ nualul din chestiune pentru usul claselor III. și IV. gimnasială și reală. 
o 

 



P. Luvta: Aritmetică pentru şeâlele poporale, partea 1, 11 și. 
Aritmetică partea IV. | 

traduse de un învățător, 1894—96, Editura librării H, Zeidner, Brașor.- 

Recensiune de Aurel Ciortea, prof. . | 

Onorată Conferenţă ! 

Un manual de aritmetică în mâna școlarului e ca și cuțitul cu două 

tăișuri, pe cât de mult îi pote folosi la repetiţie, în intervaluri de timp mai 

mari, la -reprivirea unor sisteme de reguli, cari în mintea școlarului nu tot- 

deuna să. pot închega întrun capitol complet și rotundit, tot.pe atât de mult 

îi pâte și răpi facultatea și libertatea concepțiunei și a judecăţei, dacă d. e. 

manualul s& folosesce din partea școlarului pentru prepararea continuă din 
Gră în oră. i 

Vederea acesta, dacă ca să dovedesce mai i mult s6ii mai puţin corectă 
față de clasele superidre ale gimnasiilor şi realelor, apoi față de cele inferidre 

de sigur că să întătesce în adevărul ce'l exprimă. 

În clasele inferiâre, unde studiul Aritmeticei, pe lângă înzestrarea elevului - 

cu cunoscinţele necesare: pentru viaţa practică: mai are și esențiala și frumâsa 

menire, de a-i desvolta gândirea sănăt6să, judecata rece și de a-i stringe combi- 

națiunile vage ale fantasici totdeuna în cadrul .probabilităţei, nu e de admis, 

ca cunâscerea. primelor axiome și acelor mai elementare și fundamentale 

reguli să fic lăsate, prin întrebuințarea! continuă a manualului, aprecicrei proprii 

a elevului: . ă 

Întroducerea şi csplicările profesorului sunt tot atât de necesare, ca în- 
suși studiul. - | 

Îț pare destul de paradox chiar şi numai idea de a da școlarilor lecțiuni 

din aritmetică, din carte, propagând prin acesta . neatenţiunea, lor: în „decursul 
explicărei. 

, 

Dacă luăm însă în considerare numărul Telativ mic al regulelor, pe cari * 

trebue să le învețe un școlar din clasele inferidre, față cu numărul mare al
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exemplelor, pe cară trebue să le res6lve în partea cea mal. mare Cără ajutor 

străin, atunci un manuâl scris cu intenţiunea ţintită în special spre o colecţiune 

bogată şi bună de teme, pe lângă care scurtul, dar esenţialul cuprins al regu- 

“lelor nu va servi ca material pentru lecţiuni, ci numai eventual cu ajutor la 

repetițiune — ne este totdeuna binevenit. 

Astfel este Aritmetica D- Iul Lurtz, impărțită în 4 părţi, din cari pre noi . 

mai de aprâpe cele 3 din urmă. ne intereseză. .- - | 

Partea Il. tracteză numerii dela 1—10,000. Cele -4 “operaţiuni fund. cu 

numeri nenumiţi, simplu numiți Şi. cu mai multe numiri și în fine numeriă de- 

St observă aici, că D- Lurtz a ținut cont de părerea celor mai. mulți 

pedagogi tratând fracţiunile decimale inaintea celor - proprii, cu cară numai în 

p. III. să ocupă. E dor cu mult mal logic și mai ușor a-i face cunoscută şco- 

larului fracțiunea decimală în strinsă legătură cu sistemul decadic, decât al 

impretini mai întâiti cu numeri, cari constati din unități de mărime diferită, 

cum sunt fracțiunile ordinare și după aceea al reîntârce €r la un sistem de 

numeri, pe basa căruia să ridică fracțiunile decimale. 

Săritura acesta ar îngreuna și ar împedeca continuitatea priceperit elevului. 

E drept, că în partea III. ne întâlnim. din noii cu fracţiunile decimale, tratate 

'aică mai mult ca o speciă a celor ordinare, premergând însă explicarea lor 

corectă în partea ÎL., aici forma lor nouă nu va „strica. impresiunile prime ale 

școlarului. 

După cunâscerea fracţiunelor ordinare trebue să urmeze imediat. prefa- 

cerea lor în .decimale și viceversa, fracţiunile periodice | și- calculul prescurtat 

cu aceşti numeri. - Aceste tâte le aflăm în aceeași ordine în partea: III., cu 

“observarea aceea însă, că facțiunile periodice D-l Lurtz le desvâltă și în . 

partea II. îndată după numerii decimali, ceea-ce înaintea cunoscerii fracţiunilor 

ordinare nu e corect. „ - - 

În genere observ, că același material, cum e d. e. măsurile metrice, mo- 

netele, regula! de trei simplă și compusă și calculul procentelor, îl găsesci tot 

atât mai în fie-care parte a Aritmeticei, ceea-ce dovăâdesce, că autorul a căutat 

separând materialul întreg în: 4 părți,. să înlesnâscă întrebuințarea fie- cărel 

părți cât să pote de independent de celelalte. , 

Așa să pste numai esplica, că dăm de. fracțiuni periodice și în p. IL. 

înaintea cunâscerii celor ordinare din p. UL. - 

Partea a III. mai conține: practica italiană, rezulele de trei, calculul so- 

cietăței și al alegațiunei.  :. - - | 

Autorul aici la resolvarea temelor din regulele, de tre și calculul socie- 

tăței să folosesce și de deducțiunea la unime și nu exclusiv de proporţiuni, 

„precum mai găsesci prin unele manuale; metodul acesta de a resolva temele 

amintite ar trebui s& afle adi aprobarea tuturor, cară. scrii aritmetică, căci este 

şi mai ușor de înţeles, ia și mai puțin timp în considerare.
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Temele, față cu cari avem pretensiunile cele” mai mar la un manual! de 
șclă, sunt destul de numerâse și variate. 

In partea III, IV să află şi: resultatul lor. — Sunt şcolari, casă a inte- 
resul .de a resolva mai multe teme pe acasă, decât cele 3—4, ce le primesc: 

-ca lecţiune și- €r sunt școlari, mai cu. sâmă în clasele inferidre, cari din indo- 
lență și „ignoranță, ori își scrii: temele dictate pline :cu erori, ori nu "și 
le scrii de loc. R&ul acesta e în: mare parte redus: și în casul: prim și în al 
doilca, prin întroducerea manualelor corespundetâre; 

"În aritmetica de faţă, temele nu numai că sunt astfel aranjate, încât ȘCO- 
larul după fie-care capitlu trece gradat dela mai ușdre la mai grele și mai 
complicate, dar 'cuprinsul lor e așa de aprâpe de viaţa și spiritul real și simplu 
al economilor, industriașilor şi - al comercianților, de modul de: gândire” și de 
mediul social, în care - trăesc mare parte şcolarii noștri, încât resolvarea lor 
nu îngrcuneză pe școlar prin necunâscerea categoriei și speciei mărimilor, cară 
să găsesc în teme. 

Ic colo - aflăm - chiar teme, - “cari sunt de un interes local d. -6. aflarea 
numărului locuitorilor din Brașov după confesiune, „calcularea înălțimei relative 
a Tempci și a altor piscuri din apropiere. În. special mi-a atras atențiunca în 
p. IV. colecțiunea frumosă de teme, pentru ecuațiuni de gr. | cu una și mai 
multe, necunoscute. Sunt aprâpe 400: de teme „alese și aranjate cu multă pri- 
ccpere și de un cuprins, care. totdeuna va cscita curiositatea și va atrage in- 
teresul pentru acest studiu al școlarilor. Încolo, cealaltă „parte elementară din 
Algebră" e numai spicuire, ică-colo, chiar fără legătură și continuitate, încât ea 
nu ajunge scopul, pe carel urmărim în cl. IV din acest studiu.. După rădăcini 
iraționale urmeză d. e. permutaţiunea și combinaţiunea, Er reducerea fracțiu- 

„nilor, discompunerea în factori, măsura comună cea mai mare etc. lipsesc 
cu totul, părți, pe cari noi nu le putem omite din elementele algebrei. — 
Preste tot partea a IV e de un cuprins tare “amestecat, afli acolo aritmetică, 
aritmetică comerc., contabilitate, algebră și geometriă; — cele două capitole 
din urmă cu escepțiunea temelor din ccuaţiuni, nu sunt așa desvoltate, 
ca să ne potă satisface pretenţiile ce le avem față cu cuantul de cunoscinţe 
al- unui absolvent de cl. a IV. e ă : 

Primele-2 părți însă sunt mai complete, mai sistematic aranjate şi şi 
- mai în cosonanță cu materialul prescris, pentru cl. III. Dacă Aritmetica, D-lui 
Luriz ar av6.o împărțelă așa de norocâsă pentru materialul din cele 4 clase 
inferidre gimnasiale scă reale, precum în genere ce corect și clar scrisă,- 
și precum îi este de avută și potrivită colecțiunea de teme, .atunci nu 
am mai “ave nimic de dorit; așa însă trebue să. ne grupăm noi întfu cât 
să pâte materialul cărții în consonanță cu materialul pretins în clasele 
inferidre,,. făcendu-ne . ea și în: casul -acesta bune servicii și înlesnind : și 
așa f6rte mult desvoltarea interesului școlarilor faţă de studiul aritmeticei. 

,
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Recomandând deci partea II-a și III-a, cară de altcum sunt şi de mini- 

steriul instrucţiunei publ. aprobate, ca tecst didactic spre aprobare pentru cl. | gimn. 

ev. reală, a “Illl-a parte pentru cl. a Il-a, €r a IV-a parte pentru cl. a Ill-a. 

“Tot acestă parte o recomand și pentru cl. a IV-a în lipsă de alt manual mai 

complet și corăspundător, având aici respectivul profesor fârte mult de întregit, 

așa încât afară dor de temele din ecuaţiuni cu nimic nu mai vine manualul. 

într ajutor. " 

Observ în finc, că traducerea învățătorului nenumit e fidelă : și bună. 

Notând totdeodată, că aritmetica acesta a fost şi este și acum în mare 

parte folosită în unele clase inferisre cu destul succes, doresc ca și de aci 

înainte să afle sprijinul necesar pentru de a-şi putea face serviciile întregitre - 

în interesul studiului aritmeticei în șcâlă. 

Sa 
SI 

Notă. — Recensiunea acesta s'a cetit în conferență pedagogică a II- -a a 

corpului prof., ţinută în 24 Octobre v. 1897, care primind expunerile și pro- 

punerea D-lui recensent »a decis să recomande Venerabilului  Consistoriă 

>archidiccesau spre aprobare partea II, MIL şi IV. a ddritmeticei de F. Lurtz 

> Anamne: 

>a) Partea Il. şi III. ca manuale pentru d, Î. gimu. și Î. reală; 

>b) Partea III. pentru -cl. ÎL. gimu. şi II. reală; - A 

sc) Partea IV. pentru cl. III. gimu. şi ZII. reală; 

>d) cr în clasa IV. gimnas. şi IV. reală să să folosescă din necesitate 3 

>uumnai, în lipsa unui manual mai potrivit, tot: Partea IV.« 

Venerabilul Consistoriti archidiecesan prin ordinul săi Nr. 1463 școl, de 

dato 30 Novembre v. 1897 aprobă conclusul citat al conferinței profesoralc în. 

întregul lui și admite deci Părțile II, JI. şi IV. din Aritmetica de F. Lurts 

pentru usul claselor I—IV. gimu. şi zale, în sensul indicat în conclusul cor- 

pului Profesor. 

08 e — 
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Nici în acest an şcolar nu au fost cruțate de doliu 
institutele nostre de învățământ. Un valoros membru al 
corpului profesoral, Nicolae Popovici, fost profesor de 
cântări la șcâlele medii, sa mutat la. cele eterne. Memo- 
riei lui dedicăm aceste pagini în anuarul școlei n6stre, 

la care cu atâta zel şi pricepere a muncit el. 

Dar am mai făcut loc tot: pe aceste pagini comemo- 

rative și amintirii unui alt membru mai vechiii al cor- 
„pului nostru profesoral, poeţului, Ioan Lăpădaţ,, _pe „Care. 
nemul * românesc “l-a - perdut acum, “sunt: 20. de :ani, pe 
când “eră îti fl6rea vieții sălă” și a cărui activitate a tvecut. 
departe peste marginile salelor de învățământ ale șcâlei 
nostre. 

Puă-le memoria eternă şi binecuvântată !



  

  

    
  

“Corpul profesoral dela! șeolele medii : și superidre” gr. 

or. române din Brașov aduce cu inima intristată de du- 

rere -la cunoscinţa tuturor amicilor, colegilor Și cunoscu- 

ților, că fostul: său „membru, 

NICOLAE POPOVICI 
PROFESOR DE CÂNTĂRI. | 

după ani indelungați. de. suferință s'a mutat la cele .eterne 

în 7 Septembre v.: 1897, în etate de 40 de ani, după un . 

serviciii “de 9 ani ca profesor, pe care defunctul Ta im- 

plinit cu un rar “talent și cu mult zel la. institutul nostru.: 

| Remășiţele pământesci ale ncuitatului nostru coleg să: 

vor depune, la eternă odihnă în Sibiit, unde. sia sfârșit Ă 

mult truditul lui corp.: 

„Serviciul -funebral . s& va oficia la Sibiii Marti, în - 

9 Septembre' a. €. 

Fie-i țărina ușdră şi amintirea“ luă în veci meuitătă | 

Braşov în S Septembre st. v, 1897. 

Corpul profesoral 
” Pa : dela șcâlele medii și superidre gr. Or, 'TOmâne.       

  

 



NICOLAE POPOVICI 
— NECROLOG. —*) 

Flamura nâgră. filfăe 6răş de pe creştetul mărețulul edificjă al gimna- 
siului român din Braşov, vestind durerea ŞoGleX pentru o nouă și grea. pier- 
dere ce a îndurat. - 

Profesorul de musică;: şi cântări, artistul român -de primul rang : 
Aicolae” Popozică nu mal este în viță. După o b6lă îndelungată de. aprope 
3 ani de dile, care 'ncet, grei Și fără milă la, schinjuit, a trecut nobilul” Și 
genialul săi suflet peste portile vremelnice ale traiului pământesc în trista 
casă din Sibiiu, în care fusese internat. do vrun an și jumate, istovit 
trupesce, răpus sufletesce. ” 

" Mârtea sa miluit de el. Nu la mal trudit, în 7 Septemvre v. a:'c, 
în Grele de dimindtă, la luat în nemărginirea negrului ei imperii. 

Perderea, lui Nicolae Popovici nu ste numa! o perdere a. şcâlelor ro- 
mâne din Braşov. Nicolae Popovici, distinsul 'artist, baritonul celebru de 
înaltă ' școlă  musicală, compositorul dibaciă,. interpretul: şi înțelegătorul 
măestru al musicel n6stre naţionale, a fost un odor scump al nâmului ro- 
mânesc. Pe cl îl jelesc adi musele arte! nâstre: naţionale. | 

„Cine "1 va put6 uita. pe Nicolae Popovici, dintre toți carl aii avut 
. fericirea, de a-l audi vr'odată cântând? Cul nu i-a trecut prin suflet vibrarea 

dulce a, vocii sale sonore, clare, -auril, cu fineța, artistică a, modulări! el, 
atunci, când cânta, în deosebi doine poporale, în carl își vărsa tot sufletul, 
t6tă inima, temperamentului săi românesc şi artistic? Nuansele lui de colo- 
ratură, cu care 'mpodobia doinele sale păreali. mărgăritare ce să 'nşiraă 
dulce, lin şi cu o nespusă ușurință din organul săi plin de farmec, storeând 
dela, ascultătorit sel o frenesie de aplause şi urări. 

Ca, profesor în şc6lă şi ca, dirigent de cor era neobosit. Cu zelul exa- 
gerat Nervos, propriii geniului Şi (ceea ce este atât de aprâpe) omului, care 
îşi simte apropiatul Sferşit, el a produs şi a s&verşit o muncă uriaşă. EI 
ținea” o sumedeniă, de 6re de instrucțiă de cântări: la -şcâlă în clase, la 
reuniunea, de cântări, la, corul bisericesc, la corul studenților și încă și 6re 
particulare, remânendu-l timp pentru supravegherea corurilor mici, cari sub 

  

*) Publicat cu prilejul morţii regretatului N. Popovici în. nrul 199 din 
10/22 ' Sept. 1897 al „Gazetei Transilvanieie.
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impresia, însuflețitârer sale activități întrun timp s& formaseră de sine în 
fiă-care: clasă, ale şclelor n6stre medii, ca coruri de clasă. - 

„Ca om în societate și ca Român ora, de un preţ netăgăduit. Cu fineța 
propriă firei sale, care era un reflces al temperamentului săi artistice ales, 
el ocolia şi perhoresca ori-ce notă mojicescă, dură, bădărană în contactul 
săi social cu 6menil. Era un cavaler fin, de salon, vioă şi de spirit, a 
cărul societate nobilita. Simţitor peste fire Și duios pentru ncmul săi, ro- 
mânesc, să înduioșa, fârte des până la lacrimi, dacă. audia; de suferințe, şi 
prigoniri ce "mdurată alţii. EA însuși ajutora cu bani şi cu mâncare pe 
mulți, fârte mulţi școlari români lipsi. 

Etă câtorva trăsături din fuga condeiului asupra” neuitatului nostru 
Nichi Popovici. 

Din visţa lu! notez următârele date, predându- le spre vecinică păstrare 
„pentru istoria, desvoltării artei nostre naționale. 

Nicolae Popovici sa născut în Caransebeş, în 2 Decembre 1857. Cursul 
şedlelor primare Ia, terminat în Caransebeş, cele 6 clase gimnasiale le-a | 
făcut în Lugoş, Timiș6ra şi Seghedin. La anul-1876 neuitatul mecenat ro- 
mân, fericitul loan Popasu, episcopul Caransebeşului, unul dintre admiratori! 
vocil tinere şi frumâse a lu! Popovici, la primit la cursul teologie diecesan, 
pentru de a-l pute apoi trimite cu un stipendiă: diecesan - la conservator, cu 
menirea de a să întârce profesor de musică, şi „de cântări la institutul teo- 
logic-pedagogic din Caransebeş. 

La anul 1879 el termină cursurile teologice şi Popasu îl trimite cu un 
stipendiă de 500 fi. la conservatorul din Lipsca. După . doy an. de. studiy, 
încoronate cu cel mal strălucit, succes, el merge la: Viena, unde-i îȘ termină 
întrun an şe6la musicală. ă 

În anul şcol. 1882/83 își ocupă catedra de profesor de musică, vocală 
Și instrutnentală la institutul teologie-pedagogic din Caransebeş, funcţionând 
aci cu un salar întradevăr mai puţin decât modest de fi. 600 pe an, 
patru any de dile şi grupând în jurul stii tâtă vicța, artistică mărginită a 

„oraşului, romiân6scă şi străină, Erau prea, mică aceste cadre „pentru geniul 
săi. Sufletul săi să doria mal la, larg, mal la acr.' În vara anulu! 1886 

"proprietarul teatrului „Carl“ din Viena, renumitul 'Tatarezi (Român de ori- 
gine) îl aude cântând pe i Nie. Popovici în salonul de cură dela băile IHercu- 
lane şi r&mâne frapat când înțelege, că comora lui de voce şi șcâla lui 
înaltă .musicală în ce condiţii înguste şi străcăci6se st află. Taţarezi îl 
ofere . inmediat pentru anul -prim. 3000 fi. Şi-l înduplecă de-a, părăsi Caran- 
Scheşul - şi a să angaja la „Carltheater“. o ; 

„Nicolae Popovici primesce angajamentul - şi în tâmna “analur 1886 să 
află la Viena ca membru. la,. „Carltheater“, Angajamentul acesta însă -nu a 
fost prea fericit. Forţa „Catitheatrulur“ pe atunci: era, opereta." Opereta 
ofere teren pentru tenori şi bași, nu însă pentru bariton, &r Nichi Popovici 

3    
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era bariton. Chiar pe lângă bune intenţiuni, nu i-s& puteai da role pe 
deplin potrivite lui. Dar dacă consider faptul, că trupa dela, Carltheater , 

cra, compusă aprâpe exclusiv din Ovrei, în sînul căreia intriga cea mai : 
murdară de după culise era la ordinea qilei! — Ati fost primele mari de- 

cepţii, cari lati ajuns aci. : Cu durere, disgust și n&caz îmi spunea de câte- 

orl îl întâlniam pe-atunci în Viena, că a ajuns între canalii, cari nu-l 

lasă a să validita. De dout-ori i-sa, dat rol în anul întreg. De amândouă 

or în opereta „Don Cesar“, odată Tai batjocurit forma! dându-i rolul de 

statist a Alcalduluy, 6r altă-dată rolul deja, mare al Regelui, dar ca nu: cum-va 

să st pâtă afirma, înaintea. unui public inteligent, ai dat piesa, într'o Dumi- 

necă, după amâdi cu preţuri reduse. Am asistat la ambele representaţii și 
am fost exasperat de mojicia ce sa făcut cu artistul nostru., De-atunci - 

Romer (acesta-l: era pseudonimul pe biletul de teatru) a dispărut pentru 
tot-dâuna de pe scena Carltheatrului; desgustat de străini, el sa întors la 

Românii se! iubiţi, cărora şi în Viena, le îndulcea serile de atâtea-ori cu 
vocea, sa de priveghitâre. : 

La 1886 a cântat la Sibiit în: opera „AG Sptea în Granada“ rolul prim. 

Er succesul serii a fost un eveniment epocal în istoria vieţii n6stre musi- 

cale. La, 1887 părăsind Viena, concertă în Sibiii şi Braşov cu un succes 
fenomenal, sr “la Bucuresci fă chiemat la Palat, unde avi rara ondre a 

cânta înaintea Maiestăţii Sale Reginil -Româniel. Augusta. poetă îl „distinse 

prin al acompania, însași pe artistul, care a câștigat-o prin distinsele lui 

prestaţiuni. : 

" După aceste preludii întră el la şeslele. năstre medii ocupând: la anul 

1887, t6mna, catedra de musică şi cântări, primind apol conducerea Reuniunii 
rom. de cântări şi a corului bisericil sfintului Nicolae. Opt anl de dile a 

lucrat şi a creat aci Nichi Popovici pe ogorul. musicel naţionale; pentru-ca 

la anul 1895 să fiă nevoit a'şi lua concedii de un an spre restaurarea, să- 
nătăţii sale. Concediul nu Pa putut scăpa. După 2 an! şi mal bine Domnul 

Va slobodit. 
* 

Am. credut, că sunt dator nâmului mei românesc, posterității şi 

amintirii prietinulul mei Nichi Popovici, cu aceste şiruri, căci în sufletul 

meiă vibreză viii şi cald încă acele accente de aur ale: melodiosului săi 

organ, pe cari le-am: audit ca băiat dela, junişcanul Nichi în biserica cate- - 

drală din Caransebeş (1873, 1874), ca gimnasist. în Seghedin dela, colegul 

- mai mare Nichi Popovici, ca student în Viena dela artistul Popovici, apol 

la Sibiiă şi în sfârşit aci în Braşov . 

“Dormi iubite în paco! 
„Nam venit. să-ți turbur somnul !% 

Braşov, în 9 Sept. v. 1897. | 
a i Virgil Oniţiu. -



Discursul funebra  - 
rostit la înmormentarea lui Nic, Popovici în Sibiiu 

de D-l profesor Dr. Valeriu Branisce. 

Ajuns-a, călătorul Ia, capttul pelerinagiului săi pământean. Părțile vre- melnicului recad și părticelele eternului în eternitate să reîntorc. 
Ce este al pământului să redă pământului, şi ceea ce din vecie este, în vecie reîntră, a N Stăm în fața, înfiorătârer majestăți a morţii, înfiorătâre, căci e nepă- trunsă de mărginita: n6stră minte, şi înfiorătâre, Căci ne desface în mod crudel și: fără, compensație de palpitările calde ale inimei, cari credeam că sunt pentru totd€una, indisolubil legate. de fibrele sufletulur nostru, cu cari atât de intim ne-am. unit şi contopit, încât încovoiați sub prima, lovitură a neașteptatului, neînțelesului și nepătrunsului, nici a crede nu mai putem, că fără. cel iubit nu vom Puts noi ma! departe continua a. vieţii spi- n6să- cale, | i „a | Şi totuș mârtea,: este un pas înainte spre fericire, Sufletul, schinteia divină din. noi scapă din robia, p&catului, să desmărginesce din catenele  Pumnului de pulbere și cenuşă, care l'a, ținut pentru o clipă locului, dar care totodată, prin durerea, pământână, l'a, curăţit şi întărit, ca în -puternie avent să să înalțe la Cel dela Care a purces, Care este singurul isvor al fericirei, căci este fericirea, însaşi. 

a ŞI dacă mintea, stă locului .în fața, neînţelesului, inima ne şoptesce clar şi limpede, că prin mârte nu muri, ci ne renascem. în „existenţă - încita, lămurită de miserii şi nemărginită în dăinuire, | e E 
În faptele, ideile și cugetările nâstre ne renascem prin morte pentru : omenime; — tot ce am făcut, simţit şi cugetat va, constitui o verigă neporitâre în imensul lanţ al-desvoltării omenescy Şi va construi în cea ma! intimă a * n6stră amintire chipul iubit al aceluia, pe care credeam pentru un mo-! ment a-l fi perdut cu desăvârşire, care însă cu atât may vii şi mă plin de adectrata viață ra trăi în sufletul nostru fă” de morte. IN | Dar să va renasce prin mârte sufletul nostru-și în economia, eternității, din” care numai pentru 0 clipă a eşit, pentru de ași face pelerinaoiu] pământean It, p Ș p au! p ID orânduit de nepătrunsa înţelepciune a, Aceluia, care stabilesce cursul lu- milor, răsăritul sorilor şi vița fără de sfori, i - Stând în fața recelul cosciug, ori cât de mare near fi durerea cau- “sată de aparenţa porderi! grave ce îndurăm, în cel mai discret unghiă al: inimel n6stre trebue să simţim, cum încolţesce compensaţiunea mângăităre . şi întăritâre, ce ne-o dă, cunoscința celor eterne. . i 

Au pănă acuma aX fost, iubite care „ne părăsesci, ci de aici. încolo zei fi tecinic în cele tecinice, prin mârte scăpat de cele mortale, lămurit Şi candid, 
- 

- 

. 
» . : '3x* , Li
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precum numay iubirea, cea mai curată te pâte alcătui în amintirea n6stră: 
şi precum faptele, ideile şi cugetările tale îţl 'vor da locul binemeritat în 

„acea, vi6ță, care nu cundsce nici dureri, nici chinuri şi n&cazuri. , 
Tubitul nostru coleg, veselul şi duiosul cântăreț, bunul nostru prietin 

Şi artistul nostru naţional, “Nichi Popocică a împlinit lungul şir al. suferin- 
| felor, cari în mod fatal aăi fost legate de înaltul stă geniu. 

Născut la 2 Decembre st. v. 1857 la Caransebeș, din familiă bur- 
gheză, fruntaşă, Şi-a primit prima instrucțiune. în clasele primare la şcâla, 
românscă şi mal târdiu: la cea germană din orașul săi natal pănă la 
anul 1870, când “a trecut pentru continuarea, studiilor * sale la Lugoj, unde 
a, urmat primele trei clase ale liceului, clasa a patra şi a cincia a urmat-o 
la 'Timişora, 6r clasa a VI-a gimn. a absolvat-o la anul 1876 la liceul din 
Seghedin. 

La îndemnul “fericitului Episcop al Caransebeşului Ioan Popasu, care 
deja pe atunci a observat, predisposiţia şi talentul musical al fragedului stu- 
dent, a întrat Nichi Popovici cu anul şcolar 1876/77 în cursul de teologiă 
gr.-or. din Caransebeş, pentru de a să îndeletnici mal mult în cele biseri- 
cesci, ca după terminarea cursului de teologiă să p6tă fi trimis la vre-un 
conservator ca bursier al Diecesei, ceea-ce a şi urmat la, 1880, când a fost 
trimis ca bursier al diecesei Caransebeşului la conservatoriul din Lipsca, 
unde a stat doi ani, cr cursul al treilea "l-a făcut la șc6la, pentru operă din 
Viena la anul 1882. 

'Terminându-și cu succes complet studiile, a fost numit în Septembre ” 
„1882 profesor de musica, vocală şi instrumentală la institutul teologic-peda- 
gogic din Caransebeş, în care calitate a r&mas pănă la anul 1886. Avisat 
la salariul săi de tot modest de 600 fi. şi lipsit de alte venite, sa luptat 
în acest răstimp cu multe miserii, cari îlindispuneai forte mult. Mai adău- 
gend la acâsta, că orășelul Caransebeș nu oferia, înaltelor lul facultăţi te- 
renul absolut necesar pentru o activitate rodnică în stil mar mare, îl vom 
înțelege pe deplin, când îl vedem la anul 1886 luându- șI adio dela catedra, 
ce a ociipat şi primind angajamentul oferit de direcțiunea teatrului „harl“ 
din Viena, care remunera deja, dela început cu 250 fl. pe lună. 

Aici a rămas însă de-abia un an. Caracterul : săi deschis, sufletul stă 
drept nu sa potrivit în noul mediu, unde iiu talentul şi forţa, ci intriga 
subțire și mâna ascunsă de după culise îndrâptă, sârtea, artiştilor. În de- 
cursul unui an de-abia de două orl şi în două roluri din „Don Cesar“ şi 
aceste puţin. potrivite tînărului artist, a ajuns să debuteze sub pseudonymul 
„Râmer“. Dar întru cât pote fi vorba, de succes, acesta a fost. complet. 

După un an "l-a perdut scena germană,.a cărei detentori nu "l-ai sciut 
preţui, "l-a, recâștigat, însă arta, naţională şi învăţământul naţional de musică: 

Veriind acasă în vara anului 1887 a dat mat multe concerte în di- 
ferite localități, Sr în drumul lui spre. Braşov, oprindu- -să tmna pentru vre-o -
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câte-va dile la Bucuresci, a fost învitat, de rcetorul universităţii d-l Titu Aa- iorescu la o serată musicală, la care aă luat parte may mulţi distinși cu- noscători de musică, între carl și binecunoscutul Wachmann, anume che- mat pentru de a'și da, părerea, asupra, prestaţiunilor lui Popovici. 

La serata, acâsta a luat parte și dama de onâre a Maj. Sale Reginei, - d6mna' Bengescu, căreia, i-ati plăcut atât de mult cântările lut Popovici, încât amintind M. Sale Reginei de talentul lui musical, a doua di a fost învitat la palat, unde după-ce a cântat 2 cântări, la a, treia, cântare a avut rara, fericire de a fi acompaniat; la pian de însași Regina-poetă. 
Cea mai mare satisfacțiune, după multele neajunsuri şi suptrări câte le-a îndurat, a aflat-o tocmal în acest moment, și nu odată am avut noi prietini! lui buni ocasiune, de a-i vede fața radi6să de fericire, când i-să reamintea, acest incident al cariere! sale artistice. 
Cu: începutul anului școlar 1887/88 a întrat în serviciu la gimnasiul mare român din Braşov în calitate de profesor de musică şi cântări, unde „4 r&mas păn' ce gravul morb după un serviciu de 9 ani a necesitat cor- purile administrative ale șc6lel să-l dimisioneze, şi neputându-l pensiona, lipsindu-l un an de serviciu, conform rigidel disposiţil a, statutului de pen- „Siune, i-sa, dat o escontentare finală... 

„La anul 1891 a întrat în legăturile fericitel sale căsătorii, binecuvân- tată cu două fetiţe, idoli a tatălui, care prea timpuriu a, trecut la cele eterne şi cari astădi. în nesciința, nevinovăţiei copilăresci, pote nici nu scită, „că nai să mal vadă nici când chipul adorat al părintelui, care "atât de mult le-a, iubit, | - | i 
Ca, profesor a, fost Nichi Popovici model. Asediat: de iubirea și admi- rațiunea, școlarilor săi, a ridicat şi susținut învățământul musical la, o' înăl- „țime, pe deplin apreţiată de prietin şi adversar. o | 

„= În raportul să cu şcolari! era un adevărat părinte. Purta. grijă de tote „nevoile. şi năcazurile lor. Pe cel săraci și lipsiți îl ajuta cu bani, cu mân- care şi cu haine. Datorințele sale de profesor şi le-a împlinit cu zel și ab- negaţiune, ţinea, lecţii extra-ordinare fără nicl o remuncrațiune, numai ca să atingă resultatul cor&spundător așteptărilor sale superidre; străduințele sale erau încoronate de cel” mal strălucit succes, cântările deveniseră în sînul școlarilor dela şeolele medii atât de predilecte, : încât afară. de corul societății de lectură şi de corul bisericesc, fie-care clasă își formase - corul “stă propriă. Ei | E 
În sînul nostru, între colegi a fost pururea, senin, iubit de toți şi iu- bind pe toți, a fost cheagul convenirilor nostre, fie seri6se, fie vesele, încât “unde lipsea, Nichi, pare că lipsea > ceva, societății; o fineţă, deosebită îl ca- racterisa în tote, în privința, acesta, contactul cu dânsul 6ra o adevărată Şe6lă, de-o-potrivă, pentru tineri şi bătrân. | 

ru
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Şi când îmi trec prin minte: minunatele tale cântări, iubite prietine şi 

coleg, unde voiii afla, cuvintele pentru de a exprima fie chiar şi palid acea, 
forță a artei împreunată cu adâncul sentiment, cu care scial interpreta 

cântecul haiducesce al . poporului - nostru, storcând lacrimi şi din cea mal 

împetrită inimă. 

Dorul de primăvară al Românului, iubirea pentru verdele codru, când 

- din cobuz cântând, din frunde 'şuerând, din gură cântând, scii precând trece 

haiducul cu arma, la brâu, rîdând de poteră, ospătându-să: la jăratecul focului, 

s6ă restabilind ordinea de drept conturbată prin detentorii e! şi ajutând pe 
cel prigoniţi şi alungaţi pentru dreptul lor, — cine le-a sciut atât de intim, 

atât de adevărat şi totodată simplu, nemeșteşugit şi nemijlocit exprima 

prin dulcile accente ale jeluitârei tale voci, ca şi tine iubite, care acum ne 

părăsescl ! 

„ Cântecul; tăi a amuţit.... durerea ţi-a, stors versul, ne rămân „Com-. 
posiţiile tale tot din durere plăsmuite, probe ale forței tale creatâre. , Crua“, 

„Ilora Dobrugeanu“ sunt finele vibraţiuni ale sufletului tăi adevărat artistic, 

simțitor pentru farmecele naturel, simţitor pentru durerile n&mului! Dar nu 

este aici locul şi nici nu sunt ci cel chemat a-ţi releva după merit crea- 

țiunile tale, este numai impresia, redeşteptată prin consciința, perderii, este 

ecoul impresiunei adâncă ce ne-ai lăsat în suflet, celor ce um avut fericirea 

a to audi, asculta şi întelege. | 

Dar sa împlinit! 

AL deșertat până m fund păharul suferințelor şi acum reintri în vita 

cea de veci! 

Durerosul adevăr îmbrăcat în mitul .despre Prometeu s& perpetuză. 
AY furat schînteia luminii din. cer, al desfăcut omenimei o lume nouă, al 

resfirat întunerccul şi lumină a! răspândit, viță nouă a! deschis, şi în 

schimb, legat eşti de stâncă, vulturul prădalnic îți râde dilnic inima, care 
în n6pte să reculege, ca din noii pradă să devină nespuselor dureri. 

„Da, este înfiorător, că geniul cu chinurile nemărginite ale trupului său 

trebue să răsplătescă schîntea divină, care sa aprins i în dânsul, şi pe care 
a consacrat-o omenimci. 

Este lung şirul celor, ce prin tipete fiorâse în. casa de nebuni încheie 

vista lor pământenă, distinsă prin înalte daruri sufletesci. 

Bolintineanu, redeşteptătoriul glorie! străbune în pepturile românesci, 

Eminescu, copilul alintat al muselor şi vitregul fii al societăţii moderne, 

aă sfârşit destinul 'lor în acel loc al durerii inconscie, dar: înfiorătore în 
dimensiuni, din care conducem la ultimul repaos rimășitele trecăiore ale 
iubitului nostru coleg.... SR 

'În durere zămislit, prin durere înălțat şi ucis de durere — tă data 
geniului pe pământ.
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„E fatal — dar e adevărat, că extraordinarele facultăţi prin extraordi- 
nare dureri trebue să rescumpere înalta, lor. menire. 

Nichi Popovici: ŞI-a, răsplătit pe deplin misiunea. | | 
Și acum iubite, când ne despărţim de rămășitele tale mortale, când 

alăturea, cu văduvita ta mamă iubitâre, când alăturea, cu de durere frânta, 
ta soțiă neconsolată, când alăturea cu adânc întristatul și nemângăiaţul tău 
frate, alăturea cu jeluitârea, ta soră şi nevinovatele tale fetițe depunem o 
lacrimă ferbinte pe cosciugul tăi, luându-ne rămas bun pentru totdâuha, 
înplinim datoria sacră a, iubirii nâstre colegiale, fericindu-te, că ai încheiat 
cu al suferinței robot, avântându-te spre seninele regiuni, car! sufletelor 
blânde deschise le staii. : - 

Pl6că mare sufiet, adorat şi iubit de noi, în al căror sîn al trăit şi 
lucrat, adorat şi iubit de acel a, căror fericire pământenă al constituit, . 
adorat și iubit de aceia, car la radele geniului tăi. şr-ati umplut sufletul 
de căldura binefăcătâre a, artei intime, de initnă înălțătâre şi dureri alun- 

„gătore. E IE 
„ Plecă şi fil fericit, căci” suferințele şi creaţiunile tale pământene la 

fericire te îndreptățesc. 

„Pl6că;.... căci țărina-ți va fi uşâră şi memoria plină de binecuvântare! 

Sa ——— CL iii a FR 

Voci. de presă 
la mârtea lui. Nicolae Popovici. 

„Telegraful Român“ în nrul stă 98 din 9/21 Sept. 1897 scrio:: - 
Erăş un bărbat harnic şi de mare valdre am perdut. 
Nicolae Popovici, unul dintre cel mai fruntași representanţi a! arte! 

musicale la Români, a fost doborît de nemilsa. mârte. | 
Harnicul profesor de musică la gimnasiul român gr. or. din Brașov, 

“fostul dirigent al Reuniunei rom. de cântări din Brașov, sa mutat 
dela, noi. a | 

Cântărețul, de al cărul glas dulce, fermecător a, răsunat de atâtea-ori 
. Karl-teatrul din Viena, care a fost „admirat de regina Carmen-Sylva, și de 
nenumărați artişti, cel care, ca artist, compositor Şi cântăreț atâta, cinste a 
făcut n&mului săă în, străinătate, a adormit pentru veciă, ângerul morţii "I-a 
„scăpat de grelelo suferinţe. | a. 

„ Regretatul Popovici-a, încetat din vi6ţă eri la, Grele 7 diminţa, aici în 
Sibiiă, unde de mai mult de un-an era sub cură. Era tînăr încă, avea,
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numal 40 de ani şi ar fi putut deci trăi şi munci încă mult, dacă o bâlă 
înfricoşată, care mai mult de do! ani "l-a chinuit, nuă curma dilele. Timpul 

din urmă i-a fost numal chin îngrozitor, — .şi Stăpânul şi-a făcut milă şi 
i-a pus capăt suferințelor. ” 

(După o scurtă schiță, biografică, „Telegraful Român“ continuă): 
N.:Popovici a fost un eminent compositor. Composiţiile lui sunt multe, 

atât bisericesci cât şi lumesci. N'a dat însă publicităţii, pe cât scim noi, 
nici una din composiţiile sale. Are liturgia S. loan gură de aur, pentru 
cor mixt şi cor bărbătesc, şi ma! multe „limâse“ şi „Pricesne*. — Dintre 

multele lui composiţii lumesci ni numa! următârele le cunâscem: Jloru 
Dobrogeană, Zăpada, Tuinic să luptă, Era micuță, Hora Iscorul, executate de 

corul Reuniune! n6stre de musică, unele de corul seminarial. Ă 

Suntem informată, că cele mai multe composiţii ale decedatului sunt 
împrăștiate pe la foştii - săi elevi și pe la „membrii Reuniunci de - cântări 

din Braşov. 

Ca cântăreţ Popovici a fost celebru. Natura, I-a dotat cu o voce (bazităn), 

ce te lasă fermecat. Când Popovici îți cânta o doină, jalnică românescă, 

te” podideati lacrimile. Sibiienilor le-a fost cunoscut Popovici. În vre-o tre! 
rânduri a. debutat aici, şi a făcut, ca. numele lui să fie în vecă cu admiraţie 

amintit de toţi câţi Tai audit. Prima-dată în 1883 ne-a cercetat. În acel 
an a dat: mână de ajutor „Reuniunei rom. de cântări“ în executarea operei 

lui Gade „Crăiasa ielelor“. Concertul a fost cercetat de întreg publicul 
sibiian. Popovici cu vocea-i dulce a fermecat auditorul. În 1886 a cântat 

aică în „O n6pte în Granada“ de Kreutzer. În 1890 a fosta treia-6ră în 
Sibiiă. Atunci la dorinţa stăruitâre a publicului, care nu'l uitase din 1883, 

trebui să cânte din „Crăiasa ielelor“. Popovici e cunoscut şi în Ro- 
mânia, unde a cântat de mai multe-ori chiar şi la curtea regală, Ja dorința 

artistel-regine Carmen Sylva. 

„Gazeta Transilvaniei“ în nrul 199 din 9 (21) Septembre 1897 scrie: 

Ț Nicolai Poporici. Alaltăeri a r&posat în Sibiii fostul profesor de 

cântă dela şeslele centrale române din Braşov Nicolai Popovici. EI a su- 

ferit mult timp de o gravă afecțiune de nervi, care a degenerat în urmă, 

așa încât în 6rna anului trecut răposatul & trebuit să fie internat în casa 
de sănătate din Sibiiă. Nicolai Popovici sa dedicat cu trup cu suflet ca- 

rierei sale și a fost neobosit în împlinirea nobilei sale chiemări, pe care 

a întrerupt-o în mod crud sănătatea sa sdruncinată. O descriere “mai amt- 

nunţită a calităților acestui regretat profesor şi artist român o face d-l di- 

rector gimnasial Y. Oniţiu. în foiletonul. de - adi al diarului nostru. La în- 
mormântarea regretatulul A N. Popovici corpul profesoral dela ședlele medii
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şi superidre. române din Braşov, a trimis o delegaţie de 3 merhbrii (Dr. V. 
Branisce, Dr. L. Bunea şi N. Bogdan), 6r studenţii o' deputaţie de 6 (AL. 
Bogdan, I: Comanici, II. Gonţea şi N. Fizeşianu din el. VIII gimn. şi |. Lă- 
pădat şi L. Labodă din el. II com.) — Delegaţiunile ai dus mat multe cu- 
nuni cu sine pe cosciugul iubitului lor coleg respective profesor. 

„Tribuna“, în nrul 200 din 11/23 Sept. 1897 serie: 

S'a stins un cântăreţ. 

. - — $ Nicolae Popovici, — i 

“Vestitul Nichi Popovici, sa stins cu totul. Întunecat Ja-minte de ma! 
inulți ani, suferind grele suferințe, îngerul morţii pentru el a venit mân- 
găitor şi i-a adus mântuirea, dorită de a scăpa un suflet sdrobit de greu- 
tatea părții pământescl, ce-l învălia. EI a murit aşa dicând de do ani, şi 
numal înmormântarea a, ajuns să i-să facă acum. 

Prin el cultura şi arta română a perdut un iscusit representant, a 
cărui val6re acum începem a o apreţia, când definitiv a dispărut din mij- - 
Jocul nostru, ne mai lăsând decât urmele geniului săi străplântat în alţii 
şi amintirea, care va, trăi necontenit. 

(Apoi urmeză un extras din articolul D-lui director Oniţiu asupra, lui 
N. Popovici, publicat în „Gazeta Transilvanier“ v. ma! sus pag! 32) 

„Familia“ din. Oradea mare publică în nrul er 40 'din 5/17 Octobre 
1897 portretul luk Nicolae Popovici în fruntea, foi! şi dedică un articlu' în : 
treg memoriei lul. Etă articlul : 

. Aprâpe pe nică un teren n'am făcut noi Români din acesta, monarchiă; 
"un progres atât de mare, ca pe terenul musical. De unde înainte cu trel- 

deci de ant, abia aveam câte-va coruri pe la, catedrale şi musica -să cultiva : 
puțin, astădi avem mal multe reuniuni musicale, o mulțime! de. coruri în 
popor, musica e întrodusă în tte familiile ma! culte, ba ni sa dat să avem 
şi câți-va compositori, cari fac începutul une! formaţiuni artistice.. 

„Cu mare durere am aflat și am scris în foia n6stră, că unul din 
acești „fruntași a! artei musicale române, Nicolae Popovici, care atât ca 
cântăreţ, cât şi ca profesor şi compositor îşi făcuse un nume bun, a încetat, 
din vieță. Perderea. acâsta, este cu atât mai mare, căci mortea ni l'a, răpit 
în vârsta cea mai frumâsă, când talentul şi studiile sale ne îndreptățiai 
să aşteptăm dela, dânsul opere din ce în ce may valorâse. 

__ Sub impresiunea, dureri! profunde, venim .să. ne împlinim datoria, 
„aducând memoriei sale în foia n6stră acest tribut al recunoscințet și stimel 

e
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publicânău-i portretul şi biografia, ca generaţiunile viitore să -vaqă cine a 

fost dânsul și ce a făcut pe terenul musicei române. 

Nicolae. Po opocici a, fost un fiii favorit al'sorțil. Fisie, sănătos şi frumos, 

talent care promitea mult, voce dulce, — avea totul pentru ca să pâtă de-" 

veni un :mare artist. Durere, fatalitatea n'a, lăsat să, să împlinâscă tote spe- 

xanțele; fisicul, pâte în urmarea neobositelor studii, a sucombat, a întunecat 

spiritul şi mârtea milostivă a, venit să-l scurteze suferinţele, 

. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e. . . .'.  . 

(Aci urmsză o scurtă. schiță biografică, după care „Familia“ continuă 

astfel :) | 

La, mormântul Ju 3 musica, românescă. st închină cu jale, căci a perdut 

pe unul din: cel mai talentaţi cultivatori af ei. 

Ca cântăreţ, avea, o voce de bariton, dulce şi mlădi6să, care încânta 
pe ascultători. ram audit întrun concert la Arad, cu ocasiunea, adunării 
generale a Societăţii 'pentru fond de teatru român şi par' că vedem și 

acum entusiasmul carc-la întâmpinat. A cântat în mal. multe rânduri la, 
Sibiiă, în concertele Reuniunii române de musică şi totdâuna a lăsat im- 

presiuni neuitate. A cântat în concertele sale din Braşov Şi „aiurea, pretu- 

tindenea şi totdâuna aplaudat cu cea mal mare însufiețire. 

Ca profesor şi conducător, sunt martore reuniunile ce-a dirigeat şi co- 
rurile ce-a condus. Concertele ce-a arangiat, aă fost adevărate . sărbători 

musicale. ! 
„Ca, compositor a dat probă de un talent extra-ordinar, care însoţit de 

înaltele studil ce a: făcut, a produs nisce opere distinse. A cultivat atât 

musica ' bisericescă, cât şi cea lumâscă; dar din multele sale composiţii 

numai fârte puţine sai tipărit. A scris Liturgia Sf. Ioan Gură-de-aur, 

pentru cor mixt şi bărbătesc, precum şi alte: singuratice cântări; religi6se. 

Din celelalte composiţii ale sale, amintim: Hora, Dobrogeană, Hora izvorul, 

Tainic să luptă, Zăpada, etc. 

"- Inima ni să înmâie de durere, că şi pe “acest fruntaş musical lam 

perdut atât de timpuriu.. Ce ar.fi putut să producă el, dacă mal trăia! | 

Odihnesce în pace, suflet sdruncinat în căutarea unu! ideal sfint!
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Înmormântarea 
lui - 

»ricolae Popovici. 

Dăm aci rapârtele celor două diare române din Sihiia “despre înmor- 
mântarea lui. N. Popovici, la care atât corpul nostru profesoral, cât şi stu- 
denţi școlelor n6stre aii fost representate prin câte o delepaţiune. 

x 

Re&mășşitele piimântesel ale -vecinic neâitatulur Nichi Po oporică ati fost 

aședate la odichnă vecinică Marţi după prând, ! în chip demn de regretatul 
- defunct. 

Alaltă-ieri la 4 6re 2 după prând capela. dela casa de alienaţi și jurul 

el'era plin: de lume din societatea, românsscă din loc, venită să dea cu 

lacrimi în ochi ultimul onor tuturor iubitului Nichi Popovici. În capela, fio- 

rOsel case de sănătate pe un catafalc simplu era întins trupul uscat al ar- 
- istului de odinidră. Lângă cadavrul rece, soția, frântă de durere -şi de chi- 

 nurile anilor de singurătate, cu, ochii storşi do lacrăml să tânguia. 

Catafalcul a fost împodobit cu 7 cununi cu următârele inscripţii pe 
fundele lor: „Neuitatului nostru soț, şi tată — Miţi, Lelia, Mari6ra“. „Iubi- 

tului amic şi coleg — George Dima. „Neuitatului coleg N.-Popovici — 

Corpul profesoral dela şedlele medii gr.-or. române din Braşov, „Neuitatului 

săii dirigent Nicolae Popovici — Reuniunea, rom. de cântări. din Braşov“. 
„ Valorosului artist — Reuniunea rom. de musică din Sibiu“. „lubitului pro- 

fesor şi dirigent al corului — Studenţii şeâlelor române din Braşovt. „Iu- 

bitului meă profesor -— Nicolae Danielopol:. | | 

| Făcendu-să obicinuita slujbă bisericescă, prin preoții: Ioan Papiu, 

protopresbiter, Matei Voilean, protopreshiter asesor cons., parochil: Isaia 

Popa, G. Bobeş şi diaconul Ioan Popovigi, profesor al şcâlei civile a Asocia- 

țiunii, — cosciugul -fu transportat pe carul mortual. Sa format apol un 

imposant cortegiă în următorul chip. În frunte. un lung şir de elevi al 

_seminariului Andreian, urmaă apoi: capela, orăşenâscă, corul seminarial sub 

"conducerea, d-lui D. Cunţanu, preoţii slugitori, carul mortual, pe lângă care 

_păşiai 6 studenţi dela, şedlele rom. din Braşov, urma: jalnica soție a dece- 
datului, condusă de colegul în artă şi intimul amic al lui: Nichi Popovici, . 

G. Dima, membrii din consistoriul archidiecesen, representanții corpului 

“prof. dela şedlele nâstre din Braşov: Dr. V. Branisce, N. Bogdan şi Dr. LL. 
Bunea, corpul prof. seminarial şi cel al şeâlel civile de fete a, „Asociaţiunil“, 

comitetul Reun. rom. de musică, număroși membrii din sooietatea, română 

sibiiană și un lung şir de dame cu lacrimi în ochi. : 

Cortegiul s'a pus în mișcare spre cimiterul dela biserica din Strada- 
lungă. Timpul era, trist ca şi inimile celor ce acum dedeaii cel din urmă
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tribut de recunoscință celui ce. prin o muncă, plină de entusiasm şi-a, do- 
bândit nemurirea. | | 

Ajuns la, cimiter, cortegiul sa oprit şi cosciugul a, fost, transportat de 

cel șese studenţi și aşedat asupra lăcaşului strimt, unde va, odihni vecinica. . 
odichnă xegretatul Nichi. 

„Aci sa, făcut prohodul obicinuit între suspinele întristaților- asistenţi. 

"După terminarea prohodului, asesorul. consiștorial, d-l Mateiu - Voilean; 

des întrerupt de lacrimi a rostit un pătrundător panegiric, 

În numele colegilor dela școlele din Brașov ai defunctului, a rostit, 

d-l profesor Dr.- Valeriă Branisce discursul fanebral. 

Amurgise binişor, pe când d-l Branisce și-a terminat magistralul dis- 

curs, Preoții fcură, şi cea mai din urmă slujbă asupra, mortului, şi sicriul 
cu ostmintele reci ale odinidră fermecătorulul cântăreţ Nichi Popovici, 
între jalnicele accente ale sfăşietorului „În veci pomenirea lui“, fu Slobodit 

în adâncimea mormântului. 

Astfel a, fost aședat la repaus vecinic trupul rece al artistului Nichi 
Popovici, al cărui nume va fi pomenit totdduna cu pietate de cel co ati 

fost fericiți. să-i admire glasul duios, şi de mulţimea elevilor să, pe care. 
din bogatele sale cunoscințe i-a împărtăşit, şi pe care cu mil6sa sa mână 

i-a ajutat şi îmbrăcat. _ 
„Telegraful Român“. 

„Tribuna“ publică următorul raport. despre înmormântarea lui, Nic. 

Popovici: 

Înmormântarea regretatului artist sa, făcut eri d. a. cu o pompă vred- 
nică. Ceremonialul funebral "l-a făcut părintele protopop Joan Papiu, asistat, 

de preoții: M. Voilean, N. Bobeș, IL Popa, vestitul cântăreţ din Ocna şi 

„diaconul |. Popovici. - 

Cortegiul funebru sa pornit dela capela sanatoriului de: alienati, în 
„ordine frumâsă, într'o linişte perfectă, sub cer nouros, posomorit. Pe drum 
ploua încet şi jalnic. Între. celr-ce ati dat ultimul onor răposatului ai fost 
aprâpe toți Românii Sibiieni, mai ales membrii reuniunei de musică. 

În special ai fost representați: clerul metropoliei prin archimandritul - 
„Dr. II. Puşcariu şi asesorul Z. Boiu. Corpul didactic dela seminar, cu direct, 

„Dr. Roșca, profesoril: Dr. Barcianu, D. Comşa, Ghibu, Dr. Stroia ete. Corpul 
didactic dela şcâla „Astrei“, „Albina“, representată prin directorul P. Cosma 

şi mai mulți funcţionari; red. „Tribunei*, reuniunea de musică, corpul pro- 

fesoral din Braşov, studenţii din Braşov, elevii seminariali etc. etc. 

Au fost de fată, și fârte multe dame: d-na Maria Cosma, d-na văd. 

Dr. Moga, € d-na Dr. Vecerdea, d-na Dr. Beu, etc.
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Pe cosciug sai depus mai multe cununi. Cununa „Reuniunii de 
musică din Sibiii&%, din fiori naturale, a fost de un efect admirabil, 
decorată cu o liră, atârnând o lată bandă de tricolor naţional. Asemenea 
frumosă, cu tricolor naţional a fost şi cununa „Reuniunii de cântări 
din Braşov“. Amintesc. încă cununa, corpului profesoral, a, studenţilor etc. 

Ş6se aleși şi simpatici studenți din Braşov ai făcut garda de onsre 
„ alăturea, carului funebru, şi aă dus sicriul dela pârta cimitirului la. grâpă. 
Aci după săverşirea prohodului, la care a, cântat duios şi precis corul se- 
minarial, condus de părintele Cunţanu, sau ţinut două vorbiri. Părintele 
Voilcanu a luat obicinuitele iertăciuni, 6r adev &ratul panegiric "l-a cetit d-l 
profesor Dr. V.' Branisce. Discursul. d-luk Branisce, lucrat cu deosebită în- 
grijire, cu fond filosofic, cuprindând biografia şi apreciarea' răposatului, a 

- făcut adâncă impresiune asupra auditorului. Înserase deja când s'a încheiat 
acest discurs, şi fiind timpul înaintat sa întrelăsat rostirea unul cuvânt de 
adio din partea unui student braşovean şi sicriul s'a, depus spre odichna, 
de veci. 

În veci amintirea luL! 
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IOAN LAPEDATU. - 
Discurs comemorativ, ţinut Mercuri in 25 Maptie v. 1898 în sala festivă a şedlelor 

centrale române gr. or. din “Braşov, de D-l prof, Andreii Bârseanu.*) 

Onorat public! 

Tubită tincrime! i 

Astăqi să împlinesc două-deci de ani, de cână a încliis ochil pentru 

totdâuna unul din 'cel mat harnici profesori al şodlelor n6stre, un scriitor. 

talentat şi productiv, un Român de inimă și unul din cel mal vrednici şi” 

mal simpatiei membri al societăţii nostre - din Braşov. Bărbatul acesta 

vrednic, a cărul morte prea timpurie a fost regretată aşa.de mult de întreg 

poporul nostru și în deosebi de şeslele nâstre. şi de: publicul român din 
Braşov, a fost Ioan Lăipădatu. 

Generaţiunea mal în vârstă își mal aduce aminte de bună scmă de 

figura simpatică a lut Ioan Lăpidatu ; mulți dintre cel de faţă îl vor fi 

având încă vii pe răposatul și mult regretatul profesor și poet înaintea 

ochilor lor sufletesci: cu statura, lui. înaltă, cu faţa blăjină şi de obiceiă veselă, 
cu fruntea frumos boltită, cu ochi senini şi plini de viâţă, cu părul blond - 
ca spicul grâului, cu glasul dulce, dar totodată şi espresiv, cu gesturile 

vil, făcute nu numat din mâni, ci adesc-ori cu întregă partea de susa tru- 

pului; mulți din cel de faţă își vor fi reamintind . cu plăcere cmoțiunile 

produse în sufletul lor la cetirea scrierilor Iul în versuri și în prosă, sil la 

audul cuvintelor, ce să strecurat curate ca mărgăritarul din buzele lu! 

frumos arcuite. Dar generaţiunea mal nouă, şi cu deosebire tinerimea stu- 
di6să de astădi, n'a avut de unde cunâsce pe distinsul dascăl şi scriitor de 

odinidră. Din cele vre-o câte-va scurte notițe biografice şi bibliografice, răs- 

pândite prin manualele de istoria literaturel naţionale şi pote din unele 
împărtășiri fragmentare despre persâna şi lucrările lui Lăpădatu, audite dela - 

cel mal în vârstă, tineretul nostru cu grei îşi va pute face o ideiă, chiar 

şi numar: aproximativă, despre valdrea bărbatului, dela mârtea căruia, să 

împlinesc astădi 20 de ani, şi care, după-cum am amintit mal sus, a fost 
atât de regretat și atât de jelit de aceia, cari lati cunoscut, 

*) Sumele încassate cu prilejul serbărei şcolare din 25 Martie sunt destinate 
pentru procurarea unui portret al răposatului profesor şi scriitor pe semna şedlelor 

numite mal sus.



 
 

 
 

  
Za.   
 
 

Joan Lăpădat.
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De aceea, am credut, că nu voit face un. lucru de .prisos, dacă. voi 
încerca să schiţez înaintea, 'D-Vostră în câte-va, trăsături ic6na sufletâscă, a, bărbatului, în amintirea căruia ne-am luat voiă a Vă întruni aici pentru 
câte-va minute; dacă voii căuta să Vă fac cunoscute datele de căpetenie din viGţa lui, ideile și sentimentele, de. care-a fost condus, câtă, vreme a 
petrecut între nol, și cu deosebire gândirile şi simțirile, ce ni le-a, lăsat 
pentru -totdâuna în scrierile sale, astădi, din nenorocire, prea, puţin cetite şi 
cunoscute. ÎN Cu . | 

În chipul acesta, cred, că vom pute serba mai cu vrednicie aducerea aminte de acest bărbat; în chipul acesta, după a mea modestă părere, vom 
put€ aduce întrun chip -mai potrivit prinosul nostru umbrei valorosulul 
scriitor şi dascăl, răposat acum 20 de anl. - . . i 

Cine a fost așa-dară Ioan Lăptdatu, cum a trăit.el şi ce a lucrat în 
ritța sa?. 

Ioan, sei după-cum se numia în copilărie, Onea Lăpădatu s'a născut în | 6 Iulie 1814 în Colun, un mic sat din-apropierea Sibiiului, aşedat pe ţăr-. “murele drept al Oltului. Părinţii st a fost Alexe Lăpădatu, econom. de-frunte din comuna vecină Glâmb6ca, și soția, sa: Ana, de nascere din Colun, unde, după-cum am amintit, a vedut micul Ioan sii Onea -pentru întâiași-dată lu- mina, dilel. Anir copilăriel i-a petrecut Ioan Lăpădatu în comuria Glâmbâca, . alergând cu copil de sâma, lut pe dâlurile dimprejurul acestui mie sat, sc eşind la marginea; bătrânului Aluta și privind la undele lui turburi,. cum trec lin, dar fără zăbavă,- înainte.” După-ce se făcă ma! mărişor,- el începu să dea mână de ajutor părintelui -săi, ca toți copiil” sătenilor: noştri, “la purtarea - economiei : îl însoţia pe tatăl stii la plug, la strânsul- bucatelor şi al fenului, şi din când în cârid ducea: la pășune “turma de ox a-părintelui-săă, care am - “spus, că era fruntaș între economii din Glâmbâcă. a 
Carte a început .aînvăţa Ioan Lăpădatu mai întâiă în comuna părintâscă şi apoi nu peste multă vreme a, fost dat la. .şedia, germână, din apropiata, . comună Hosman. Terminând Şi cursul de aici, tatăl săi, care cra om, ce e drept, cu puţină, cunoscinţă de carte, dar cu iminte sănătesii şi cu mult bun simţ, îndemnat şi de preotul catolic din Hosman, care observase talentul și râvna de învățătură a tânărului școlar, tatăl săi, dic, îl duse în Sibiii, unde după-ce făcă clasa a treia, Și a patra primară, :tenărul Ioan. întră în vârstă de 14 ani în gimnasiul romano-caţolic de stat, pe atunct: cu limbă de pro- punere germână şi, după-cum spun aceia, cari -cunose împrejurările de. rhak "nainte ale acestui gimnasiii, provădut cu puteri didactice escelente: Pa 

La, gimnasii loan Lăpădatu a fost unul din școlari „cel mal eminenți. ÎN saltă și acum inima de bucurie,. când. răsfoind programele şcolare din-anil . 1860—70 ale gimnasiului, .despre care e.vorba, unde şcolarii din
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diferitele clase sunt petrecuţi după locaţiune, vei numerii din frunte, tipărită 

cu litere compacte, ocupați de obiceită de tineri români, partea, cea mal mare 

băieți de tărani, îmbrăcați, cel puţin în clasele inferidre, cu suman :și cu 

ci6reci şi ţinuţi cu merinde aduse în traistă de acasă, dar harnici la învă&- 

tătură, şi în de. obşte cu purtările cele mal bune. . . 

Şi Lăpădatu, după-cum am, amintit, era unul din școlaril cel inat de 

frunte. Între colegii săi el avea, un singur -emul, şi-acela Român, pe.Nicolae . 

Cocoradă din Merghindeal, unul din cel mal buni prietint al lui Lăpădatu, 

dar din nenorocire r&posat prea de timpuri, ca, student în medicină. 

Lăpădatu îşi îndeplinea, cu, cea mal mare scumpătate datorinţele sale 

de şcolar, deşi o mare parte din timp trebuia să o întrebuințeze ca instructor 

la elovi din clasele mal inferidre, căci tatăl săi, deşi era cu re-care dare 

de mână, totuş n'avea putere, să-l susțină cu cheltuiala sa, timp de dece 

anl de dile în Sibiiă. Dar cu tste greutăţile materiale, ce avea a-le întâmpina, 

“Lăpădatu nu să mulţămia numa! cu urmărirea conscienţi6să a materiilor 

„propuse în. clasă, ci căuta ași: înmulți cunoscinţele şi pe cale particulară, 

prin lectură. Anume el căuta în prima. linie a, suplini pe calea âcâsta o 

lacună, de care aveati şi ai să sufere toti aceia, cari cerceteză şcoli -străine : 

lipsa unel cunoscințe mal am&nunțite a literaturel române şi a istoriei po 

pSrului românesc. 

Printro lectură continuă şi atentă a cărţilor românesc) de aceste 

materii, ce-i puteai sta la, disposiţiune, Lăpădatu sciii să delăture pe deplin 

Jacuna, despre care e vorba, așa încât Ia, terminarea cursului gimnasial el 

avea frumâse cunoscinţe atât din literatura, cât şi din istoria românescă. 

Autorii sti. favoriţi români să par a fi fost: A. Mureşianu, D. Bolin- 

tinenu și V. Alexandri. Influinţat de scrierile acestor autori, şi mal cu semă, 

de poesiile lul A. Mureşianu, Lăpădatu începu a să încerca să înciocăleze 

însuşi versuri românesci, dintre care unele au fost, date la" velă în diarul 

„Familia încă de pe la a. 1866. 

În vacanțe Lăpădatu să îndrepta spre. casă, adese- ori însotit de doi 

tre! dintre colegii săl. Aici petreceaă împreună la stână, st scăldaii în. Olt, 

sii cutreerai comunele de prin împrejurime. Afară de aceea, Lăpădatu îș 

făcuse de timpurii o deprindere, care avea să fie de mare însemnătate 

pentru desvoltarea, sa ulteridră. Anume îl plăcea încă de copilandru, să, fie 

cu luare aminte la vorbele sătenilor, din mijlocul cărora eşise şi în mijlocul . 

cărora, petrecea, asculta cu plăcere la poveştile să pildele spuse de vre-un 

bătrân sii vre-o bătrână, urmăria cu băgare de sâmă obiceiurile poporale . -. 

şi "ŞI însemna adese-oră doinele, pe care le audia cântându-să, si strigă- 

turile (chiuiturile), pe care le rostiaii cu veselie flăcăii în focul jocului. Deşi 

el n'a publicat nici-când vre-o colecţiune de poesii s6ă de poveşti poporale, 

— cel puţin după-cât îmi e mie cunoscut, — totuș observările și însemnările" 

făcute în mijlocul poporului dela ţeră ai avut mare înrîurintă asupra, dânsului.



Ele. Tăă făcut 'să “cunâscă moduil de cugetare al” săteanulut nostru ȘI iati ferit 
stilul dc” înitorsăturiie străine, de' care nai. butut” scăpa cei mal mulți din 
scriitoril noștri, contimpoianr cu Lăpădatu. 

In. vara a. 1868 Lăptdatu termină cursul gimnasial în vorstăi de 23 ani. 
» În cătrăii avea, să'sc îndrepteze cl acum?.. 

“Dorinţa lui cea mal ferbinte ar fi fost, să, urmeze mal departe studiile 
la vre- 0 "şeslă superidră, şi anume ar fi voit, să se “specialisoze în studiile 
literăre' şi filosofice, cătră care se simția, atât de atras. 

„Dar de unde mijlâcele materiale de lipsă, e ca să pată, cerceta cursurile 
vre-unci universități, căci, după-cum am spus, părinţi sc, naveaii putere 
săl susțină cu cheltuidla lor la gimnasiul din Sibiit, niecum ' în “Strătinătate 
la, vre-o şeslă superidră !. 

”Lăptdatu - însă nu'și perdu curagiul, ci hotări, ca - de-ocamdată . să'şi 
îndrepteze paşii spre Bucuresci, unde scia; că se va pute sustine mar cu 
înlesnire ca airea, şi unde în gândul sti spora,' că mai târdii tot pâte că 
va, găsi vre-un sprijin, cu ajutorul căruia să fie în stare : a cerceta şi: vre-o. 
școlă: suporidră, din străinătate: 

La, Bucurescl se duse Lăpădatu încă, în August, 1869 şi, ca să se pâtă' 
susţin6, întră, ca, instructor la o familie cu dare de mână do. aici. Prin în- 
fățişarea, sa simpatică, prin naturelul stu vioi şi deștept, şi nu: mai puțin 
prin atestatele sale escelente şi prin câte-va încercări literare; mal cu sâmă - 
versuri, pe caro le publicase în „Familia“ şi, după informaţiunile. uneY-pers6ne, 
care a cunoscut de aprâpe pe Lăpădatu în juneţea sa, în „Albina Pindului: 
redigiată odinidră de Gr. 11. Grandea sub conducerea lui D; Bolinitinânu, 
precum şi în diarul „'Praian“ rodigiat de d- B. P. Hasdeu, cl atrâse în 
scurtă vreme asupra sa atenţiunea mal multor bărbați de distincţiune din 
capitala României, cari hotăriră a-i înlesni continuarea, studiilor. Astfel în 
tâmna a. 1868 Lăp&datu fi trimis de societatea, ! „Transilvania lu Paris, ca 
săşi continue studiile după pofta inimel sale, ascultând cursuri de literatură 
şi i dă filosofie” la institutele: superidro de învăţământ de ai. 

Et așa-dară pe fiul de ţăran din Glâmbâca în capitala Francie, 
Gtăl în acestă uriașă, metropolă plină de, străluciri, „reședință vestită a, ar- 
telor şi a sciințelor, dar totodată cuib primejdios de ademeniră pentru inimile 
tinere, şi ncesperte, pentru. 6menii cât de cât slabi deâ ângâr. Dar Lăpădatu 
a mers și pe strălucitele bulevarde ale Parisului, ca şi po modestele strade ale Sibiiuluy,. drept spre ţinta sa, care era înmulţirea cunoscințelor sale, 
adăparea spiritului stă din . bogatele isvâre, co stau deschise înainte, fără 
să, asculte la glasurile de sirene, ce le audia, şoptind atât de ademenitor în 
drâpta Şi în stânga, îndemnându'l să'și oprâscă pașii și săși dea şi densul 
tributul să, ca cei mai mulţi dintre tineri, pe altarul petrecerilor şi al plă- 
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cerilor. Cum dic, Lăpidatu nu şi-a uitat de sine şi de datorințele sale nici 

în noul Babilon de pe malurile Senei, ci şi aici, ca şi în Sibiiu, şi-a vă&dut 

serios de lucru şi a fost unul din studenţii cei mai consciențioşi. 
„Indată (după-ce a ajuns în Paris) se puse serios pe lucru“, dice ră- 

posatul Ioan Bozoceanu în cuvântarea, ce a ţinut-o la înmormântarea, amicului 

şi colegului său. „Numai aceia, cari Pau vidut la lucru, își pot face o 
ideiă, despre. râvna, cu care căuta să profite, cât se pâte mai mult şi may 

bine, de luminile, ce le respândia focarul inteligenţil. şi. culturei unui mare 

popor. Atunci uita, el totdâuna de miseriile vieţii materiale, cu care avea, 

să se lupte şi aici, ca, şi la gimnasiu“. | 
Cursurile, pe care le-a urmat Lăpădatu în Paris, ai fost mal cu s6mă 

cele de filologie clasică, de istorie, de literatură francesă şi de filosofie. „La, 

colegiul Sainte-Barbe“, spune Bozoceanu, care a. studiat în acelaşi timp cu 
dânsul în Paris, fiind şi el bursier al societăţii „Transilvania“, „a ascultat 

pe d-l Vacherot, la colegiul de Franţa, (college de France) cu deosebire pe 

Philar&toe Chasles, la Sorbonne a ascultat filosofia dela. Caro şi Paul Janet, 

literatura. francesă dela, Saint- Mare-Girardin şi Taillandier, istoria critică, dela 

Egger etc. 
Incercările literare le -continuă el şi în capitala francesă, scriind un - 

număr însemnat de piese în versuri, unele” adâvărate poesil, care v&dură 

lumina, dilei, ca şi sâțele lor de mal 'nainte, în „Familia“ d-lui Vulcan și în 

„Traian“-ul d-lui Hasdeu. 
In Paris rămase Lăpădatu până în - Septembre 1870, când în urma 

erumperel r&sboiulul frances-germân, capitala Franciel era în ajun de a fi 

“ împresurată de trupele victoriâse germâne. El se îndreptă, ca, mal mulţi alţi 

tineri, spre capitala Belgici Bruxella, unde cu învoirea societății „Transil- 

vania“ îşi continuă, studiile universitare” până în vara a. 1871, când făcă 

esamenul de doctor în litere şi filosofie la Universitatea, de acolo cu succes 

strălucit, - - 

„Aşa-dară Lăptdatu era acuma om format în tâtă puterea cuvântului, 

acuma era în stare să pună talentele sale, zelul stu învăpăiat, frumâsele 
sale cunoscinte în serviciul poporului, din sînul căruia eşise şi pe carel 

iubia aşa de mult. 
“Cu diploma de doctor în buzunar, sănttos. la, trup « și plin de comori 

sufietesci se întârse el acasă din străinătate, gândindu-se, ce carieră să 

îmbrăţișeze, ca, să pâtă fi mai folositor poporului românesc? 

La început se cugeta, să se aşede în Sibiii și -să înființeze o f6ie 

literară, căci îndeletnicirea cu lucrările literare i se făcuse 6re-cum o a 

doua natură. Dar deschidându-se concurs la gimnasiul nostru din Braşov 

pentru o catedră de filologie clasică, Lăpădatu hotări, să concureze la 
" acestă catedră, lu care: şi fă chemat imediat din partea Eforiei n6stre 

şcolare.



Astfel Lăpdatu se făcu în tâmna anului 1871 brașovean şi în Braşov rămase el până la mârtea sa. o Di 
Chiar dela prima sa, păşire în mijlocul societăţii române din Braşov Lăpădatu făcă asupra, tuturor cea mal bună impresiune. Îmi aduc aminte ca acum, cu câtă însufloțire a fost: primită vorbirea. sa, de înaugurare, ţinută la, serbătârea, Sf. Sofil din a. 1871. Mic și mare asculta cu admira- țiune cuvintele noului profesor, Toţi eraă uimiţi de elocența, lui şi 'de bogatele lui cunoscințe. Lacrimi de bucurie străluciai în ochii multora, mal cu semă al bătrânilor, şi când oratorul termină vorbirea, sa de cuprins literar, o salvă puternică de aplause făcu să r&sune acâstă frumâsă sală; toţi, fără deosebire, se îmbulziai să'] feliciteze pe noul profesor, car6 în „câte-va momente electrizase și cucerise întreg publicul, ce era de : față. Pare că îl văd şi acum pe r&posatul protopop Ios. Barac, cum după acâstă vorbire sa, apropiat de Lăpădatu și Ia îmbrățișat, dicendu-: „Na umblat de geba la, şedlele cele mari din Parisu n | 
Dintre toți însă mai entusiasmați eram noi şcolari, cari priviam cu - - admiraţiune şi cu iubire pe noul profesor, și ne simţiam -mândri și fericiți, că șc6la nâstră își câștigase o asemenea, putere. 
Și iubirea acesta a şcolarilor a însoţit pe Lăpădatu până la sterşitul vieței sale, căci el era un adevărat dascăl, un adevărat. laminător al minţitor tinere şi în același timp un adevărat, prietin și părinte al tinerimel, 

Ca profesor Lăpădatu era un model de consciențiositafe şi d6 esactitate - în purtarea oficiului stii. Înzestraţ cu cunoscințe de tot frumâse în specia= litatea sa, provădut dela natură cu darul de a pute împărtăși “cu înlesnire şi altora, ideile şi convingerile sale, âvend o firo veselă și atrăgătore, el era pare-că. menit a influința asupra inimilor. tinere şi a deschide înaintea ochilor şcolarilor .săr cercuri. tot mar largi în domeniul sciinţelor şi al 
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literaturei. Cu un cuvânt, pe lângă, cunoscinţele sale temeinice, individualitea, - .“sa fericită. îl făcea pe Lăpădatu adevărat dascăl, adevărat luminător Şi " povăţuitor al, tinerimel. a 
Nam avut fericirea. a, fi şcolar al lui Lăpidatu mat multă vreme, Afară de un curs de limbă, şi literatură francesă, ei nu .arh cunoscut, decât ca, conducător al. Societăţii de lectură a, studenţilor, în care - calitate a funcţionat în anil 1875, 16 şi 77. Dar şi numai la, ședințele acester so- cietăți conduse de dânsul m'am putut convinge, ce putere didactică. escelentă era Lăpădatu, cât de bogat cra, isvorul cunoscințelor lui și cu câtă măiestrie scia el să, împărtăşescă şi pe alţii din comora, nesecată, ce și-o agonisise. Colegii noștri. însă din clasele, în care Lăpădatu “era mai mult ocupat, nu aveai cuvinte din destul 'să laude zelul și învățătura lui şi să ne povestescă despre progresele în cunoscințe, pe care le făceau sub conducerea, noului profesor. Ă 
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„0 oră: de limba latină sâă elină: sub conducerea lul :Lăptdatu“, îmi 

spunea mai dilele trecute unul din şcolari de odinidră ai răposatului dascăl, | 

cari Taii avut ca profesor din cl. I—VII -gimn., „era o adevărată plăcere. 
După-ce unul s6ti dol (intre noi traducea textul, ce. ni se duse de:lecţiune, 

după-cum putuse săl înţelâgă, dânsul ne -punea diferite întrebări, ca să 

vadă, dacă am înţeles cu toţii feluritele cuvinte şi espresiuni din pasagiul 

sGii pasagele, ce ni să dase de tradus; după accea ne traducea densul . 

textul respectiv mal întâi verbal şi apoi mal liber. După acesta ne întreba 
_aprâpe pe fie-care, ce expresiuni românesci cortspundttâre - mal cun6scem - 

pentru diferitele locuţiuni latine scu elinc- din textul tradus. Să ne fil 

v&dut atunci, cum ne băteam capul, ca să aflăm - espresiunile- românescl 

cele ma! potrivite şi ce bucurie simțiam cu toţil, atât școlari, cât și pro- 

fesor, când găsiam vre-o vorbă, vre-o locuțiune n6oşă romândscă,. fie popo- 
rală, fio păstrată la scriitorii noştri mal vechi, care să potrivia cu . espre- 

siunea, latinâscă sâii grecâscă, ce voiam so tălmăcim. 

„Eserciţiile acestea limbistice Lăptdatu le stm&na cu "dese şi intere- 

sante desluşiri reale, care adese-ori ocupa o mare parte a, -lecţiunei. 

„Cât de limpede şi de interesant ne scia el esplica tabăra, romană şi 

armătura ostaşilor romani la comentariile lui Iuliu Caesar „De bello gallico“, 

cât de frumos ne scia povesti şi tălmăci: miturile din Metamorfosele lui 
Ovidiu şi cu deosebire cu câtă viţă ne scia el înfățișa diferitele scene și 

epis6de din Iliada, lui Homer!... 

„Cât de mult eram pătrunşi, când. Lăpădatu ne povesti, aşa cum nu- 

mal cl scia să povestâscă, de jalea şi mănia, de care a fost cuprins nă-' 

prasnicul fiii al lui Peleu, când a audit de msrtea armicului săi Patroclu; 

cu câtă încordare urmăriam reîntârcerea temutului eroi în tabăra grecâscă 

şi lupta lui cu [Hector înaintea zidurilor Troiei; cât de emoţionați cram în 
sferşit, când Lăpădatu ne înfățișa în cuvinte mişcătre scena, când bătrânul . 
Priam vine la cortul ucigașului fiului stă şi] r6gă cu lacrămile în ochi, 
să-l dea, trupul iubitului săi fiii, ca săl: ducă la Troia şi săl ardă, după- 
cum cra obiceiul pe acel timp! — Cu cea mal mare nerăbdare aşteptam 

cu toţii, să vină mal curând ora de limba grecescă sei latină, ca să putem - 

înainta, mal departe cu traducerea şi să cundscem şi mat încolo materialul, . 

pe care profesorul nostru ni'l scia, face aşa de interesant. | o 

„La, esplicările sale Lăpădatu căuta totdâuna să aducă în legătură 

trecutul cu presentul. La esplicările din mitologie dânsul ne aducea aminte 

de poveştile, datinile şi superstițiunile- poporului nostru; întocmirile de stat 
din vechime le asemina cu cele de astădi; vederile persânelor şi modul'de 
esprimare din cele două mari și vechi poeme ale lui Homer, din Iliadă şi 
din Odisseă, le asemăna cu modul de judecată şi de esprimare al poporului 

nostru ţăran.“
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Faţă de şcolarii sti Lăpădatu cra bun de inimă, comunicativ, sciind însă în același timp să'și susțină tot-dâuna autoritatea cuvenită. .. 
Dar nici nu avea lipsă dânsul de Sforțări estra-ordinare, ca, să'șă vali- diteze în clasă autoritatea, de profesor, Școlaril se uitaii ca la un lucefăr. 

„la profesorul lor şi cu toţii se feriaă de a! supăra cu ceva. Dacă totuş - din când, în -când se ivia câte un cas de negligență scii chiar de petulanță, ora de ajuns un singur semu, o singură vorbă din partea, lui Lăpădatu, şi "vinovatul sta să între în pământ de rușine şi de părere. de ăi. — 0 singură dată lat vedut în adevăr năcăjit şcolari! lu și atunci ocara, lui 
faţă cu cel-ce'l făcuse să'şi perdă răbdarea, a fost: „Să nu mat cale ârbă 

A verde, de nu-i păţi-o cu mine, la cas când nu te vei îndrepta!“ 
Ca conducător al societăţii de lectură a studenţilor, Lăpădatu în-. „dreptă atenţiunea, tinerilor conduși de dânsul cu deosebire în două direcţiuni: 

Mal întâii în făcă să înţelegă - frumuseţile literaturei nâstre poporale şi 
însemnătatea, ci pentru desvoltarea, literăturei culte, şi al doilea căută a-i 
deda cu studiarea istorier poporului românesc, pe care dânsul 0. cunoscoa 
atât de bine. Dânsul ne îndemna, să ne îndeletnicim cu tot dinadinsul cu 
cetirea cronicarilor și a altor isvâre ale istoriei n6stre ma! vechi şi tot= 
odată ne recomanda, să adunăm poveşti, poesii, proverbe şi credințe din 
gura, poporului, păstrându-le în tocmai, după-cum le-am 'audit. , 

„Să fil v&dut hărnicie pe băleţii noştri, mai cu s6mă din clasele mijlocii, 
la adunarea, diferitelor producte din literatura, poporală! O sâmă de po- 
vestași, unil de tot buni, se iviră dintr'odată în mijlocul nostru; - cele mai Ș , ) ; | frumâse doine și strigături ardelenesci  începură a se audi în ședințele Societăţii nâstre, desfătându-ne. pe toți şi umplându-ne de admiraţiune pen- 

„tru autorul lor: poporul român. . 
Afară de accea Lăpădatu căuta să ne dea îndrumările de lipsă şi în 

privinţa diferitelor composiţiuni în prosă și în versuri. El cetia cu indul- 
genţă lucrările nâstre, le analisa, arta, părțile cele bune şi cele rele, şi în -| 
genere unde vedea Gre-care scânteie de talent, căuta s'o încurageze. 

„arii îl stimaă, îl iubiaă, îl adorat chiar. 

Aşa era Lăpădatu ca dascăl, si fiind astfel, nu e -de mirare, că ȘCO- 

Faţă de colegii sti Lăpădatu era în genere conciliant şi prevenitor; 
cu tote acestea îşi scia validita totuna individualitatea sa, ţinând cu 
tenacitate la ideile și la convingerile sale. Pentru stabilirea adevărului 
trebue -să constatez, că în câte-va rânduri Lăpădatu a venit chiar în conflict 
cu unil din colegil'sti; conflictele acestea însă,. după a mea părere, își aveau 
isvorul cu deosebire în divergenţa de opiniuni, co esista între șela francesă, 
de care se ţinea Lăptdatu, și între cea germană, la care aparţineat . cel: 

„mai multă dintre colegii lui. Dar aceste conflicte nati ajuns. nici odată aşa, 
de departe; ca colegi să, se paraliseze uni! pe alţii în “acţiunile lor, spre 

„paguba institutului, în serviciul căruia se afla. Cel puţin Lăpădatu era 
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unul din 6menii, cari își sciti supune totdcuna ambitiunea proprie față cu 
interesul general. 

Dar nu numai ca profesor scia, Lăpădatu sişi facă datoria, ci el a 
fost în același timp un membru vrednic al societăţii române din Braşov şi 
al societăţii române în genere. EI a luat parte cu căldură la tâte întreprin- 
derile menite spre înaintarea poporului nostru; peste tot, unde a fost de 
lipsă, el a pus umărul, căutând să aprindă și în inimile altora flacăra viă, 
ce ardea în sufletul săi pentru binele şi înaintarea poporului, din. care 
făcea, parte. . 

În Braşov 'Lăptdatu a funcţionat mai multă vreme ca secretar al 
comitetului bisericesc din Cetate, a fost unul din cci dintâi membri fun- 
datori at „Asociaţiunei pentru sprijinirea învățăceilor şi sodalilor români 
dela meserii“ şi a luat parte activă la diferitele întruniri literare, sociale şi 
chiar şi politice. Înzestrat cu un talent oratoric pronunțat, el era ascultat 
cu plăcere la. întruniri. şi părerile lui erai adese-ori aprobate. 

Dar activitatea densulul nu sa mărginit numai în Braşov, ci Lăpedatu 
a stat în legătură şi cu fruntaşi! din împrejurimea acestul oraș, cu deose- 
bire din Săcele, de unde a fost atât prima soţie a lui,. Victoria Verzea, 
fiica răposatului, paroch Eremie Verzea,. cu care a, trăit împreună din 1872 
până în primăvara a. 1875, cât și a doua soţie, Amalia Circă, cu care a: 
viețuit până la mortea. sa ŞI dela care a avut doi gemeni, astădi tineri de 
bună speranță. Afară de aceca Lăpădatu a luat parte şi la mal multe 
adunări de interes general românesc cum a fost adunarea din Deva a 
„Asociaţiunei transilvane“, din. vara a. 1874, unde dânsul a ținut un frumos 
discurs „Despre cultura, poporului“. + 

Aşa a trăit Lăptdatu, lucrând din răsputeri, cu cuvântul și cu con- 
deiul, pentru progresul intelectual, moral şi material al poporului român, — 
și trăind astfel, orl-cine . pote înţelege, că densul era iubit şi stimat de toți 
aceia, cari îl cunosceati: de şcolari, de colegi, de concetățtenii sti şi în ge- 
nere de publicul român din' Ardel. Toţi priveait la densul ca la un pom 
frumos. şi plin de vicţă, dela care toți erai deprinși să culegă râdele cele 

„mai frumâse şi credeati, că vor mai culege încă multă vreme, — când un 
vent turbat sa năpustit cu putere asupra, lui și Ta, culcat la păment pe 
neașteptate. Era vântul rece al morţii, căruia Lăpădatu îl cădu jertfă, spre 
cea mal mare jale a tuturor acelora, car at avut fericirea, de al cunsce, 
în diua de 25 Martie a. 1878. - 

Dar înainte de a vorbi de ultimele. dile ale vieții sale, să aruncăm o 
privire asupra lucrărilor literare ale bărbatului, în amintirea căruia, ne-am 
adunat astădi aici şi să cercetăm, întru cât se pote cu acestă ocasiunc, 
valdrea, acestor lucrări,
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IL. 
„Deşi a murit tânăr, Lăpădatu a lăsat după sine un număr însemnat 

de lucrări în versuri şi în prosă. Cele mai mulțe din acestea însă sunt 
împrăștiate în diferitele fot, la care a; colaborat dânsul din adolescenţă până, . 
la mârtea, sa. Puţine numai dintr'ensele sunt adunate în cele două cărticele, - 
pe care le-a dat Lăpădatu la ivelă în Brașov: una întitulată, „Încercări în 
literatură“ şi tipărită în a. 1871; a doua publicată: sub numele: „Asupra 
situațiuneă“ şi tipărită în a. 1877. | | a | - 

Să ne ocupăm puţin cu cea dintâi din cole două cărticele, în care se 
află 39 piese în versuri şi o dramă în tre! acte, întitulată, „Tribunul“, şi 
să vedem, ce val6re au lucrările cuprinse într'ensa. - . 

Şi anume ma! întâiă să, cercetăm, ce preţ, ai versurile lui Lăp&datu. 
Sau găsit 6meni, cari aă contestat aprâpe or și ce valdre estetică, 

pieselor în versuri eșite din pâna lui Lăpădatu și din care numai o mică 
parte sunt cuprinse în colecţiunea, despre care e vorba. | 

Deşi Lăpădatu însuși în modestia sa, caracteristică atribue versurilor 
sale o valdre, care nu se ridică 'peste marginile mediocrităţii, dicând în pre- 
faţa „Incercărilor“ sale „în literatură“: „In fața, neproductivităţii literare de 

„astădi, în faţa, lipsel de puteri estraordinare, nu trebue acusate şi condamnate 
mediocrităţile, dacă cutâză, să pășâscă din când în când pe arena, deşertă 
de atleți. Ivescă-se numa! adevăratele talente, arate-se geniile, şi nor pigmeil 
vom. reîntra, iute şi de grabă în obscuritatea, din care am eşit*... deși aşa- 
dară el însuși se considera, pe sine de „pigmeu“ pe câmpul dalb al poesict, 
totuş nu se pote nega, că el a avut un talent poetic destul de remareabil. 
şi că, cu deosebire între -poeţil noştri, al celor de dineâce de Carpaţi, el 

"ocupă un loc de frunte. | | 
Cele mai multe din piesele în versuri ale lui Lăp&datu. sunt poesil 

lirice. Sentimentele, pe care le esprimă ele, sunt în prima, linie iubirea de 
patrie şi de neam, amorul, şi compătimirea, față cu cel lipsiţi şi asupriţi. 

| „Amorul, patria şi jalea“, dice dânsul în aceeași prefață, „mi-aă fost 
şimi vor fi cele dintâ! isvâre de inspiraţiune; dâr ele.nu m'aă împedecat 
și nu mă vor împedeca, nict-odată de a, căuta, şi alte fețe, alte 'situaţiuni în 

„ firea şi. inima, omului. - Sârtea orfanului şi a sclavului va rămân€ nedespăr- |. 
țită de cugetările mele. | | 

-* In genere lirismul lu! Lăpădatu nu înfăţişeză acele manifestări puternice 
ale sufletului, însoţite. de o adâncă reflexiune, după-cum ne-am deprins a le 
„cunssce dela Eminescu încâce; poesiile lui, deşi în genere bine simţite, 
„rare-orl. dovedesc acele emoţiuni adânci, aceca, contopire a, întregei indivi- . 
dualității într'un singur gând, într'o singură. simţire, care dai farmecul unei 
„adevărate poesii lirice. Cu tste acestea, ele nu sunt lipsite nici de sinceri- 
tatea, simțirei, nică de căldura espresiunei, nici de vioiciunea espunerei, 

N
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care sunt criteriile unei poesii, dacă nu în adevăr artistice, cel putin - 

acceptabile. 
Câteva din piesele lux în versuri, ca: Lu an oțel din cui. 1515, Liliceiă 

Ovfunii, Perul de aur (aceste dou& din urmă, întroduse şi în antologiile 

n6stre şcolare), Dununedţeul nostr a, Năframu Dămuc, La 4 griji, scrisă îh 1875, 
după mortea primei sale soți, când poetul era grozav de abătut, şi publicată 

în numărul. prim al (Gică ilustrate „Albina Carpaţilor“, — şi, pâte, în prima 
linie admirabila visiune tinerâscă,: "o itejii Ducici“, scrisă în 1869.şi publi- 

cată în analele sociotăţii „Transilvania“,*) dar neîntrodusă în colecțiunea 

„Incercări în literatură“ din motive politice, — sunt poesil în tâtă puterea 

cuvântului” şi de bună sâmă vor ocupa încă multă vreme tn loc ds onsre 
în literatura, nâstră poetică, deşi Lăpădatu în modestia 'sa cra malțăiniit, ca 

foții fantasiel sale să găscscă în literatura, română un loc cât: de retras, — 

după espresiunea, Iul: fie măcar şi după ușă.**) . : 

Drama, 'Pribunul“,' publicată mal întâia î în „Familia“ şi apoi: reprodusă 

„Încercări în literatură“, este o încercare, după a: mea» părere, nercuşită. 

Subiectul ci este acesta: Teodor, fiul.unui iobagii român, este se- 

cretarul lui -Lâszl6, prefectul unui comitat din Ardi. Lâszl6 La crescut de 
mic copil, la dat la șcâlă pe cheltuidla lui, credend, că în chipul acesta, va 

face dintr'ânsul un renegat. Dar sa înșelat: amar “în socotela sa. 'feodor era 

Român cu trup și cu suflet, şi începondu-se mişcările din a. 1818, -el însuşi 
se puse, — deocamdată pe sub ascuns, — în fruntea Românilor, ce erati gata a 
ridica armele. Dar viitorul tribun avea o relaţiune de dragoste cu Teresia, 

fiica prefectului, care de asemenea îl iubia din adâncul sufletului. De aici 

“se nasc diferite complicaţiuni, în urma, cărora, tribunul cade jertfă, bănuit 

fiind de 6monil sti ca trădător, do 6dre-ce voia să ia, .în căsătorie pe o Un- 

gurdică. . - 
După-cum. vedeți, motivul este forte bine ales, inventiunea este fericită ; 

nu tot astfel însă esecutarea. Lăpădatu era. prea puţin psiholog, avea. prea 

“puţină esperiență de victă, când a scris drama sa, ca să pâtă validita mi- 

nunatul subiect, ce şil imaginase, şi: din care un autor dramatic de valdre 

ar fi putut. şi ar pute încă face o adevărată operă de. artă. 

In lucrarea lui Lăptdatu însă acțiunea nu se petrece atât pe scenă, 

„cât afară de scenă, așa încât .cele mai multe lucruri numai li se povestesc 
privitorilor şi nu li-se înfățișeză înaintea ochilor, după-cum trebue să se 
petrâcă, într'o dramă ; caracterele sunt slab desvoltate, dialogurile sunt prea 

- lungă, cuvintele de multe-ori nu se potrivesc cu positiunea pers6nelor, în 

gura; cărora sunt puse... Cu un cuvânt, atâtea, defecte, care nu pot califica 
lucrarea „Tribunul“ de dramă reuşită. — | | 

*) Vedi Actele soc. “ Transilvania: „ Anul ÎI, Bucuresci, 1869. 

+) Aică vorbitorul cetesce ca, probe poesiile : Părul "de aur, ' La un oțel din a. 

"1818 şi La griji. . E , -
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“Trec- acum la a doua din cărticelele lui Lăp&datu, de care am amintit, 
mal sus, și care pârtă titlul de: „cisupru situuțiuneă“. Cărticica acâsta de 
193 pagine cuprinde mal mulţi articuli de conţinut social şi pedagogic, re- 
produși din fâia politică | „Orientul Latin“, redigiată aică în Braşov în anil 
1814 şi 1875 de d-l Teofil Frâncu și la care Lăpădatu era unul din primii 
colaboratori, „colaboratorul primar, după-gurn . figurâză el până în Martie 
1875 pe numerit apărută din fâia, în cestiune, 

Nu. sciii, cum vor fi judecând alţii despre. opşorul „Asupra, situaţiunol“ 
cu însă îl consider ca una din cele mat însemnate publicaţiuni, ce au vădut 
lumină dilei în deceriiile din urmă la noi, Românii de dincâce de munţi; 
-o carte, :care cuprinde nisce espuneri de idei, deși ocasionale, însă şi astăqi 
de un preţ netăgăduit și care, după a mea modestă părere, ar trebui cetită 

„Şi x&scoţită atât de tineni, cât şi de bătrâni; atât de bărbată, cât şi de femei. 
In acdştă carte îşi espune Lăpădatu vederile sale, resultatul „cugetărilor 

sale asupra mai. multor cestiuni de cea mal mare însemnătate pentru po- 
porul nostru, atât în ceea-ce. privesce vicța lui culturală, cât şi cea socială. 

Cărticica, . „Asupra situatiunei“ cuprinde sub numirile generale : 1) Po- 
porul şi vicța socială ; 2) Şc6la şi învățământul, şi 3) Foiş6re, următârele materij: . 

- 4): In despărțământul „Poporul şi vidţa socială“: Situaţiunca, şi în-- 
dreptaiea. ei ;: Impoporarea oraşelor; Moralisarea poporului;. O literatură 
pentru popor; Esposiţiuni pentru popor; Vicţa la oraşe; Musica naţională. 

| V) În sectiunea „Şodla şi învățământul“: La, cestiunea, înv&tămentului 
nostru poporal; Un cuvânt în interesul învățământului și al edlucaţiunei; . 
La cestiunca, conferințelor. învățătorescl; Maghiarii şi şcâlele române. 

c) Sub numirea „Foișore“: : Nol și părinţii noștri; Servilismul; Educa- 
țiunca sexului frumos, şi cum să, fie mamele? | 

Din conspectul acesta puteţi veds, în câte direcțiuni erati îndreptate 
privirile lui Lăpădatu, când era vorba de binele şi înaintarea poporului . 

“românesc, pe caro cel ar fi, voit să] vadă în tâte piivinţele cât mal curend., 
-alăturea, cu popârele cele mai înaintate ale Europel. 

Și toţi articulii, ale căror.nume le-am amintit may sus, sunt scriși cu 
„acel entusiasm nesecat, ce caracteristză întrâgă fiinţa lui Lăpădatu; cu 
aceea pricepere, cu acel curagiii, cu aceea, sinceritate și cu aceea iubire 

„de adevăr, ce r&suflă din fie-care pagină scrisă de densul; sunt scriși în 
aceca limbă energică, cu țăsătură n6oşă românâscă, deși iol-colea împestri- 

-tată, cu-câte un. cuvânt de origine latină sc francesă, care e caracteristică 
tuturor scrierilor r&posatulul poet şi profesor. 

Atenţiunea lui Lăptdatu este îndreptată în prima linie asupra. pPopo- 
rului dela ţeră, care formâză marea majoritate a nemului nostiu' și pe care . 

„„densul Ta iubit cu tâtă căldura nobilului stă suflet, căutând pe tâte căile 
„săl lumineze, săl ridice, să] aducă la consciința de om, vrednic a se bu- 
cura de tâte drepturile, ce st cuvin. fiinţei omenesc). 

"| 
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Faţă cu clasa de sus, cu așa numita „inteligenţă“, Lăp&datu este în 

multe. locuri destul de aspru. EI ia de repeţite-ori în plâsna. biciului pe, 

pantalonarii eşiţi din mijlocul poporului țăran, carl nu vor să mai scie de 

pătura socială, din care au eşit, ie Me | 

Fie-care din articulii lui Lăpădatu ar merita, să fie analisat, din fie- 

care ar trebui să fac câte-va citațiuni, ca să vă convingeţă despre valdrea 

lor şi în partea cea, mai mare și despre a lor actualitate; dar nedispunând 

de timpul necesar, mă voii mărgini a cita, numai dout-trel pasage, care mi 

st par mal marcante. a i 
În articolul prim, întitulat: „Situaţiunea, și îndreptarea ei“, după-ce 

„autorul “constată, că poporul nostru. sufere cu deosebire de două rele: de 

lipsa de învățătură şi de sărăcie, și după-ce ajunge la conclusiunea, că, 

aceste rele să pot delătura numai printro instrucţiune temeinică şi prin 

îmbrățişarea meseriilor, să opresce mal cu s6mă, la mijlocul acesta din 
urmă şi să esprimă în modul următor:  - 

- -,— Păcat de Românii. noştri că nu s& da la meserii!... Tot aşa 
ne văierăm și ne bocim nol cești „inteligenți“, noi Gmenii cei cu capul 
mare. — Păcat, dă! Dar de noi și mal păcat, căci prea puțin ne-trudim, 

“pentru a, deschide ochii poporului. Ian să ne punem mâna pe inimă şi să 
ne întrebăm, 6re făcutu-ne-am nol datoria în astă privintă?...,: Nu, nică 
măcar pe departe. E misiunea, o mărâţă misiune, a omului luminat, a lua, 
de mână pe cel nesciutori şi a-l conduce, arătându-le binele, ferindu-i de 
reii. Aşa trebuia să fi lucrat de mult; dar ne-a mal plăcut a perde verile 
certându-ne şi defăimându-ne, decât a purta grijă de bietul opincar, pe 

_carel vedem astăqi pe alocurea la sapă de lemn şil audim fluerând a 
sărăcie“. : Ă _ 

În articolul „Moralisarea poporului“ Lăpădatu st esprimă astfel: 

-„Popsrele nemorale să pot asemăna cu acel pomi, cari deși stricaţi la 
trunchi şi roşi la rădăcină; totuş mal produc un timp 6re-care fructe 
bune şi frumâse. Dar ce folos?... O vijelie violentă la tot momentul ar 
fi în stare să-I dobore, frângându-i în acea parte a trunchiului şi a răd&- 

„cinei, de unde a dispărut măduva cea dătătore de viâţă, lăsând în urma el 
„„putregaiul“. A Ie , 

"Si mal încolo: 

„Cine dintre noi nu scie, că cele mai de frunte instituţiuni moralisă- 
târe sunt Visericu şi ședla?... Însă pentru-că şi una şi alta săși potă 
ajunge scopul, să recer mal 'nainte de tâte preoţi inteligenţi, dascăli învt- 
țaţi şi aleși, cari nu numai să să scie folosi de cuvânt spre îndreptarea 
năravurilor scâlciate, ci să premârgă întru tote şi cu fapta bună, cu esemplul 
demn de imitat. Nici biserica fără -buni predicatori, nici şc6la, fără buni 
pedagogi nu vor put să-și împlinâscă înalta lor misiune moralisătâre; dar 
apol şi bunii predicatori şi bunil pedagogi trebue să strălucâscă prin năra- 
vuri bune şi să fie model de purtare, căci altfel nu vor fi de nici un folos 
moral pentru popor. Acâsta nici odată să nu o perdem din vedere!“
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Şi încheiă cu următorele cuvinte: . Ă 

„Noi ne mirăm de buna stare şi de înflorirea altor popsre ; ne-ar plăce 
să fim ca ele. Vedem ce fac ele, pentru-ca să fie cum sunt... şi totuș — o 
Dâmne, ce nepăsare condamnabilă! — preferim a sta cu mânile în sîn și 
a aştepta timpuri mai bune. ” 

„Dar timpurile mai bune 6menii 'și le fac! | | 
Nol încă ne vom face pe ale n6stre mai bune, numai să ne moralisăm 

atât pe terenul vieţii familiare, cât şi pe acela. al muncei. Când fiecarele 
din noi se va simţi îndemnat ași împlini cu scrupulositate datoriile pre- | 
scrise de scopul vieţii familiare; când toţi părinţii români vor îngriji cu 
scumpătate de crescerea morală a copiilor lor; când fiecare va fi la lucrul 
stu do diminâța până s6ra, unul cu plugul, altul cu instrumentele, al treilea 
cu condeiul, încă altul cu cuvântul, — atunci rar vom mai vede pe Român 
petrecând dile -întregi prin birturi; atunci nu ne va mal rămâne timp nici 
pentru desbinări şi certe, nici pentru petreceri şi plăceri de acelea, care 
ruindză agonisinţele, fără să aducă vre-un folos; atunci n6 vom simţi mai 
puternică şi mai demni, de cum ne simțim astădi. Nu ne vom mal teme 
de perire în faţa ori-cărui pericol, ce ne ameninţă. : , 

Atunci vom put€ dice cu tot dreptul: „Românul nu pere!“ 

În articolul „Viâţa la oraşe“ găsim următorul frumos şi instructiv 

_pasagiu: : 

„Scopul vieţii orăşenesci nu este d'a întrebuința tot timpul liber de 
„afaceri pe sâma, acelor petreceri, în serviciul acelor plăceri, care nu ţintesc 
decât la satisfacerea unor pofte deşerte şi momentane. Nime nu vă va, dice, 
să nu cșiți la preumblare, să nu frecuentaţi balurile şi teatrele; nu vă va 
dice €răș nime, să nu întraţi prin cafenele şi ospătării. Pe'de altă parte 
însă chiar rațiunea, propria rațiune vă va dicta, ca să observați întru tote 
acestea cuvenita măsură, să nu jertfiți escesului cumpătul. Să vă gândiți 
mai întâiă la părţile seri6se ale vieţii orăşenesci, ră petrecerile cele de tot 

x 

felul să nu vină decât în: urma, urmelor; să nu vină decât atunci, când. 
distractiunea e legitimă şi lu, locul ei, când o reclamă şi corpul şi mintea şi 
inima ca un mijloc de recreaţiune. Implinirea datorinţelor trebue pusă ma! 
pre sus de ori-ce. plăceri, de orl-ce distracțiuni. - , 

"Voi 6meni nol, provinciali deveniți abia, de eri, de alaltă-eri orăşeni, 
„căutaţi în jurul vostru şi luaţi aminte! Uitaţi-vă bine la fisionomia vieţii 
sociale din: oraşe şi deosebiți partea e1 cea seri6să de cea frivolă! Observați 
bine cele ce se petrec în jurul nostru, şi spuneţi: ce vedeţi? -: IE 

Vedeţi, că în vita orăşenescă, predomnesce ma! ales ideia, concentrării 
şi a raporturilor intime între .singuraticii membri ai societăţii. -De aci înso- 
țirile şi reuniunile de tot felul pentru scopuri de utilitate, de filantopie, de 
cultură Și chiar de petreceri inocente. Astfel de reuniuni, făcând abstracțiune 
dela, scopul cel urmăresc, mai, obțiri și' alte resultate îmbucurătore: ele 
apropie pe singuraticil individi unii de alţii, le dai ocasiune da se cunâsce 
mal bine, d'aşi cundsce puterile şi d'a'și schimba, ideile, d'a se lega mal . 
Strens între sine şi d'a trăi în intimitate unii cu alţii, comunicându-şi pă- 
surile,: dânduși ajutor unii altora: Nisce resultate ca, acestea ar trebui să 

„încurajeze pretutindenea formarea, de reuniuni. | 
“La nok însă nu prea ati trecere astfel de însoţiri. Noi Românii trăim    
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pe la oraşe mal” cu totul“isolaţi. şi înstrăinați unii de cătră alţi; nu. prea 

căutăm a ne concentra şi a întra în raporturi de intimitate, spre a ne con- 

țelege şi a ne consulta despre afacerile şi interesele :nâstre.. Privim cu ne- 

păsare Ja ceca-ce fac alte n6murni în acestă privință; lăudăm și admirăm 

mişcările lor sociale, — cu tâte acestea noi la, rândul nostru mai de loc 

nu ne simţim îndemnați a face întocmai. 

| Să te mai miri apoi, că ne lipsesce mai cu totul simţământul ţineril 

“la olaltă, al. concordiei, că inimile nostre nu se aprind mal nică odată de 

acel foc divin, care se numesce dragostea între frati şi amici. Noi ne în- 

„tâlmim „adese-ori pe. strade şi trecem nepăsători unii pe lângă alţii; abia ne 

„dăm bună diua, fără însă ca. să ne întrebăm şi de sănttate. — Și cum să 

şi fie altfel?... Ne-am vtdut odată, de dout-ori la cafenea, într'6 grădină, 

publică, a bal și la teatru. Atâta, e totul; mai încolo navem da face unii 

cu alţii, navem pentru ce să stăm de vorbă, căci navem ce vorbi! 

Cine nu vede re, că-un astfel de mod de u trăi la oraş nu e c6l mai 

bun, nu e cel adevărat? Cine nu simte re trebuinta întețitâre a unor. îm- 

bunătăţiri morale, mal ales în. ceea-ce privesce desroltarea, spiritului de . în- 

soţire?... Ici-colea, câte o societate de lectură, câte o casină, câte o asociaţiune 

pentru ajutorarea, meseriașilor: și ramificaţiunile Asociaţiunei transilvane, —- 

Gtă, mar tâte resultatele nevoinţelor n6stre pe terenul însoțirilor. Dar nici de 

acestea. nu ne interesăm, cum Sar cuveni. - 

Cu atâta, nu e de ajuns! - 

“Trebue să strîngem mai tare legăturile de sânge şi de frățietate în 

- jurul nostru ; trebue să dovedim prin fapte, că ne cunoscem şi. recunâscem 

ca, fil-al uneia, şi aceleiași naţiuni. Să ne însoţim deci în. tot chipul şi pe 

tote terenele vieţii sociale ; să aducem între noi concordia, pacea şi buna 

- înţelegere ; să învăţăm ă ne stima şi a ne iubi uni! pe alţii, să ne întrunim 

risipitele puteri spre scopuri comune şi de comun folositâre !“ 

O antitesă, cât să pote de reuşită cuprinde foişra „Nol şi părinții 

noştri“, în -care generația nouă, umblată pela școli, este pusă fată în faţă 

cu: generaţia, vechiă, trăită în greutăți, cu mai puţină învățătură, dar cu 

mai multă inimă. Antitesa acesta, carei aduce aminte de Epigonii lul 

Eminescu şi de contrastul înfățișat în Satira III. a aceluiaşi nemuritor poet, 

deşi pote sa cam anticat în timpul celor 23 ani, de când a fost scrisă, 

totuş cuprinde nisce pasage aşa de admirabile, încât nu mă pot stăpâni 

de a nu v& comunica două-trei pagini. dintr'ensa: - 

__ „Necărturari cum erai, părinţii noştri ati înţeles totuş, că regenerarea ” 

unei naţiuni numai cu sacrificii estraordinare să pote face; ei nu sai tras 

înapoi dela nici un fel de sacrificii, numai săși ajungă odată scopul dorit. 

St încordară cu o resoluțiune fără esemplu, rapseră lanţurile sclăvici și prin 

foc şi prin sânge puseră, piciorul pe calea mântuirei. Prin purtarea. lor din. 

1848 părinţii noştri au dat lume cea mal învederată dovadă, cum-că „vir- 
„tutea romană“ nu să stinsese în pepturile lor. 

Nu numai în repartarea biruințelor să arătară mari părinții noştri, ci . 

şi în modul, cum sai sciut folosi de dânsele. După-ce 'și eluptară o nouă 

posiţiune politică, după-ce cererile lor st încuviințară, denșii îndată începură
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a să convinge, că pentru a put6 conserva cele câştigate, au cea, mai mare 
nevoie da să lumina. Ei bine sciati, că egala, îndreptăţire cu celelalte na- 
țiuni va rămân numai literă mârtă, dacă Românii: nu să "vor grăbi să în- 
veţe carte pentru d'a o realisa. Drept-aceea, fă întârdiere st apucară de - 
crescerea n6stră, a cărturarilor de astădi; şi nu cruțară nici un sacrificii 
şi nici o ostendlă pentru d'a înălța dela cârnele: plugului o generațiune | 
cultă, carea să continue opera lor prin tâte mijlâcele, pe care civilisaţiunea - 
le pune în serviciul omului. 

„Şedlele străine să umplură ca; prin farmec de copiir foştilor iobagi, din 
cari părinţii voia „să facă dmeni“, — după clasica espresiune a poporului. 
Cu sudori de sânge ne-ati procurat bieți! părinți resursele pentru studiti și 
de multe-ori şr-aii vândut -din vite şi pământuri, ca să no trecă și prin 
universități. Silinţele lor ai fost în cât-va secundate de întrâga naţiune 

“prin crearea 'de stipendil, dar numai în cât-va, căcl stipendiile n'auă scutit: 
nici pe jumătate pe părinți de enormele cheltueli, prin care may multi sui. 
şi dărăpenat. Românii de dincolo încă şi-aii dus pe fiil lor pe la cele mai 
renumite institute şcolare din străinătate, ca să le dea o crescere, cât star 
pute mal bună. . Pa 

Astfel să întemplă, că în restimpul de dou decenii să âsă între Ro- 
mâni aceea seminţie de 6meni culţi, care st numesce cea însăşi pe sine! 
„inteligență“. ; Astfel am ajuns noi dela sucman şi dela anteric: până la 
elegantul. fra de salon. - 

Să vedem în fine, ce sperante şi aşteptări nutriată părinții. noştri faţă 
de noi, și după, aceea vom trece la r&spunderea întrebărilor de a; doua ca- 
tegorie. (Cine suntem noi și ce facem? Cum răspundem la -aşteptările ace- 
lora, car ne aveati ca pe lumina ochilor din cap, când asudati di şi .n6pte 
pentru crescereo n6stră,?). “ - 

În decursul întemplărilor din a. 1848 și 1849 părinţii noştri, atât, 
"dincâce, cât şi dincolo de munţi, erai cuprinși de admiraţiune pentru căr: 
turarii de atunci. Și întradevăr, cărturarii de dincolo învățati pe Români,  -- 
ca cl să trăcscă înșiși prin sine, făcendu-și 6! înşişi legile Și lepădându-sc 
de ori-co influință străină. Cărturaril români de dineâce crăş învăța pe 
popor la înţeles și pretutindeni, luminându'l despre drepturile, ce i st cuvin, 
despre modul, cum trebue să'şi: crocscă sertea pe viitor. - i 

De aci strigătele înfocate ale părinţilor noştri după, domni de Român. — 
Și ce înțelegea poporul prin: domni de Român ?.... Înţelegea judecători; 
advocati şi tot felul de funcționari din sângele săi; ca să lupte ca: “Şi con- 
ducătorii din '18148 pentru drepturile şi. interesele sale, să facă dreptate 
bietului ţăran, apărându'!' de 'streibătăţile străinilor;- mal. înţelegea, poporul 
prin domni de Român şi preoți, dascăli învățați, cară să lățâscă învățăturile 
între Români. . a. 

E dincolo de munţi, părinţii noștri, roșt de fanariotism, ciocoism şi 
de venetici străini, simțial trebuința fiilor poporului și al patriei în tote ' 
ramurile vieţei sociale; aveai nevoie de cărturari noși români, cari să l€ 

Ş . 3 

tori și de asupririle din partea Turcilor. - 
Din aceste puţine deslușiri să pot cunâsce aşteptările şi speranţele, 

pe care părinții noștri le punea întru noi, când'ne duceaii la ȘCOLĂ,. 

îmbunătățâscă sârtea, să-i apere de ingciinţa consulilor aşa numiţi” protec- 

Să vedem acum, cine suntem nol,-ce facem şi cuni realisăm' dorințele - 
generațiunel-mame? ! -  
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In- cele două decenil de după 1849 no! întreprinserăm o adevărată- 

cruciadă pe terenul culturei. Nu numai în patrie, ci mal în tâte ţările Eu- 

fopel ne făcurăm cunoscut zelul înfocat de a progresa prin sciință. Uni-: 

versităţilo Austriei, Germaniei, Franciei şi Italiei se familiarisară într'un timp 

fârte scurt cu numele de Român şi nu putură a nu recun6sce eminentele | 

nâstre însuşiri şi deosebita, n6stră capacitate în difâritele ramuri ale învă- 

țăturilor. Pa 

Astfel tă-ne astădi o generaţiune de 6meni culți și învățați. Nici un 

titul nu ne lipsesce, pentru-ca să putem figura cu tot dreptul în concertul 

popârelor” civilisate. Câţi doctori în drepturi, în sciințe şi filosofie! Cât 

preoți şi dascăli învăţați!... Dincolo şi dineâce avem destui. funcţionari, 

advocaţi şi profesor; avem chiar Omeni erudită, cari ar pute face minuni 

cu condeiul, o 7 ” 

Şi după formele vieţii sociale nol inteligenţi. ne-am pus pe acelaşi 

stadiu cu alte naţiuni luminate. Nu ne lipsesce viță de salon ; nu negligăm 

nici una 'din acele petreceri, care se împacă cu posiţiunea claselor mal 

înalte. Concerte, baluri, teatre, întruniri familiare, tâte se bucură, de parti- 

cipaţiunea n6stră; călătorii de plăcere, ses6ne de băi şi câte alte deprinderi 

de bun ton dovedesc până la evidenţă, că noi am întrat în gusturile lumel 

civilisate. Ba nici chiar amorul lecturei nu ne e străin; cetim cu destulă 

mulţămire opuri şi diare — în limbi străine. IE 

Dar ce sunt tâte acestea. faţă, de aşteptările părinţilor noştri?... Alta 

ne este misiunea, alte ne sunt datorințele. — Noi mal întâiti de -tâte ar fi 

să imităm pe Bărnuţii şi pe Câmpinenit întru apărarea drepturilor şi a in- 

tereselor poporului nostru ; ar fi să ne înaintăm literatura şi să sporim întru | 

tâte cultul :naţionulităţin 
Ce facem? o | 

Ne-am moleşit cu totul prin modul traiulul; am perdut cea mai eminentă 

„însușire a părinţilor noştri, însușirea, de a îndura suferințele. Cine nu mai 

scie suferi, acela fuge de luptă, și apoi fără de luptă nimic nu s&-pâte 
apăra. Comoditatea, şi lupta sunt doi poll opuși, caril nu să pot atrage, ci 

numai să resping. ” i - 

Causele n6stre naţionale se află într'o stare din cele mal critice ; drep- 

turile câştigate cu nespusele trude şi cu prețiosul sânge ul părinţilor noștri 

sunt atacate din tâte părţile........ Poporul, adecă părinţii şi frații noştri, 

sunt striviţi de sarcini, sunt espuşi la tot felul de strimbătăţi. 

Noi nu sărim întru apărare, căci nu roim a ne perielita esistența. Mai 

preferim a, ne alipi lângă puternicii dilei, a urla cu lupii, decât aj combate, 

a-l alunga, dela turmă........ Lăsăm în pace, numai să fim lăsată în pace; 

ne uităm cu nepăsare la sdrentele, ce curg de-pe popor; ascultăm cu inimă .. 

împetrită, la, ţipetole desperaţilor; suridem la. imputările, ce ni s& fac. 

„Dar Grăş să nu fim prea riguroși, afirmând, că nol nu facem absolut 

nimic. Facem şi nol câte ceva: ne certăm unii cu alţil pentru lână de 

capră, ne imputăm unii altora ambiţiuni, patimi, nelucrare. Va să dică, 

facem și noi ceva, — nam fi mal făcut! - 
| Mal mira-ne-vom apol, dăcă poporul nostru nu mal fantaseză şi astădI - 

pentru „domni de Român“ ca, odinidră? Mal mira-ne-vom, când audim' pe 

bictul sătean afirmând, că Românul e mal răi decât străinul? — N'avem . 

cuvânt d'a ne mira, ci trebue să dicem întru noi: drept are poporul! 

O Dâmne, ce distanţă între nol şi între părinţii noştri!“
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Cu multă cunoscință, de causă și cu colori vii este zugrăvită, șI bâla 
servilismului, de care au suferit aşa, de mult strămoșii noştri în urma vi- 
tregității timpurilor şi pe care pare-că am moştenit-o în mare parte şi nol, 
generaţiile mai tinere. Lăpădatu ar fi voit, să vadă odată mântuit poporul . 

„nostru de acâstă bâlă dejositâre şi pe toți Românii, cărturari şi opincari, 
păstrându'și demnitatea, de 6meni liberi în t5te împrejurările vieţii. 

Nam, în sfârșit, cuvinte de ajuns, să recomând onor. mele audităre 
cel dor articult final din cărticică, despre care 'e vorba, întitulați: „Educa- 
țiunea sexului frumos“ și „Cum să fie mamele?* — In aceşti aticu Lă-. 
pădatu dă- marnelor române, sub forma atrăgătâre de conversațiune între | 
densul și mal multe dame, cele mat sănătâse sfaturi şi învățături asupra 
datoriilor lor. de mame și în. privinţa modului, cum au să crâscă pe fiil şi 

„în deosebi pe fiicele lor. 
Am insistat mal mult: asupra articolilor din opsorul „Asupra, situa- 

tiunei“, do 6re-ce aceşti articull sunt astădi prea -puţin cunoscuţi publicului 
nostru şi de 6re-cu din cuprinsul lor se pâte ved6 mai. bine modul de cu- 
getare și de simţire al lui Lăpădatu, să pâte cunâsce maă evident individua- 
litatea Tal : 

Am ajuns la, ultima întreprindere literară, a Jul Lăptdatii la fâia be- 
Jetristică „«llbina Carpaţilor“, pe care dânsul o înființă, şi po care o conduse 
din 18 August 1877 până în 95 Martie v. 1878. 

O altă întreprindere, cu care se ocupase crcerul său neobosit în anil 
1876 și 1877, anume scstereu, la lumină, a, une! biblioteci pentru copil, a 
vămas nerealisată. Din lucrările menite pentru acâstă, bibliotecă s'au păstrat 
„numal povestirile neterminate: “„Candit, copilul sărac“ şi „Mira, fată de 
*'mperat“. 

Am spus în partea, primă, a, vorbirei mele, că Lăpădat avea, dorinţa, 
încă de când şi-a terminat studiile universitare și sa întors acasă, să în- 
ființeze o fâie literară, condusă de dânsul. Dorinţa acâsta a: dânsului se 
împlini în vara, a. 1877, când Lăpădatu se înţelese cu răposatul director de 
bancă Visarion Roman din Sibiiu, să scâtă împreună, o fâie ilustrată pentru 
familii, fiind cel din urmă editor, ră Lăpădatu redactor. Noua fâie avea să - 
porte numirea de - „Albina, Daciei“. Acest nume însă în urma unei oprelişti 
ministeriale trebui să se schimbe în „Albina Carpaţilor“. Redacţiunea fâiei 
celei nouă, care eşia. odată pe săt&pmânăi în mărime de 1:/, câle de tipar, 
își avea .reşedința, în Braşov, €ră, ţipărirea, se făcea; în Sibiiu. 

Va să, “dică, Lăpădatu cra acum și profesor şi redactor, | 
EI sălta de bucurie, în tocmai ca un copil, vădându'şi vechia, dorință, 

împlinită, şi se apucă, de noua, meserie: cu acel zel, cu. acel devotament, pe 
care'l dovedia fată cu tâte întreprinderile sale. 

Şi în adevăr noua, fâie şi corespunse. tuturor așteptărilor.. Sub. con- 
ducerea luk Lăpedatu „Albina Carpaţilor“ era una din foile nsstre cele may 

'  
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bine redigiate, dacă nu cea mai bună . f6ie pentru familii, ce am, avut-o 

până acum. In acestă fâie publică el patru nuvele istorice din trecutul,” 

poporului român, întitulate: Amoi” și răsbunure, O tragedie din dile bătrâne; 

"Mântea ha Asan, şi O" dușmănie cu bun sfârșit, câte-va poesii, două schiţe de 

_călători6 (Bărăganul şi Pe Dunăre), biografiile câtor-va din bărbaţii noştri 

cei mal însemnați, mal cu sâmă scriitori, şi alte lucrări mai mărunte şi de 

mat puţină importanță. EL să afla. în toiul activităţii şi'şi făcea cele mai 

frumâse planuri pentru viitor, când un 6spe neaşteptat îl cercctă, un 0spe 

care nu'l mal părăsi până la ultima lu! răsuflare. - - 

“Era o bâlă gravă d6 plumâni, contractată în urma unei răceli, care îl 

cuprinise pe la începutul lui Noembre a. 1877. 

Dar Lăpădatu nu era omul,. care să să dea plecat aşa de uşor. Deşi 

grei bolnav, cl nu voia săşi părăssscă, ocupaţiunile sale. El urmă mai de- 

parte cu redigiarea, f6iel sale, cu tâte sfaturile medicilor şi ale amicilor sti, 

cari îl îndemna, să lase deocamdată tâte grijile la o parte; scrise cu cele 

“mal mail sforiiul naraţiunea „0 dușmănie cu bun sfârșit, pe care. și-o 

schițase de mal nainte, şi v&dând, că bola ţine timp prea îndelungat, chemă 

la dânsul în câte-va rândul -pe școlari! din clasele mai superidre, st în- 

formă de progresele, ce le fac în studiile“sale, şi aşa bolnav, cum cra, le dete 

diferite îndrumări folositâre. 

În decursul lui Decembre bla. părea, că st mal 'domolise. “Ea însă 

liniştea apisătâre, ce st observă înaintea unei furtuni, care apol isbucnesce 

cu atât mai grozav. E a 

Pe la începutul lui Februarie â..1878 ţin minte, că Yam ccrcetat pe 

„Lăpădatu, pe care'l stimam și-l iubiam forte mult, de când îl cunoscuseni:” 

mal de aprâpe în Societatea de-lectură. El să afla în pat şi cra grozav” de 

slăbit. Ochir-l eraii căduti în fundul capului și cupririși de o strălucire suspectă; 

obrajil-l erai supți şi acoperiți cu două pete roșii, caracteristice ftisicilor; ” 

cu un cuvânt starea lut sanitară era desolată, aşa încât îţi era mal mare 

mila de dânsul. Cu tâto acestea Lăpidatu nu mi să plânse cu nic un cuveht, 

„Dimpotrivă el căuta să mă mângăie de perderea ce o suferisem cu câte-va 

dile- mal "nainte, și când îmi lua! rtmas bun dela dânsul, îml adresă cu- 

vintele: „Aşa e lumea. S5 premenesce merci. Să ne facem datoria n0k, car: 

ne aflăm în viță!“ 
In '25 Martio v. la nouă câsuri diminţa urmă catastrofa. Stâgul negru 

arborat pe acest edificii vestia tuturor, că şedlele române din Braşov a 

perdut un profesor harnic, poporul român un scriitor distins şi un fiii de- 

votat al sti. | | e 

Inmormântarea sa făcut în'27 Martie. Era o di posomorită. Picături 

mari de plâie amestecată cu fulgi de zăpadă cădea din cerul cernit, când - 

cortegiul funebru întră în cimiteriul din Grâveri şi de aici în capela din 

mijlocul acestur cimiterit, unde st ţină slujba de înmormântare. Ochii tuturor 

celor de faţă erai scăldați în lacrimi. 'Toţi: bătrâni şi' tineri, Români Și
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străini, regreta pe acela, care se depărta pentru totdsuna din mijlocul lor 
“în etate numa! de 331/, ani. | 

Rare-ori sai rostit în vre-o cuvântare funebră cuvinte mal adevtrate, 
ca, acelea, pe care le-a spus Ven. părinte Bart. Baiulescu înaintea sieriulu! 
lui Lăp&datu. 

a 
„Deşi timpul, cât s'a aflat în mijlocul nostru“, dise dânsul, „a fost fârte 

scurt, totuș a ajuns, pentru-ca să fim încântați de calitățile sale. Prin în- 
Sușirilo inimei sale atrase iubirea nu numai a școlarilor, a colegilor și a, 
onorațiorilor, ci a tuturora, carl Vai cunoscut. Prin temperamentul. săă cel 

„blând, curat” de or-ce egoism, de ori-ce pasiune, încânta, şi atrăgea pe fie- 
care. Cu sinceritatea lui cea, liberă, de orl-ce. prefacere câștiga, încrederea, 
tuturor. Concordia între frați era. idealul stă. Pe lângă acestea, a, escelat 
prin dout însușiri: deosebite: Zelul săi naţional şi activitatea, sa până lu 

„ jertfă. —  Şeolarii lut îl vor țin drept stea conducătâre,. 6r contimporaniă 
SEI vor istorisi ca de o raritate despre activitatea. lui estraordinară“, 

Mai inu amicul și colegul luk Lăptdatu, Ioan Bozoceanu, acum r&posat 
și densul, un călduros discurs, din care am-reprodus mul sus câte-va pasage ; 
vorbi şi unul dintre studenţi, şi acum rămășițele meritatuluy dascăl şi scriitor 
fură, aşedate spre vecrică odihnă în mormântul, unde zac şi astăqi, şi care 
mal târdii a fost însemnat cu un miodest obelisc, 

Astfel a fost sfârșitul bărbatului, despre care mi-am luat voie a vă 
vorbi şi pe care, dacă aşi voi să'l as6mân cu vre-unul din Gmenil: mari de - 
may 'nainte al n6mului nostru, nu laşi put asemăna mar bine, decât cu . 
Nicolae . Bălcescu. Aceeași simțire vie -şi curată, același entusiasm pentru 
mărirea, nemulul românesc, același interes față cu trecutul poporului nostru, 
aceeași iubire faţă cu țăranul român, aceeași activitate neobosită, aceeași 
măiestrie. de a mănua condeiul. Afară de aceea, amendor Ş-au încheiat curșul 
vieţii la vârsta de 33 anl. — - | i 

Un om de inimă, un idealist în cel may nobil înțeles al cuvântului a 
fost Lăpădatu şi de aceea cuvine-se, ca memoria lul să, o pășt:ăm viă încă 
multă vreme și vița, lul s'o înfățișăm gcneraţiunilor tinere ca pildă pentru 
viitor. Se 
„In. deosebi şedla nâstră trebus săşI aducă aminte cu fală, că la altarul 

el a slujit un bărbat vrednic ca „Lăptdatu, -al cărui chip va fi o pod6bă 
pentru orl-care din sălile er. | | 

Că ați binevoit a contribui cu obolul D-Vâstră pentru procurarea, 
acestul chip şi aţi avut indulgență să mă ascultați până în sfârșit, Vg 
mulțămesc din. inimă. -



DESPRE JOCURILE DE BĂIEȚI. 
De .Ztru- Roșca, profesor, 
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Scopul șcâlci este educaţiunea;. ca nare să provadă pe şcolară numai. 
cu o sumă Gre-care de curioscinţe, ci trebue să influințeze Și asupra vo- 
inţci lor dându-i o direcțiune spre tot ce e bun, înalt şi nobil, căci nu- 
mai atunci a cunoscințele nostre o adevărată - valre când cele să basâză 
pe: un caracter moral. Prin însași : natura „ființei omenesci însă ni s& im- - 
pune datorinţa ca educațiunea să o. estindem și asupra trupului;?) spiritul 

"și “trupul formâză un întreg, care nu să pote separa de- -olaltă; slăbiciunea 
și scăderile trupului influințezi necontenit asupra. vieții nstre spirituale, 
ba uneori o paraliseză chiar cu desăvârșire; e deci o datorinţă indispen- 
sabilă a: şcâlei a st îngriji și de desvoltarea fisicului. 

„Acesta să face prin eserciții regulate âle trupului, prin gimnastică. 
Ţinta spre care tindem prin gimnastică, va fi ca prin deprinderi re- 
gulate, întocmite după un plan bine chibzuit și amesurat ctății școlarilor 
să întărim pe de-o „paric sănătatea trupului și să-i înmulțim puterea și 
agilitatea, &r pe de altă: parte să desvoltăm cultura morală a şcolarilor, 
să cânsolidăm dominațiunca spiritului. asupra. trupului și să desvoltăm 
consciința de supunere a individului faţă . cu totalitătea din care face 
parte și mai cu sâmă să-i desvoltăm curagiul, perseveranța. în muncă și . 
istețimea, i 

Din di ce merge să înmulțesc plângerile medicilor asupra scăderilor 
și morburilor, cari pe de-o parte provin din o prea mare încordare a 
spiritului, 6r pe de altă parte. din lipsa unci . mișcări cor&spundătâre a 
trupului. 

Cel mai simplu şi mai sigur mijloc pentru evitarea și delătura tea 
acestor scăderi este. desooltareăa rațională a Puterilor. Hostre trupesti, pr e- 

  

*) H. Schiller în manualul său - de pedagogic dice: a educa însemneză să 
promovăm în mod sciut și intenționat trupul și sulletul î în  desvoltarea "lor normală, 
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cum s& face prin gimnastică. Cumcă gimnastica, care ţine cont de 

desvoltatea spirituală și trupescă, este chiemată și este în mod deosebit 

potrivită a întări, consălida și conserva puterea 'şi "sănătatea trupului, ne 

învață atât anatomia și fisiologia cât. şi: esperiența și observările făcute. 

Tâte mișcările trupului le mijlocesce sistemul muscular; energia mișcă- 

ici însă depinde dela facultatea mușchilor, de-a să contrage și întinde . 

uiuțelă. Facultatea acâsta însă prin deprindere să desvâltă tot mai 
mult dacă:un mușchiii s& contrage. puternic și des -cl va fi mai bine 

nutrit și pănă la o ctate anumită s& desvâltă atât în dimensiuni, cât și 

în putere. O desvoltare puternică a musculaturci înriureză însă în” mod 

însemnat și asupra. desvoltărei scheletului; anatomii dacă st uită la un 

os sunt în stare să ne spună, de ai fost mușchi puternici scii slabi ali- 

piți de el. a: 

O desvoltare dreptă a columnci vertebrale şi boltirea coșului Pcp- 

“tului „prin-o. activitate potrivită a mușchilor s& propagă în mod insemnat. 

Ori-ce lucrare a mușchilor este mai departe strict legată de cele mai 

însemnate funcțiuni ale organismului “omenesc: de circulația sângelui, de 

respirațiune şi de circulațiunea materiei. Contragerea : mușchilor, cară 

“pentru întreţinerea lor ai lipsă de o mare cantitate de sânge, condiţioneză 

o circulație, mai vidie a sângelui, Cr acestă circulaţie are de urmare, 

că materiile trebuincidse -pentru .nutrirea organismului să primesc; cr 

„cele nctrebuinciose s& resping mai spontan. Astfel devine sângele mai 

bun, mai puternic și mai sănătos. și este în stare a înriuri în mod mai 

binefăcător asupra întregului organism. 
| Fisiologii scii că:0o musculatură, care prin gimnastică este bine 

desvoltată, e o condiție ncapărată în organismul omenesc. pentru a 
produce un sânge bun şi sănătos. La gimnastică inima încă să află întro 

activitate potențată; tot așa și organele respirării și ale mistuirii, cari 

provăd sângele cu acele materii cari pentru - nutrirea şi susținerea tru- 

-_pului sunt absolut necesare. Dar tote aceste înriuriri ale gimnasticei în | 

-ultima analisă își primesc impulsul lor prin o. putere deosebită, care pro- 

vine dela creer. Ori-ce mișcare voluntară a mușchilor este urmarea unui 

impuls, care își are originea în creer și prin nervii motorici să transmite 

asupra mușchilor; cu cât munca ce “ mușchii ati să s&vârșescă este mai 

mare, cu atât trebue să fie și acel impuls mai puternic,- —- deci activi- 

tatea mușchilor își are ultima causă în activitatea sistemului nervos. 

Ori-ce deprindere corporală este o deprindere și a sistemului nervos, 

este afirmarea voinței prin nervii motorici. „Crescend puterea nervilor 

motorici, ci .echilibreză sistemul nervos sensitiv, și astfel s& nasce o înri- 

prire binctăcătore asupra întregului sistem nervos.
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„Natura a creat pe om.pentru libertate, adecă pentru a fi ncatârnat 
"în lucrările sale, spre scopul acesta cl însă are. ncapărată trebuință., de 
stăpânire. de sine. Fie- -care arc să. rcaliseze acestă libertate la. sine însuşi, 
iăcend din trupul săi un organ supus al: voinței sale, care să devină un.. 
servitor și purtător al spiritului: ce domnesce în el. Numai prin o de-- 
prindere omnilaterală a trupului în serviciul--spiritului, cum ca s& condi- 
ționâză prin gimnastică, devine omul Stăpân - pe irupul s0ă, care îl va 
face servicii cu atât mai bune și fidele, cu cât el a ajuns la o desvoltare: 
mai completă a puterilor sale și cu cât el depinde. mai puţin. dela influ- 
inţe externe, “Gimnastica nare asupra vieții nâstre spirituale numai o in-: 
fluință mijlocită, ci chiar și îluință nemijlocită. La esercițiile gimnastice. 
este indispensabilă o atenţiune încordată, o aprețuire corectă a piedecilor, 
a. greutății, a spaţiului, stăpânirea membrilor: trupului. Dacă gimnastică 
contribue deci la agerirea puterci de judecată, dacă înainte de tâte întă- 
resce. și produce . curagiii, energie resolută și presență de spirit, atunci 
asta cste o influință directă asupra vicții nâstre sufletesci,- asupra for- 
mărei caracterului, Caracterul presupune .0 putere mare a. voinţei, care 
numai prin o deprindere continuă s& pote dobândi, — pentru care „Sim-. 

„năstica. ne ofere o şcâlă eminentă. “ Ă 
Să vedem acum cari sunt anijlocele, + prin care gimnastica ajunge la 

scopurile indicate. Gimnastica consistă din următârele 4 4 grupe de deprinderi: 
1. Eserciţii de ordine, "2. Eserciţii libere, 3, Eserciţii la aparate și 4. Focuri, 
Noi ne vom ocupa de astă-dată cu gr rupa a. IV, cu jocurile. 

:k - * 
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În A iecare om este născut bohlul: de-a să juca și mai puternic este 
boldul acesta în copilărie . și. în tinerețe. Astfel fiind este o .datorință 

„pedagogică de-a ţine cont de acest bold, de-a'l satisface și de-a'l regula. 
Boldul acesta la om să manifestă în fârte multe chipuri, şi astfel ftresce 
și jocurile sunt de forte multe feluri, A. da o definiţiune pentru noțiunea 
jocului este un lucru prea anevoios, cu tote: aceste în cele următâre întru 
"cât mi-e cu putință, voi cerca a o face. Fiecare joc are de bâsă o anumită . 
activitate. spirituală şi corporală, la unul prevalcză activitatea „spirituală, la 
altul cea corporală, dar în tot casul „jocul s& arangi6ză pentru ca să ne 
distragem, pentru a petrece timpul: în mod plăcut, S& înțelege, că e un 
lucru de tot individual, de ce fel. de” jocuri au trebuință singuraticii &meni 
pentru a să distrage. Deosebirea de . ctate, de sees, de. cultură, puterea obi- 
ceiurilor și a prejudiciilor. sunt -tot atâți: factori horăritori la, alegerea jo- 
curilor; prin urmare jocuri cari la unii stirnesc plăcere. și veselie, pe. alţii 
pot să-i lasc cu „ destvărșire nepăstitori, ba chiar să-i disguste; ceca-ce 

| D* . 

  

  
 



. pentru - “unul este "joc, pentru altul pste fi muncă. î vu fiecare activitate în- 

vesilitâre este joc, ci ea trebue să fiă de natură, ca să producă impresiă 

simpatică, să verse: în inimă balsamul bucurici. și 'veselici — atunci 

mumat urmările că. vor fi a distracțiune binetăcătore, 0. adevărată 

recreare. Dorinţa dea să juca s& stirnesce scu din urit scu în urma 

unci activităţi prea încordate, sunt dar așa dicând doi poli contrari, acti- 

vitate și. peactivitate exagerată, care produc un: desechilibru în raportul 

natural ce există între, vicța nâstră, psichică și cea fisică. Er starea acâsta 

' sufletâscă,.ca tot ce nu este natural, pretinde o schiinbare, o nivelare; unde 

- domnesce o asttel "de stare, lipsesce mulțămirea și liniscea sufletâscă, cart: 

sunt condiții neapărate pentru ca noi să ne simțim bine. Luând tote 

aceste în considerare sub cuvântul joc: vom. înţelege o activitate de dis- 

/racțiune, prin care aducem în echilibru: raportul dintre vic(a fi Sică şi 

psichică, care în urma unei lipse de mmutucă Secu a unui surmenagiă de 

„muncă s'a conturbat. De aci să vede că jocul este o necesitate a vieții 

nâstre notimale. Ă 
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"Să vedem acum care este însemnătatea Jocurilor? | Pa 

Împrejurările în cari trăim noi astădi aduc cu sine, că legile statului 

să constringă pe copii a cerceta șcâla îndată-ce au ajuns vârsta de 6 ani. 

În șcâlă au să petrecă şedend liniștiți -pe bănci un număr anumit de 

re pe di adeseori întrun aer nesănătos, stricat, cr mai târdiu ajungend 

școlariul mai mare școla "1 silesce a s& ocupa spiritualicesce și: acasă tot 

mai mult. Lipsa unci mișcări cor&spundetore : aduce cu sine o circulațiune 

mai puţin vidie a sângelui și prin urmare st reduce cuantul 'de sânge, 

ceca-ce. dă nascere la o mulțime de bsle, cum sunt diferitele afecțiuni 

nervâse, durere de cap, digestiă slabă, miopiă, strimbarea columnci 

vertebrale ș. a. i 

" Medicul Axel Key a expus resultatul cercetării sale făcute în  şcălele 

din Şvedia în o statiscă. Din datele adunate de dânsul s& vede, că după 

-un an de şcolă tot al 13-lea, după 2 ani tot al șaselea pănă "n al șeptelca, 

după 3 ahă tot al cincelea școlar devine anemic; cumcă astfel de individi 

cad cu mult mai uşor victimă a celei mai răspândite bâle, a tuberculosei, 

este lucru natural și recunoscut de autorităţile medicale. Împrejurarea, 

că aceste scăderi (b6le) să 'ntilnesc la școlarii, cari sunt născuţi și trăesc 

în orașe mari în măsură cu mult mai mare decât la cei crescuţi la sate, . 

nc indică :unicul medicament bun și cftin, ce să pâte folosi de toți, 

adecă miscare multă și puternică în-acr curat. Şedlele n6stre nau alt 

mijloc pentru.a constringe pe școlari la mișcare suficientă în aer curat,



abstracție făcând dela puţinele escursiuni gimnastice, de patinat, — decât 
jocul. a i i A 

Să ne representăm odată un joc de pilă (minge) d. escmplu >Lunga.« 
„Câtă variaţie de mișcări ne oferă! Mai să bate pila, acum să prinde și. 

" îndată să aruncă, acuș trebue jucătoriul să să "nt6rcă mai la drepta mai 
la stânga, sau să să plece, ori alergând în fuga cea mai mare să facă us 
de tte puterile sale. Să produce prin: joc o mișcare puternică, dar. nu. 

y prea vehementă,. cari condiţioneză o funcționare mai intensivă a plumânilor, 
cum la respirarea obicinuită nu să 'ntâmplă. Plumânile s&-umplu cu' aer 
curat și prâspet în locul aerului închis de odaie de multe-ori infiltrat cu 
microbi primejdioși. Asupra diafragmei și a organelor: ce să află sub 
ca, jocul are efectul cel mai binefăcător ce să indevereză deja chiar prin 
apetitul potențat. Influința aerului și a sârelui: pe lângă o mișcare - 
corporală puternică asupra circulațiunei materiei și a formărel sângelui 
nu s€& pote înlocui prin nimic. E _ 

Influința . acesta  binefăcătâre asupra sănătății să potențeză încă în 
„mod însemnat: prin îzrîurirea: favorabilă a “focului asupra. şistemului + 
nervos. O iritare nervâsă, care are drept urmare obosâlă şi nepăsare e 
nota caracteristică a generaţiei de adi chiar și a celci tinere; leac mai bun 
în contra ei decât jocul bine ales nu esistă, “ Puţina incordare și tonul 
cel vesel ce domnesce la joc nu irită sistemul nervos, precum o 'fac multe 
alte distracții, ci din contră împrospetâză nervii obosiţi în mod binefăcător 

„Şi-i redă tinerimel vioiciunea recerută atât a trupului cât și a spiritului. 
Prin cele spuse pună acum, cart s'ar put€ întregi încă cu multe, să 

învederâză în de-ajuns fo/dsele jigienice ale jocurilor asupra generațiuniă, 
care este în desvoltare; cu tâte aceste voi aminti încă și alte fol6se, cari - 
fac de dorit întroducerea şi lăţirea jocurilor în vicța școlară. - Ochiul, urechea 

„și. mâna să eserciteză și să desvâltă prin joc mai mult ca prin ori .care alt 
mijloc de cducaţiune și întreg trupul își câștigă o flecscibilitate atât de 
prețidsă pentru vicță. În Anglia unde sau pus și să pune! și acum „cel 
mai mare pond pe lăţirea jocurilor în liber, școlarii “miopi fac, mai puţin 
de un procent, deși referințele: de lumină în salele de învățământ, tipariul | 
bun la manualele de șc6lă: nu's așa mult considerate ca la noi. 

”„ Jocul este mai departe: a mijloc de. cducațiune de primul rang nu 
“numai pentru trup și diteritele sensuri, ci şi pentru Spirit, caracter şi: suflet. 

Dintre foldsele educative ce 'le are jocul voii aminti pe scurt ur- i 
mătorele: cl favoriscză instantancitatea decisiunci, circumspecţia în esecu- 
tarea acestci decisiuni, şi măresce curagiul și presența de spirit în casuri 
neprevădute. Sistemul nervos. st dedă a s&verşi împulsurile voinţei . la 
moment, Er judecata să deprinde” a apreția iute și corect adevărata stare 

. 
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a lucrurilor, Aceste însă sunt însușiri de « cea mai mare . însemnătate în 

- lupta pentru existență. . E - 

- Dacă pe de-o parte jocul promoveză în mare măsură tote. puterile 

acțiunei libere și a voinţei libere, cl pe de altă parte dintre tâte mijlecele 

de .educațiune, ce ne- stau la disposițiune învață pe elev mai bine a prețui 

și cunâsce va/irea unei subordinațiuni couscie «de scopul cel . urmtăresce 

şi a: ascultărei necondiționate de conducătorii aleşi al jocului. Ascultarea 

este un lucru greu. “și multora ' le-a stricat „vicţa” și esistența iîmpre- 

jurarea, că în -tincrețe n'au învățat să asculte. În joc însă și cel mai în- 

căpăţinat și închipuit băiat trebue. să să convingă că o călcare volnică 

a legilor su o neascultare de disposițiunile conducătorului au de con-.. 

secuență cele mai rele urmări pentru întrega par tidă; €r dacă el nar voi 

să recunâscă acâsta, atunci soţii lui de joc de bună samă-l vor convinge 

„și anume nu chiar prin cele. mai delicate mijloce. . Fducaţiunea. reciprocă. 

prin joc, disooltarea și întărirea sentimentului. de corp, de ordine și de 

disciplină este 'q calitate specifică a jocurilor ; cele mai înțelepte învăță- 

„tură ușor întră lă băcți pe o ureche și ies pe cealaltă, esperienţele fă- | 

cute însă să uită mai greu. | 

“ Ades în decursul jocului să întâmplă. o: schimbare neașteptată a si- 

tuaţiunei, care reclamă un proces repentin *de gândire, o hotărire clară și | 

o acțiune hotărâtă; și fiind-că de multe-ori întrega r&ușită a jocului depinde 

dela o astfel de acțiune instantancă, e lucru natural, că nu pote lipsi 

nică circumspecția de lipsă. : - ăi 

Jocul este în. mic o luptă continui. Băiatul își însușesce- pe locul 

de joc acele însușiri de: caracter, cari sunt de nepreţuit în Zafta fentra.. - 

- existeuță, Ar put€ Gre-cine observa că 'şcola mare să crâscă pe elevi 

pentru luptă, pentru răsboii, și că jocul deci ar influința caracterul întrun 

mod nefavorabil. Riscând o astfel de afirmaţie s& scapă din vedere, că 

şcolariul la joc învaţă a cunosce un răsboiii fără patimi, fără ură, fără 

sânge; este o luptă numai cu părți bune, fiind-că ca nu tinde a nimici 

„pe nimeni, nici de a asigura avantage individuale, ci numai avantage cor- 

porative şi pur ideale. 

În interesul jocului de multe-ori individul trebue. să să rețină, deși 

pâte ar dori fârte mult să-și arete și: să-și dovedescă iscusința şi dexte- 

ritatea sa, tr ebue însă să-și supună, cul scit interesului comun. 

Un mare avantagiii oferă jocurile educatorului, căci nici când și 

jiicăiri elevul siu'şi arată adcotrata sa fire ca la joc. Pentru: educator -; 

este de: ncapărată trebuință să cunâscă individualitatea fie-cărui școlar; 

dacă ține la accea, ca. munca lui să nu fie zadarnică. Într'o clasă, în care 

să află 40, 50 sâi chiar 60 elevi, este aprope cu neputinţă a cunâsce



firea fie-căruia. numai și numai în timpul prelegerilor; precând în liber, .. 
cu ' ocasiunea jocurilor, acesta este cu mult mat ușor. Cât de.deschis || 
este sufletul ' elevului înaintea educatorului, cum să arată tGte' însușirile 
sale individuale atât de clar, tâte părțile internului săă, fie ele bune, fie 
ele rele! —. Nu numai disposiţiunile (însușirile) sale morale, ci și facultă- 

__ ţile lui spirituale ni s& arată pe față! 

“Să nu uităm că la joc școlariul însuși este cu mult mai activ și 
mal productiv decât la prelegeri și însușiri şi disposiții, cară în șcâlă n'a 
ocasie a st manifesta, ni să presintă aci-de sine, dându-i-st profesorului 

-ocasie. a-și forma prin observarea. la joc 'o judecată cu.mult mai com- : . 
_pletă despre talentele școlarilor sei decât în. școlă. Pentru aceea ar -fi de 

dorit, ca educatorul să frecventeze cât de des locurile de joc,- pentru ași 
studia elevii. să, cu atât mai mult, că școlari! de, regulă sunt pr ofesorulut 

lor fârte mulțămitori, dacă acesta ia parte la jocurile lor fie și numai ca 
privitor, -— ei să revanjeză prin 'o francheță și iubire mat mare. Lucrul 
principal la educaţie este. iubirea, precum fie-care educător cu timpul să . 

"convinge; ași câștiga iubirea în. raportul ce esistă între profesor și - 
școlar este 'un lucru: forte grei, trebue dar să ne folosim de tote mi 
Iscele ce ne staij-la disposiție, pentru ca inima elevilor să ni să deschidă, 
prin urmare să cercetăm cât de des locurile de joc ale şcolarilor. oa 

Să vedem acum ce e de făcut, ca jocurile să să îutroducă” în mod 
” sistematic și să înflorescă. E natural, că mai întâi de tâte avem trebuință 
„de un loc. acomodat, care să întrunescă tâte condiţiile, ce trebue să le 
aibă un loc de joc bun și potrivit. În privința acesta Anglia a făcut mai 

"-mult ca ori-care stat;: un director englez sa esprimat la o ocasiune, că -. 
densul mai ușor își pote închipui o școlă englesă fără sală de- prelegere, 
decât fără de. un loc frumos pentru jocuri; deşi cuvintele acestea să în- 
țelege aii fost: rostite în „glumă, totuș cle ai însemnătate caracteristică, 
fiind-că acolo să pune cel mai mare pond pe locurile de joc,.cari de 
multe-ori sunt de o firumscţe ideală. . Ele de “regulă sunt atât de mari, 
încât chiar și toți şcolari „să pot juca- acolo de- -o-dată. ” 

*.. Locuri de joc precum aii Englezii de-o- -camdată nu. vom pute ave; 
ceea-ce. însă pentru tipi cste de lipsă. e un loc în estindere de un hectar“ 
care să fie cât de drept și cu iarbă scurtă. acoperit, cr împrejur să fie . - 

încercuit cu. arbori umbroșt ; locul acesta - mare, trebue să: fiă, împărțit în. 
mai multe părți pentru diferitele: jocuri, ceea-ce. mai bine s&- face. prin 
plantare de arbori. | SI A 

Avem odată locul de joc, ne mai. lipsesc încă mizelele de- oc, cari ă 
2 . 

. 
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însă nu sunt scumpe, fiind-că jocurile obicinuite pentru ș şcolată n'aii nevoie 

de unelte costisitore. La: tot casul nu ar fi bine, ca aparatele să să pro- 

cure din contribuiri făcute de școlari, căci mulți. părinți, cară privesc în 

"joc numai o pierdere de timp, nar da nici un crucer pentru asta. Ar fi 

„deci de dorit ca școla însăși să procure şi să administreze uneltele” de 

Joc, precum să face și cu aparatele. de gimnastică. Odată procurate apa- 

ratele de: joc, suma : ce ar fi de trebuință pentru susținerea, repararea, 

: înoirea și completar ea lor pe an nu-ar trece peste fl. 15—20. 

"„ Să nasce acum întrebarea: când să să aranjeze jocurile și cât să 

„dureze ele? Vor. fi mulți de părere, că este de ajuns dacă să jocă ici- 

colea precum Sa făcut și pănă acum. câte un joc la finea orei de gim-- 

nastică. Dela gimnastică s& cere însă atât de mult, incât timpul de 2 6re : 

pe săptămână, care-i este reser vat, nu-i nică-decum de. ajuns; în Prusia s ai 

întrodus 3 6re de gimnastică pe s&ptemână şi totuş sunt mulți de părere 

că şi atât e prea puțin. Fozur ile mai să. se desvolte pe contul orelor re- 

gulate de gimnastică, ci din. contră ele să dea, mână de ajutor la pro- 

:movarea și ridicarea acesteia. ' | 

“Dacă -€, ca îmiurirea higicnică a jocului în acr liber să “fă i com- 

pletă,. dacă e, ca însușirile educative, pe cari le-am amintit mai sus, să'și 

esercite influința lor. binefăcătore, atunci este neapărat de lipsă, ca penzra 

jocuri să să destinese unu timp mai îndelungat. Numai prin o deprindere Ă 

„continuă și după-ce ne-am câștigat o măestrie 6re-care în diferitele jocuri, 

să nasce plăcer ca de-a le juca regulat. : 

Dacă voim ca șcâla să asigure jocurile și pentru viitor, atunci trebue 

să pretindem, ca o du pă-amedă pe sSEptimână să SE rosertese numai şi 

 namai pentru. Joc. : ” 

La șcâlele nostre Miercurea şi Vinerea după amedi nu să ţin pre- | 

legeră, deci în timpul acesta sar pute elevii obliga a cşi afară în liber, 

„pentru a să ocupa cu jocuri corăspundătăre ctății lor; lipsindu-ne de-o- 

camdată un loc destul de mare, pe care de-odată sar pute juca vro . 

patru sei: mat multe clase, s'ar pute fixa: pentru fie-care clasă o după 

amedă de joc, căci dela 3 6re încolo nu mai sunt prelegeri. 

Timpul destinat pentru joc să nu fie prea scurt; esperierţele făcute 

ne-ai înv&țat, că în medie 2 6re sunt tocmai de ajuns. Ocupaţiunea 

privată a școlarilor nu să altercză prin joc, fiindcă - jocurile sunt pentru 

şcolari o adevărată recreare. Ar !fi de 'dorit ca participarea la aceste 

2 Gre de joc să fie obligată pentru toţi școlarii. Un” regulament de școlă 

din Anglia dice .»Fiecare școlar trebue să ia parte la jocuri; băieți cam 

„de aceeași etate jocă împreună; numai acci şcolari să scutesc de parti- 

ciparca ; la jocuri, cărora li sa oprit acesta prin medicul institutului.



“ profesori, ușor:să pote 'pune stavilă la ori-ce exces de zel su unci'atitu- 
„dini dure și nccioplite“. În: Germania s'a experiat, că a coristringe pe elevă 
in mod raţional la participare nu strică nimic. Pănă la anul 1895. a fost 
jocul obligatoric întrodus;la 139 de șcâle medii, și experiențele. făcute la - -- 

„aceste institute au fost pe deplin mulțămitâre.: >Eu însumie dice- pro- .. 
fesorul TI. Raydt, „am avut. dese-ori' ocasiune a observa cum școlari, cari 

: numai presiunei cedând să. apropiau fără nici :0 voiă de locul de joc, 

„ Jocurile să arangiâză de prefect) și. fiindcă totdeauna sunt de faţă și 

„ deveniau în decursul jocului vioi Și voioși, €r mai târdiu s&: presentau. 
“bucuroși la joc.< Klumpp dice »că o tinerime morâsă și obstinată prin 

“ întroducerea jocului obligatoric în Scurt timp Sa schimbat cu «desăvârșire 
“în favorul ei.« - Dacă șcâla recunâsce nu numai efectele bune higienice 

ale jocului, ci și cele educative, atunci ea: trebue să să îngrijescă, ca toți 
școlarii să să facă părtași .de ele.. Dacă jocurile nu sunt .obligate, atunci 
chiar acei școlari, cari au mai mare trebuință de cele, nu iai parte. 

Sunt jocuri: mai mari, la cari. s& recere un număr anumit de parti- 
cipanți; în cas că jocul nu este obligatorie, adi-va lipsi unul, mâne doi scu 
mai mulți și astfel jocul nu s& va put€' esercita regulat, ceea-ce*de bună : 
samă disgustă şi pe acci elevi, care cu cea mai mare bucurie și plăcere 
Sau apucat de el, și îi face.ca în fine să] neglige și ci, și să nu-să mai! 

„Presente la locul de joc... Mai este a să lua în considerare încă și îm- 
prejurarea, că dacă jocul nu-e obligat, de bună samă: se va afla un număr | : 
Grecare de “școlari, -cari vor:spunc acasă, că: ci 'merg să participe la jocuri, 

„de fapt însă ci vor merge. prin alte locuri petrecând timpul. în mod ne- 
iertat, scuzăndu-se când să vor întârce târdiu acasă cu minciuna, că jocul 
de astădată a fost atât de interesant, încât nu Sau: putut despărți mai 

„curând de el.: aia Da | Pentru înflorirea jocurilor:e de cea mai mare însemnătate, ca ele să . 
să aranjeze sub supraveghierea şi conducerea unul profesor; o stare ideală 
ar fi, dacă acest profesor ar fi profesorul de clasă. .La. clasele. inferidre 
este o astfel de conducere absolut necesară. Să punem .casul, că avem - 
într'o clasă 50 de şcolari; — atunci va-fi un lucru fOrte greu ca ci să să 
hotărâscă pentru un joc anumit; unii vor dori să jâce un joc, alţii altul 
și astfel s€ va pierde cu discusiunt şi certuri o mulțime de timp fără „Rici un folos. În decursul jocului încă să nasc ușor diferințe de păreri 
și certuri și dacă nu este un_om cu autoritatea de lipsă de față, care să 
împace spiritele agitate, în multe casuri școlarii st'n depărtâză certați și 

astfel jocul să strică. Profesorii, cară: suprayeghi€ză jocurile, nu trebue să 

  

| ) Prefecţii sunt şcolari mai mari, cari în Anglia s€ întrebuinţâză mult la susținerea, disciplinei şcolare. | a  



Me 

să fi Spocialisat anume în acestă. direcțiune, să recere numai 'ca profesorul 

conducător să aibă o inimă caldă pentru educația morală a școlarilor, 

“cari sunt lui încredințaţi, . și astfel de profesori sciu .că avem în sinul cor- 

"pului nostru ' profesoral” în de-ajuns. "Puținele regule, cari sunt de lipsă 

“pentru aranjarea jocurilor uşor și le pâte însuși fiecare profesor. De dorit 

ar fi însă, ca din când în când să s& esmită câte un profesor, mai tinte 

din. partea fondului »Coresie pentru a lua parte la cursurile: de joc ce să . 

„ţin vara în Budapesta. 

! Să. nasce: acum întrebarea să participe în mod actio profesorul Cont- 

ducător la Jăc seat nu 2 — Dacă profesorul este încă tiner și. sănătos, , posede 

puterea și agilitatea de lipsă și vioiciunca și, clasticitatea tinereței, cari şi - 

"în joc să-i asigure o superioritate asupra școlarilor, atunci el de bună 

voie va lua cu acca.. vioiciune> parte la joc, care îi .asigură alipirea și 

iubirea elevilor. Un profesor mai înaintat în ctate, de o constituție mal. 

- debilă, căruia îi 'lipsesce şi agilitatea și desteritatea recerută, la nici un cas 

să nu participe la joc. În genere nu este dat ficcărui profesor să facă 

trecere dela educatorul, care. învaţă, admonicză și în cas de lipsă chiar 

și pedepsesce pe elevi, Ja soțul lor de joc nepreocupat, ceca-ce este ne- 

apărat” de. lipsă, dacă c, că participarea profesorului la joc să nu-și pârdă 

totă însemnătatea ci. Pentru aceca pretensiunca, : ca profesorul să ia parte 

la joc, nu. pâte fi generală, ea depinde totdeauna dela individualitatea 

respectivului profesor. 

Dacă însă precum am amintit mat: sus sar întroduce “jocurile în 

mod obligator în școlă, atunci și supraveghierea lor prin. profesori ar . 

trebui să devină obligătâre. Pentru ca acesta să să potă face, profesorii 

ar trebui pentru orele de inspecție remunerați ca şi pentru oricare alte ore. 

Chiemarea profesorului. este atât de grea, ocupaţia lui atât de mare încât 

“nu.s€ pote pretinde, ca el să mai ia o sarcină asupra'și. Spesele, cari. 

resulta prin remunerarea profesorilor “pentru Grele de “inspecție, cred că 

n'ar fi. prea: mari, cu atât maY mult, că la ori-care institut sunt mai mulți, 

cară nu sunt ocupați cu numărul maximal de ore. 

La unele jocuri cum sunt d. e. Alb și negru, Hoţii și gendarmii, 

etc. este irelevant câţi școlari participă, sunt însă multe jocuri, la cari 

numărul participanţilor este limitat, căci altfel jocul ar fi. anuiant. Acesta 

nu-i iertat să o pârdă conducătorul nici când din vedere, căci dacă li-să 

uresce școlarilor, jocul nu mai are nici un rost. Dacă avem să conducem . 

d. e. o clasă de 40—50 școlari, ar fi un lucru 'cu desăverșire greșit, ca 

la jocuri: cum e Lupul și mielul, Borcănelul etc, să-i lăsăm să joce cu 

toți impreună, fiindcă singuraticii școlari ar întra prea puţin în acţiune; de-a 

aștepta timp, mai îndelungat st satură şi cel mai pacient școlar și'șI
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pierde; tâtă. voia de joc; i în casul acesta vom lasa” s să st jsce școlarii în 
» 3 scu chiar 4 despărțăminte. . E 

Sar! pute obiecta: cum va fi în stare: un singur conducător să | su-- 
praveghieze 2 su” mai multe grupe? Să nu uitănă, .că la jocuri totdeauna. 

jucătorii au să s& bucure. de-o libertate drecare; nimic nu strică voia de-a 
să juca mal mult,:ca continucle observări şi îndrumări pedante din partea 

„conducătorului. Coriducătoriil pare să' și facă la. tâte câte le vede Și 
_aude în decursul jocului observ: ările. . sale; „dacă observă, că unii dintre 
şcolari să pârtă prost, st folosesc de cuvinte triviale scu înjură, atunci 
numai. decât trebue să-i îndrume la ordine. : Dese-ori obvin diferenţe de 
păreri, din cari să nasc și certuri; conducătorul însă nare să să amestece 
pănă nu observă, că certa fără întervenirea lui nu s& mai sferșesce, 

- atunci să lămurâscă: pe cei'ce n'au drept şi să „mulcomescă spiritele 
agitate. .Dacă un şcolariti în focul jocului. este: prea tare lovit, conducă- 
torul: să nu facă cercetare, ca să afle . „pe. cel vinovat, căci așa ceva. să în-.- 

a tmplă la ori-ce joc fără, de cea mai mică intenţie .rea. De multeori în 
decursul jocului băeții. strig gă și-fac larmă -de “bucurie; și asta să st trecă 
cu! vederea, căci jocurile de. mișcare nu s€. înpacă. cu o tăcere impusă și 

„cu forme prescrise. 
Conducătorul să să nisuiescă într acolo, ca jocurile, cară s'au “jucat 

prin repcțire să devină o proprietate preţiosă a școlarilor; — cu atât să va, 
juca de cătră elevi "un joc mai bucuros, cu cât ci „au ajuns în cl la “o 
perfecțiune Grecare. Purcederea cea mai simplă ar fi deci, să. să stabilescă 
o ordine, conform căreia la un timp anumit să să repeteze jocurile.” Dar 

“în contra unei astfel de ordine forte des să revoltă plăcerea . de. joc a. 
elevilor, cari voesc ca şi dorințele şi înclinările” lor să să ia la alegerea E 

„jocurilor î în considerare. E incontestabil, 'că un joc ales de: înșiși elevii, 
să va juca cu mai mare plăcere și bucurie, decât unul “impus de voința 
conducătorului. Totuși prin. vorbe frumose și prin întrebări dibace” con-! 
ducttorul în cele mai multe casură va ajunge acolo, ca jocurile dorite de 

„ densul să să esecute. 
La jocurile, cari -pretind formarea, de două „partide, totdeauna elevii 

Prin alegere neinfinihțată : să se. separeze; nimic nu. indispune pe jucători 
mai: mult, de cât când le impui soți, despre cari ei a priori sunt convinși, 

"că vor influința în mod nefavorabil asupra „mersului jocului. - În. casul 
acesta grupele să fiă alese de 2 jucători, cari vor. fi scu cei mai: buni 
scu cei mai slabi, hotărindu-se prin sârte, cui îi compete dreptul de-a 
alege dintâi. „Un stimul deosebit pentru jucători este, dacă din când în 
când punem 2 despărțăminte ale - aceleiași clase, cari alt-cum să jâcă 
separat, faţă în față, ca să 'şi: măsure puterile; lăsăm d. e. la Luptă com- 
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baterei să jâce elevii cei mici în contra celor mari. -La o astfel de în- 

trecere - să nasc lupte îinverșunate, cum nici nu te-ai aștepta ; ce lucru . 

natural, că o astfel de emulare o să aibă cele mai favorabile urmări pentru 

jocuri. Normă trebue să fie la astfel de emulări, că la. repețirea aceluiaș 

joc partidele să'și schimbe locurile lor; la începutul jocului are 'să s& ho- 

tărescă prin sârte, care loc să ocupe. fiecare partidă, căci dacă acesta nu 

să face, avantagiile adevărate scu numai închipuite ale locului au deseori de - 

urmare certă și vrajbă, ceca-ce. numai în folosul jocului nu pâte fi 

Dacă e, ca jocurile.să'și validiteze influința. lor binefăcătore higienică, 

atunci nu este de ajunș, ca noi să ne ocupăm cu ele numai în semestrul 

de vară; ci în întreg decursul anului, dacă acesta ne-o permit referințele 

“climatice ; să înţelege de sine, că jocurile vor trebui să se acomodeze 

anotimpurilor, și în anumite timpuri vor trebui “să fie înlocuite cu alte 

mișcări înrudite ale trupului; a juca pe vremea cea mai caldă jocuri, cari. 

recer cele mai vehemente mișcări, ar fi “nepotrivit; un astfel de timp st 

 destinâză mai bine pentru scăldat și înnot. La noi în Ardeal și special 

în Braşov este tomna cel mai potrivit timp pentru jocuri, cari să pot. 

continua pănă 'n er nă. Dă odată gerul și înghiață apa, atunci vom resetva 

după-; -amedile destinate jocului pentru cea mai frumosă și sănătosă petre- 

cere de &rnă, pentru patinat, și unde nu să află. un loc potrivit, - “trebue - 

căutate căi și mijl6ce pentru a'l câștiga şi întocmi. Modalitatea cum Sar 

pute întocmi și Ja noi un loc de patinat potrivit, am: tractat-o la finea 

acestui studiu: Dacă'a cădut multă zăpadă, uşor să pot procura școlarilor 

şi alte plăceri, și anume să vor face Gmeni de zăpadă. scu s& va zidi o 

lontărâţă, pe care o parte dintre băicţi vor ave să o ia, r altă parte să 

_o apere. Dacă însă nu ar fi zăpadă, atunci st vor-arangia marșuri Îm- 

preunate cu alergără; se 'nţelege, -că profesorul conducător va trebui să 

fiă cu mare băgare de semă, ca elevii lui încredințaţi - să nu să răcescă, 

mai cu s6mă când bat vântură reci de ost scu de nord. 

Pentru a deştepta și în profesori interesul pentru jocuri ar fi de 

dorit, ca pentru sala profesor ală să s& comande jurnale de specialitate în 

direcția acesta; aici ași recomanda jurnalul - Zeitschrift fir Turnen und 

Jugendspiele> (R. Veigliinders Verlag Leipzig. 7 Mărci), cestiile, cari. să 

“tractâză în jurnalul acesta sunt cu puţine escepțiuni de natură să întereseze 

nu numai pe profesorul de gimnastică, ci şi pe ccialalți profesori. A. 

succes odată a stirni și în corpul profesoral interes pentru jocurile gimnast. 

nu va trece mult timp și ele .vor fi cu atât mai mult iubite: și usitate de 

școlari, 6r efectul lor binefăicător în scurt timp să va ar&ta atât în privinţa 

fisică, cât și. în privința psichică. 

În cele următore mă xoiit încerca -a descrie unele jocuri, pe ari
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le-a -am aflat mai potrivite pentru elevii șcGlelor nâstre și cari nu pretind 
recuisite costistore. : ! 

. * 

a Lupul şi mielul. o n 

 Şcolarii formeză un cere prindându-să de mâni. În luntrul cercului 
ocupă loc mielul, âr afară de cerc lupul. Acesta vre& să prindă mielul în- 

-cercându-se a: întra în cere, ceca-ce ccialalți elevi vor împedeca lăsând | 
braţele jos, ca lupul să nu potă trece pe sub ele. Dacă însă lupului i-a 
Succes a întra în cerc, pe miel -' lasă să iasă afară, 6r pe lup 1 vor ține 
în lăuntru; când lupul a isbutit să prindă miclul, atunci să vor denumi alți 
doi școlară, cari să înlocuscă atât pe lup cât și pe miel și astfel jocul să 

„Ya continua, pănă: când toţi şcolari au figurat scu ca lup scu ca miel; 
) 

Doi din urmă înainte. ! 
. 

Jucătorii s& vor "aședa doi cu doi prindendu- -se de mână într un șir 
unul după altul,: Unul dintre băieţi să :posteză înaintea părechci prime 

. întorcendu-i spatele și strigând „doi din urmă înainte“. scu şi numai bătând 
în pălmi va da semn ultimei părechi ca să fiigă. Atunci ultima păreche 
st lasă de mâni și fuge unul în drepta, altul în stânga de-a lungul șirului 
scu formând un mic cerc și încercă a să împreuna Crăș înaintea băiatului ce 
stă înaintea șirului, €r acesta în momentul când unul” scu “altul trece „pe 

„lângă el caută să'l prindă înainte de ce s'a împreunat cu tovarășul. s&ă. 
În cas că-i succede, el să așcdă cu cel prins ca prima păreche, cr băiatul 
rămas singur îi +va ocupa locul înaintea șirului și vă da el acum semnul 
ca să fugă” ultima păreche. Nu:i-a succes însă să pringă pe vre-unul din 

"părechea ce fuge, atunci acesta să așcdă ca prima păreche, cr cl va căuta 
să “prindă pe unul” dintre cei cari urmeză a fugi. "Totdeuna părechia din 
„urmă are să fugă, €r cel ce are .să prindă n'are voie a s€ uita îndăr&t, | 

Alergarea în jurul. cercului.) . 

“Jucătorii. să înșiră într” un cere de front încheiat. -Un şcolar: -să de- 
Șigncză ca să alerge în. jurul cercului, Acesta : lovesce uşor pe unul pe 
-umeră și grabnic alârgă în jurul cercului, în vreme ce cel lovit "1: urmă= 
'resce în aceeași dircețiune sei pâte chiar și în direcțiunea contrară ca să-l 
dee lovitura înapoi și să-și reocupe locul. Dacă nu-i succede, atunci celă- 

„alt în ocupă locul în cerc și „acesta va trebui să alerge. în jurul cercului, 
spre: a continua „jocul. E e 

  

*) Din manualul de: Gimnastică de loan 'E. Prodan. 
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- O variantă) a acestul joc este următârea. — Școlarii aşedaţi în cerc 
de front încheiat “țin cu toții mânile la spate. Şcolariul ce merge în. ju- 

rul cercului ţine în mână o batistă înnodată la mijloc, pe care pe ascunse 

fără ca să să. „oprescă o pune unuia din, cec în mână; atunci băiatul, la 

care să află acum. batista, începe a bate pe vecinul sti din -drepta cu 

batista peste spate, cr acesta să va incerca a scăpa de lovituri fugind cu 

posibilă grăbire în jarul cercului urmărit de băiatul cu batista pănă când 

îȘi reocupă locul ce la avut mai nainte în cerc. Acum va merge băiatul, 

care are batista în 2 jurul cercului si o'va-da altuia și astfel jocul st 

„continuă. a - - . 

“Alb şi negru. s&ii diua şi năptea. 

Jucătorii ptin alegere împărțiți în două partide s& așcdă în două 
şiruri de front spate la spate la o distanță de 2 scii. 3 pași unii de alții; 

unii să numesc albi adecă fiii- dilei, 6r ceilalți: negri adecă fiii nopții. Con- - 

ducătorul jocului st posteză între şire şi aruncă în acr'o pătră seci țiglă 

lată „care „pe o' parte Gste ' alb cr pe ceialaltă negru colorată. Cade 

partea alb colorată pe păment atunci conducătorul strigă >alb fugee, cei 

negrii s& întorc repede și încârcă a «prinde pe unul stii altul dintre” cei 

albi înainte de ce aceştia ajung la ţinta înainte fixată. într'o distanță po- 

trivit de mare. Cei prinși ies din joc și așa să continuă mai-departe pănă 

ce toți dintruna-sci altă partidă ai fost prinși. E 

Să& mai jâcă acest joc şi astfel, că cci prinși nu ies, din joc, ci drept - 

pedepsă. ai să ducă pe cel cc Ya prins. în spate pănă la'locul de unde 

ati plecat. S&nţelege 'că în casul acesta nici una dintre partide nu pierde 

nici un jucător și jocul să continuă” pănă -ce băicţii să vor fi săturat de cl. 

Borcănelul.) 

„ “Jucătorii să așcdă câte 2 după. olaltă în cerc cu faţa spre centr ul 

cercului; fie-care păreche stă la o distanță de 2-—3 pași de cealaltă. Din 

- doi jucători, cari nu fac parte din cerc, unul întră în liuntrul cercului, ce- 

“Tălalt stă afară de cere. Cel dintâi să așcdă înaintea” unei părechi, cr cel 

care acul 'a devenit al treilea, trebue săși părăsescă locul urmărit de 
“cel ce stă afară de cerc, și caută a să aședa și dânsul-întrând iute în... 

cerc înaintea unei părechi, din care acum Grăș “al treilea trebue să fugă. 

Dacă-l succede celui ce are să prindă a lovi pe al treilea pe când acesta 

stă pe loc sii fuge, atunci ei doi schimbă rolurile și cel mai nainte ur-. 

  

*) Numită în Brașov »Vulpca roșiăc,. 

**) „Borcănclul“ să numesce jocul acesta în Brașov; să mai numesce într'alte 
locuri şi „ulcica“ scă „undc-i ai treilea“, ,
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mărit are -acum cl să urmărescă pe al treilea. L.a acest. joc să stăruiescă 
conducătorul. ca al treilea să-şi ocupe iute un' loc înaintea unci părechi 

'şi să 'nu fugă mult în, juțul cercului, căci atunci jocul ar deveni pentru 
ceilalți jucători plictisitor. — Prin accea că în continuu s&'așcdă cei 
fugăriți înaintea părechilor în cerc, el devine tot mai îngust, decă va trebui 

ca din când în când să să lărgescă drăş mergând toți jucătorii 2, 3 scii 

4 pași îndărăt. La început să va juca acest joc -astfel, că nu să va. ierta . 
a fugi în giurul cercului decât numaj întro direcțiune, sâii la stânga sci 

la drepta; cel ce arc să prindă. nare voie să între 'n cerc, cr cel urmărit 

va trebui îndată ce a întrat în cerc să să așede înaintea proximei pă- 

rechi din drâpta.' A da lovitura primită. îndată îndărăpt nu este iertat. 

Mai târdit, când jocul acesta s% va juca bine de școlari să va ierta a 

fugi în ori-care direcţiune, să între prind&torul și în cerc și cel lovit să 
. 

dea lovitura primită. îndată înapoi. E 

La cas că nu vor fi mai mult decât 192—14 jucători atunci îi lăsăm 
să formeze un cere simplu fără ca să stea câte 2 după olaltă. Acela 
înaintea căruia să va așcda cel urmărit are să fugă.. _Regulele înşirate 

mai sus st vor observa și în casul acesta. 

Hoţii și Gardiştii. 

| [.a jocul acesta să recere un loc de 50 pași în lungime. La o depăr- 

tare “de 20 de pași dela un capăt al locului s€ înfige un băț în pământ, 

"pe cl st aș6dă o batistă scă alt obiect. Jucătorii sunt. împărțiți în 2 

partide egale, cari stati față'n față la distanță de 50 pași; cci ce sunt de 

b&ţ, 20 de: pași îndepărtați s& numesc hoţi, âr cei ce stati Ja- distanță de 

30 pași sunt gardiști, La un semn dat de conducătorul jocului fuge din . 

fie-care partidă câte un jucător; hoțul alârgă spre băț, ia batista. şi să 

întrece spre locul de unde 'a plecat, pe când gardistul, cate a fugit cu 

dânsul de-o-dată stnceârcă a'l prinde înainte de ce el a sosit cu furtul 

(batista) acasă; Dacă hoțul ce prins. sâă chiar numai atins de gardist, 

atunci cl devine prisonier și să așâdă la o parte a locului de joc. Batista 

„să aș6dă din noi pe băț și jocul să continuă fugind acum alţi doi, 

După- ce ai fugit fie-care din ambele partide să numără prisonicrii şi ci 

să reîntore acasă. Acum își schimbă partidele locul și hoţii devin gardiști 

cr gardiștii hoți şi jocul să continuă precum am descris mai sus. Pentru 

ca jocul să mergă mai iute .s& numeroteză jucătorii din fie-care partidă 

începend cu numărul 1. - Când conducătorul jocului. va rosti.un număr 

d.e. Ar, 4 atunci. atât gardistul cât 'și hoţul numerotat cu numerul 4 at 

să fugă. : 7,



“Lupta combatere! (Barul). - 

“Înainte de ce am cerea cu. elevii „lupta combateret: este. consult a 

învăţa următorul joc pe carel putem. considefa ca o pregătire la ade- .. 

vărata lupta combaterci. 

- Jucătorii să împart în , două partide, cari să așcdă după mărime la 

o distanță cam. de 50; pași faţă în față. Sortea, hotăresce, care 'dintre 

- partide s&ncepă jocul. Punem casul că. sârtea' a cădut pe Nr. I. atunci 

conducătorul din drepta (adecă cel mai mare . dintre jucătorii partidei 

Nr. L.):fuge pănă la partida Nr. II., a cărei membri cu toții întind mâna 

dreptă înainte stând gata de fugă. Conducătorul din drepta a partidei. 

Nr. 1 își va căuta un contrar lui egal în fugă, pe care 7] va: provoca să-l. 

„prindă dându-i o lovitură pe mâna dreptă; îndată cl să va întârce și va 

“fugi spre casă pe când cel provocat '1 va urmări încercându-să să-l prindă 

dându-i, o lovitură pe spate. În cas că-i “succede atunci provocătorul să 

consideră de prisonier al provocatului și st va aședa la partida. Nr. II. 

după cel care la prins, âr la cas că nui succede provocatului a prinde 

pe provocător, atunci el să consideră de prisonier și st va aședa la par- 

tida Nr. I. după conducătorul. din drepta., care la provocat. Acuni va 

provoca conducătorul partidei Nr. II. și astfel să continuă jocul; odată 

provâcă o partidă, de altă-dată cealaltă. Dacă să va prinde un jucător, 

care are stând după sine unul sâii mai mulți prisonieri, atunci aceștia st 

consideră de: eliberați și s&ntorc acasă Și să jâcă şi ci mai departe. 

Partida, care a prins pe toți jucătorii partidei contrare, a învins. 

“Trecem acum la > upta combaterei« propriu disă. | 

| Jucătorii împărțiți prin alegere: în. 2 partide să așadă la o distanţă 

de 50—80 de pași în rînduri de front faţă în faţă. Locul de joc va 

“ave în lățime cam jumătate din lungime. Laturile de joc st vor însemna 

prin bețe sci prin o dungă visibilă. În partea din drepta dela fiecare 

„partidă la o distanță de. 3 pași - mari să va însemna locul destinat 

pentru. prisonicri. 

Unul din partida! Nr. |, stil numim A, să va apropia de “partida 

„Nr. II, deschidând jocul cu cuventul. «eșiție. 7 din. partida Nr. II 1 va. 

urmări căutănd să prindă pre A, înainte de.ce acesta ajunge acasă; va 

trebui însă' să: să păzâscă, să nu fie lovit de B, care din partida Nr. 1 vine 

„lui A întrajutoriii, căci la Lupta combaterei e regula principală, că numai 

acela: pote să facă un prisonicr, care a eșit mai târdita decât contrariul săi 

din frontul său. Deci jocul se va continua astfel: B va fi fugărit de >Ve 

din partida Nr. Il care arc dreptul a lovi și pe A și pe B cărora le va 

veni într'ajutoriă >Ce din partida Nr. |. >Ve nu are dreptul de a lovi 

4 

N
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pe. >Ce, ci trebue să să retragă înaintea lui, «va căuta însă să seducă pe 
>Ce a să apropia cât să pâte de partida Nr. II. 

- Dacă unul mai târditi eşit din partida Nr. II. ajunge pe C, atunci îi 
va da o lovitură ușdră pe spate și va opri jocul prin cuvântul »s7afe, 
devenind C astfel prisonier al partidei “Nr. II; după-ce s'a oprit jocul, în- 
câtă ori-ce acţiune pănă ce prisonicrul își va ocupa locul înainte destinât. 
pentru prisonieri și ambele partide să 'ntorc la locul lor. După ce sa 
aședat prisonicrul, cel care "l-a prins va redeschide jocul, precum a. tăcut-o 
mai 'mainte A prin cuvântul »eșiți« și jocul st va continua în. modul 
descris păn să va opri din- noi; sâit:că să va face crăș un prisonier, scii 
că prisonicrul făcut deja de partida Nr. II va. fi eliberat. Prisonicrul să 
cliberză, când unuia din partida sa îi succede fără ca să fiă el prins, a'l 
atinge cu mâna şi a striga »staie! — 2 scă 3 prisonieri făcuți de' o partidă 
fac o partie. După finirea unci partii jocul să întrerupe pănă când foştii 
prisonieri să rentore acasă. Dacă să întâmplă ca un jucător să să apropie 

- prea mult de partida contrară, el s& pote mântui căutând să ajungă gra-. 
nițele acestei partide fără ca să fie lovit; în casul acesta. cl st rentâree 

„acasă afară de graniţele locului de joc. - 
Regulele de joc vor fi următârele: 

u 1. Numai acela are drept să lovâscă, care .a fugit mai târdiii dela 
granița partidei salc; acela care na fugit dela graniţă, deși a: fugit mai 
târdiă, nare drept să lovâscă, dacă el însă totuș o face și opresce - prin 
cuvântul sai jocul, atunci drept pedepsă merge cl ca prisonier. 

2, Acela, care fugind trece graniţele laterale ale locului de joc, 
merge ca prisonicr, 

3. Cel-ce fără motiv opresce jocul, prin cuvntul „Stai“, „merge ca 
prisonicr. 

Cercul săltăreţ. 

 Şcolarii sunt aşedați la o distanță de un pas unul de altul în cere. ! 
de front cu faţa: spre centrul cercului: În mijlocul cercului stă condu- - 
cătorul jocului, care ţihe în mână. o. punguliţă ușcră umplută cu năsip 

„Sâ o pilă legată de o sfâră .lungă.. Conducătorul învertesce . punguliţa 
împrejurul săi și învârtindu-să și. el dă drumul sfârei, pănă când pungulița 
ajunge la picior ele școlarilor și descrie aprâpe de păment un cerc asemenea 

"* aceluia, pe care "1. formâză școlarii. Şcolarii când văd că punguliţa ajunge 
la denșii sar în sus, ca s'o lase să trâcă pe sub picisrele lor. Cel care 
n'a sărit în sus la timp e lovit de punguliță și “astfel o opresce în. în- 

 virtire; drept pedepsă e scos din joc. Jocul s& continăii astfel, pănă 
6-  



$4 

când. jumătate din școlari ait fost eliminaţi din joc, 6r.atunci să. începe 

din noii. , - 

Ca să facem saltul mai variat, putem prescrie, ca elevii să sară nu- 

mai întrun picior, sii că în decursul saltului să crăcescă scii să încrucișeze 

picidrele, să îndoiescă pici6rele dela genunchi înd&răt, ori să facă la fie- 

care salt o întârcere de un pătrar sc jumătate la drepta sci la stânga. 

Lupta într'un picior. 

-Tot câte doi școlară să pun ca contrară față 'n față la o distanță 

cam de 3 pași ţinând braţele încrucișate pe piept și stând numai pe un 

picior. La comanda instructorulul școlarii sărind întrun picior să apropie 

unii de alții, căutând fiecare 'ca prin isbire să silescă pe contrariul săi! a 

pune. piciorul cel ridicat pe pământ; acela care mai întâi a atins cu ambele . 

pici6re pământul a pierdut. Isbirca s&- face numai cu brațele încrucișate 

pe piept și are să fiă îndreptată asupra braţelor contrariului și nici când 

asupra grumazului s6ă capului. Piciorul, pe care s'a început lupta, nu ce 

permis a să schimba în decursul luptei. Părechile contrare să formeză 

şâit prin alegere scit prin sârte. Dacă voim să rămâriă numai unul ca 

învingător, atunci după fiecare luptă lăsăm pe cei învinși să s& retragă, 6r . 

învingătorii să lupte din noii ci între ci, pănă ce în fine st alege numai 

unul ca învingttor. “ 

i Întrecerea într'un picior. 

Mai mulţi școlari staii în rînd de: front fiecare întrun picior, scii pe 

piciorul, stâng sâi pe cel drept, precum va 'dispune conducătorul mai 

nainte. La semnul dat de conducător cu toții alergă sărind întrun picior 

spre ţinta aședată înaintea lor la o distanță de 30—40 pași sci și mai 

mult. Care a ajuns mai întâi la ţintă, fără ca să fi atins pământul şi cu 

celalalt picior, a învins. | : 

Epa la gard. 

Răzemim un scaun de un zid sâă de un stâlp și punem pe un 

elev să să aşede pe cl. . Elevii să împart în 2 grupe; o grupă caii și alta 

călăreţii. Dacă avem mai mulți școlari îl vom împărți în 4, sc 6 grupe, 

mai mulţi de 8 școlari să nu fiă într'o grupă. Să înțelege că dacă avem 

mai multe grupe, vor fi de lipsă și mai multe scaune. Câte o grupă jâcă. 

în contra celci-lalte. Prin sârte s& decide, care din grupe să fie mai în- 

tâi cai. Cel dintâi cal s& razimă cu capul și cu braţele pe genunchiul 

celui de pe scaun, care încă face parte din cai; al doilea sprijinesce capul
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și braţele pe extremitatea spatelui celui dintâiti și așa să așadă cu toți, 
“Cu toții trebuc să ţină capul mai într'o parte și cât să pâte de jos, ca 
să nu fiă loviți. La o distanță de vro câţiva pași de cai stai călăreţi 
unul după altul. La comanda îucălecazi a conducătorului cel dintâi să“ 
repede și încalecă cât mai de aprâpe de băiatul care este aşedat pe 
scaun; primului călăreț îi urmeză al doilea, al treilea etc. Dacă caii nat 
ţinut bine călăreţii și s'a rupt lanțul format de ci, sei unul dintre cai 
cade la pământ sub povăra călăreților, atunci nu -să schimbă rolurile, 
Numai atunci s& schimbă rolurile, când un călăreț după ce a încălecat! 
cade jos și atinge pământul sei când călăreți! n'ai cu toţi loc pe cal. 

“JOCURI CU PILA (MINGEA). 

. Domino sei ABC. 

Școlarii să așadă în mijlocul curții într'un cerc de front; unul dintre 
ci, la care să află pila, o aruncă drept în sus chiemând pe nume pe unul 
dintre jucători, care are să o prindă. Dacă a prins acesta pila, va chiema 
pe altul și așa mai departe, pănă când unuia dintre cei chiemați nu-i suc- 
cede a prinde pila; cl atunci să va pleca și va ridica iute pila încercân- 
du-se a lovi pe unul dintre jucători, -cară în momentul ce observă, că pila 
cade la pământ fugind să îndepărtâză cât mal mult de cerc; dacă lovesce 
pe vrunul dintre jucători, atunci cel lovit ridică pila și dă după altul și 
așa mai departe, pănă când unul dintre cei loviți aruncă după vrunul 
fără ca să'l lovâscă. Celui care n'a lovit i-s& numără o greșclă (o pită) 
și el ridicând pila fige iute spre mijlocul curții și aruncând pila drept în 
sus, chiamă cl acum pe un jucătorii ca să prindă. Jocul s& continuă 
astfel pănă când cu toții afară de unul ai ajuns la numărul greşelelor 
statorit înainte de inceperea jocului. 

| În cas că să află în curte un părete mai înalt: jocul a acesta să pâte 
juca și astfel, că pila nu s& aruncă drept în sus, ci de părete, având a să 
prinde înainte de: ce atinge pămentul. 

Drepţi*). - | 

* Elevii sta-în cerc ținându-să de mână. împrejurul unui cere mic - 
tras pe pământ. - . - , 

Elevul, care începe jocul, să așadă în mijlocul cercului interri, aruncă 
o pilă (minge) în sus și în același timp bate în palme, după care, fără a 
cși din cercul cel mic și fâră a lăsa mingea (pila) să cadă jos, caută s'o 

») Reprodus din manualul de gimnastică de Mihail I, lonescu. 
9 
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prindă. În acest timp elevii desfac cercul și fug în tote părţile. Dar 
imediat ce elevul a prins mingca, strigă: /Dref/ă şi la acestă comandă toți 

trebuc să s& oprâscă pe locul unde să află. și să stea. nemișcați. Atunci 
elevul cu mingea ochesce un elev și aruncă mingea, ca să-l lovescă; dacă 

"1 nimeresce, cel lovit iea mingea de jos și pe când cci- -lalţi fug din noă_ 
strigă la rindul său: Drepţi, la care toți să opresc pe loc ca mai 'nainte și 

cel lovit încercă la rindul săi să lovescă pe un altul. Și tot astfel 

înainte. A E 

„Când mingea aruncată lovesce, dar ese din limitele determinate jo- 

cului, cel lovit-o iea, după ce a strigat mai întâi Drepzi. Dacă vre- -unul 

- nu lovescc, jocul să incepe din noi schimbându-s -s& pe rind elevii, cari 
aruncă mingea. 

Pila câlare sei Caii și călăreţii.*) . . 

Elevii s& aleg părechi ori-câți vor fi. Părechile de elevi să.fiă . 
astfel formate, încât ambii din o grupă să fiă cam egali în forță 
și mărime, ca să să pâtă ține “unul pe altul. Dupăce sa tras la 
sorți, cari dintre elevi să fiă dintâiu cai, ci s% aşadă în două cercuri 
de front, astfel ca să stea caii înainte, cr la un pas după ci că- 
lăreţii.  Părechile vor stă 3—4 pași îndepărtate de olaltă. Când condu- 
„cătorul comandă Încălecaţi, cei dela spate încalecă pe cci dinaintea lor, 
asticl încât caii îi apucă cu mânile de pe sub genunchi trăgendu-le puţin 
picidrele înainte. Elevul călăreț, la care st află pila o aruncă unui alt 
călăreț chicmându-l pe nume, €r acesta altuia şi așa mai departe, pănă 
când unul dintre călăreți scapă pila. Atunci îndată descalecă toți că- 
lăreții și fugind s& 'n depărteză de cerc; unul dintre cai ridică iute pila 
şi fără ca să iasă din cerc s&ncercă a lovi pe unul dintre călăreți. Dacă 
călăreţul a fost lovit, atunci elevii 'ȘI schimbă rolurile, adecă caii devin 

“călăreți, cr călăreții cai. În casul că călărețul n'a fost lovit, atunci rolurile 
„nu st schimbă și jocul s& continuă ca mai înainte. 

În foc. - 

Elevii formeză un cerc de front cu faţa spre centrul cercului. Unul 
dintre elevi, care s€ anunță de bună voic să posteză la mijlocul cercului. 
Elevul, la care să află pila, o aruncă unui altuia chemându-'| pe nume şi 
“acesta crăș altuia şi astfel mai departe. Elevul care a prins pila arc voie 
a sencerca a lovi pe cel dela mijlocul centrului cu ca, fără .ca cl să între 

3) Îu Jucării şi ocură de copii, adunate de P. Ispirescu acest joc să află 
sub numele „De-a craia încălecată“ seci „De-a €pa călare.
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în cerc; dacă nu Ta lovit atunci întră el în cerc, €r celalalt îi ocupă: locul 
în jurul cercului; când însă cel ce să află în cerc este lovit. și pila nu a 
ieșit din cerc, atunci el o ridică cu grabă și fără ca să iasă din cerc va 
ochi pe unul din jurul cercului și.să va încerca a'l nimeri, care în cas că 

„este lovit, va întra cl în cerc, cr în cas contrar rămâne cel vechiii în 
cere şi.jocul să începe din not. St 'nțelege dela sine, că elevii ce stai 
afară de cerc îndată ce vor ved6 că elevul din cerc este lovit și are 
dreptul de-a arunca după că, alergând st vor îndepăria cât mai de- 
parte de cerc. 

Lunga. 

Dia acest joc: avem trebuință de un loc mare și liber; -el trebue să 
fiă cel puţin de 60—80 de pași de lung și de 40-50. de paşi de lat, 
Uneltele necesare sunt o pilă făcută de piele şi umplută cu. lână scă păr 
de vacă, și un băț tare, cu care se bate pila, cam de 1 metru în lungime. 

Numărul cel mai potrivit al jucătorilor la acest joc e cam de 20-— 
„24. La un capăt al locului de joc st însemnă locul, de unde să bate - 
pila și la stânga lui la o depărtare de 3 pași locul, de unde ai să fugă 

"elevii (cari. at bătut deja pila) păn' la-alt loc, săl numim locul. de 
scăpare, îndepărtat de cest. din urmă cam la 60 de pâși. Elevii prin alegere 
s& "mpart în doit partide şi prin sârte s& hotăresce, cari dintre ele să 
între în lăuntru scă să bată pila” și care să stea afară ca să prindă pila. 
Elevii, cari stai afară, să împrăștie peste întreg locul și desienză din 
mijlocul lor pe unul, (care este mai dibacii atât: în aruncarea cu “pila, cât - 
„Și în prinderea ci) pentru ca să dea pila la b&ț celor ce o bat din lăuntru; Ă 
să numim pe acesta A. — „Jocul urmeză astfel.   "Unul dintre elevă. ia bățul și să 'nceârcă a bate cu el pila ce i-să dă 
din partea lui A. "Îndată după ce a bătut, pune băţul jos şi să duce la i 
locul, de unde are.să fugă, 'așteptând acolo ocazie bună ca să fugă pănă 
la locul de scăpare și de-acolo înderăt. După primul băiat bate al doilea, 
al treilea și așa mai departe. Când vrunul va bate pila mai departe, 
atunci elevii, cari aii bătut deja pila, fug iute pănă la: locul de scăpare și 
de-acolo înapoi (dacă mai e timp) păzindu-st să nu fie loviți cu pila de 
vreunul din partida, care st află afară; în cas-că n'a timp'să fugă dela 
locul de scăpare îndărăt, atunci așteptă acolo o ocasie potrivită. Băieţii, + 

“cari sai rentors de la locul de scăpare, s& 'nșiră ca ultimii după cci cari îi 
nai bătut încă pila și la rîndul lor'aii dreptul de-a bate pila din noi. Ş 
În cas că pila bătută să prinde de vrun elev din partida ce stă afară, 
sei că un clev, care fuge spre locul de scăpare (sc de acolo îndărăt) 
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„este lovit cu pila de un elev din partida contrară înainte de a fi ajuns la 

locul de scăpare sii la locul de unde -are să fugă, atunci partidele 'și 

schimbă. locurile, cei din afară întră în lăuntru și bat acum cei I pila, er cel 

din lăuntru ies afară avend ci să prindă pila. 

Bibliografie. 

Dr. Morits Hloss: Ratechismus der Turnkunst. 

August Ratcustein : Volksturnbuch. | 

“= Zulius Unberath: Der 'Turnunterricht an unseren Mittelschulen. 

MM. Zettler: Die Bewegungsspiele. 
H. Raydt:. Das Bewegungsspiel cine dauernde Schuleinrichtung. 

Lion IVortmann: Bewegungsspiele. 

Karl Schrăter. Turnspiele. 

P. Ispirescu: Jucării și jocuri de copii. 
Mihail Î. Zonescu: Manual de gimnastică. 

_Joau E. Prodan: Manual de gimnastică. 

Der ri iat



VII. 

CHESTIUNEA LOCULUI DE PATINAT 
PENTRU ȘCOLARI. 

De Zetru Roşca profesor. 

. 

În timp de crnă, pre când avem atât de puțină ocasiune a ne mișca 
prin aer liber și suntem avisați a petrece cea mai mare parte a timpului 
în odaie, cea mai plăcută și totodată cea mai sănătâsă distracție tără în- 
doidlă cste patinațul. Este o datorință a fiecărui institut, ca să s& în- 
grijescă de-a pune elevilor sei un loc de patinat la disposiţie. De dorit 
ar fi, ca dela elevi să nu s& pretindă nici o recompensare pentru folosirea 
locului de patinat, €r dacă acesta nu s& va put face, atunci să să in- 
casseze o taxă cât să pote de mică, dacă voim să să împărtEșescă cea 
mai mare parte a elevilor de acestă plăcere. 

Pecând m& aflam în . Budapesta, am fost însărcinat din partea 

Onoratului corp profesoral de-a ștudia și modul cum s€ prefac la 

institutele din capitală curțile de “gimnastică crna în locui de 

patinat., Împrejurările din capitală aduc cu sine, că pentru scumpcetea 

vocului prea puține institute ai: locuri destul de mari pentru joc, €r acestea 

încă în cele mai puţine casuri s& pot prefăce în locuri de patinat, fără ca 

să st răpescă elevilor unicul loc potrivit de: recreare între ore. Unele 

istitute nici n'a sale -și locuri potrivite pentru gimnastică și elevii trebue 

să .mergă nu arare-ori distanțe considerabile pentru a ajunge la sala de 

- gimnastică. _Totuș am aflat unele institute, cari ai locurile lor „proprii 

de patinat. a 

La reuniunea națională de gimnastică: *) să află o curte de gimnastică, 

-%) Nemzeti tornaegylet. | 
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care ârna să preface în loc de patinat; ea are cam 18 pași în lățime şi 

80 de pași în lungime. Ghiaţa să produce așa, că pământul înghicțat să. 

stropesce f6rte des, pănă când s& formâză o pătură de ghiață destul de 

gr6să. Pe locul acesta pot patina clevii dela tâte institutele, dacă plătesc 

o taxă, care pentru împrejurările nostre însă ar fi exorbitantă. Dl. di- 

rector G. Maurer îngrijesce de susținerea ghicței purtând totodată și 

supraveghierea; natural că eventualul venit curat e al Domnici Sale. 

La gimuasiul de stat dinu cerenl VII Str. Barcsay să află o curte 

frumâsă, care &rna să preface în loc de patinat; el este cam de 576 ue. 

" Spesele împreunate cu îngrijirea şi susținerea acestui loc sunt cam fi. 200. 

pe €rnă, din care sumă fl. 160 s& dati servitorului acestui institut, care 

are să 'ngrijescă și să curețe locul, cr restul de fl.: 40 e destinat pentru 

alte trebuințe mai mici; Elevii cari patincză aci numai în Grele de gim- 

nastică, când profesorul de gimnastică îi conduce, plătesc pe saison 25 cr, 

&r dacă voiesc să patineze și după ameda, atunci plătesc fl. 2. Pentru 

elevi dela alte institute taxa e de fl. 3. : Amintesc încă, că șcâla pentru 
apa folosită nu plătesce nimic. 

La gimnasiul regesc catolic al unicersităţii din Buda (Str. Ilona) 

locul de. joc, care are peste 1000 7, st preface erna în loc de patinat. 

Cu ingrijirea ghețci este încredințat grădinarul institutului; pentru munca sa 

primesce la anul noii o remunerațiune de fl. 20—30. Numai elevii institutului 

și interniștii . (institutul” c împreunat cu internat) ai voic să folosescă locul 

de patinat și acesta o fac fără ca să plătâscă ceva. Școlarii îndreptățiți a 
patina aci pot face us de acest drept ori-când în Grele lor libere. În loc de 

gimnastică elevii sunt conduși clasă de clasă. la ghiaţă de profesorul de 

gimnastică, pot însă participa și elevii altor clase. Paltânele s& depun în 
sala de gimnastică. 

Mal sunt unele internate provădute cu locuri de patinat, pentru noi 

insă aceste nu pot fi de interes. 

Sunt însă aci î Brașov la: ședla gimnastică a givmasiului Ilonterus 
şi la școa reală superidre de. stat două locuri de patinat; întocmirea lor 

“pentru noi, cari trăim în aceleși împrejurări, trebue să ne 'servescă cu 
îndrumări preţiâse, dacă nu voim să facem experimente pâte costisitâre, 

Locul de patinat dela gimnastica gimnasiului luteran din loc ce 

situat pe un lac, care în timp de vară să sâcă. Supraveghierea asupra . 

lui o are profesorul de gimnastică. Apa necesară pentru producerea 
ghieţei să ia din canal și nu costă nimic. Elevii șcâlelor luterane plătesc” 
pe saison 50 cr., elevii dela alte șcâle fl. 1:50. Aici pot însă să'și cumpere
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bilete de permanenţă și 6meni mari cu fl. 1:50. Garderoba este întocmită - 
intr'o căscidră de scânduri, pentru folosirea căreia .să plătesc separat 
50 cr. Trei părți din venitul curat e al profesorului de gimnastică, -cr „0 
parte a șcâlei, Ă 

“La şeâla reală de stat. locul de vară al gimnasticei să preface €rna 
in loc de patinat; cel are o mărime de circa 800 zp2, Supraveghierca 
asupra lui o are și aci profesorul de gimnastică. Ghiaţa s& produce astfel, 
că îndată-ce înghiață pământul bine să cepe a să stropi cu apă şi 
“acâsta pe timp rece st repetâză pănă ce ghiaţa ajunge să fiă destul de 
grosă. Spesele impreunate cu susținerea acestui loc sunt următorele: 
Îngrijitorului gheței îi-să plătesc fl. 15 pe lună; apa costă pe crnă fi. 
16—20; să mai adaogă aci spesele neprevădute cu ocasiunea nin- 
sorilor mari. 

Elevii de școlă plătesc fl. 1. pe saison, cr familiile profesorilor sei 
-. Gmeni introduși prin profesori fi. 1:50. Elevii ati 'voie să patincze 'ori- 

când în Grele lor libere. Garderoba este în coridorul încăldit din parterre 
al şcolci reale de stat, &r pe timp când nu sunt Gre în sala de gimnastică, 
să depun hainele aci. Dă 

Fiind condiţiile curții de gimnastică dela. șcOla “reală de stat întru 
tote egale cu a curții nâstre de gimnastică, ași fi de părere, ca deja în 
crna viitâre să să întocmâscă locul de patinat și la noi ca la șc6la reală 
de stat. Spesele ce ar resulta din acestă întocmire pe an-sar cifra cam 
cu fl. 80—100.. Avend în vedere că șcâlele nâstre sunt cercetate de un 
numer cu mult mai mare de școlari decât șc6la reală de stat, avend: 

“mai departe în vedere, că elevii șcâlelor nâstre în cea mai mare pane 
trăiesc în împrejurări materiale mai nefavorabile, sunt de părere, ca taxa 
de patinat pe sezon să să fixeze pentru elevii claselor inferiăre cu 30 cr. 
cr pentru elevii claselor superidre cu 3o cr. de persână. În casul acesta 
cred că și spesele locului de patinat st vor pute acoperi din taxele plătite 

„de elevi, cr scopul cel urmărim cu întocmirea locului de patinat de-a 
face majorității - elevilor participarea la patinat posibilă, să va ajunge 
pe deplin. N 

e. : Pe IN * * 

Pe basa conferențelor publicate aci Dl. Petru Roşca .a presentat 
conferinței profesorale următerele: | 

  

 



Tese gencrale. 

1. Pentru fiecare clasă să să desigucze o după-amedă pe săptemână, 

în care elevil să fid obligați a ua cu toții parte la jocurile ce-să vor 

arangia sub conducerea unui Domn profesor. Ă 

2. Supraveghierea asupra jocurilor prin un profesor să fă obligată; 

pentru supraveghierea acesta respectivul Domn Profesor să Jiă remunerat 

ca pentru ori-care alle ore obhgate. 
„ Curtea de gimnastică începând deja cu Erna procsimă, să să facă 

în inj de cruă în doc de patinat pentru elevii institutelor nostre, 

Notă. — Conferenţa pedagogică a II-a a corpului profesoral dela 

şcolele medii şi superidre, ținută în 9 Aprilie. v. 1899, în care Dl. profesor. 

Petru Roşca: "şi-a cetit studiile D. -Sale în chestiunea Jocurilor şi a docului 

de patinat, după o discuţiune generală, prin care a aprobat principiile și 

ideile fundamentale expuse de DI, conferențiar, a delegat o comisiuue 

specială compusă din Domnii Dr. Iosif Blaga, Dumitru Lupan și Petru 

Roşca, pentru ca acesta supunend la o aprețiare specială expunerile D-lui 

“ Roșca, precum şi tesele propuse de densul, să vină cu un raport special 

şi pPropuncră positive asupra acestor chestiuni de mare împortanță edu- 

cativă şi igienică. 

Pănă în momentul punerii sub presă a acestui anuar comisiunea incă 

„nu “Și-a putut termina lucrările,



VIII. 

IOAN PETRAN: GRAMATICA ROMÂNĂ 
„pentru învățămentul secundar, Arad. Partea I. 1896; 

Partea II. 1898. 

Recensiune de Nicolae Bogdan profesor. 

Onorată Conferenţă! 

L-a însărcinarea D-lui Director, ca să fac o recensiune asupra >Gra- 
maticei rom. pentru învățământul secundar de Dl. loan Petran. prof, 
partea |. Etimologia, - partea, [l-a Sintaxa — îmi iat voce a constata 
următorele. i | ” 

E fapt, că limba maternă formâză în șcslă criteriul instrucţiunii. 
Dela invețarea corectă și temeinică a ei depinde progresul și în celelalte - 
obiecte; €r învățarea ek mai cu resultat. depinde dela profesorul propu- 
nător, E fără îndoiclă însă, că un manual potrivit” pentru acâsta garanteză 
un progres și mai mare, 

Dar trebue să constatăm, că la noi în literatura nâstră didactică” (în- 
țeleg din Ungaria) nu ne putem făli cu manuale, nici chiar corespundătore 
cerințelor de adi. A | 

Cărţi de lectură mai avem, n'avem, însă gramatică potrivite, căci şi 
acelea, cari le avem și le folosim în clasele nstre inferisre sunt astfel 
întocmite, ca și când gramatica — înțeleg regulile acelea seci stabilite cu 
atâta pedanterie — ar fi chemată să reguleze limba în desvoltarea ei,“ 
— Cu alte cuvinte, sunt astfel întocmite, ca și când limba sar forma 
după regulile stabilite de dl. X. Y. în-gramatica: domnici sale-— cr nu 
gramatica după limbă. Pe când totă lumea scie; că gramatica nu-i altceva 
decât >complerul observărilor scăse dinu organismul şi vicța limbei. « 

Și cu tâte acestea nici adi nu s& pot emancipa bărbaţii noştri de 
şcolă de acel sistem vechii, primejdios chiar pentru desvoltarea limbilor, 
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dar mai primejdios pentru desvoltarea limbei nâstre române, care și acum 

e în formaţiune. 

„Noi am folosit pănă acum: și folosim în clasele n6stre infericre ca 

manual de gramatică » Gramatica» d-lui N. Pilţia. | 

O cunâscem cu toţii și fiecare din noi e convins, că o folosim 

fiindcă n'avem una mai bună decât acesta,” Căci să dice »'Trebue să ai 

manuale, — Eu din contră dic:' »Decât unul răi mai bine nimice — 

și acesta cu deosebire în cl. |. și a II-a. i 

„Apărend cartea d-lui Petran şi rugat fiind și de dl. director să fac 

o dare de samă asupra ei, nam ocupat cu ea ca eventual aflând-o po- 

trivită, sâă cel puţin mai potrivită decât cele, care le avem pănă acuma, 

să o introducem la şcâlele nostre. _ 

Cartea e întocmită pentru învă tpimentul secundar; la noi îndeosebi 

pentru cl. [. I..şi III. Am cetit-o, am comparat-o cu cele esistente și am 

constatat, că Dl. Petran a lucrat cu zel şi consciențiositate, așa încât st 

pâte dice, că gramatica Domniei sale le întrece pe tâte câte le avem la 

noi, le întrece cu deosebire în esemplele, ce le folosesce. Densul cel 
puţin nu fabrică anume esemple pentru regulele gramaticale făcute de 

Domnia sa, ci le caută în literatura nâstră artistică și poporală și le po- 

trivesce bine. Dar cu trecutul nici dânsul na rupt, a remas 

„fidel sistemului vechii și deductiv. Își are Fonologia, Morfologia, şi 

Sintaxa 'sa aședate șir una după alta. Şi ca nu cumva acestea să să lo- 

vâscă în capete unele cu altele, la fiecare ne spune legea, care e suve- 

rană< și înaintea căreia trebue să să plece limba. 

„O limbă vită în clasa LI. şi a doua, şi între acestea limba românescă, 

după un astfel de sistem nu să pâte învăța cu destulă înlesnire. Şi siste- 

mul acesta de altfel nici nu este admis în șcâlele din Ungaria. 

De aceca cit gramatica domniei sale pentru tâte 3 clasele inferidre 

ale gimnasiului și ale șcâlei reale nu o pot recomanda ca manual de 

şcâlă pentru învețămentul secundar. 

La înv&țarea limbei materne în clasele inferiore să face, conform 

planului nostru de învățământ, o deosebire esențială între modul de a 

- învăța pe copii limba maternă în cl. |. și a Il. și între modul din cl. II. 

Planul de înv&țăment al limbei române de dl. V. Oniţiu dă nisce 

instrucțiuni forte clare, cum are să s& propună limba maternă în clasele 

inferiore.  Indică şi sistemul, și acesta sa și dovedit de cel mai bun 

_între tâte sistemele de pănă acum. . i 

Este sistemul inductiv. Fiecare din noi îl cunâsce. Ca să vin cti și să 

VE ar&t valorea lui, e de prisos, căci st impune cl însusi,. După acesta
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doresc să fie întocmite și manualele nostre dc limba română pentru clasele 
inferire, dar în special cele pentru cl. I. și a II-a gimn..și reală. 

Sistemul urmat de dl Petran în gramatica sa e tocmai contrar. 
“acestuia. Prin urmare Manualele densului: nici nu pot fi folosite în 
clasa |. și a II. 

Presupunând î însă, că limba română. S'a învăţat în cele dou& clase 
prime (: și Il.) în mod empiric-inductiv, conform planului, nostru de în- 
v&țăment, atunci să pâte folosi cu succes gramatica d-lui Petran ca gra- 
matică sistematică în clasa II-a gimn. și reală. | 

- Pe basa acestora propun : De-dre-ce n'avem o gramatică corespun- 
dătâre. pentru cl. |. și a IL, limba maternă să st propună în aceste două 
clase conform planului nostru de învățământ pe basa Cărţii de lectură 
întroduse la noi, 6r pentru cl. III. gimn. și III. reală să s& întroducă în locul 
gramaticii D-lui Nic. Pilţia ca manual de gramatică: Gramatica d-lui 
[. Petran partea |. și a II. 

Notă. — Acestă recensiune s'a presentat în'[. conferență peda- 
gogică din acest an școl., ținută în 2 Octobre v. 1898. — : Conferenţa prof. 
a decis să >7ecomande manualele din chestiuue pentru Propunerea limbei 
române în cl. III. (a treia) gimnasială şi 7eală.< 

Conclusul acesta a fost înaintat Vencrabilului Consistoriă cu hârtia “ 
direcțiunii școlare Nr. 84--1898/99 ddato 21 Octobre 1898, cr Vene- 
rabilul Cousistoriă Archidecesau cu ordinul Ni. 7913 şcol. ddto 5 No- 
vembre 1898 (depus în archiva direcțiunii sub Nr. 116---1898/99) a decis 
întroducerca provisorică pe acest au şcolar a manualelor amintite. în 
usul clasei a II. Liu. şi a III. reale.
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POMPEIU GRIGORIȚĂ: GEOGRAFIA 
pentru clasa I. gimnasială, reală și pentru preparandii. 

Bistrița, 1898. —. Preţul 1 fi. 20 cr. 

Recensiune de Dumitru Lupan profesor. 

Onorată conferență! - . 
Lipsa unui manual de geografie acomodat pentru cl. Î. gimnasială, 

ne spune autorul acestei cărți, D-l Grigoriţă, în prefață, la îndemnat pe 

D-Sa să compună manualul de față întitulat »Gceografia pentru clasa I. 

gimnas., reală și pentru. preparandii.« Şi de fapt un manual buzz de gco- 

grafie, care să cuprindă în/reg materialul prescris pentru cl. 1. a șcâlelor 

_năstre medii, nu am avut. | Ă 

DI Grigoriţă are deci nu numai meritul de a fi înmulțit literatura 

nostră didactică cu un noii manual, ci și acela, de-a fi îndeplinit un gol 

simţit la noi de mult. 

Cartea este întocmită în conformitate cu planul mai noii de în-. 

vățământ și cuprinde întreg materialul prescris pentru. clasa [., adecă: 

Geografia Ungariei și Geografia celorialte ţeri din Europa. și pe lângă 

aceca într'un capitol separat tractâză noțiunile fundamentale de geografie. 

Acestui capitol i-a dat autorul o estindere neobicinuită tractându-l 

pe vre-o 10 pagine și n'a greșit, căci pentru înțelegerea geografici speciale 

a Europei ai școlarii ncapărată lipsă. de unele cunoscinţe generale, cră 

“presupunerea, că acestea 'şi le-ar fi însușit în clasele normale — și în 

I. gimnas. sai reală ar trebui numai repetate să recapitulate pe scurt, este 

absolul falsă. Cei mai mulți școlari, când întră în cl. |. a șcâlelor medii, 

"ai cunoscințe așa de puţine și de nesigure din geografie, încât profesorul 

nu pâte repeta sâii recapitula cu ei, căci nu are ce, ci trebuc si începă 

cu e/ementele geografiei tocmai așa, ca și când şcolarii nu ar fi învăţat 

"nici-odată geografie,
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Imprejurarea .acâsta 'l-a indemnat de sigur și pe Dl Grigoriţă să 
tracteze mai pe larg aceste lucruri și să dispenseze astfel pe școlari de 
facerea notițelor, cari cel puţin la cei din cl. IL. sunt mai totdeauna greșite. 

Pentru geografia specială i-a servit D-lui Grigoriţă ca model manualul 
de Adrosi Albiu întitulat > Ză/drajz a &ymnăsiumok I. osstălya ssămdra <. 
Acesta este unul dintre cele mai bune manuale maghiare, care să deose- 
besce de celelalte prin o tractare metodică și o alegere potrivită a 
materialului. Aceleași însușiri bune le are și manualul D-lui Urigoriţă, 
cu tote că D-sa nu sa ţinut strict de manualul maghiar, ci 'și-a păstrat 
întru cât-va independența atât în alegerea materialului, cât și în metod, 

Unele schimbări crai însă şi necesare din punct de vedere peda- 
gogic, căci manualul de Korosi fiind scris pentru 'gimnasiile maghiare şi 
luând ca punct de mânecare șesul cel mare al Ungarici, o simplă tra- 
ducere verbală a lui nu ar fi corespuns nici-decum  trebuințelor șcâlelor! 
noste. A lucrat deci forte corect DI Grigoriţă abătendu-să dela mctodul 
manualului de Korosi și tractând mai întâi ținutul transilvan. și după 
aceca celelalte ținuturi ale Ungarici. - 

Mai independent a purces DI Grigoriţă la alegerea materialului. 
A ţinut însă și aici cont de reccrințele pedagogice, și sa ferit de a-și 
încărca manualul - cu prea multe nume gcogralice. O scădere: fundamentală 
a celor mai multe manuale de geografic este tocmai aceca, că ingrămădesc 
pe paginile lor mii de nume de munți, de rîuri, de oraşe, ba chiar și de 
castele de dre-care: însemnătate, fără ca să descrie cum st cade natura 

țărilor sai a continentelor, ce le tracteză și fără “de a încerca să arete 
legătura, ce există între cause și efecte. Este evident, că'dintr'un astfel de 

„ manual nu-și vor pute câștiga copiii nici-odată cunoscinţe temeinice. Vor 
învăța pote în mod mechanic sute de nume de munți și de riuri, vor fi 
unii în stare să reciteze la finca anului o mulțime de' nume de orașc, 
ba “chiar şi date statistice, dar nici-odată nu-și vor pute 'face o idee 
clară despre relaţiunile fisice și economice ale unei țări, căci vor fi deprinşi 
să memoriseze și nu să judece. Şi resultatul final al unui astfel de' în- 

» Vvăţăment va fi, că preste un an, doi, să va produce în capul copiilor o 
confusic colosală, un mixtum-compositum de tot felul de :nume şi -date 
posibile, Astfel să esplică apoi faptul, că prin clasele . superidre, dacă 
nu și mai curând, mulți școlari nu mai sciit: nici atâta din geografic, cât 

“ai învăţat în clasele primare și Caută bunădră riul Ganges prin. America 
și Ropenhaga prin Grecia. - 

- Resultatele aceste triste ale învățământului în geografie ai în- 
demnat în. timpul „din urmă pe mulți pedagogi, ca să pășescă energic-. 
contra acestei direcții greșite, care făcea din geografie, un studii. de
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prisos —: căci îl învă&țaii copiii numai ca să aibă ce uita — și.să câră 

ca materialul statistic și numărul cel mare de nume geografice să st 

reducă la strictul necesar. Și cu bucurie trebue să constat, că Domnul 
Grigoriță a ținut cont de lucrul acesta și punând mai mare pond pe ele-: 

mentele fisicale în descrierea diferitelor ţări ale Europei, “reduce fârte 

mult num&rul numelor geografice, €ră datele statistice cele mal multe le 

pune numai între parenteze. : 

O altă scădere a manialelor mai vechi era și accea, că dai prea 

mare însemnătate . împărțirii politice și administrative a diferitelor ţări. 

L.a descrierea orâșelor st grupa materialul după comitate, provincii etc. 

şi nu după regiunile naturale, după provinciile geografice, ale căror hotară 

nu sunt indentice. cu ale celor politice. Era curios să vedi în manualele 

mai vechi 2 orașe d. e. Ilamburg și Altona, amândouă în același stat și 

despărțite unul de altul numai prin o stradă, cu tâte acestea însă descrise 

unul'pe o pagină, ră celălalt numai pe a 3-a saii a 4-a. Dar abstragend 

dela celelalte defecte, mai avea sistemul acesta și scăderea, că cel puţin 

la descricrea Ungarici nu s& putea aplica strict. Materialul referitor” la 

geografia Ungariei trebuia adecă împărțit în 7 capitole după diferitele 

ținuturi naturale, din cari constă Ungaria. Sunt însă și. comitate de : 

acelea — și nu tocmai puţine — din care o parte st află întrun ținut, 

cră cealaltă în altul, aşa d. e. părțile-vestice ale comit. Aradului și Bi- 
horului să ţin de Şesul cel mare al Ungarici, Gră părţile ostice fiind 

muntâse să țin de Ținutul muntos sud-ostic.. Aici trebue o nouă îm- 

părțire; trebuia adecă aceste comitate rupte în câte 2? „Părți și ficcare 

“parte tractată separat în capitol deosebit. 
Este evident, că aceste împărțiri . şi subimpărțiri politice îngreunat 

numai priceperea copiilor fără folos, și trebuia să aibă întradevăr o me: 

morie extraordinară un copil de 10—12 ani, care putea să țină minte 

“pănă la finea anului tote comitatele și provinciile statelor din Europa, 

câte crai în manualul de geografic. După câte-va luni, st înțelege, 

copiilor celor mai buni le rămânea mângăcrea, că le-ai sciut odată, ră 

cci mai slabi s& puteai lăuda, că nu le-ait sciut. nici-odată. 

De direcția acesta greşită s'a ferit DI Grigoriţă.. Materialul geografici 

politice pe lângă aceca, că îl reduce mult, îl.și arangiâză forte bine gru- 

pându-l după ţinuturi naturale și nu după provincii și comitate. Prin 

acesta pe de o parte” ușurâză munca copiilor, pe de altă parte : făcând 

materialul mai accesibil priceperii lor, face ca cele învăţate odată șă li să 

” și întipărescă mai bine în memorie. . 

Pe lângă însușirile acestea bune cartea D-lui Grigoriţă are şi unele 

scăderi, între cari cea mal însemnată este aceca, că nu arată și 7podu/



    
de pronunțare al numelor geografice streine. Acesta e de alt-cum o'gre-! 
șală generală a manualelor române și maghiare; singura escepție între 
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cărțile românescă o face manualul D-lor Făgărășan și Bârsean, în. care | 
aflăm însemnat între parenteze și modul de pronunțare al numelor geo-' 
grafice franceze şi engleze. Nar strica, dacă pe viitor în tote manualele 

„de geâgrafie sar nota şi modul de pronunțare și nu numai al numelor . 
franceze şi engleze, ci-şi al celor spaniole, portugeze' etc. căci alt-cum 
şcolarii st deprind să accentueze și să pronunțe greșit numele str&inc, 

- „Alte greșeli mai mari în cartea D-lui: Grigoriţă nu sunt; Sai stre- . 
curat însă unele: greşeli mai mici, mal cu samă greșeli de tipar scăpate 
din vedere. : Acestea însă “ușor pot fi corese, fiind şcolarii făcuţi atenţi 
la ele din partea profesorului. , 

În fine mai observ, că manualul ce în genere bine, scris  românesce, ' 
hârtia și tiparul sunt: bunc, ilustrațiunile însă slabe. - 

„ Avend în vedere, că greșelile amintite sunt ncînsemnate și: în genere 
cartea D-lui Grigoriţă este un, bun mânual, având may departe: În ve- 
derc, că alt “manual bun, care să cuprindă întreg materialul prescris 
pentru cl. 1. gimnasială și reală, după cum am amintit la început, nu 
avem, căci partea |. din manualul D-lor Făgărășan și Bârsean (Ungaria: 
și ţările din jurul mării -mediterane) este oprită, cră partea II. nu cu- 
piinde nici jumătate din materialul prescris şi pe lângă aceca acum 
e și cam învechită, căci a apărut în a. 1888: Aecomând să, se întro- 
ducă cartea D-lui Grigoriță ca manual «le geaerafie în clasa I. (prima ) 
Fimnasială şi reală. 

Notă. — Recensiunea acâsta s'a cetit în |. conferență pedagogică a 
corpurilor profesoralc, ţinută în 2 Octobre v. 1898.. * Conferenţa pro-: 
fesorală a decis conform propunerii D-lui recensent »să recomande Iene- 
rabilului Cousistoriiă archidiecesan întroducerea manualului de - Pomp, „- 
Grigoriță pentru cl, ], gimnasială și 7ealăs. 

Conclusul acesta 'a fost înaintat Venerabilului Consistorii cu 
hârtia direcțiunii şcolare Nr. 85 ddto 21: Octobre 1898, cr. Venerabilul 
Consistoriii archidiecesan cu ordinul Nr. 7914. școlar, ddto 5 Noemvrie 
1898 (depus în archiva direcțiunii gimnas. sub Nr. 114—1898/99) a decis 
» îutroducerea provisorică pe acest an școlar ă manualului amintit în asul 
clasei ÎI. gimnas, şi reale, 

 



1051 BLAGA: TEORIA DRAMEI. 
_cu-un tractat întroductiv - despre: frumos și artă. — (Tipărit | 

e E ulterior în Braşov, 1899.) 
7 

Recensiune de Andreia Bârscană profesor. 

"Onorată Conferenţă!: 

Colegul nostru, d-l Dr. los. Blaga, m'a rugat stptemânile trecute, 

să cetim împreună manuscriptul săi despre „Teoria drameie, lucrat : în 
decurs de trei ani, de când propune limba română în 'cl. VIL..gimn,, și | 

“să-i fac observările, ce voii crede de cuviință, față cu 'acest manuscript.. 

- Am dat 'cu plăcere ascultare rugărci colegului * meu, mai cu.scmă 

de-ore- ce să tracta de o materie, cu 'care m'am ocupat Și cit în cât-va, 

atât ca profesor, cât și în particular; am: urmărit cu atențiune aprope 
întreg manuscr iptul; am făcut-ici-colea unele oservări, care parte cea mai 

mare ai aflat .și consimțământul autorului, „Și în genere am constatat 
faţă cu lucrarea >Teoria. dramele următorele: - 

"1. D-l Blaga a prelucrat materialul” din manuscriptul  >Teoria dra- 
mci< după cci may buni autori germâni, români și maghiari i, ce i-aii staț 

"la isposijiune, | - ” 
2. Gruparea acestui material, la care d-l Blaga a purces. cu totul 

independent, este următârca, În primele opt capitole (întroducere; despre 
frumos și plăicere în general; fiinţa, 'condiţiunile. şi formele frumosului în 
lumea. reală; . frumosul în artă; sublimul în artă peste tot: și special în 

| pocsic; frumosul obicinuit în artă; comicul în artă; problema și efectul 
artei). dânsul, „deslușesce noțiunile de lipsă din estetică, pe! basa cărora 

- desvoltă apoi întreg materialul ulterior.  Desvoltarea acesta, adevăratul 
“obiect al lucrărei, să face în următârele capitole: Drama ca artă; diferitele. 
genuri. de poesie dramatică; caracterele dramatice; psichologia faptelor 
omenesci; basa și ființa acțiunei dramatice; universalul, — după cară apoi
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se tracteză în deosebi, din tâte punctele! de vedere, cele “trei mari “des- 

părțăminte ale poesiei dramatice: tragedia, comedia și drama proprii disă. 

Capitole comune, esplicative pentru tus-trele aceste genuri. de poesic- 

dramatice sunt: obiectul dramci; fabula dramei și dramatisarea ci; unitatea 

“în dramă; „părțile constitutive . ale composițiunci dramatice ; împărțirea 

dramei în acte și scene; forma externă a dramei, - representarea 

- dramei. Ca încheiere să daii câte-va cunoscințe despre originea și des- 

voltarea istorică a dramei și în fine s& esplică etimologia cuvintelor 

>dramăe, stragedice și >comediec. - „7 . 

> După-cum să vede din acestă scurtă indicare a materiilor, | gruparea 
materialului din manuscriptul d-lui Blaga este naturălă. și consecuentă.. 

3. D-l Blaga nu tractâză materiile din .deosebite capitole ale lucrărei 

sale în mod dogmatic, dând. mai întâii noţiunile, pe care voesce a le 

limpedi și apoi aplicându-le la diferite esemple, —+ după-cum fac aprâpe 

„tâte din puţinele nâstre manuale de poetică, în care să tracteză şi despre 

„dramă (căci lucrări speciale mai mari despre. acestă materie, “afară - de 

“câți-va' ârticuli publicaţi în foile nâstre literare și de „studiile critice ale 

„d-lui Gherea, nu sciii: să cesiste pănă acum în limba nâstr 3), —- ci! dânsul 

purcede mai peste tot în mod. inductiv, pornind dela lucrurile din lumâa: 

reală și apoi căutând analogiile respective în artă, de asemenea analisând 

unul sei mai multe esemple și scoțend astfel în relief însușirile - Și” parti- 

cularităţile, cu care voiesce a să ocupa în deosebi. - În chipul acesta, ca 

să facă mâl ușor accesibil materialul, pe carel tractâză, dânsul anâliseză 

din diferite puncte de vedere un număr însemnat de lucrări dramatice. de 

diferite genuri, — să înțelege, partea cca mai mare din” literatura uni- 

versală, — pe care le ia ca basă la espunerile sale, * Pe 

Lucrul acesta este impreunat cu un duplu folos: mar întâiii prin 
„aceste. analise să ușureză în mod însemnat înţelegerea noțiunilor relative 

la dramă și la-genurile ci, care noțiuni. altfel cu grei ar pute fi con- 

„cepute cu destulă claritate chiar şi de școlarii din clasele: din urmă al: 

șcâlelor medii;"al doilea, prin analiscle în cestiune, şcolari, şi în genere 

cetitorii de ori şi ce categorie, fac cunoscință cu o mulțime de lucrări 

însemnate literare, care. altfel le- -ar rămân€ cu totul necunoscute, sci 

le-ar. cunâsce numai "după nume, fără a ave nici o idee despre cuprinsul 

lor. — Să înțelege însă, că tractându-să astfel lucrurile, scrierea d- lui 

Blaga a luat o dimensiune cam mare; dânsul însă, afirmă, pe basa: espe- 

rienței sale de trei ani de dile, că materiile cuprinse într'ânsa să pot. 

percurge în timpul destinat pentru limba română în cl. VII. gimnasială, 

rămânend timpul necesar și pentru. teoria discursului, care de . asemenea 

are 'a să propune în acestă clasă. | -
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„4. Deşi redigiarea manuscriptului d-lui Blaga încă nu era definitivă, 
când am cetit împreună cu dânsul acest manuscript, avend lipsă întregă 
lucrarea de o corectură stilistică, la care în prima linie trebuiatt evitate 
desele repetițiuni, asupra cărora mi- am și luat libertate a atrage atențiunea 
autorului, totuș pot afirma, că și în privința stilistică lucrarea > Teoria 
dramele este destul de ! succâsă, și pe lângă îndreptările indicate mai sus 
sar pute considera de cor&spundătâre pe deplin. 

“Pe basa acestor constatări cred, că nu greşesc, declarând, că lucrarea 
d-lui Blaga să pote întrebuința cu folos în cl. VII. gimn, - si astfel ne- 
existând în literatura nâstră -școlară nici'.o carte, care să s& ocupe în 
deosebi cu teoria dramei, sunt de părere, că autorul : merită. a să ajuta 
din Fondul Coresi, ca s'o potă da la lumină. 

Notă, — Recensiunea acesta s'a presentat în conferența. pedagogică 
L. ţinută în 2 Octobre v. 1898, care a. adus următorul conclus: 

» Propunerea D-lui A. Bârseanăi. se primesce şi couferența «decide să 
se dea din + Fondul Coresi< ca ajutor 75%, din spesele totale ale „ediției 
de io0o (una miie). exemplare, Sub condiția, ca autorul. să cedeze 75 
exemplare fentru diferitele biblioteci şcolare şi câte î. exemplar fiecărui 
profesor, €r din partea conferenfel să î-să recomande. autorului, ca prețul 
să uu Irecă. peste JI. 1:20. - 

Pe. basa acestui conclus direcțiunca şcolară a înaintat Venerabilului 
Consistoriit “sub Nr, 86 ddto 21 Octobre 1898 manuscriptul și recen- * 

"siunea cu conclusul corpului profesoral, cr Venerabilul Consistoria cu 
ordinul săi Nr. 7915 scol. ddto 5 Nov. 1898 (depus în archiva direcțiunii 
gimn. sub Nr, 115—1898/99) a aprobat > Teoria Dramei« de DI Dr. Iosif 
Blaga ca manual pentru cl. VII gimn. şi “l-a întrodus în mod provisoric 
fe anul acesta şcolar. i 

N 

. 0 0 .



PLANUL DE ÎNVEȚĂNÂNT - O 
al limbei maghiare la șcâlele medii gr. or. române . 

„din Brașov. 

“ Olasa, L gimn, — 2 re pe săptămână. 
a.) Proposiţiunea simplă, părțile ci; suficsarea (ragozăs) substantivelor; | 

„adiectivele şi compararea lor; adv erbe, numerale, pronume. Formele cele 
mai simple și indispensabile ale verbului. . | 

d.) Lectură de piese uș6re în versuri și în “prosă, mpreunată” cu. 
memtorisareu de poesidre. e | NE SR 4 

“ 2.) Pe lună o' lucrare scripturistică.. | a 
Clasa, II. gimn. — 3 re pe săptămână. 

a.) Conjugaţiunea completă a verbelor; feliurile verbelor (actitive, 
potenţiale, auxiliare. | 

5.) Lectură și memorisare de piese potrivite în: versuri și în prosă, 
c.) Pe lună o lucrare scripturistică, 

Clasa, III. gimn. — 3 dre pe săptămână. 
a .) Verbele neregulate, “impersonale și defective. -Postposiţiunile. 

simple” şi compuse. Repeţirea sistematică a întregel: gramatici. formale. 
Întroducere în sintaxa maghiară. 

| 0.) Lectură de * piese narative și descriptive din cartea de cetire, 
„Memorisarc de poesii. 

c.) Pe lună o lucrare scripturistică. 

Clasa, IV. gimn. — 3 re pe septimână, 
„ 4.) Sintaxa limbei maghiare. . - ! 

6.) Lectură şi memorisare ca în cl. III. imn. 
€.) Pe lună o lucrare scripturistică, 

Clasa, V. gimn. — 3 re pe săptămână. . 
a.) Lectură: 7i oldi de Arany Jânos, analisă, comentar şi traducere, 

“Date - “despre viâţa și producțiunea literară a” = hui Arany Jânos. — 
Versifcaţiunea în. „poesia maghiară. |
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d.) Memorisarea de 1 sati 2 cânturi din Toldi. 
c.,) Pe lună o lucrare scripturistică. | 

Clasa VI. gimn. — 3 ore pe septămână, | 

a) Lectură de balade poporale și artistice, analisă, comentar şi 

traducere. —' Noţiuni despre baladă și romanţă. 

| d.) Memorisarea mai multor balade. 

c.) Pe lună o lucrare scripturistică. - 

Clasa, VII. gimn. — 3 re pe stptămână. | 

„a Istoria literaturcă maghiare de la început și pănă la Kisfaludy 

Kăroly. EA - Ă , 

d.) Lectură. din autorii tractaţi în istoria literature, 

c.) Pe lună o lucrare scripturistică. 

Clasa VIII. gimn. 3 cre pe săptămână. 
4,) Istoria. literaturei maghiare dela Kisfaludy Kâroly pănă adi. 

--d,) Lectură din autorii tractaţi în istoria literaturei. 

e.) Pe lună o lucrare  seripturistică, - ! 

Planul “le iuvățămtâut al clasei Il V. reale este identic cu planul 

claselor respective dela Zimnasiii, numai că în Î reală maghiara să pro- 
pune cu 3 Gre' pe săplemână. | - 

, 

- Notă, — Acest plan de învățământ, care este o scurtă codificare - 

“a praxei de ani 'de dile” în propunerea limbei maghiare la noi, a fost 
“aprobat de Venerabilul Consistorii archidiecesan prin ordinul “Nr. 8237 

şcol. ddto 12 Novembre v. 1898 (Nr. direcț. 129-—1898/99.)
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„Corpul profesoral dela şeslele medii ȘI superiore gr. 

or. române din Brașov aduce cu inima întristată de durere 

„la cunoscința tuturor amicilor, colegilor și cunoscuţilor, că: 

emeritatul: s&i membru ; 

D* VASILIE: GLODARIU 
„PROFESOR GIMNASIAL ÎN PENSIUNE, 

“Sa mutat la cele cterne în 16. lanuar v. 1899 la cra 

11 și "a din di, în etate de 67 de ani, în anul al 5-lea 

al binemeritatei sale retrageri, urmate după un serviciu de 

31 de ani ca profesor, pe care defunctul "l-a împlinit. cu o 

rară abnegâţiune și cu mult devotament la institutul nostru, Ş 

„ Remășițele pământesci ale neuitatului nostru - coleg -sE 

vor depune la eternă odihnă din locuința sa, str. Prundului 

20, Luni în 18 |. c.st. v. la Grele 3p. m. în cimiteriul 

bisericii Sf. Nicolae din Scheiii. 
Pic-i frina. ușdră si amintirea ini în veci nenitată! 

. B ra Ș o v, in 17 anuar st. v. 1899. | Da 

' Corpul Profesoral. 
„- „* „dela sedlele medii şi superidre rs ore române, 

a
 

ui 

  

      
 



  

T. Sia a 

D* VASILIE GLODARIU. 
Din datele. autobiografice. scrise în lunii 1894 de repausatul 

_Dr. Vasilie Glodarii, credem de: interes a reproduce: unele „notițe, 
cari “sunt caracteristice și tipice atât: pentru personalitatea lui Glodariti, 
cât şi pentru istoria nâstră Culturală. - - 

7 

Schiţa biografică și aprețiarea personalităţii și activității lui Gloderii 
este dată în discursul funebral, ce'"l publicăm mai la vale. 

- , * , DE ok cs ta 

1. Din autobiografia, Iu Dr. V. Glodariiă, 

Eă din cea mai fragedă prunciă am avut mare atragere de inimă 
și dragoste cătră carte și cătră șcâlă, i 

- Îmi aduc aminte ca acuma, că șc6la cea vechie românescă sătescă 
(din Luduş) era de bârne, cu ferestruici forte mici, coperită cu şise ; 
bănci nu erati, decât trei laviţi lungi pe lângă păreți, în colo în școlă erati 
“făcute scaune de pociumpi umplute cu: pământ, ca scaunele, pe cari șed 
ptcurarii la. strungă când mulg oile. Dascălul avea o „măsuţă mică ; 

„tabela încă era mică și mai mult ștersă. 

Cărţi didactice nu aveaii școlarii, ci dascălul le scriea literele pe câte 
un petec de hârtie sait pe -o. tăbliță: de fag, de unde apoi lecțiunea să, 
numia 7a0/d. Dascălul. dupăce îi scriea literele pe. hârtie sai tăbliță, apoi 

- pe începătoriii îl da pe mâna unui școlar mare, care, il învăţa literele sai 
_azbuche. 'Dupăce cunoscea bine tot azbuche, care să compunea din 42 

litere cirilianc, apoi îi scriea bictul jupânul dascăl silabisarea, apoi. cuvinte. 
| Într'o crnă întregă de abia putea băiatul să ajungă la Pentru ? 

“rugăciunile.< 

Eraă și bocâvne (abecedare) tipărite, dar numai prea puţini. copil 
aveai de acestea. Apoi câte unii din cel mai mari aveaii și ceaslve 
și catechise. » 

7
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Dr. Vasilie Glodariu.
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Bietul. dascăl, mavea alta de lucru, decât: să le scrie copiilor table Și - 

să-i asculte după ele; cecace să dicea: “mi-am dat tabla. . 

- SŞcâla_ cca veche de lemn, sa vîndut și Sa zidit o ' şcolă -mare 
frumâsă de zid cu ferestri mari și cu două odăi, una mare, alta mică. 

. . . 1. . |. .. |... . . . . . . . . |. .. .:. . |. . . . 1. . .. . .:. 

Eu am mers regulat la școlă cam. de-pe- Ja 1839. Eu încă am trecut 
“prin purgatoriul- tablii și al azbuchii şi de abia după trei ierni am ajuns. 

la ceaslov. 

În școlă școlarii nu învă vățaii a scrie, ci dascălul le scriea pe câte..o 
c6lă de hârtie câte un rind și școlarii trebuiau să scrie acasă. Dascălul 

le scriea cu litere latine, de aceea st şi numia scrisrea aceea: /iferat. - 

-În șcâla din sat sub conducerea scumpului meti dascăl loan Branca 
am învățat elementele limbei române. Din ceaslov îmi dam tabla de 

câte două-trei-ori - pe di. Am învățat toți psalmii și tote rugăciunele 

de rost. - A a _ i 

Dascălul nostru-era cântăreț fârte vestit în tot ţinutul, “Şc6la din 
[.uduș era fârțe bine frecuentată.  Veniaii copii de-pe tâte satele de-prin 

„prejur. Dascălul: ne învăţa cântările-și noi cântam în biserică, de resuna. . 

| Pedepsele la șc6lă erai punerea în genunchi pe bâne de cucuruz, 

băgarea cu părul în gură şi baterea la palmă. Plaga cra un vătrariii 

rotund 'cu o gaură în mijlocul cărigii. Loviturile dureai grozav în palmă. 

Pe copiii, cari nu veniaii la şcâlă îi aduceaii cu rotilele : de plug. Mână 

dascălul câte 5 școlari -de cei mari cu rotilele după el și îl puncaii pe: 

rotile și, așa îl aduceaii prin sat în rotile pănă la școlă. 

În primăvara anului 1843 vine la examen Moise Fulea, directorul 

“ şeolelor române gr. or. și mă întrâbă între altele și despre porunca'a 

„cincia, care dice:: cinstesce pe tatăl-tăii și pe mama-ta, ca să trăiesci mulți 

ani și să “ți fie ţie bine pe păment. M& întrebă, că cine st înțeleg sub 

tată și mamă, Ei răspund, că nu să înțeleg numai părinții, cari ne-ai - 
născut, ci şi învățătorii şi preoții. Acest examen și acest răspuns ati decis 

viitorul mei. Popa din satul nostru George Răit avea doi feciori și el 

la şcolă, Popa st hotăresce să-şi ducă copii la școlă- la Orlat. - 

În Orlat era o șcâlă nemţescă militară forte vestită pe vremea aceea. 

Ei audind că preotul nostru voiesce ca să-și ducă copiii la șcâla nemţescă 

dela Orlat, mă .rog și eii de tatăl meii, ca să mE ducă și pe mine la 
Pi Orlat. - Școla din Orlat era de trei clase... Clasa întâiă cra împărțită în' 

două despărțăminte și era condusă - de Mihail Stoiţa €) a doua și 

a treia era condusă de Cuirinii (numele indescifrabil.) În Orlat . am
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rămas pănă la 1846 și terminasem clasa II normală cu. forte bine, dar ': 

fiindcă preotul. 'și-ai dus copiii săi la șcâla normală c. r, nemţescă, așa 

tâmna rog și că pe tatăl mei să mă ducă şi pe mine la Sibiit, dar cit 

m'am dus cu o lună și jumătate inainte cu tatăl mei la directorul, ca să mă 

primâscă pe clasa Il. normală, dară directorul ma întrebat, că sciii 

unguresce? și din causa limbei ungurescă am trebuit să repetez, clasa II, 

ceea-ce nu "mi-a stricat nimică, că la finea anului am eșit din tote forte 

bine și am căpătat premiti: Istoria biblică. Am avut profesor pe Engerlein, 

Kelner şi Kovăcs și director pe Thomas, un om tare învățat. 

În clasa III. învățam pe lângă obiectele din cl. II. și limba latină 

după pars prima lui Emanuel Alvari. În vara anului 1848 termin cl. III. 

normală cu un testimoniii din tâte studiile forte bine. 

În prima Octomvrie a acelui an mă duc la Sibiiii la Giinnasiul rom. 

cath., care'l. conducea Ignatiu Schlauf. ME înscrise între școlarii primei 

clase gimnasiale, pe care: o conducea după sistemul cel vechii un singur 

profesor, Kolosy, român de origine. Am stat la şcolă în Sibiii pănă în 
-- Ianuarie 1849 și tocmai în ajunul .bătăii dela Sibiii am „plecat 'acasă la 

„părinți, unde am petrecut pănă tâmna. ' 

La sărbătorile Paştilor ne-am pomenit în sat cu 20 de husari, care 
ait dus din câmp dela cârdurile 'de. oi trei mici, care i-ai adus la -tatăl 

meii de i-ai tăiat şi le-aii făcut o tocană zdravână. După aceca aii adus 

vin, ai beut, aii început să joce şi a luat și pe. tatăl mei! la joc. Un: 

„căprariă tot suduia pe tatăl mei de Dumnedeii românesce, că nu voia 

„să-bea cu ci cu paharul cel mare vin. Când sai dus din sat aă luat 

dela sat 600 fi. m. c. şi un cal negru frumos dela judele. De unde ai 
venit, cine i-ai trimis, pănă 'n-diua de adi nu sciu. 

În tâmna' anului 1849 mă duc cră la șcâlă la Sibiiii,. ca să-mi con- 

tinuu în clasa ]. studiile tot-la gimnasiul rom. cath. Dar acuma nu mai 

„aveam pe Kolosy, ci-pe Ad. Weber. Acesta începe semestrul I tot după 

sistema cea veche, propunendu-ne studiile în limba latină. În semestrul 

„IL. să schimbă sistemul, să mai adauge şi geometria şi s& propun studiile 

în partea cea mal mare în limba: germână. În cl. II. gimn. să întroduce- 

un sistem noii cu profesori specialiști. Tot când mă aflam în clasa II. 

gimn. am căpătat dela guvernul absolutistic un. stipendiă de 50 fl. În 

clasa III. mi-am continuat studiile și am căpătat la clasificaţiuni din tote 
escelent (ausgezeichnet.) — . 

La Catolici erai numai patru clase gimnasiale și nu cra nici o spe- 

ranță, că peste un an să va deschide şi clasa V gimn., de aceea am trecut” 
!
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la Gimnasiul luteran cvangelic, unde după . depunerea unui esamen "de 
primire am fost primit în clasa IV. gimn. Acuma așteptam să capăt 

stipendiul avut; când colo .nu'l-am mai căpătat. Am dus-o în anul acela 
forte răi. În clasa V. aveam nisce condițiuni şi așa o duceam. La finca 

anului mE chiamă conrectorul Mihail Fuss, tocmai pe când decurgeaii'- 
- esamenile și mă întrebă, că nu m'ași duce, la dânsul, că el s'a făcut 

conrector și are de a face cu tot didactrul şi salarel& profesorilor și are 

deci lipsă de un om de omenie. Ei i-am dis, că mă mut bucuros. La 

strigarea clasificațiunilor am căpttat premii o carte. Ei am fost cel 

dintâi „Român, care am fost premiatla gimnasiul evangelic. luteran. La 

conectorul Fuss aveam 3 A, tote cărțile didactice, scutire de! didactru și: 

mergeam . la copilul Barcsay Zsigmond de îi dam .lecțiune, de unde 

căpătam prândul şi cina. Mal aveam încă vro 3 lecţiuni acasă. „Acuma 

eram bine. E 

„Cu. începutul clasei VI dai ră o petițiune . la guvern pentru: do- 
“bândirea stipendiului avut, dară și acum capăt resoluţiune negativă. Atunci 

me duc la bunul Episcop Andrei Baron de Șaguna și îi -fac cunoscute 

împrejurările mele și îndată îmi dice: >Fă&tul mei de adi încolo ai dela 
mine pe lună câte. 3 fi. Şi mă duceam la dânsul în fie-care lună și 

primiam cei, 3 fl. În clasa VI. m'am apucat de vocabulariul “pentru 

operele lui luliu Caesar și aveam de gând să lucrez pentru toți autorii 

latini, dară împrejurările fatale nu m'aii iertat. În clasa VII. gimn. "mi-am 

esoperat dela guvern cră'stipendiul de 50 fl. m. c. Atunci m'am 'dus la. 

Episcopul Șaguna şi i-am mulțămit pentru ajutoriul de 3 fl. În' 1857, când 

cram în clasa VIII, m& duc prin luna lui Maiit la Episcopul Şaguna și îl 

„ descoper intențiunea mea de a mă face profesor. Tot odată 1|'rog, că 

dacă va put6, să mă ajute și pe mine. Atunci "mi disc: »Fătul mei, 

cum am ajutat pe alți tineri români, te voi ajuta «și pe tine.c ÎN mul- 

țumesc fârte frumos și mă duc;: La finca anului, la cetirca clasificaţiunilor, 

capăt un premii de 5 fl. m. c. i 

3%“ După depunerea examenului de maturitate mă prezentez la Episcopul 

„ Andreiii Baron de Şaguna, îi ar&t testimoniul de matur itate și atunci mal 

era la el un domn mare român. După aceca dic „maș ruga Escelenţă . 

să „sciu, cum stai cu ajutorul; “intențiunile .mele mi-le cunoscie, . atunci 

densul bine dispus! mi dise: >Korl du belkommst 4 mal 25. e — Atunci ci 

îi reflectez, că ce să fac cu 4 mal 25 şi văd că trebue să'mi părăsesc 

patria.« „Şi unde vreai să te duci fătul mei Atunci dise domnul cel! 

mare, >in Românias. >Da, pâte 'că acolo, dară nici acolo nu stai plăcintele 

pe gard.<  Mulţămesc prea bunului părinte. și-m&. duc. acasă -la părinţii . 

mei, vrând cu ori-ce preţ. să -mă duc la universitate. De:acasă "mi
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iati 40 fl..și' o straiţă și pornesc prin: Ardeal, că voiam să '1hi cunosc 

- ţara din fir în per.  Umblu prin părțile clasice ale Ardelului, trecui pela 

Bontari în Bănat, mă duc la Mehadia, de acolo la Orşova, la Baziaș, apoi 

la Biserica albă, Verșeţ, Timișâra, Lugoj, Lipova, Arad, Oradea marc, Cluj, 

Turda, Ernot (Radnoth), Blaj, Alba Iulia, Miercurea, Ludoș, de aci mă duc 

“la Sibiiă. Aici m& duc la cancelaria archidiecesană, unde mi s& spune, 

Mă că mi s'a făcut un stipendiă de 200 fi. din fundaţiunea Francisc loscfină 

și. că 100 A. mi-a lăsat-o Escelenţa 'Sa. la banii, 'mi cumpăr ce-mi 

Y- trebue. Sara mă& duc la bunul mei: conrector și profesor Mihail 

Fuse care 'mai pe urmă 'mi dăruesce, 20 fl. m. c, 

:Cu 'acesta ocasiune aduc omagiile de pictate și recunoscință umbrelor 
acestui Bărbat nobil și generos “pentru 'tâte binefacerile, de care nvam 

bucurat din partea lui. - 

Din suta de fiorini: pănă m'am aședat în cuartir în Vicna am. 

„chicltuit. peste 50 fi. M'am înscris la facultatea filosofică şi fiindcă mal 

cra un amic al mcit pentru gimnasiul' român din Braşov 'şi ca să nu fim 

amândoi pentru filologie, ci mă înscrii la Matematică și Fisică, la Istorie 

și F ilosofie, 

. 1. |. |. . . |. cc. . . . . . . . . . . |. . . |. . . . . . . 

În 1865 am ținut un discurs funcbral la mortea “scumpului mei 

„amic George Petrean, 'care'aii murit pr ca de vreme spre dauna instrucţiunii. 

În 1866 trimit o epistolă filola agică lui Cipariu, pe care aii publicat- o 

"în „archivul săi pentru filologie și istoric, anul ÎI. -, 

În 1870 am publicat un Apel friăţese cătră toţi profesorii, ca să ne 

_adunăm la mormântul lui George Lazar la Avrig, ca să formăm o reuni- 

une generală, ca ale nemților.  Acâsta adunare nu sait putut ține. 

În 1977 am publicat Pocabulariul latin-român pentru operele lui 

C. Î. Caesar şi cu o întroducere filologică limbistică, -- ! 

Am mai publicat în >Gazeta Transilvanici= mai multe zecezsizai și 

dări -de samă despre Programa .giminasiului din Beiuș, din Năstud, 

Brașov.  Nisce cestiuui fi lolagice și răspunsuri tot în »Gazeta.e 

Mat am nepublicate o cuvântare, ce am ținut-o In îubileul de 3o de 

ană al “Ep. Joan Popasu;, 14 cdle despre forniațiuuea cuvintelor în limba! 

română. Mai am 14 câle dintrun Dicţionariă Român-latin  nepublicat; 

uri discurs, care "l-am ținut /a 25 /ebruarie 18597, când am înaugurat la. 

„ Bitolia în Macedonia primul xrimmnasia românesc. 

[e o. . |. |. . . . . | . fa... . . . 1] . . | |. st. |. |... |. .. ...|
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“ Despre misiunea sa la Bitolia (în Macedonia) scrie Dr. 'V. Glodariii 
între altele: - 

. . . . . .. . i . . a... . . . . .:. . n. . . 1. . . . . .. . . 

„Sâmbătă în 14 Februar (1881) pcla apusul s6relui ne apropiăm de. - 

» Bitolia (Glodariit era cu: un profesor. și o profesră din România), unde 
ne îcs trei învățători: din Bitolia dela şeâla normală călări cu o trăsură 

înainte” și ne pun în trăsură și ne duc la casa unui fruntaș român Unca, 
“unde furăm primiți forte bine. ” | 

” _A doua: di merserem la biserică, de mulțămirăim. lui Dumnedcii, că 

ajunserăm în pace și sănătoși. Luni și Marţi umblarăm după local și și. 

închiriarăm un local acomodat. În vr'o. 10 dile făcui mobiliarul necesar - 
pentru instalarea primei clase gimnasiale. În 25 For. 7987. înauzuraiit 

primul gimnasiăt român în peninsula balcanică printr'o ceremonie religisă 

- în condiţiunile cele mai: modeste. ” 
A. 

Bitolia are o populaţiune de vr'o 30 de mii de locuitori, dintre cari 

vro 10 mii sunt Bulgari, vro 10 mii Români, vr'o: 7 mii Turci, Albanezi 

și vro 3 mil Ovrei spanioli. E reşedinţa unui guvernator, a unui Metropolit 
"grecesc, 'măcar. că în -Bitolia nu sunt decât 4—5 familii grecesci și: în tot 

ținutul nu e picior de grec. Şcâle sunt multe. Era un. gimnasiii grecesc 
susținut de Români, gimnasiă | bulgăresc de 2 2 clase, școle elementare 

bulgărescă, de băieţi şi de fete, grecesci, turcesci, catolice și ovreesci, 

“Ea, fără să cer dela nimeneca nici o autorisațiune, am deschis gimn. 
- Și nice nu m'a întrebat nimenea absolit de nimica, cât am stat în Bitolia, 

deşi școlele române aii dușmani forte aprigi și puternici. pe archiereil 
grecesci, cari prin ele. își văd amenințată dominațiunea lor despotică. 

În Turcia episcopii aii putere forte marc, de unde le Și dic cre- * 
dincioșii »despota. | 

i: ” 
|... |. . e... 1. . . . |. : 1 . .. . e . 

“În'25 Tuniă seara he-a făcut tinerimea română grecomană : demon- 

strațiuni ostile pe dinaintea for eștrilor şi numai din respect, cătră bătr aneţele 

"mele nu "mi-ati spart ferestrile. 

În 24 lunii am făcut examenul din tâte “studiile, la care a asistat 

multă lume, și consulul. austro- -ungar a fost de faţă, "dar cel rusesc și 

autorităţile 'turcesci nu ai "venit, deși ai fost învitate. Idea "mea, care 

mă „preocupa de mult, era acum în „parțe realistă. , 
. |. . . . . |. . . |. |. . . . 1.1. . . . .
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2; Discursul funebral | 
„rostit la înmormântarea lui Dr. Vasilie Glodariu 

de Virgil Oniţiu, director gimnasial, 

= 

Falnici ascultători ! Adânc mișcat este. sufletul nostru, când în “acest - 

trist moment nc-am adunat tineri și bătrâni la: sicriul unui bătrân dascăl, 

pentru-ca să ne depunem pe “acest sicriu ultimul tribut .de stimă ȘI vene- 

rațiune cătră umbra aceluia, care cu adevărată: abnegațiune și desintere- 

sare ideală a muncit la altarul culturii românesci în răstimp de mai 
multe decenii, i S 

Călător, care și-a împlinit porţia - sa de muncă. și i suferință, de. du- 

reri, speranţe și desilusii în vicța vremelnică a acestei lumi, cl plecă adi 

“spre eterna lumină, din care o schinteie desprinsă a fost sufletul lui și 

E spre care astădi, candid și curat, să reîntârec. : 

Un moment te mai oprim în pragul eternității, suflet călător, un . 

scurt moment, pentru- ca icâna ta: bună și blândă să ni-să întipărescă în 

inimă, ca o senină amintire, ca un vii indemn li lupta pentru lumină, 

ce.ai săvârșit. Şi de ore-ce ochiul pământenului nu pâte cuprinde „cu 

vederea sa mărginită nemărginirea sufictului cşit din cătușcle sale vre- 

melnicc, voii -cerca să evoc în ochii D- -vâstre, jalnici ascultători, imaginea 

vieţii și activității pămentesci: a acestui bătrân dascăl și în acest cadru 
- pămentesc: imaginca sufletului săi însctat_ după lumină și dornic de ideal. 

| DR 
poa 

Dr. Vasilie Glodariu Sa născut la anul 1832, în 4 Martie, din pă- 

rin țărani, în comuna românescă Ludoș, în apropiere de orăşelul Mier- 

curea . din comitatul. Sibiiului, | 

Bascle învățăturii de carte le-a primit în comuna sa natală, în şcâla 

căreia a petrecut dela an. 1839—1843. De aici, la stăruința sa, tatăl său, 

„îl dice-la școla “grănițărâscă din” Orlat (1843), apoi la 1846 la Sibiiti. 
Cu 1 Octobre 1848 întră în cl.-l-a a gimnasiului rom. cat. din Sibiii, 

de unde după absolvarea clască a III. gimn,_ trece la gimnasiul ev. lut. 

din Sibiii. Aici își continuă cu succes eminent. studiile sale și face la 

anul 1858 examenul de maturitate. | 

Ajutorat de marele mecenat, ncuitatul Șaguna, tincrul  Glodariu își 

vede la anul 1858 visul cu ochii; stipendiul oferit de marele Andreiii în 

face cu putință să mergă la Viena, unde st înscrie la, secția filosofică a 

„universității, cu gând de a s& face profesor, un gând, care în timpul stu- 

2
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diilor sale gimnasiale i-a răsărit și care pănă în cele mai adânci bătrâ--- 

neţe îl scia încăldi. 
La-1863 termină cursurile universitare și luând diploma de doctor 

în filosofiă e angajat în tâmna aceluiași an ca profesor de fisică și ma- 

tematică la gimnasiul nostru, la care — cu întrerupere de !/, de an în: 

anul 1881, când a funcţionat în Bitolia ca întemcictorul primului gimnasiii 

român din Macedonia, — a servit cu devotament şi zel neobosit vreme 

de 31. de ani, adecă pănă în vara anului 1894. Cu acest termin a întrat 

bătrânul dascăl în pensiune și a trăit în tăcută retragere pănă Sâmbătă 

în 16 Ianuarie a. c., când după grele suferințe și-a sfirșit viâța lui tru- 

pâscă, lăsând în urma sa în cea mai adâncă jale o familiă iubitâre, al - 

cărei razim fusesc. 

„Etă, jalnici ascultători, cadrele vremelnice, în cari sufletul, acum 

deslănțuit de trup, 'şi-a împlinit misiunea sa pământescă,: —- 6tă forma, 

în care Vas. Glodariu 'Şi-a pus comora sufletului săi în folosul obștei. 

"Căci era o comâră, o schinteiă divină în sufletul acestui dascăl 

bătrân. Cu cât mai restrîns părea că este orisontul ochiului săi fisic, 

cu atât mai ncmărginit era orisontul ochiului săi sufletesc. Vas. 

Glodariu a trăit o. lume întregă de fericire în gândul înălțat al su- 

fletului săi, fără de-a ţin semă de nimiciniciile și nevoile vieţii reale. 

Era între noi și părea totuș, că nu este între noi. Sufletul lui părea, că 

nu "și-a perdut nici pe o clipită consciința "originii sale cterne, atât de 

străin trăia de lumea acâsta și atât de ades îl purta pe iubitul reposat 

pe plaiurile eterne ale: idealelor neajunse. Adevărata fericire nici nu a 

căutat-o reposatul nici-odată în podsbele și favorurile lumii pămentesci, 

ci 'în lumea ideală a sciințelor, a studiului necurmat și a problemelor 

mari şi nobile. Un dor nesecat, o sete nestinsă după lumină, ctă ce era 

una dintre cele mai de' căpetenie însușiri ale sufletului seii. Sufletul lui 

era o lume de carte, o comâră de cunoscințe, pe cari și-le sporea prin 

"continuă lectură pănă în timpul cel din urmă al vieții sale. 

Un suflet astfel constituit cra dela început -croit' spre idealism și 

Gre-cum predestinat pentru cariera de dascăl, pe care 'și-a ales. 
Da, idealismul lui V. Glodariu nu cunoscea piedeci pămeântesci în 

avântul săi. O problemă ideală pentru el era mai pe sus de ori-ce altă 

corisiderațiune practică. Astfel spre pildă, la anul 1881, după un servicii 

de 18 ani la șcâlele nâstre, el -abdice de postul scit și plâcă la Mace- 

donia îndepărtată, pentru-ca să aprindă prima făcliă a cultur ii românesci 

la confrații români, să inaugureze primul gimnasiu român al Macedoniei, 

în Bitolia. Nici rugămintele prictinilor, nici lacrimole familiei sale, nici 

sfaturile binevoitorilor sei nu pot să-l rețină. El plecă fără temă de țera 
i 3 - 
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streină și plină de primejdii, fără nici o consideraţie la piedecile multe 
și reale, ce avea să învingă, — plâcă condus numai de splendârea idea- 
lului, ce 'și-a zugrăvit în sufict, și firm convins, că entusiasmul nemăr- 
ginit al sufictului scii idealist în sinc, deja ajunge, ca să asigure ori-ce 
isbândă. 

tă o notă sublimă, -j jalnică ascultători, o notă, ce va înălța tot-deuna 
„inimile -menilor. Abnegaţiunea în cultul curat al idealelor a fost şi va 
rămâne în veci obiectul admirațiunii și vencrațiunii Gmenilor, cu tâte că 
idealul a rămas și va rămâne ncajuns pe păment. In lupta pentru ideal 
ai doluisse sat este. 

Dacă fericirea pămentescă a omului s& cumpenesce după „mulţă- 
mirca internă a fie-căruia, în- deoschi după mulțămirea cu s6rtca, care. : 
l'a ajuns, cu cariera, în care a întrat, — apoi veteranul nostru coleg a 
fost unul dintre cei mai fericiți Gmeni.: Nu odată lam audit dicend, că 
ar dori să mai fie odată tinăr, numai pentru-ca să s& pâtă face! crăș 
dascăl. Profesura pentru el cra singura chiemare, care corăspundea pe 
deplin idealismului s&ii.. Cele mai fericite 6re ale vieţii sale ati tost acele, - 
pe cari le putea petrece între păreții Șc6lei, în faţa elevilor. 

* 
* * 

Etă titlul de profundă durere, jalnică ascultători, care face ca cor-. 
pul profesoral dela ședlele române din Brașov să-și verse lacrimile sale 
alăturea și împreună cu întristata familiă. În Dr. Vasilie Glodariu de- 
plângem adi pe un coleg veteran, pentru care șc6la română a fost cel 
mai sacru templu, în Dr. Vasilie Glodariu jelim perderea unui suflet en- 
tusiast . și dornic după ideale, în Dr. Vasilie Glodariu ni-sa luat un 
exemplu viii al muncii fără preget pentru lumină, 

Etă icâna părții cterne. din bătrânul nostru dascăl, așa cum ochii 
noştri mărginiţi aîi putut-o cuprinde după imaginea inmaterială şi în- 
finită a sufletului săi. 

Pasă - acum, suflet visător, pe care în pragul cternci lumini, spre 
care tot-deuna ai tins, te-am invocat; pasă înainte la isvorul cel nesecat 
și ctern'al cerescilor ideale și al divinci lumini, și al parte în lumea cea 
inmaterială de acea cternă pace și odihnă, pe care prin lupta -bună, ce 
ai purtat pe. păment, atât de mult o ai binemeritat. Amin! 

. 7 
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3, Voci de presă la mârtea lui Dr. V. Glodariu, 

„Gazeta Transilvaniei“: în nrul 13 ddto 19 lanuar v. 1899 
după ce publică o schiță biografică. despre reposatul, adauge următârele: 

Ca Român Vasilie Glodariu a fost în . tot-dcuna la înălțimea celui 
“mai curat entusiasm pentru ori-ce faptă şi întreprindere bună în favorul 
_naţiunci sale. Deși adese-ori îl răpia acest entusiasm în sfere prea ideale, 

ce s& contrariat cu dura realitate, el nici-odată nu să descuragia și în 
- tâte împrejurările să manifesta caracterul săi constant național, șimţul 

s&ii de desinteresare și de abnegare pentru causa cea marc, pentr u în- 

teresul comun. 

Numai atunci vă di, că i-s& 'apropie sfirșitul, când sârtea nemilosă * 

nu-i mai permitea să iși pâtă petrece Grele cele mai liniștite ale vieţii 

între cărțile din biblioteca sa, căci ochii i-să -slăbiseră întru atâta, încât 

nu mai putea .ceti... Mârtea "l-a scăpat de tâte suferințele. | 

Suflet bun și nobil, Vasilie Glodariu ne. lasă după sine amintirea. 

scumpă a unui dascăl cu zel apostolic, a unui Român înflăcărat, a unui 

soț de luptă credincios. i 

Binecuventată fie amintirea lui ! 

„Tribuna“ în nrul 13 ddto 19 Ianuar vi 1899 scrie: 

Vasilie Glodariu. O tristă știre aflăm dela Brașov. Vasilie Glodariu, 

unul dintre cei mai vechi profesori ai liceului român de acolo, a încetat 

din vicță Sâmbăta trecută.  Număroșii sei elevi și toți Românii vor. afla 

cu regret acestă ştire. Cu cl sa stins o venerabilă figură a corpului 

didactic. român, un bătrân muncitor în ogorul culturei naţionale, care în-. 

totdeauna a. muncit” cu inimă caldă românescă. 

- Vasilie Glodariu s'a născut în Ludoșul- -mare, lângă Sibiiu. După-ce 
'și-a terminat studiile universitare în Viena, a fost denumit de profesor . 

ln gimnasiul nostru din Brașov, unde a funcționat peste 30 de ani. De 
câțiva ani a fost pensionat. Reposatul a fost unul dintre cei mai zeloși 

- profesori ai şedlelor române din Brașov şi un Român înfocat și desinteresat. 

Măi nainte a fost ales în mai multe rînduri deputat sinodal și congresual. 

A fost profesor și în Macedonia, la una din primele școle române, unde 

însă n'a stat decât un an, întorcându-să. la postul sei în Brașov. Studiul 

sei de predilecție a fost filologia, în care ram a și scris mai mult. 

Vecinică să-i fie memoria !
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În „Gazeta Transilvaniei“ nrul 14 ddto 20 Ianuar v. 1899, cetim : 

| Za înmormentarea mult regretatului Dr. Vasilie Glodariii a luat 
parte un public număros din tâte clasele societăţii nâstre. Dela locuinţa 
reposatului pănă la biserica Sf. Nicolae studenţii din gimnașii și școlarii 
din norme forma cordon. Coştiugul a fost purtat dela locuință de cătră 
studenţii din clasele superidre. În biserică, după cetirea evangeliei, d-l 
director gimnasial a ținut un frumos discurs funcbral. 

mt 2 pt
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ÎNFIINȚAREA MESEI STUDENȚILOR. 
Primul pas pentru înființarea unci mese a studenţilor la şcâlele nostre: 

sa făcut în conferența comună a corpurilor profesorale dela gimnasiii, 

reale și comerciale, ținută în 6/18 Novembre 1898. 

În conferența acâsta directorul gimnastului Virgil Oniţii a presentat 

în scris următorea : , 

l. Propunere. 

Onorată conferenţă! 

Nu cred să fiă multe șcâle medii în țera nâstră, la cari numărul 

școlarilor săraci să fiă atât de 'mare, în același timp condiţiile de traiti 
locale atât de vitrege și, s'o spunem pe față, sprijinul dat școlarilor -s&- 

raci de societate, de autoritățile biscricesci-şcolare, atât de insuficient, 
ca.la noi. - 

Condiţiile de traiti indeosebi să înăspresc pe di ce merge. Scumpirea 

pieţii din Braşov, în deosebi a alimentelor, este într'o crescere -atât de 

rapidă, încât nu este nici o esagerare în aceea, dacă cifrăm: acestă scumpire 

numai pe ultimii 3—4 ani cu 30—40 la sută. Intertenția unui școlar, 

care încă acum 5-6 ani costa în Brașov 14—16 fi., — adi costă 20— 
22 fl., o diferență în mediă de vre-o 70 fl. pe an, care ca plus 'de chel-. 

tuiclă li s& impune bieţilor părinți. ” 

- Bine e de cei-ce pot acoperi acâstă cheltuelă de 200-250 î. pe 

an, la care s& mai adaug celelalte spese (vestminte, cărți, didactru etc.): 

deecirca 100 fl, în total cam 300—350 fi. pe an! Dar vai de cei-ce nu- 

dispun de aceste mijloce. Incuartirați în locale scunde, umede, murdare 

și lipsite de lumină, lipsiţi de-o hrană bună, ba răbdând chiar fome, ci 

îşi istovesc corpul, încât dacă sferșesc șcâlele, nația românescă nu mai 
prea pote face us de învăţătura lor, anihilată fiind acesta de trupul lor 

bolnav. Şi din numărul cel de circa 550 al tuturor școlarilor, cari fre- 

cuenteză școlele nâstre medii şi superiâre, ce puțin 30 să află în -starea 
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cea mai deplorabilă, ce-am zugrăvit aci, £r alți zoo din că, sunt în condiţii 
pote cevaș mai bune, dar nici aceștia nu trăiesc și nu s& hrănesc ast-fel, 
cum neapărat ar trebui, , - ' 

În faţa acestei Situațiuni întristătâre, mă întreb, ce s'a făcut pentru 
ajutorarea acestor școlari s&rmani? 

Din marinimia alor trei binefăcători: a reposaţilor G. Christurian și 
D. Ionciovici cu Soția, avein 2 mititele internate, în cari să acioiesc cu 
totul 7, di: sâpte şcolari pe an. Mai departe avem un fond numit al 
şcolarilor săraci și bolnavi, din care s& cheltuesc în termin medii 60 fi. 
pe an pentru medicamente și ararc-ori și pentru ajutâre de câţi-va 
fiorini. Dacă mai luăm îngrijirea'. „medicală gratuită, de care beneficieză 
școlarii noștri, am 5pus, cred, tot ce să face sus pentru școlarii săraci 
la noi. Resumând deci, ce vedem? Din 50-—100, cari ar merita. şi ar. 
trebui să fie întreținuţi gratuit, întreținem: 7, — pe ceilalți, dacă st 
bolnăvesc, îi luăm -în grijă, -dar pentru-ca să nu să bolnăvescă, pentru 
sănctatea lor, nu facem mai nimic, 

  

E. evident, că adevăratul remediă aci ar fi înființarea unui internat 
pentru vre-o -100-—200 de școlari. În împrejurările actuale însă ale bise- 
ricilor, ce susțin șcâlele, și cari în prima linie, ar fi chiemate a sări 
intr'ajutor, de realisarea acestei „dorinţe atât de juste nu pote să fiă vorbă. 
Dar putem și trebue să pregătim calea viitorului internat. Spre acest 
scop mi-să pare mie un pas intermediar fGrte potrivit și ușor de realisat: 
înființarea unei. mese pentru şcolari, unde să protedem cu prând gratuit 
un iumer cât vom pute mai însemnat de şcolari săraci. 

Spre acest scop trebue să usăm de fondul nostru pentru şcolarii 
săracă şi bolnavi, care va trebui exploatat mai raţional în favorul săracilor 
noștri ca pănă acum, €r pe de altă parte va trebui și îmbogăţit în vederea 
scopului măreț, cu noue și abundente resurse. 

Fondul nostru pentru școlarii săraci și bolnavi, a avut -cu sferșitul 
anului școlar espirat un capital de 3076:3$ £, din interesele căruia, de 
116:49 |. sai chieltuit cu totul 73:27 fi., adecă 62:5%,, capitalisându-să 
restul de 37:5%, a intereselor, plus tot sporul anual al fondului provenit 
din donaţiuni în suma de fi. 410-62. Cu alte cuvinte: din întratele de 
A. 52711 ai anului întreg s'aii spesat pentru ajutorarea școlarilor săraci 

“și bolnavi. numai fÎ. 7327, cr restul de fl. 453:84 sa capitalisat. Acest 
economisitor sistem s'a practicat și mai 'nainte la administrația fondului, 
el e fârte bun pentru a face ca fondul să crâscă, dar nu bagă în s6mă 
necesităţile ardente, pentru a căror acoperire s'a creat fondul. 

După calculii, ce i-am făcut pe ultimil 4—5 ani de gestiune -al 
- +
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“acestui fond, media sporului anual al fondului a fost de fl. 427, €r media 

speselor pentru școlarii săraci și bolnavi numai de fi. 60. 

Ei cred, că acum a sosit timpul dela care încolo proporţia va trebui 

intârsă: de acum să capitalisăm o. parte mică a intereselor, &r restul de 

interese, precum și tote întratele anuale (ntru cât rămân în cadrul de 

pănă acum) să le folosim în mod efectiv pentru școlarii săraci și bolnavi. 

"Media sporului. anual pe anii proximi (pe basa calculilor ce am 

făcut) să pote stabili cu fl. 450, din cari fl. 150 folosindu-să pentru me- 

dicamente, capitalisare și mici ajutâre, — rămân anual la disposiţia fondului 

spre întrebuințare încă fl. 300. 
Aceşti 300 fl. propun, ca fondul să-i folostscă pentru înființarea 

uncă mese, la care şcolarii noştri cet mal lipsiți să fiă împărtişiți de 

- beneficiul prândului gratuit. 

Desre-ce însă din suma acesta nu ar put fi împărtășiți mat mulți 

de cel mult 5 școlari pe an, propun, ca să să ia încă următorii pași 

pentru. ătingerea scopului indicat. 

Din >Fondul Coresie să contribuim câte. 100 fl. pe an, asemenca 

să apelăm la ambele societăți de. lectură ale studenților noștri dela 

gimnasiă și școla comercială, pentru ca să contribue impreună cu 100 fl. 

anumit pentru scopul mesci studenților. 

Astfel chiar din puterile nâstre, ale corpului prof. și ale școlarilor, 

am dispune în primul an de fl. 500, — din cari deja putem întreţine 

vre-o 8 şcolari cu prând gratuit pe timpul celor. 10 luni de școlă. 

Dar, D-lor colegi, cu aceste încă nu. am epuisat resursele ordinare, 

la” cară va trebui să ne refugiăm și, cred, cu deplin succes. - 

Biserica S-tului Nicolae din Scheiă- Brașov a remunerat pe scolarii 
7 

să impărțiati între 'corişti. Cu anul acesta școlar comitetul bisericei S-lui 

Nicolae a sistat plătirea acestei sume, un lucru, pe care cii din punct de” 

vedere chiar pedagogic lam aprobat. Şcolarii noștri nu-i permis să să 

obicinuescă a fi salarisaţi pentru-că participă în mod activ la serviciul 

nostru divin.  Acâsta este o datorință de ondre pentru ci. Ei bine, dacă . 

asta așa este, apoi ei nu-mi pot imagina o mai frumosă clocare acelor 

400 fl. pe fie-care an, decât dacă biserica S-lui Nicolae drept mulțămită - 

pentru serviciul: benevol de cântăreți, ce-l fac școlarii noștri în biserică, . 

destină acestă sumă fondului pentru școlarii straci și bolnavi, cu menirea 

specială a st folosi pentru masa studenţilor. Propun, ca în acest sens 

să să facă o representaţie la comitetul bisericei S-lui Nicolae, care “sunt 

convins, că nu ne va refusa cu justa nâstră cerere. 

În fine propun 'a s& interveni la direcțiunea, respective “adunarea 

noştri, cari făceai parte din corul bisericesc, cu fl. 400 anual, cari bani - 
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generală a institutului » 4/bina< din Sibiiă, ca ajutorul anual de 100 fl. 
„ce ni-l dă la fondul 'nostru, în vederea scopului măreț, umanitar și na- 

țional, ce urmărim, să ni-l ridice la 500 fi. pe an. 
Pe lângă acestea, cu susţinerea obiceiului frumos al co/izzdatului, am 

pute în fie-care an constitui una sci 2 trupe de colindători dintre 
studenți, cari bine pregătiți sub conducerea câte unul profesor, să colinde 
pe la Crăciun şi anul noă la familiile române fruntașe - din Brașov fo- 
losind prilejul de-a colecta oferte benevole pentru scopul indicat. 

Dacă tote aceste "demersuri își vor av€ succesul dorit, și ei nu mă 
indoiesc despre acesta, atunci budgetul întratelor arza/e „pentru acoperirea 
speselor prândului gratuit al școlarilor noștri săraci să va presenta astfel: 

1) Fondul pentru ajutorarea școlarilor săracă și bolnavi din 
venitele sale ordinare . . . . e 11. 300, 

2) Fondul Coresi . . . ea > 100, 
3) Cele 2 societăți de lectură ale studenţilor noștri. . . . » 100. 
4). Dela biserica S-lui Nicolae pentru participarea în. corul 

_ bisericesc al studenților. a > 400, 
5) Dela »Albinac, (pe lângă 100 fi. luaţi î în "vedere sub 1), 

plusul contemplat de:. . ....., eo 400, 
6) Dela colindatul în favorul fondului. . . .-... a, 2 100, 

1. 1400. 
Suma acâsta cred, că va ajunge pentru a da prând gratuit pe 10 

luni de dile la 22—24 școlari, _ 
Rog onorata conferenţă, ca să primescă în pricipiti ideile aci espuse 

și să autoriseze „direcțiunea școlară, pentru ca în conțelegere cu represen- 
tanța fondului pentru şcolarii săraci şi bolnavi, să facă foi pașii necesari 

" pentru câştigarea şi asigurarea resurselor financiare mal sus indicate. 

Pe basa acestei propuneri corpul profesoral a adus sub nrul proto- 
colar 2. cu unanimitate următorul conclus : 

1 

> Confereuța decide a încredința pe D-l Virgil Oniţiă pentruca în 
„conțelegere cu vepresentanţii fondului pentru şcolarii săraci și bolnazi, 
să facă tori paşii necesari Pentru câştigarea şi asigurarea resurselor. 
necesare. - 

2. Demersurile direcțiunii şcolare. 
Dupăce corpul profesoral a dat autorisarea cerută pentru câștigarea 

și asigurarea resurselor materiale ale mesci studenților, direcțiunea șcslelor 
medii a adresat representațiuni, petiţiuni şi recercări cătră : 

a) Biserica Sf-lui Nicolae din Bragov-Scheiă (ar. direcţ. 107-—1898/9).
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pentru o subvenție anuală de fl. 400, în locul aceleiași sume de fl. 400, 

care pănă acum st impărția între școlarii, cari făceaii parte din corul 
bisericii, avend să înceteze de-acum acestă remuneraţie; -— 

- b) cătră Biserica Sf-lul Nicolae din Braşov-Scheiii (nr. direcţ. 2'72— 

1898/9), pentru a ceda fără chirie localităţile edificiului partărre din curtea 
şcolei comerciale (Şirul Bisericii nr. 6), pentru ca să s& instaleze aci. 
masa studenților; — e e 

c) cătră » A/binae institut de credit şi economii în Sibiiă, (nr. direcţ. 
117—1898/9.) pentru de-a ridica ajutorul de fl. 100 anual al fondului 

școlarilor săraci și bolnavi la fl. 400. — în vederea mesei proiectate; — 

d) cătră Represcutanţa Fundaţiunii Gossdu în Budapesta (nr. direc- 
țiunei 198—1898/9.) pentruca.să susțină anual 10 locuri la masa stu- 

denților, echivalând acesta cu 10 stipendii ă fl. 60. — anual; — 

e) cătră Reuniunea femeilor române din Braşov (nr. direcţ. 144— 

1898/9.) pentru ajutor, precum şi pentru intervenţia binevoitore a mem- 

brelor reuniunei întru, conducerea şi controlul la masă ; — 

Î) cătră 58 Zustitute de credit şi economii din patriă (ar. direcțiun. 

„ 160—1898/9)) pentruca din venitul lor curat să contribue anual cu: 

câte o sumă anumită pentru scopul umanitar al mesci studenților; — 

) cătră Presideujii societăților de lectură dela gimnasiul nostru 
și dela. şcolele nostre comerciale (nr: direcţ. 108—1898/9.), pentruca să 

destineze o parte din venitul curat al ședinței lor publice pentru masă. — 

h) Cu ocasia sf. sărbători a Crăciunului sait originat „4 zrupe de 

colindători din studenţi de-ai școlelor nâstre, dintre cari '3 trupe sub 

conducerea D-lor profesori Nic. Puican, Tim. Popovici -şi Petru Ciorogariii 

au colindat la familiile române din Brașov, er una sub conducerea D-lui 

prof. Lazar Nastasi a colindat în Zărneşti, destinând ofertele bencvole 

pentru masa studenților. 

i) Propunerea directorului gimnasial pentru înfiinţarea mesei studen- 
ilor sa zifărit în zoo exemplare şi. sa expedat' la adresa mai multor 

bărbaţi cunoscuți 'ca sprijinitori. ai causelor nostre culturale și umanitare. 

]) Direcţiunea școlară a înaintat prin Venerab. Consistoriii o petiţiune 

(nrul direcţ. 396—1898/99 ddto 19. April 1899) cătră Venerubilul Sinod 

archidiecesuu în Sibiiă, pentru a să da autorisarea, ca să inițieze o colectă 
&enerală pentru masa studenjilor.
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3. Reșsultatul demersurilor direcțiunii şcolare 

ad a.) și b.) — Biserica Sf-lui Nicolae din Braşov pănă la puntrea sub 
presă a anuarului nu a resolvat încă petițiunile cele două ce i s'aii adresat. 

Direcţiunea şcolară însă cunoscând bine spiritul de jertfă și gândul înălțat 

al membrilor comitetului și sinodului parochial aşteptă cu deplină în- 

credere resolvarea favorabilă a justcă sale rugări. -- 

ad -c.) Direcţiunea institutului > Afbina< a trimis tâtă suma de fl. 400 
(dată de adunarea generală la disposițiunca direcțiunii) pentru masa 
studenților. 

ad d.) Representanţa » Fundaţiunii lui Gossdue cu hârtia nrul 9— 
1899 ddto 12 Aprilie 1899 nu a putut încuviința rugarea direcţiunii, pro- 

vocându-să la disposiţiunile literelor fundaționale.. — Direcţiunea școlară 

speră, că Onorata Representanță va reveni asupra conclusului. luat. 

Direcţiunea va lansa în acestă privință o nouă adresă cătră Onorata Re- 
presentanță a »Fundaţiunii lui Gozsdu.e - 

€.) Reuniunea. femeilor române din Braşov cu hârtia ddto 24 Ianuarie 
1899 (depusă în archiva direcț. sub nrul 234 —1898/9) asigură direcţiunea 

şcolară de tot sprijinul ci și pune în vedere un „ajutor anual de fl. 100 - 
in exercițiul budgetar al anului proxim. 

() Dintre cele 38 institute de bani, din patrie răspund cu ajutore 
ocasionale (v. sumele mai jos) 15, cr una: »Casa de păstrare« din Sălişte 

ne asigură su ajutor anual de JI. 60, ca suma necesară pentru _inter- 

tenția unui școlar” pe an. — Suma contribuirilor celor 16 institute de 
bani din patriă face: fl. 711.— 

g.) Societăţile de lectură dela gimnasii și dela școla comercială ati 

dat jumătatea venitului curat dela |. ședință publică, în sumă de /. z0.— 
pentru masa studenților. 

h.) Cele 4 7rupe de colindiători at adunat - n Crăciun cu totul 
JL 17806 pentru masa studenţilor. 

i.) Numeroși Domni, cari ai primit cu poșta propunerea tipărită a 

directorului gimnasial, precum și alți binefăcători ai trimis oferte bene- 
vole (a s& vede mai jos.) | 

1.) Venerabilul Sinod archidiecesau în şedinţa sa a VIll-a, ţinută în 

1 Maiii v. 1899 a încuviințat rugarea direcțiunii școlare și a permis, ca 

să să arangeze o colectă generală în tată metropolia nostră pentru masa 

studenților.



4. Deobligări pentru contribuţiuni anuale. 

[i 
„125 

Cât de vii a fost resunetul în publicul nostru românesc, cu care a 
întimpinat idea înființării mesei studenţilor în Brașov, ne dovedesce îm- 

prejurarea, că deși nu s'a lansat nici o-listă de colectă publică pănă adi, 

pe lângă multele și frumâsele contribuţiuni benevole ce 
o samă mare de Gmeni de inimă sau anunțat de 

ni sai trimis, — 

bunăvoie, că să 

deobligă a contribui an de an cu o sumă anumită pentru susținerea 

mesei. 

Dăm aci lista acestor marinimoși binefăcători, indicând şi sumele 

anuale puse în vedere: 

7, 

2, 

% 

» Cassa de păstrare« din Sălişte .-. . . . > 

Petru Pop, jude reg. Braşov, în loc de felicitări de 

an noi ... PR Re 

N. P. Petrescu, oficial la » Albinac, "Braşov oa 

Corn. Aisr, cassar » > > aa 

I
S
P
 
o
N
A
a
t
 

12, 

73. 
74. 

Reuniunea. femeilor române, Braşoa a Ă 

Josif Pușcariă, advocat, Braşov, î în loc de A.N.F. > 

Dr. Vas. Saftu, paroch gr-or. Braşov >> > > > 
„ Zimot. Popovici, prot. Braşov - > oo oo 

Virgil Oniţiii, director gim. Braşov ada oo 

„Dr. Aurel Hale, Lipova . - ao o. 

„ Alexe Versea, paroch gr.-or.  Satulung (cu prilejul 

onomasticel sale) ....... a > 

Dr. Nic. Comșa, (Sălişte) . . . sumă nedeterminată 

Petru I Comşa, comerciant (Sălişte) > 
Domna Balașa St. Blebca, Bucureşti-Braşov . . . . lei 

100.— -- 
60.— 

5.— 

1.50 

1.50 

20.— 

5. “Starea fondului mesei studenţilor 

1898 

per 4/16 Mai 1899. 

Întrate. 

Dec. 10. Dela Dl 7, codor Nica, directorul băncii naţion. a .Ro- 

Săcărean, reposată în Braşov Pa A 100 

>» 19. Dl advocat Simeon Damian Braşov . . . . .-. . fl.  50— 

Suma: fl. 150.— 

mânici în Bucuresci în memoria sorei sale Maria
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| * Transport . fl. 150.— 
1899 

lan.  6n. Dobrescu & Paraskeva, Ploesci (200 lei). . . . fl. 94.60 

> » Cu ocasia colindatului în 4 grupe: 

a) |. grupă, prof. Wic. Puican (Braşov): 
“Domnii: Petru Nemeș fl. 10, Dr. G. Baiulescu fl. 5, 

Dr. N. de Lemenyi fl. 5, N. Fizeșian fi. 2, 1. 
„Socol fl. 2, los. Pușcariu fl. 20,.Ioan de Lemenyi 

jun. A. 2, 1. Bran de Lemenyi sen. fl. 10, Dâmna 

Euf. Kertsch fl. 10, Vict. Popescu fl. 10, G. de 
Iekim fi. 10, loan Ciurcu fi. 5., Dr. Eugen de 

Lemenyi fl. 10, D. Platoș fl. 2, D-na Ecat. Rădu- 

lescu fl. 2, total . e A. 105.— 

6) Il. grupă, prof. Zzmot, Popiza (Brașov): 

Domni: Oct. Sorescu fl. 5, P. Ungur fl. 1, Al. 

Safrano fl. 5, Dr. A. Mureşianu fi. 5, Bart. Baiu- 

lescu fl. 5, 1. Săbădeanu fl. 10, Casina română 

fl. 10, C. Aiser Săvulean fi. 2, 1. Burduloită fl. 10, 

Gr. Birea fl. 5, D-na văd. N. Ciurcu fl. 3, G. 

Zănescu fl. 5, Mih: G. Stănescu fl. 10, D-na 

Elena Mocan Îl. 7, N. P. Petrescu fi. 5,- D-na . 

Otilia Bidu fl. 3, N. Bărbucean A. 2, G. Navrea: 

A. 1:50, Teod. Nicolau fl. 2, D. Pop fl. 1:50, 

Sim. Dămian fl. 3, Nic. Fluşturean fl. 5. Total. fl. 106.— 

€) IL. grupă, prof. 2. Ciorogariu (Braşov) : 

Văd.. Herm. A. Moldovan fl. 2, 1. Chifa fi. 2, V. 

Oniţiă A. 2, văd. Maria M. Branisce fl.-1, Rud. 

Orgidan (5 franci) fl. 2:36, -Elena A. Popovici 

fl. 15, Teodora Literat fl. 4, Maria Cernea îl. 2, 

Hareti Russu fl. 1, Elena Voina fl. 5, L. Petric 

A. 5, Dr. V. Saftu fi. 5, Dum. Muntean fl. 3, 
“ Helena Muntean fi. 3, Elena Sfetea fl. 2:50, D. 

Lupan fl. 3, St. Stinghe fi. 5, 1. Vătășan fl. 2, 

Elena Bogdan fl. 1:50, D. larca fl. 2, And. Bidu 

fl. 5, Mih. Russu fl. 5, loan Dușoiă fl. 10, 

Christodorescu fl. 2:50, Iosif Moldovan fl. 5, D. 

Stinghe fl. 5, Maria N. Popovici A. 2, N.N. 

fl. 2, Const. Popp fl. 2, Ioan Seniuţă fl. 10, total. A. 116:86 

Suma: fl. 572.46
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lan. 6n. 

lan. 9n. 

> 10 n, 

lan ll n 

>. 12 n 

> 14 n, 

> 15n 

127 . 

Transport . fl.. 572.46 

d) IV. grupă, prof. .. Nastasi (Zărnești): 

Domni: Nic. Garoiu fi. 10, ÎL. Dan fi. 5. Tr. 

Meţian fi. 5, Iancu Mcţian fl. 10, laczko Luczian 

fl. 3, IL. Gogonca fi. 3, N. Sperchez iun. fl. 2, 
Radu Meţian f|.. 1:50, N. Dan A. 1, Ir. Nan fl.2, 

Nic. Până fl. 2, 1. Sperchez fl. 2. V. Bude fl. 2, 

G. ie Îl. 3, A. Badiu fl. 2, Pleșa fi. 2, Nicod. 

Dan f. 2, N. Cintea fl. 3, Teod. Spârchez A.2, 

văd. B. M. Muntean fi. 1, 1. G. Comșa fi. 3, Nic. 
Lupu fl. 2, N. V..Pop fl. 1, Bak6 fl. 1, Clococean 

fl. 1, N.N. 20 cr, L. Străvoit (|. 4, B. Meţian 

fl. 2, 1. Coleș fl. 2, A. Șenchea fi. 1, Cutcan 

fi. 2, N. Podar fl. 4, N. Banciu fl. 1, [. Gligore 

fi. 2, Nic. Guguian 50 cr » Stoica Garoiu fl. 1:50. . 

total fl. 91:70 

F. A. Brașov . „» 50— 

"Valeriu Bologa, dirig. GL. > Albinac , „2 5— 

Mihail Cirlea, notar publ. Abrud . „> _ 50,.— 
Petru Pop, jude reg., Brașov (ca echivalent pentru 

a st dispensa de felicită de anul noii pe anii 

1899, 1900 şi 1901, pe ancâte5 fl). 215. 
„N. P. Petrescu în loc de felicitări de anul noă . > 1:50 

Corn. Aiser > >. > > > >> o 1.50 

Virg. Oniţii > > >» > > > a 2.— 

DI Mazuchi, -privatier, Brașov . . d 

L. Nastasi (pro felicit. de anul noi) .. „> 2— 

|. Axente Severu. . a o 1.20 

Iosif Pușcariă în loc de A.N.F. .. a 5.— 

„” Contribuiri ulteri6re pentru colindat: 

Ioan Dariu fl. 2, Ipol. Ilasievici fi. 1, Vasilic Goldiș 

fl. 2, Iosif Maxim fl. 2, Nic. Puican fl. 2, Pavel 

Budiu A. 2, Dr. C. Lacea fl. 1, Tim. Popovici : 

fl. 1, Dr. los. Blaga fl. 2, Aurel Ciortea fl.1, 

Andreii Bârseană fl. 2, Pav. Pereca fl. 1, Dum. . 

Lupan fi. 2, Ioan Socaciu fl. 2, G. Chelariu : - 
fl. 2, D. Făgărășiani fl. 2, total . fl 21.— 

Suma: fl. 829.36
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1899 

Ian, 15 n. 

- . Transport . fl. 829.36 

Contribuţiuni ulteridre fentru colindat (Brașov): 

Tim. Popovici fl.2, D. Hallăr fi. 1:50, Chr. Orghidan 
fi. 2, Const. Voicu fl. 3, Emilia Sanciali fl. 2, Ilie 

Savu fl. 3, N. G. Eremias fi. 6, Teod. Spuderca 

fi. 5, 1. Purcherea fl. 1, G. Șerban fl. 3, 1. Pricu fl. 1, 

M. C. Jiga-fl. 1, D. Lupan fl. 1, total .-. . . . fl. 31.50 
Bas. Podâbă Cluj (în loc de felic. d. a.n) ... 2 150.7 

P. Proștean, Brașov » > o a 2— 

Dr. V. Saftu » » > » Du 

Dr, Gavr. Tripon, Bistriţa » » d 

|: caval. de Pușcarii, Bran . .. 2 5 
Simay Gerd, comere. Brașov. . . 2 5 

>Oraviciana< societ. pe acţii, Oraviţa aaa 2 25. 

I. Popea prof, Braşov. . . d 2— 

Dr. Aurel Halic, Lipova în loc de A.) n. E a 2 

- Const. Alexiu, advocat și deputat, fost elev al 

nostru, Brăila . . Ni 2 "9460. 

Mih.: G. Stănescu, Brașov a. e o 20.— 

„Aur, Ciortea profesor și d-șora N. Navrea (la 

logodna D-lor) . ea > 10.— 

„ Tache Stănescu, Braşov . „. 2 B0— 

Gcorge Dănilă, primar, Huniedărti a 5 

Nic. Muntean, inspector rural, Huniedâră, . . ... . > ..5.— 

Vasilie Dan, Mezotelegd . . .-. . cc. > 1:50 

: Ioan Bibescu, > 9 1:50 

Moise Micu, preot, Poiana Merulut e d 2 

loan Mandaii iunior, Dobrogea . . . „2. 2— 

Vasilie Domșa, protopresb., Orăștie, . . . . . . >  2.— 

George Babeș, preot, Sohodol. . . . . di 

Comitetul parochial al Bisericii din Braşov-Cetate a 

din fondul iubiților reposaţi . . . ea 2 40.— 

„Aron Gogonea, preot, Poiana Mărului... > 9 

Pomp. Dan, prof. Zărnești. . 2 

. Un anonim din Ungaria ... 2 100.— 

„ Iosif Vaida, Sinaia . o 5 

Ștefan Dobrean, Galaţ . 2 5 

.. Eman. Ungurcan, advocat, Timişră + add 

"Dr. L Mihu, Orăştie. .-. . „> 50.— 

Suma: fl. 1310.96



> 

> 

Mart, 

> 

> 

> 

17 n. 

23 n. 

27 n. 

ln. 

On. 

Transport . 

Societăţile de lectură ale studenţilor dela gimnas. 

și dela școla comercială, Brașov . 

Î. Hamzca, preot, Rișnov . d. 

» Cordianae, institut de bani, Fofeldea 

[. Maximilian, preot, Stupini 

Dna Balașa St. Blebea, Bucuresci 

Sofron Stan, Blaj . 
> Auraria<, cassă de_cconom., Abr ud 

lac. Zorca, preot, Vlădeni. 

G. Cârlan, notar > cl. 

>Parsimonia, inst. de cred. și: ccon. Bran 
> Sentinela < > > 2 > Satul noii 

> Economiac. 2 >. a Lugoș. 

> Scbeşana< po o > SS. Sebeș. 
>Doinac -. > > > > Câmpeni, 

„ >Detunata< > > > > Bucium 
Văd. Susana And. Murăşian, Brașov. -. . 

Andr.: Blaga, nepotul lui A. Murăşianu, Brașov . 

Familia Mocsonyi 

„Dr. Maximil. Popovici, chimist . 

»Miclule, cassă de împrum,, Poiana . 

|. Popescu, comerc,, Brăila .. 

Alexe Verzea, preot, Satulung . 

»Crișana<, soc. de econ. și cred., Brad . 

Direcţiunea instit. >Albinas Sibiiti 

Văduva anonimă, Brașov 

I. Broju, preot militar, Sibiiti . 

> Ardeleanac, instit. de cred. și econ., Orăştie . 

> Cassa de păstrarec, Săliște . 

Scarl. I. Parascheva, Ploesci . 

G. Gavrilescu, Ploesci 

Un anonim » , 

I. Christescu, Ploesci . 

Bucur Balcaș, > . 

Atan. Crăciunescu, Ploesci „, 

Un anonim , . . 
De. Nic. Calefariă, medic, Sălişte 

Suma: 
x 
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fl. 1310.96 

> 

> 

50— 
2 
5— 

5.— 
200.— 

9:48 
20.— 
-9:37 
5.— 

15.— 

400.— 
5.— 
5.— 

50.— 
60.— 
20.— 

10.— 
20.— 

9.46 
- 946 

2-37 
4'14.— 

5.— 

Ti 2841. 57



130 

“ Transport . fl. 2841.57 
1899 

“ April 29 n. Nic. Henţii, notar comun., Sălişte . . .. . fi. 5.— 

> > . ord. Roșca, primar, > a 5— 

>.» Dumitru Vulc, proprietar, 2 a 5— 
Mai 2n. G. Chelariu, prof. Brașov, la diua sa onomast. a 10.— 

> 3n. Petru I. Comşa, comere., Sălişte. . . e. > 50. 

> >. Nic. Maneguţiu, protopresb., M. Vașarheiit . a 10.— 

> Gn. »Fortunae, iinstit. de cred. și econ., Rodna v. .. >  5.— 

»  8n. G. N. Căciulescu, Bucuresci . . . 2 189% 

> > Dim. Z. Furnică, . >. NI a 948 
> -12n. »Olteanae, cassă de economii în Viștea de jos. . > 20.— 

> 130. N. Y.Z.. - „> —20 
> 16n. A. Vlaicu, director, Brasov, în loc. de serbarea 

dilei sale onomastice . .. . . a. . > 20— 

> > Vas. Orghidan, comere., Bucurescă . . . . . . . 2 10.— 

> > P. I. Gigurtu, Craiova. . .- a 4FT5 

Suma, intratelor: ÎL 3014. 96, 

„_adecă: trei mii patru-sbre-dece florini şi 90 cruceri. 

B. Eşite. 
1898 N 

Dec. 10 n. Timbru pe chitanţa de fl. 100 (donaț. Nica). . . fi. —32 

> 15n. Tipărirea 100 exempl. „Propunere p. masa stud. < | 

de V. Oniţii ... . 38 

“> 15n. Tipărirea 100 exempl. adrese cătră bănci 4 

> __ > 58 mărci post, ă 2 cr. pe epist. cătră bănci, . . > 116 

1899 - | . 
lan. G6n.  Spesele colindătorilor (Braşov). . . . . . > l7— 

aa > > (Zărnești) . . > 1010 

> On. Redacţia >Gaz Trans p. publicarea mulțămit publ, > 1'50 

> 2ln, > > -> > > > > > 1:50 

Mart. 15 n. Redacţia >Gaz Transe p. pubicarea concursului 

SN p.-masă ... > 850 

April 5n. Timbru pe chitanța de 400 [ (donaţ. “direcţ » Albinae 125 

> Prândul celor 20 şcolari la masă pe timpul dela 
16 Martie—30 April a. „> 180.— 

> 28n. Porto postal p. 2000 fi. trimiși ca depsit la Ar. - 

deleanae Orăștie . . . . . e 2 706 
Sum ; f. 223.99



131 

Transport . fl. 223:99 
A 

1899 : ! , 

Maiii 10 n. Porto postal p. 600 fl. trimiși ca deposit la 

- »Ardeleanac Orăştie . . ee a —389 
> .13n. Pentru vinul dat la Pasci la masă .. . ... 2 „2.— . 

> 16n. Dări de samă în »Gaz. Trans. . . .. . > -2.— 

„Suma eşitelor: d. 228:38 

_„Saldul cassei per 4/16 Maiu 1899: fl. 2786:58. 

. Din suma acâsta A]. 2600.— sunt depuși cu 6%/, la institutul » Arde/zana« 

- din Orăștie (libel nr. 3653/899), cr /. 18658 pentru trebuințele curente 

sunt depuși la filiala » A/ina> Brașov cu 4%, (libel nr. 12869/899.): 

6. Inaugurarea mesei studenților. 

Directorul gimnasial raportând conferenței profesorale comune” III. 

din 19 Febr. v. 1899 asupra resultatului pașşilor întreprinși în interesul 
mesii studenților, și ar&tând, că starea fondului la acel timp cra? de 

fl. 1340-85, a făcut o propunere positivă pentru punerea în ființă a mesei 

studenților încă în acest an școlar. 
Reproducem verbal. din protocolul conferenţei amintite propunerea -! 

și conclusul luat: 
»Dl director.avend în vedere. resultatul îmbucurător ce "l-ati avut 

pașii făcuţi în chestia mesii studenţilor pănă acum la publicul român, 

“propune ca deja în 13 Aartie vo. a. c. să se începă a, s? provede pănă 

“da finea anului şcol. curent 20 şcolari săracă cu prând gratuit; spre 

scopul acesta să sk publice în »Gazeta Transilvanici« “concurs pentru 
acele familii, care ar fi aplicate a da prând corăspundător pentru o re- 

munerație maximală de . 6. pe lună de cap; prânzul să consiste dintr'o 

supă de carne si rasol.cu sauce (s6ii mâncare grosă) saii o supă (nu de 

" carne) şi friptură sai tocană, €r Vinerea din mâncare de post. În timpul *: 

duratei concursului să petiționeze și. acei școlari, cari ar dori să bene- 
ficieze de prând gratuit. e | 

»Conferenţa. primesce propunerea și alege o comisiune* de 5 cu 

domnii: V. Oniţii, G. Chelariii, D, Făgărășanii, Ip. Ilasievici și G. Vătășanii 
însărcinându-o cu publicarea concursului necesar, cu alegerea locurilor și 

cu arangiarea modalităților de plasare. Tot-odată să hotăresce, ca şcolarii 

din -fiecare clasă sub conducerea profesorului de clasă să designeze dintre 

cei mai: vrednici şi săraci conșcolari câte 3 înși, pe cari să-i recomande 

"conferenței profesorale. a le acorda prând gratuit. e 
E .



Pe basa acestui conclus direcțiunca şcolară a dat în nrii 40 sqq. 

ai »Gazetei Transilvanicic următârea: 

Publicaţiune. 

Corpul profesoral dela șcâlele medii și superire gr.-or. române din 

Brașov a decis, ca din fondul mesei studenților să provadă cu prând pe 

timpul dela 15 (27) Martie pănă la 30 lunie v. 1899: 20 de şcolari 

săraci dela aceste șcâle. „Spre acest scop să escrie concurs pentru 

oferte deschise din partea acelor familii române din Braşov, cari ar dori 

să ofere pe bani prând la un anumit număr de şcolari. 

-  Terminul de concurs este pănă în 7 (19) Martie a. c. 

Doritorii ati să-și înainteze ofertele lor în scris în cancelaria direcțiunei 

 gimnasiuluă român, arătând: 

a) strada şi u-rul casel unde locuesc; 

| b) nzmărul şcolarilor, pentru câți ar voi să dea prând (cel puțin 

2, cel mult 10 școlari), 

e) ofertul de plată, ce reclamă pe lună pentru prând (ofertele, cari 

vor trece peste O Jl. pe lună, nu s€ dor lua în considerare). 

Prândul va consta: sei z) dintr'o supă de carne cu rasol și sauce 

(=—zos), sâit în loc de zos o mâncare grosă (Zuspeisc), sei 2) dintr'o supă 

simplă (nu de carne) și o friptură scii tocană, — așa- -dar totdeuna din 

câte dou& feluri de bucate. — Cantitatea de carne va fi cam 200 grame 

de câte un școlar. Pinca o dă tot oferentul. În dilele de Vineri mâncarea 

va fi de post. ă 

Braşov, în 20 Februarie v. 1899. | 

Direcţiune șcdlelor medii gr.-or. române, 
"Virgil Onitiu, director. 

* 

În urma aceste publicațiuni aii întrat pănă la terminul de concurs 

12 oferte la direcțiune, din cari 10 oferte cu fl. 6 de şcolar pe lună, 1 

ofert sub -fl. 6.—, &r unul peste fi. 6.— 

“Dupăce comisiunea profesorală exmisă a cercetat -mal de-aprâpe 

atât ofertele, cât și casele oferenților, a fost de acord ca pentru timpul 

din 16 Martie v. pănă în 30 lunii v. a. c. să plaseze 20 de școlari pe 

spesele fondului (ă 6 fl. pe lună) la următorii oferenți : la Dâmna Efrosina 

Rișnoveani 10 școlari, la D-na Elena Rîșnoveaniă 8 școlari şi la D-na 

“ Paraschiva Dariii 2 școlari.  Conferenţa profesorală din 8 Martie v. a. c. 

decide tot în acest sens, şi transpune comisiunci o listă de 33 elevi săraci, 

dintre cari comisiunca să alcgă pe. 20, cari vor fi mai seraci, stabilindu- . 

să ca normă numai atât:
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a) școlarii admiși trebue să aibă notă >Buuzde din moralitate; 

6) nota generală din studii trebue să fiă cel puţin »suficent«, 

Tot-odată conferența acesta a dat mandat comisiunci de 5 a face. 

tot ce crede de cuviință pentru punerea în fiinţă a mesei studenţilor cu 

diua de 16 Martie v. 1899.— 
* 

Comisiunea fondului înainte de tote a făcut o Învodlă cu cele 3 

gazde, Etă: 

| Învoi€la. 

(Dopusă în archica direcțiunii şcolare sub urul 303—1999/99.) 

Subscrișii în chestiunea mesei! studenţilor am făcut următârea în- 

voidlă : 

1. Dâmna Paraschiva Dariu primesce la masă (pentru a le da prând) 

2 (doi) școlari, Dâmna Efrosina Rișnovean primesce 10 (dece) școlari, cr 

Dâmna Elena Rișnovean primesce 8 (opt) școlari. 

II. Condiţiunile prândului sunt acele stabilite în concursul publicat 

în >Gazeta Transilvanicie, pe care numitele. Domne le primesc întocmai. 

II. Plata va fi de fl. 6;— de școlar pe lună. - 

IV. S& va începe cu darea mesei Marţi în 16 Martie v. a. c- 

V. .Prândul în fiecare di va trebui servit la 12 şi !/, Gre. La masă 

şcolarii vor rosti și înainte și după masă câte o rugăciune anumită. 

VI. În cas că vr'un şcolar e bolnav, are dreptul să trimită însuși 

pe cincva, ca să-i. ducă. măncarea acasă. 

VII. Dacă vr'un şcolar dela masă vrea să plece din Brașov pe una 

sei mai multe dile, are să anunţe cu 3 dile înâinte atât pe gazda mesii, 

„cât şi direcțiunea școlară, pentru ca să fiă trimis alt școlar sărac 

la masă. ! 

„VIII, La şcolarii dela D-na Efrosina Rișnoveanu și dela D-na Elena 

Rișnoveanu unul dintre școlari să va numi conducttor al. celorlalți 

"(şef de masă), care are să porte tâtă grija de ordine la masă şi să scie 

totdeuna să raporteze direcțiunei şcol. despre cele ce să petrec acolo. 

.. IX. Observăm că în săptemâna patimilor școlarii ai să capete tâtă 

săptămâna mâncare de post. 

__X. Plătirea să va face din partea direcțiunii şcolare în mod decursiv” 

și anume prima plată la finea luncă Martie v. a. c. 

XI. Atât dâmnele, cari dait masa, cât și comisiunea fondului își 
gr
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reservă dreptul, resp. sunt datori —în' cas, că nu le-ar mai conveni punctele 

"acestei învoeli din motive binecuventate, — a abdice cu 15 dile înainte. 

Braşov, în 11/23 Martie 1899. 

Comisiunea fondului: 

Virgil Oniţiit m. p. 

- 4p. Masievici m. p. 

G. Chelariit m. p. 

D. Făgărășianii m. p. 
G. Vătășanit m. p. - 

Paraschica Dariu m. p. 

Elena hișnodecanii. m. p. 

Efrosina Rîșnovcanit m. p. 

* 

Directorul şcâlelor în numele comisiunii de 5 a stabilit disposiţiunile 

de ordine ale mesei studenților, cari s'ait publicat celor pe cari îi privesce 

și cu diua de 16 Martie v. 1899 sai pus în praxă. Reproducem aci în- 

tocmai aceste: 

Disposiţiuni de ordine pentru masa studențţiler. 

.1.) La fiecare masă va fi un șef de masă dintre studenții mesei, 

eventual un subșef (carel subtitue pe primul în cas de lipsă și-l va fi de 

ajutor la susținerea ordinei la masă). 

2) Seful și subșeful de masă sunt responsabili pentru... ordinea la 

masă și pentru executarea consciențisă a tuturor disposiţiunilor direcțiunii 

și a gazdci. Toţi elevii dela masă aii să asculte și să s& supună la masă 

necondiționat disposiţiunilor lor. Drept de-a pedepsi nu ai, ci ati datorința 

a face inmediat ar&tare la direcțiunea școlară în contra renitenților. 

Toţi școlarii dela masă ai să st porte cu cuviință și stimă față cu 

șefii mesei, cât și față cu gazda. 

3.) Şefii meselor raporteză în fiecare lună de 2-orf la direcțiunea 

școlară despre mersul mesci, purtarea școlarilor şi eventualele observări 

sai dorinţe ale gazdelor sai ale elevilor.. 

4. Tot ci designeză ordinea celor cari aii să spună dilnic rugăciunile 
prescrise înainte și după masă, și grijesc ca fiecare elev să fiă împărtășit 

de cuantul necesar de bucate. 

5.) Dacă vr'un școlar dela masă are de gând să absenteze din 

Braşov, fiă în ferii, fiă în concediii, are să anunţe cu cel puţin 2 dile 

“înainte pe șeful săi de masă, care va comunica acesta îndată gazdei și 

direcțiunii școlare; €r direcțiunea școlară va trimite pe timpul absenţii 

respectivului alt școlar sărac, ca să-l ia locul pănă la rentârcere.
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6.) Şcolarul impedecat prin bslă are dreptul de-a trimite pe timpul 
mesii pe cineva să-i aducă mâncarea acasă la cuartirul 's&ă, i 

7.) Timpul mesci este precis 12 și 1/, 6re la amedi. La 6ra acesta | 
-să începe prândul fără considerare dacă sunt toți de față sai nu. Cei 
cari vin_ mai târdiii își capătă prăndul, când vin. După 1 Gră şi 1/, nu 

să mai dă prândul nimărui nici chiar în cas de motivată împedecare. 

i) Înainte de ce sar aședa şcolari la masă precum și la ridicarea 

mesei aii să rostâscă câte o rugăciune. 

9.) Rugăciunea dinainte de masă va fi »Tatăl nostrus, (în timpul 

de după Paşci pănă la Înălțarea Domnului: „Christos a înviat“) — 6r 

rugăciunea de după masă va fi acâsta:: 

> Mulţămim ie Christose, Dummnedeul nostru, că ne-ai săturat pe noi 

de bunătățile Tale cele pămeutescă: nu ne lăsa pe noi lipsiți nici de. 

ceresca ta împărăție, ci precum îu mijlocul învățăceilor teă al venit Mântur- 
itorule pace dându-le lor, dino şi la noi şi ne mântuesce pe noi, cr pe 

binefăcătorii mesel acesteia, vii. şi tor, Ță, fomenesce-i Domue întru înt- 

părăția Ta. — În numele Tatălui şi al Fiiului şi al Sf. Duh. Amin l< — 

10). Rugăciunile să rostesc “pe rind în fiecare di de alt şcolar. 

11.) Elevul, care nu st supune de bună voie disposiţiunilor de-a -aci, 

va.fi brevi manu îndepărtat dela masă, va fi lipsit de beneficiul prândului - 

și să va înlocui de cătră direcțiunea școlară cu alt școlar sărac, 

E i 

„ Şolariă admiși la masa studenților în acest an școlar. 

o Joan Șortau, gr.-or. școlar de cl. VIII. gimn. 
. (din Sohodol, comit. Alba de jos), 

Zoan Damian, 
(din Herţegani, comit. Hunied.) 

n » » VII.. » 

Iovian Moldovan, great, ş » - » 
(din Șinca vechiă, comit. Văgăraș), 

Avram Îmbroaue, gr-or. 
(din Coșteiă, comit. Timiș), 

Joan Căldărea, 
(din ZErneşti, comit. Făgăraș), 

a
 

_ Vasilie Cucu 
(din Ucea de jos, comit. Făgăraș), 

Nicolae lie, 
(din Zărnești, comit, Făgăraș), 

IV.



Samuil Urian, . gr.-cat., școlar de cl. IV, gimn. 
(din Vad, comit. Făgăraș), 

Alexe Sulică, BO pp UL 
(din Turcheș, comit. Brașov), : 

10. Dumitru Serbu, a 3 > IL 
(din Derste, comit. Brașov), 

Valeriu Florea, a „LL » 
(din Brașov-vechiii, comit. Brașov), ” 

Nicolae Crăciuu,  grecat, . pi „IL. comere: 
(din Tohanul vechiii, comit. F ăgăraș), - 

„George Alăciucă, _ Şr.-0r,  » a » 
(din Brașov, comit. Brașov), - . 

Grigore Domilescii, 2 x pe Il » 
(din Valea-Bolvașniţa, comit. Caraș-Severin), . 

15, George. Munteanu, "great, a „Il po 
(din Lissa, comit. Făgăraș), NE : ” 

Emilian Lupea, - gr-or., » a » 
(din Sărata, comit. Făgăraș), 

| Radu Odor, ŞI-0r 3 „MAL. reală 
- „(din Turcheș, comit. Brașov), - IN 

Nicolae Țirea, > » 2 n 
(din Braşov, comit. Brașov), - 

AS Joau Ţlie, Li x p - x 2 
(din Zărnești, comit. Făgăraș), “ 

20. Joan Maftei, . » x „Il x 
(din Paloș, comit. Târnava mare), - . 

Ei * 
% 

În diua de 16 Martie v. 1899 s'a inaugurat masa studenților. 

În diua acesta comisiunea fondului a condus pe elevi impărțindu-i 

la cele 3 mese, luând disposiţiunile de ordine la faţa locului și asistând 

pănă la sferşitul prândului. Tot comisiunea săvârșesce înspecţiunea la masă 

şi de atunci încâce. | 
: * 

Astfel dar idea filantropică a corpului profesoral, mulțămită intere- 

sului peste tâte așteptările de cald al publicului românesc, trup sa făcut. 

Modalitatea plasării mesei studenților în 'case private la tot casul o 
” ._. . . . v . a N * a bi 

privim ca fiind provisorică și pănă atunci nu vom pute considera che- 

stiunea mesei. studenților ca deplin resolvată, pănă când ca nu va fi plasată .. 

întrun local anumit în apropierea șcâlei și în ochii tuturor binefăcătorilor 

ce s'ar interesa de ca. |



137 

Er scopul acesta "1 vom ajunge, îndată-ce Biserica Sft-lui Nicolae din 
Scheiii (Brașov) ne va pune la disposiţie spre acest scop casa din curtea 

șcâlel comerciale, — un lucru pe care "l așteptăm cu legitimă speranță. 
“Astfel masa studenţilor va ajunge o instituţie de binefacere de primul 

rang și dacă sprijinul publicului românesc va continua a s& manifesta 

cel puțin în acecași proporție ca pănă acum pentru ca, — atunci în fine 

vom ajunge să ne realisăm si proximul ideal, pentru care masa studenţilor 

este de fapt numai o pregătire: —să ridicăm un internat mare de băieți, 
cea mai ardentă dintre necesităţile nâstre şcolare. | 

, . 

Şi acum după-ce am dat sâmă bunului public românesc despre 
modul cum am chivernisit obolul ce ne-a dat, după ce am arttat căile 

pe cari am mers, pentru de-a traduce în fapte vii niște dorințe vechi și 

ideale abia nădăjduite, dupăce am indicat ţinta la care tindem, şi spre 
care fără şovăire alergăm, — ni-s& impune cea mai plăcută dintre datorinţe: 

datorința de-a mulțumi din inimă acestui public românesc pentru în- 

suflețirea caldă cu care ne-a sprijinit în acțiunea nâstră.  Mulțămim deci 

tuturor binefăcătorilor mesci studentilor, căcă sprijinul ce "l-am primit dela 

„denșii, este de natură a ne oţeli în munca fără preget pentru idealele ce 

ne-am pus, dovedind clar, că aceste ideale sunt isvorite din sufletul aceluia, 

pentru care muncim, din sufictul neamului românesc. : 

Încheiăm aceste rînduri cu cuvintele simple dar atât -de elocuente, 

cu cari dilnic școlarii noștri săraci își ridică glasul lor rugător cătră 
„cerescul Părinte: Ă 

a ss. Er fe dinefăcetorii. mesei acesteia, Dil şi 707 i, Ponmenesce-i 

Domne întru împerăjia Ta. — ' 

Notă. — În momentul puncrii sub presă a acestor pagini aflăm cu 

plăcere, că comitetul bisericii Sf-lui Nicolae din Scheiii (Brașov) a decis 

să dea pentru masa studenților anual suma de fl. 400, ce-i sa cerut.
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COANTATĂ 

la serbarea, jubilară a gimnasiului român din 

„Brașov. 

IL. 

Cu inima fevbinte 

| Copii, să ne-adunăm 

Pa moşilor morminte 

Cu flori să meununăm, 

Căci ei ne vicdicură. 

Acest măreț alter, 

Sciinţei închinânulutl. 

„Pe vecă făvă hotar? 

1»



II. 

: cufundat în întune ec grei gemea un vechiă popor” ; : 

„Țule greu er trecutu-i, viitovu-ă neg a nor, 

Când, «l, când pute-ca bictul să ucă scape de-al scă chin? 

Când Luci-ca cerul aspru pentru densul nui senin ? 
- N 

III. 

“0 voce). 

Cu cvmele sciinţei 

Incă mintea tu,» 

Pau siugyuvă, Române, 

Diu chin te va scăpa? 

Du gingaşelor. Muse 

Inclţă sfint altar 

Și ele alunge-ior 
Din pept al teă umuv? 

IV. : 

Cu braţ ccujos veniţi, copii, 

Un templu să clădlin 

Și mândru când tt străluci, 

Sciinței sl sfinți ! 

Aduceţă stânci, aduceți tur, 

Zidiveca so devin 

Și Meeselor maveț altar o 

Cu drag să vidicăn ?



V. 

Iata tema plul se încă fualuic, man 1 căt nori 

Pe «lt aduceţi jevtfe, puneţi leu i, peneți floră 

Pi în sânu-i se aprinde al sciinței Joc divin 

Rade mâne de Demiuă înpreju se vavsă lin. 

[vă . 

Românași din petru aighiunrăi mulți le pragul luă svsesc, 

Mintea lor şi-o Doninză, înimileşi încăldese, 

Tată vremea se strecâră, cresce-ul «miilor şirag ; 

Templul nostru stă puternic, Muselel pricesc cu drag? 

VI. 

Cevescule Păvinte, 

_Genunch ii noi plecăni, - 

So rugă prea fevbinte 

* La troneţă îndreptăm, 

Tu, Done, odihnesce 

Pe-că noştri bună strămoșis 

Tu ceri ît primeste, 

Rugemu-ne pioşă 7 

E templul nostru ține 

Cu dreptu tu II ZICA 

De viscole şi vele 

Să fie neatinse
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„De bine fă&l să fie 

Un -uesecuat icon, | 

In ceci să Dumineze 

„Al nostra scuaa popor. 

„Ascultă vuga ndstă, 

Putevuic Dummnedeii, 

Că îm veci noi Iduda-com 

Prea sfânt numele TEă 7 

2. Pârseaunu, 
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nâstre medii. | _ 

Istoricul și Programa generală 

a serbărilor nâstre jubilare. 

" Conferenţa profesorală a exmis incă în anul școl.trecut o comisiune, 
"care să presinte la începutul acestui an şcolar un proiect ținut în principii 

generale pentru serbarea demnă a jubileului de 50 de ant a gimnasiului 
nostru. | a o _- a ” 

__ Comisiunea exmisă. (A. Bârscanu, D. Făgărășianu și G. Chelariu) a 
presentat Conferenţăi prof. comune din 24 Sept. v. 1899 următoriul raport: 

Onorată conferență ! 

Întrând în anul al 50-lea al esistenței gimnasiului nostru, matca, 
pe lângă care sati grupat apoi și celelalte școle, în serviciul cărora ne 

aflăm, este timpul suprem, ca să ne cugetăm la, chipul, în care să serbăm 

implinirea restimpului de 50 ani dela, înființarea celei mai vechi din şcâlele 

A ţine o asemenea serbare jubilară ne obligă atât pietatea, ce trebue 
să o avem faţă cu trecutul șcâlelor n6stre, cât şi interesul bine înţeles al 

acestor şcole, de dre-ce la astfel de ocasiune să pote constata: mai bine, 
ce s'a lucrat la șcâlele nâstre în timp de-50 de ani, în ce stare să află: 

, 

şi îndrumare pentru lucrările niâstre viitâre. 
aceste șcâle de present, și tototlată o astfel de serbare ne pâte da indemn 

Este intrebarea însă, câzd să să serbeze acest. jubileii și caz ar fi 
mai bine să să întocmâscă acestă sărbătore? 

Cu .studiarea acestor întrebări am fost însărcinați de, conf. prof. 

comună, ținută în 14 Maiti.v. a. c., şi în următârele ne luăm voie a 

present gnor. conferențe propunerile nâstre în- acestă privință. , 

Il. |n ceea-ce privesce fijupul, în care să st țină serbarea jubilară, 

părerea comisiunei este, că. ocasiunea cea mai potrivită pentru ţinerea 

acestei serbări ar fi încheierea anului școlar, în pare am întrat. Cu diua 

de 29 Iupie a. 1900 să împlinesc în adevăr 50 de ani, de când gimnasiul 

"nostru să află în funcțiune, și afară de aceea comisiunea crede, că la 

finea anului școlar, când munca școlară e terminată, să pote întocmi cu 

mult mai bih& o serbare ca aceea, despre care e vorba, decât d. e. la: 

începutul anului școlar viitor, când cu greii sar put6 face pregătirile 

gimnasiului nostru, comisiunca având de o. parte în vedere pietatea da- 

de lipsă. - i | 

"11. Cu privire la modul, în care să st serbeze amintirea deschiderei 

. 

1a 
Î. 

+
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torită trecutului şcâlelor nostre, 6ră de altă parte, credend, că va fi ce 

folos a s& pune faţă cu acest trecut de 50 de ani starea, în care să află 

de present “institutele nostre! de învățământ, este de părere, că afară de 

însăși serbarea jubilară, să s& -pregătâscă pentru acâstă ocasiune: 

a) Uu istoric al celor şo de ani din trecutul gimnasiului nostru, Care 

istoric să va publica în Anuarul școlelor mediă, şi care va ave să cuprindă: 

.) Istoricul înființărei gimnasiului, pe, basa datelor autentice, păstrate în 

archiva şcolară și în archivele bisericilor, care susțin șcâlele nostre, 

-2) Fasele principale, prin care a trecut gimn. nostru și șc6lele surori, 

“împreunate cu dânsul, până în present. 3) Organisaţiunea internă a şcâlcă 

(planul de învățământ, modul de recrutare al profesorilor, mijlocele de 

învățământ etc.) în decursul celor 50 de ani. 4) Frecuența școlei în de- 

cursul acestui timp (numărul școlarilor în fie-care an, ţinuturile din căre 

aii venit ci, naționalitatea și confesiunea lor). 5) Corpul profesoral și lu- 

crările literare,-scientifice sei artistice ale membrilor să. . 

b) O exposițiune a mijlocelor de învățământ folosite de present la 

şcâlele nâstre, precum și a desemnurilor și a lucrărilor de peste. an 

(1899/900) ale școlarilor,-și eventual a publicaţiunilor diferiților profesori, 

cari at funcționat la șcâlele nâstre în decursul celor 50 de ani. 

Insăși festivitatea jubilară comisiunea crede, că ar fi bine să se 

ţină în diua de încheiere a anului şcolar "1899/900 și să constea dintro 

serbare școlară, (disertațiune festivă, cântări etc.) împreunată cu premiarea 

şcolarilor distinși, — ambele precese de servicii divin: și urmate de o 

masă comună, la care vor lua parte membrii corpului profesoral, ai Eforici 

şcolare și Gspeţii . învitați la acestă serbare (foştii elevi ai gimn. nostru, 

și prin delegaţii lor: șc6lele medii din loc; ședlele medii române și insti- 

tutele teologice-pedagogice române gr. or. din patric, consistâriele române 

gr. or. din patrie): În prediua festivități jubilare s& va face din partea 

profesorilor și a' “elevilor pelerinagiă la mormintele întemeietorilor şi ale 

principalilor ajutători ai șc6lelor nâstre, precum și la mormintele pro- 

fesorilor r&posaţi și înmormântați în Brașov, și aceste morminte să vor: 
încununa. De 

La cas, când onor. conferență află de bine a întra în: vederile co-. 
misiunei, ne luăm voie a face următorele propuneri: 

1) Onor. conferență având în vedere scurțimea timpului să bine- 
“ voiâscă a designa 4 scă cinci din membrii săi, cari să fie însărcinaţi cu 
lucrarea celor 5 capitole din istoricul gimnasiului nostru. | 

2) Să întrevie prin direcțiunea șcâlelor medii la onor. Eforie școlară, 
la onor. comitete ale bisericilor conproprietare, ca acestea să binevoidscă 
a pune la. disposițiunea comisiunei de mai sus archivele lor pentru stu- 
diarea.. istoricului gimnasiului, începând dela primele pregătiri pentru 

„înființarea lui. - i - _ 

'3) Să binevoiâscă a alege o comisiune, care să îngrijâscă de cu 
vreme de pregătirea exposiţiunei mijlâcelor de învățământ și a lucrărilor 
școlarilor şi profesorilor, despre care s'a făcut amintire. mai sus:
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4) Să 'binevoiâscă a alege o a treia comisiune, care la timpul săii 
să ia măsurile de lipsă pentru festivitatea jubilară dela finca anului școlar, 

5) Comisiunile de sub 3 și 4 să vină la una din conferențele comune 
proxime cu propuneri positive în ceea-ce privesce spesele împreunate cu” 
lucrările încredințate îngrijirci lor și cu modul de acoperire a acestor spese, | îi 

ES +. 
t 

Corpul profesoral s'a ocipat cu chestiunile puse de 'cormisiunea 

exmisă în mal multe conferenţe. : 

În special, conferența profesorală din'1 Octobre v. 1899 a decis, 

ca monografia istorică a gimnasiului și a șcâlelor nostre centrale, care va 

ave să fie momentul principal al jubileului nostru, să fie încredințată unei 

singure persâne, care să să pâtă ocupa până la finea anului școlar ex- 

clusiv cu acestă lucrare. . 

Conferenţa profes. din 9 Octobre v. 1899 a însărcinat cu acâstă 

lucrare pe D | prof. al șcâlci comerciale Andrei Bârseanu, pentru care 

Direcţiunea şcolară a exoperat dela "Vencrabilul Consistoriii un concediu” 

până la finca acestui an școlar spre scopul claborării pzoragrafiei istorice 

a șcâlelor nâstre. Spre înlesnirea D-lui. prof. A. Bârscanu sai angajat 

ca ajutători, îndeosebi pentru colectarea datelor statistice din archiva di- 

recțiunii școlare, D-nii profesori: N. Puican, A. Ciortea, G.  Vatășan, 

„P. Roşca, Dr. St. Stinghe şi N. Sulică. 

În cele din urmă atât cor pul profesoral cât și Onorata Eforie. școlară 

at exmis câte o comisiune din sinul lor, cari într'o ședință comună, 

ținută la începutul lui April v. 1900, a fixat cadrele festivităților jubilare 

în mod definitiv. Si | 

Etă punctele stabilite și primite ulterior atât de Eforia școlară 

„cât și de conferenţa profesorală (28 April v. 1900): 

1) În principiu să hotăresce, ca festivitățile fubilare să se țină strict 

în cadru şcolar. 

2) Monografia istorică a - scdlelor să va: tipări în 1000 exemplare 

pe spesele Eforici şcolare. - 

3) În prediua Sftului Petru (atiercurt în 28 Iunie 9. 1950) se 

za oficia parastas festiv în memoria prăfesorilor şi binefăcetorilor decedați 

ai şcolelor, în biserica Sf. Nicolae din Partea preoților ambelor parochii 

proprietare a şcălelor. - . o 

După parastas să va face pn -ocesiune la ciinitere, uude se zor încununa 

cu flori oil de cătră şcolari mormintele profesorilor şi a binefăcătorilor. 

1a+
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veposaţi, avînd câte unul din profesorii actuali să rostescă în fiecare 

cintirim un mic discurs acomodal. - 

4) În. diuă „de Sân-Petru "să za oficia servicii divin festiv de 

mulțumită” în biserica Sf. Nicolae. De-aci să va purcede la ȘcolĂ, aude: 

în sala festivă să vor rosti discursurile ocasionale şi se vor împărți pre- 

miile la şcolarii distinși. Corul şcolarilor va cânta un îmn festiv. | 

La festivitățile acestei dile vor fi învitaţi a participa în mod oficial: Emi- 

nența Sa D-l Arhiepiscop şi Metropolit, Venerabilul Consistoriii archidiecesan, 

Preaonor. "Oficiu protobresbiteral al Brașovului, autoritățile bisericesc și 

școlare gr. or. române din Brașov," Reuniunile române din Braşos, Zote 

școlele medii şi superidre din Braşov; cr prin trimiterea programului 

jubileului vor fi avisate şi celelalte școle medii şi superidre româite din patriă. 

3) Cu ocasia, jubileului să va aranja îni edificiul şcolei o ezxposifiune 

școlară, care să va extinde asupra mijlocelor de învețămeut, a productelor 

diterare . ale corpului profesoral, a monumentelor istorice, cari privesc 

trecutul şcolelor nostre, 
6) Reuniunea română de cântări din Braşov va fi rugată, ca în 

sara dilet de Sân-Petru 1900 să aranjeze un concert în onorea ospeților, 

cari sE vor întruni pe atunci în Brașov. 
Pe 

ENE 

Conferenţa profesorală din 28 Aprilie v. 1900 a exmis 3 comisiuni 

din sînul săi, cari în cadrul acestor puncte fundamentale în conţelegere 

cu Direcțiunea șcâlelor să îngrijescă de executarea. în detail a programului: 

Comisiunea I (pentru aranjarea festivităţii din 28 luniu va: V. Goldiș, . 

I. Socaciu, 1. C. Panţu, Dr. C. Lacea, G. Vătășan, Dr. St. Stinghe și 

P. Roșca. 
Comisiunea II (pentru pregătirea și aranjarea festivități! din 29 

luniu v.): G. Chelariu, A. Vlaicu, Dr. Il. "Bunea, N. Bogdan, G. Dima, 

Ax. Banciu și Nic. Sulică. - 
Comisiunea III (pentru aranjarea exposiţiunel şcolare): L. Nastasi, 

G. Chelariu, D. Lupan, Dr, losif Blaga, D. Făgărășan, A. Bârseanu, 

Ip. Îlasievici, A. Ciortea, A. Percea. - - 
* 

* 

Din monografia istorică a șcdlelor nâstre scrisă de D-nul prof. 

A. Bârseanu, care va apărea cu finca acestui an școlar ca un op de sine 

şi care sperăm că va fi cel mai frumos monument comemorativ al jubi- 

leului nostru de 50 de ani, reproducem în cele următore și noi partea, 

care tractiză despre înfiintarea gimnasiulul şi a primilor 10 ani de ezi- 

stență ai lui. 

% 
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| INFIINȚAREA ȘCOLELOR CENTRALE. 
PRIMUL DECENIU DIN VIAȚA ACESTOR $COLE. 

(1850—1860) | 

| -— Reproducere din opul ce st află sub presă »/soria şco/elor 

centrale române din Braşov< de A. Bârseanu. — 

Anul 1848 este un an epocal pentru multe din poporele 
Europei; pentru Românii de sub corâna S-tului Ștefan el încă 
are o deosebită însemnătate În anul acesta se manifestară pă- 
rinții noștri pentru prima ră ca un element etnic ajuns la cu- 
noscinţa de sine; acum pentru prima Gră, în memorabila adu- 
nare dela Blaj din 3|15 și 4|16 Maii 1848, își arătară Românii 
în “faţa lumei întregi durerile lor, dorinţele și aspiraţiunile lor; 
acum pentru întâia Oră își creară și ci un program politic, pe 
care erai gata a'l apăra chiar și cu preţul vieţei lor. 

Nici chiar în momentele acelea supreme însă, în care era 
vorba de esistența sei neesistența lor în viitor, Românii nu d&- - 
dură uitării interesele lor culturale, convinși fiind, că cultura este 
stâlpul cel mai trainic, pe care se razimă viitorui unui popor și 
astfel în programul votat în adunarea dela Blaj în diua de 4|16 
“Maiu 1848 întâlnim ca una din cererile cele mai de căpetenie 
ale Românilor . punctul al 13-lea, în care se dice: «Națiunea 

română cere înființarea șcâlelor române pe la tâte satele și ora- 
'șele, a gimnasiilor, institutelor militare și technice și a semina- 
riilor preoţesci, precum și -a unei universităţi române, dotate din 
cassa statului în proporţiunea poporului - -contribuent, cu dreptul 
deplin de a'și alege directori și profesori, și de a sistemisa în- 
ve&ţăturile după un plan școlastic, și cu libertate de a învăța 
(docere)» %) 

| *) Vedi: Bariţii — Părţi alese din istoria Transilvanici. Vol. IL. Sibiiă 1890,. 

pag. 123 și 124.
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Necesitatea de a ave 6meni bine pregătiţi în privința cultu- 
rală se simţi la poporul nostru în modul cel mai imperativ atât 
în decursul" frământărilor și- turburărilor din anii 1848 și 1849, 
cât și pe timpul reacțiunei, ce urmă după acești ani epocali. 
Din causa acesta după pacificarea ţării dorinţa cea mai ferbinte 
a Românilor din Ardeal și din Ungaria era, să'și ridice cât mai 
curând diferite institute de cultură, în care să'și pâtă pregăti o 
generaţiune luminată, capabilă a purta în viitor lupta pentru: 
asigurarea esistenței naţionale. În numerâsele petițiuni, ce le 
adresară . conducătorii poporului nostru noului domnitor după 
încetarea r&sboiului civil, se face în continui amintire de lipsa 
cea mare, ce o simt Românii, de școli, și se cer'cu insistenţă 
ajutore din partea statului pentru cultivarea poporului român, ce 
zăcuse atâtea vecuri în robie și în întunerec. - 

- Românii brașoveni aii fost intre cei dintâi, cari ai înţeles - 
însemnătatea cestiunei școlare și . cari ai stăruit îndată după 
restabilirea păcii pentru organisarea învețămentului în tote păr- 
ţile locuite de Români. Astfel. îi vedem pe membrii parochiei 
din cetate dând deputatului lor, care avea să ia parte la so- 
borul diecesan, conchemat de Șaguna în Sibiiu pe diua de 
12]24 Martie 1850, un program complet pentru organisarea bi- 

- sericei române răsăritene - din Ardeal și Ungaria, și în deosebi 
pentru întocmirea învEțămentului în satele și orașele cu popu- 
laţiune românescă. Observ aici, că multe din punctele cuprinse 
în acest program, la alcătuirea căruia se observă forte bine in- 

fluința lui Bariț, s'ai realisat mai tâdiu în «Statutul organic» 
şi în celelalte întocmiri ale bisericei române r&săritene din Re- 

gatul Ungariei. | . 

Pe timpul acesta protopopul |. Popasu nu era în Brașov,. - 

ci se afla în Viena împreună cu alți fruntași români, pregătind 

o nouă rugare, care avea să fie așternută tinărului domnitor în 
favorul poporului român. Îndată-ce se întârse acasă însă (în 
Martie 1850), el nu zăbovi un singur moment a relua firul în- 

"trerupt prin turburările: anilor 18489 și a se interesa cu cel 
mai mare zel de causa școlară, căci iată ce convingere: își câș- 
tigase dânsul în decursul sguduirilor din cei doi ani memorabili 
și în decursul - îndelungatelor călătorii, ce le făcuse la Viena și 

Innsbruck pentru asigurarea drepturilor poporului român : Sin 

gura garanție a tuturor drepturilor naţionale,« dice dânsul în
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ședința representanței dela biserica Sf. Nicolae din 19 Aprilie 

1850, »suuț și vor fi bărbații națiunei române credinciosi, de- 

săverşiți prin școli și - înzestrați cu sciinfe' solide, cari numai în 

scoli se pot forma de cătră națiune după /ipsele ci.« 

În conformitate cu ăcestă convingere a sa el și începi ime- 
diat a lucra. Şc6la comună proiectată. în a.-1844 de represen- 

tanțele celor două biserici române din Brașov trebuia neapărat 

să se realiseze, acuma însă nu numai ca șcâlă primară centrală, 

ci ca șcâlă normală, împreunată cu un gimnasiii românesc de 
legea răsăritenă, care avea să fic susținut, «până la o organi- 

sațiune comună a şcolelor și înzestrarea acestora din partea 

stăpânirii,» de cele două comune bisericesci înfrăţite. 

Lipsa unui gimnasiu românesc în părţile sud-ostice ale 

ţerei se simţia cu atât mai tare, căci în urma relațiunilor celor 

nouă, înaugurate în decursul anilor 18489, Românii nu mai 
erai! eschiși dela viața politică ca mai'nainte, ci puteai să ia 
parte. şi ei, ca-tâte celelalte popsre, la conducerea intereselor 
comune. Copiii de Român puteau să învăţe la ori-și-ce școlă, 
și deveniți maturi, decă erau înzestrați cu pregătirea necesară, 
puteai să obțină oră și ce funcțiune publică, se puteai aplica la 
ori și ce ocupaţiune, fără să mai fie: incătușați ca până acumă. 
de diferențele sociale, fără să mai fie opriţi de zidurile puter- 
nice ale breslelor. 

Încă în ședința din 19 Aprilie v. 1850 amintită mai sus 
Popasu propune representanţei dela Sf.. Nicolae, ca împreună 
cu fruntașii români din cetate să ia măsurile de lipsă pentru 
inființarea unui gimnasiă, «în care să se adune toţi tinerii ro- 
'mâni, cari acum umblă fără a pute continua studiile» și anume 
acest gimnasiu să se și deschidă în tâmna-a. 1850, 

Representanţa bisericescă și primesce în principiu propunerea - 
zelosului protopop. şi decide a se angaja cu acoperirea părţii 
celei mai mari a cheltuielilor impreunate cu susținerea” proic- 
ctatului gimnasiă, cu condiţiune însă, ca și biserica din cetate să 
ia asupra sa o parte cor&spundătore din cheltuieli, mai departe 
să se facă colecte și în districtul Brașovului, și în fine, ca totă 
întreprinderea plănuită să afle consimțământul episcopului Andreii 
Șaguna. 

. De-abia trecură. câte-va dile, și în-28 Aprilie v. neobositul 
protopop şi conchemă o consultare a representanţilor bisericci
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din cetate, la care luară parte și Gheorghe Bariț, împreună cu 
profesorul dela gimnasiul catolic din Braşov Iacob Mureşianu, 
„ca- bărbaţi de șcâlă. Cei adunaţi primiră cu toţii ideea vrednicului 
protopop și luând în considerare prescrierile paragrafului 3 din 
noul plan de organisare a gimnasiilor și a șclelor reale din 

„. Austria, îndată se și cugetară la cheltuelile impreunate cu sus- 
ţinerca unui gimnasiu inferior cu patru clase și la modul, cum. 
Sar puts acoperi aceste cheltuieli. 

Representanţa dela Sf. Nicolae făgăduise 2160 fi. “(în șe- 
dința din 19 Aprilie fusese vorba de 2620 fl.) anual, representanţa 
dela capela Sf. Adormiri era gata să dea din partea sa 500 fl. 
pe fiecare. an, »până la timpul, când acest gimnasiu ar fi ajutat 
scu de cătră stat s6u chiar de cătră națiunea română « Până 

“la suma de 3660 fl. m. c., cât se socotia, că ar costa pe an 
susţinerea unui gimnasiu cu + clase și cu 7 profesori, precum 

„Și a şcolei, normale, mai lipsia încă suma de 1000 fi. 

Îndată se. şi aflară între cei de faţă câți-va bărbați, cari 
se obligară a împlini din pungile lor pe timp de 10 ani diferența 
de.1000 fl m.c. 

Aceşti generoși bărbaţi erau: 
Joau Iuga, care oferi: anual câte 100 fl. (»insă îi numeră 

- înainte pe toți 10 ani, adecă .:. . . . . LOOOA. 9. 
Vasilie Lacea . . . . ... anual “ 100 « 

Rudolf Orghidan . ... . .. < 200 « 
Wicolae Tec . e 100 « 
Gheorghe Juga .-. . . . . .  « 100 « 
Bucur Popp . . . . 100 « 
Vlad Perlea . . . . e 50 « 
Gheorghe Wica . a 50 
Toma Vasiliu (preot) . . . . « 25 « 
Gheorghe loan și fii . . ...  « 200 « 
Damilr a Mremie. a. 20. « 
Jacob Mureșianu (profesor) . „a 10 

„lată dovada cea mai lămurită, că setea de cultură pătrunsese 
-_adenc în pepturile Românilor braşoveni şi că că eraii gata să 

aducă ori și ce jertfe pentru înfiinţarea gimnasiului, a cărui lipsă- 
se simţia așa de tare!: 

Tot în consultarea din 28 Aprilie se decise adunarea unui 
fond școlastic, »care. se va compune: 1) din taxele școlarilor, 

.
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2) din colecte, 3) din legaturi (diate), 'cum “și din alte venituri, 
„ce s'ar întâmpla. Scopul și menirea: acestui fond va fi a mai 
adauge după trebuință vre o catedră de profesor, a închiria 
“încăperi pentru studenți, a mai înmulţi lefile profesorilor, €r': 
crescând el de ajuns, a ridica o zidire școlastică pentru clase 
normale, comerciale, gimnasiale și pentru t6te lăcașele trebuin- - 
ci6se, care mai de aprâpe se vor ar&ta în statutele, care se 
vor compune spre acest scope. De .asemenea se hotări, ca 
pentru administrarea fondului școlastic să se așede. o Etoric, 
compusă din representanții celor două comunităţi, precum și ca 
pentru realisarea cât mai în grabă a planului hotărit să se facă 

„pașii cuveniţi la locurile mai înalte. 
Pentru punerea în lucrare a decisiunilor luate, și în deosebi” 

pentru pregătirea actelor necesare la înaugurarea gimnasiului 
proiectat, se alese în 4 Mâiă o comisiune compusă din Joaz 
Juga, Gheorghe Barif şi Jacob Mureșianu, ca representanți ai 
parochiei din cetate, lângă cari se alăturară representanții bi- 
sericei. Sf - Nicolae: /oaz Pantazi, 'Wicolae Dima şi archidiaconul 
Josif Barac. Acestă: comisiune, care 'și luă ceva mai târdiii 
numirea de: »Eforie școlastică« și în "fruntea căreia sc afla ne- 
obositul protopop 7. Pofasu, se puse îndată pe lucru, deși în- 
trunirile ci erai .impreunate cu multe greutăţi în timpul acela 
al legilor marţiale, care nu suferiaii a se aduna la un loc mai 
mulţi de. 5 6meni.. Întrunirile acestea se făcea si -acasă.la 
|. Popasu si la G. Bariț, să la altul din membrii comisiunci., 

În vara anului. 1850 comisiunea . continuă cu adunarea. 
subscrierilor de oferte în favorul gimnasiului proiectat, închiriă 
6 odăi din aripa dreptă a caselor Băcanului, astădi ale Albinci, A 

„din Şirul spitalului Nr. 10, unde aveai să fie instalate deocam-. 
dată »școlele centrale, pregăti planul de înv&țăment pentru. 
şcâla normală de copii cu 4 clase și de. copile cu 3 clase, care . 
avea: să se deschidă cu 1 Septembre 1850 și totodată făci actele 
necesare pentru deschiderea gimnasiului, anume: contractul între 

„cele două parochii pentru susţinerea gimnasiului proiectat, învoiala 
particularilor de a ajuta gimnasiul timp de dece ani și petițiunea 
destinată a se trimite Ministrului de culte și instrucțiune publică 
pentru concesiunea deschiderei gimnasiului și pentru investirea 
acestui gimnasiu cu dreptul de publicitate. n 

T6te aceste: acte, înainte de a fi așternute autorităților - 
statului, fură : trimise împreună. cu un raport al protopopului 

2



154 

|. Popasu episcopului Andreiii Şaguna spre esaminare și aprobare. 
Bunul episcop luă cu plăcere act de silințele “Brașovenilor de 
a 'și înființa un' gimnasiă și binecuvântă intreprinderea lor prin 
următorea scrisore archierâscă: 

* 

Nr 796—1850, e 

Onoratelor Representanţii p 

Cu mare mângăcre am vădut din hârtiile mie așternute prin domnul 

protopop loan Popasu propusul cel nobil-al Domniilor Vâstre de a ridica 
din fondurile Biscricelor, a căror representanți sunteți D-Vâstră, și din 

ajutârele unor bărbaţi însuflaţi de un zel ferbinte pentru binele și înain- 
tarea tinerimei nstre; un gimnasiii român. -Deci eii, împărtășind archier€- 

"sca'mi binecuvântare actstei întreprinderi mari, care dee Dumnedeii să fie 

încoronată de cel mai bun sferşit, V& apromit şi din parte'mi tot ajutoriul. 
și sprijinela, încât îmi va fi prin “putinţă. 

Cu care împărtășindu- -Vă& archieresca mea binecuvântare, rămâi 

Al Domniilor Vâstre - | 

"Sibiiii în 7 Septembre 1850. de tot binele voitoriit 

Andveiii Șaguna, m. p. 
„__ Episcop, 

Credem, că va fi de interes a reproduce aici atât con- 
tractul încheiat între. cele dou& biserici pentru susţinerea 
gimnasului și ratificat de representanța dela Sf. Nicolae în. 
14 Sept. v. 1850, cât și obligământul dat de particulari de a 
ajuta proiectatul gimnasii timp de dece ani, și în fine rugarea 
cătră Ministeriul de instrucţiune austriac, revidată de Șaguna, și 
așternută Ministeriului prin loan Maiorescu, care pe acel timp 
petrecea în Viena în cause naţionale. 

A) 

Contract. 

_Noi subscrișii, de o parte Curatorii și Representanţii Sf. Bisericii 

românesci răsăritene dela Sf. Nicolae, €r' de alta Curatorii şi Represen- 

tanţii Sf. Bisericii cel românesci răsăritene dela Adormirea Maicii Domnului 

din Cetatea Brașovului, facem. cunoscut tuturor. celor de acum și celor 

N
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viitori, carii vrea și doresc a sci, cum-că recunoscând . noi: neapărata 

trebuință a unei educaţii mai bune pentru tincrimea n6stră, și înaltul folos 

al uncă lăţiri mai ușdre a sciinţelor, încredințați pe deplin,- cum-că șcâla 

este şi trebue să fie fundamentul şi razimul bisericii, cu ajutoriul lui 

Dumnedeii ne-am învoit şi ne-am îndatorat în numele sus „numitelor Sf. . 

Biserici la următârele puncturi : 
„1) Aceste două comunități române, pătrunse de neîncunjur ata trebuință 

a întemcerii unui. Gimnasiii românesc aici în Brașov, și neputând aștepta 

spre nespusa daună a nației și janimci nâstre, până nc-ar veni ajutor 

în privința acâsta din alte “ părți, „punem prin acesta temeiul da „au 

Gimnasiă ferbinte dorit de cătră toți drept simțitorii. 

2) Dechiarăm și dorim, ca organisarea acestui Gimnasii românesc 

să se intreprindă întru înţelesul legiuirii împărătesci,. emanate la anul 1849 

pentru tâte Gimnasiile Imperiului: Austriei, așa încât alegerea și: denu- 

mirea . profesorilor, a directorului și a Eforici gimnasiale din partea 'Co- 

munităților, cum și 'sfera lucrărilor să urmeze după regulile prescrise în- 

acea legiuire. 

3) Pentru coperirea unei părți din trebuincidsele_spese la, ţinerea 

acestui Gimnasiit se îndatoreză cele două comunități biscricesci sus-numite. 

prin aici subscrișii, cum-că dânsele vor număra din veniturile acelorași 

anuale curente, în curs de dece ani dela diua deschiderii Gimnasiului, pe” 

“fie-care an Cmze fi. 1712, adecă : una miă șepte sute doi- -spre-dece fiorini 

în monetă convenţională, și anume: Biscrica Sf. Nicolae, preste suma de 

524 Îl dic: cinci sute două-deci și patru fiorini în monetă convențională, 

cu care se ține. ? Norma, încă mai numără pe sâma Gimnasiului câte. Cmze.. 

fl. 1476, adecă: una miă patru sute șcpte-deci și șâse fiorini, în monctă 

„convențională; 6r' biserica. dela Sf. Adormire a Maicii Domnului, preste 

suma de Cmze. fi. 264, dic: două sute șese-deci și. patru. fiorini conven- 

ționali ce dă şcâlei Normale,-mai numără încă 236 fi. .adecă: două sute. 

- trcideci și şese fiorini în monetă -convenţională : -cu totul 2500. fi. Cmze, 

adecă: două mii cinci. sute florin! convenţionali. Pre lângă ac6sta, aici 

„numiții - preoți, resignând. la banii Sfinţiilor Sale, ce-i "primesc dela St. 

„Biserică drept ajutor de cuartir, îi lasă pe s6ma Gimnasiului pe dece ani 

următori și anume: 

-D-l protopop, și paroch Ioan Popasu . . 48 A. Cmze, ... 

D-l tit. protopop şi paroch Zog Folie . .. . 48 îl. Cmze, 

D-l protodiacon: Josif Barac i a... 24 fl. Cmze, 

D-l paroch' Zoma Vasiliu din adjutul sti . „25 fl. Cmze, 

cară cu totul: fac 145 fl. m. c., adecă o sută patrudeci și cinci fiorini 

monetă convenţională. o ' 

„9%
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-4) Acest ajutor de 2645 fl. m. c. adecă: două mii șese sute patru- : 
deci şi cinci fiorini. convenționali, va curge pentru “ținerea claselor nor- 

„male. și gimnasiale, &r' mai cu deosebire pentru plătirea profesorilor. 

5) Pentru adunarea veniturilor școlastice, cum și pentru administrarea 
lor regulată și cu cuget curat, se va alege de cătră ambele comunități o 

Eforie stătătâre din 6 membri: patru mireni și doi preoți, cum şi din tot 

atâți membri onofari, GSmeni cualificaţi, a cărei statute la timpul stă se 
vor dşterne: la prea Înaltele Locuri. 

Er pentruca. acestă a nostră învodlă să-și aibă tăria și valărea sa 
legătâre și îndatoritâre pentru noi și urmașii noştri în deregătoria de 

Curator și. , Representanți bisericesci, întru înțelesul puncturilor mai sus 
arătate, o - făcurăm şi o întărirăm în trei “asemenea. esemplare originale, 

prin chiar” subscricrea numelor nâstre şi prin punere de peccţile acestor 
două Sfinte Biserici. 

Sai dat în Braşov la anul Domnului 1850, luna lui Sept. în 26/14. 

Curatorii și Represemtani Sfintelor Biserici şi zardaţi Cominitațitor: 

" oan P oppassu, mp. Joan Mlanolie, m. p. 
protopopul local. representant. 

„Petrus German, m. p. 
Archidiaconus terțius ct parochus Gheorghe Manole Burbea, m. p. 

Bolgarszegiensis, representant. 

„i Zoan Petric, m. p. „Joan Pantazi, m. p. 
tit. protopsp, (cât timp voii fi catichet , 

și” secret. prot.) . “Gheorghe Nica, m. p. 

Josif Barac, m. p. _ curator, , 
( protodiacon. Joan Iuga, m. p. 
Thoma Basiliu, m. p. representant, 

paroch dela biserica dela Adormire, . Rudolf Orghidan, m. p. 

Joan Yibba m. p. curator, 
representant, - 7. . . , P Si Vasilie Lacea, m. p. 

Wicolae Dima, m. p. representaș, 
| curator, ” G] he 1 

, : eorehe Ioan, m. p. 
Gheorghie R. Leca, m. p. representant. 

curator. 

Dumitru Ofoțăiii, m. p.: MVicolauis Teclo, m. p. 
.: representaş. representant, 

Joan Leca Răuţ, m. p. Dimitrie Cepescu, m. p. 
representaș. . . representant. 

(L.S) (L. 8).
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B) 

contract. 

Prin care noi subscrișii neguțători români din Brașov ne legăm și 

ne îndatorăm cătră institutul gimnasial românesc, care este să se fundeze 

și să se deschidă aici la Braşov, cum că din diua, în care se va deschide 
la noi proiectatul Gimnasiu, în curs de dece ani următori unul după altul 

vom număra, fie-care din noi și pentru sine la -cutia (cassa) aceluiași pe: 
fiesce- -care an și anume: 

* 

Joan Iuga 100 fl. (însă numără banii înainte pe dece ani 1000 A.) l. 

2. Vasile Lacea i e 100 » 
3. Rudolf Orghidan .. îs ee. 200 >: 

4. Nicolae Tech se 100 o 

5. Gheorghe ga . . e e so... 100» 

-_6. Bucur Popp e a 50 

7. Vlad Perlea ee. 50 » 

8. Gheorghe Nica , ... . | |... .  . . .. 50. » 

9. Gheorghe Ioanu . „2002 
10. Dumitru Eremia... . 20 

11. Jacob Mureșanu e. 10 
12. Joan Pantazi . .-. a. 100 » 

13. Nicolae Dima ..... a 50! 
14 Nicolae Măciucă e ee 80» 

15. Gheorghe R. Leca . ae ei. - 10» 

16. Joan Manole . o. ce... 10 » 

“17, Joan Deca ee ee 103 
-18. Gheorghe Durbea . . . o. 1 1. 1... d... . 10 » 

Suma totală face: 1200 fi., -adecă una mie și două sute fiorini în valuță 
convențională. . “ 

Ă Ev pentru deplina siguranță a Institutului ne îndatorăm prin “poliţe 

„date dela mâna nostră, pe care inspecțiunea Gimnasiului presentându-le 

"în fiecare an la firmele nâstre, noi le vom plăti în tocma și întru. înţe- 

lesul legilor de polițe. Intâmplându-se însă, că în decursul următorilor 

- dece ani unii din aici subscrișii să se mute la altă viață, de care Dum- 

nedeii să apere,- atunci suma ce ar mai fi a se număra la Gimnasiă pe 

„restul anilor, mai "nainte de urmarea împărțelei între clironomi, să se 

scâţă din massa, ce va fi rămas, prin care polițele ce ar mai fi, să se: 

desființeze. 

Acest contract s'a făcut și S'aă subscris de cătră noi înși- ne în 

' . !
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două exemplare originale, dintre care unul se depune în lada Fisenicilor, 

€ră al doilea se dă la mâna Înspecţiunei provisorie, 

Brașov, 1850. „Sept.. 26/14. 

E | (Urmeză subscrierile:) 

O Sa 

* "Conceptul românesc al rugărei adresate Ministeriuluă este 

următorul: i 

z 

Înalt c. 7. Ministeriu al învățăturilor ! 

"“Trebuinţa aședămintelor de învățătură și crescere în sînul credinciâsei 

“națiuni române fi simțită totdeauna: adânc și cu.durere, și dorinţa de 

a se deschide cât mai curând asemenea aședăminte ai devenit mai vertos 
în timpul din urmă lăţită preste tot. Acestă trebuință și preste tot părăsita 

stare a naţiunei nostre va fi ajuns fără-nici o îndoială la cunoscința Înaltului 

Ministeriti c. r. de învățătură atât prin organele Inaltului Guvern, cât și 

prin credințarii națiunei române, încât socotim, că e. de prisos a ne întârce 

“la trista stare dinainte de 1848 și a mai atinge, cum-că după- ce junimea 

nostră nu era suferită a.cerceta șcâlele compatrioţilor noștri, nouă din 

vistieria provincială, la care Românii contribuiră aşa mult, în privința acesta 

nici odată nu ni s'aii făcut vre-o parte, ci. din contră dela națiunea română 

sc subtraseră încă și acelea isvâre, care sta în disposiţiunea ci spre acest 

scop! mântuitor, ba nici că.fh suferită a deschide școle din colecte, ce 

Sar fi putut face dela connaţionalii sti. i 

Mulţămită lui Dumnedeii, âceste timpuri ai trecut, și astădi sub 

“scutul egalităţii de drepturi şi al drepturilor constituționale este” conces 

fiecărei naţiuni, precum și fiecăreia religii recunoscută în legile țărei a şi 

întemeia aședăminte :de învățătură din chiar mijlocele sale. Din acest 

"temeiă, cum şi pentru ca să îndestulăm trebuința comună, 6r'-mai vârtos 

cea: locală a connaţionalilor noștri, Românii din Brașov se -învoiră a în- 
temeia aici pe loc un gimnasiii românesc pentru coreligionarii de Biserica 

răsăritenă, din mijl6cele lor și întru înţelesul decretului Ministerial din. 

: 1849 și în conformitate cu principiile de organisațiunea învețăturilor în | 

Transilvania; Er fiind-că mijlocele, asupra cărora putem noi dispune astă- 
"dată, spre-a întemeia un gimnasiu complet după modelul gimnasiilor 

de. Stat încă nu ni sunt de ajuns, dorința nâstră “este a deschide deo- 
. camdată un :gimnasiu mic.



- | 159 

Mijlscele, asupra cărora subscriși! pot dispune astă-dată, sunt următorele: 

1) Un loc în partea cea mal sănătâsă a cetăţii, de 39 stânjini în 

lăţime şi de 41 stânjini în lungime sai cumpărat de mai mulți ani spre 

„a se clădi pre densul trebuinci6sele încăperi de şcâlă.: i 

2) Un. venit anual de 1712 fl.c. m. din partea celor două comu- 

nități bisericesci din Brașov, precum se vede din aici alăturata învoială, 

— afară de suma anuală de 788 fi. c. m. care se dă de mai mulți ani 

din aceleași fonduri pentru şcâlele normale, ce se află în ființă de mai 

mulți ani, și afară de c. m. fl. 145, cari, amăsurat contractului aceluiași, 

acolo însemnaţii preoți din ajutorele lor dela biserică îl lasă la gimnasiti 

tot pe dece ani. 

3) Un ajutoriă anual de 1200 i. c. m., care este asigurat de cătră 

câți-va benefactori pentru acest scop pe cursul celor mai de aprâpe dece 

ani, precum. se adeverâză prin documentul de sub //. 

__"4) La acesta se adaugă tacsa școlastică, care va da o ajutorință 

însemnată la acoperirea speselor, mai vârtos: pentru că în Brașov și în 

cercul aceluiași locuesc preste 60,000, €r' în vecinațul district al Odotheiului 

şi în cercul Făgărașului la 140,000 Români, cr acești din urmă, din pricina 

"tristelor urmări ale greutăților feudale apăsătâre din vâcuri, n'aii fost in 

stare a'şi deschide nici măcar școluțe sătesci. Din acestea se cunsce . 

_ învederat, cum-că gimnasiul mic, despre care se vorbesce aicea, va fi cercetat 

de o tinerime a unei poporaţiuni, ce numără apr6pe la 200,000 suflete. 

5) Până la clădirea caselor gimnasiale, se vor deschide - localități 

provisorie de ajuns. 

6) Sai îngrijit și pentru bărbați înzestrați cu calitățile cerute şi” 

prescrise în planul ) Ministerial spre a pute primi catedrele profesorale. 

Îndatorirea” pe 10 ani de la Nr. 2 și 3 nu: este a se înțelege așa, . 

ca şi cum acei, cari s'a îndatorat acolo, după trecerea celor 10 arii sar 

trage la o parte dela acestă întreprindere binefăcătâre, ci noi avem speranţă - 

tare, cum că în decursul acestui restimp vom adupa trebuincidsele fonduri 

atât spre a complini gimnasiul, cât şi spre a ușura pe comunitățile bi-. 

sericesci şi pe privaţi, cari: s'aii îndatorat acuma. 

Pornind dintru acestea, subscrișii r6gă pe Inaltul c. r. Ministeriu al 

" învățăturilor, ca să se îndure: . - i 

| 1) A da .voie pentru deschiderea unui gimnasiu național românesc 

și încă de-ocamdată a unui gimnasiu mic. 

-2) A" dechiara de aședământ public şcolastic, căci adecă 'orga- 

- nisarea acestui fiitor gimnasiu român va corespunde. întru tâte organisărci, 

celorlalte gimnasiuri ale statului. po
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3) Pentru ca numărâsa junime .școlastică, a cărei carieră mai vertos 

în ccă din urmă '3 ani se precurmă spre cea mai mare daună a totului, 

-să nu r&mâie și. în viitorii! fără înv&țăment, a defige terminul deschiderii . 
acestui gimnasiu cel puţin pe.t-a Noembre a. c. 

4) Şc6la ' normală a comunității dela St, Nicolae, ca una,'cc este 

primul fundament a fiitoriului gimnasiu, şi precum se vede din decretul 

.gubernial, fusese întărită și de cătră gubernul. de mai "nainte, a o recu- 

nâsce „de școlă publică; 

5) A concede aședarea. unei IEforii școlastice, a cărei datorință va 

'sta întru administrarea veniturilor gimnasiale, și a, cării statute îndată 
după dorita dobândire a învoinţei pentru deschiderea gimnasiului se vor 

subşterne la Înaltul « €. r. Ministeriu al învețămentului. 

Întru cea! mai vie speranță, că oferința nostră va fi bine primită şi 

prea umilita nâstră rugăminte va fi ascultată, ca una, care după a nâstră 

părere stă în cea mai deplină armonie atât cu dorinţele poporului nostru, 

cât și cu cele mai învederate trebuințe a junimei n6stre şcolastice, avem 
onore â rămâne într cea mai profundă reverință. o 

A Înaltului c. r. Ministeriu al învățămintelor. Ă 

Braşov, 150 Octombre 7. . | | 

servi prea umiliți . 

Representanţii celor doită comune bisericesci 

dela St. Nicolae şi. dela Adormirea din cetate. 

_(Urmeză subscrierilc.) 

„» Astfel în tmna a. 1850 se deschise în casele Băcanului 

scăla centrală a celor dout parochii însoţite Cum am amintit 
și mai sus, acâstă școlă consta din-4 clase pentru copii și două 
pentru . copile. Clasa: a patra normală cra întocmită astfel, 
încât. să pâtă servi ca clasă pregătitâre pentru gimnasiu, avend 

studiile:  Religiunea, Limba latină,  L.: română, L. germână, 
Geografia, Aritmetica și Istoria naturală. Ca învățători la cla- 

: sele numite eraii angajați pe anul școlar 1850/1: Josif Barac, 
care avea să funcționeze totodată și ca rectorul șcâlei, Azdronic 

„„Indrone, Vicolae Preda, Vasile. Oroianu și Irimie Verzea. 
Postul de. profesor la clasa a patra, care în adevăr era. clasa 
I. gimnasială, încă nu era ocupat și pentru acest post se: căuta
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un bărbat destoinic, înzestrat cu cunoscinţele necesare și tot- 
odată cu aptitudini: practice, care cu timpul să pstă sta în 
fruntea gimnasiului, ce era în formare. 

-La stăruința representanţei din cetate, și în deosebi a lui 
Gheorghe Bariț, se decise, ca la acest post să se cheme Gazrii/- 
A/unteanu, fost profesor la seminariile din Buzăi și Rimnic între anii 
1834—184$, carele se distinsese prin câte-va lucrări literare 
și care pe atunci petrecea în Sibiiii, fără să. aibă o ocupaţiune 
potrivită cu pregătirea sa și. cu aplicările. sale. Munteanu și 
primi -oferta făcută de Eforia școlară din Brașov, deşi salariul, 
ce avea să'l primescă, era de tot modest,*) și în 1 Noembre 1850 

„deschise cl. IV: normală, care era totodată prima clasă a gimna- - 
siului.  Școlarii acestei clase și- prin urmare primi, scolari ai 
gimnasiului nostru, erai: 

„7. Joan Meșotă za p Lu Scaș. 
2. Titu Maiorescu . . Ig. Î. Mureșanu - 

3. - Nicolae „Strevoiu „173. ÎI. Odor 
pi Mihail Preda 76. P. Gonfea 
3.  Joau Stoian 77. Dim. Apostol 
6. Î.conte Puşcaş 78. Î. Țrimie . 
7. B. Bellissimus 79... C. Daniilopol 
$. Aicolae fiorlea * 20. PP. Jipeiă i 
9. Octavian Popeiii (Popea) 21. Alexe Vi crea - 

ZO. Simeon Rădoiu 22... „Sofr. Papiu (Popescu). 
77. Const. ŢI. Jodor 23. .G. Peteu 
72:  Wicolae Josif 2q.  Î. Rogculef.**). 

" Așa-dară. comisiunea școlară al€să în primăvara a. 1850 
iși făct--pe deplin datoria sa, și acum, la finea lui Octombre al 
aceluiași an, după-ce pusese la cale tâte lucrurile mai neapărate 
pentru: inaugurarea, gimnasiului de mult dorit și după-ce âduse 

„la cunoscința celor” dou& representanţe bisericesci lucrările sale, 
ceru: să fie absolvată. de însărcinarea sa și în locul ei să se 
„alegă. o. Eforie școlară pentru mai multă vreme. :  . 

Representanţele luară cu bucurie act de pașii întreprinși 
până acum în causa școlară, şi avend totă încrederea în membrii 
comisiunei, îi rugă să rămână și mai departe ca Efori școlari. 

+) 400 îl. m. c. 
3%) Școlarii 17—24 ati părăsit șcâla în decursul anulu
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Acesta se şi întâmplă, cu o singură escepţie, anume, declarând 

membrul de “până acuma al comisiunei Nicolae Dima, că nu 

mai pâte lua asupra sa sarcina: de efor, se alese în locul den- 

sului ca membru dela Sf. Nicolae comerciantul /oaz Jispa. 

Noua Eforie se constitui în 20: Noembre v; 1850, alegân- 

“du-se ca președinte |. Popasu, cră ca al doilea președinte și tot- 

“odată cassier loan luga, Ca secretar. funcţiona de obiceiit proto- - 

- diaconul losif Barac, care, după-cum am amintit mai sus, eră 

totodătă și rectorul șcâlei.  Eforii se înțeleseră între denșii, ca 

la aducerea concluselor să fie de față cel puţin 4 inși și ca 

aceia, cari din causa afacerilor ar fi siliți să absenteze din oraș 

mai multă vreme, să fie înlocuiți prin suplenți. 

Deși avea să se lupte cu multe greutăţi, dintre care insuficiența 

localelor și lipsa de manuale corăspundătâre în limba românescă 

eraii cele mai simţite, totuși șcâla cea nuiă mergea destul de 

bine, mulțămită activităţii profesorilor, dintre cari. cu deosebire 

Munteanu era un bărbat cu cunoscințe de tot frumâse și de o 

activitate estraordinară. Numărul școlarilor se urcă încă în se- - 

mestrul ]. al anului școlar 1850j1 la 302, interesul pentru noua 

-şcolă centrală crescea din di în di între Românii din Brașov și 

îimprejurime, numărul acelora, cari erai gata a da mână de 

ajutor pentru susţinerea ei, încă se inmulția în mod îmbucură- 

tor. Cu. tâte. acestea -mijlâcele materiale, de care dispunea noua 

școlă, eraă așa de restrânse, încât în decursul anului școlar 

1850|i nu se puti înmulți cu nimic salariile de tot mici ale - 

profesorilor, cră dintre mijlâcele de invețământ se procură nu- 

mai ceea-ce era de cea mai estremă necesitate. Nici chiar pro- 

fesorului de desemn Ștefan Emilian, care încă din primele luni 

ale anului 1850 deschisese un curs gratuit de desemn și de 
__sciințe technice în locuința sa proprie și tomna se mutase la 

șcâla centrală, nu i se put da în semestrul | vre-o remunera- . 

ţiune, și numai în sem. IL i se dete modestul onorar de 100 fl. m. c. 

În ceea-ce privesce manualele școlare, a căror lipsă -se 

simţia nu numai la noua șcâlă din Brașov, ci și la cele dou 

gimnasii mai vechi românesci (din Blaj și din Beiuș), referenții 

din secţia școlară a guvernului transilvan: Gaorii/ Dorgo și Dr. 

Pavel” Vasici luară măsuri, ca să se traducă în limba română 

câte-va din cărţile pentru șcâlele medii, aprobate de Ministeriu 

și spre acest scop se adresară (1931 lan.. 1851) cătră tincra
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„Eforie din Braşov cu intrebarea: ce ;persâne le crede Eforia 
mai potrivite și totodată și aplecate.a traduce. unele din cărțile 

insemnate pe lista manualelor admise din. partea Regimului? 

Îndată se și oferiră trei dintre profesori a traduce scă prelucra 

câte una sei doit din cărţile recomandate de cei doi consilieri. 

şcolari, dar dintre toți numai Gavriil Munteanu își pută împlini 

promisiunea, lucrând și prelucrând în anii următori cu cel mai 

mare. zel cărţile cele- mai necesare pentru gimnasiul, în servi- 

ciul căruia întrase. Bariț încă se declarase gata a traduce seci 
prelucra manualele de lipsă din Istorie și Geografie, ș şi totodată, 

voind ca șcâlele să pâtă fi provădute . cât mai curând cu căr- 

ţile de înv&țătură trebuinci6se, propuse a se recomanda guver- 
nului, ca persone competente spre acest scop, Florian Aron, 

loan Maiorescu și A. Tr. Laurianu. Tot în ședința din Febru- 
_ arie 1851, în care se tractă hârtia  referenților școlari din Sibiiti, 

se -decise, ca să se înființeze și o bibliotecă a școli centrale, 
care să fie administrată de unul dintre profesori. 

, Interesul, ce se arăta din tâte părțile faţă cu noiia școlă 

îindemnă pe conducătorii ei la lucruri și mai mari. Anume, v&- 

dend Eforia, că localele închiriate, în care era adăpostită șc6la, 

erai necor&spundătâre și totodată forte scumpe, se cugetă, decă 

nu ar fi timpul să se realiseze zidirea școlară proiectată în a. 

„1844, pentru care se cumperase grădina din Groveri dela. Joh. 

„Beer. Membrii Eforiei se' puseră în înţelegere cu architectul 
Ștefan - Emilian . și -însărcinară, să facă un plan pentru o clă- 

dire şcolară, în care să se ptă aședa șc6la primară de copii 
şi, de copile, 4. clase gimasiale, precum și doit clase. c comer- 
ciale şi techriice. (reale). - 

Architectul şi profesorul Emilian se şi puse indată pe lu-- 
cru, dar la îndemnul lui L. Popasu nu. făcăi planul de. clădire 

numai pentru clasele amintite, ci proiectă o zidire cu mult mai 
“mare, în care eventual să potă încăpe, pe lângă șcâlele primare, 

un gimnasiu întreg cu opt clase și în care, până la completarea. 

gimnasiului, să potă locui și personalul didactic Da - 

».Să zidim /erusalimul românesc !« erai “vorbele. favorite 
ale lui Popasu, și inimosul protopop, nu se îndoia o singură 
clipită, că clădirea proiectată de densul “în înțelegere cu Emi-, 
lian, care avea să cuprindă peste 20 de odăi și o sală festivă 
spaţissă și care avea să coste 30—40 mii fiorini, se va și aduce
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la indeplinire. deși intreg capitalul destinat pentru acest scop 
eraii numai cele 6000 fl. m. c. făgăduite de representanţa dela 
Sf. Nicolae în a. 1844 și afară. de acestă sumă, grădina cum- 
p&rată în același an din colecta neguţătorilor din cetate și în- 
tabulată „pe numele lui Bucur Popp. .- 

„În cassa șcâlei nu era o singură para pe sema clădiri, 
dar cu-tâte acestea clădirea - trebuia făcută cât mai curând, căci 

“lipsa ei: era adenc simțită și după înșeși cuvintele Eforiei din 
hârtia adresată în 9]21 Mai 1851 celor doit comunităţi bise- 
ricesci în. causa edificiului școlar, »partea națiunei române locui- 
tere în Braşov şi în districtul.iui, fără cea mai mare scădere. 
și rușine a sa, nu va mai pute întârdia “nici un an dela clă- 
direa și ridicarea cu ajutorul ceriului a unui edificiă, în care 
să. încapă de o cam-dată numai clasele normale, doiit clase 
comerciale și technice, cum și patru clase ale gimnasiylui mic,» - 
Şcâla trebuia ajutată cu ori şi ce preț și înzestrată cu clădirea 
de lipsă, căci, dice Eforia mai departe în aceeași hârtie a sa: 
» Pe lângă biserică, scăla este singura mântuință, scăpare și scut 

aperător al viitorului și al fericirei. nostre naționale. Decă na- 
iunea nostră în viforosele timpuri din urmă nu afla în bărbaţii 
sei aperători înjelepți, ea se “afla: în cel mai vederat pericol de 

“a căde cu totul, pentru-ca să nu se mal potă ridica.« 

Prin urmare din nou trebuia apelat la bunăvoința repre- 
sentanţelor bisericesci şi a publicului românesc din Brașov și 
imprejurime, din noii trebuiaii făcute colecte, ca edificiul şcolar . 
plănuit să se și realiseze. 

Şi Popasu impreună cu soţii lui din Eforie și aveai cea 

mai mare încredere în simţul de jertfire al Românilor brașoveni, 
așa încât: pare- că și vedeai zidirea de: jumetate înălțată. De 

Ore-ce însă numai cei 7 Efori nu -eraii de ajuns, să îngrijescă 
și de afacerile școlare curente şi în același timp să facă şi pre- 
gătirile de lipsă pentru clădire, se hotări, ca pe- lângă Eforie 
să se institue și o comisiune pentru clădire, și în acestă comi- 

siune -se aleseră din partea bisericei Sf. Nicolae protopopul 

onorar Joan Petric şi Nicolae Măciucă, €ră din partea bisericei 

Sf. Adormiri comercianții: Bucur Popp și Joan G. Joan. Co- 
misiunea acesta avea să cerceteze și să pună în exploatare tot 

felul de isvâre pentru săvârșirea cât mai curând și mai ieftin a 
clădirei școlare. Astfel : să inițieze colecte în „bani dela biserici,
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dela comune și dela particulari; să îndemne pe Românii din 
Brașov şi din imprejurime să dăruescă diferite materiale, ca: var, 
cărămidă, lemnărie ș a.; să stăruescă pe lângă 6menii din. oraș 
şi dela sate să facă clăci cu carele și cu mânile; — ră la cas 
când aceste ajutâre nu ar fi de ajuns, să facă și vre un îm- 
prumut.. în . condițiuni, cât sar.pute mai favorabile; în fine. 
împreună cu architectul Emilian să esamineze planul edificiului 
și terenul de. clădire, și totodată să'și dea părerea, decă într'o 
parte a spaţiosului loc procurat pentru șcâle nu s'ar. put€ con- 
strui nisce clădiri, care. ar aduce venite sigure șcâlei, ca d. e. 
prăvălii, odăi de închiriat, băi etc. 

Membrii Eforiei şcolăre și ai comisiunei pentru clădire nu 
lăsară necercat nici unul din mijlâcele indicate : cercetară, de 
unde star putea procura materialele 'de clădit într'un- mod mai 
avantagios; se adresară la fruntașii diferitelor comune din îm- 
prejurimea Brașovului, ca 'să dea mână de ajutor la căratul 
miaterialului; deschiseră liste de contribuiri pe sema edificiului 
plănuit; se puseră în înţelegere cu măieștrii cei mai de frunte 
din Brașov pentru a se convinge mai de 'aprâpe despre spesele 
ce vor fi de întempinat și despre modalităţile. cele mai practice 
de clădire ete. Totodată Eforia Și comisiunea învitară pe comer- 
ciantul Bucur Popp, să transpună locul, pe care avea să se 
ridice: clădirea, pe numele bisericilor comproprietare. Acesta. se 
făcu, pentru evitarea cheltuielilor și a dificultăților. din partea” 
autorităților comunale, astfel, că în- 17/29 - Iulie 1851 „se făcu 
un schimb fictiv («schimb economicos»,: cum se numesce în 
actele de atunci) între .grădina, ce avea să servescă ca loc de 
clădire, și între. casa de lângă mâra din Prund (Nr. prot. 702), 
unde fusese mai 'nainte șcâla bisericei Sf. Nicolae. Acestă casă 
se întabulă pe numele lui B. Popp și numai după mortea den- 
sului se întârse crăși bisericei, nu “fără Gre-care greutăți din 
partea autorităţilor. . 

'M&suril& acestea faţă ci șcâla de curend : deschisă, și în 
deosebi disposiţiuinile luate pentru ridicârea unui edificiu propriu 
al șc6lelor 'cântrale, 1. Popasu se grăbi -a 'le aduce la cunoscința 
episcopuliii Andreiu Șaguna; dar mare fu mirarea și pote chiar 
și măhnirea lui, când atât în scrisârea din 12 Martie, datată 
din Viena, a marelui Archiereii, cât și mai vârtos în ordina- 
ţiunea 'din Sibiiă din 17 lulie, zelosul protopop observă 6re-
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care reservă și chiar unele nedumeriri faţă de întreprinderea, la- 

care se angajase cu atâta drag și la care îndemnase întrun 

mod atât de călduros și pe concetăţenii săi să ia parte. 

In scris6rea din Martie Şaguna: își arată nemulțămirea sa 

„faţă cu modul, cum s'a întocmit Eforia şcolară. El aduce aminte 

celor dela Sf. Nicolae de «Instrucţia» din a. 1843, de care în 

alte cestiuni «se ţin cu amândouă mânile“, și le spune, că acâstă 

Instrucție prescrie, ca afacerile școlare să fie conduse de întregă 

representanța bisericei și în deosebi de inspectorii școlari, numiţi 

de acestă 'representanță. O întocmire analogă are şi biserica din 

cetate față cu șcâla sa. Prin. urmare lucrul cel mai natural ar - 

fi, ca afacerile șcâlelor centrale să fie conduse de cele două 

representanțe bisericesci. De Gre-ce însă în împrejurările -de 

atunci era grei să 'se întrunâscă și să lucre la un loc o cor- 

poraţiune așa numărâsă, părerea Episcopului era, ca în locul 

Eforiei să se institue un. inspectorat compus din 3 persone: un 

inspector dela Sf. Nicolae, altul dela bis. din cetate și ca con- 

ducător protopopul, şi acest inspectorat să conducă afacerile 

şcolare în continuă înțelegere cu representanţele celor două 

biserici şi cu Episcopul, ca supremul director al școlelor din 

diecesă. 

In ordinaţiunea din 17 lulie Şaguna, după-ce 'și esprimă 

“bucuria sa faţă cu planul Brașovenilor de a'și ridica o clădire 

şcolară, spune, că .avea de gând a veni însuși la Brașov la ser- 

bătârea prorocului Ilie (20 Iulie), ca. să se sfătuescă cu denșii 

«în acestă a lor grandi6să întreprindere» ; spune mai departe, 

că densul-încă din 1 Iulie 1850 a întrevenit pe lângă Guvern, 

«ca să se ridice șese gimnasii mari pe sema Românilor tran- 

silvani de legeâ n6stră ţiitori, cu spesele statului, și adecă: 

la Sibiiu, Brașov, Deva, Cluj, Chiora.și Cohalme. Decă comu- 

nităţile bisericesci din Brașov nu voiesc să aștepte până la re- 

solvarea acestei. cereri și stăruesc mai departe în lucrarea începută, 

să informeze pe Episcopul, de ai luat 'tâte disposiţiunile de 

„lipsă pentru: recunâscerea noului gimnasii din partea statului, și 

dâcă gimnasiului i se va păstra caracterul potrivit 'corporaţiu- 

nilor, care îl susțin. Mai departe Episcopul cere, să i se. trimită 

un conspect al averilor celor dou& biserici, «pentru ca să pot 

vede, de cum-va bisericile nu sunt preatare impovărateprin ajutorele 

făgăduite și nu cum-va li s'a luat pentru viitor putinţa de a mai jertfi
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ceva și spre alte scopuri Sfinte». In fine dispune, « ca cele două repre- 
sentanțe bisericesci să nu speseze sume mai mari de 100 fi. 
fără încuviințarea Episcopului. 

Prin urmare. dou& preocupări avea marele Andreiii față 
cu întreprinderea școlară, iniţiată . în Braşov: Mai întâiii voia, 
ca gimnasiul român din Brașov. să corăspundă tuturor recerințelor 
legilor în vigâre și să aibă caracter confesional, și al doilea, ca 
clădirea proiectată pentru gimnasiu. nu cum-va să sleiască tote 

| puterile materiale ale celor. doiiă biserici,. așa încât ele să nu 
mai fie capabile a ajuta ș și alte intreprinderi de interes național- 
bisericesc şi pote nici să nu fie în stare a termina lucrarea 
odată începută. - | 

Nedumeririle acestea ale marelui Archiereii trebuia delă- 
turate, de 6re-ce Românii brașoveni bine sciaii, că fără puternicul 

„s&ii sprijin întreprinderea lor cu grei va pute ajunge la bun sfârșit. 

! Popasu aduse, ce e drept, la: cunoscinţa celor dou& repre- 
sentanțe bisericesci scrisorile Episcopului și ceru împlinirea fără 
amânare a celor cuprinse într'nsele, de altă parte însă tot el 
le sfătui, ce răspuns să dea, ca să-i alunge bănuelile și să-i 
atragă bunăvoința faţă cu lucrarea inițiată. 

- De un deosebit interes este representaţiunea, ce ai dat-o 
cele dou& corporaţiuni bisericesci lui. Popasu, ca să-i servescă 
ca substrat la r&spunsul, ce avea să-l-dea Episcopului, și care 
deși scrisă de mâna lui Iosif Barac și provEdută ici-colea cu 
observări din condeiul lui Bariț, dovedesce în modul cel mai 
„lămurit participarea istețului protopop la compunerea ei, puterea 
argumentaţiunei lui și căldura în esprimarea ideilor sale. 

»Incunosciințați despre strălucitele merite, ce și- aii câștigat Inalt 

Prea Sfinţitul domnul nostru Episcop Andreiit Şaguna, începe represen- 
tațiunca din 14 August 1851, »(faţă) de tronul împărătesc, biserica și 

„națiunea nstră, și p&trunși de înalta înțelepciune și râvnă, cu care Prea 
Luminât Măria Sa conduce treburile bisericii și națiunei nâstre, am îm- 

brățișat cu cea mai mare bucurie părintesca milostivă ordinaţiune ddto 

17 Iulie, Nr. 330 a. c. și nu o am putut privi altfel, decât ca peo pur- 
cedere a _părintescei Prea Sfinţiei Sale dragoste şi îngrijiri, ce are spre. - 

nok; „de accea venim cu adâncă umilință a răspunde. <! 

După acestă întroducere, autorii representaţiunei reamintesc 
Episcopului pașii făcuți la autorităţile politice pentru deschiderea - 
gimnasiului, arată lipsa cea mare de o clădire școlară, - care
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cred, că va fi sprijinită din partea Românilor din Brașov cn” 

aceeași căldură, cu care ai fost sprijinite și alte întreprinderi 

obștesci, ca d. e biserica. de pe Tocile*) și capela” din cetate; 

arată, că râvna pentru școlă a Românilor din Braşov și im- 

prejurime a crescut »de minune« după anii 1848/9, așa încât 

numărul școlarilor 'este acuma întreit ca înainte de 1848, că 

organisarea șc6lelor proiectate și în deosebi -a gimnasiului se va: 

face după prescrierile ministeriale și astfel cele dou& represen- 

-_tanţe sunt de firmă speranţă, că aceste șc6le vor fi recunoscute 

- de autorităţile statului... i 

>Noi credem tare,« se dice în representațiune, »că Înaltele Locuri: 

ne vor împlini cererea nostră peste tot, cu atât mai vârtos, că noi suntem 

hotăriţi, ca de am căpăta de o sută de ori negativă, de o sută de ori să 

vecurăm la dreptatea şi mila prea înduratului nostru Împărat, care-a 

garantisat la tâte naţiunile, aşa și la a nostră, libertatea de a sc pute 

cultiva; am hotărit, ca să sp ue lăsăm de acestă întreprindere, de a 

merge pe jos măcar. până la Iălțatul Tron împărătesc în Viena, ca să 

„cădem acolo în genunchi şi să ne rugăm. Şi acestă tărie a hotărîrei nâstre 

vine de acolo, că sunt mii de: frați .de ai noștri Români, mai cu semă în. 

“ comunitatea dela biserica Sf. Nicolae, a Sf. Treimi din preurbiul Brașo- 

vului şi a Adormirei din Brașovechiii,: tăcând despre ceilalţi nenumărați 

din “Ţera Bârsei și învecinatele ţinuturi, carii n'ati casă, pământ sei altă 

avere, n'aii nimic alta, decât dou& mâni, cu care se chinuesc, de'și hrănesc. 

__număroșii membri ai familiei lor. Aceşti muncitori fără nici o prindere, 

nu va trece mult, mai cu semă după-cum se îngreuiază astădi traiul 

vicţii și se înmulțesc dăjdiile și greutăţile publice, și vor lua câmpii, de 

se. vor duce în alte ţări, vor sta grămadă pe drumuri, lungiţi și morţi 

de fome, decă nu le va deschide șcâla reală și gimnasială calea norociriă, 

ca să 'și pâtă câștiga hrana de tâte dilele. Şi acest trist și ameninţător 

viitor Pati cunoscut bicţii muncitori mai de mulți ani, dar mai cu semă 

astădi;, de aceea ne-ai grămădit cu jelbi peste jelbi, ca să le facem șcâle; 

de aceea în Instrucţiunea bisericii, aici cu respect alăturată, punctul 12, 

ne-ai pus să jurăm, că vom ave grijă de cultura lor cerută de duhul 

vremil şi de nefavoritrele împrejurări ale stării lor; de aceea noi ne-am 

țin€, că facem păcat de morte, că ucidem pe fraţii noștri, că suntem 

duşmani statului, decă n'am cheltui parte din banii comunităților aflători 

la biserică, parte din pungile nâstre, ca prin şcâle să-i facem pre acești 

Gmeni a pute trăi în lume şi a fi membri folositori ai țării și al statului.» 

*) In a, 1825 se ridicase pe Tocile din colecte dela diferiți particulari bra- 

şoveni o nouă biserică de zid, în: locul celei de lemn din 1813.
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În ceea-ce privesce observarea din ordinaţiunea din 17 Iulie. | 
'a Episcopului, ca' șcâla să aibă caracter confesional,. represen- 
tațiunea glăsuesce astfel: a 

« Aducerea aminte, ca șcdleie nâstre să fie confesionale, adecă numite 
naționale pravoslavnice, ne veni cu atât mai neașteptată, cu cât tăria în 
credința religi6să strămoșescă a Braşovenilor este cunoscută şi vestită din 
vâcuri, pe care nici cele mai înfricoșate ispite nu ait putut-o clăti; afară 
de acâsta, cea mai învederată, pildă ai dat-o Brașovenii în vremea dela 
1838 până la 1843, în care ani o comisiune gubernială lucrase neîncetat, 
ca să se întemeieze la Braşov un gimnasiu din pungile Românilor, însă 
sub cea mai nemijlocită. înrîurință a altei confesiuni, și dâcă acel gimnasiu 
nu Sai înființat, pricina fă, că Românii nu sait abătut dela drepta lor 
pretensiune de a se numi acel gimnasiu: naţional românesc pravoslavnic». 

Mai departe se spune în hârtia celor două representanţe, că. 
conspectul despre averea bisericilor, cerut în ordinaţiunea epi-. 
scopescă, se trimite spre orientarea Archiereului și tot-odată se 
face observarea, că cele dout obști bisericesci, «pre lângă, ce 
pârtă o socotelă regulată a veniturilor sale depuse la biserică, 
apoi nici cheltuesc dintr'Ensele pentru scopul școlastic, decât . 
numai prisosuri». Și chiar de ar fi silite să întrebuințeze pentru 
şcole o parte din capitalele bisericilor, se: simt îndreptăţite a o 
face acesta pe basa întocmirilor bisericesci, aprobate de guvernul - 
țării, cum și în considerarea intențiunilor! diferiților testatori. Că 
de multe ori averile ţinute în bani gata sunt espuse a fi perdute, 
după-cum s'a dovedit și în turburările anilor 1848/9; «pentru 
aceea», dic representanții bisericilor din Brașov, «prin întreprin- 
derea nâstră pe de o parte voim să ne asigurăm averile nâstre 
comunale, depuse la biserici, pe de altă parte vrem să ne 
aseme&năm omului din Sf. Evangelie, care și-ati vendut tot și 
Sati dus, de ai cumpărat moșie cu comâră». a 

:Cu privire la întocmirea Eforiei . școlare representaţiunea 
arată, că acâstă Eforie s'a ales în tâtă regula din partea celor 
dou representanțe bisericesci, că doi sei trei inspectori cu 
grei ar fi putut îngriji de afacerile școlare, complicate prin în- 
trunirea celor două șcâle și prin deschiderea gimnasiului, că. în 

„cele din urmă chiar și referenţii școlari ai guvernului provincial 
ai încuviinţat constituirea acestei Eforii și au făcut-o cunoscută E 
Ministeriului şi guvernului ţării. În fine autorii ci termină cu 
speranța, că deslușirile date vor contribui la liniștirea Archiereului 

3
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și la păstrarea armoniei între capul bisericei și între fiii săi du- 

hovnicesci, și cu rugarea, cu Episcopul să binevoiască a veni 

la Brașov cu ocasiunea punerei petrei fundamentale a proie- 

ctatului edificiu gimnasial, «și a pune cu înseși sfintele sale mâni 

pâtra unghiului, ca' așa, încă odată dela început să putem fi 

mângăiați cu nădejdea, că acestă a nostră întreprindere va fi 

binecuvântată cu cele mai spornice resultate, €ră inimile cre- 

tinilor noștri, ba chiar și a tuturor pravoslavnicilor, să se umple 
Li 

de cea mai vie bucurie». 

Şi .ca să dovedâscă și în faptă interesul pentru șcâle, aretat 

în cuvinte așa de căldurâse în hârtia cătră episcopul, Eforia și 

comisiunea pentru clădire se puseră pe lucru cu cel mai mare 

zel, conchiemară dese întruniri ale celor dou€ representanțe bi- 

sericesci și îndemnară pe fruntașii români din Brașov, să facă 

subscripțiuni pe sema edificiului proiectat.  Silinţele lor nu r&- 

maseră zadarnice. Încă în întrunirea din 6/18 August 1851 sc 

subscriseră, afară de. cele 6000 fl. asigurate din partea bisericci 

Sf. Nicolae, 5300 f|.; în 11/23 August 4270 fl., așa încât acuma 

era la disposiţiune pe s&ma clădirei suma de 15,570 fl. m. c. Mulţi 

dintre subseriitori, și anume dintre aceia, cari subscriseseră 

sumele cele mai mari, erau totodată: subscriși și în lista de 

cotisaţiuni regulate pe timp de dece ani pentru susţinerea gim- 

nasiului, așa încât jertfele aduse de denșii erai în: adevăr forte 

mari. Pe lângă contribuirile în bani însă se făcură și multe 

contribuiri în diferite materiale. Așa d. e. zelosul membru al 

comisiunei Vicolae Măciucă a dăruit 58 mii cărămidi și făgădui, 

că va mai dărui încă 40—50 mii. Românii din Zânfari dăruesc 

50 stejari și promit, că vor ajuta la căratul materialului; de 

asemenea făgăduesc, că vor ajuta la căratul cărămidilor obștile 

românesci din comunele .Sâz-Petru, Herman şi Preșmer. Tot 

în timpul acesta văduva F/ena Vicolae Prișcu, în înţelegere cu 

ginerele săi Dumilru Ofofoiii, dăruesce pe sema șc6lelor celor 

“nouă ppzaztele Radu-Slovelu să Prișcu de lângă Vama Şanţului, 

care munte a ajuns definitiv în proprietatea șcOlei prin testa- - 

mentul lui Dumitru Oţoţoiii din 2/14 Iulie 1852, cră văduva“ 

Paraschioa Radu Borcan. alias Duimăloiu dăruesce o grădină 

frumâsă, în valre de două mii de fl., situată «După îniști» 

sub Nrii. prot. 1240—1242. 

Era un adevărat entusiasm pentru școli între Românii din
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Braşov ȘI imprejurime; cu toții, tineri și bătrâni, . bogaţi și să- 
raci, erai gata să: dea mână de ajutor, care cu ce .putea, 

pentru ridicarea clădirei gimriasiale. În astfel de împrejurări Po- 

pasu și soții lui din Eforie și din comisiune hotărîră a nu mai 

întârdia. o singură clipită. |. 

În 3 Sept. n.-ei și încheiară contracte cu măestrul zidar 
Joseph fisoler-şi cu lemnarul cetăţii Dart/holomăus Kertsch, cu 

condiţiune, ca 'denșiă să esecute clădirea în timp de doi ani 
după planul făcut de St. Emilian și sub conducerea acestuia, 
cu lucrul și G6menii denșilor (afară de argați), însă din materialele 
date de comune, și totodată se certi dela oficiul orășenesc con- . 
cesiune pentru clădire, rugându-se representanţele bisericesci a 
se esmite. din partea, Magistratului o comisiune, care să deter- 
mine linia de clădire. 

În același timp cele doi comune bisericesci prin repre- 
sentanţii lor încheiară între densele o nouă învoială, numită 
«Legământ,» prin care se obligară pentru totdeuna 'a susține 
în bună stare șcâlele centrale, pe sema cărora avea să se înalțe 
noul edificii. Actul: acesta, subscris în 1 Septembre 1851, al 
cărui concept a fost lucrat de G. Bariț în înţelegere cu l. 
Popasu, este: pactul fundamental, pe basa căruia s'aii condus și 
se conduc șcâlele române din Braşov până în diua de astădi. 

Textul lui este acesta : : 

Legământ, 
- ro 

, 

prin câre subscrisele 'doiiă comune și respective representanțele bisericesci 

române de religiunca răsăritenă drept-credincidsă din Brașov, sc îndatâră 
și sc IEgă între sine în solidum, atât pentru vremea de acum, cât și pen 

tru tot viitorul din neam în neam, ca să zidescă încăperi pentru șcd/e 

naționale române centrale de 'religiunea drept-credinci6să răsăritână .din 

Brașov, și tot- odată să îngrijescă nu numai pentru ţinerea lor în stare 

bună, ci' şi pentru siecazrmata adăogare și crescere a acelorași șc6le, atât 

în privința spirituală cât şi materială. 

Acesta este scopul legământului, &r temeiurile, pe care, și condi- - 

țiunile, cu care ne-am propus cu ajutorul lui Dumnedeii tare şi Vertos, 

ca să-l ajungem, sunt următorele : e 

3%*
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I. Comuna bisericâscă dela Sf. PWicolae din suburbiul românesc și 

comuna” bisericescă din lăuntrul cetăţii dela Adormire, în privinţa biseri- 
cescă și în ori-care altă privință neaternătâre una de alta, la treba și însăr- 

cinarea însă de a zidi aici numitele școle, de a le ţinc și administra pen- 

tru tâte vecurile, se socotesc pe sine de astădi încolo, ca una și singură 
comună, astfel, încât acestă sarcină a ţinerei școlelor sale să aibă dre- 

ptul şi datorința de a o purta cu puterile și sfaturile tot-dâuna împreunate 

și nici-odată desbinate, cum și fără a fi iertată măcar umbră de întâietate 
'seti prerogativă a uneia asupra alteia, ci se vor socoti amânduă ca unele, 

care împreunate întrun scop și la un loc servind comunelor bisericilor 
ortodoxe şi națiunei, împlinesc porunca Apostolului: »de a fi tuturor tâtec. 

Îndatorându- -se aceste doii&ă comune, și respective representanţele lor, spre 

sus atinsul scop și solidaritate, își reînoesc prin. acesta și hotăririle lor 

din 18, -19 și 21 Noemvre 1844, făcute sub Nr. protocolar 68, 69, 70, 

71 și 72, cum și contractul sii legămintea din Octomvre 1850, primind 

întru tote și provocându- se la învoelile făcute sub aceste daturi între 

aceste doiiă comune și respective representanții. — Deci 

II. Şc6la are să rămână în veci națională confesională, nefiindu-i 
nici-odată iertat a îmbrăca alt caracter sei natură, decât ce se cuprinde 

în numirea ci de sus. — Acesta o înțelegem așa: că zidirea acestor șcâle 
şi fondurile, ce i se vor aduna, trebue să fic şi să rămână numai pro- 

prictate a Românilor de religiunea răsăritână drept-credinci6să, sub blă- 

stim și afuriscnie, tocmai și profesorii să -se alâgă și să se denumescă 
numai din sînul naţiunci române de religiunea răsăritenă drept-credinci6să, 

precum se cere chiar și în instrucțiunea bisericei dela Sf. Nicolae din 

anul 1843. | 

III. Şc6lele acestea naţionale române centrale de rcligiunea r&sări- 
tenă drept-credinci6să din Brașov se zidesc, se înzestrâză și se fondeză 

din colecte sâii daruri, ce se adună dela binefăcători din sinul naţiunii 

“române, prin urmare ele ai să fie.deschise pentru toți fiii Românilor, câți 
ar trage la dânsele; cu acesta însă nici-odată nu se socotesc închise 

pentru alte naţiuni și confesiuni. — Însă 

IV. Pentru-că aceste doiă& comune, şi respective representanțe, ati 
fundat mare parte, aii întreprins și ai luat asupra-și acestă sarcină de a 
întemeia și administra aceste șcâle, își și păstrză dreptul deplin de a le 

„Susține pentru Zoți vecii sub nemijlocita și neaternata dor cârmă și ad- 

ministrațiune, Sâră a suferi nici-un fel de amestec, străin, decât numai su- 

prema inspecţiune a Monarchului și a guvernului stă.
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De aici urmeză, că comunele prin representanțil.. și inspectorii sei 

eforii săi își vor alege, scăl îşi vor denumi pururea. profesorii, atât în pu- 

terea acestui legământ, cât și întru înțelesul organisațiunii ministeriale scă 

guverniale din 1849, care ţine, ca profesorii să fie: aleși. și denumiți de 

cătră aceia, cari îi şi plătesc. — Tot de aici urmeză, că și acum în pre- 

sent vor întreprinde clădirea șcâlelor cu modul și mijl&cele, care vor afla 

densele mai princiise. — Dar 

V. Noia zidire a șcdlelor naţionale române centrale de legea drept- 

credinci6să răsăritenă, neapărat trebuincidsă, din pricina totalei lipse a unor 

incăperă școlastice, se va întreprinde așa : 

a Representanţele amendout în corpore vor îngriji, ca să se adune 

capitalul de bani, cum și materialele cerute pentru ridicarea unei zidiră 

școlastice; tot ele vor înclicia și vor subscrie contractură și învoeli cu toţi 

maisteriă, câţi se cer la îndeplinirea clădirei, cum și alți ajutători; — €r' 

plăţile se vor face prin un cassier anumit, şi tote hârtiile privitâre la plăți 

vor fi contrasemnate și de cătră un secretarii, care apoi va ave însăr- 

cinarea de a le petrece pe tâte la catastivele cerute; se înțelege însă de 

sine, că cassieriul și secretariul în acâstă a lor calitate nu vor lua asupră'și 

cătră contraccii nici un fel .de datorință personală de a plăti, ci plăţile se 

vor face de cătră cassier numai din sumele ce se vor da la mâna dân- 

sului, pentru care este responsabil cu socotelă curată cătră representanţie, 

&r' adevărata responsabilitate a împlinirii condițiunilor legate în contractură 

cade asupra corpului ambelor representanțe de 26 de inși, cum și tot- 

odată asupra tuturor acelora, cari s'a îndatorat prin subserierile lor, că 

vor număra o sumă Greși-care pentru clădirea șcâlelor, — pe suma, cu 

care s'aii îndatorat, 6r' mai mult nu. — Deci rămâne la datorința şi în- 

“țelepciunea ambelor representanțe, ca să încheie, “contracte astfel, încât să 

le stea în voie a mărgini înființarea planului architectonic al clădirei după 

măsura puterilor bănescă și materiale, câte le vor veni la mână. 

VI. Tocmai pentru-că aceste doită comune și respective represen- 

tanţe își reservă nu numai sie-și dreptul administrării pe viitor al acestor 

şcole, precum îl'avură de vecuri, — representanţii acelorași se și îndatoră 

pe sine și pe toți urmaşii lor în deregătoriile de' representanți, inspectori 

sei efori din veac în deac, a pune la cale și a căuta tte mijlocele, câte 

ar adăoga la îmbunătăţirea, înavuţirea, lărgirea și tâtă putinci6sa înflorire 

a de multe-ori pomenitei şcâle naţionale confesionale, atât prin crescerea 

fondului din feliuri de isvâre şi prin regulata lui administrare, cât 

și prin totă putinci6să . înmulţire a profesorilor cu lefi cuviinci6se 

şi a sciințelor într'ânsele; — de unde urmeză, că representanţii vor primi
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n sinul lor și vor denumi la curatela șcâlelor numai bărbați, cară vor fi 
n totă privința cunoscuţi de cvlavioși, amici ai șcâlci, în tocmai ca și al 

bisericci, 6r' pe contrarii se vor sili a-i depărta. 

î 

Î 

„VII. Organisaţiunea din lăuntru a acestot: șcâle va fi totdcuna aceea, 
„ce sc va prescrie de cătră înalt. guvern pentru șco/ele statului de acelaşi rang. 

VIII. Cât pentru acurata şi neprihănita administrare a acestor Școle, | 
se va compune o instrucțiune deosebită, care se va supune la timpul săi 
înalt. guvern spre întărire. 

IA. Profesorii se vor alege prin concurs de cătră representanțele 
comunelor tot în înţelesul organisațiunii guverniale. 

X. Representanţii comunelor vor administra tâtă treba şc6lelor prin 
atâţi inspectori sei efori, cari se vor alege în număr. egal din amândouă, 
pe cât va cere trebuinţa ; se va alege și cap Eforici, se va da un secretariti cu 
ICfă, a cărui datorință se depune în instrucțiunea menită pentru dânsul. 

XI. Tâte causele și oră-care alte lucruri privitâre la administrarea 
trebilor școlastice se vor consulta de cătră representanțele adunate și se 
vor hotări prin majoritate absolută (mulțimea glasurilor), âr' când voturile 
Sar desface în două părți de o potrivă, atunci votul majorității se va so- 
coti acela, lângă care va sta președintele, ce va fi după timpuri. — Re- 
presentanţele: se socotesc adunate atunci, când se vor afla la un loc cel 
puțin cu unul mai mult decât jumătate, 

XII. În cele din urmă subscrisele representanțe se îndatâră înaintea 
ceriului și a Gmenilor, că. vor păzi și apăra tâte punctele și condițiunile 
acestui legăment din cuvânt în cuvânt, cu atâta sânțenie și tărie nestră- 
mutată, încât, decă cumva, ceea ce nu credem, din nenorocirea religiunei 

: drept-credincidsc și a naţiunei sar întâmpla, ca după timpuri și vecuri 
una din aceste două representanțe să, se prefacă întregă în partidă sci 
tarat vrășmaș culturii și fericirii naţionale, voind a strica șcâlelor prin apu- 
care de măsuri contrarii acestui legământ și înaintării școlelor, atunci 
cealaltă representanță, care va rămân€ întru tote credinci6să, aptrătorea 
punctelor de mai sus, are prin acesta dreptul de a provoca în contra 
representanței necredincibse la comuna respectivă, din a cărei sin va fi 
purcedând aceeași; cr când și acea comună ar lucra pe față tot în înțe- - 
țelesul representanţei sale necredincise tegământului, atunci represeritanța 
păzitOre de acest legăment rămâne în dreptul s&ii de a cârmui și a administra 
șc6lele singură. — Tot acesta se înţelege și despre acea representanță sc 
comună, care ar părăsi drept-credinci6sa sa religiune și ar trece la alta; una 
ca ac6stă adeca, își va perde tot dreptul s&ă asupra acestor șcâle.
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Sub aceste condițiuni, pe care le primim şi le subscriem fie-care cu bu- 
curie și cu deplină convingere, pentru casă aibă deplină valore și tărie în vecuri, 
sunt și determinate aceste comune a întreprinde înființarea nouilor şesle cât 

mai curând, &r' începutul lor a-l face încă în anul acesta, arătând mai. întâiti 

acâsta voință comunelor și respective a representanţelor și la locurile 

cuviinci6sc. : - 
Datu-s'aii în Braşov la anul Domnului și " Mantuitorulut nostru Isus 

Christos 1851 în 1 Septembre, și s'aii întărit cu subscripțiunile nâstre, ale 

tuturor representanților, punendu-se atât sigilele sfintei biserici, cât şi ale - 

fie-cărui dintre noi. 

(LL. 5) Representanța sfint. bis. dela: (L. 8.) Representanța Sf. biscrici 

Sf. Nicolae: -dela Adormire din Cetate: 

(L.. 5.) Joan Poppassu m. p. | Se 
„ prot. locului. „ (L. S) N. Voinescu). m. p. | 

(L. 5.) Petru Gherman m. p. represent, 
__prot. și par. Bolgârszeg. . 

(L. S,) Joan Jipa m. p. (DS. Zoaz, Jaga m. p. 
=. representant. _ represent 

(L. S) Dim. Cepescu m: p. 
represent. 7 +1» . 

(L. s) Ioan pi azi m. p. (L. 5) Rudd. Orghidau m. p. 

represent. , 
(L. 8) Dim. Otoțoiă. m. p. (L. S.) Nicolae Teclu m. p. 

"represent, . , 
„(L. 8.) Joan Zeca m. p. . (L. S.) Gheorghe Nica m. p. 

represent, ! | 
(L..S) G. AM. Burbea m. p. ([. $.) 47. Ffușturanu m, p. 

represent. , : 

(L. 5.) G. k. Leca m.p. (L. $.) Gheorge) le dusa m. p. 
curator și represent, Ă 

(L. $.) Joan Manole m. p. (L. s) Bucur Popb m. p. 
represent, , _ . 

(L. S.) N. AMăciucă m. p. (L. 8.) Vasilie Lacea m. p. 
represent, .. P 

L. 8.) N. Pădure m. p. . | 
( ) represent, P (L. $.) 7 G. Sau m.p. 

“(L. 8.) Vasilie Stinghe m. p. , E 
represent. -P Ă (L. S.) Gheorghe Joan m. p.. 

(L. 5.) W. ZA. Ciurcu m. p. 
i represcnt. 

, 
| Actul acesta însemnat a fost provădut de „episcopul Saguna 
cu următrea clausulă “de aprobare : 

*) Deși subscris aici, N. Voinescu nu era repres. din cetate, ci dela Sf, Nicolae,
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Învoirea acesta a obştilor nâstre bisericesci din Braşov o am vădut, și 
nu numai o laud în tot cuprinsul ci, ci încă o și binecuvent, făgăduindu-mă a 

„ înainta lucrul acesta vrednic de tâtă lauda, cuprins în învoirea acesta. 

„Brașov, în 17 Septembre 1852%)” 

o (L. $) dudreiăi Șegune m. p. 
, | episcop. 

După-ce se luară aceste disposițiuni pentru începerea clădirei 
de mult dorite, representanţele rugară din noii prin protopopul 
[. Popasu pe 'episcopul Andrei Şaguna, să incuviințeze . pașii 

- întreprinși. de densele și să binevoiască a veni cât mai curând 
la Brașov, ca însuși să pună petra fundamentală la noa clădire. 
și să dea binecuvântarea sa archierescă întreprinderei Brașovenilor. 

Mare fu bucuria Românilor din Brașov, când li se vesti, 
că' marele Archiereii a primit cu plăcere învitarea lor Și că în 
curend va veni în mijlocul lor, ca să le vadă lucrările Și să fie - 
de faţă la punerea petrei. unghiulare. A 
O deosebită activitate domnia între Românii brașoveni 
in primele dile ale lui Septembre 1851, înainte de venirea lui 

“Şaguna la Brașov. Locul, pe care avea să. se ridice clădirea, 
se regulă; toți din tte părțile aduceau felurite materiale: petră, 

„cărămidă, lemnărie ș. a , și primitorul lor, ales de Eforie, Gheorghe 
AJ. Burbea, abia putea r&sbi cu luarea lor în semă. 

Vineri în 7/19 Septembre . Șaguna sosi la Brașov, întempinat 
cu o nespusă bucurie de fruntașii români și fu încuartirat în 
casele comerciantului /ozz Pantazi. 

lată cum descrie Gazeta Transilvaniei din 10 Sept. 1851 
primirea lui Şaguna în Brașov și primele dile petrecute de dânsul 
in acest oraș: 

«Braşod, 21. Septembre. — In 19 ale curgătârei după miadă-di 'sosi 
Măria Sa, Illustrissimul Domn episcop român de legea orientală Andreiă | 
Saguna în mijlocul nostru, comitat de fruntașii comunităților de aici, cari, 
„audind de venirea Illustrităţii Sale, îi eșiră de timpurii spre întempinare. 

O) E curios, că în protocolul ședinței representanţei dela Sf. Nicolae din 2: 
Dec, 1851 aftăm următorul pasagiii, din care star părc, că Legământul a fost apro- 
bat de Șaguna deja în Sept. 1851 și nu în 1852: „În legătură cu hotăririle făcute în . 
privinţa înfrăţirii Representanţiilor de aici și din Cetate după cuprinsul punctelor ” 
6S, 69, 70, 71, 72, s'ai încheiat speţific un contract sci legăment stătător din 12 puncte, 
despre cele-ce sunt a se păzi la șc6la nostră centrală, și acest contract este înțări/ 
si cu subscripfiuuea Domnului Fpiscop dndreiii Șaguna,« (v. protoc, sesiilor repr. 
din 1851, punctul 70). . :
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Spre ondrea Archipăstorului s'aii făcut sra o serenadă musicală. Eri a servit 

Hust. Sa la capela din cetate în presența unui număr mare de popor, 

- nutrindu'l cu predicarea cuvântului evangelic. Astădi a săverşit cele sânte în 

biserica parochială din suburbiul Scheiii. In finele serviciului divin ţină Archi- 

păstorul cătră turma sa cea sufletescă, ce se afla de față întrun număr fârte 
însemnat, o cuvântare părintescă, a cărei esență se concentreză în următârele :. 

>Cum-că copiii sunt odorul și bucuria ce covârșesce tâte bucuriile, ba şi însa - 

bogăţie a părinţilor; ca bucuria acesta să potă dura până la ora morții, face 

trebuință, ca să li se dea la prunci o crescere bună ; mijlocul de a da crescere 
potrivită sunt singur numai șcâlele; pentru aceea, dise: » Fă ză laud pentru 

frumosa D-Vostră întreprindere de sine şi doresc, ca să şi Sfârșiţi; că a aceluia 
e cununa faptei, care nu numai începe, ci și sferşesce, ce a început. — In fine se 

apromise Sf. Sa, că încât îl vor ajuta puterile, va sprijini și din parte-'şi acestă 
întreprindere folositâre, nu numai cu cuvântul, ci și cu fapta.e — După finea 

serviciului divin a servit şi parastas la mormintele celor repausaţi. Er' după 

acâsta primi €răși visite din partea corpului oficeresc c.r. La 2 6re după 

medinale dete Illustritatea Sa un prând pompos, la care fură învitați repre- 

sentanții comunităţilor bisericesci și corpul oficeresc din reg. c. r. Bianchi. 

“Toaste s'aii ridicaț de Illustritatea Sa, devotând, cum-că neîncetat se râgă şi se 

va ruga lui D-deii, dimpreună cu turma șie încredințată, pentru îndelunga 

sănătate a cavalerescului nostru imperator Francisc Iosif I, la care vivatele 
nu voiati a înceta. Al doilea toast se ridică pentru înalții părinți ai Maj. Sale; 
al treilea pentru 'Seren. Sa principele gubernatoriii de Schwarzenberg; pentru 

Escel. Sa general-locuţininte de Bordolo, Domnul colonel, tot cor pul oficeresc 
și tot regimentul împ. Bianchi. Domnul colonel al reg. acestuia se esprimă, 
ridicând toast, cum-că D-lor sunt fârte mulțumiți cu societatea nâstră, și nu 

doresce mai bună armoniă, decât e acesta în faptă. Er D. protopop I. Popasu 

a urat fericire Archipăstorului în numele tuturor, ca să trăiască pentru binele 
naţiunci și al bisericei. „Cor6na încheetâre de toaste se împleti de un demn - . 

bărbat al naţiune rom. din Bucovina. D-l preşedinte al judeţului criminal din 
Sângeorgiu, de Ivanovici, bărbat de stat solid și zelos servitoriii al împărăției, 
fi acela, care coronă urările cu ridicarea unui toast pentru fericirea naţiunci 
române, — La acest toast poftesc, să respundă în faptă și toți D-Dnii cititori. 
Mâne dimineță plecă Sf. Sa la visitațiune canonică prin district, €r' la 'ntârcere, 
cred, că va fi față la de mult dorita solenitate a punerii petrei unghiulare la 
șc6lele centrale române de aici. D-qeii să ajute şi să sporâscă averile jertfi- 
torilor și zeloşilor pentru șeole și aședtminte binefăcătâre, unica fericire 
a națiuneil> | 

În timpul cât zelosul episcop cerceta . frumâsele comune 
:. din împrejurimea Brașovului și îndemna pe locuitorii lor, să caute



a înainta în tote cele bune ș și de folos, Românii brașoveni urmaă 
mai departe cu pregătirile pentru punerea temeliei șc6lelor lor. 

„In deosebi în diua de 14 Septembre, după-ce comisia Magi- 
stratului demarcă linia de clădire, se făcură primele săpături 

„pentru temelia părţii de cătră Grâveri a edificiului. 
Gheorghe Bariț, care a fost de față .la acest lucru, il de- 

scric astfel: *) 
»In 26/14 Sept. 1851 pela 11 re dimincța eși la grădina șcâlelor 

din suburbiu, de sub Nrii 1130—31, comisiunea magistratuală spre a defige 
linia frontului pentru edificiul șcâlelor naţionale românescă. Membrii acelei 
comisiuni crai: senatorul şi directorul de poliție Closius, inginerul Hutter, 
spițerul Greissing, tipograful loan Gott și încă alţi câți-va” membri din 
representanții sutași ai comunei Brașovului.: Din partea comunelor române 
crai faţă: Fraţii Joan și Gheorghe Iuga, Vasile Lacea şi Dimitrie Ofotoii» 
amendoi acești din urmă trecuţi de 72 -ani, Gheorghe Bariț, fostul pro- 
fesor și redactor, 6r' acum secretar al comunei și al Gremiului negu- 
țătoresc român, Zoaz G. Joan, neguţător, Șiefar Emilian, architect și 

„profesor c. r. de desemn, şi Gheorghe Burbea, tatăl de vecini. — Locul 
din frunte și de cătră vale se măsură și linia se regulă cu prea puţină 
oposițiune ridicată nuinai de cătră doi meseriași sutași, încât se câștigă 
în front ca un stânjin din locul comunal, &r' de cătră vale se perdiu 
ca de două urme. : 

După amiadi pela 3 re, mă&surându-se patru stânjini în lung la 
mijlocul frontului prin numitul architect cu maisterii Fisoler și Kertsch, ne 
apucarăm de săpat: mai întâiă Vasile Lacea bătrânul; Georghe Bari, 
Joau Jetrovici, neguţător, Ștefan Emilian, Gheorghe Burbea, junii: Dizitrie 
Teclu, Joan Stafoveanu, G. Aucău, Bellissimus, Ioan Corvin, căsătorit.» 

În sferșit sosi și diua de /auni 17/29 Septembre, alesă de 
episcopul Andrei Șaguna pentru puierea pelrei /undamentale. 
Era o di împărătescă, cum dice Românul. Pare-că însuși cerul 
se bucura de fapta frumâsă și mărcță, ce avea să se întemple 
în acea di, și de aceea se îmbrăcase cu vestmentul s&ă cel mai. 
pompos. Sunete de clopote și bubuituri de trescuri (piuliţe) - 
vestiai des de dimincţă serbarea de bucurie, ce avea să se 
petrecă în acea di însemnată. 

La 8 cesuri dimincţa se începi slujba dumnedeescă în 3 
biserica Sf. Nicolae din Prund, pontificând însuși episcopul, î 

  

*) Insemnarea de pe pag. 18 a protocolului șcdinţelor repres. comunci bisc- 
ricesci din „ectate, la care. Bariț funcţiona ca secretar. *
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cunjurat de o asistență preoțescă numărâsă. La 10 cesuri, după . 
terminarea sfintei Liturgii întreg poporul adunat în biserică, în 
frunte cu episcopul și cu preoții slujitori, îmbrăcaţi în ornate 
bisericesci, se îndreptă în procesiune, cu capetele descoperite, 
spre locul de clădire. Era un imposant și totodată mișcător tabloi. 
In frunte mergea tinerimea școlară; după densa urma preoțimea 
cu praporii bisericei, cântând imnuri evlavi6se în lauda Părintelui 
ceresc, care învrednicise pe Românii brașoveni a se pute bu- 
cura de o asemenea di de mult dorită; în sfârșit urma o mare 
“mulțime de popor, bărbaţi și femei, tineri și bătrâni, îmbrăcaţi 
in haine de să&rbătâre și mulțămind în inimile lor Tatălui lumi- 
nilor, care le făcuse parte de o di așa însemnată. | 

Când conductul ajunse în spaţiosul loc din Grâveri, în 
fruntea căruia avea să se înalțe clădirea plănuită, musica militară 
a regimentului Bianchi îl salută cu un frumos marș naţional. Pe 
piața festivă se și -afla adunată o mare mulțime de 6meni, cu 
deosebire 6speți de diferite naţionalităţi: funcţionari civili. i 
militari, representanțţii diferitelor confesiuni din oraș, învitaţi de 
mai "nainte la acestă serbare, și cari veniseră în număr deosebit 
de mare, ca să vadă, cum se vor presenta la acestă ocasiune 

„«Valachii»,. cari până acuma fuseseră priviți peste umăr de 
concetăţenii lor. 

__ Indată-ce convoiul sosi pe locul de festivitate și se aședă, 
se incepu 'sfințirea apei, pontificată de însuși, episcopul și de 
asistența sa preoţescă. Locul pentru petra fundamentală era 
tocmai la mijlocul proiectatului edificiă, acolo “unde se află 
acuma treptele dela întrare. Pentru adăpostirea preoților slujitori 
și “a Gspeţilor celor mai de frunte se aședase în nemijlocita 
apropiere a acestui loc un cort de pânză estins, sub care se” 
afla și masa de slujbă. După terminarea, sfeștanici și 'după-ce 

„stropi cu apă sfințită temeliile noului edificiu, episcopul, urmat 
de cei din jurul s&ă, îngenunchiă și cu glas plin de emoţiune 
ceti molitva pentru clădire, în care imploră pe Părintele îndură- 
rilor, să reverse harul s&ă peste. edificiul. școlar, a cărui clădire 
avea să se înc6pă, și să trimită asupra tineretului, ce va: învăţa 

“într'Ensul, «Duhul înțelepciunei, Duhul înţelegerei, Duhul temerei. 
de Dumnedeii. « | - , 

Era un moment din cele mai mișcătore. Nenumă&rata mul-. 

ţime de „Smeni,, ce acoperia extinsa piață de jur împrejur, era
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plină de cea mai profundă evlavie; ochii multora, mai cu s&mă 
ai bătrânilor, cari. nici nu visaseră în tinerețea lor să aibă parte: 
de un moment așa de înălțător, erai plini de lacrimi. Mai 
emoționat însă decât toţi trebue că era protopopul loan Popasu, 
care după atâtea greutăți: își vedea în sferşit visul s&ă întru- 
pându-se, deși chiar în acele clipite mărețe trebue că 'și da semă E 
de povara, ce o luase pe umerii săi. Dar: «Bune Dumnedei!« 
erai vorbele sale favorite, și și atunci trebue că le-a repetat 

„în inima sa. 

Terminând rugăciunea, bunul episcop, pe fața căruia se 
vedea o emoţiune și o. însuflețire deosebită, se cobori la petra 
unghiulară, în o scobitură a căreia se aședase o cutie de tinichea 
cu. mai multe acte comemorative, luă însuși cu lingura tinciă 
din barca, ce se afla în apropiere, și aruncând asupra petrei, 
binecuvântă din noă clădirea, dorind, ca ca să fie în veci locașul 

„sciinței și al virtuţii. Puternice .bubuituri .de trescuri salutară 
momentul acesta solemn și de o deosebită însemnătate pentru 
viitor. După Șaguna aruncară cu var asupra temeliei mai mulți 
dintre cei de față. 

Sferșindu-se ceremonia religi6să, marele Archierei se urcă 
pe o estradă ridicată în aproprierea mesei de slujbă și în mij- 
locul celei mai încordate 'atenţiuni -rosti cu glas puternic acea 
memorabilă vorbire festivă, în care esplică celor de faţă însem- 

- nătatea dilei Sfintei Sofii și a fiicelor sale : Pistis, Agapi și Elpida, 
însemnătatea actului săvârșit al punerei petrei fundamentale și 
în sfârșit scopul instituțiunei, pentru care Românii brașoveni 
plănuiseră un locaș atât de măreț. | 

«Am eșit sărbătoresce din casa lui Dumnedei», începi 
„marele episcop vorbirea sa, «și ne-am aședat în locul acesta, 
care de adi: înainte are să ne fie sfânt şi prea sfânt. Locul 
acesta, unde stăm: astădi, este menit pentru Gimnasii, va să 
dică pentru nisce școli mai înalte, de cum am avut până acume. 

După aceea urmă astfel : | | 
>VE pot încredința, că. nu am căutat după călindar, când m'aţi poftit 

să hotărăsc o di pentru purierea și sfințirea pietriă fundamentale la viitorul 
nostru Gimnasiă, ci simplu, fără multă gândire am dis, ca pe astădi să 
fiă - punerea și sfințirea pietrii fundamentale. Însă îmi vine a dice, că 
Pronia dunminedeescă a vrut, ca p&tra cea din capul unghiului a :Gimna- 
siului nostru în diua de aszăi să se sfințescă și să se pună, dic astădi
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să se întâmple acesta, când Stinta. Maica nâstră Biserică prăsnuesce diua 
Sfintei Sofii. Decă gândesc la acâstă împrejurare, la sărbătârea de astădi 

a Sfintei Sofii, trebue să mărturisesc, că m& cuprinde uimire, cum de s'a 

întâmplat s&rbătorea Sfintei Sofii în acea di, care cit fără multă gândire 

am hotărit- de di pentru sfințirea şi punerea pietrii fundamentale la 
Gimnasiul nostru. Cine: dintre noi, . evlavioșilor ascultărori, va dice, 

că nu cu voia lui Dumnedeii sa: întâmplat sărbătârea Sfintei Sofii 

în diua de astădi a punerii petrii fundamentale la mult doritul nostru 

Gimnasiu? Tot, ce este în Sfinta Scriptură, este” stint și . adevărat. 

Acolo cetim între altele, că nici un fir de păr'nu cade de pe capul 

nostru fără voia lui Dumnedei; acolo cetim, că: Dumnedei se în- 

grijesce de pasări, — și așa cu cât mai mult'se îngrijesce pentru om, pe 

care "l-a făcut după chipul și asemănarea sa, și cu un suflet nemuritor, 
și cu scop "l-a făcut pe el, ca din mârte-i să 'nvie spre dobândirea r&s- 

plății pentru faptele sale din acestă vicță. Acestea sciind, re să nu dicem, 

că cu voia lui Dumnedeă s'a întâmplat punerea pietrei fundamentale a 

Gimnasiului nostru la sărbătârea Sfintei Sofi? ! 

»ME veți întreba, evlavioșilor -creştini, că în ce se-cuprinde Pronia 

- 

lui Dumnedeii și însemnătatea cea mare, care o pun eii în s&rbătârea de - 

astădi a Sfintei Sofii? “Toţi sciți, că cuvântul acesta grecesc >sofia> în- 
semnâză pe româniă »înţelepciune.> Sfînta Sofiă, precum arată pravila 

bisericâscă de astădi, a avut trei fice,. dintre cară una se chiema Credinţa, 

cealaltă Nădejdea și a treia Dragostea. Aceste trei fete ai suferit muce- 
niciă pe vremea lui” Adrian, împăratului roman păgân, pentru Evangelia 

lui Christos, în anul 122. Mama lor, Sofia, nu sa muncit prin păgânul 
Ă . ? ) p p > 

Adrian, ci sa pus în grpa' ficelor sale, şi după-ce amar se tânguia şi 

plângea acolo trei dile pentru mârtea cea silnică a ficelor sale, 'și-a dat 

sufletul săi și s'a sălășluit în viața cea mai bună. 

>Sciind vol acum, evlavioșilor creştini, că astădi sărbăm diua Sfintei 

Sofii şi a celor trei fice ale că: a Credinței, a Nădejdii şi a Dragostii, și 

“că tocma în diua acesta s'a întemplat și punerea și sfințirea petre. fun- 

„damentale la Gimnasiul nostru, veți afla și singuri acea însemnătate mare, 

care pun cii în diua de astădi din privire la sărbătorea de astădi a Sfintei 

Sofii și a trei ficelor ci și din privire la punerea și sfințirea pietrii fun- 

damentale la Gimnasiul nostru. Așa-dar' în întîlnirea armonică a. acestor. 

două întâmplări aflu ei însemnătatea cea mare, care ' produce în minc o 

însufleţire, ceca-ce numai cu punerea. mea în mormânt 'se va r&ci în mine. 

Nu pot tăinui convingerea mea cea din lăuntru, ci o spuiă în audul a. 

tuturor, că înți/nirea cea într'o di a sorbătorii Sfintei Sofii şi 'a ficelor ei
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cu punerea și cu sfințirea pietrii fundamentale la Gimnasiul nostru o 
mărturisesc de-o lucrare învederată a Pronici dumnecdeesci, care prin 
semnele acestea: vădute ale întilnirii cel întro di a acestor două serbători 
da să ue dică nouă, că Gimnasiul nostru să'l. întemeiăm pe Înţelepciunea 
aceca, care a avut trei fice, şi anume: pe Credinţa, Nădejdea și Dragostea, 
căci numai acesta este înțelepciunea cea adevărată. 

>Şi întradevăr, de vom socoti învățăturile Evangeliei lui Christos, 
s6ii și desvoltarea creştină și morală a ori-cărui popor cultivat, și de vom . 
socoti convingerea pedagogilor celor renumiţi, — numai decât vom afla, 
că temeiul învețăturii Evangelici lui Christos este credința, nădejdea şi 
dragostea și că numai și numai acolo s'a desvoltat creștinătatea și mora- - 
litatea spre folosul cel adevărat al popsrelor, unde basa crescerii cra: 
treimea acum pomenitelor trei vîrtuți creștine, și că acei pedagogi. s'au 
învrednicit a st numi luminătorii popsrelor, cari crescerea o aii basat pe 
învățătura Evangeliei lui Christos și pe virtuțile cele trei, cari curg dintrinsa. 

» Adevărul acesta, ni'l dovedesc anii de curând trecuți 1848 și 1$49, 
când urmările înțelepciunii mincinâse și ale tici ficelor sale: ale gândirii 
fudule, ale răsturnării rîndului celui legitim și ale năzuelii comunistice ati 
adus totă lumea într'o stare jalnică și critică, din care numai și numai 
brațul cel puternic al lui Dumnedei ai fost în stare a ne scăpa: și a re- 
staura puterea Domnitorilor și a aduce pace și siguranță popârelor; &r' 
glasul cel pătrundător din cer ne dicea: Veniţi cătră mine toţi eci osteniţi 
și însărcinați și ei VE voiă odihni pe voi. Mat. cap Il. st. 18. — Ce 
gândiţi, prin ce mijlâce putem veni la Dumnedeă, ca să ne 'odihnâscă pe 
noi? Cu adevărat nu prin alte mijlâce, fără numai prin împlinirea legii 
lu și prin ascultarea voii lui; sub legea lui Dumnedeii înțelegem înţe- 
lepciunea cea mai stintă, căci Dumnedeu este cel mai stint, așa și înţe- 
lepciunea lui este cea mai sfintă; sub voia lui înțelegem credința, nădejdea 
și dragostea, aceste trei virtuți de căpeteniă ale învățăturii creștine. 

>Cine dintre voi, evlavioșilor creştini, se va afla, care să nu măr- 
turisescă cu prorocul David despre legea lui Dumnedei: că adecă cre- 
dinci6se sunt tâte poruncile lui Dumnedei, întărite în vâcul vecului întru 
adevăr și întru dreptate ; și. că începătura înțelepciunei este frica Dom- 
nului și înțelegere bună este tuturor celor, ce o păzesc pe densa. Psalm 
110, st. 7, 9, 10. 

> Vedeţi dară, cum Dumnedeii ne povățuesce pe noi la însuși înce- 
putul zidirii Gimnasiului nostru și ne arată, că înțelepciunea aceea, care 
se va preda aci, să fiă acea înțelepciune, care are trei fice: credința, 
nădejdia și iubirea. — Scim din iscusința cea de tote dilele, că învățătura 
fără înțelepciunea cerescă și fără cele trei virtuți acum pomenite, duce pe 

N
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om la fanatism, la heodihnire și la vătămarea a tot binelui obştesc. Er: 
din contră acolo este raiul pământesc și pregătirea cărării cătră raiul 

„ceresc, unde invăţătura e basată pe înţelepciunea cerescă și pe cele trei 

virtuți cardinale creștinesci. 

»Şi aşa pentru preamărirea Proniei dumnedeesci, — care a vrut, ca 

astădi, când punem petra fundamentală a Gimnasiului nostru, să se 'ntemple 

s&rbătârea Sfintei Sofii și a trei ficelor sale, precum și pentru vecinica 
aducere aminte a acestei Pronii, dumnedeesci, — frockiem pe Sfinla Sofia 
împreună cu treă ficele sale .de Patrona Gimnasiuluă nostru şi tot-de- 

odată vă las ca un amanet Sfiut acea îndatorire, ca să dă fă voue Tutu- 

ror precum şi directorului, profesorilor şi tuturor învățăceilor diua de astădi 

în fot anul o serbătore şcolară, ca voi, cari sunteţi părinţi, să vă aduceţi 

aminte totdâuna în diua de astădi de Pronia dumnedeâscă, care ni-s'a 

arătat la diua punerii şi sfințirea pietrii fundamentale la aceste șcâle gim- 

„nasiale, Er” directorul și profesorii să afle în sărbătârea Sfintei Sofii tot- 

dâuna diua aceea, care să le spună lor, ca să crâscă. și să 'nveţe pe elevii 

gimnasiului nostru în duhul. sfintei înțelepciuni, în duhul credinței despre 
unul adevărat și în trei: tețe închinat Dumnedci, în duhul nădejdii și a 

dragostii creștinesci, și tote acestea să le spună elevilor lor, ca să scic, 

de ce bunătate şi de ce învățătură se pot ei face părtași, dâcă vor asculta 

povețele lor și decă vor deschide fragedele lor inimi spre locaș al Patrânei 
Gimnasiului nostru. | 

>Deci încheiii cuvântarea mea cu cuvintele lui Sirach și vă dic: 

Uitaţi-vE la nemurile cele din început și vedeți: cine a năd&jduit spre 
Domnul și sa rușinat; sâi cine a petrecut în frica lui şi a fost părăsit; 

sâii cine "l-a chiemat pe cl și a fost trecut cu vederea? Pentru aceea să 

cădem în mânile Domnului și nu în mânile Gmenilor; că precum este 

mărirea lui, așa. este și mila lui. Amin! (Cartea înțelepciunii lui Sirah 
„cap 6., st. 10, 18), »%) 

După vrednicul Episcop cuventă harnicul profesor și mai 
târdiă director gimnasial Gavrii/: Munteanu.  Densul își luă ca 
temă întrebarea «Să înv&țăm noi carte?», o întrebare forte ac- 
tuală pe acel timp de desmorţire naţională și frte potrivită cu 
nisuinţele -spre lumină și cultură ale Brașovenilor: Din causa 
insemnătăţii ideilor cuprinse într'ânsa și a limbagiului frumos 
românesc, în care au fost îmbrăcate aceste idei, “cred, „că nu 
greşesc, dâcă 'voiii' reproduce și acâstă vorbire. 

*) Vorbirea acesta s'a tipărit în â. 1866 pe o foie mare, încadrată, cu chel- 

tuiala lui FE, Radooici. !



184 

>Să învăţăm noi carte? —, Acesta este, întrebăciunea, la care cuget 
a r&spunde, Prea Sf. Stăpâne și onorabilă adunare, cu ocasiunea acestei 

" solenități măreţe. | 
Scopul învățăturei este “formarea inimei și luminarea minei. — Ini-. 

ma se formeză prin cunoscința doctrinelor religiunci cu deosebire în Bi- 
scrică; mintea se lumingză prin cultivarea sciințelor în şcâlă. 

Formarea inimei stă mal cu semă în a da lui Dumnedei, Impăra- 

tului și la tot omul, ce este al s&ă, adecă: în a fi drept. 

__ Sfânta nâstră biserică, după neprețuitul s&ă dar, de care puţine se 

bucură, de a împărți membrilor săi St. taină și “cuventul evangelic în limba 
poporului, a îngrijit totdcuna de formarea şi îmbunătăţirea inimci nâstre. 

Nici un popor conlocuitor nu întrece pe poporul român în credinţa cătră 

Cesarul săi; nici unul nu'l covârșesce cu bunătatea inimci, cu ospitalitatea, 

cu dreptatea, — scurt: cu amârea și frățietatea creștină cătră con-6menii 

sti. “Cori Românului sălaș : > Bucuros, îți r&spunde, >sălașul e al lui 

Dumnedci |-« Treci pe lângă via lui, pe lângă grădina lui, binecuvântată 

de fructe; îți ese înainte cu râde: »Ţine,« îţi dice, »sunt dela Dumnedeă!:... 
Ai venit un popor strein, aă venit altul — și altul peste noi, și noi i-am 

primit, Y-am îmbrățișat cu amore, cu frăţictate creștină, încât poporele 

conlocuitâre și vecine, de vor fi ele drepte, nu pot să nu măriuriseseă 

că tâte sai folosit de la Român, însă el n'a luat de la nimene |.. 

Dreptatea, bunătatea, toleranța acâsta cvangelică sunt nisce roduri 
ale crescerei n6stre celei bisericesci. 

Însă, dâcă cu formarea inimci nu stăm mai jos decât nici un po- 
por conlocuitor, noi'cu atât mai înapoiaţi ne aflăm cu luminarea minții. 

Neavând șcâle,-ca să ne luminăm miritea, am primit o crescere 
numai pe jumătate. Sf. biserică ne învaţă, să fim buni, să fim drepți ; scâla 

„ne învaţă, să fim înfe/epHi. Nu e destul să fim numai buni, drepți; ci 
natura n6stră, posițiunea n6stră cere, să :fim și învățați, circumspecți, în- 
țelepți: >Fiți blândi ca porumbii, și înţelepţi ca șerpii !« | 

| A face bine și celora ce ne fac nout răi, e lucru creştinesc; însă 
a fi circumspecţi, pentru ca inimicii noștri să nu ne pâtă face ret, e în- 
țelcpciune dreptă. , 

Nam avut șcâle, ca prin luminarea minţii să căpătăm înțelepciune 
“și nam avut nici istorici, nici juriști, nici advocați ș. alt. Streinii ne-ai - 
scris istoria, streinii ne-ati păstrat hris6vele, streinii ne-ati apărat dreptu- 
rile... Domnilor, nu voiii să turbur bucuria acestei dile, deducend și în- 
fățişându-vă icâna cea tristă a relelor, a pagubelor, ce ati isvorit peste noi 
din lipsa șcâlelor !



 
 

 
 

        m are - 
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Că noi n'am avut șcâle, de când ati început a av și alții, e păca- 
tul spiritului timpilor trecuţi. Păcatele părinților adese-ori se pedepsesc în 
fii și strănepoți; însă nici un păcat părintesc nu ajunge mai curând și - 
mai sigur pe fii, decât. păcatul şe6lelor. Noi putem. fi încredințaţi despre 
acest adevăr! —- Ar fi blestem pentru copiii noștri, când din pățanie -nu 
ne-am fi învățat minte, şi am recăde în păcatul strămoșilor. - 

„Ah! decă bătrânii noștri, escelenți în evlavie, întemcictorii atâtor sute 
de mănăstiri sfinte, ar fi ridicat că, după esemplul altor popâre, măcar. 
numai o universitate, — cerul nostru ar fi mai senin. 

Deci: şcole! | a 
Să nu'mi dică unii: la ce ședle? Sunt la conlocuitori destule școle, 

acolo pot învăţa și copiii noștri; căci toți, câți cugctă așa, s s'asemenă cu 
acci părinți degenerați, cari ar dice: De ce trâbă mume matrâne? Avem 
doici, care să ne crescă copiil | | , 

Deci: șed/e, fraţilor ! - . 
Şi încă cu atât mai vârtos șcâle, cu cât noi din dumnedeâscă proniă 

ne află im trăind întrun stat poliglot, întrun: stat compus din mai multe 
popâre, cu sângele și cu religiunea unul de altul deosebite; și cu cât 
Maiestatea sa cavalerescul' nostru imperator (pe care Dumnedeii să! ţină !) 
în dreptatea sa cea de tată adevărat, aii chiemat pe tâte .popârele, ca 
deopotrivă să. pârte greutățile, și deopotrivă să se bucure de folâsele 
statului. | | | Ă 

„E dumnedeâscă legea: ca trupul să servescă sufletului, ca spiritul 
să domnescă preste materie. Popârele neînvățate, ca și individii, în veci * 
aii fost și vor fi râbe la popârele cele luminate. De nu vom învăța noi 
carte, alte popâre conlocuitâre vor învăța, cum ai înve&țat și până acum. 
Noi atunci și în: fiitor vom rămâne trup, materie, şi, ca astfel, osândiți a 
purta pururea numai la greutăți ca hamalii; în vreme ce acelea, devenind - 
minte luminată, se vor bucura de folâsele statului, și vor domni preste noi. 

De vă va dice nescine: Învățătura e ncfolositâre; nu. vă daţi copiii 
la 'șcâlă! —: atunci să v& aduceți aminte de cuvântul, care dice: Pomul 
după râde, âr'. omul după fapte se cunâsce:< . o 

E învățat, care vă dă asemenea sfat? — atunci să sciți, că el nu vă 
voesce binele, ci robia... E ncinvăţat? — atunci diceți: Domne, iartă”, că - 

-nu Scic, ce vorbesce ! 

„Cel-ce se îndoesce despre folâsele ședlelor și ale înv&țăturei, se în- 
doesce despre folosul sorelui și al radelor lui.



186 

Cum-că comunităţile bisericesci române d'aici, şi anume D-Vostră, 
onorabililor representanți și benefactori, sunteţi pătrunși de folosul învă- 
țăturei, că cunâsceți spiritul timpului, trebuinţa naturei' omului, posiţiunea 
bisericei şi a națiunci nostre, sciți ce “ne lipsesce, este viă 'dovadă sole- 

” nitatea acestei dile memorabile, ce o serbăm acum. Drept-aceca î în acestă 
privință n'am decât să v& urez, ca Dumnedeul vieței să vă lungescă di- 
lele, ca să puteți sfârși sănătoși, ceea-ce' ați început cu atâta râvnă 
vrednică de laudă. Cu ajutorul li Dumnedeă dar, ca totdâuna, mergeţi 
înainte și acum cu esemplul cel bun, bravilor Braşoveni! — Prea Sf. Sa, 
prea bunul nostru Episcop, nu numai cu cuvântul, ci și cu fapta sa pus 
în fruntea zelului D-Vâstre, și credeți, că, pe lângă cununa cea neveștejită 
ce o împletiţi în jurul numelui Stimat D-Vâstre, părticica din capitalul, din 
rodul dreptelor osteneli ale D- -Vâstre, ce o locaţi în sprijinirea șcâlelor, va 
aduce dobândă însutită și sigură la fiii fiilor Dumnea-Vâstră. Amin !> 

După aceste frumâse vorbiri se 'recitară două poesfi oca- 
sionale, scrise de membrul Eforiei școlare /ac0/ Juresianu: 

„una în: limba latină, recitată de tin&rul Joan Alețianu, astădi 
Venerabilul nostru Archiepiscop și Metropolit, €ră a doua, 'ro- 
mânescă, disă de d-l G/eore/e Bellissimus, director emerit al 
șc6lelor n6stre primare, pe atunci tînăr invățător.*) 

Festivitatea se încheiă, după-cum ne spune Gazeta Transil- 
vanici în numerul săi din 20 Septembre 1851, cu un imn din 
par tea școlarilor și cu marșul naţional din partea musicei militare. 

Așa s'a petrecut acestă mărâță serbare, care a r&mas vie 
până în diia de astădi în inimile celor de faţă şi care a ridicat 
mult în ochii străinilor prestigiul Românilor brașoveni. 

„După amiadi la 2 Gre se dete din partea comunelor bise- 
ricesci în localităţile şcolei din casa Băcanului un «prând diplo- 
matic» cu 72 învitaţi, la care se ridicară toaste însufiețite pentru 
Casa domnitâre, pentru naţiune, pentru armată, pentru episco- 
pul, și mai vârtos pentru reușita întreprinderci înaugurate 
ȘI în sănetatea întemceictorilor și susținătorilor noului gimnasiă. 

“Marţi de dimincță (18/30 Sept.) episcopul porni înapoi 
la reședința sa, însoţit de urările Brașovenilor, cari se simțiai 
din ce în ce mai alipiţi față de. dânsul. 

*) După împărtășirea d-lui G. Bellissimus. — Atât vor birca lui Gavr. Munteanu, 
„cât și poesiile lui lac. Mureșianu s'aă publicat în »Foia pentru minte cte.« din a. 1851.



187 

Frumâsa serbare a punerii petrii fundamentale trecuse. 
Clădirea se începuse; ea trebuia acum continuată .și dusă la . 
îndeplinire, — lucru nu tocmai. ușor față cu-mijlocele mai mult: 
de cât modeste, ce se adunaseră până acum spre scopul 
acesta.  De-ocamdată în tâmna a. 1851 trebuia urmat mai 
departe cu aședarea temeliei spaţiosei zidiri începute. Lucrarea 
acesta fi împreunată cu greutăți cu mult mai mari, de cum se 
creduse la început. Fiind terenul de clădire cam apătos, te- 

- melia trebuia săpată forte adânc; afară de accea, pentru so- 
liditatea construcțiunei -se află de lipsă a se aședa temelia pe 

4 

piloți de stejari, bătuţi în păment, pe cari apoi se aședă un 
grătar puternic de bârne de stejar, €ră locurile g6le dintre aceste 
bârne se umplură cu petriș. | - 

Sute de lemne de stejar se bătură astfel în pământ și . 
bătutul acesta pretindea mult lucru, așa încât în tâmna a. 1851 
abia se putu pregăti temelia pentru frontul edificiului; partea 
cecalaltă se termină numai: în primăvara anului următor. 
Lemnele de stejar parte se cumpărară, parte se dăruiră de 
Românii din Ţinţari și de unii din proprietarii români din 
Schei, cari aveai locuri cu ceva arbori in Poiană. 

Petra mare și măruntă se aduse în tomna acesta mai cu 
semă . din partea de sus a Scheiului, numită «Oben», unde parte 

„se spărgea, parte se aduna, fiind locul stâncos și forte bogat 
în petriș.  Adunatul și căratul petrei se făcea mai cu semă în 
clacă, luând parte la adunat cu deosebire 6meni din. Scheii, 
ră la cărat Români din Brașovul Vechii și din Stupini. La 
adunatul petrii de multe ori dai mână de ajutor. chiar și școlarii 
mai mărișori, conduși fiind de însuși protopopul Popasu și de 
câte unul din profesori. , 

«Îmi aduc aminte ca acum», povestesce Chr. O., unul din 
"școlarii de pe acel timp, «cum Popasu venia la șc6lă în dilele, 
când scia, că avem mai puţin de înv&ţat, -mai cu semă după 
amiadi, şi ne chema cu densul pe Oben, să ajutăm și noi la 
adunatul petrii pentru temelie. Cu mare bucurie îl însoţiam cu 
toții pe mult stimatul și iubitul protopop, și aședendu-ne în șir, 
doi câte doi, o luam în sus pe ulițele Scheiului, noi înainte și 
Popasu însoţit de unul dintre profesori, de. obiceii de Oroianu, 
după noi. Cât. dici, eram în capul Tocilelor, la isvorul dela 

di
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pâlele Ob&nului. Aici Popasu și cu Oroianu se opriai,. şi după-ce 
ne spuneai, ce trebue să facem și cum să slobodim petrile, 
ca să nu ne lovim unul pe altul seă pe alt-cineva, ne trimeteaui - 
la trebă.  Veselul protopop și cu tovarășul săă de obiceiă r&- 
-mâneaii lângă isvor, unde făceau foc, de frigeaii câte ceva atât 
pe scma lor, cât și pe a n6stră. Când bolovanii - veniaă dela 
deal, durduind, numai ce îl audiai pe Popasu strigând: «Băgaţi 
de. sâmă, măi, să nu v& loviți care-va!» Și băieții în adevăr 
eraii cu cea mai mare băgare de semă. Lucrul sporia vădând 
cu ochii, căci petriș era de ajuns. Într'un ces doit adunam 
doi&-deci, trei-deci de cară. După-ce petra adunată astfel o 
aședam în grămedi la marginea drumului, așa încât cei cu carele 
numai să aibă s'o încarce, ne strângeam cu toții imprejurul 
protopopului, care mai totdeuna ne cinstea cu câte ceva de-ale 
mâncării, cu deosebire pe aceia, cari nu'și putuseră aduce me- 
rinde de acasă. — Mai luam câte o înghițitură de apă, rupeam* 
aprâpe fiecare câte o ramură verde, cu care ne făceam steguri. 
cu batistele din buzunar, și apoi ne aședam în șir, ca să ne 
întOrcem acasă. 

| «E, băieție, dicea acum Popasu, «să vă văd, ce cântec 
frumos sciți voi cânta? — Și îndată și începeam câte un «Astădi 
cu bucurie» s€u alt marș naţional, :de răsuna stâncile de pe - 
Oben și Dintre petri. Așa veniam cu -toții pe seră până în 
Prund, de unde apoi ne iîmprăștiam pe la gazdele nâstre. | 

A doua di de dimincță și veniaii Stuparii și Brașovecheni 
cu carele și aducea petrișul adunat de noi la locul de clădirei 

„unde îl descărca de-a dreptul în șanțurile temeliei *) - 

Muncitorii, cari dai mână de ajutor măeștrilor la săpatul 
pămentului, la baterea piloților și la „căratul materialului, crai 
Omeni din Schei, cei mai mulţi fără plată, cari se obligaseră 

  

*) D-1 G. Bellissimus, fost învețător și director al școlci normale, reproduce 
întrun raport al s&ă din Martie 186$, adresat Eforiei școlare, următârca -scrisâre a 
prot. I. Popasu din timpul, când sc lucra la temelia edificiului gimnasial: >Adi după 
prelegeri vei cși cu toți învățătorii şi cu copiii cci mai mărișori din. școlă și veți 
merge pe Obân, să prăvăliți petre; dar ia sema, să nu se primejducescă vre un copil; 
numai prăvăliți, cât veți pute mai. iute și mai multe, că mâne vin care gratis, și 
negăsind material, se mtorc acasă fără ispravă.» — Tot d-l Bellissimus . spune în 
același raport, că afară de Obân, s'a mai adunat petră și în Ctoriţă, crăși de-asupra 
Scheiului, la pâlele Tâmpri.
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de- bună voic, să ajute cu lucrul lor la ridicarea «scâlelor celor: 
mari românesci.» Pentru scosul 6menilor acestora la muncă și 
pentru luarea în primire a materialelor, care se aduceati din 
tote părțile, se tocmi cu plată anuală de 200 f. v. v. moș 
Neagoe luga, care nesciind scrie, își făcea însemnările sale pe 
răboj Și pe urmă își da socotela unuia dintre Efori, însărcinat 
anume cu luarea în scmă a materialelor. | 

Lucrul se urmă astfel mai departe, până când dete frigul, 
când apoi se întrerupse și se lăsă pe primăvara următâre. 

Dar și peste ernă Eforia și comisiunea pentru clădire avură 
destul de lucru. De o parte trebuia îngrijit de organisarea mai 
departe a șcâlei de curend înființate și de provederea ci cu 
cele de lipsă, cră de altă parte trebuia să se ia măsuri de cu 
vreme pentru procurarea “materialelor de clădit și să se: studieze 
modalitățile, după care zidirea sar pute ridica mai repede. şi 
întrun mod mai puţin costisitor. 

Cu începutul anului școlar 1851/2 se deschise și clasa a 
doua gimnasială sub Gavriil Munteanu, €ră în clasa primă tre- 
cuse ca profesor rectorul șcâlei, archidiaconul Iosif Barac. Invă&- 
țători- la clașele- primare de copii și de copile erau: W. Preda, 
Vas. Oroianu, Andr. Androne, Gheorghe Bellissimus și Joan 
Petcu. Salariile profesorale și înv&țătoresci se mai măriseră cu 
ceva (Munteanu 500 fl, Barac 450, Preda și Oroianu câte 300 
etc.) Cele. două clase gimnasiale aveai și acum caracter de 

-şcolă particulară, nefiindu-le recunoscut dreptul de publicitate 
din partea statului. 

Numărul școlarilor din aceste două clase gimnasiale era 
de 36. 

Interesul publicului pentru „noua $c6lă crescea în continui, 
precum dovedesce și faptul, că tinerii comercianți ZDipz. ' Zec/u, 
/. Stafoveanu, Const. Î Popasu, Joau Pădure, ie. P aulazi, 

" Dim. Alexiu, Joan Naorea și Gheorghe Aucăn, vEdend, că 

șcâla nu are mijlâce, ca să plătescă un profesor de musică, ai 
angajat cu cheltucla lor pe maestrul capelei orășenesci J/is/evice/e. 
pe timp de trei ani ca «profesor al harmonici vocale bisericesci« 
și Lai întrodus în șcâlă cu învoirea protopopului I. Popasu. 

In genere entusiasmul pentru șcâle între Români și core-. 
-ligionarii lor din Brașov .era așa de mare pe timpul acesta, încât 
chiar și Neorusticii (Țiganii) din Brașov cerură dela Popasu, să
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le deschidă și lor o șc6lă proprie Bunul protopop nu treci cu 
vederea cererea lor şi câtă-va vreme Țiganii musicanți și me- 
seriași din Blumena*) avură școla lor deosebită, sub inspecţiunea 
lui Popasu. : 

In întocmirea Eforiei șcdlelor centrale se făcu în tâmna-a. . 
1851 o schimbare însemnată. Anume vădend membrii de până - 
acum G. Bariț și lac Mureșianu, că r&mânerea lor mai departe 
ca. efori nu află. consimțământul episcopului Saguna, carele pre- 
tindea strict observarea caracterului confesional al șcâlei și al 
corpurilor ei administrative, se retraseră în 22 Septembre din 
sinul Eforiei și în locul lor se aleseră ca membri ordinari ai 
acestei corporaţiuni din partea parochici din cetate Vasi/e Lacea 
şi /. G. Joan, cră ca suplenţi PR. Ore/idau, Bucur Popp și Joau 
Sasu. Prin urmare Eforia avea acum ca membri ordinari din partea 
bis. Sf. Nicolae pe: /. Jifpa, /. Pantazi și Jos. Barac, €ră din 
partea bis. Sf. Adormiri pe: 7. /uga, Vasile Lacea și JI. G. 
Joan; ca suplenți pe: Vic. Voinescu, Gheorghe R. Leca și Gasr. 
Munteanu. (dela sf. Nicolae) și pe A. Orghidan, B. Popp şi /. 
Susa (din cetate). Președinte rămase și mai departe protopopul 
loan Popasu. | 

De Gre-ce agendele Eforiei se'înmulţiseră forte tare în urma 
inceperii clădirei, la cererea cassierului și al doilea președinte 
de până acum, Î. luga, dânsul rămase de aici înainte numai 
cassier al clădirei, pe când cu îngrijirea afacerilor curente ale 
şcolei se însărcină noul membru G. R. Leca. Totodată unii din 
profesori se însărcinară cu îngrijirea archivei, a bibliotecei şi cu 
purisarea protocâlelor Eforiei. 

În ce privesce clădirea, Eforia tocmi in. decursul ernei 
pstra, ce- mai era de lipsă pentru temelie, luă disposițiuni, să 
se mai pregătescă câte-va sute de stânjini de stejari, ce mai 
trebuiai de asemenea pentru continuarea temelici, și comandă 
50,000 şi ceva mai târdiii 100,000 cărămidi mai mari, destinate 
a se întrebuința la rendul de jos a clădirci. Totodată Eforia 
făcu o rugare cătră Magistratul orășenesc, ca lemnul de brad. 
trebuincios să'l dea . gratuit diri estinsele păduri ale oraşului. 
  

*) Un suburbii ai Brașovului.
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Magistratul şi dete ascultare acestei cereri și concese pe sema 
șcâlei tăicrea a -1194+ bradi, dintre cari-o parte din pădurea 
dela Comori și două părți din pădurile dela Zernesci. Eforici i 
sc păr deocamdată, că locurile acestea sunt prea depărtate. și. 
de aceea trimise o deputaţiune, care să râge pe primarul și pe. 
ceilalți funcţionari dela administraţia orașului, să dea lemnele 
mai aprope, bună-6ră la Varniţă sei la Gropa Strimbă ; Magi- 
stratul însă r&mase pe lângă hotărîrea sa. 

În Februarie, 1882, deși era încă vreme de crnă, membrii 
comisiunei pentru clădire Joan Petric şi MVicolae Ilăciucăi se duc 
înșiși, împreună cu un pădurar al oraşului, peste Poiană la pă- 
durea dela Comori, ca să vadă, unde s'aii avisat lemnele din 
partea orașului, și vădând, că transportul bradilor se pote face 
mai ușor peste Reșnov, decât de-a dreptul la Brașov, propuscră, - 
ca îndată să se tocmeâscă tăietori și cioplitori, şi bârnele tăiate 
și curăţite să se aducă de cărăuși din Râșnov, după-ce se vor 
mai usca. o | | | 

De asemenea se luară disposiţiuni pentru tăiatul și căratul 
lemnelor din pădurile dela Zernesci, la care. lucru făcia servicii 
“însemnate șcâlei notarul de atunci din .acâstă comună /oas 
Mefianu, Eminenţia Sa Archiepiscopul și Metropolitul de as- 
tădi, tocmind cu preţuri reduse tăietorii de lipsă și făcend di- 
ferite înlesniri la transportul lemnelor.*) 

| Și de Gre-ce tâte aceste măsuri luate de Eforie erai îm-. 

preunate cu cheltuieli însemnate, pe când sumele, care întra- 
seră până acum la cassierul Î. luga spre scopul clădirei (6302 

- A. 25 cr. v. v.) erai deja cheltuite, se. decise, ca diferiţii bene- 
factori subscriși pe listele de contribuiri să fie învitați a'şi achita . 
sumele subscrise şi totodată să. se continue cu adunarea de 
contribuiri în favorul clădirei - Spre scopul acesta se tipăriră și 
nisce chitanţe, destinate a se preda donatorilor. Chitanţele acestea, . 

” tipărite pe câte o jumătate de c6lă, ai de-asupra doi ingeri 
în sbor, cari trâmbiță după ajutâre, ră mai departe urmă- 
torul text: 

*) În Noembre 1854 i se dă din partea Eforici fostului notar comunal.din Zâr- 

nesci, atunci preot în Râșnov, un atestat de laudă, în care se dicecă >s'a aflat 

silitor şi prietin al șcâlelor și al învețăturei,e



Quietanţiă 
pentru... ,adecă..., pe care D... ait binevoit a-i dărui la fondul 
clădirei șcâlelor naţionale românesci centrale de legea răsăritenă “drept 
credinci6să din Brașov. Er' subscrișii i-ati priimit numărați în tocma, şi 
dai sus lăudatului benefactor acestă cvietanțiă nu numai ca legitimare, - 
ci totodată și ca un semn de mulțumire și ncuitată suvenire, spre “care 
scop se și petrece. nemuritorut nume al benefactorului împreună cu suma 
dăruită în condicele fondului mai sus numit. 

Brașov, în....., - 

In numele celor două representanţii bisericesci, întreprindătore de 
clădirea șcslelor. - ” 

(Urmeză subscrierile,) . . 

Ca încassatori ai contribuirilor subscrise și ca colectanţi de 
“danii nou se aleseră comercianții : /oaz Sasu, Radu Pascu și 
Apostol Fostatiii Pop. o. ! 

Tot în €rna dintre anii 1851-—52 Și în primăvara a. 1852 
se revidă din noi planul clădirei, simplificându-se în unele puncte 
și se însărcină, zidarul Fisoler, ca împreună cu ceilalți măcstri 
să facă un preliminar de spese pe basa planului revidat. 

Preliminarul acesta noi se făcu (11 Martie n. 1852) și pe 
basa lui se constată, că afară de lucrările esecutate până acum, . 
spesele clădirei s'ar urca la 41,912 fi. 24, cr. m c. și 
anume : a 

1. - Zidăria (lucru și material) . 24;375 fi 43%), cr.) 
II... Lemnăria (lucru și material) . 8375 fi. 20 « 

III.  Petrăria şi sculptura .. . .: 15274, 44 « 
IV. Ferăria . . .:. . . . . 3955.30. « 
V. “ Templăria (ferestre, uși etc.) . 2804 A. 42 « 

VI Sticlăria e e 84 fl. 40 « 
  

Cu totul . 41,912 fi. 24%, cr. m.c. 

Eforia ar fi dat bucuros intregă lucrarea în antreprisă pe 
basa acestui preliminar, cu Gre-care reduceri făcute în urma cal- 

  

:%) După acest preliminar craă de lipsă pentru clădire: 999, 650 cărămidi, 
145 stânjini cubici de petră, 16,416 urme cubice de var și 36,138 urme cubice de năsip. 

”



193 

culului architectului Emilian, dar nedispunend de un capital așa 
de însemnat 'în bani gata și de altă parte avend nădejde, că 
se va aduna și de aici înainte material gratuit dela diferiți bine- 

“făcători, se decise a continua lucrarea în regie proprie, cu deose- 
birea însă, ca de aici înainte maestrii să se provadă singuri cu 
Omenii de lipsă, de Gre-ce esperiența ar&tase, că muncitorii an- 
gajați de bună voie nu vin regulat la lucru și astfel numai 
opăcesc pe măeștrii în lucrările lor. . 

Astfel în 29 Maiă n. 1852 se făcu un po contract cu 
Fisoler, nimicindu-se învoiala din 3 Sept. 1851. Prin acest noii. 

„contract măestrul se obliga,-să continue și să termine până în- 
tomna a 1854 întreg lucrul de zidărie cu Gmenii și cu argaţii 
seci, avend a' primi pentru lucrarea sa suma de 12,000 A. m. 
c. plătibilă în 8 rate, €ră când sala festivă din mijlocul edi-. 
ficiului ar trebui înălțată, ca să pâtă fi provădută și cu galerie, 
incă un adaus de 700 fl. m. c. Materialul întreg avea să'l dea 
Eforia și la cas, când dânsa ar întârdia cu. procurarea: lui la » 
timp, să'l pstă procura măestrul pe socotela Eforiei. 

Un contract analog se încheiă 'în Septembre 1852 cu 
„măestrul lemnar B. Kertsch, acordându-i-se pentru întreg lucrul . 
stu la clădire suma de 2000 fl. Cu ceilalți măeștri se în- 
cheiară învoelile de lipsă ulterior. Tâte lucrările aveai să: se 
facă şi mai departe sub controla lui Şt. Emilian. 

In” chipul acesta în Maii 1852 lucrul începu din 'noă și 
se continuă până tâmna, terminându-se întregă temelia, pu- 
ternicele bolte ale subsolului și înălțându-se zidul de jur îm- 
prejur până la ferestrile rendului de jos. 

[și pote inchipui ori-și-cine grijile și ostenelile membrilor 
„Eforiei în decursul acestei. lucrări făcute în regie proprie şi cu 
mijlOce adunate renduri-renduri dela diferiți binefăcători. Nu 

“era unul dintr'inșii, — toți Gmeni ocupați în același timp cu 
afacerile lor particulare și unii avend familii iumerâse, — care 

“să nu fi fost însărcinat cu ceva. -Vicolae Măciucă avea să 
ingrijescă de procurarea și luarea în scmă a cărămidii, Vasile 

„Lacea avea să porte grijă de var, G/eorehe Burbea și Vasile 
"Stinghe de năsip, Rudolf Orghidau de lespedile de petră, ce 
aveai să se așede la partea de jos a edificiului, fo Zippa de ștejari, 

-I. Jippa şi V. Lacea de scânduri și de laţi, Bucur Popp de luarea în
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primire a . bârnelor de brad și în același timp de fcrăria nece- 
sară, Joan Sasu de petra ordinară, — avend toţi aceştia a da 
aducătorilor adeverințe de primire, cu care'și puteaii ridica 
plata dela cassierul clădirii. /: Iuga, suplinit în cas de absenţă 
de ic. Poinescu.' Popasu încă nu rămase fără lucru. «Domnul 
protopop», dice protocolul Eforiei din 14 Aprilie 1852, «va 
av€ bunătate a servi. cu mdes/ria vorbirii și a: îndemnării la 
tote trebile, ce se cer la ușurarea cheltuelilor clădiriă și a 
câștigării de danii». 

Pe când clădirea şcâlelor centrale înainta în chipul acesta, 
Brașovul avi norocirea a găzdui între zidurile: sale pe 1/aj. Sa 
Împeratul și hegele Francisc Josif 7., carele “ca. domnitor tintr 
tocmai venise să cerceteze frumâsa ţeră a Ardlului. Augustul 
domnitor sosi în Brașov în 14/26 Iulie 1852 și remase până a 

doua di la amiadi, în care timp cercetă pe lângă alte clădiri 
publice şi biserica Sf, Nicolae, unde Românii din “Braşov şi din 
împrejurime, în frunte cu I. Popasu, îl primiră în modul cel 
mai solemn. Cu ocasiunea acâsta fruntașii români din Brașov 
presentară Majestății Sale două rugări: una pentru un ajutor 
pe sema clădirii școlare, pe lângă care trecuse Maj. Sa, mer- 
gând spre biserica Sf. Nicolae, și a doua pentru încuviințarea 
unci colecte între toți Românii ardeleni de legea r&săritenă, cu 
scop de a se crea un fond școlar și bisericesc, din care Brașovenii 
nădăjduiai, că se va pute ajuta și noul lor gimnasii. 

Prima petiţiune a fost: resolvată, negativ, conform rescri- 
ptului guvernial din 15 Martie 1854, Nro 4652, de 6re-ce gi- 
mnasiul român din Brașov are „caracter privat și de 6re-ce 
comuna bisericescă română neunită din Brașov e una din cele 

“mai avute din întregă țera; a doua rugare, în urma unor nout 
informaţiuni: date Guvernului prin Magistratul orășenesc în 
Martie 1853, a fost aplacidată, dar colecta proiectată nu Sa pus 
în lucrare, după-cum se va vede mai jos. 

Într'aceea se apropiă începutul za/ui școlastic 183213. 
Pentru acest an se decise a se deschide și cl. III. gimnasială 
cu Gavriil Munteanu ca profesor. În cl. II. trecu Iosif Barac, eră, 
cl I..i se dete, cam peste voie, lui Vasile Oroianu, care mai! 
bucuros ar fi rămas și mai departe ca înve&țător la șcâla normală. 
La clasele primare.de copii: și de copile, afară de învățătorii 
de până acum: G. Bellissimus, N. Preda și Andr. Androne, se
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angajară IÎnoceufiu Iontanescu şi Joan Pântece- Roșu, Cră ca 
“suplent -Vico/ae Wicolaă. Cele trei clase gimnasiale craii cer- 
„cetate de 5l școlari. 

În tâmna a. 1852 se făcu o nouă rugare cătră Ministeriul 
de instrucţiune pentru recunâscerea gimnasiului” şi pentru in- 

vestirea lui. cu drept de publicitate. 

Erna dintre anii 1852—53 se petreci crăși cu “pregătiri 
pentru clădire. . Se tocmiră 75,000 ţigle, se angajară mai mulţi 
năsipari din Brașovul vechiă, cari să aducă primăvara și vara 
2000 care de năsip, și totodată se tocmi ferăria necesară la 
clădire (diversele legături de -fer, care se preparară din' ferul 
cumpărat de Eforie dela firma Schneider). 

Cceea-ce ţinea legate mânile Eforiei și pricinuia și acuma 
griji și greutăți, era /ifsa de bani. Până acum se cheltuise 
dela începutul clădirei 12,808 fl. 03 cr. m. c. Restanţe din 
contribuirile subscrise de diferiții benefactori erai în sumă de 
5544 fl. m: c. Pentru lucrările, ce trebuia esecutate în de- 
cursul anului 1853 însă, când conform contractului încheiat cu 
Fisoler avea să se termine întregă clădirea din roșu, erai de 

„lipsă încă 10—11 mii fl. - 

De unde. să se procure o sumă așa de însemnată? 

Eforia se vEdi îndemnată în astfel de împrejurări, să a- 
peleze și la Românii din alte părți, cunoscuţi 'ca 6meni cu avere 
și cu simţ de jertfire pentru binele obștesc și astfel hotări, să 
se adreseze cu cereri de ajutor la cunoscutele familii: Siza, 
Mocioni, Fogarași, Dumba, Wicolici, Îlurmuzachi ş. a. Spre 
scopul acesta însă Eforia află cu cale aalătura pe lângă cereri 
și câte un desena al“clădireă şcolare, ce era în construcțiunc, 
și astfel însărcină pe architectul Șt. Emilian să facă un asemenea 
desemn, care apoi se trimise în Viena lui loan Maiorescu, și 
acesta dispuse, ca desemnul să se litografeze în 500 esemplare. 

În timpul acesta întâmplându-se un atentant asupra Au- 
gustului nostru Domnitor, Episcopul Șaguna, numit din vara a. 
1852 consiliar intim și baron, . scrise celor două parochii frun- 

-tașe din Brașov, să trimită câte un delegat,. cari împreună cu 
alţi bărbaţi de frunte din Ardeal să mârgă în- Viena și să 
feliciteze pe tînărul domnitor de. fericita scăpare din acestă 
primejdie. Ca membri în- deputaţiunea, ce avea să mergă la
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Vicna impreună cu Șaguna, se alese din partea bisericei Sf. . 
Nicolae /.  Xifpa, cră din partea bisericei Sf. Adormiri G. 
Juga. La plecare representanțele celor două biserici dete 

(prin instrucţiunea din 14 Martie) delegaților lor însărcinarea, 
ca: 1) să stăruescă din tâte puterile pentru recupăscerea gimna- 
siului din partea Ministeriului din Viena și pentru îzvesfirea 
lui ca dreftul de publicitate; 2) să presenteze adresele de cou- 
/ribuiri pe sema clădirei şcolare fruntașilor români și și altor 
coreligionari cu dare de mână din Viena și din Pesta; 3) să 
stăruescă pentru încuviințarea  colectei cerute în petiţiunea 

„predată Maj. Sale în 15/27 Iulie 1852 în Brașov, pentru crearea 
unui fond general pe sema bisericilor și șcOlelor române gr. 
or. din Ardeal. Și ca episcopul încă să sprijinescă aceste cereri 
și cu deosebire pe cea dintâiii și pe a treia, cele două repre- 
sentanțe bisericesci îi adresară cu data de 19/31 Martie o ru- 

„gare scrisă în terminii cei mai măgulitori. 
Intrevenirea celor doi delegaţi brașoveni, ajutați în stăru- 

ințele lor atât de Șâguna, cât și de fruntașii, români aflători 
în Viena, nu r&maseră fără resultat, cel puţin în privința punerei 
la cale a recunâscerei noului gimnasiu din partea statului. 

Încă la finea lui Aprilie 1853 sosi prin Magistratul orășe- 
nesc O ordinaţiune a Comandei militare districtuale cu data de 
2 Maiii n 1853, Nr. 5607, prin care Eforia fi provocată să 
respundă la următârele 6 puncte: 1) Cine este conducătorul 
nemijlocit al gimnasiului? 2) Ce calificaţiune are acest conducă- 
tor? 3) Cari sunt profesorii angajaţi pentru gimnasiu și care 
este calificaţiunea lor? 4) Care este planul de învețământ al 
gimnasiului? 5) Cine sunt susținătorii gimnasiului și ce mijloce 
de subsistență are noul gimnasii? 6) Care sunt salarele pro- 
fesorilor și decă. aceste: salare sunt pe deplin asigurate pe un 
timp mai îndelungat? | 

La acâstă ordinaţiune Eforia r&spunse în 20 Iunie n. 1853, 
că cu conducerea institutului va fi. încredințat de aici inainte, 
cu” învoirea episcopului, profesorul Gavriil Munteanu, care este 
pe deplin calificat atât în ceca-ce privesce pregătirea sa scien- . 
tifică, cât şi prin indelungata sa esperiență pe terenul școlar; 
că profesorii de -până acum ai fost, afară de Munteanu: Iosif 
Barac, Vas. Oroianu și catichetul Ioan Petric, de asemenea în- 
zestraţi cu cunoscințele de lipsă și având purtare morală Și po- 

Y
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litică esemplară; ră „pe viitor, deschidendu- -se și clasa IV. gimn., 
se vor mai angaja încă: David Almășanu, ale cărui testi- 
monii se alătură pe lângă răspuns, în tocmai ca- și ale 
celorlalţi profesori, precum și absolventul de drepturi Mico/ae 
Dasiliades, ale cărui atestate se vor înainta ulterior; că până 
acum a funcţionat în fie-care clasă numai câte un profesor, dar - 
că pe viitor se va întroduce împărţirea - studiilor după specia- 
lități, conform prescrierilor proiectului de organisaţiune ministe- 
rial, și că în tâte privinţele, atât în ceea-ce se atinge de pla- 
nul, cât și în ce privesce mijlâcele de invățăment, noul gimna- 
sit se va acomoda după gimnasiile de stat; că esistența gim- 
nasiului este asigurată pe timp de dece ani'din partea celor 
dou& “comunităţi bisericesci și de cătră mai: mulți binefăcă&- 
tori, ale căror învoieli se aștern din noă autorităţilor politice, 
legalisându-se din partea tribunalului cercual; că în fine pe viitor 

„directorul va fi salarisat cu 600 A. m. c. anual, profesorii cu 
câte 500 fi., €ră catichetul cu 120 A. m. c., și spre mai bună 

- încredințare 'representanțele bisericesci și particulariă angajaţi a 
ajuta școla dait și revers, că vor plăti regulat aceste salare 
“timp de dece ani. 

Prin urmare erati semne, că mulţămindu-se Guvernul cu. 
aceste întocmiri, dintre care unele (designarea lui Munteanu ca. 

viitor director, angajarea lui Almășanu ca profesor, întrarea în 
tractări cu juristul N. Basiliades etc.) se făcură numai după 
sosirea hârtiei Comandei militare din Sibiii, nu va întârdia nici 
recunoscerea gimnasiului din partea statului. 

Într' aceca clădirea edificiului -şeâlelor . centrale înainta cu 
pași repedi. Lucrul se începuse cu mult mai de vreme ca în 

“anul trecut, așa încât la începutul lui Maiit 1853 parterul se și ri- 
- dicase. Clădirea se continuă cu zel mai departe sub conducerea 
lui Fisoler și a lui Emilian, care de multe ori, când zidarii nu 

„Sciai ce să mai facă, lua cărămida. și ciocanul în mâni și le: 
arâta.*) Până tâmna ea trebuia negreșit isprăvită din roșu și 
pusă sub coperiș. 

| Dar și acum piedeca principală era lipsa de .bani. Drept, 
că i partea cea „mai mare a restanţelor din contribuirile, subscrise 

*) Așa spune singur într'o scrisore a sa, cu data de 14 Maiii 1856, adresată 

" Eforiei școlare, . .
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se încassă, biserica. Sf. Nicolae își achită și ultimul rest din 
suma de 6000 fl. m. c., cu care se angajase, — spre care scop, 
nedispunând de bani gata, fu silită să vendă o parte din ama- 
neturile (scule și bani vechi) aflătâre în deposit la dânsa, 
— nou€ contribuiri se făcură la stăruința ncobositului Popasu, 
care de multe ori scotea din buzunar și ultimul fiorin, cel mai avea, 
ca să plătescă meșterilor și muncitorilor: tâte acestea -însă nu 
crai de ajuns, ca să se întâmpine diferitele cheltuieli. Astfel 
noul cassier al clădirei, comerciantul DBrcur Popp, care luase 
locul lui I. luga incă din, Decembre 1852, fi silit să facă, cu 
autorisarea Eforiei și cu garanţia celor -dou& representanţe bi- 

| sericesci, un “imprumut personal de 6000 fi. m. c., ca așa lucrarea 
să se potă urma mai departe. 

Și cu tâte acestea tâmna, când în adevăr clădirea ajunse 
până la coperiș și se și coperi provisorii, se simți trebuința 

"unui 'noă împrumut, în sumă de 4000 A. m.c. Ei 
În astfel de împrejurări se începi a. șc. 1853/4, când se 

deschise și clasa IV gimnasială, și întreg gimnasiul mic, la care 
funcţiona acum și David A/mășanu, fost profesor în România 
și după a. 1848 funcționar administrativ în Făgăraș, fi pus 
sub direcțiunea lui Gavriil Munteanu. Șcâla centrală nu mai 
r&mase în decursul acestui an școlar în cuartirul cel vechii din 
casele Băcanului, care se părea prea scump, ci clasele gimna- 
siale se mutară în casa lui loan Popescu, astădi Șirul bisericei | 
Nro 6, clasele primare de copii fură duse crăși în casa 
de lângă mâră din Prund, cră cele de copile fură instalate. de- 
ocamdată în nisce chilii din curtea bisericei Sf. Nicolae. 

Deodată cu inceperea a. șc 1853/4 sosi în Sibiiă rescriptu/ 
ministerial din 27 August 1853 Nro “5, prin care se încu- 
viințeză deschiderea cu începutul acestui an școlastic a givzaza- 
siului românesc gr. or. din Braşov, aflător în organisare, ca 
Şimnasiit îmferior cu patru clase, directorul şi profesorii an- 
gajați se aprobă deocamdată ca suplenți, având a face la 
timpul s&ă esamen de profesori definitivi, și în fine se promite 
inzestrarea noului institut cu dreptul de publicitate, îndată-ce se . . 
vor îndrepta unele mancităţi (angajarea unui al șeselea profesor, 
o împărțire mai-bună a materialului de învețământ după spe- 
cialități, delăturarea unor manuale necorăspundătore, lucrarea 
unor statute pentru administrarea averei școlare). Mijlocele de
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subsistență ale gimnasiului le află rescriptul ministerial de su- 
ficiente, esprimându-se mulțămita Ministeriului faţă cu jertfele 
aduse de cele două comune bisericesci și de particulari, cari 
și-ai luat asupră'și ajutorarea noului institut pe timp de 10 ani 
(«Ministeriul de culte și instrucțiune a observat cu mare mul- 
ţămită simţul de jertfă dovedit faţă cu. institutul de crescere 
și învețăment înființat, atât din partea celor două comunități 
greco-neunite din Brașov, cât și din partea multor particulari, 
și faţă de acest fapt află de întemeiată conclusiunea, că institutul 
în curând va dispune de subsidiile necesare > pentru procurarea 
mijlâcelor de învăţământ recerute.») 

Rescriptul acesta a fost transmis episcopului Șaguna prin 
decretul guvernial din 9 Scptembre 1853, Nr. sana subscris de 

vice-guvernatorul Bordolo. . 

  

Bunul episcop se vădă indemnat a veni însuși la Brașov 
şi a aduce iubiților săi Brașoveni vestea acâsta de bucurie. El 
voia să vadă cu ochii săi, cât înaintase lucrarea, la care însuși 
pusese petra fundamentală în 17. Sept.-v. 1851, ră de altă 
parte se simţia îndatorat față cu fiii săi sufletescă, cari îi dedu- 
seră mână de ajutor cu cea mai mare bunăvoință în tote între- 
prinderile sale mai insemnate“) și voia să-i mângăe prin presenţa 
sa și să-i încurajeze în lucrările lor. 

Șaguna. veni la Braşov însoţit 'de iubitul său protosincel 
Grigoriu Pantazi, fiul comerciantului și eforului școlar I. Pantazi, 
și în Il Septembre conchemă pe. membrii Eforiei și pe alți 
fruntași brașoveni, ca să le împărtășescă concesiunea obținută 
pe sema şcâlei lor. «lubiților -mei fii«, dise densul în vorbirea, 
ce 0 ţinu cu acestă ocasiune, «am sciut, că va să aveți bucuri€ 

mare de. darul imperătesc, “Am venit să mE& bucur și ei îm- 
preună cu voi. Primiţi-mE și pe mine la osp&ţul bucuriei vâstre!»*%) 

| Dar bunul archipăstor nu se mulțămi numai cu împărtășirea 
hotărirei ministeriale, ci totodată le și arătă celor adunați, ce 
trebue să facă, ca să pâtă obține mai curând recunâscerea 

*) La denumirea sa 2 de episcop (1848) Şaguna fa ajutat de obștile din Brașov 

cu 2500 îÎ. m. c., cu care 'și acoperi primele sale necesități, cră în a. 1851, la cum- 

părarea caselor diecesane dela bar: Apor, cu 4000 fl. m. c, 

- %%) N. Popca: Archiepiscopul și Metropolitul Andreiu baron de Șaguna, 
Șibiiă 1879, pag. 312. - | „o - - .
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publicității gimnasiului, îi îndemnă să continue cu zel lucrarea” 
începută, până o vor aduce la sfârşitul dorit, și ca să dovedescă 
și cu fapta interesul săă faţă cu tinărul gimnasiu, pe care'l luase 
sub protecţiunea sa, se. înscrise însuși în șirul binefăcătorilor lui, 
obligându-se, că va plăti regulat la fondul profesoral timp de 
10 ani câte 100 fi. m. c. Obligaţiunea acesta nu numai o în- 
deplini Șaguna cu esactitatea-i caracteristică, r&spundend imediat 
în mânile cassierului suma de 100 fl. pe anul șc. 185374, ci 
în August 1855 el dete spre scopul. amintit, în loc de 1000 fi. 
în dece rate, de odată 2000 i. în obligaţiuni de ale împru- 
mutului de stat. din a 1854, afară de 200 fl., ce-i dăruise. 
mai "nainte. a 

De un deosebit interes mi se pare. ședința din 77 Sep- 
lembre 1833, de 6re-ce dintr'Ensa se, vede de o parte îngrijirea 
în adevăr părintescă, ce o avea Șaguna față de gimnasiul din 
Brașov, âră de altă parte stima: și iubirea, de” care se bucura 
el- din partea Românilor brașoveni, şi astfel socotesc, că nu 
va fi de prisos a reproduce aici /rofocolul acestei sedinfe, con- 
cipiat de archidiaconul și profesorul Iosif Barac. 

La 11 Sept. 1853 Sati ţinut şedinţă, aflându-se de faţă: 

Escelenţia Sa Inalt Prea Sfinţitul Domn Episcop Andrei Baron 
de Saguna. - E - 

Prea Cuvioșia Sa DI. Părintele Protosincel Gregorin Pantazi. 

Prea onoratul Domn Protopop Joan Popasu. 

Onoratul Domn: Joan Yippa. 
> „2 Joan Îuga.! 
> a Rudolf Orghidau. . 
> » = Vasiliu Lacea,! 
DX > Nicolau Voinescu. 
> > Joan Pantazi. - 
> > Bucur Popp. 

, > > Georgiu Ieca, 
> „> Jordache David. 
> a Georgiu Burbea. 
> > Joau. Sasu. 
> > Joan G. Joan. 
>. „> Georgiu - Nica. 
> > Gavriil Munteanu, director.



 
 
 
   

 
 

  
   
 

 
 

1861). a 
! le acea ( Si Va



Onoratul Domn:: David Almășianat, prof. 
> > Vasiliu Oroianu, prot. 
> Părinte :. Catechet Zoaz Prtric. 
> > Protodiacon /osif Barac. 

1) Escelenţia Sa Domnul nostru Episcop Andrei Barone de 
Şaguna, țiind pentru noi o cuvântare fârte vie și îmbucurătâre, sai în- 
durat a descrie prea frumos mila cea mare a Inălțatului nostru Impărat, . 
Francisc Iosif L-iul, şi a Inaltului s&ă Ministeriu de Cult și Inv&țământ, 
de care s'aii învrednicit acum şc6la nâstră română răsăritână centrală, și 
respective gimnasiul mic, ce s'aă înființat cu ajutoriul. lui Dumnedeii la 
noi în Brașov, și făcându-ne cunoscută mai mult decât părintesca sa 
bunăvoință, pentru care n'ait pregetat a veni la noi, nc-ait arătat cu de- 
oscbită bucurie, că Inaltul' Regesc Guvern prin grațiosul s&ă decret dto 
9 Sept. Nr. 20107/853, eşit- în urma Inaltului Rescript Ministerial. de 
Cult și Inv&ţăment dto 27 August Nr. e "a. 6, îngădue după rugă- 
mintea nâstră, a se pute deschide cu începutul anului şcolastic 185%/, 
gimnasiul nostru cel mic de patru clase, întăresce pe directorele şi pro- 
fesorii arătați de noi și promite publicitate șcâlelor nâstre gimnasiale, 
îndată-ce vom împlini niște defecte ale șcâlei nâstre, ce le numesce în 
milostivul' săi decret; apoi descoperindu'și Escelenţia Sa Domnul Episcop 
ferbintea sa 'dorință de a vede câştigată pentru gimnasiul nostru cât mai 
curend dela Inaltele Locuri tăgăduita publicitate, care este lucrul cel mai 
momentos și mai de lipsă la șcâla nâstră, a lăsat a se ceti mai sus 
lăudatul decret guvernial, prin Domnul Părintele Protosincel Gregoriu 
Pantazi, în origine. „. | o 

2) După aceca a esplicat Escelenţia Sa Domnul Episcop. decretul 
de față punct de punct, ne-ai reflectat la tot ce avem a face, ca să 
câștigăm șcâlci nâstre' dorita publicitate, mat vertos la ceea-ce ne în- 
datorâză cu deosebire Inaltul Ministeriu al Inv&ţământului, ca să ne con- 
cedă. publicitatea gimnasiului, și ne-ai stătuit părintesce, -ca să îngrijim a 
căptta cât mai 'curend și pe al 6-lea profesor la gimnasiul nostru, să 
îndreptăm planul învățăturilor, cu 6rele prelegerilor și împărţirea materiilor: 
de învățătură, după modificarea însemnată ce am primit, și după cerința | 
Inaltului Ministeriu respectiv, și să ar&tăm statutele pentru „administrarea - 
bunurilor școlare, adecă a fondului profesoral, că acestea se cer mai 
tare, și prin facerea destul la acestea ne promite Inaltul Ministerii, că 
îndată va da publicitatea cea 'mult dorită gimnasiului nostru. 

3) Mulţămesce Escelenţia Sa DI Episcop, în numele tuturor mărtu- | 
risitorilor de religiunea ortodoxă răsăritenă “Şi a națiunci române întregi, 
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la fundatorii des pomenitului nostru gimnasiu pentru binele cel mare, ce 

prin lăudabila lor întreprindere aii făcut coreligionarilor și connaţionarilor 

săi, și ca un. mare Mecenate și prea ales Archipăstor, carele întrun timp 

scurt numai de șcpte ani, de când fi destinat de Provedință pentru : 

principatul Transilvania, mari și nenumărate jertfe aii adus atât pe altarul 

Bisericii, cât și al naţiunii; acest prea scump Părinte al nostru, dicem, 

voesce astădi a: se face titor mare și la gimnasiul nostru, promite la 
_ fondul profesoral al șcâlei nsstre Rf. 1000. c. m., în timp de dece ani 

unul: după altul următori câte o sută fiorini convenţionali pe tot anul, și 

cu acesta întră în num&rul celor mai mari fundatori ai șcâlelor nâstre de 
aici din Braşov şi se vecinicesce cu pomenire: sfântă și pentru acestă 

mare bunătate, în Brașov și în tot locul. ” - - 

4) Tot Escelenţia sa domnul Episcop proiccteză a se strânge la 
fondul profesoral ofertele binefăcătore totdeuna înainte, la începerea fic- 

cărui an, ca şi cu acâsta să înainteze și sporâscă fondul șcâlei; pentru 

aceea poftesce pe toți contribuitorii la susținerea gimnasiului. nostru, ca 
ratele lor anuale, pentru care sait obligat, să le dea în toți anii înainte, 

când se începe anul șcâlei; arată mai întâi însuși isce/enfia Sa cu esemplu 

și în privința acesta, că sai milostivit a număra și înmanua Dlui cassier " 

Gheorghe Leca din dania făgăduită de 1000 fl. c. m. plata anuală pe 

anul școlastic 1853, adecă o sută fiorini în monetă convențională. — 

___5) Noi representanții Eforiei și profesorii de faţă aflători, pătrunși 

de adevărul și puterea cuvintelor. celor aurite, cu care Escelenţia Sa 
marele nostru Archipăstor s'a milostivit și acuma a ne bucura, îmbărbăta 

și sfătui, şi surprinși de dania cea bogată și esemplul cel prea frumos și 

nobil, cu care Escelenţia Sa după atâtea mari, multe și nenumărate jertfe 

ce aii făcut pentru înaintarea și înflorirea Bisericei și naţiunci nostre, 

pășesce cu nespusă căldură între fundatorii cei mai dintâi şi benefactorii, 
cei mai mari ai institutului nostru, mai întâiii Vezrsăm cea nai ferbinte . 

mulțămită Escelenţici Sale pentru mila și dragostea cea de trei. ori pă- 

rintâscă, cu care se îndură și acum a ne însufleţi, sprijinind cu braţ 

puternic și ajutând fârte mult șcâlele nâstre; primim cu cel.mai adânc 

respect auritele -sfaturi ale Escelenţiei Sale; ne făgăduim a duce în 

deplinire cât mai în grabă neapărat trebuincidsele puneri la cale pentru 

câștigarea publicității gimnasiulut nostru, după sunetul: milost. decret guber- 
nial mai sus însemnat; sfânta nâstră Biserică, națiunea, tincrimea nâstră “ 

și noi ne simţim plini de recunoscință şi datori cu vecinică mulțumită. 

pentru dania cca prea frumâsă, ce se îndură Escelenţia Sa și cu ocasiunea 

de față a face la șcâlele nâstre; ne legăm, că:vom urma și noi după 
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puteri csemplul Escelenţici Sale, și nu nc tragem înapoi nici la accea, 
ca să plătim ratele anuale binefăcătâre tot-deauna înainte, la începutul 
anului școlastic, | : o 

(Urmeză subscrierile.) 

Faţă de o astfel de purtare, față cu un interes așa de 
cald pentru șcâla lor, nu e de mirare, că Românii din Brașov 
il consideraă pe Șaguna ca pe un binefăcător al lor, ca pe un 
părinte bun, al cărui cuvânt merita ori și când tâtă încrederea. 
Așa se pâte explica autoritatea deosebită, de care se bucura: 
marele Archierei în mijlocul fiilor s&i sufletesci din Brașov și 
care merse crescând până la ultimele clipite 'ale vieții sale. 

7 

Dar nu numai Românii brașoveni se simţiai atrași față de 
“vrednicul lor Păstor sufletesc; eraii, așa dicând, fermecaţi de 
densul, ci și străinii din acest oraș rămăseseră uimiți de mărcța 
lui figură și de nobilul săi caracter. O vie dovadă despre acesta 
este, că pictorul și profesorul de desemn dela șcâla reală săsescă 
Friedrich Giesel, care'l văduse pe Șaguna în ornate archieresci 

“pontificând la punerea pietrii fundamentale la clădirea gimna- 
siului, fu așa de încântat de densul, incât îi zugrăvi portretul 

- în mărime naturală șil dărui gimnasiului românesc, ca să se 
păstreze pururea «ca amintire pentru posteritate de acest bărbat 
deosebit de mare și ca îndemn pentru imitarea - faptelor lui» 
(«Mit dem. Wunsche, dass dasselbe — das Bildniss des Mannes, 
der so mit Begeisterung und wirklichen Aufopferung fir seine 
Nation gehandelt und selbst den Grundstein dieses Baues cigen- 
hândig gelegt, — als Erinncrung an diesen Mann einzig seiner 
Grosse fiir die Nachwelt bewahrt und als Mahner der Nach- 
ahmung seiner Thaten demselben in diesem Gebâude irgend 
cin Platz angewiesen wiirde.«)*) 

Venirea lui Șaguna la Brașov și petrecerea .lui de câte-va ' 
dile în mijlocul Românilor din acest oraș, fuseseră un noi în- 
demn pentru Românii brașoveni de a urma mai departe cu 
totă energia întreprinderea începută, de a'şi da tote silinţele, ca 
edificiul măreț, ce'l începuseră, să se termine, și ca șc6la în- 
temeiată de dânșii să fie provădută cu tâte cele de lipsă. Ei se 
sciau urmăriţi cu atenţiune de Șaguna în lucrările lor și acestă 

*) Scrisărea lui Friedr. Giesel din 20 Iulie. 1833. Archiva Eforiei. 
; 
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convingere. îi -ambiţiona, îi îmbărbăta și le da nou puteri în 
continuarea întreprinderei lor. | 

Şi în adevăr și aveau lipsă Brașovenii de încurajare, căci 
situaţiunea se putea numi cu tot dreptul forte grea. 

Clădirea era gata numai de jumătate; banii adunaţi prin 
colecte nu numai se. cheltuiseră, dar trebuise a se face împru- 

muturi în sumă de 10,000 fi pentru acoperirea lucrărilor de 
până acum; unii dintre măeștri. nu putuseră fi achitaţi, așa 
încât țiglarul C. Weiss fu silit să dea jalbă: la .pretură pentru 

“plata materialului liferat ; interesele pentru împrumuturi mergeaii 
înainte, încât decă sar fi continuat starea acesta mai multă: 
vreme, cine scie, unde ar fi ajuns lucrurile? 

Ce era de făcut în asemenea împrejurări? 

„Să se facă-o nouă colectă? . . Încercarea acesta se putea | 
face, dar publicul era cam stors de colectele de-până acum, și 
n ori și ce cas nu se putea colecta o sumă așa de mare, ca 
să se pâtă răfui. datoriile și în același timp să se potă urma 
mai departe și cu lucrările. . 

Să se facă un împrumut mai mare, cu. interese mai puţin 
apăsătore, hipotecându-se - însăși clădirea școlară? „.. Şi” părerea 
acâsta se ivi în timpul acesta de strâmtore, dar. fî combătută 
din cele mai multe părți, ar&tându-se. greutăţile, ce s'ar nasce 
pe. viitor în urma unui asemenea împrumut 

Acela, care combătea cu mai multă hotărire zălogirea propusă 
a edificiului școlar, era Wicolae Măciucă. Omul acesta simplu, 
care abia scia să'și scrie numele și care-și adunase ceva avere 
numai prin munca sa, prin speculele de negoţ, ce le făcea, dar 
care contribuise cu o deosebită r&vnă la întreprinderea școlară, 
ce nădăjduia, că va fi spre folos nemului săi în viitor, ctă cum 
vorbia cătră membrii Eforiei și cătră ceilalți membri ai repre- 
sentanţelor bisericesci într'o scris6re scrisă de altă mână, dar 
de bună semă dictată de densul: 

» Domnilor și fraților l« dice Măciucă în scrisârea sa din 13 Decembre 
1853. >VE rog de un cuvânt, să mil luaţi în băgare de semă forte bine: * 
pentru școlă să ne înțelegem cu toții frățesce, după- cum ne-am și legat 

“tot frățesce. Să ne luăm sama între noi înţelepţesce cu planurile, care le 

„facem “între noi, ca să îndatorăm școla. Dar trebue să ne socotim întâiă:
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„bine va fi, ca să punem povară pe densa? Ore nu va veni vremea, cu 
o mână să zidim și cu dece să stricăm? Ore pute-vom să dăm și dobândă 
arca și să ținem și profesori? — La acesta să ne socotim forte bine, 
că degâba am zidit, dâcă nu vom ave putere, ca să ţinem profesori 
într'ensele | | = 

Așa-dară, fraţilor, după cum suntem legați cu contract, trebue să 
„ne jertfim și să nu lăsăm lucru, să vie să ridă alte naţii de noi, nică să 
ne risipim, cum s'aă risipit dela Turnu Vavilonului pe vremea lui Noc. 
Ci noi să ne ţinem toți de mână, după-cum am început. Ce s'a început; 
să isprăvim cu ajutorul Domnului, ca să vadă și alte nemuri, că naţia 
română ai început un lucru și lati săverșit, și să nu ne spăriem, că ne 
vom sărăci; că până acuma» să dăm slavă lui Dumnedeii, că din noi 
nici-unu nai rămas la aman până acum. Aşa-dară să punem fiecare 
umăru și să săvârșim, ce s'aii început, și să nu îngreuiem șcâla cu datorii, 
ce nu le pâte purta, că ei din partea mea,. puii ce m-oa mai ajunge, 
şi D-Vâstră să puncți de o potrivă cu mine toți.e ” 

Nu, șc6la nu trebuia în nici un chip zălogită! 

De acestă părere erai și membrii comisiunci alese în Martie 
1854, ca să studieze mai de aprâpe situațiunea financiară, și: 
astiel Eforia hotărî, ca pe de o parte să se urmeze mai încolo 
cu colectele, €ră de altă parte să se încerce a se face un îm- 
prumut mai lesnicios dela membrii mai cu dare de mână ai celor 
două, comunităţi bisericesci, din care împrumut să se achiteze 
datoriile cele vechi și să se urmeze mai departe cu lucrările 
clădirei, ca astfel până tâmna cel puţin parterul să fie gata pc. 
din lăuntru. 

In urma unui călduros apel din partea lui Popasu se aflară 
11 fruntași din cele dou& parochii, cari subseriseră câte un. 
împrumut de câte. 1000 Ji. m. c. pe timp nedeterminat pe sema 
clădirei, cu dobendă de 6 la sută, și pe lângă acești marinimoși 
îimprumutători, dintre cari unii dăruiră mai târdii șcâlei întregă - 
suma împrumutată su o parte dintr'ânsa, făgăduiră și repre- 
sentanţele celor două biserică 6000 fl. (bis. Sf. Nicolae 4000 fl. 
cră cea din cetate 2000 fl.). Cei 11 împrumutători, ale căror 
zapise fură subscrise de representanțele ambelor biserici, erai: 

„Joan și Gheorghe Iuga, Nicolae Voinescu D.: Crețoescu, . G. 
DBurețea (inlocuit mai târdii prin urmașii lui Bucur Popp), Mic. 
7. Ciurcu, Wic. Măciucă, Radu Pascu, 1: Pantazi, Vasile Lacea 

și -C/ristea Orghidan. Cele 17 mii fl. însă nu se încassară
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imediat, ci numai treptat, după trebuințele cele mai urgente, 
rămânend datoria la cassierul B. Popp ncachitată până în Aprilie 
1856, după mortea densului. | 

y 

In împrejurările acestea grele Eforia credu, că ar fi 
timpul cel mai potrivit, să se pună în esecutare colecta 
pentru adunarea unui fond școlar și bisericesc pe sâma în- 
tregei diecese, concesă din partea Guvernului. în urma expli- - 
cărilor date din Brașov în primăvara a. 1853 și din resultatele 
căreia nădăjduiai eforii brașoveni, că se vor pute ajuta și ci 
la terminarea edificiului gimnasial, Drept-aceea Eforia se și 
adresă la, Șaguna cu rugarea, să binevoiască a pune în lucrare 
acea colectă ; circumspectul episcop însă, cunoscând mai de 
aprâpe împrejurările diecesei sale și trebuințele poporului, care 
erait legion, nu se simţi îndemnat a da ascultare acestei rugări 

-şi'și motivă denegarea sa printr'o scrisre, al cărei conţinut aflu 
de bine a'l reproduce, ca o dovadă a nisuințelor culturale ale 

- Românilor din diferitele părți ale ţărei şi ca un tablou fidel al 
împrejurărilor din acel timp. - 

>Cu bucurie și mângăere,« dice Şaguna în răspunsul să din 23 
* Martie 1854, >am vădut din scrisdrea Domniilor-Vâstre de sub 20-lca 

ale curgătârei râvna cea mare, carea o aveți pentru trebile școlare. Ade- 
ver este, că șcâlele n6stre preste tot se află în cea mai desăvârșită sără- 
cic, însă fie mulțămită lui Dumnedeii, că sporinz în cugetări bune şi săn>- 
lose, cu care începem a eşi din sărăcia uostră uu atât finanţială, cât îu- 
felecinală, căci Dumnea-vostră nu numai ați reoiganisat şcdlele vâstre 
normale, ci ați întemeiat și un gimnasiii cu patru clase, și zidiți nisce zi- 
diri, care ca un monument al râvnei vâstre cătră treba şcolară pentru tote 

-v&curile va sluji. La Săcele încă s'a chibzuit acum o șcâlă cu trei clase; 
la Arapatak, săraca aceea obște ait cumpărat un loc cu 80 fl. m. c., pe 
care și-aii ridicat șcâle. În protopopiatul dela Dobra s'aii înființat în anii 

“trecuți 17 școli, în protopopiatul Ilie 12 școli: pre scurt, sforiuz ca 
sărăcia nostră cătră îmbogățire intelectuală. 

Desi tote acestea, câte am atins până acuma, sunt adevărate, cară 

se. baseză pe acte ofici6se, totuși nu putem dice, că cu “sărăcia nostră am 
fi în starea înlătura tâte greutăţile, care ni se arată în întreprinderile * 
școlare, căci jertfele acelea, care le pretinde dela noi treba şcolară, sunt 
așa de mari, cât nu le putem întâmpina totdeauna în măsura curiinci6să, 
mai cu s6mă la întâmplare, când râvna, nâstră pentru ridicarea șcdlelor
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nu caută la greutăţi, ci la ținta cea sfântă şi măreţă, și mai mult în Dum- 

nedeă, decât în înşi-ne nădăjduim. 

Cât de bine ne-ar veni, când am ave vre-un fond, de unde ne-am 
pute ajutora la întâmpinarea unor asemenea lipse ! Dâră părinţii și moșii 
noștri ait greșit, că n'a întemeiat un fond școlar? 

Nu, Domnilor! Ei aii făcut pentru noi destul, și suntem datori a le 

mulțumi, că ne-ai susținut. Biserica, și limba, și prin acesta naționalitatea. 

- EI ai trăit ca sclavi, dar noi trăim ca Gmeni slobodi, având ase- 

menea îndreptăţire cu ceilalți cetățeni din patrie. Lor, ca sclavilor, nu li 

era iertat a întemeia fond școlar; acesta trebue noi să o facem, căci 

posiţiunea nostră liberă ne impune nou& acesta. 

- Fără” îndoială așa-dară, suntem datori a întemeia un fond școlar. 

Însă, Domnilor! precât simt ei lipsa cea mare a unui fond şcolar, carele 

ocârmuesc treba școlară, și la carele din tâte părţile ale Episcopiei nâstre . 

năzuesc obștile pentru un sfat și pentru un ajutor pe sema șcâlei lor 

pe atâta nu mă îndoiesc a mă dechiara limpede: că acuma, decă am începe 

întemeiarea unui fond școlariă, am face mai mare stricăciune, decât bună- 

tate lucrului acestui sfânt, care așa tare arde în peptul nostru. Pentru-că: 

1-a. Obștile se întrec care de care să întemeeze șc6la sa și să hotărască | 

Ifa dascalului. 2-a. Obştile nstre cele mai multe nu pricep folosul acela, 

care lar pute produce un fond mare și bogat, căcă cu fond mic și sărac 
nu se pote mult face. 3-a. Obștile dic, că mai întâiii să întemesze fonduri 

particulare pentru susținerea șcâlelor lor și apoi să se apuce de un fond, 

„obștesc. 4-a. Obștile nâstre încă nu sciii, ce este al.lor, căci treba urba- 
rială încă nu:'s'aii limpedit. 5-a. Din tâte părţile Episcopiei nu aud astădi 

alta, fără numai o văetare despre scumpetea cea mare și sărăcia, de carea 

mult pătimesc Eparchioții noștri. 

Aşa-dară ei nu aflu de bine a începe colecta pentru îființarea unui 

fond şcolariii din pricina împrejurărilor de faţă, care' sunt fârte seri6se și 

care nu se pot lăsa dinaintea ochilor, că sunt pe față, și așa cu siguri- 

tate pot dice, că începutul nostru de acum ar fi numai spre stricarea lu- 

„ crului acestui mare, care nu pote începe până atunci, până când nu vor : 

fi alte împrejurări mai favorabile.“ - 

Ca o rouă r&coritâre asupra unei câmpii însetoșate veni 
în timpul 'aceșta ajutorul de 222'/, galbeni împărătesci dintr'o. 
colectă făcută în lași de Aga Constantin Flurmuzachi, la care 
partea cea mai mare fusese contribuită de cătră departa- 
mentul averilor bisericesci și âl învățăturilor din principatul 
Moldovei. Marele patriot moldovean trimisese încă în vara .
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anului trecut episcopului Andreii Șaguna suma de +45 4 cu 
destinaţiunea, ca jumătate din acestă: sumă să fie întrebuințată 
pentru ameliorarea tipografiei diecesane, înființate de Șaguna, 
și pentru întocmirea seminariului, cră a doua jumătate pe sema 
zidirei - gimnasiului românesc din Brașov. 

Tot în timpul acesta nobilul Mecenate brașovean /oan /uga 
iși achită întregă suma de 1000 fi. m. ce. subserisă pentru sus- | 
ținerea gimnasiului, investindu-o în obligaţiuni metalice și dărui 

„o ladă ferecată, cu trei chei, în care să se păstreze actele mai 
de val6re ale șc6lei și acţiunile dăruite de dânsul. . De ase- 
menea mai dărui încă 300 catichise, care să se .distribue între 
școlarii săraci. a | 

În erna dintre anii 1853—54- tinerii români din Brașov 
„dădură două baluri în favorul șcâlei, al căror venit curat de 
180 îl. 31 cr. m, c. îl destinară pentru procurarea mijlcelor 
celor mai necesare de învățământ pe sema gimnasiului. - 

Postul. de cassier al clădirei școlare, începend din Martie 
1854 nul mai ţină asupra: sa B. Popp, carele de o parte! 
trebue că se săturase de greutățile, pe care avuse a le în- 
tâmpina în decursul anului 1853, €ră de altă parte pote că 
era reclamat de afacerile sale particulare: Acest post impreunat 
cu atâtea greutăți i se încredință de aici înainte comerciantului 
N. 7. Ciurcu, care'l purtă până la terminarea clădirei. 

y Într'aceca şcola își urma mai: departe cursul săi regulat. 
Numărul școlarilor în tte patru clasele gimnasiului era de 82. 
Din Decembre 1853 școla își câștigase și pe al șeselea profesor 

„în pers6na lui Georghe Fm. Wicefor, de nascere. din Braşov, 
„un eminent absolvent al gimnasiului superior săsesc din orașul 
scă natal, fost mai multă vreme instructor particular la o fa- 
milie distinsă din Ţera Românâscă și apoi între anii 1851—1833 
profesor la colegiul din Craiova, unde se afirmase ca o putere 
didactică escelentă. 

G. Nicefor (Nichifor) fu angajat ca profesor de limba ger- 
mână și elină în locul lui N. Basiliades, care, bolnav . fiind, nu 
puti ocupa catedra, pentru care era luat în vedere. Și în Brașov, 
ca și în Craiova dânsul dovedi o capabilitate deosebită în pur- 
tarea oficiului săi de profesor, așa încât foştii lui școlari de
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odiniâră povestesc până in diua de astădi cu cel mai mare 
„respect de cunoscințele sale solide în materiile, pe care le:pro- 
punea, de metoda sa escelentă în tractarea celor două limbi, 
de autoritatea estraordinară, pe care şi-o sciuse dânsul câștiga 

în scurtul timp, -cât a funcționat în Braşov ca profesor, și mulți. 
dintre dânșii își aduc aminte însă și astădi fragmente din piesele 
grecescă și nemțesci, învățate sub conducerea densului. 

Completându-se astfel numărul profesorilor :recerut de re- 
gulamentele școlare şi indicat și în hârtia ministerială din 27 
August 1853, și totodată făcându-se îndreptările necesare în 
planul de înv&țăment, Eforia rugă pe episcopul, să binevoescă 
a întreveni la Guvern, ca gimnasiul să fie înzestrat cu dreptul 
de publicitate, ș și acâsta cu atat mai vârtos, căci absolvenții clasei 
a patra gimnasiale, care ar fi voit să. facă studii mai înalte, 

"erai siliţi să trecă la alte institute, unde ar fi putut - înt&m- 
pina pedeci, nefiind provăduți cu testimonii „dela un gimnasiu 

public. 

Bunul episcop și făcu. pașii de lipsă la Guvern, dar cu tote 
acestea investirea noului gimnasiă cu mult doritul drept se mai” 
amână câtă-va vreme, până când Regimul se convinse prin or- 
ganele sale, că în adevăr gimnasiul românesc din Brașov merită 
să obțină acest drept. 

Însemnez aici, că în a.  şe, 1853|4 sa ţinut, la” iniţiativa 
lui |. Popasu, în dumbrava numită «Stejeriș» primul Maial al 
șc6lelor centrale, despre care se face amintire în actele școlare. 
Sufletul acestei frumâse serbări şcolare, care de atunci încâce 
sa ţinut regulat în fie-care an și care din capul locului a ajuns 
să fie o di de bucurie a întregului public românesc din Brașov, 
era însuși vrednicul și simpaticul protopop - El se amesteca 
printre num&rosul public, ce era de față; vorbia cu unul și cu 

„altul, mai cu semă cu aceia, cari se ar&taseră mai zeloși faţă 
“cu șcâla; urmăria cu bucurie jocurile - școlarilor, ba, ce e mai 
“mult, însu-și lua parte la ele. 

«Când școlarii făceaă vre-o escursiune în. Stejeriș,» scrie 
d-l 1. Popea în articolul s&ă «Un bărbat vrednic,» publicat în 
foia «Șc6la și familia» (Anul II, nro 2, din 1887), «îl vedeai pe 
protopopul Popasu ameştecându- -se și 'el printre băeţii cari se 
jucai d'a mingea; ba odată îmi aduc aminte, că luând băţul
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dela un băiat, băti mingea cu atâta putere, încât îi sări: cilin- 
drul cât colo».*) | . 

„.. Anul şcolar 185415 află clasele gimnasiale încă tot în casa 
lui ]. Popescu luată cu chirie, dar după câte-va stptemâni (din 
17|29 Septembre) atât gimnasiul cât și clasele primare sâă nor- 
male se mutară în edificiul cel- noi, în care-“se terminase pe 
din lăuntru parterul și subsolul; părțile celelalte, între care și 
tencuiala din afară, se terminară numai în decursul anilor: 
1855 și 56. 

Pentru anul școlar amintit gimnasiul avea tot puterile dida- 
ctice de mai "nainte, ră la normă se angajară ca învățători: noi: 
Dimitrie Cioflec, fost învăţător în Satulung, și Georghe Peorsenaru, 
mai târdii paroch în Brașovul vechiu: cel dintâiă în locul lui 
Nic. Predă, al doilea în locul lui loan Pântece-Roșu, cari se dc- 
părtaseră din posturile lor. 

În anul acesta Eforia, afară de îngrijirea mai departe a 
clădirei edificiului școlar și afară de afacerile curente, se ocupă 
cu deosebire cu compunerea şi discutarea s/a/u/elor sale scă, cum 
am dice astădi, a unui regulament pentru organisarea afacerilor 
administrative ale șcălei, precum și cu proiectul de organisațiune 
a unici școle reale înferiâre împreunate cu gimnasiul și al unui 
curs de șciințe comerciale. Ambele aceste proiecte, după-ce se 
consultară și cu representanţele bisericesci, se înaintară la înce- 
putul a. 1855 Guvernului spre aprobare.**) a 

*) Despre înfăfișarea esternă a tul Popasu, dl 1. Popea scrie astfel în articolul 
amintit: «Popasu ca tînăr preot și protopop cra om frumos, rumen la față, și avea 
ochi vioi, mari și petrundetori, barbă negră, părul capului negru. Umbla de regulă 
îmbrăcat în reverendă, haina oficidsă a preoţilor noștri, cr' peste reverendă purta 
o manta cu guler mare, lăsat pc spate și pe cap avea cilindru, pe care”l purtă până 
la anul 1855». (eȘc. și fam.» Anul II. Pag. 26 și 27), 

**) Resoluţiunea Guvernului transilvan la primul proiect (ddto 12 Dec. 1856, 
Nr, 22,933—2731) a fost negativă, de re-ce Eforia nu s'a mărginit în proiectul sti 
de statute numai la afacerile economice, conform $ 118 din «Proiectul de organi- 
sațiune,» ci s'a estins și la afaceri, care trec peste cercul sti de competență; de 
asemenea n'a r&mas numai pe lângă gimnasiu, ci a luat în vedere și șcâla normală, 
ceca-ce taie în drepturile episcopului. — Proiectul al doilea, privitor la înființarea 
școlci reale și comerciale, deși s€ putea esccuta pe basa decretului Locotenenței 
ardelene din 1855, Nr. 3955/4157, totuși din causa insuficienței mijlâcelor materiale 
nu s'a pus în lucrare până în a. 1869. 

=
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Tot în timpul acesta «Reuniunea femeilor române pentru ajuto- 

rarea fetiţelor orfane și sărace», înființată în a. 1850, oferă prin hârtia 

sa din 28 Martie 1855 suma 'de 200 fl. m. c. anual pentru î4/4- 

injarea unei scăle de lucru de mână pe sema . fetițelor române 

şi cere dela Eforie spre acest scop un local în noul edificiu al 
șcâlelor centrale. Eforia primesce cu plăcere acest ofert, dar” 
cere, ca în șc6la proiectată să se primâscă numai eleve cu 3 
clase primare, inspecția asupra disciplinei și progresului in studii 

să o aibă directorul gimnasial și totodată să se înființeze un 
„fond pentru. susţinerea acestei. șc6le. 

In ceea-ce privesce partea: materială, în decursul anului șc, 
1854/5 se făcură mai multe donafiuui pe sema fondului școlar, 
numit și «fondul profesoral,« și anume: Christodor Papa testă 
suma de 200 fi. m c, parochul' din Brașovechiii și totodată 

protopopul titular Jacob Ba/căs 100 fi, Dimitrie Hagi Ruset 

(r&posat în 28 Sept. 1855) 400 fl., €ră Dobra Jacob Resnoveanu 

3 holde de arătură De asemenea Magistratul orășenesc, în urma 

unci rugări. din partea Eforiei, promise în hârtia sa din 18 Iulie - 

1855, că va da pe sema șcâlelor centrale române anual. câte 38 
stânjini de lemne de ars. 

Inv&ţământul în clasele gimnasiale făcea progresele. cele 
„mai îmbucurătâre în urma silințelor profesorilor, dintre. cari di- 
rectorul Gavr. Munteanu și G. E. Nicefor lucrară mai multe. 
manuale (Munteanu: «Geografia. biblică« și «Manual de Geo- 
grafie, în dou& cursuri» după Bellinger; Nicefor: «Crestomatia 
germână« și «Gramatica germână»), pe care le scâseră în tipar 
și astfel înlesniră fârte mult instrucțiunea, care până. acum se 
făcea parte după manuscripte, parte după manuale nemțesci. 
Absolvenţii celor patru clase gimnasiale, cari trecuseră la școli 
străine, nu numai că se puteau ţin€ față de noii lor colegi, ci 
unii dintr'ânșii se distinseră chiar și între școlarii unui gimnasiu 
vechii și bine organisat, ca gimnasiul luteran din Brașov. Acesta 
era dovada cea mai evidentă, că noul gimnasiu românesc apucase 
pe o cale. bună și merita pe deplin “încrederea publicului și a 
autorităţilor. 

In decursul anului şcolar, despre care e vorba, gimnasiul 
fu cercetat de /aronul de Lebzelteru, vice-președintele guver- 
nului provincial, însoţit de consilierul Griizer, prefectul distric- 
tului Brașov. Era tocmai esamenele publice (30 lunie n. 1855).
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Baronul însuși” puse mai multe întrebări școlarilor și r&mase 
fOrte. mulțămit cu r&spunsurile lor. 

Prima cercetare ofici6să a noului gimnasiu și a șcâlelor 
“primare împreunate cu dânsul a făcut-o în 27 August n. 1855, 
consilierul școlar C. Sc/hu//er. Fiind timp de vacanţă, inspectorul 
ministerial n'a putut asista -la prelegeri, dar pentru aceea sa 
informat cu de-ame&runtul despre mijlocele de subsistență ale 
șeGlei, a cercetat în modul cel mai minuţios mijlâcele de înv&- 
ment, a esaminat timp de aprâpe două re lucrările scriptu- 
ristice ale școlarilor din clasele gimnasiale, a visitat încăperile 
șcOlei, și în urma celor v&dute și constatate, după-cum ne spune 
o însemnare din «Protocolul actelor șcâlei celor mai însemnate,» 
a adresat cătră Eforii şi representanţii bisericilor, cari erai! de 
faţă la acâstă visitațiune, cuvintele: «Sunt fârte mulțămit cu 

„starea şcolei. Voii face cel mai bun raport la Inaltul Guvern, 
prin care sperez, că vi se va esopera dela Inaltul Ministeriu 
dreptul de publicitate pentru gimnasiul d-vâstră. Sunteţi ment 
orednici de tită lauda. Pășiţi și de aici încolo e acestă cale - 
flină de merite pentru biserica și nemul d-o0strel« 

In anul școlar 1855/6, în care, în locul lui G. Perșenaru, 
se angajă ca învățător la cl. 1. de fetițe Vic. /osi/, gimnasiul 
şi celelalte școle fură cercetate cătră sfârșitul lui Noembre de 
episcopul Andrei Șaguna, carele, după-cum ne spune directorul 
Munteanu în «A doua programă a gimnasiului» (pag. 15), «a 
ospitat și a esaminat de-a rândul prin tâte clasele.» 

Bunul. episcop venise la Brașov, nu numai ca să se con- 
vingă însuși despre mersul înv&țămentului la noul gimnasiu, pe 
care'l urmăria cu adeve&rată iubire părintescă, ci totodată ca să 
vadă, în ce stadii se află lucrările la edificiul gimnasial și să 
incurajeze din noi pe întreprindătorii mareţei clădiri, cari păreai 
cuprinși de un fel de oboselă. | | 

In sedin/a din 2g Woembre 1935, ţinută cu membrii ambelor 
representanţe biscricesci, Şaguna, după-ce se informă despre starea 
lucrurilor, îndemnă cu insistență pe cei adunaţi, să caute din 
tote puterile a termina cu demnitate aceea, ce ai început, și 

„în deosebi ceri în modul cel mai serios, ca socotelile clădirii, 
purtate până acum de atâtea persâne, să fie aduse cât mai 
„curend în regulă și astfel să se delăture r&cela, ce începuse
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a pătrunde în inimile . unora din tovarășii cei mai zeloși. de 
până acum. | 

Venirea ncubositului Archiereii în mijlocul Braşovenilor. avi 
efectul cel mai binefăcător. Şedinţele Eforiei, care în timpul din 
urmă nu mai erati cercetate cu zelul de mai "nainte, începură 
a căpăta mai multă. viață, măsurile de luat pentru terminarea 
clădirei școlare începură a fi: tractate cu mai mult interes, soco- 
telile clădirei dela început și până în' dilele din urmă fură în- 

„ credințate spre revidare bătrânului și. înțeleptului.. comerciant 
loan Jippa, care le și aduse în ordinea cea mai bună. 

O nouă incurajare și un noă îndemn pentru terminarea 
lucrărei începute căpetară Românii brașoveni prin sosirea actului 
guvernial din 15 Februarie 1856, prin care li se făcii cunoscut, 
că Ministrul de culte şi instrucțiune frin decrelul sei aiu 28. 
Januari al aceluiași an, Nr. $32, declară gimnasiul lor de public 
și-i învestesce atestatele cu aceeași putere și cu aceleași. drepturi, 

pe care le ai atestatele gimnasiilor de stat." 

Decretul acesta produse o mare - bucurie nu numai în : 
“sînul Eforiei și al corpului profesoral dela tin&rul gimnasiu, ci . 
între toți Românii bine simţitori de legea răsăritână, cari aveai 
și- ci acuma un gimnasiu, deși numai cu patru clase, recunoscut 
de: stat, în care fiii lor puteai să înveţe, fără a se teme, că 

mai târdiii vor întempina greutăți la trecerea în alte școli mai inalte. 

“Episcopul Şaguna, prin care se trimise decretul guvernial, 
însoți acest act de mare însemnătate prin următârea ordinaţiune, 
care dovedesce. din noi bunătatea inimei sale și dragostea sa 
părintescă față de noua șcâlă din Brașov: - 

Nr sc. 38/856, | 

| Onorată Direcție şi onorat corp profesoral! / 

Decretul aici alăturat al Inaltului Guvern cu bucurie îl împărtășesc 
"Domniilor-vâstre spre sciință și îndreptare. Acest decret, care dă Gimna- 

siului nostru din' Brașov publicitate, face pentru noi, fiii bisericii răsăritene, 

cari am fost mai mult de trei. sute de ani n&căjiți, asupriţi și escluşi | 

din tote drepturile și bunătăţile, de. care trebue să se bucure un fiii 

credincios al. patrici sale, — dic: decretul acesta face. pentru noi_o epocă 

îmbucurătore,. căci dovedesce egala îndreptățire a bisericii nostre cu. 

celelalte din țcră, ingăduindu-ne ridicarca unui Gimnasiu confesional. cu
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aceleași drepturi, de care se bucură şi alte Gimnasii confesionale și 
ale statului. : 

"Braşoveni noștri ai fa icut cu întreprinderea înființării Gimnasiului 
pomenit un lucru de așa o însemnătate, „care le aduce lor mulțumita 
bisericii și a ortodocsiei întregi. 

Incredinţat sunt, că Domnia- vâstră cuprindeți sfințenia acestui institut 
bisericesc, căci faptele Vâstre dovedesc âcesta din destul ; nu-'mi remâne 
alta, decât a. VE pofti, ca Dumnedei să Vă întărescă și pre viitor în 
cele bunc și folositâre. 

După părerea mea, nu ar fi de prisos, ca Domnul director în biserica 
Sf. Nicolac, altul dintre Domnii profesori în biserica Sf. Adormiri, altul, 
în cea a Sf. Treimi, altul la Brașovul- -vechiii, și unul la 'Tocile, în una 
din: Duminecile viitâre să zină cuvântare istorică despre înființarea Gimna- 
siului și sporirea Iul până astădi, întonând şi tălmăcind cu deosebire egala 
îndreptăţire a Bisericei nâstre cu celelalte, egala îndreptăţire în posiţie ccetă- 
țenă, precum și mila împărătâscă a stăpânirei împărătesci, care ati dat Gim- 
nasiului de legea n6stră dreptul publicităţii și ce va să dică acesta. In privința 
țincrei cuventării să VE înțelegeți cu preoții și representanţii bisericilor, poftin- 
du-i, să vestescă accea obștei, ca toți, mari și mici, să vină atunci la biserică 

Si ibiii, 18 Februarie 1856, | 
Andreiii m. p. 

Episcop. 

Dorinţa bunului episcop fă urmată întocmai. 

Duminecă în 11 Martie, a dota Duminecă a Păresimilor, 
cinci profesori dela noul gimnasii înzestrat cu drept de publi- 
citate rostiră câte o cuventare în cele cinci biserici din cetatea 
Brașovului și din suburbiile sale înaintea unei obşti numărâsc, 
adunate să audă vestea de bucurie trimisă de marele Archicreil. 
Munteanu vorbi în biserica Sf. Nicolae, Nicefor în biserica Sf. 
Adormiri din cetate, Petric în biserica Sf. Treimi, numită și 
grecescă; Barac. în biserica Sf. Treimi de pe Tocile, Oroianu în 

"biserica Sf. Adormiri din, Brașovul vechiă. 

«Cu  binecuventare archierescă. vii», își începu directorul 
Munteanu cuventul să, urcându-se pe amvon, «ca din acest - 
loc, de unde sunteți deprinşi a audi- cuventul lui Dumnedeii: 
numai prin rostul fețelor sfinţite, să vă descoper următârele. 
Luaţi aminte! .. .» Și după o interesantă escursiune istorică, 
în care descrie în trăsături generale, dar în colorile cele mai 

. 
. 

N
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vii, surerinţele din trecut ale poporului nostru, vrednicul director 
se apropie de timpurile mai nou și după-ce varsă o lacrimă 
de recunoscinţă în amintirea umanului împărat Iosif II, autorul 
decretului de toleranţă, grăiesce astfel: 

>Scăparea mai deplin a bisericii şi a poporului nostru a păstrat-o 
Dumnedeit pentru alți timpi. — Când mai înainte numai cu vre-o dece 

ani... Sar fi sculat nescine din mijlocul nostru .și ne-ar fi dis: >lan - 
ascultați, o voi, mult cercaţilor Români răsăriteni! .Ce vă împuţinaţi cu 

inima? — Să sciți, că în anul mântuirii 1856 voi o să aveţi la locul cel 

mai frumos din tot Brașovul un gimnasiii, în care nu numai religia vâstră, 
ce o iubiţi atât, ci și sciințele se vor învăța în limba vâstră, ce nu o 

iubiți mat puțin!e — Ce i-am fi răspuns noi 6re acestui optimist? . ... 

Clătind cu capetele nâstre, i-am fi răspuns: Da o credem, bunul meii, 

când Tempa se va muta în. Grâvăn (Grâveri.)« — Atât de grea, ba cu 
neputinţă, ni sar fi părut înființarea unci idei atât de îndrăsncță în. 

atari cercustari | - a ME Sa 

.. Tempa, fraţilor, nu sa mutat; ea stă, unde a. stătut, de când: 

"a pus-o Dumnegeii; -Românul creștin însă, când trece prin Grâvăn . şi 

caută la mărcța zidire, în care e înființat gimnasiii de legea sa, măresce 

pe Dumnedeul părinţilor săi, convins, că cel- -ce are credință, cât c gr ăuntele 

de muștar, pâte muta munții. ” 

După acesta cuventătorul descrie în scurte, dar elocente 
cuvinte istoricul intemeierei școlelor centrale și în deosebi a 

-gimnasiului, arată pe scurt principalele fase, prin care trecuse 
gimnasiul până atunci și 2 apoi continuă cu următârele reflexiuni: 

> Vedeţi d-vâstră acum, în ce chip grăuntele de muștar ait crescut 

arbore, în ce chip un cuget bun, de-o-camdată părut cu neputinţă, ci 

întreprins în armonie cu credință, s'ait adus la împlinire! — Acesta să 

nc fie de învățătură. Mai puţin de 6 ani ai fost de ajuns pentru Românii - 

din Braşov, ca ei-să întemeieze o șcâlă, care cu loc, cu clădire, cu plătirea 

profesorilor, să taie până acum peste una sută de mii fl. m. c.!. 
o 

Numai temerea, că vă voiii călca de aprâpe smerenia, că vă voii 

osteni răbdarea” și nwmi va ajunge timp spre:a v& descoperi adevăratul 

prilej, ce m'a scos în mijlocul d-vâstră, mă ţine de nu numesc, unu câte 

unu, pe întemeietorii și pe toţii binefăcătorii, câți aă contribuit, cari cu 

dănii, cari cu sfatul, cari cu lucrul la înființarea gimnasiului. | 

Așa cunosc smerenia cea creștinâscă a creștinilor noștri, cari nu vor 

să scie „stânga lor, ce dă drepta lor. Cu tâte acestea luminarea nu se:
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cade să stea sub obroc, ci în sfeșnic, ca să lumineze la toți. Faptele în- 
temeietorilor acestui gimnasiii nu trebue să stea ascunse în protocolul 
de danii al șcâlei; faptele acestea fac onre bisericii și poporului nostru; 
ele trebue să. lumineze departe, trebue să se vestâscă în tot locul, ca să 

fie icână de urmare la toți creștinii noştri, pentru ca să se mărescă 
Dumnedeul părinţilor noștri. Deci pe lângă aceea, că numele întemeic- 
torilor și al binefăcătorilor gimnasiului stă 'scris în cartea poleită de danii, 
pe lângă aceea, că portretele, sc în lipsa acestora, numele lor cu slove 
de aur vor împodobi sala gimnasiului, — apoi  dăniile lor se vor publica” 
anume și cu cifre într'o cărticică tipărindă curând, căreia i se va da lăţirea 
cca mai estinsă ce se pâte; până atunci vă dic numai, că Românii noştri 
brașoveni, cu înființarea acestui gimnasiii, aii căpătat drept la recunoscința 
bisericii și a poporului nostru întreg.<*) . 

In urma acestora oratorul ajunge la decretul de publicitate 
a, gimnasiului, îl esplică și-i arată însemnătatea. In fine. își ter- 
mină cuvântarea cu cele mai ferbinți urări la adresa Domni- 
torului, a episcopului Şaguna și a binefăcătorilor şcâlei. 

«Să dam lui Dumnedei,« sunt cuvintele din urmă din elo- 
centa vorbire a lui Munteanu, «cele ce sunt ale lui Dumnedeii, 
și Cesarului ale Cesarului. „Să ze fizem și în viitor, cum ne-ai 
finut în trecul, tare de: biserica părinfilor nostri; atunci ne vorm 
fine și limba, și vii vom fi. — «Căutaţi mai întâi împerăţiar 
lui Dumnedei și dreptatea lui, și celelalte se vor adauge vouă.» - 

Vorbirea profesorului Vasi/e Oroianu,. ţinută în biserica 
din Brașovul vechii, e mai puţin desvoltată ca a lui Munteanu. 
Și ea se începe cu o escursiune asupra trecutului poporului 
român, ale cărui îndelungate suferințe oratorul le atribue cu 
deosebire lipsei de învățătură a Românilor în timpurile trecute. 

>Eu sunt de părere, dice-densul, »cum-că una dintre pricinile de 
căpetenie ale suferințelor de pe atunci a fost nesciința Românilor, adecă 
lipsa de învețătură. — Românii p'atunci maveaă șcâle, cărțile bisericesci 
crai în limba slavână ; în șcâle dar'-nu învăţaă “fiind-că n'aveaii șcâle ; 
în biserică nu, fiind-că din sfintele slujbe. nu înţelegeaii nimic ; dela preoți 
nu, căci cci mai mulți dintre preoții d'atunci abia sciaii ceti. — Unde 
cra dar' să învețe Românii? -In șcâle străine? — In şedle. străine nu-i - 
primia, şi nici că-i lăsaă proprietarii la șcâle. Une-ori, ce e drept, se” 

—— - Pa 

*) Cărticica, de care vorbesce Munteanu, nu s'a tipărit. O'consemnare a bine- 
făcătorilor școlei se publică numai în lucrarea de faţă. . - A. B.



  

  
         



  

strecura câte un Român și la școle. străine, și învăța; însă dela unul ca acesta Românii nu câștigai nimic, căci nefiind sădită în inima lui dragostea religici și a naţiei sale, îl vedeai de o dată, părăsindu'și religia şi nația, şi trecând la altă religie și la altă nație. Românii acum eraă cu -perderea îndoită: de.o parte pentru că perdură un fiă învățat din sînul lor, &r' de altă parte, că numărul vrășmașilor lor acum era mai mare cu unul. 
Cine cra dară să apere drepturile Românilor? . ... Nesciinţa, în care se aflati? — Nosciiuța ma aptrat nici-odată drepturile nimănui, și iici că va apăra. Omenii ncînvețați, neavând cine să-i povățusscă, nu se pot: uni nici măcar doi inși la un cuget; ci sunt ca cci, dela Turnul Vavi- lonului; nu se înțeleg unii pe alții ; câți sunt, într'atâtea părți alergă, — când dimpotrivă, &menii învăţaţi se ascultă unii pe alții, se pricep, se unesc în cugete şi în propusuri, și astfel cu puteră împreunate- sunt în stare a duce ori-și-ce lucru mare în desăvârșire. e | a 

" După-ce arată apoi, că acum, mulțămită Cerului, împre-. jurările s'au schimbat, îndemnă pe cci de față, să se folosescă - de drepturile câștigate și să'și dea cu toții . copiii la școlă, ca. să înveţe carte. . 
Ş „Să trimitem dar copiii la şcâlă,« încheie “densul, »și încă mai în- tâiă la scâla românescă, să. se desyolteze mintea lor mai întâiă în acea „limbă, pe care o pricep mai bine; săși învețe religia lor. După-ce va în- . tra în ci dragostea religici și a limbei, îi putem trimite și la școli străine, : fără a nc fi frică, că'și vor perde religia. și'și vor părăsi nația. Nu, ci vor rămâne totdcuna fir credincioși ai bisericei şi ai națici lor, şi totodată și supuși adevărați ai înaltei nâstre Stăpâniri. | 

Decă se va sili fiecare părinte, ca fiii sti să fie mat mult, decât ceca-ce a fost el, atunci n€mul nostru se va ridica în tâtă privința şi: ne „vom artta vrednici de graţia Majestății Sale prea-bunului nostru Impărat, dela care câştigarăm și dreptul de adi, prin care: ne-a pus într'o treptă cu alte nații din întrega monarchie austriacă.e. . d 
Veteranul protopop de astădi al Brașovului,: părintele: /oazz - Petri, “singurul în viață dintre primii profesori ai gimnasiului nostru și dintre membrii de odiniră ai comisiunci pentru clă- direa' școlară, carele cuventă. în diua de 11. Martie 1856 în biserica Sf. Treimi din cetate, tractă în partea primă a vorbirei sale despre însemnătatea culturei în viața popbrelor, aduse ca esemple de popâre culte, a căror amintire se păstrâză până în diua de astădi, pe vechii Greci și pe Romani, ar&tă mai de- parte, că și credincioșii legei răsăritene de sub corâna habs-
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burgică ai înţeles în timpul din urmă însemnătatea cea mare 
a învățăturii și ai început ași ridica felurite școli, și că în 
deosebi Brașovenii, insuflețiți de vrednicul protopop. |. Popasu, 
ai îmbrățișat cu căldură causa școlară. 

»Ideile acestea sfinte şi mântuitore ale d-lui protopop,< disc vorbi- 

torul, > li se părea la mulţi cu anevoe de a se pune în lucrare; de aceca 
întempină mari. greutăți din partea celor-ce 'nu'l pricepea, sti nu voia 

_săl înţelegă; dar tăria sufletului săi nu'l lăsă să despereze, cil îndemnă, 

ca cu puterea cuvântului săi, cu înțelepciunea sa și influința, ce o arc 

la tot poporul brașovean, să nu se abată dela planul stii cel sfânt, pentru- 

că lucrul bun și folositor, sprijinit de Provedință, va trebui să triumfeze. 

Şi, o putere cerâscă| .. . ..iată că a și triumfat; pentru-că mai întâiti 

representanțele dela biserica Sf. Nicolae şi a Sf. Adormiri din cetate 
(care pentru dragostea lui Dumnedeii slujesc în dar bisericii), luminate 

fiind de Duhul sfânt, îmbrățișară cu bucurie propunerile protopopului 

lor şi așa aceste representanțe la 1844 Noembre 19 împreunându-se în 

treba șcâlei, aii cumpărat un loc în Grâveri cu 4320 fl., pe care să ridice 

o zidire școlastică și ait pus de gând, să întemeieze și un gimnasiu 
ortodox, care aii vădut, că nu'l aveaii creștinii de legea nostră din tot 

Ardcalul, și să zidescă o clădire de șcâlă, care să le ridice vaza bisericei 

și a șcâlci deoparte, €ră de alta să servescă de un monument bătător la 

ochi al eșirei nâstre din robia legilor asupritâre și al întrărci - nostre în 

dreptul de cetăţen.e 

După aceea oratorul făcă un scurt istoric al școlei până: 
la obţinerea dreptului de publicitate; ar€tă, care este organisarea 
ci, studiile, ce se propun, împreună cu profesorii propunători ; 
aminti mai departe cu recunoscinţă, că și câţi-va din membrii 
bisericei Sf, Treimi ai dat mână de ajutor la lucrarea întreprinsă 
de cele două biserică surori, contribuind cu totul la 2,000 fi. 
m. c€. Şi esprimând speranța, că în curând și «biserica grecescă» 
se va asocia cu surorile ei în afacerile școlare, adăugă : | 

>Inţelepciunea a gtăit din d-ni exadiştite) d-vâstră atunci, când s'ait 
făgăduit înaintea Archiereului lor, că la vremea sa se va împreuna și 

comuna grecâscă cu comunele române în treba șcâlci. Căci până când 

copiii vor umbla lâ șcâle de alte legi, unde nu li sc predă legea nostră 

cea ortodoxă, până când copiii vor cerceta șcâle, unde nu pricep limba, 

în care li se predaii învățăturile, până atunci să navei nădejde, d-lor, 

  

N 

1%) Comitetul de ștse inși al bisericci Sf. Treimi.
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că veți vede împlinită dorința cu copiii d-vâstră. EI vor eși nisce 6meni 
ușori, și clătinându-se în credința strămoșescă, vor ave numai o spoitură 

de sciință.< 

Şi termină cu următorul călduros apel: 

> Veniți dară, iubiților, să nc trimitem copiii la șcâlă, pentru-că, 

după:cum am mai dis, învețătura împreunată cu moralitatea creştinâscă 
ne mântuesce de întuncrecul nesciinței. Şc6la este, care ne formeză 

inima, ca să iubim pe Dumnedcit mai pre sus de tâte şi pe de-aprâpele 

ca pe noi înșine. Şcâla ne va da tărie, ca să stăm împotriva luxului, 

„moliciuniă și a tâtă stricăciunca v6curilor. Şc6la risipesce norii apăsărilor 
și nedreptăţilor. Şe6la e, care ne întăresce și ne mângăc în tote năcazutile 

și nenorocirile lumii acesteia. - Cu un cuvânt: școla este calea, care ne 

duce la totă fericirea atât pământescă, cât și cerescă, carca la toți din 
inimă o poftese. Amin le 

Cuventul archidiaconului și profesorului. Josif Barac, ţinut 
în biserica Sf. Treimi de «pe: Tocile» și alcătuit după tote 
regulile oratoriei eclesiastice, după-ce în întroducere accentudză 
însemnătatea crescerei, ne spune singur în «expositio» materiile, 
ce le va tracta, și anume: în partea dintâii despre. însemnă- 
tatea șc6lelor, într'a doua despre «pricinile, din care am r&mas 

Românii cei drept-credincioși din principatul Transilvaniei 
“așa de înder&t în cultură», ră într'a treia, cum «timpul a 
ridicat acuma . pedecile luminării nostre». 

„. >Versta copilăriei<, dice Barac în partea primă a cuvântărei sale, 

»este timpul stmănăturii, este timpul cel mai potrivit spre formarea inimii 

și a minţii. Scânteia cea dumnedeâscă, adecă puterile sufletului, așa sunt 

„de ascunse și pitulate în trup, ca și aurul în amestecarea cea urită a 

altor materii pământesc. Acestea trebue să se desfacă, să. sc curețe și 

să sc cultiveze, ca să strălucâscă în prețul și vrednicia lor cea adevărată; 
ră pregătirile cele mai cor&spundătâre scopului acestuia sunt şcâlele. 

„Aici se desvoltâză mințile pruncilor și se îmbogăţesc cu cunoscinţele cele 

de lipsă și folositâre. Aici se pune fundamentul cel tare în cunoscința 

Religici. Aici se lumingză priceperea şi se. nobilâză inima. . Șc6lele sunt 

fabricile culturii de obşte, și fără densele viața socială este sălbatică, este 

mortă. Istoria lumii sei cartea cea mare a întâmplărilor omenesci ne arată, 

"că tote scmințiile pământului în măsura aceca ai fost fericite și puternice, 

în care le-ai înflorit şcâlele. Elada şi Roma cca vechiă șcâlelor și aca- 

demiilor, în care crescea și învăța tincrimea, și literaților cșiți din acestea, 

ai a mulțămi cultura lor cea mare, strălucirea și «mărirea lor. Numele 

, i i 6*
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Elinilor și al Romanilor celor vechi se pomenesce cu laudă de vâcurile 

următâre, și cărțile lor cele pline de înțelepciune și astădi se prețuesc și 

se întrebuințeză ca nesce isvore nedeșertate de cultură; 6ră dimpotrivă: 
seminţiile cele lipsite de șcâle, ca aprâpe de categoria dobitâcelor, sunt 

nesocotite și jelite. Cu un cuvent: șcâlele arată gradul culturii nemurilor, 
și precum se înmulțesc s6ii scad, înaintâză s6ă daii îndărăt acestea, așa 

cresce sâi scade, înainteză scii da înder&t cultura și starea cea bună 
'a poporelor.« - 

- Si mai încolo, aducând câte-va esemple din trecut despre 
prictinii şi dușmanii școlelor, amintesce și de împăratul lulian 
Apostata, pe carel consideră mai tiran decât Nero, Domițian 
Și ceialalți prigonitori ai creștinilor, «că acesta», dice dânsul, 
«ca să potă mai sigur desrădăcina și stârpi învățătura cea prea, 
sfântă a Mântuitorului, și sugrumând cultura și luminarea, să | 
p6tă cu atât mai slobod imp&răţi după pofta sa cea tirană, ai 
poruncit a se închide șcâlele și a se arde cărţile creștinilor; și 
cu adevărat nici-odată nu sai ivit mai mare primejdie crești- 
nătății decât acesta, că sco/ele sunt rădecina luminăriă, și cine 
le îuchide sei de strică pe acestea, acela doboră pomul cel ro- 
ditor al vieţii și pustiesce religia“. 

In partea a treia a cuvântărei sale, după-ce vorbesce 
"despre înființarea gimnasiului și a celorlalte șcâle împreunate 
cu dânsul, prin silințele lui Popasu și cu puternicul sprijin al 
episcopului Șaguna, și după-ce esplică însemnătatea dreptului 
de publicitate conferit, . Barac se opresce la fundatorii și. bine- 
făcătorii șc6lelor, despre cari se esprimă astfel: 

»Apoi fundatorii și ajutătorii gimnasiului nostru sunt stâlpii cei mai 
tară ai fericirii poporului nostru de aici din' Brașov. Numele lor şi daniile 

„lor se vor scrie spre vecinică aducere aminte în protocdlele biscricesci și 
școlastice ; însă literele se tocesc de numărul anilor, dară jertfele lor vor 

rodi nu numai în lumea acâsta, ci și în viața ce va să fie. EI sunt binc- 
cuvântați de sfânta n6stră biserică, de patrie, de nâmul nostru și' de 

omenire. Ei sunt și vor fi pururea pomeniţi în rugăciunile pruncilor, cari 

umblă la școlele nâstre. Lor le vor mulțămi luminarea și fericirea chiar 

și pruncii aceia ai poporului nostru, carii se vor nasce după mârtea nâstră... * 

EX vor fi pomeniţi cu laudă și mărire sute de ani de cătră nemul nostru. 

Tot ce se va desvolta din școlarii gimnasiului nostru spre înflorirea, binele, 

lauda și folosul poporului greco-răsăritean din patria nâstră și de ori și unde, va 
fi singur numai r6da cea dulce a fundatorilor și sprijinitorilor şcolelor nstre
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centrale de aici din Brașov. — Fă privesc, fraților, în gimnasiul nostru 
o începere fericită a îumulțirii şi înaintării şcolelor de religiunea nostră 

în Trausiloania, şi Văd întrensul un instrument tare, cu care putem zidi 
patriei și bisericii nostre un pobor uoă, luminat şi oreduic; cră acesta 

înalță forte frumos meritul fundatorilor și Întemeielorilor hi !« 

Și cuventarea bine simțită se încheie cu o căldurâsă rugă- 
ciune cătră Împăratul Împ&raţilor și Domnul Domnilor, ale cărei 
ultime cuvinte sunt următârele: «Binecuvântă, Prea Sfinte Domne, 
întemeierea gimnasiului nostru și rânduesce-i acestuia cu darul 
tăi pururea sprijinitori şi ajutători din fiii bisericei tale!  R&s- 
plătesce, A-tot-indurate Stăpâne, jertfele fundatorilor șc6lei ace- 
steia cu fericire vremelnică și vecinică, cră pe noi, robii tăi, ne 
lumineză şi ne îmbărbăteză, ca să facem numai ce .este bine ȘI 
plăcut ochilor tăi. _Amin!»*). aa | 

Sub impresiunea bucuriei causate prin conferirea dreptului 
de publicitate Eforia și representanțele bisericeşci hotăriră, să 
facă tot ce le sta în putință, ca edificiul gimnasial, la care mai 
era încă de lucru atât în lăuntrul ctagiului, cât şi'tencucla din a- 
fară, să se termine cu desăverșire. De altfel și măeştrii angajați 
la clădire stăruiaii cu hotărire pentru terminarea lucrărilor, de- 

- clarând, că decă acestea se vor mai amâna, ei nu se mai ţin 
legați de contractele încheiate cu Eforia și totodată că vor cere 
despăgubire pentru amânarea lucrărei lor. 

Şi de astă-dată însă, ca aprâpe dela inceperea întregei in- 
treprinderi, lipsa de bani forma greutatea principală. Ă 

| Pentru acoperirea cheltuielilor celor mai neapărate până la . 
terminarea clădirei se mai cereai aproximativ 7000. fl. Se făcu 
socotâla, că o parte din acestă sumă se va pute 'acoperi din 
restul împrumutului de 17,000 fl. făcut la cele două biserici și 

„*) Aceste 4 cuvântări s'aă tipărit cu cheltuiala lui Şaguna într'o broșură de 

51 pag, întitulată: «Cuventări ținute în bisericile parochiale din Brașov, cu ocasiunca 

cetirci înaltului decret gubernial despre publicitatea gimnaşiului de legea greco-ră- 

săritenă din Brașov, în 11-lea Martie 1856». Sibiiă, tip. diccesană, 1856. — Regret, 

„că cuvântul lui G. Xicefor, rostit în capela din cetate, cu tâte cercetările, nu Pam | 

putut afla. El s'a tipărit separat la tip. Râmer și Kamner (Brașov, 1856) într'o mică 

broșură de S pag, cu titulul: «Cuvânt pronunțat în capela română din cetate în 11/23 

Marţiu 1856 cu ocasiunea publicării înaltului decret minist., prin care gimn. mic 

rom. r&s. din Brașov se. dechiară de public>. — Vedi: Julius Gross: Kronstădter 
Drucke (1535—1886). Brașov, 1886; pag. 107, Nr, 996.
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la particulari, precum și din vechile donaţiuni școlare, aflătâre 
în administraţia bisericei Sf. Nicolae (în sumă de 1306 fl 30 cr.); 
diferenţa avea să se „acopere şi acum 'din colecte. 

În 13: Martie 1856 se și alese o comisiune, alcătuită din 
" parochul și protopopul titular /. Povric și din comercianții 4posto/ 
LFostatie Pop și Radu Pascu, care avea să stăruescă pe lângă 
cei-ce contribuiseră numai o singură dată pentru clădire, să 
bage din noi mâna în buzunar și să inlesn6scă continuarea și 
terminarea lucrărilor, 

ŞI stăruinţele harnicei comisiuni nu r&maseră zadarnice. 
Încă în ședința din 25 Martie conducătorul ci, protopopul | Petric, 
raportâză, că sai făcut subscrieri nouă de ajutore în sumă de 
2709 fl. m. c. Între cei subscriși crai și de aceia, cari trebuia 
să 'şi tragă dela gură lor și familiilor lor, ca să potă achita 
sumele subscrise; o făceaii însă cu dragă inimă, voind, ca ce- 
tatea culturală a Românilor brașoveni, «Ierusalimul românesc» 
al lui Popasu, să nu r&mână neisprăvită şi ca nepoţii și stră- 
nepoții lor să' aibă de unde se inarma cu cuioscințele de lipsă 
pentru viaţă. . Răbdai ci pentru moment, ca urmașii lor să se 
pâtă hrăni sufletesce pentru eternitate. 

Totodată se hotări, ca procurarea și aşedarea figurilor de 
„ghips (capitelurile stâlpilor imitați din mijloc Și rosetele de sub 
strașină), destinate a împodobi frontul edificiului, să să se amâne pe 
timpuri mai favorabile. 

Astfel, continuându-se cu zel lucrările în vara anului 1856, 
pe tâmnă întreg edificiul era gata. 

Măreţ se înălța acum într'unul din cele mai frumose lo- 
„curi libere ale Brașovului simpla, dar imposanta clădire a şc6- 
lelor centrale române. Era o zidire spaţiosă (72 m. lung., 10'/, şi 
15 m, înălț.), dar totodată proporţionată, în aripi cu câte două ren- 
duri de ferestri, €ră în mijloc cu trei (cu totul având în front 52 
ferestri și trei uși mari la întrarea principală). Întreg edificiul 
avea 22 odăi spaţi6se, înalte și luminose, dintre care 11 în par- 
terre, 10 în etagiul | și 1 în etagiul II. Partea cea mai mare Ei 
a odăilor își căpăta lumina din front, cră 3 își aveau ferestrile 
cătră curte, de unde crai luminate și coridârele. Risalitul. pro- 
cminent din mijloc al edificiului a fost reservat în parterre pentru 
spațiosul vestibul, cră în etagiul I și II pentu o frumosă sală
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festivă, cu o lungime de 18 m., lată de 10:7 m. și înaltă de. 
S:6 m., sprijinită pe +4 stâlpi puternici de stejar. *) Subsolul 
avea 16 despărțăminte, dintre. care unele tencuite și: destul de 
lumin6se, ca să potă servi eventual ca ateliere, "bucătărie, local 
de baie etc.;-sub coperișul de ţiglă bine arsă se afiaii trei poduri 
cstinse, podite.cu cărămidă. 

Întregul edificiu portă timbrul solidității și în adevăr el a 
și fost lucrat cu multă trăinicie, căci în timp de aprpe 50 ani, 
de când esistă, la partea acesta vechiă a clădirei n'a fost de 
lipsă nici o reparatură mai esenţială; totodată el cor&spunde 
pe deplin. cerințelor unei clădiri școlare moderne, așa încât au- 
torul lui, architectul Ştefan Emilian, fost mai târdii profesor la 
Universitatea din Iași (-- Noembre 1899), merită în adevăr 
recunoscința posterităţii. | 

Spesele clădirii, după socotela făcută de I.“Jippa, se urcară.. 
"cu totul la suma de 65,737 fl 51 cr. m. c.; dar calculând. și 
materialele dăruite, precum și lucrul făcut în cinste, -întregă va- 
IGrea edificiului se pâte preţui la suma de cel puţin 80, 000 fl.v.a. E), 

*) Sala acesta a fost frumos decorată în a. 1862 de pictorul Iosef Clement, 
avend în front inscripțiunca în litere de aur: /z/feris c/ virtuti. Ea servesce la 

ținerea festivităților școlare, a esamenelor publice etc. Păreţii ci sunt împodobiți 

cu portretele întemeictorilor și bincfăcătorilor celor mai însemnați ai șcâlci, precum 

și ale primilor directori. 

*%) Din suma de 65,737 fl. 51 cr., m. c. s'aă cheltuit: 

1) Pentru locul de clădire . . cc... „ea fl. 4320— 

2) 1,373,034 cărămidi ...... DR a. > 1114401 
3) 1344 buţi de var cc... > 490359 

4) 8392 cară de năsip . e. cc cca > 224911 

5) Stejari la fundament cc... au 2 081"92 
6) Petrile dela fundament ........ aaa. > 968'34 

"7) Căratul lemnelor de brad .... cc... "ea 2» 1522'04 

8) Ferul p. legături . o... . > 221817 

9) Țigle p. coperiş ., RA e > 86351 
10) Scânduri de podit . cc... > 1434"14 
11) Architectului Șt, Emilian ...... eee aa... >» 561'43 
12) Zidarului los. Fisoler . , , e e > 13,850:— 
13) Lemnarului Bart. Kertsch . aa 3 9033%— 
14) Lăcătușului L Adami cc... > 267006 

15) Mesarului M. Copony . ....... . . . . .  î  » 949924 

16) Petrarului W. Schmid. ......,.. i > 89942 
17) Lucrători cu palmele .....,.. ma e ae 2114640 
Restul: diferite alte cheltuieli,
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Pe când clădirea şcolară era încă în construcțiune și 
Eforia împreună cu cele dou representanţe bisericesci se lupta 
cu cele mai mari greutăți pentru întâmpinarea cheltuielilor re- 
cerute, în sinul fruntașilor români din Brașov se ivi ideca unci 
nouă întreprinderi, care se puse în curând și cu mari așteptări 

„în -esecutare, în acest timp de creaţiuni îndrăsneţe. 

'Era vorba de asigurarea viitorului școlelor de curend în- 
ființate. Cei 10 ani, pentru cari se. obligaseră cele două biserici 
comproprietare și diferiți particulari că vor susține șcâla, aveai 
să trecă: în curând. Ce era să se întemple cu şcâla de aici 
inainte? — Acestă preocupare era cât se pâte de indreptăţită 
și astfel era natural, ca fruntașii brașoveni să caute tâte isvorele, 
din care ar fi putut resulta vre-un ajutor statornic pentru șcâla lor.. 

y 

Un asemenea isvor se părea, că ar fi completarea Și ame- 
liorarea băilor, cari fusese și până acum pe proprietatea cum- 
părată dela Ioh. Beer, din care proprietate numai o parte se 
folosise pentru vatra edificiului. școlar, şi încă înainte de a se 
incepe clădirea acestui edificii, Eforia și cele două representanţe 
bisericesci însărcinaseră pe membrii comisiunei pentru clădire, să 
se ocupe cu studiarea modalităţii, prin care băile amintite ar 
put6 aduce un venit permanent pe sema șcdlelor. 

Mai târdii ideea acesta luă o altă formă. Anume membrii 
Eforiei și cu deosebire neobositul lor președinte |. Popasu se 
cugetară, dâcă nu ar fi mai avantagios pentru șcâlă, ca în lo- 
cul băilor celor vechi, - primitive, să: se“ deschidă o baie zoud de 
aburi, împreunată cu băi de vană, întocmite cu tot comfortul. 

Încă în ședința din 13/25 Decembre 1853 a ambelor re- 
presentanțe Popasu sulevă ideea acesta și propuse «după în- 
demnul mai multor binevoitori. din Sibiiit», să se facă pe locul 
școlelor nisce băi rusesci de aburi, «ca la Sibiiti.» Părerea acesta 
fu primită în principiu, dar' de 6re-ce șc6la nu dispunea de capi- 
tale, se hotări, ca bisericile să dea locul, și aflânduzse întreprin- 
dători, cari să voiescă a construi băile: pe cheltuiala lor, să li se | 
concedă a face acesta pe basa unor condițiuni, care se vor 
hotări mai târditi. “ 

Intrevenind într'aceca diferitele pedeci pricinuite de lipsa 
de mijl6ce pentru terminarea clădirei școlare, cestiunea băilor de 

"aburi se mai amână până în Februarie 1855, când stăruind cu
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tote puterile pentru înființarea unor asemenea băi și directorul 
poliției c. r. de pe atunci /ozafiu Dilz, carele ţinea acestă 
întreprindere, în vederea număroșilor funcționari aședaţi în 
Brașov pe timpul absolutismului, de fârte avantagi6să, repre- 
sentanţele bisericesci hotăriră, să se ridice cât mai curend ase- 
menea băi și spre acest scop să se emită un număr de obli- 
gaţiuni în valâre de câte 100 A, care să se plaseze la feluriți 
particulari, asigurându- -li-se 6%, și replătirea imprumutului în 
timp de 10 ani. 

Pentru punerea în lucrare a întregului plan se alese un 
„comitet deosebit, avend ca președinte pe Ign. Ditz, ca vice- 
președinte pe I. Popasu, de cassier pe loan Pantazi jun., €ră 
de controlor pe Gheorghe R. Leca. Comitetul acesta se puse 
în înţelegere cu architectul Robert Ruebenbauer, care și făciu 
un plan pentru proiectatele băi, în sumă de aproximativ 25, 000 
fl. Se decise deci, ca să se emită 250 obligaţiuni nominale, în 

„val6re de câte 100 fl. m. c. şi totodată să se ceră împreună cu 
aprobarea autorităților politice și un” privilegiu pe timp de 30 
ani pe sema băilor plănuite. 

Atât Magistratul orășenesc, cât și oficiul cercual (prefectura) 
aprobară planul presentat, ca al unei întreprinderi menite a 
promova binele obștesc, ba oficiul din urmă îndemnă chiar în 
r&spunsul s&ă din 21 Maiă n. 1856 pe întreprindători, să com- 
pleteze proiectata clădire a “băilor „printr'o sală de conversaţiune 

„_ împreunată cu restaurant, care să servescă ca punct de con- 

„centrare a societății mai alese brașovene. 

„Representanţele primiră "cu plăcere' modificarea cerută de 
oficiul, cercual și de Gre-ce prin acestă modificare devisul se 

„urca cu 5—6 mii fl, deciseră a se înmulți și nume&rul. obliga- 
țiunilor dela 250 la 300. 

Indată și începură a se plasa obligaţiunile la diferiții par- 
ticulari atât Români, cât și Neromâni, lucru, care'la început 
mergea repede (în 20 Februarie 1855 se subscriseră 51 obli- 
gațiuni, în 13 Martie 1856 numărul oblig. subscrise era de 
120, în 1857 de 178) şi totodată se începu cu cel mai mare 
zel ciădirea băilor, care în decursul anului 1856 se Și termină 

„cu desăverșire. _ 
„Băile încă nu erau gata, «când se și 'iviră doi antreprenori, 

' cară se învoiră a le lua în esploatare pe țimp de cinci ani cu
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arendă de .4000 fl. m. c anual și afară de aceea se obligară 
a zidi pe cheltuiala lor nisce odăi de pasageri, care la espirarea 
contractului aveaii să remână în proprietatea, șcâlei, în schimbul 
unci rebonificări forte reduse. 

„Prin urmare afacerea băilor se părea cât se pâte de avan- 
tagiosă pentru şeslă şi astfel nu e de mirare, că representanţele 
bisericesci în optimismul lor esprimară mulțămirile cele mai 
căldurse «Măriei sale d-lui Poliţai-Director Ditz,« «pentru-că 
numai deosebita râvnă și silință a Mărici sale aii adus binele 
cel mare pentru șcâla nâstră și folosul publicului întreg prin 
înființarea băilor de abur mai sus numite« și la terminarea clă- 
direi băilor se grăbiră a oferi ca: semn de recunoscință atât 
«Măriei Sale,« cât și architectului Ruebenbauer câte „un pocal 
de argint. | e 

Dar lucrurile se schimbară în curând și o mare decepţiune 
luă locul bucuriei de mai "nainte. o 

Clădirea băilor nu era construită cu soliditatea recerută, așa 
incât în curând trebuiră să se facă reparaturi costisitâre De 
altă parte arendașii, v&dendu-se înșelaţi în așteptările lor, încă 
din primăvara anului 1857 cerură resiliarea contractului și acela 
dintre dânșii, care rămase și mai departe ca arândaș, în tomna - 
a. următor falimentă. În urma acestor întemplări antreprenorii de 
mai târdii nu mai oferiră nici jumătate din arenda dela început, 
așa încât din „venitul băilor de abia se puteai acoperi necon- - 
tenitele reparaturi, necum să fie vre un venit, din care să se 
potă plăti interesele obligaţiunilor și cheltuielile clădirei, ce nu 
se putură acoperi din. sumele încassate pe basa acestor obligaţiuni. 

Astfel în primăvara a. 1858 administrația șcâlelor ajunse 
într'o situațiune din cele mai critice. 

Cheltuielile clădirei școlare încă. nu erai acoperite. Pe 
lângă 12,000 fl. rămase ca datorie la particularii, cari împru- 
mutaseră şcola în decursul clădirei, Eforia mai datora la diferiți 
măeștri aprâpe '7000 fi. Acuma se adăugaseră pe lângă acestea 
și. cheltuielile băilor. Anume, afară de suma de 17,800 fl. în- 
cassată din vendarea obligațiunilor, se mai cheltuise pentru clădirea 
băilor încă 14,103 fi. 42 cr. Suma acesta din urmă, precum 
și suma de '7000 fl. pentru clădirea școlară trebuiaă neapărat 

-plătite în timpul cel mai scurt, căci altfel atât șc6la, cât și baia 
„erau în cel mai mare pericol.
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De unde însă să se ia o nouă sumă de vre-o 20,000 fl. 

în timpul acela de crisă economică-financiară, care ruină cu totul 
câteva din cele mai de frunte case comerciale române din 

Brașov. 

Se încercă a se face un împrumut la o bancă din Pesta. 
punându-se ca amanet băile. Dar încercarea nu succese. Tot așa 
de puţin resultat avu încercarea de a se face un împrumut de 
18,000 fi. dela oficiul orfanal din Brașov, punându-se ca zălog 
nu numai băile, ci chiar și edificiul școlar. 

Și diferiții creditori cerea cu cea mai mare insistență ' 
achitarea pretensiunile lor, amenițând cu darea Eforiei în judecată. 

In situațiunea acesta deosebit de grea cele dou€ repre- 
sentanţe bisericesci se vădură silite a'şi lua refugiul la episcopul 
Andreu Şaguna. 

«Mai de şepte luni de dile», dic representanții . “celor două 
biserici în hârtia lor cătră Saguna din 9 Martie 1858, «stăm 
opăciţi, cum este mai r&ii. Conturile de plătit ale școlei nc supără, 
că nu avem bani, ca să le răfuim; €r', ce e este mai r&i, meșterii 

“cei mulţi și feluriți, cari ai lucrat la înființarea băilor și la 
zidirea şcolară, ne înteţesc, ca să-i escontentăm cu ce am rămas 
datori,  amerinţându-ne cu procese și esecuţie. Omenii noștri, 
fiind strâmtoraţi de timpuri nefavorităre, -aă acuma a, se îngriji 
de trebile lor proprii, fără de a se pute îndemna ca să mai 
ajute cu bani șcâla, și cu un cuvânt: decă nu vom pute câștiga 
de unde-va împrumutul trebuincios de. 18,000 fl. m.-c., şcola 
n6stră este espusă la o. astfel de pagubă. ȘI nenorocire, încât 
acesta pote să o costisescă perderea viitorului și căderea ei.» 

Și representanții celor două biserică nu se mulţămiră numai 
cu rugarea: în scris, adresată Archiereului lor, ci ca acesta să 
se convingă și din împărtășiri verbale de starea extraordinar de 
grea a șcâlcă, aflară de bine a trimite la dânsul și o. deputaţie 
în persânele conmembrilor lor /ozz Ji5fa, AP. Lost, Pop și 
Nic. Măciucă. 

Bunul, dar totodată precautiil episcop ceti rugarea celor 
din Brașov, ascultă espunerile trimişilor lor și apoi în 14 Martie 
r&spunse în scris, că este aplicat a le da împrumut din funda- 
țiunile diecesane o sumă până la 20,000 fl., dar numai. sub 
condițiune, ca până la achitarea acestui împrumut atât șcOla și
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băile, cât și venitele ambelor biserici să trecă sub administraţia 
densului. 

>Petruns fiinde, dice Şaguna în răspunsul să&ă din 14 Martie 1858, 
<atât- de folosul cel mare, decă suntem în stare a delătura primejdia, cât 
pătruns fiind și de pagutele, care ncgreşit ne vor ajunge, decă nu vom 
fi în stare a delătura primejdia, grăbesc atât cu sfatul, cât şi cu ajutor. 

„„ real la D-Vâstră, și adecă: Priimesc până la 20,000 fl. m. c. contele (con- 
turile) cele neplătite la feluriţii meșteri, carii ai lucrat la înfiinţarea băilor 
și la clădirea școlară. Şi fiind-că că plătirile acestea le voii face cu bani 
fundaţionali și de. amanet, am lipsă pentru o garanţie îndestulitâre... De 
aceea eii pumai şi numai așa pot să mă ating de banii aceștia funda- 

„ţionali pentru sus disele plătiri, decă D-Vâstră îmi veţi da în zălog și în ad- 
ministraţia mea tâte veniturile dela amendouă bisericile vâstre, dela băile 
de abur, dela obligații și dela alte realități, — pre scurt: decă'mi veţi da în 
zălog şi în administrație tote veniturile, care le aii bisericile vâstre. sub 
ori-ce nume. Zălogirea acesta şi administraţia mea, de sine se înțelege, 
are de a țin€ până atunci, până când împrumutul din fundații cu 5''la 
sută nu se va plăti.« 

Condiţiunea pusă de episcopul, carele era dator să se în- 
_„grijescă de averea pusă sub administrația sa, ambiţionă pe re- 
presentanţii celor. două biserici. Ei hotăriră, să jertfescă și ulti- 
mul crucer din averea disponibilă a bisericilor şi să'] cruţe pe 
episcopul de sarcina, ce era gata să o ia asupra sa. 

Dar lucrul trebuia să se facă cu cea mai mare băgare de 
semă, ca astfel să nu fie aduse și bisericile în încurcătură. Tre- - 
buia cercetat, care sunt datoriile cele mai urgente și acestea 
apoi trebuiaii achitate treptat după sumele, de care puteai: dis- 
pune: cele două biserici, | 

Spre scopul acesta se alese în 30 Martie 1858 o comisiune 
Pentru cercetarea și licuidarea datoriei scălei şi a băilor, în per- . 
sonele representanţilor: G. R. Zeca și A. 7. Ciurcu din partea 
bisericei' Sf. Nicolae, și J/ano/e £. Burbea și Anastasie Belgazoglu 

„din partea bisericei Sf. Adormiri. Comisiunea acesta se Şi puse 
imediat pe lucru, cercetă, care sunt datoriile cele mai urgente 
și care se mai pot amâna, întră în tractări cu creditorii cei mai . 
însemnați pentru împărțirea pretensiunilor lor în mai multe rate 
și în sferșit făcu un plan pentru achitarea datoriilor celor mai 
întețitâre, care plan și fu urmat în tocmai din partea celor două 
representanțe bisericesc.
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« Până în Noembre 1858 se plătiră '8797 fi. 27 cr. m. c,, 
contribuind ambele biserici de o potrivă, în ultimele luni. ale 
aceluiași an 5000 fl., €ră la începutul anului următor :2816 fi. 
60 cr. "Astfel se delătură acâstă sabie a lui Damocles, ce atârna 
asupra şcâlelor de curend înființate, şi Eforia școlară, care âjun- 
sese în - timpul din urmă în cea mai mare strâmtore, putu să 
r&sufle mai liber. 

Cele două biserici făcuseră jertfe estraordinare pentru șcâlă, 
dar' ele, ca nisce buni părinţi, eraă vesele, că în chipul acesta 
ai putut salva pe fiica lor mult iubită și astfel împrumuturile 
oferite nici 'nu le mai pretinseră : inapoi, ci le dăruiră șcâlei în . 
modul cel mai marinimos. 

În acest mod și după învingerea atâtor: greutăţi noua clă- 
dire școlară scăpă de sarcinile, ce o apăsau, și totodată băile 
de curend înființate putură fi mântuite de primejdia de a căd€ 
în mâni străine, îndată după înființarea lor. Băile acestea trecură 

“prin multe peripeții, până când ajunseră 'să fie în adevăr pro- 

. 

prietatea. șclelor și să formeze un isvor de venit pentru cole, 
după-cum se plănuise la urzirea lor. - 

Pe când se petreceaii întâmplările acestea esterne, învă&ță- 
mântul își urma cursul săi regulat atât la gimnasiul mic, învestit 
cu dreptul de publicitate, cât și la șcâla normală de copii și 

„de copile. 

„Singura schimbare, ce se făcuse în corpul profesoral dela. 
gimnasiu dela conferirea dreptului de publicitate încâce, era, că 
în Maiu 1856 harnicul' profesor G. Em. Nicefor se retrase dela 
catedra sa, nemulțămit fiind cu situațiunea sa materială și trecă 
din noă în Ţera românescă, unde și muri după câtă-va vreme. 
Catedra dânsului fă ocupată cu începutul anului școlar 1856/7 
de tînărul Șfefan Josif, absolvent al gimnasiului evang. luter. 

“din Sibiiă și student la Academia comercială din Viena. 

O altă schimbare de mai puţină însemnătate era, că în locul 
„ profesorului de musică vocală (mai pe urmă un străin cu nu- 
mele VVagner) se angajă. cu începutul aceluiași an școlar ca 

„instructor în cântările bisericesci la tâte clasele. gimnasiale, 
protopsaltul dela biserica Sf. Nicolae, Gheorghe Ucenescu, fost 
elev al lui Anton Pann. .
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Salariile profesorilor rămăseseră tot așa de mici ca. și mai 
'nainte (500 A. m. c. anual), deși viaţa în Brașov se făcea din 
ce în ce mai scumpă. Numai directorului Gavriil Munteanu, . 
carele într'o vreme era să părăsescă și el institutul și a fost 
reţinut numai în urma stăruințelor episcopului Andreiti Șaguna, 
— numai lui i.se urcă cu începutul a. șc..1856/7 salariul la 
800 fl., cuartir în edificiul șcâlei și lemne. de ars, incredin- 
ţându-i-se totodată și inspecţiunea asupra șc6lci normale*). 

Dar nici salariile acestea mici nu se puteai plăti regulat, 
de Gre-ce îngreunându-se împrejurările, mulți din cei-ce se în- 
datoraseră a ajutora șc6la timp de 10 ani, nu'și. puteai achita 
regulat cotisaţiunile lor, și astfel de: multe ori se întâmpla, ca 
profesorii să aștepte septemâni întregi, până să'și primâscă 
ratele lor lunare, și și atunci nu li se putea da de odată pu- 
ţinul, ce aveaii să primescă, ci numai cu ţirăita, câte 10—20 fi. 

Nu arare-ori cassierul Eforiei, comerciantul Radu Radovici, 
care îngrijia de afacerile interne ale șcâlei din a. 1855, de când 
se retrăsese din acest post vechiul cassier, G. R. Leca, era si- 

lit să avanseze dela sine salarele profesorilor, neprimind la timp 
„cuotele dela benefactori, şi atunci profesorii erai buni bucuroși, 
că primesc câţi-va fiorini în monetă feliurită: hârtie, argint și 

- aramă, cu cari săși pâtă acoperi trebuințele cele mai neap&- 
rate, până când cassierul putea aduna parale ceva mai. multe. 

Dar aceste miserii, care se repetai aprâpe regulat, nu eraii 
în stare să discurajeze pe cei șese profesori; că își vedeai fără 
preget de munca lor, disconsiderând tâte greutățile și avend în 
vedere numai binele și fericirea tinerimei încredințate conducerei 
lor. Cu deosebire directorul Munteanu își da tâte silințele, să 
provadă cu manualele necesare gimnasiul condus “de dânsul, 

„Spre care scop în a. 1857 dete la ivelă o carte de lectură ro- 
mâncscă, în a. 1860 gramatica română (partea etimologică), 
cră ceva mai târdiii o gramatică latină și o sintaxă românescă. 

Ca inspector al. șcâlei din partea statului a funcționat în 
timpul “acesta consilierul școlar, d-rul Z. Vasici, carele -a | 
cercetat de repețite ori gimnasiul atât în decursul anului școlar, * 

%) În 1859 se urcă salariul dir. Gavriil Munteanu la 900 fi. — Un beneficiu 
pentru profesori cra în timpul acesta, că cei mai mulţi dintre dânșii își aveai 
Jocuința gratuit în edificiul gimnasial,
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cât și pe. timpul esamenelor publice, de obiceii presidate de 

densul. D-rul Vasici căuta în tote chipurile să promoveze inte- 

resele șcâlei, spre care scop nu pregeta a încuraja pe profesori 

prin sfaturile sale binevoitâre şi totodată a îndemna corpurile 
administrative, să facă tot ce le sta în putinţă pentru prove- 
derea șeolei cu tâte cele de lipsă; tot la stăruințele consilieru- 

lui Vasici s'a întrodus în lunie 1857 la șcâla nâstră deputaţiunea 
școlară, provădută în $. 117 al proiectului de organisațiune al 
gimnasiilor din Austria, o comisiune de 3 membri cu menirea 

de a urmări mai de aprope mersul învețămentului și a stabili 
o conlucrare armonică între șcâlă de o parte și între susțină- 
torii că și publicul cel mare de altă parte. Ca membri în acestă . 
comisiune: se aleseră din partea Eforiei școlare: 7. Jipa, IG. 
Joan și G. Ri. Leca. 

La șcâla primară seu normală, se făcu cu începutul anului 
ȘC.: 1857] o schimbare însemnată. Anume Ministeriul de culte 
și instrucţiune publică prin rescriptul s&ă -:Nro 10, 347 din 1855 
dispusese, ca cursul șcâlelor normale capitale, pregătirilor pentru 
şcâlele medii să nu mai fie numai de 3. ani ca până acum, ci 
de 4, şi astiel tâte şcâlele de acestă categorie să aibă câte 4 
clase. . Schimbarea acesta se întroduse și “la școla nâstră nor- 
mală cu începutul.a. șc.: amintit, adăugându-se și z fara clasă, 
pe lângă cele trei de mai "nainte. Inveţătorii șc6lei 'normale de 
copii erai acum: G. Be/fissimus în cl. IV, D. Cio/lec în cl. III, 

„Î. Gal în cl. IL și /. Moldoveanu în cl. |. Şcâla de copile r&- 
mase și mai: departe numai -cu doi învăţători: Constantin Murgu 
la cl. 1 și Andr. Androne la cl. Il și III. Dirigent al șcâlei nor- 
male rămase și de aici inainte învățătorul cl. IV. G. Bellissimus, 
sub controla directorului gimnasial. 

O altă înoire, care se făci la șcâlele centrale române din 
Brașov tot pe acest timp, a fost întocmirea unui cz7s de seră 

- fe sema ucenicilor şi a calfelor dela prăvălii. Anume, nepu-. 
tându-se deschide, din causa lipsei de mijlâce, șcâla reală și 
comercială, proiectată încă dela urzirea șcâlelor centrale, și do- 
rind representanțele bisericesci, ca numeroșii tineri aplicaţi la 
comercii încă să'și potă câștiga unele cunoscinţe, hotăriră (Febr. 
1857). în înţelegere cu Gremiul comercianților români din Bra- 
şov, să întroducă pe sema tinerilor amintiţi un curs de seră cu 
dou& despărțăminte: unul pentru începători și altul, în care să
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se predea cele mai de lipsă cunoscinţe pentru un viitor comerciant. 
(Socotela 'neguțătorescă, Corespondența nemţescă și românscă, 
Contabilitatea simplă, ceva . din Dreptul cambial și Geografia 
comercială, cu deosebire a. ţărilor, cu care portă negoț Românii). 
Cursurile acestea aveai să se ţină sera dela Grele 6—7 de 
patru ori pe stptămână sub conducerea a doi profesori, cari 
aveai să fie remunerați din partea Gremiului. Ele se începură 
regulat numai în tâmna a. 1861 şi se continuară, împreună cu 
un curs introdus mai târdii pentru înv&țăceii dela meserii, până 
în a. 1886, când fură suprimate în urma unui ordin ministerial, 
neputendu-se întocmi conform cerinţelor mai nous din partea 
autorităților Statului. . a 

Dintre celelalte evenimente petrecute între anii 1856—1860 
„Yom însemna dania betrânului Vasile Lacea, acestă inimă de 
aur, care bătea așa de puternic pentru binele poporului româ- 
ncsc, deși. sub haina simplă a ţăranilor români din Brașov și 
Săcele. Pe lângă suma de 600 A. în obligaţiuni de stat și pe 
lângă alte nenumărate binefaceri pe sema șcOlei, începând din 
primele - clipite ale esistenței ei, Lacea dăruesce șc6lelor prin 
înscrisul săi din 25 Aprilie 1856, comunicat în 5 Martie 1858, 
jumătate din muntele «Valea negră» din România (jud. Prahova), 
aflătâre în proprietatea sa, al cărei. venit școlele aveai să'l fo- 
losâscă după mârtea sa. Ei 

Tot în ședința din 5 Martie 1858 protopopul I. Popasu a 
adus la cunoscința representanțelor bisericesci, că răposatul mă- 
celar Cristea Orghidan a iertat şclelor din împrumutul să 
de 1000 fl. oferit în a. 1854 suma de 600 A. impreună cu 
interesele până la mârtea sa. | 

Prin urmare și în timpul acesta grei se aflau inimi nobile, 
care se cugetai la viitorul șc6lelor și care căutaii să le ușureze 
esistența, întru cât le ierta puterile. 

Acela insă, care a coverșit pe toți ceialalți binefăcători ai şcâle- 
lor românesci din Brașov prin liberalitatea sa și prin nobleţa inimei . 
sale, a fost /oau /uga, r&posat în 12 Martie 1860, primul cassier 
al acestor șcâle și totodată unul din stâlpii cei mai puternici, cari - 
le-ai susținut în anii cei mai dintâit și mai grei ai esistenţei lor. 

Bărbatul acesta vrednic, ridicat la bunăstare materială 
la o- deosebită vadă între concetăţenii s&i prin activitatea sa 
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prin viața sa esemplară, nu numai că a fost cel dintâiui, care 
și-a capitalisat ajutorul. săi de 100 fl. m. c anual pentru sus- 
ţinerea școlei, nu numai a contribuit sume însemnate pentru 
ridicarea. clădirei școlare și a revărsat în jurul săi o mulțime 
de alte bunătăți, câtă vreme a fost în viaţă, — afară de tâte 
acestea prin marinimosul s&ă /esfament făcut deja în 12|24 
Ţulie 1857, pe lângă alte legate, care dovedesc în modul cel 
“mai strălucit simțul s&i de umanitate și iubirea sa nemărginită.. 
cătră națiunea și biserica sa, a destinat însemnata sumă de 
12,000 fl. m. c. pentru sa/zrisarea unui profesor de' Istorie și 
de studii auxiliare acesteia la gimnasiul român din Brașov, și 
o altă sumă de 6000 fi. m. c. pentru pensionarea profesorului 
"amintit și pentru crearea câtor-va _stipendii pe 'sema școlarilor 
celor mai distinși, însă lipsiți, din gimnasii și - din șcâla 
comercială, . 

>Am cunoscut şi m'am pătruns în cursul vieții melec, dice luga în 
testamentul săi,*) »că pe lângă biserică, școla este singurul mijloc de scă- 
pare și scut apărător al viitorului prea iubitei mele națiuni; însă tocmar 
în astă privință văd și simț cea mai ncapărată lipsă al ci, Deci voiesc 
tare și vârtos, ca să așed un fond de 12,000 fl. ad. două-spre-dece mii A. 
bani de arg., din al cărui venit anual să se facă un salar de 600 (. m.. - 
c., adecă șese sute fiorini mon. conv. pentru un profesor la şcâla națională - 
românescă de legea răsăritenă din Braşov, dela care cer căi următârele calităţi: 
Să fic Român și cu nascerea și cu simțământul s&ă; să se supună la cer- 
cetare, până în cât ar fi adăpat în sciințe și mai vertos în specialitatea, . 
pe care va avea să o propună în șcâlă; voiesc încă,'ca numai din două 
specialități să pâtă alege una, adecă scii istoria “generală și a patrici cu 
“unele sciințe ajutătâre, cum geografia. ori statistica, ori chronologia, până 
„în cât acestea vor trebui să se propună în gimnasiul nostru românesc, — 
sci sciințele comerciale și technice, până în câț aceleași vor fi de a 
se propune în clasele reale și comerciale, care se deschid aici în 
Brașov.  Dâcă acel profesor fundat de mine va lua asupra-și specialitatea 
istorici, să sc îndatoreze totodată, ca în cel dintâiă cinci ani ai profeso- . 
rici sale să compună și să publice istoria patrici şi a naţiunii salc, încă 

=) Acest testament s'a publicat în mai multe cdițiuni sub titulul: „Actul de 
fundațiune al șcâlelor naționale româncsci din Brașov şi Legatele concctățenului Ioan 
Iuga de Bacia.“ Ed. 1, 1864, cu cheltuiala lui /, G. far și Const. Î. lua (tip. RO- 
mer și Namner). — Ed. ÎI, 1882 (tip. Alexi) sub îngrijirea Comitetului administrativ 
al fundaț. Iugaiane.
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și geografia patrici, care să fie tipărite cu spesele șcâlei sub” condițiuni ce 
va. afla cu cale eforia școlastică, atât în folosul fondului, cât și spre 6reși- 
care premiare a profesorului auctor cu o sumă de esemplare; se înţelege 
însă, că, manuscriptul mai înainte de tipărire are a se da la o revisiune 

“de vre-o trei bărbați români din cei mai procopsiţi; — cră decă profe- 
sorul și-ar alege specialitatea. comercială, să scâță în același curs de 5: 
ani în limba n6stră, cărțile cele mai neapărat trebuinci6se la acestă spe- 
cialitate tot pe lâng ga condiţiunile de sus.  Preste tot cer ci dela acest 
profesor al meii, ca el să fie un cap și talent nu numai teoretic, ci tot- 
odată și practic, de a cărui procopsclă să se folosescă nu numai tinerimea 
școlastică nemijlocit i în clase, ci și națiunea pe din afară. 

Să se mai aşede din starea: mea încă şi un alt fond şcolastic de 
6000 fi. m. c., adecă șese mii fiorini bani de arg., a cărui menire să fie 
precum urmeză: 

1) Dobânda anuală de 300 fi. m. c., adecă trei sute fiorini bani de 
argint dela acest capital să rămână neatinsă, adecă să se prefacă într'un 
alt capital întrun curs de ani, — până când acesta ar cresce, ca să arunce 
chiar el o:dobândă de 300 fi. m. c. adecă trei sute fiorini bani de argint. 

2) Decă profesorul fundat după voința mea, arătată la II. IIL., în curs 
de 10 ani ar deveni cu totul neputincios de a mai da prelecțiuni în clase, 

- atunci să i se defigă din dobânda dobândei o pensiune de 200 A. m. Cu 
adecă două sute fiorini argint pe an până la capătul vieței sale, cră ju- 
m&tatea restului dela 100 fi. m. c., ad. una sută fiorini, ad..50 fl. m. c, 
să se, întrebuințeze de stipendiuri la vre-o doi școlari de frunte, însă lip- 

-siți, aleși însă totdeuna numai din cele dou& clase mai mari gimnasiale, 
scii din clasa de sus comercială, €ră ceilalți 50 A. m. c,, să se adaoge din 
an în an la capitalul, care cresce din dobânda curgătâre de 300 fi. m. c. 

3) Neavend profesorul trebuință de pensiune până la 15, dic cinci-. 
spreidece ani, jumătate din venitul curgător dela capitalul adunat din do- 
bândile originale să se împarță pe fie-care an în stipendii școlastice câte 
30 ă 40 fiorini bani de argint, €ră jumătate 'să se adaoge tot la noul 
capital. 

4) Fiind silit profesorul a se cere în pensiune mai târdiă, i se va asi- 
gura -din fond după analogia anilor și a pensiunilor ce va fi dând statul. 

5) Însă întemplându-sc, ca profesorul să - nu aibă trebuință de pen- 
siune nici până la 25 de ani ai serviciului, urmeză ca dobânda curgătore 
în acest restimp de ani s'ar preface întrun alt fond însemnător. La. în- 
templarea acesta și dela acest an În sus să sc împarță totdeuna 3/, părți 
ale venitului dobendilor î în salarii şi pensiuni profesoresci și în stipendii 

7
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şcolastice, cum și în spese pentru tipărirea cărților, cumpărarea de instru- 

- mente fisice şi matematice, adaogerea la biblioteca şc6lelor de cărți bune: 

235. 

- Gră a“ patra parte să se alăture ne'ncetat la fond, carele vr6i ca să crescă - 

"cât se pâte mai mare și să fie vecinic. 

6) Cer și doresc, ca şcolarilor,. carii ar fi. după timp din familia mea 

sâă din rudeniile mele colaterale, având silință şi purtare bună și nepri- 

hănită, cum și trebuință de stipendiii, să li se dea întâietate, « 

Administraţia fundaţiunei sale o încredințeză nobilul testator 

unui comitet de 5:membri, între'câri unul din partea familiei 

sale, doi dintre curatorii bisericei românesci din: cetate, cră doi 

dintre membrii Eforiei sei ai deputaţiunei școlare. 

Nu e de mirare deci, că mârtea lui loan luga a fost. jelită 

în modul cel mai sincer din partea tuturor Românilor din Brașov 

cu inima la loc și că representanţele școlare ai hotărit încă în 

20 Martie 1860, ca: portretul lui să se facă pe cheltuiala șcâlei 

şi să se așede în. sala festivă alăturea cu portretele lui D. 

Oţoţoiu și a lui Vasilie Lacea, primii înzestrători ai șcâlelor cu 

fundaţiuni permanente. 

Însuși marele episcop Andreii Șaguna se vEdă indemnat a 

inchina lucrarea sa: «Istoria bisericei ortodoxe răsăritene univer- 

sale, dela întemeierea ci până în dilele nâstre» (două tomuri, Sibiiti 

1860) — «Vrednicului de binecuvântare archierescă și de amintire 

obștescă, r&posatului nobil loan Iuga de Băcii, cetățean și ne- 

guțător în Brașov, mădular. dintâii al Eforiei școlare, făcător de 

-bine al săracilor, al tinerimei școlare, și sprijinitor, al institutelor 

școlare | și filantropice, carele fiind de 72 de ani, ai adormit în 

Domnul în 12-lea. Martie 1860.« 7 

Faptul acesta servesce spre neperitâre laudă atât Mecena- 

telui r&posat, căruia i sa dedicat cartea, cât și- Archiereului, care 

a dedicat-o. 

Ă Așa se încheiă pripa/ deceniu din viaţa șcâlelor nostre 

“centrale. A fost un timp luminos deceniul dintre anii 1850— 1860 

pentru Românii. din Brașov și împrejurime, și faptele petrecute “ 

în acest timp vor forma. totdeuna un titlu de glorie al Româ- 

nilor brașoveni în analele istoriei. nostre culturale.. Cu puţine 

mijloce, dar cu multă încredere în Dumnedei și în devotamentul 

lor pentru binele obștesc, ei începură măreţe lucruri, pe care, 

deşi -cu 'mari jertfe și nu arare-oră, și cu unele decepţiuni, în 
cele din urmă le aduseră la îndeplinire. 

- Ă ap



236 

Pare-că cetesci o epopee, când îți arunci privirile asupra | 
restimpului acestuia de. dece ani: atâtea fapte, atâta devotament, 
atâta jertfire de sine, atâtea figuri măreţe, care — e drept — nu 
sai distins prin manuarea ferului distrugător, ci prin serviciile 
aduse luminci și sciinței. " 

Nu cred, să pot îricheia mai bine acest capitol, decât redând 
în estras couspectul binefăcetorilor șcălelor ndstre din timpul cel 
dintâi al esistenţei lor, după protocolul de danii făcut de însuși 
protopopul I. Popasu în anul 1856 și continuat până în a. 1859, 
— cu unele rectificări și completări făcute pe basa socote- 
lilor clădirei școlare, încheiate definitiv de [. Jippa în 31 
Decembre 1860. - | Su 

Binefăcătorii șcâlei în deceniul 1850—60.) 

Î.  Zpisc. Andreiă Șaguna, la fondul școlar, clădire, bibl. fl.:2522:75 
2. Apostol Eostatie Pop, neguț. > De > 860-— 
3. Andrei Corbul, a a a 1 400:— 
4. Andrei Popovici, sen. > A > > 100— 
5, Anastasie Safrano, > : 2 > 100— 
6. Andrei Adamovici, funcţ. Bucuresci, 2 | > 108::— 
7. Alecu Gheorghiu, neguţitor, a > 80— 
8. Andrei Pitiş, măcelar, a > 80— 
9. Anghel Ivan, croitor, > > 40— 

„10, văd. Ana Sechira, > a 40— 
11. Yu anonim, | > | > 25—. 
12. Antonie Rusu, prin Şt.. Sotir, e > > 20— 

„13. Anastasia FHernea, o > 10:— 
14. Alexe Versea, protopop, Săcele, > 3 :50— 
15. Antonie Rusu (din Scheiti) | > > p— 

„16. Bucur Popp, neguțător, la fondul școl. și clădire” > 1130— 
17. Trei baluri în Braşov, > > 46664 
18. Bucur Peteu, econom, Satulung, o > >" 100— 
19.. Bucur Găitau, econom, Satulung, > 3 100— 
20.. - Vasile Lacea, neguţător, la fondul prof. și clădire 21'75:36**) 

  

*) Aici sunt întroduși și aceia, cari ai contribuit în a. 1844 la cumptrarea 
locului de clădire. : i 

**) Afară de muntele <Valca ncgră>, -



Vlad Perlea, neguţător, la fondul prof. şi clădire A 2]. 

22. Vasile Moroianu (Ciric) > > >, 
23. Vlad Alexandru, neguțător, » .». > > 
24. Vasile Beldiceanu, >» , Si » 
25. - Vasile Orghidan, >» > pa » 
26.  Vecinia Î, II şi III (S=nciă) în lucru » » 
27. ' Vasile Baboii, > a 

28. Vasile Gămulea, neguţ. mic, | a > 
29... Gheorghe Ioan și fiii, neguţ., la fondul prof. și clădire » 
30. Gheorghe Iuga, > > > > > 

31. Zordache David, » | > a o 

32. Gheorghe Nica, > > » > > 

33. Gheorghe Burețea, » > > e > 

34. Gheorghe G. Orghidan, >»: > >, > » 

35. Ghcorghe Ioanide, > | pai 
36. Gheorghe R. Leca, E > > a 
37. Gheorghe M. Burbea, neguţ. și cojocar, la fondul șc. şi clădire » 
38. Gheorghe Î. Nica, neguţător, > > o 

39. Gheorghe Aslan,  - >» (Rom) . > 
40. Gheorghe Ancău, . » o > > 
41. Gheorghe Stefanovici, » >. 
42. Gheorghe Moldoveanu, econom, Satulung, : >» 

„43. Gheorghe Golea, >» > po. 
44. “Gheorghe G. Joau, neguțător, | , >> 

„45. : Gheorghe Ghianţu, > a 
46. Gheorghe A. Rusu, > > o 
47. Gheorghe Vineş, econom, Satulung, » > 
48. Gheorghe Drag. Grădinariu, ncguțător, . > 

- 49. Gheorghe Filip, muncitor, E 
50. Dumitru Erentie, neguţător, la fondul şcolar și la clădire » 
51. Dumitru Oţotoiu, măcelar, > » | > 
52. Dobra Jacob Reșnoveana,; . » p > > 
53. Dimitrie Hagi Ruset, neguţător, 2 » | > 
54. Dimitrie Crefoescu, neguţător, | ao 
55. Dimitrie lonciovici, >: | > > 

56. Dimitrie Popescu, » | > > 

“ In fenațe și holde. 

+) Muntele <Radu Slovelu». 

4%) 290 fl. în holde. 
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700— 
800%) 
205:— 

210— 
100— 
24912 

4— 
6.— 

3300:— 

1250—— 
660— 
'175-— 
500— 
355:— 
200-— 
200-— 
90— 
20— 
80— 
70— 

80— 

50— 

30— 

„20— 

40— 

| 10— 

15— . 
D:— s 

380-— 
2166:*%) 
330%) 

400:—- 
100— 
140— 
30— | i
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57.  Diletanţii români (repr. teatrale) la clădire fi. * 91:37 
58. Dimitrie Dimitriu, neguţător, — . aa 42 
59. Zoan Manole, econom, Săcele , > » 20— 
60. Dimitrie Aloroiana, neguțător . | » > 100— 
61. Dimitrie Pascu, > - 2112 

- 62. Dimitrie Sim. Nicolau, » ” >. > 65— 
63. Dimitrie Petrovici, > | pu 20— 
64. Dimitrie Const. Petcu, » „> » 3 20,— 
65. Dimitrie Î. Petrovici, o». so l0— 
66. Fcaterina Florea Orghidau, » a 100— 
67. O anonimă (Elena) . > > 4— 
68. Zaharia Nicolau, neguțător, la fondul șc. și la clădire >  328— . 
69. Zaharia R. Janovici, (Zugravu), neguţător, > > 4007—. 
70. Zaharia Pârvu, econom, Satulung, a > 100;— 
71. Zaharia Voicovici (Lamtor), neguțător, > > 35— 
72. Zamfir Niculescu şi ved. Miculesa, | E: > 40— 
73. Joan Iuga, - neguțător, la fondul școlar și la clădire >» 2650'%) 
74. Joan Pantazi, >» » » > > 1760'— 
75. Joan Florian, >» > > > » 850— 
76. Joan Leca Ruj, » > > „> > 560— 

„77. Joan Serie Arseniu, , > > 50%) 
78. Joan Blanole, neguţător .: » pa > 251:40 
79. Joan Popasa, protopop, » > aa >» 984— 

"80. Joan M. Burbea, neguţător, . >» 2640 
81. Joan Fetric, paroch şi prot. tit. > o 384. 
82. Joan Donfea, măcelar, , > > 821'— 
83. Joai G. Sasu, neguţător, > > 240— 
84. Josif Barac, protodiacon po S > 19112 - 
85. Joan Muşat și soții (V. Pitiș, L. şi V. Buştea) » > 836. 
86. Joan G. Maniu Bădițoiu, neguţ., la fond. șc. și > > 190—. 

"87. Joan Petrovici, op >» » » 800— 
"88. Joan Marinovici, . » > > - „o 3%— 
89. Joan Martinovici şi Aslan, neguţători, „Buciiresci » “ > 40— 
90. Joan Aartinovici, neguțător, >. > 80— 
91. Jacob Balcăș, parochi, Braș. -vechiii, la fond. șc. 100— 
92. Jacob Îurăşianu, profesor, a | 30— 
93. Joan Jipba, neguţător, - . > 5»  900— 
  

*) Afară de fundaţiunc. 

%**) Afară de aceca, mai mulțe cărți și charte la bibliotecă.
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121. 
122, 
123. 
124. 
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126. 
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129, 
130. 
131. 
132. 
133. 

Ioan 7. Bombe, neguțător 
Zeuache Gake, > 

Ioan Alexiu, > 

Joan Î. Pădure, neguțător, 

Joan Pană, econom, Satulung, 

Ioan Stafovenu, neguţător, 

Foan Prișcu, măcelar, 

Zoau Nica, neguțător, -: 
Joan T. Popovici, neguțător, 

Joan Navrea, > 

Joan şi G. Hagi Gaor. Ciurcu, 

Joan Popovici, neguţător, 

„Ioan Părşoiu, econom, Satulung, 

neguțători, 

la clădire | a. 

> > 

> > 

> > 

> > 

> > 

> > 

> > 

> > 

> > 

> > 

> > 

> > 

Ioan Brau de Lemeni, funcţ. în Sibiiă, la fondul școl. “» 

Joan H. Pitiş, neguţător, Ploesci 
Joan PBomben, > Galaţi 
Joan Bombeu, muncitor, 3 stânjini petră. 

Irimie Versea, capelan, Satulung, 

Zoan Dumbravă, paroch, Braș.-vechiii, 

Bis. Sf. Treimi, Brașov-Cetate, 
Obştea din Țînţari, 50 tulpini stejari 

„Costea Ianovici, neguţător, la fondul școl. și 

la clădire > 

> > 

> > 

» » 

> » 

» » 

> > 

Obștea din Braş.-vechiă, 203 cară năsip şi 45 cară petră » 

Obştea din Stupini, căratul materialului 

Obştea din Ghimbav,  » 

Obştza din Cristian,  » 
Obştea din Reșnov, » 

“Obştea din Zernescă,  » 
Obştea din Herman, > 

Joan Popovici, paroch, Herman, 

Obştea din Dârste, căratul 

> 

> 

> 

>: 

> 
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Constantin Dicu, neguțător, Bucuresck 

Constantin Beleazogiu, neguțător, 

Constantin Bratu (Br utus) > 

la clădire >» 

> > 

> > 

> > 

> > 

> E 

>» bă 

> > 

>» > 

>» > 

> > 

Colectă din Reşnov, Ghimbav, Cristian, prin ]. Petric > 

Const. Iancu Popasu, neguţător, 

Constantin Marișescat, 

Const. Antonie Popovici, 

Constantin Alexiu, 

Constantin Voicu, zaraf, - 

> 
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„> 

la clădire » 

> > 

> » 

>» » 
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100— 
70—. . 

40;— 
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DN 

8— 
600-— 
125:— 
70— 
54-28 
52-48 - 
23-60 
7-12 

24:24 
8:24 
10.— 
2:36 

120.—. 

100.— 
21-92 
80.— 

„.20— 
32:— 

20— 

14—
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134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139, 
140. 

141. 
142. 

143. 
144. 

145, 
146. 
147. 
148. 

149. 
150. 
151. 
152. 
153. 
154. 
155. 
156. 
157. 
158. 
159. 
160. 
161.. 

“162. 
163. 

164. 
165. 
166. 
167. 
168. 

Constantin Pascu, neguţător, . - la clădire fi. 
Colecta Aga Const. Flurmuzachi, 
Manole Em. Burbea, neguţător, la fondul școl. 
"Mihail Fluşturanu, o» 
Mihail Milea, „o 

Manole Barbu, > 
Miron Moldovenescu, arendaș, Zernesci, 
Manea Zoau Popia, econom, Satulung, 
Maria Buc. Găitau, » 
Nicolae Măciucă, ncguţător, la fondul școl. și la 
Nicolae Teclu, > > > 
Nicolae. şi Zoe Dima, » - > > 
Nicolae Voinescu, a > » 
Nicolae 7. Ciurcu, > > » 

* Nicolae şi Vasile II. Frigător, neguțători, 
Nicolae Dimitriu, schimb. de bani, la fond. șc. și la 
Nicolae Gridov, neguțător, 
Dim. și Here. Naum Dociu, neguțători, 
Nicolae FI, Orehidau, > 
Nicolae Zirdea, fost Fihrer (sergent) 
“Nicolae Pădure, neguţător, 
Nicolae Găitănariu, » 

Nicolae Dimitriopolu, speditor, 
Nicolae ÎI. Moldoveanu, neguţător, Făgăraș, 
Nicolae Cătană (Bărbuceanu), măcelar, 

„Nicolae Birt, neguțător, 
Nicolae Urzică, muncitor, 
Oprea Solomon, econom, “Satulung, 
Oprea P. Sfetea, neguțător, 
Miloș Obrenovici, fost Prinţ al Strbiei, pentru cărți 

la copiii săraci , 

Paraschiva R. Butmăloiu, la fondul școlar, 
Petru Gherman, protopop, > „» 
Petru ÎI. Mihali, neguţător, Ploiesci, la clădire 
Paraschiva Drag. Grădiuariu, , | 
Rudolf Orghidan, neguțător, la fondul Școl. 

  

*) Dăruiţi î în a, 1842 Ia bis, sr Nicolae, 

*) În grădini. 
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169. Radu Pascu, neguţător, la -fondul şcolar şi la clădire: fi. 500.— 
170.  Răduţ Zamfir, > Aiud, » >» 51542 

171. Radu Radovici, » : la fondul școlar » > 350:— 

172. Radu Moroianu, econom, Satulung, > > 120—., 
173. Radu Țifeii, o» > E >: 100— 
174. Radu Pârvu Burtea,> - > pa 50— 

175. Radu Joan Popia, » > ga 30— 
176. Radu Mas săre, poporen din Scheiii, material » » 2 

177. Sterie. Arseniu, neguţător, la fondul şcolar, » - 600'%) 
178. Contele „Ștefan (2) Roseti,. Moldova, Ia fond. Şc. » -» 471820 

179.. Sotir Manciuj neguțător, . » > 165— 
180. Simion ÎI. Zoriza, » a i > ». 100—.- 

81. Șrefau Sotir, > | | > > 200— 
182. . Stan Blebea, > la fondul şcolar și la clădire  »  220— 
183. Ștefan Chicombau, > aa > 40%— 
184.. Fyații Stoianovici, neguțători, Brăila, . » 1» 100— 

185. Stoica Șeitau, econom, Satulung, Mu > >. 10— 

186. Siwrioi: Brezeanu, neguțător, > > 13— 

187.. 7eodor TI. Ciurcu, >. la fondul şcolar >. "> 800:— 

188. Vasile Stinghe, măcelar, » » 40— 

189. Zoma Vasiliu, paroch, po | „> 2 100— 

190. .Zoma Sim. HI. Toma, neguţător, » > 110— - 
191. Zeodor Sfetea, . - E > pd 

192. Florea FI. Orghidan, Se | > 270 
193. Christea Orghidan, Mi ai >». 190— 

194. Chriştea Orghidau, măcelar, > > 1054— 
195. Christodor Papa, neguţător, E > 3 200— 

196.  7ehiul (societatea) măcelarilor români, . po» 100— 
197. Dochia Comşa, la. fondul școlar, > 40%) 

198. . Bănică. loan, neguțător, Ploiesci, i) > 50 

199. :Zoan Popovici, advocat, Satulung, pa 446. 
'200. Gavriil Munteanu, director gimn. > > 20— 

*,201. Gheorghe Gheorghiu, neguţător, la fondul şcol. » 100— 

'202. Starețul Onufrie, Sinaia, . > » 2 12— 
203. Vasile Bureția, neguțător, > » > „>. 200— 
204. Gheorghe: Anhel, o > 15%) 

%) Din dania de 1000 fl. m. c., făcută la bis. Sf. Nicolae ș și redusă | i pe timpul 

revol, din 1848/9 la 600 fl. . 
**) Danie din 1848 la Sf. Nicolae, : 
) Binefăcătorii 204—259 sunt întroduși după conspectul lui 1. dipea
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Jancu Archimandrescu,  » 

Ioau Alei și Ghenovici, neguţători 
Zoau Buştea, 

Costea Bratu, Câmpulung 
Joan Bobancu, ă 

„Chr. Bogdan, 

Nicolae Bara, 

V. Manole Burbea, 

Anast. Beleazoglu, 

Left. Brezeanu, 

Luisa G. Ciurcu, 

Grig. Cerchez, 

Petru Constantin, 

văd. Elena Dimitriu, 

„Joan Dușoiu, neguţător, 

Gheorghe Frigătoru, 

Jacob Ferhat, neguţător, Mold. 
"Urs Gâlă, 

Î. G. Iuga, 

Î. Hagi Ilie, 

Nicolae Irimie, . 

Parasc. Florea Iuga, 

Gavriil Jancovici, 

N.- Fotache Leca, 

Anton Manu, 

" Gheorghe leşotă, cconom, „ Dârste, 
Nic. Nedelcovici, 

Todor Nicolai, neguțător 

„Gheorghe Em. Nicefor, profesor, 
Nicolae Orghidau, 

Nic. R. Orghidau, 

Costea R. Orghidau, 

Christea Ovanes, . 

Vasile G. Orghidan, 

Vasile Pitiș, - | 

Toma și Ioan Petcu, neguţători 

Joan Perşenaru, ” 
Joan Panaiot, 

Stan Poenaru, 

drehir Arghiriades, neguţător, la fondul șc. și la clădire fi. 
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Joan Pascu, 

Î. B. Pobb, 

Vasile Pădure, 

Nic. Î. Pantazi, 

Gheorghe V. Perlea, 
Mih. Pancu, Bucuresci, 

- Staia şi Mincu, comercianţi, 
Gheorghe Secăreanu, 

Joau Sotir, neguțător, 
Elena Țeranu, 
D. N. Tectu, 

"Zoan Ursică, ăi ă 

“Costache Uicu, 

Manole Vraciz, 

Zaharia Zoicovici, 

Biserica Sf. Nicolae, la susţinerea șc. și clădire fl. v. a 
Biserica Sf. Adormiri » > 

“la clădire A, 

> clădire fl. v. a. 
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XII. 
NICOLAE BOGD AN: GRAMATICA LIMBEI 

ROMÂNE» 

pentru cl. I și II gimn., reală şi civilă“ Brașov, 1900. 

Recensiune de Andrei Bârseanii, profesor, 

Onor. Conferenţă! 

- Planul nostru de învățământ pentru limba română prescrie pentru 
cl. 1 și II gimn. și reală, pe lângă lectură, tractarea diferitelor părți din 
gramatică, nu însă într'o ordine scientifică, ci în mod empiric, luându-se 
ca basă proposiţiunea ' simplă și astfel înaintând mai departe în cercuri 
concentrice, până când școlarul sE va înzestra cu tâte cunoscințele gra-. 
maticale de lipsă. Tractarea, sistematică a gramaticei este reservată pentru | - 

- Ul gimn. și reală, când, pe basa cunoscințelor câștigate mai "nainte, 
Scolara pote cuprinde” mai ușor cu mintea şa. organismul limbei şi "| pote. 
urmări în diferitele sale manifestaţiuni. 

De re-ce mai tâte manualele nâstre de gramatică, destinate pentru 
şe6lele medii, eraă lucrate în mod deductiv, pornind dela definițiuni și 
dela reguli și ilustrându-le pe acestea cu diferite esemple, mai mult sc 

"mai puţin reușite, profesorii, cari atk propus în anii din urmă limba ro- 
mână în clasele prime ale institutelor nâstre, ai trebuit să st folosescă - 
la tractarea materialului gramatical cu. deosebire de cartea de cctire, în- 
trebuințând. manualul de gramatică întrodus la școlele n6stre numai în 
casuri de tot rate, ca d. e. la învățarea formelor. de conjugare și de de-: 
clinarc, cră încolo lăsându-l cu totul ncatins. 

Şi întradevăr, pe basa pieselor de lectură să și pote învăța gramatica. 
"cu destul succes, de 6re- ce în aceste piese putem afla materialul de lipsă,



! 
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pe temeiul căruia să li să dea școlarilor diferitele noțiuni din sintaxa, 
morfologia și din etimologia limbei materne. 

Dar acest mod de învățământ este împreunat și cu unele greutăți. 
Mai întâiă în piesele de lectură rare-ori aflăm proposițiuni mai scurtc, 

din care şcolarul să pâtă observa cu ușurință rolul fie-cărui cuvânt în 
-țăsătura limbei. O piesă de lectură este, așa dicend, o stofă țesută gata, 
în carG de multe ori cste cu greit a deoscbi urzâla de bătărură, cu deo- 
scbire pentru ochii unor începători, cum sunt școlari din cl. ] și II gimn. 
și reală. — Afară de aceea, fiind materialul gramatical un material vast 
și fârte variat, ușor să pâte întâmpla, ca profesorul, având înaintea ochilor 
sti numai piesele de cetire, să trecă 'cu vederea unele partii dintr'ensul 
și astfel cunoscințele școlarilor în acestă privință să rămână mance. 

„Din. aceste. consideraţiuni o gramatică lucrată pe basa' principiilor 
arâtate în planul nostru de învățământ s& pote privi ca necesară şi o 
asemenea carte compusă fiind cu destulă cunoscință de causă, nu ne 
“pote fi, decât binevenită. 

Ca manual de gramatică pentru cl. 1 și II gimn. şi reală a elaborat 
colegul nostru N. Bogdan cartea, cu esaminarea căreia aţi binevoit a ne 
însărcina. n 

„„Densul purcede în cartea sa dela proposiţiunile cuprinse în piesele 
de lectură întroduse în acestă carte, și pe basa acestor proposițiuni des- 
v6ltă treptat diferitele noțiuni din gramatică, începând cu cele mai simple 
și înaintând până la cele mai complicate și mai grele de înțeles. Anume - 
cartea d-lui N. Bogdan constă din două părți, fiecare din cle menită 
pentru câte una din cele două clase, pe sema cărora a 1 fost întocmit ma- 
nualul î în cestiune. | 

Partea I cuprinde mai întâi nisce noțiuni generale despre propo- 
sițiunc-.şi despre părțile ci, precum și despre părțile vorbirci, și după- 
aceea să ocupă în deosebi cu părţile proposiţiunei simple curate și a celci . 
desvoltate, analisându-le din tâte punctele de vedere; totodată în acestă 
parte să tracteză în deosebi și diferitele părți ale cuvântărei, mai cu sâmă 
„verbul și numele. 

Partea a doua este destinată în prima | linie proposițiunilor compuse. 
Aici să arată diferitele soiuri de propos. compuse împreună cu părţile . 
lor; să vorbesce în deosebi despre conjuncțiuni, ca cuvintele, care l&gă 
diferitele proposițiuni între sine ; să tractâză apoi despre proposițiunea 
contrasă, . despre period și despre topica - proposițiunilor simple și. a celor 

"compuse, Tot în partea acâsta st cuprinde un capitol despre silabe, şi 
în finc să dai câteva reguli ortografice.
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In fruntea fiecărui capitol să află câte o piesă de lectură. Propo- 
sițiunile cuprinse în acestă piesă să analisâză și pe basa acestor analise 
s& fac diferitele deducțiuni, resumate la finea: capitolului ca nisce- reguli 
gramaticale, - Fiecare capitol este împărțit în mai mulți paragrafi, 6ră 
observaţiunile mai secundare sunt cuprinse în note, deosebite prin tipar 
de lucrurile esențiale. 

După-cum vedem, zzetoda urmată de d-l N. Bogdan în cartea sa 
corăspunde întru tâte pincipiilor stabilite în planul nostru de înv&țământ 
și din acest punct de vedere gramatica d-sale să pâte considera de -pe 

"deplin “reușită, 

- Să cercetăm însă, cum a pus d-l Bogdan în aplicare acestă metodă 
în gramatica sa; cu alte cuvinte, să ne ocupăm ceva mai în deosebi cu 
materialul, cuprins în „acestă gramatică. 

1. Bucăţile de cetire. Cele 21 bucăţi de cetire, pe care 
„d-l Bogdan le ia ca puncte de mânecare în gramatica sa sunt 
împrumutate parte cea -mai mare din Cartea de cetire a d-lui 1. Popea. 

În genere ele sunt destul de bine alese, deși, în ceea-ce privesce 
cuprinsul, puteai fi ceva mai variate. D- Bogdan .n'a putut întro- 
duce în cartea sa piesele de lectură astfel, după cum le-a: aflat 
în cartea de cetire, ci a. trebuit să le prelucre, ca astfel să le 
potă întrebuința cu succes la analisele sale gramaticale. Prelucrarea 

“acesta, după a nâstră părere, în unele piese nu este destul de succâsă. 
Astfel întâlnim pasage, în care cuvintele sunt: întrebuințate întrun mod 
silit (ca d. e. în piesa > Vulpea bercăs, pag. 10: „»Atunci pe faţa: lui să. 
ivesce 0 roșe/ă amestecată cu albeță.« — sâă în piesa >Lisandru<, pag. 
19: >Privia la căletorii trecetorie) sei chiar necorect (ca d. e. în piesa: 
Măgarul răsfățate, pag. 15: Ca să-i lingușâscă, îl. lovesce cu piciorul 
așa de tare, . . .« — Sci în piesa »Corbul și vulpea«, pag. 88: Începe 
(vulpea) să-i măgulâscă (corbului.) — În unele piese sunt pasagc întregi 
defectuos stilisate (ca d. e. pasagiul 2 din piesa »Lumînăricăe, pag. 66 

'şi pasagele 3, 4 și 5 din piesa >O doftorie minunată a împăratului 
Iosif Il« pag. 126 și 127). În genere să face abus' cu "întrebuințarea 
demonstativelor acesta și acesta, și în unele locuri .subiectul scii obiectul 

_proposițiunci nu sunt arătate destul de limpede (d. e. în piesa > Împăratul - 
și șarpelee, rendurile prime dela pag. 77.) Întâlnim și unele provincia= 
lisme, c ca d. e. »Petru cra forte sărac, azâța copii avea ca fujdina< (pag. 
120) — >ȘimY ad un doctore: (pap. 126) — piaz (în loc de: piață 
pag. 76.) — > Pisica Jefuesce neconturbată prin câta şorecâscă e (pag 146.) — 

-8
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În fine observăm, că cuprinsul fabulei >Omul, calul și măgarule (pag. 63) 
este întreg alterat și anume nu :n favorul piesei. 

- 2. Analisele. proposiţiunilor și regulile gramaticale în 

„genere sunt destul de clare şi corecte. Cu tâte acestea și aici găsim 

„unele escepțiuni.- Așa d. e. pasagiul din $ 5, pag. 4: > Daţi-vă în lături! 

— Aici Sorin s2 provocă la prietinii săi întrun mod poruncitore, —.nu 

ni să pare bine stilisat. — Definițiunea obiectului, pag. 6: >Aceea parte 

a proposiţiunci, care răspunde la întrebările: pe:cine? ce?' să numesce 
obiect,« nu ni să pare corectă, de dre-ce și subiectul pote răspunde la 
întrebarea: ce? Ar fi trebuit să să completeze: Acea parte a prop. 
care întregesce predicatul și v&spunde la întrebările: pe cine? ce? să 
numesce obiect. — De asemenea e defectuos stilisată (de bună semă din 
trecere cu vederea) regula din $ 20 (pag 10:) »Dacă într'o proposiţiune 
compusă zna dintre ele o întregesce pe cealaltă, atunci cea întregitâre să 
numesce secundară, iar aceea, pe care o întregesce secundara, st numesce 
principalăc. — La pag. 19 în Notă să vorbesce de singular și de plural 
la cele trei persânc, fără să s& fi arttat:mal 'nainte, ce însemneză 'aceste 

două numiri. — La pag. 21, $ 48, să dice: »Să'mi dea. Acestă 
Formă de verb esprimă o lucrare, care premerge uncă alte. lucrări condi- 
ționate de acestă“, — în loc de: În forma acâsta verbul esprimă ... 
ete. — La pag. 22, Ş 52, să dice: »Dacă verbul prin forma sa esprimă 
o lucrare săvârșită întrun mod “nehotărit — fără ca să cun6scem, care e 
subiectul — dicem, că lucrarea să întimplă în modul infinitiv,« — în loc 
de: Dacă verbul prin forma sa: esprimă întrun mod nehotărit. o lucrare, 
eto.« — Pasagiul al doilea din.$ 54 (pag. 23); nu ni-s& pare destul de 

"limpede. — Supinul nu să folosesc numai ca atribut, cum apare din 
$ 56, pag. 24, ci pâte ave și alt rol în proposițiune (așa d. e. în propo- 
sițiunile: Plecă la cerșit. S'a săturat de haiducit. Holda e gata de secerat. 
El sapucă de învățat etc.) — La pag. 26, $ 63 să dice: »Dacă verbul 

„prin forma sa esprimă o lucrare, care va fi terminată [inaintea unci alte . 
lucrări viitâre — dicem, că s& săvârșesce în viitorul anterior« . .-Cine să 
săvârșesce? — La $ 90, pag. 56, să spune, că substantivele: alun, fag, 

“prun, măr, păr »sunt astfel de substantive, care după îuzelesul lor arată 
o parte bărbătâscăc ; cră la $ 91, pag. 57, să dice, că substantivele, nucă, . 
prună, pâră etc. »sunt astfel de substantive, care după înfelesul lor arată 
o parte femciascăc. — Regula relativă la genul substantivelor terminate . 
în z și al celor terminate în e, dela pag. 57, $ 94, încă nu ni st pare 
limpede. — În nota dela $' 158, pag. 84, st dice: Numeralele cardinale 
unu, una, doi, două, când: Stai ca atribute, concârdă cu substantivul în 
număr și gen,< fără să st spună, că şi în cas: Din contră la $ 169,
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“pag. 89, să dice:  »Intregirea predicativă concârdă cu subiectul în gen, 
număr și cas, pe când e cunoscut, că dâcă e ca predicat (după -d-l 
Bogdan »întregire predicativă<) un substantiv, acesta 'nu trebue să con- 
cârde cu subiectul în gen, une-ori nici în număr. — La pag. 90 ni se 
spune, că hi! esprimă un sez/iment de pornire ; ho! sentiment de oprire, 
— La pag. 9i, $ 171, să dice: »Când strigăm după cineva ... ne | 
folosim de un alt cas, de Vocativ.e Strigăm Ze, mai rar după cinc-va 
— În proposițiunea : Din partea, de unde să audia sunetul, un Icii 
năpraznic st apropia de mine« ($ 221, pag. 134), secundara >de unde 
st audia sunetul,< e atributivă și nu circumstanțială de loc, cum o nu- 
mesce d-l autor. — Nota 2 dela $ 234, după a nâstră părere, st potrivia 
mai bine la $ 236 decât aici, de 6re-ce la $ 236 să citeză proposiţiunca 
folosită în acestă notă și totodată aici să vorbesce de secundarele com- 
parative. — În fine considerăm de un defect al cărții, că autorul nu 
resumeză regulile de interpuncțiune, răspândite în diferitele capitole ale 
cărții, ci s& mulțămesce -numai cu dou& întrebări recapitulative (pag. 159) 
faţă cu diferitele semne .de interpuncțiunc, a căror întrebuințare corectă 
face greutăţi însemnate școlarilor. . | ” 

3. Terminii gramaticali folosiţi în cartea d-lui Bogdan sunt, în ! 
de obşte cci folosiţi și în celelalte gramatici românescă, afară de câte-va.. 
escepţiuni. Anume dânsul, pornind dela principiul, că predicatul fiecărei 
proposițiuni trebue să fie un verb, consideră în proposiţiunile, care au ca 

"predicat un adjectiv sâă un substantiv, numai copula de predicat, cră 
adjectivul sei subst. unite 'cu subicetul în proposiţiune le numesce îpzregiri 
predicative şi acestor întregiri le și dedică un capital scparat în carfea 
sa. În privința acesta dânsul urmeză esemplul. d-lui V. Goldiș, care în 
Sintaxa sa latină, aprobată de conferența nâstră, consideră tot numai 
verbul ca predicat. Tot o analogie după Sintaxa d-lui Goldiș este și ter- 
minul de zzire sintactică, pe care d-l Bogdan îl dă acelor părți secundare 
ale proposițiunci, care conţin în sine și noțiunea de subiect și pe €ca de 
predicat, ca d. ce, gerundiile: lucrând, venind, cântând ctc. Acele părți 
ale proposiţiunei (obiecte, determinațiuni, atribute), care constau din mai 
multe cuvinte, d-l Bogdan le numesce zrizi etimologice, pe când cuvintele 
compuse, ca: binefacere, codobătură, “batjocură, Sânziene cte. le numesce 
unități gramaticale. Dâcă crai ncapărat de lipsă acești termini și decă 
sunt destul de bine întrebuințaţi, lăsăm la aprecierea” filologilor de pro- 
fesiune. a 

Timpul prea-perfect îl. numesce d-l Bogdan, după analogia gramaticei i 
francese, >perfectul anterior,< cră viitorul II: oviitorul anteriore, ceea-ce 
ni s&- pare corect. | . ge
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4. In ccea-ce privesce ortografia, d-l Bogdan în genere urmeză după 
principiile. stabilite de Academia română; cu tâte acestea însă face unele 
inovaţiuni, pe care nu le aflăm destul de potrivite. Așa d. e. cuvintele: 
obiceiii, -Maiă, vechiii, r&sboiă, noroiă, bici, cuii, orologiti ctc. le scric - 
fără zi la fine; 2 înainte de o labială nu'l: preface în +, ci scrie: înprejur, 

” înpărțind, îngânfat etc. Accentul greii îl. folosesce în perf. simplu pers. III. 
- sing. numai la conj. ], și nu și la a doua şi a patra conjugare. Perf. simplu 

pers. III sing. dela »taitte îl scrie: zăe în loc de ză, și tot astfel sfășie, 
se apropie, în loc de sfăşiă, se apropiă.. Pluralul articulat dela fiu și copil 
îl scrie: fi, copii, şi nu fiii, copiil. Articolul pronominal 4/ lui (în Genetiv) 
îl scrie regulat a/4ă (d. e. sun vechi prieten a/ui Sorin» ; >în contra 

"acestui bici azi Dumnedeu«); zi iai avea scrie împreună: sumai avea; 
tu ştii şi să fii scrie în mai multe renduri cu câtu un 4 în loc de doi. 
Acesta însă pâte fi și greșală de tipar. | | 

5. Executarea tipografică a cărții este în genere reușită. Piesele 
de lectură sunt tipărite cu cicero, deducțiunile cu garmond, esemplele și 
cuvintele mai însemnate cu garmond cursiv; lucrurile de tot esenţiale cu 
litere grase. Trebue însă să constatăm, ca s'a strecurat și greşeli de tipar 
în număr destul de mare, cu deosebire greșeli de interpuncțiune, precum 
şi câte-va greșeli care strică chiar înțelesul. Așa d. e. la conjugarea ver- 
belor active (pag. 34) întregă persâna a treia din imperativul plural este 

„ greșită. Proposiţiunea : »Desculţ, încins cu:o funicică și cu traista în șold, 
„colinda tâtă ziulica bisericilec (din piesa > Luminărică<), e. reprodusă de 
trei ori la pag: 70 asfel: >Desculț, încins cu o funicică în șold» etc. La 
pag. 19 aflăm nota: »Sunt însă și verbe de acelea, de cari nu se pot 
folosi tâte persnele>. și în pasagiul următor: »Acele verbe, de cari 

„se pâte folosi numai persGna a treia» etc. La pag. 174 întâlnim 0 vechiă 
cunoscință, pe hazlia »cocobarză,> contrasă din »cocostârc» și »barză>.— 

Din cele arătate mai sus, constatăm așadară, că gramatica. d-lui Nic. 
Bogdan este pe deplin succâsă ca metodă ; arc. însă unele defecte în 

„esecutarea diferitelor părți, defecte, care să pot delătura la o eventuală 
nouă ediţiune și care nu sunt așa de mari, ca acestă gramatică, pe lângă 
corecturile de lipsă din partea profesorilor de specialitate, să nu st potă 
întrebuința ca carte didactică. a E 

- Propunem deci, întroducerea Framaticei. d-lui Bogdan ca manual 
în cl I şi ÎI gimu. şi zeală, fiind mai metodic ducrată ca manualul fo- 
Josit până acum, şi totodată facem Propunerea, ca antorul să fie ajutat 
din partea > fondului Coresi cu o sumă corăspudetore pentru acoperirea 
s/eselor. avute cu tipărirea acestei gramatici. | ” 

  

.
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Notă. — Recensiunea acesta s'a cetit în a III conferență comună 
a corpurilor profesorale. ținută în 9 Octobre v. 1899. Conferenţa profes- 
a decis conform propunerii D-lui recensent: ca manualul să să recomande 
Ven.lui Consistofit s/re aprobare pentru clasele I și ÎÎ gimnas. şi I şi 

„ZI reale, i 
Venerabilul Consistoriă cu ordinul nr. 8551 școl., dtto 28 Octobre 

199 (depus în archiva direcțiunii. gimnas. sub nr. 112—1899/900) a 
aprobat manualul Diui N. Bogdan pentru a să întroduce în mod pro: 
disor în clasele I şi II gimnasiale şi reale. | 

 



XIII 
„ARSENIU VLAICU: CURS COMPLET DE 

LIMBA FRANCESĂ. 
Metoda 1. Fetter. Părţile 1, II, III, IV, Grammaire frangaise.. 

Editura librăriei H. Zeidner, Brașov 1899. 

„Recensiune de Dr. Constantin Lacea, profesor. 

Onorată Conferenţă! - 

Manualul de limba francesă al lui I. Fetter, directorul unei școle 
reale superiâre din Viena, este unul dintre cele mai bune manuale de 
limba francesă scrise în limbi streine. Acesta e împărțit în 4 părți. 
Partea întâi și a dota cuprind bucăți de cetire scrise numai în limba 
francesă.  Aprope după fiecare bucată de cetire urmeză exerciții de scris 
și de conversație asupra celor tractate în bucata de cetire precedentă. 
Bucăţile de cctire cuprind în cele mai multe casuri istoridre mică și inte- 
resante şi numai arareori proposiţiuni singuratice. Exerciţiile acestea sunt 
astfel aranjate ca să corăspundă diferitelor capitole din gramatică, care e 
tractată deosebit după exerciţiile de cetire, c împărțită în paragrafi și e scrisă 
“în doiiă limbi, în limba germână și în limba francesă. După acâsta urmeză es- 
plicările pentru înțelegerea exerciţiilor de cetire, şi la urmă e un dicţionar fran- 
țuzesc-neimţesc, care cuprinde tâte cuvintele, cari obvin în amendoiiă părțile. 

Abia în partea a treia sunt pe lângă exercițiile franțuzesci și exer- 
-ciţii nemţeșci, cari ai să fie traduse în limba francesă și cari cuprind -de 
cele mai multe ori materialul tractat deja în bucata de cetire franțuzescă 
precedentă. Şi în partea a treia ca şi în celelalte doiiă dintâi sunt exerciţii 
de scris şi: de conversaţie, afară de acesta exercițiile recapitulative ocupă - 
mai mult loc decât în partea întâi și a dota. Explicări la bucăţile de 
cetire sunt și în partea a treia, dar nu la tâte, ci numai la cele doiă-deci
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și două dintâi. Cuvintele din celelalte bucăţi de cetire să află în dicţio- 
narul dela finca cărții împărțit în doiiă părți, dintre care partea primă e 
dicționar franţuzesc-nemţesc, €r' partea a doua nemţesc-franţuzesc. 

Partea a patra st deosebesce de partea a treia în privința întocmirii 
" numai într'atâta, că nu are dicționar și că cuvintele necunoscute școlarilor, 

. 

cari obvin în bucăţile de cetire sunt explicate jos pe pagina, pe care să 
află ele, €r' la finca cărții să află unele exerciții de. conversație sai fra- 
zcologie. | 

Dedre-ce partea gramaticală tractată în partea întâi și a doiia a 
manualului cuprinde, numai capitolele principale ale. gramaticei, autorul 
tracteză într'o broșură deosebită gramatica franceză ca parte întregitâre 

a .manualului, ! Ă 

Din acestea vedem, că autorul ține calea de mijloc în privinţa tractării 
gramaticei la învățarea unci limbi streine. EI nici nu o eschide cu totul, 
dar nică nu o consideră ca mijlocul singur conducător la scop. Partea 
practică, exercițiile de conversaţie îl preocupă mai mult decât ori-ce. 

In prefaţă Dnul A. Vlaicu ne spune, că simțind greutăţile, ce resultă 
din lipsa unui manual bun de gramatică francesă în limba română, sa 
decis să edea în românesce cărțile lui I. Fetter, »probate printr'o lungă 

esperiență.> Deşi metodă Fetter nu există, și cu tâte că D-nul Vlaicu nu 
sa folosit de cărțile lui Fetter pentru compunerea unui manual de limba 
francesă în limba română, ci numai a tradus în limba română tot ce e 

scris nemţesce în manualul lui Fetter, înmulțind numai materialul de lec- 

tură, — totuș D-nul Vlaicu și-a ajuns scopul, care] a avut în vedere, 
>de a promova causa învățământului din acest obiect, cum dice D-sa 
în prefață. 

D-nul Vlaicu a avut în vedere la aleger ca materialului întrodus de 

D-sa şcola comercială. La partea I și II afară de câte-va poesii, anecdote, 
fabule în prosă și în versuri a adaus și 'scrisoră comerciale și câte-va 

capitole asupra diferitelor socictăţi. La partea a IIl-a a adaus pe lângă 

altele și câteva capitole din Merceologie. Materialul adaus la partea acesta 
e cu. mult mai vast decât cel adaus la partea | şi a Il-a. Partea III-a 

are în ediția nemţescă 126 de pagini, pe când cea românâscă 214. 

Materialul întrodus în partea IV-a încă e fârte vast și variat. In broșura 

» Grammaire frangaise< nu a făcut nici un adaus. Defectul principal al 
acestei întocmiri este, că D-nul Vlaicu nu a întrodus nici la explicările 
bucăţilor de cetire, nici în dicționar sait în altă parte traducerea 'cuvin- 
telor necunoscute, cari obvin în bucăţile de cetire întroduse de D-sa, așa 
că profesorul voind să cetâscă bucățile. acestea, având în vedere, că forte 

.
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puţini școlari au dicţionare franțuzesci 'e silit să dicteze însuși” în Gră” tra- 
ducerea acestor cuvinte. Mai am de observat cu privire la materialul 
introdus de D-nul Vlaicu, că “unele bucăţi de cetire nu sunt tocmai bine 
alese, așa de esemplu fabula »L/âne vâtu de la pcau du lion< întrodusă 
în partea 1/II mi să pare prea grea pentru începători. În partea III-a a 
întrodus traducerea poesiei „Erlfinig.” Pe lângă aceca, că traducerea. nu 
st pote compara cu originalul, poesia întregă e scrisă întrun: spirit prea 
nemţesc, pentru-ca să fie întrodusă într'o carte de cetire franțuzâscă. 
Mai departe în partea a patra a întrodus prea multe bucăţi de cetire luate 
din. scrierile Iuliei Hașdtu. Până ce e vorba de materialul vast, carc'l 
presîntă literatura  franţuzescă, cred; că nu e corect, ca să recomandăm 
şcolarilor ca limbă de model o franțuzâscă scrisă de un autor, a cărui 
limbă maternă nu e cea franceză. Tot în partea IV-a aflăm în piesa »le 

„“dimanche< la pag. 262: »Ce n'est pas, dailleurs par VEglise catholique 
sculement que ce jour (le dimanche) est adoptă; îl lest 6galement par 
toutes les sectes dissidentese< E trist, că întrun manual întocmit pentru 
șcâlele nâstre confesionale, e numită confesiunea. nostră secte dissidente.« 

D-nul traducător n'a îndreptat unele incorectităţi din cărţile lui 
Fetter, așa d. ex. la pag. 6 să dice: H nu s& aude în limba francesă. 
Acâsta e fals, pentru-că HI aspirâe să pronunță, adevărat, că în unele 
ținuturi mai tare, în altele mai puţin, — dar de pronunțat să pronunță, 
ceea-ce s'a constatat și cu aparatele fonetice. Semnele citațiunci sunt în 
cărțile D-lui Vlaicu. ca și în ediția nemțâscă cele -nemțesci (,... . *) în 
locul celor întrebuințate. în cărțile franțuzesci (>... «). Unele greșeli de 
tipar din ediția nemţescă le aflăm și în ediția românescă. 

Ici colea a adaus câte ceva, ce în original nu s& află, așa d. c. la 
conjugare a întrodus forte corect que înaintea conjunctivului. La pagina 
24 din partea 1. şi II. a întrodus timpul pass€ antsricur dela verbele avoir 

„Și tre, care în ediția nemțâscă a fost trecut .cu vederea, La pag. 93 
„explică formarea femeninului adjectivelor terminate în-f,. ceca-ce în original 
6răș nu aflăm. La: pag. 90 indică ca escepție dela formarea pluralului 
substantivelor ; terminate în -eu adjectivul bleu, plur. blceus, deși în 
paragraful acesta e vorba de substantive şi nu de adjective. A făcut şi 
unele schimbări în text, așa d. e. la pag. 19 cetim: 

Di, onze,. douze 

Elles seront trts douces 

în loc de: Elles seront toutes rouges. La pag. 61: devant le drapeau aux 
„couleurs de la patrie, în loc de: aux deux couleurs jaunc et noir. Tot în partea
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1/11 la pag. 40 în loc de: Paris, le 16 octobre 1886, a pus: Paris, le 16 octobre 
1899. În dicţionarul părţii a III-a a întrodus şi esplicaţii, care nu ai nimic a 
face cu textul, în care obvine cuvântul franțuzesc respectiv. Multe din aceste 
explicații sunt cu totul superflue, pentru-că școlarul nu va ave pote nici odată 
ocasie cât va fi la şcâlă să întrebuințeze cuventul întrun sens așa de în- 
depărtat, așa d. ex. fozze în înțeles de forfeci mari, €pez=—militărime, n2foser 
a pune mânile de-asupra capului pentru a binecuvânta, danterne = crâng, 
manche = c6dă, mâner, niinuscule = mic abecedar, poire == pară, corn, 
ornizre = obiceiuri înrăd&cinate, păreri ruginite, forme =— măr, măciucă, 
pot = 6lă, măsură de. capacițate, rabor= sapă de amestecat varul, ranger = 
a st cuminţi ș. a. La cuvântul 70î a adaus pe lângă traducerea proprie 
<rege> : rigă, popă, termini întrebuințaţi la jocul de cărți. — - 

Judecând după titula manualului, ori-cine crede, că D-nul Vlaicu a 
întocmit un manual de limba francesă după >metoda lui Fettere. Lucrul 
însă nu stă așa, deși ar fi fost de dorit ca D-nul Vlaicu să întocmâscă 
manualul. după firea limbei românesci. Unele reguli, mai cu s6mă sintac- 
tice sunt 'superflue, cel puțin în partea I/II, așa d. ex. regulele asupra 
topicei franțuzesci sai asupra întrebuințării timpurilor pass6. defini și 
imperfect ș. a. Sunt afară de aceea unele expresiuni, care românesce 
trebuiaii explicate, pentru-că altfel şcolarul nu le înțelege, așa d. ex. la 
pag. 26 partea I/II dăm de expresiunea qui sont restâs, între cuvintele 
traduse aflăm numai rest€ rămas; nemțesce se traduce acâsta ie find 
gcblieben, dar noi nu putem dice: cari sunt rămași. La pag. 28 şi 29 
aflăm expresia »ils avaient vaincus, școlarul va traduce cu: “ci avuscră 

-. învins, sait dacă -nu, va trebui să gâcâscă, că acesta e prea-perfect. Asttel 
de expresiuni, cară trebuiaă traduse mai sunt la pag. 32 »on aurait dejă 
parlec, pag. 39 »auraient d6sir6< sau pe aceeași pag. »auront neglige 
$. a.. Sedus de limba germână a -uitat să scrie românesce femeninul la 
multe adjective, așa d. ex. la pag. 144 vif (vive) = vioi. De-asemenea la 
pag. 166 nu însemnă, că font =— fac este persâna a III-a din plural, şi tot 
așa prennent = iai. Amândouă sunt tot odată și formele persânci ' întâi 

„din sigular. Da 

« In -manualul nemţesc sunt forte multe transcrieri fonetice. D-nul 
Vlaicu multe din ele nu le-a întrodus' în ediția românescă. Numai pe 

„cele nouă pagini dintâi a. lăsat 44 de transcrieri fonetice, E drept. 
că între acestea să află sunetele î, ii și altele, pentru cari nu avem semne 
în alfabetul românesc. Dar dedre-ce D-nul Vlaicu întrebuințeză pentru 
aceste sunete câte-odată semnele nemțesci, ar fi putut să le întrebuințeze 
peste tot, sai dacă nu, să fi inventat D-sa alte semne, să le fi explicat - 
pe cale fonetică și să le fi întrebuințat -peste tot. La pag. 1 aflăm nota
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“următâre: »Semnele din parantesă ne arată cum să cetese cuvintele, — 
arată lungimea, u arată scurțimea unei vocale. Semnul 7 arată un sunet 
închis, €ră + un sunet deschis.» De aceste semne D-nul Vlaicu nu face : 
decât f6rte rar întrebuințare, așa' d. e. aflăm în ediția nemţescă la pag. 
1 âme = suflet (am); pâle = palid (pal); după aceca va = mergi (vă); 
la dame = dama (lă dăm). Domnul Vlaicu „pentru transcrierea fonetică 
a acestor cuvinte are numai un a fără nici un semn, deși de fapt a din. 
cuvântul âme. să cetesce mai lung decât a din dame. Amintesc acâsta 
nu pentru că ași ţin prea mult la transcrierile fonetice de felul acesta, 
ci pentru că sunt de părere, că. dedre-ce D-nul Vlaicu s'a folosit de unele 
transcrieri fonetice, trebuia să le întroducă tâte fără escepție, sait dacă 
nu, să fi căutat să înlocuâscă acestă procedură cu alta, care i sar fi 
părut D-sale mai practică. Nasalele nu le transcrie ca în original, ci. 
cu a”, e", o" și 6", ceea-ce nu e corect, pentru-că dacă școlarul 
vede litera n lângă vocală, crede, că totuș trebue să să pronunțe n, 
dar nu tocmai așa plin. Defectul acesta Ham observat la mulți, cari ai 
înv&țat să pronunţe nasalele după o astfel de transcriere. ÎN 

O altă scădere a manualului este, că multe cuvinte nu sunt corect 
traduse românesce. În partea 1/II obvin cu mult mai puţine traduceri 
greşite decât in celelalte părți. Dintre acestea voii induce pe cele mai 
 bătătore la ochi. In partea 1/II aflăm ccutile £ == ceașcă, în loc de castron 
(Map]); huche = paner, și însemn6ză castăn pentru pâne. Pag. 171: tra- 
duce sou 'cu gologan, un sou franțuzesc are cinci centime și un gologan 
dece centime; brume = brumă, în loc de negură. Partea TN- -a: ainsi que 
== tot aşa, chiar așa, în loc de: tot așa că, așa că; approcher = a apropia, 
dar înscmneză și a să apropia; calme = liniștea atmosferii, în loc de 
liniștea sufictâscă; canard = răţolă, în loc de rață; bâtail = cireadă, ciurdă; 
changer = a schimba, (dar și a s& schimba); chevreuil = ap, icd, în loc, 
de căpridră; collegien = coleg, școlar de liceii, (coleg nu e corect); ccarter 
=— a să depărta, în loc de a depărta; faire le fier = mândru, a face pe 
sumcțul, fudulul (după nemțesce: itolz, troig tbun); garde- manger = 
dulăpior de sârmă, (dar nu scrie că pentru mâncări); hOtesse = găzdoac, 
spe, — (6spe e de prisos); jamais = nică odată, (fals, însemnă: vre- 
odată), lever les yeux = a clipi din ochi, a privi în sus, (însemnarea 
dintâi nu e la loc); le mantge des chevaux de bois = joc de a caii, în 
loc de carusel; marquer un mauvais point=—= a arâta o notă slabă, în loc. 
de a însemna o notă rca unui școlar; le mois d'ecole = luna de şcâlă, 
în loc de taxa școlară de pe o lună; se. moquer de q. ch.=—a 'și bate 
joc de cineva,. în loc de a 'și bate joc-de ceva; faire le mot ă mot = 

S
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vorbă cu vorbă, în loc de: a traduce din cuvent în cuvânt; obstin€, e =. 
încăpăţinat, îndărătnic, neaga, (traduce un adjectiv franțuzesc cu un sub- 
stantiv românesc); palissade==uluci, palat, gard viu, (palissade nu. însem- 
n6ză nici odată palat), paraphe == iscălitură, în loc de linie încolăcită; 
plancher = dusumea, pardoseală, (vrea să dică. podeală); &tre sur le point 
== a fi în curent, în loc de a ar de gând; poulain = mânz, - nstin, 
cârlan, (şi însemnâză de fapt numai mânz); pousser = a împinge, a da 
în brânci, — (pâte vrea să dică: a da brânci), afară de-aceca nu a tradus! 
tote însemnările, cari să află în ediția nemţâscă: îtofeu, ausjtojen, treibeu, 
machjen, ausidtagen; presomption = bizuială, * presupunere, (bizuială nu e 
corect); se prâter == a să împrumuta, trebuia tradus cu a să acomoda, a 
să învoi, a suferi; quel, le = de care, ce fel, în loc de: care; raie = 
trăsură, dungă, linie, cărare, în loc de raie “(pesce); râchauffer — a încăldi 
din noi, în loc de a încăldi; recopier = a recopia, a prescrie carăș, (în- 
semnarea din urmă c falsă); saumon = somn, “în loc de salm (2ac)3); 
visitre == cosorcu, punctul de ochire de pe ţava puscii, și aici însemneză 
vizir (o parte a armaturii); pag. 156.: une pâtisserie = prăjitură, în loc 
de cofetărie; 160: tout ă Vheure = tocmai, în loc de: adineauri, iai 
"nainte. | 

Și în dicționarul + românesc-franţuzesc am afat multe greșeli, așa d. e. 
a aminti = apercevoir; a-și aminti ceva = s'apercevoir de qu. ch.; a apuca 
= garantir; expresiunea <a atinge o sumă» nu e românescă; a blama 
= blâmer; candela = la chandelle, și în alt loc: lumina de s&ă; carnea 
de berbece = la chair du mouton, în loc de: du mouton; tot așa la chair 
du boeuf, în loc de: du boeuf, la chair du porc în loc de: du porc: 
desinteresat = montrer du dâsinteressement (traduce un adjectiv cu un 
verb în infinitiv); după aceea = aprâs; a da să înţeltgă = se faire 
enttendre; a întinde = passer; a să întrepune = s'entr'zider, și mai jos 
a sprijini — entr'aider; lovitură de bici =â coups de fouet (ă e de prisos): 
Multe cuvinte din. deprinderile românesci nu să află. în dicţionar, deși în 
ediția nemţescă se află, așa d. e. bârzăun, a să închega, povara, călăr eţul, 

PI 
a st învârti, a înspăimenta, nevoie, culesul, și alte multe. 

În: Grammaire frangaise încă s'aii strecurat unele greșeli, ca d. e. 
pag. 3: demandeur == acusator, actor, vrea să dică suplicant, petiționar; 
pag. 4: le chevreuil = căpriorul. 

Din partea IV-a am să relevez următârele traduceri greșite. Pag. 50: 
Durandal = o sabie a lui Roland (în loc de: sabia lui Roland); pag. 51: 
la” meurtritre — ferâstra de împușcat, în loc de: meterez. Din frascologia 
dela sfârşitul cărții nu sunt corect traduse următârele expresiuni: Il ne
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faut pas chanter victoire avant le combat = nu trebue să ne lăudăm mai inainte; il demeure sur les bords du Rhin = locueşte pe Rin; on dirait, 
qu'il. ne nous a pas vus == ca și cum nu var fi vădut. ș. a. 

Afară de acestea am aflat în manualul D-lui Vlaicu multe cuvinte 
necunoscute școlarilor, multe neologisme, provincialisme și expresiuni 
silite, ca d. e. prudent, laborios, a regreta, a induce, în loc de a unge, 
a accepta, a accorda, agil,-scărăbuș, rutinier, împădurit, pag. 104: cii am 
fost fost = jeus 6t€, pag. 105: fost fost — ayant. t6, grijnic, culpabil, 
uvrier, a defusa (defricher). La pag. 115 vorbesce de terminaţiuni, vocale 
și consonante (în loc de vocalice și consonantice). - Beler =— a becăi, a 

„sbera (de oi); caquet = limbuţie, clevet. Acestea în partea I/II. 
In partea III-a am observat următărele: abandonner = a delăsa 

absolut; abîme = precipițiti; accomplir = a termina complet; banderole 
= infulă, steag de sărbătore; bosse = bosă, cocâşe, cte.; bri&vement = 
cu brevitate, scurt; cabane = cabana, colibă; câble — cablu, funie grâsă; 
confire = a condita, a pune conserve; câte = lature, partea dreptă „sai 
sinistră; defcrence = deferință, respect; le dain == cerbastrul, damul (în 
explicare. pag. 152); €boulement = surpare, năruială; crin = besactea; 
enceinte = incintă, ocol; . enchantement — solomonie, fermecare, vrăjire; 
gazouiller = a ciripi, a gungui; guillemet == ghilemele (în loc de semnele: 
citațiunii), herser = a grăpa, a boroni; immortaliser = a nemuri, a face 
nemuritor; 'plate-bande = tarla (în loc de tivitură, strat); plumage = peniș, 
pene; prune = prună, perje; rose = pembe, roită; taillis — seciii, tufar; 

„tohu-bohu = harmalaie, harhalaie. ” 
In partea IV-a traduce chanson de gest cu-cântec de gest; retenir 

comme — a reținea ca (pag. 40); Iccuyer = scudierul (cuvânt format 
dela scut, pag. 51 și 172); Lauditeur = auditorul (vrea să dică ascultă- 
torul), defier = a sfida, a provoca (pag. 51); tourbitre = strat de torfă 
(pag. 110); carritre = cariera, baie de peatră (pag. 112); marneux = 

_marnos (pag. 113). 

„ D-nul traducător nu e destul de consequent. F6rte des aflăm în 
dicţionar, că dintre. două cuvinte românesci, cari sta pentru un substantiv 
franțuzesc, unul e cu articol şi celălalt fâră ; ca d. ex. air==aerul, înfățișare ; 
bobinette = cleșniţa de lemn, cleanță (partea 1/11.) Tot așa în partea III: 
activite =— activitatea, silința, vioiciune;  autorit = autoritatea, putere, credit ; tour = ținutul, regiune (partea IV, 110) și alte multe de felul 
acesta. . Tot de aici să țin și următârele incorectităţi: de grands €clats de rire = a 'pufni de ris (substantiv tradus cu un verb); enflamer = a 
înflăcăra, aprins de inflamă (2); plat = farfurie, neted, aședat, drept,
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(traduce un substantiv cu adjective) ; îl pleut ă verse = plouă de varsă,. 
a turna cu gălcta; regretter = a regreta, a-ți părca .răă, a să căi; 

» escarpe = prețipis, prăpăstios (un substantiv și un adjectiv) ; supression= 
suprimare, a lăsa afară (partea IV, 107.) Nu că școlaru! n'ar înțelege 
cuvintele acestea, dar neconsequenţa e lucru supărăcios. Cuvântul redoubler 
îl traduce odată cu a dupla (partea I/IL pag. 189, III dicționar),a duplica 
(I/IL pag. 146), a îndoi (dicţion. III). Câte-va cuvinte din manualul nemţesc 
nu să află în traducerea românescă. | 

Mai sunt și alte incorectități, așa. d. ex. declinațiunea adjectivului 
posesiv »meie e greşită. În partea IV ediția nemţescă la frazeologie expre- 
siunile sunt aranjate după conținut şi împărţite în grupe. În fruntea fic- 
cărei grupe stă numele obiectului, la: care să referă expresiunile, întâi ce 
A, după aceea Abend ctc. în ordine alfabetică. D-nul Vlaicu şi-a făcut 
lucrul mai comod, și fără a aranja expresiunile după conţinut, a păstrat 
ordinea din manuâlul nemţesc. Sunt și unii termini de gramatică neusitați, 

„așa d. ex. pronumele personale conjunctive, pronumele personale absolute, 
fitorul ș. a. Partea IV are “și o hartă geografică a Franţei, : care în 

„manualul românesc nu o aflăm. Greşeli de tipar sai strecurat fârte 
multe. În genere D-nul traducător a păstrat tiparul din original afară” de 
uncle cescepții. de ex. I/Il pag. 3, 4, 5 etc. IML. pag. 153 etc. “Fipărirea 
verbelor neregulate e fârte nepractică. . 

Avend în vedere, că manualul în genere e fârtă bun și greșelile 
„ amintite nu detrag nimic din valGrea acestuia jertfind profesorul respectiv 

> 

puțin timp pentru corectarea lor, având mat departe în vedere, că prin: 
înmulțirea materialului de cetit în ediția românescă manualul 'cor&spunde 
şi mai bine scopurilor nâstre: Recomand să se întroducă cărțile Fetter- 
Vlaicu ca manual de limba francesă la școlele nostre comerciale, reale şi 
imnasiale, şi anume Partea IL. în clasa L comercială, în clasele LL. şi 
IV. reale şi Zimnasiale; * Partea Ul. îu clasa Ul. comercială şi în clasele 
V.—VI, gimnasiale; Partea IN. în clasa Ul. comercială ; > Grammaire 
Jrangaisec în clasele a. IL. şi a IL. comercială. Aceste don? părți din. 
urmă deocamdată ni se pot folosi la gimnasiit, dedre-ce fimpul de o ori 
pe septimână destinat Bentru propunerea limbei francese în simnasiul 
Superior nu e suficient. : Dacă cu o eventuală modificare a planului de 
învățăment sE or înmulți rele de limbă frantesă, să vor puli îutroduce 
şi aceste părți (Partea IV. Şz erammaire franguise) şi în gimnasiul 
Superior. CN E | pr. 
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Notă. — Recensiunea acâsta s'a cetit în conferența pedagogică ' 
din 25 Febr. v. 1900 şi conferența profes. pe basa ei a decis: 

a) să recomande Venerabilului Consistorii, întroducerea manualului - 
la șeilele nostre astfel: Partea |. şi IL. pentru cl. |. comere.,. cl. II. şi 

„IV. reale și gimnasiale; Partea UL. pentru cl. IL. comere, și cl. V. și VI. 
vimnas.; Partea IV, în cl. IL. comere. ; „Grammaire francais“ în clasele 
II. și III. comere. -— În casul completării cursurilor ertra-ordinare de 
Jraneesă în gimnasiul superior Partea IV. și „Grammauire“ să să folosescă 
și în gimnasiul superior. 

b) Aprobarea să urmeze mumuă după-ce autorul va fi climinat din 
Partea IN. pasagiul de pe pag. 262, în care religiunea nistră e trecută 
între_sectele disidente, €r. conferența și exprimă dorința, cu lu a II-a ediție 
D-l traducător să arete în titlul cărții, că ca e o traducere a “gramaticei 

du Fetter. 

Venerabilul Consistoriă archidiecesan prin ordinul săi nr. 2850 şcol. 
ddto 23 Martie v. 1900 (înregistrat în archiva direcțiunii sub nrul 272— 
1899/900) a aprobat conclusul conferenţei profesorale în tot cuprinsul lui. 
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