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COPIII CU RELE PORNIRI 

ŞI. | 

ŞCOALELE DE ÎNDREPTARE. 

| I 0 Anchetă, 

Intr'o şedinţă a sa din anul școlar trecut, cercul didac- * 
tie din Iași a decis să ia iniţiativa înfiinţării unor institute E 
speciale do. educaţie a copiilor eu relo apucături. 

Po col co serie acosto rânduri îl preocupase chestiunea, | 
mai de mult. Sub titlul „O propunere“ 1) căutasom să atrag, 
încă din 1903, atenţiunea corpului didactic primar asupra ne- 
voiei înființării și în Țară Românească, așa cum există în toate 
țările din apus, a unor școli menite a primi pe toţi copiii a- 
ceia, al cărora contact ar putea fi primejdios moralității ca- 
mavazilor lor din școalele publice. ÎN 
„De atunei încoace faptele ingrijitoare s'au înmulţit. 

Se simte, din ce în co mai arzător, trebuinţa neapărată : 
a curăţirii atmosforei morale atât în școalele primare, mai a-: 
les urbane, cât și?n cele secundare. Minciuni, furturi în da-. 
una colegilor, stricări intenţionată ale mobilierului școlar, bătăi 
crude păn'la sânge —floare la ureche! Acum avem do înre- | 
gistrat bande organizate de minori spărgători ; corporaţiuni 
organizate de minori carbonari ; incercare de incendiare a li- 
coului cutare; spargerea, la alt liceu, a ușei cancelariei şi a. 
dulapurilor cu dispariţia matriculei și a cataloagelor ; jăfuirea 
unui laborator de, fizică şi chimio; pănă și încercări de asa- 
sinare a profesorilor — iată fapte cunoscute și întâmplate, în - 
ultimii ani, în deosebitele noastre orașe. 

a 

  

» 1) Articol publicat în „Almanahul învăţătorilor și învăţătoarelor din România“ No. 3 din 1903, pag. 290 .
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Nu ar fi lipsită de invățăminte o statistică riguroasă a, 
faptelor condamnabile săvârșite de şcolari primari şi secundari 
în ultimii 5 ani cel puţin. Datele culese ne-ar da lămuriri 
prețioase și asupra putinţei sau neputinței şcoalelor noastre 
de a-și îndeplini menirea lor educativă și asupra felului cum 
se cresc copiii în multo din familiile” noastre la incoputul 
veacului al XX-lea. 

Firește că îndemnul pentru executarea. unei asemenea 
lucrări. er trebui să pornească de la autorităţile publice. In- 
cercările particulare nau mulți sorţi do izbândă. 

Am și făcut experienţa. In calitate do dolegat al cor- 
cului didactic din Iași, mam adresat diriginţilor şeoalelor 
rurale și dircetorilor şeoalelor primare urbane din mai multe 
judeţe de dincoace do Milcov. am ales cu relativ puţine 
răspunsuri și, în afară de câteva escopţiuni po caro le voiu 
menţiona mai la vale, cu și mai puţine informaţiuni precize. 

Cu toate acestea, din puţinele răspunsuri obţinute am: 
„tras învățăminto folositoare. - Ce-ar fi, dacă autorităţile con- 
stituito ar lua în mână cercetarea acestui fenomen social, 

mic în aparenţă, dar de o covârșitoare însemnătate pentru 

viitorul acestei ţări, cercetarea stării morale a tineretului 
nostru? Vie lumină asupra acestei stări ar arunca știrile 
adunate de la toate școalele primare do la sate şi orașe, de 
la toate școalele secundare de ori-ce grad şi categorie, de la 
poliţiilo din orașe și jandarmăriilo rurale, de la Sociotatea de 
patronagiu din București ete. ote. 

Spre lămurirea cetitorilor, ercd nemorit să reprodue aici 
circulara trimisă colegilor din învățământul primar. Iat-o: 

CERCUL DIDACTIC Iaşi, 30 Iunie 1908, 
din 

LAŞI. 

Stimate Domn, 

Cercul didactic din ași, în urma unei şedinţe în care sub- 

semnatul a arătat nevoia înființării unor institute de corecție (in-. 

dreptare) pentru copii cu rele apucături, s'a hotărit să lucreze cu: 

toată râcna la înfăptuirea lor. 

Inainte de toate ne adresăm colegilor noștri din corpul didac- 

tic, cari mai călduros decât ori-şi care alții vor îmbrățișă reali- 

zarea unei idei atât de salutare şi din punet de vedere al educa--
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ici în general şi din minet de vedere sucial.. Iav dintre membrii 
acestui corp, aceia cari, prin forța. lucrurilo, tor: fi simțit mai 
via necesitatea existenței unor institute de indreptare sunt :înrăță- 
torii şi institutorii,' și de aceea D-voastre vă cerem sprijinul în 
primul: loc. Școala secundară, are ori-și-când. mijlocul de .a scăpa - 
de elemente stricate : şcolarii, rătămători. moralității celorlalți se cli- 
minează. Ce poate însă fuce școala primară, faţă de principiul o- 
Vigatirităţii? Da 

| Legalminte, un copil, ori-cât de stricat, nu poate fi eliminat 
din şeoalu primară. Nici deplina stânjenire a învățătorului în ac- 
fiunea sa, nici înrâurivea dăunătoare « elementului râu uărăvit a- 
stipra conșcolarilor, nu îndreptățește măsura îndepărtării acestui ele- 
ment din școală. a ia SE 

Și cu drept cuvânt, a RE | E 
Intradevăr, eliminarea şcolarilor cu vele apucături — în lipsa 

ori-cărei instituții în care să-i trimitem — ar însemna condamnarea 
lor, lipsiți rămânând de întățătură și de binefâcătoaren influonţă 
educativă a şevalei, ' la o cădere aproape sigură în viciu şi crimă. 
Astfel de copii stricați și eliminaţi din școală astăzi vor fi puşcă- 
riașii de mâne. | o o 

De aceea în interesul ucesfo nenorociți șin înteresul siguranţei 
societății se impune înființarea și la noi, așa cum există în toate 
țănile din apus, a unor institute de îndreptare a copiilor rău 
nărâviți, * 

Aducându-tă la cunoștință, stimate Domn, hotărîrea cercului 
didactic” din aşi de a păşi la întruparea deocamdată a cel puţin 
mei asemenea înstitufiuni, ră rugăm să ne dați prețiosul D-voastre 
coheurs. | . | 

Pentru acumu, spre a se putea face un început de calagrafie 
a copiilor cari cad în precederile de mai Sus, vă rugăm să bine 

„zoiți a ne răspunde la următoarele întrebări : 
1) Dacă, de când sunteți în încățământ, ați avut a vă plânge 

de prezența în şcoală a- unor copii cu așa de rele apucături încât 
îndreptarea lor, prin mijloacele de care ați dispus, nefiind cu pu- | 
tință, ar fi fost de dorit, pentru dânșii, existența unei școli de în- 
dreptare. i , 

2) Câţi asemenea copii aţi avut în şcoală și în ce au consis- 
iat relele lor ajlecări. o E 

3) Ce au deenit acei copii, cari de mici au dat semne de 
desordine morală, după ce au părăsit sau terminat şcoala; 

Delegratul Cercului, C. Meissner.
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Notă. Am fi foavte recunoscători membrilor corpului didactic 

cari, pe lângă informaţiunile de mai sus, ne-ar da și ori-ce alte 

deslușiri sau vederi asupra felului cum cred că sar pulca face să 

triumfe în cel mai scurt timp realizarea ucestei idei. 

Despoind mai întăiu răspunsurilo primite do la invăţă- 

“orii sătești, constat că nu sunt puţine la număr școalelo ru- 

rale, caro au fost cu totul cruţate de prezenţa unor copii in- 

corigibili şi alunecând po povârnișul viciului. E dropt că 

învățătorii cari afirmă categorie că nau avut în școală „nici 

“un copil cu prea rele apucături“ sunt în genoro tineri și cu 

scurtă activitate didactică. Mai e lucru știut că în foarte 

multe localităţi jumătate şi chiar mai bine do jumătate din 

numărul copiilor in vrâstă de școală nu sunt nici măcar în- 

scriși, din cauza lipsei do loc, sau, dacă sunt înscriși, nu ur- 

mează la școală mai do fel; şi nu so poate.să nu bănuim, că 

copiii dostrăbălaţi moralminte trebuese căutaţi mai cu samă 

în rândurile acestor noinseriși sau fugari, ai cărora părinţi 

sunt do regulă dintraceia co nici nu vor să știe do școală și 

de învățător. Cu toato acestea e de reținut faptul că sunt 

atâtea și atâtea sato care întrun număr, fio cât de restrâns, 

de ani, mar da nici un contingent institutelor de îndreptare. 

Mai puţin norocoși au fost, firește, alţi învăţători, cu 

deosobire dintre cei cu un număr mare de ani de serviciu. 

Astfel învățătorul din S. judeţul B. serie: „Do 28 de 
ani do când sunt în învățământ. .... am avut în şcoală 

vre-o 40 asomonea copii; cei mai mulţi săriau cu cuţitaşele 

la colegii lor, iar unul îmbătându-se a sărit “în clas la mine. 
După coa terminat școala din $., unul dintraceştia a înjun- 
ghiat cu cuțitul pe un bătrân din sat şi u'stat un au închis la 

Misleat. „ 

Invăţătorul din T. judoțul N. declară: „In lunga mea 

carieră am avut multe cazuri cu apucături rele în toate pri- 
vinţelo și chiar acum am în școală un copil care cu toate 

mijloacele întrebuințate de mins și do tatăl său spre a-l în-. 

dropta ne-a fost imposibil și, spre a scâpa școala de el, l-am 

lăsat să nu-l mai chem în clasa III. Copiii răi sunt turbulenţi, 
hoţi, minciunoşi, neascultători şi nerușinaţi. Ajunşi mari în 

societate ei sunt loneși, boţivi, bătăuşi, hoţi și tulburători ai 
ordinci publice, iar pentru faptele lor au fost judecaţi şi po- 
depsiţi cu aresturi“.



- 

1 

Altul: „In tot timpul de când sunt în învățământ, po 
la școalele po unde am fost, am avut cam vro 10—15 ase- 
menea copii. Relelo lor apucături au constat în neastâmpăr 
veșnic, neascultare, uneori îndărătnicio și nesupunere, spu- 

noro de minciuni, mici hoţii atât în şcoală, dar mai ales în 
afară do școală, fuga do școală, nestatornicie și lene. Acești 
copii mau isprăvit şcoala; mult dacă au învăţat 2—3 clase, 
ei au dovenit în urmă subiectul de preocupare a justiţiei, 

mici ori tineri pușcăriași, au ajuns slugi do multe ori neore- 
dincioase și?n urmă oameni săraci; dar în genere acoștia nu 
sunt tocmai lipsiţi de inteligență“. 

„Vă declar“, serie învățătorul din C. judeţul D., „că în 
timp do 20 de ani am avut pesto 40 de copii cu diferite a- 

“pucături rele . . .. mulţi eu aplecări în spre furt. Parte din 
ci au dovenit gospodari răi, alţii au ajuns boţivi şi tulbură li- 

niștea sătenilor, alții au murit în floarea vrâstei, bătându-so 
şi certându-se cu consătenii lor, iar alții au fost condamnaţi 
pentru diferite furturi“. 

"Un fapt preeiz ni-l comunică dirigintele din C. judoţul 

N.: „Am avut un școlar, pe care nu l-am putut corecta eu 
nici un mijloc. Era viclean, minciunos, fur, loneș, fălos .și 
pretonţios. A dovenit slugă. Ori-undo a stat, nemulţămiri. 
a adus. L-au ținut şi în arestul de la Jisleat. 

Iar un învățător din A. judeţul B. își varsă amarul su- 
fletului precum urmează : „Specimene do'copii răi, de copii 
nărăviţi so găsesc în fiecare an câte doi troi, dar mai cu samă 
trei am avut în decursul celor 7 ani de dăscălio ai mei, faţă, 
de cari toate mijloacele pedagogice şi logale so loviau ca de 
un Zid do granit ... . Nu era recreațio după caro sănu mi 
se plângă un șfert din băeţi, ba că celuia i-a datun pumn, 
po celalalt il pişeaso, unuia îi pusese o piedică, altuia îi zvâr- 
lise căciula ete... . . Cânii pe drum toţi erau stârniţi, îi 
prindeau locuitorii prin - grădinele lor furând fruete cote. ... . 
Acei troi se manifestau pururea printr'o sfântă leno împără- 
tească atunci când ora vorba do a învăța lecţiile și nici a- 
casă nu făceau nimic. Mi se plângea mama unuia că nici 
un braţ de lomno nu-i aducea, pănă nu-l bătea mai intăiu“. 

Un tânăr învățător din D. judeţul D. declară că în anii 
„Șeolari 1904J905 pini la 1907908 ar fi avut 8 elevi „demni 

numai „do institutele do corecție. Mai toţi aceștia, au devenit
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deocamdată „găinari* adecă tălhari mici, cu perspectiva do 
a avansa odată cu etatea. Chiar luna trecută (adecă în Iulio 
1908) a fost aici o daraveră cu un absolvent de natura 
aceasta“. 

Să ne oprim aici cu oitaţiilo din răspunsurile învăţătorilor. 
Aș fi putut afirma a priori — adovăr curat & la Palisse — 

că pentru un procent oarecare de copii în etate de școală 
din comunele-rurale, fie acost procont cât do redus, se im- 

pune înființarea unor institute speciale de educaţie, ca a- 

celea po caro le propun. După ultima statistică a invăţă- 
mântului primar rural și urban, co o am la îndămână —cca 
pe anul școlar 1902,903— se aflau 735.771 copii în vrâstă de 
şcoală în comunele rurale. Să admitem numai un copil la mio 
— cred că nimeni nu va găsi proporţia exagerată — pornit 

spre rău, fie din cauza unor nenorosite predispoziţiuni înăs- 
cute, fio din aceea a mediului vicios în care o condamnat să 
trăiască, tot am număra 735 de suileto rătăcite co n'ar trebui 

lăsate pierzării. 

Căci co pot face învățătorii nenoroeoși, cari au po băn- 

cilo școalei lor tipuri do acestea dostrăbălate, incorigibilo și 
cu aplecări noinfrânto spro fapto nciertate ? Singura, scăpare 
o accea la caro a și recurs unul din cei citați mai sus, după 
cum o mărturisește în toată sinceritatea: „Spre a scăpa școula 
de el, (e vorba de un asomenoa copil), l-am lăsat şi nu l-a 

moi chemat în clasa III“. Nu cred să minșel bănuind că, ori 
de câte ori se ivesc astfel do cazuri, so procedează în acelaș 

chip. Știu cel puţin din experienţă proprio, de pe vremea 

când făceam parte din administraţia şcolară, că nu arare ori 
diriginți do școalo solicitau, do la Alinister, autorizaţia de a 

exclude câto un copil cu prea din calo afară role apucături. 
Lucru firesc. Ce vroiţi să facă un învăţător când pierde ori- 
co nădejde de a mai aduco pe cutare școlar la calea cea bună, 

după co a istovit toato mijloacele educative și toată scara 
pedepselor, și când so teme do înrâurirea vătămătoare a unui 

asemenea element asupra celorlalți copii? Singurul cae 

esto eliminarea. Insă cu toato acestea procedarea tot nele- 

gală rămâne, contrară fiind principiului obligativităţii, și a- 
poi, dacă, prin îndepărtare, şcoala 'scapă de elemente co-i 

sunt pernicioase, în schimb nu so faco nimic pentru îndrep- 

iaven acostor olomente. Este admisibil ca Sociotatea să lase,
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nepăsătoare, să se desvolte mai departe gormenele răului, chiar 
atunci când îl vede, când ii sare în ochi? Este admisibil ea 
asemenea copii să fie lăsaţi prada viciului şi a complectei de-: 
cădori morale? A puno întrebarea însemnează a da şi răs- 
punsul: nu se poate.— 

Mult mai întunecată e înfăţişarea ce ni-o prozintă ora- 
șolo. Așa cum se strică aerul întw”o camoră înţesată do lu- 
me, așa se .viciază, aproape fatal, atmosfera morală în contre 
de aglomerare a populaţiei. Lupta mai aprigă pentru oxis- 

tență ;. apropierea nomijlocită dintre favoriţii soartei, cari, 
îmbuibați, se folosesc, fără muncă şi trudă, de toato bunurile 
vieţei, și flămânzii ce nu-și pot agonisi bucăţica de pâne; 
dostrâul moral—urmare firească, în păturile suprapuse, a 

luxului şi rafinării gusturilor—răsfăţându-so cu fală alături 

cu toate neajunsurile şi ticăloșiilo—urmări fireşti, în păturilo 
de jos, alo negrei mizerii şi ale lipsei do ori-co disciplină 
mai serioasă intelectuală și morală—; lipsa do credinţă roligi- 

oasii și câte şi mai câte altele contribuese ca contrele mai 

populate să fie mai prielnice desvoltării tuturor germenelor 
răului. Apașşii Parizului, piek-pockeţii Londrei. criminalii 
Berlinului și ai Vienei sunt buruene nelipsito în focarele mari 
do lumină şi—corupţie. Niei la noi nu poato fi altfol și—a 
tout. scigneur tout honneur— Capitala, cu șfortul oi de milion do 

locuitori, întrunește mai presus de toato colelalte orașe din 

țară defectele incrente ori-cărui centru mai însemnat. 
Dacă am constatat mai sus că avem. cu siguranță sate 

co n'ar da nici un contingent de copii institutelor do indrep- 
taro, nu se poato afirma, acolaș-lueru dospre orașele noastre, 
fio și din cele mai puţin populate. 

Numai din două orașe am obţinut răspunsuri ; dar aces- 
tea aruncă o lumină tristă asupra stării morale sau mai bine 

-zis imorale a copiilor târgoveţi. 
Din unul și acelaș oraș, din Iași, avem de înregistrat 

cazuri numeroase, co dau mult de gândit. : 

„Do la școalele primare de băeţi, ni so dau următoarele 
informaţiuni precize : Elevul .D. Gh. de clasa IILa fost inchis 
la socțiunea poliţioi do siguranţă fiind implicat în banda 
minorilor tâlhari; are părinţi, cari însă nu so îngrijose de 
dânsul.—Elevul H. C. de clasa IV umblă vagabondând pe 
stradă, doarme po unde apucă, fură do obiceiu lucruri de
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mâncare, iar altă dată lucruri pe care lo vinde. Aro numai 
mamă servitoare. Il îngrijește un unchiu, care este foarte su- 

părat do purtarea rea a copilului —Elovul R. C. din clasa 
IV, bătăuș, provoacă tot felul do scandaluri și fură; are pă- 
rinți, cari regretă purtarea fiului lor și sunt doritori să-l în- 
drepto.— Un mie pungaș D. Gh. din clasa I, are părinți, cari 

însă nu se interesează do dânsul.— Doi fraţi Ch. din cl. ] și 
II, fug do la școală şi umblă corșind po stradă; au numai 
mamă ; iar tatăl, prins furând, a fost ucis prin împușeare.— 

Micul H. D. docel. I corșeșto și el pe stradă; aro numai 

mamă.—Elovul I. A., tot de el. [, copilul dostrăbălat al unei 
servitoare ; tată n'are.—Elevul M. C. do cl. III fură, a făcut 
parte din banda minorilor tălhari ; aro numai mamă.— D. I. 

de cl. I[, bătăuș și dezordonat; n'are părinţi și e întreţinut 

de o soră a sa. — Șeolarul D. D., caro nu mai o la şeoală, 
avea deprinderea do a fura; a mers din rău în mai rău șia 
fost inchis de mai multo ori pentru furt. Tatăl, funcţionar 
și om de treabă, o desporat de copilul său, căci toate încer- 
cările făcuto au fost zadarnice. 

„Cazurile enumerate s'au produs la deosebite şeoale pri- 
maro de bâoţi din localitate. 

Mai sugestive sunt știrile co ni so relatează do la una 
și acceaşi școală primară de Văeți, școală. așezată într'o mahala 
mai dopartată. Extrag din interesantul răspuns al Directoru- 
lui respectiv : 

„In. timp do 17 ani de când funeţionez ca institutor și 

director al acestei școli, următoarele cazuri mai serioase îmi 
reamintesc, răsfoind paginelo dosarelor trecutului, despre e- 
lovii cu apucături rele și primejdioase : 

Un clov a iînnecat, din răutate, po un copil i in iazul Ci- 
ricului. 

Un clov bătăuș, al cărui tată şi-a injunghiat novasta, 
la ori-co coartă scotea cuțitul amenințând, ba chiar lovind 
adesea pe colegii lui. Cu toato încercările făcute, nu sa pu 
tut indrepta. 

Alţi patru elevi tălhari adevăraţi. Furau cu artă po co- 

legi. Școala era zilnic tulburată de acești mici tălhari, cari 
furau cu o îndrăzneală nemaipomenită ori-co lo cădea la 
mână. Chiar din cancelaria școalei s'a furat de unul din ci 
pălăria unui institutor.
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Alți șase cu deprinderi relo: fumători, destrăbălaţi şi 

cu porniri' premature sexuale au tulburat educaţia în n școală. 

în gradul cel mai mare posibil. 
Mulţi din elevii aceștia au ajuns tălhari, furând do prin 

dughene şi pe la hală, mai cu samă de ale mâncării ;. umblă 
derbodei po străzi, se toemose ca vânzători de ocazie pe la 
evrei negustori de pâne, fructe ș. a.; alții muncose câtă-va 

vreme pe la meșteșugari și fug ca să reinceapă viaţa lor 

fără căpătăiu. Puţini s'au mai indreptat prin armată“. 
Rău stăm şi cu fetele. 
Elova C. A. do clasa IV are apucături imorale și fură 

părinţii o acopăr.—Eleva P. A. do el. III, hoaţă și bătăușă ; 

părinți boţivi ce mau nici o grijă de copii.—Elovele R..L 

Șie M. S. de cl. 1 cu apucături imorale, fură și corşese pe 
stradă ; au mame, caro însă nu se îngrijesc do fetele lor.— 
Aceeași e situaţia elovelor M. M. dec. Il și V. M. docl. 

JII.— Două surori Fr. de el. I, hoaţe, cu părinţi co nu'se în- 

teresează do ele. 
Ajunge, cred, spre a no da. samă că o cova putred în 

țara noastră. Să rămânem nepăsători, când constatăm că un 

singur oraș o în stare să ne dea o colecţiuno atât de bogată 

și de felurită de şcolari porniţi pe calea viciului, din pricina 
mai cu samă a vioţoi dezordonate a familici sau a lips6i de 
părinți ? 

Cunoașterea răului și a întinderii lui o condiţiunea do 

căpetenie spre a putea păşi la vindecare. Mulţămese aci căl- 

duros institutorilor și directorilor ieşeni pentru interesul de- . 
pus întru adunarea materialului veprodus mai sus. 

Din orașele din provincie n'am primit decât o singură 

comunicare, dar aceasta do la una din directoarelo celo mai 
culte și inimoaso din țară. Cu multă durere do inimă şi vor- 
bind pe șleau, așa cum se cuvine când sunt do desvăluit, 

spre știința tuturor, adânci răni sociale, ca își aduce tributul. 

îndelungatei sale experienţe. Ii dau cuvântul: 
| „Atât ca institutoaro, cât și ca dircetoară mai cu samă, 
ăm avut şi am, aproape în fie-care an, copile de acolo ale 
căror aplecări acuză germenii dozordinei psihico, ai viciului, 

ba chiar ai crimei. Asemenoa copilo au. fost și sunt o pri- 

mejdie pentru conșeolarelo lor. 
In mod aproximativ, în 15 ani do când funeţionez ca
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directoară, s'au strecurat între 30—40 de copile do asemenea 
natură. “ i 

Cam toate dintraceste erau hoaţe . incorigibile, unele 
predispuse la onanism, altele de o pubertate precoce și de- 
zordonate. Așa, spre pildă, eleva B. N. din clasa IV fură din 

"eatedră banii casei do economic și îi dă unui soldat muzi- 
cant, amantul ci. 

Una din ele, P.P., avea mania mușeatului: atrăgea prin 
coridoare și locuri retrase pe câto o copilă și o muşea, Acce- 
selo do veselie și supărare so manifestau prin mușcat ; mușca: 
jucându-se sau alergând prin curte la reereaţie; mușca când 
era pedepsită. Avea o figură asimetrică, slabă și anemică. 
Iţi. făcea în totul impresia unui tip criminal... Na isprăvit 
școala, atingând vrâsta. Nu mai ştiu ce sa făcut, de şi ţi- 
neam mult s'o urmăresc, ca să văd co so va alege do ca. 

Copilele hoaţe fură, în genere, cu voia părinţilor, cari 
nu araro ori le trimit ci înşi-i să furo. din grădini, curtea, 
poeata ori podul vecinului. Am constatat prin mino insu-mi 
o sumă de cazuri do asemenea natură, 

Acele caro nu.sunt puso la cale deacasă să fure, so co- 
rijă câto odată, dar adese ori recidivează, aşa că corijarea ar 
părea mai mult o abţinere de frică sau do ruşine și nici de 
cum o convertire. Am avut un caz cu o elevă, V. E., pe caro 
am ținut-o pe lângă mine încă doi ani după terminarea cur- 
sului primar. Mă mângăiam cam corijat-o. : O învăţaseom a 
țeso—școala având 3 răsboaio do țesut—și a luera la matasă. 
O hrăniam și îmbrăcam. Acasă se ducoa numai sara. 'Pesca 
la școală și câștiga binișor. Hoţia s'a manifestat însă din 
nou la ca și la urmă a părăsit munca cinstită, alogându-și 
cariera rușinci. Azi o prostituată. 

Nu arareori am avut copile eleptomane în toată puterea 
cuvântului, furând lucruri do care n'au novoio nici măcar 
pentru a sc juca. In anul școlar trecut am avut o fetiță de 
7 ani, A. M., do o eleptomanie clasică. Fura deacasă şi adu- 
cea Ja școală, fura de la şcoală și ascundea acasă. Uncori 
fura și arunca pe drum lucrurilo furate. In prezent nu mai 
o la școală, părinţii mutândn-so la ţară. 

Un caz do remarcat e acel -a patru surori B., care în 
timp de 5—6 ani sau perindat la școală fără ca macar 
una să sfârșească cursul primar sau să poată fi influenţată
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de şcoală. Aceste fete furau toate patru și nu furau numai la 

şcoală, ci și în mahala. Erau spaima vecinilor. Mama lor 

fura şi ea. Tatăl fusese închis pentru hoţie. Copila a patra 

fusese născută în văduvio, fruct al concubinajului. Am crezut: 

că col puţin poe această nenorocită, care părea un tip mai 

- deosebit de surorile ci,. s*o pot smulgo din viciu; mi-a fost. 

însă peste putinţă. Mă înspăimântam do ceea ce știa și po-- 

vestea la colege şi conșcolare această copilă. Toato patru su- 

rorile sunt azi prostituate, lucrând și în fabrici. Ele stau cu 

mama lor, care beneficiază do câștigul cinstit și nccinșstit al 

fiicelor ei. 
Incă un caz. Am avut două foto D. Mama lor tânără şi 

de o înfăţişare plăcută, ora servitoare. Ca:mai toate servitoa- 

rele, ora o femee rea. Pentru a so răsbuna pe un oare-caro 

domn, în al căruia serviciu fusese şi caro acuma voia să se 

însoare, mama pune la cale pe copila cea mai mică—caro a- 

vea 3—0 ani—să so jăluio că stăpânul a siluit-o. Copila,. 

după locţiilo făcute do mizerabila mamă, a dat detalii atât 

„de amănunțite și precize, în cât toţi se convinsescră do 

consumarea faptului; anehota medicală însă -a dovedit că. 

copila-ora în cca mai porfectă stare. Vă puteţi închipui ce 

nerușinare cra în această fată. Ambelo surori furau, nu atât 

ca să profite de lucrurile furate, ci ca să lo deo chiar celor 
co nu lo cereau sau nu voiau să le primească. Amândouă 

mau torminat cursul primar (au atins vrâsta fiind în cl. II). 
Acum sunt servitoare și au aceleaşi apucături ca muma lor. 

„La şcoalele do foto, cazurile, despre care am vorbit, sunt 
foarte freovente şi lucrul so explică uşor: asupra fetelor, 

viața dezordonată și vicioasă a "părinţilor, concubinajul și 
prostituția mamelor și surorilor au o influență mai directă. 
Dacă la aceasta. mai adăogăm precocitatea pubertăţii—ca con- 
secință a mediului in caro trăese—uşor vă puteţi face o idee 
de cele co aproape zilnic avem sub ochi. 

Trebuo să mai adaos, în intoresul chostiunii co no preo- 

cupă, următorul fapt : Mi s'a întâmplat—şi aceasta, nu ca un caz 
izolat—ca mama, pe care în repetate dăţi o chomasem la școală 
pentru a-i face cunoscut că copila ei nu învaţă sau se poar- 
tă râu, să-mi spua verde în ochi, întwun acces do desnădejde 

rău înţeleasă şi mai rău încă simțită : „Ce să-i fac? Ia; când 

s'a face mai mărişoară, voiu trimite-o și eu la burlaci; că 
doar nici acasă nu vrea să mă asculte și să muncească“.
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Ajunge.: Ancheta noastră, de și redusă la proporţii atât 
de mici, desvălue o stare întristătoare de depravare a unor 
anumite pături orășănești, deopravare ce se resfrânge fatal 
asupra generaţiei co se râdică, și în ultima analiză, şi asu- 
pra șeoaloi, care se vede paralizată în acţiunea ci educativă. 
“Câte ar inai scoate la iveală o anchetă largă, făcută cu sis- 
temă, așa cum v propuneam mai sus? 

Intru cât privește şcoala primară urbană—căci de dânsa 
ne-am ocupat acum—oa nu-și află scăparea decât sau în 
eliminarea, de altfel nelegală, a elementelor primejdioase con- 
şeolarilor, sau, mijloe de care nu se pot folosi șeoalelo rurale, 
în permularea lor la altă şcoală din localitate. Dar cu aceasta, 
de celo mai de multe ori, nu so ajunge la altă cova decât 
la transmiterea răului dintr'un loc în altul : nu sunt toemai 
dese cazurile de indroptare serioasă a unui copil stricat prin 
trecerea lui” în alt mediu. Tot la excludere e deci adevă- 
vata salvare a școalei. Dar cum rămâne atunci cu copi- 
lul astfel oxelus? 11 lăsăm pradă viciului și complectei de- 
“căderi morale ? Intrebaroa aceasta am mai pus-o, o pun din 
nou şi probabil că voiu mai puno-o pănă la sfârșitul acestor 
zânduri.



II. Termenii Problemei 

Să reducom problema la cea mai simplă expresie posibilă, 

Două dificultăţi stau faţă în faţă. 

Po do o parte școala publică—fio primară, fio socundară 

—nu-și poato îndeplini menirea întru cât nu dispune do mij- 

locul do a îndepărta din sânul ei olomentelo vătămătoare 

moralității școlarilor. 
Po de alta, toemai aceste elemente, având mai impori- 

oasă novoie de o îngrijire suflotească deosebită, atât în inte- 

rosul lor cât și al societăţii întregi, nu pot fi aruncate pe 

drumuri. - 

Aceștia, sunt termenii  problemoi. 

- A» însemna, că întund porți deschise, dacă aș căuta să 

dovodese că toată acţiunea șeoalei e paralizată prin prezența 

acolor școlari înrăutățiţi, al cărora contact numai viciază toată 

atmosfera morală 'a instituţiei. Ne ingrijim de programe al- 

cătuite cu chibzuinţă, de cărţi şcolare bino întocmite, do per- 

tecționarea motoadelor de predare, de reerutarea unui corp 

didactice la înălţimea misiunii, do localuri igienice și măreţe, 

do mobilier sistematic şi de matorial didactie poate chiar 

prea. costisitor—şi netăgăduit că "în toate aceste privinţi am 

realizat progrese însemnate—, dar co măsuri pozitie luat-am 

pentru vâdicarea nivelului moral al tineretului nostru ? Sunt 

şcolarii cuminţi şi nevinovaţi la adăpostul pildelor rele ? 'To- 

tuși răspunderea Statului în acoastă privinţă este maro: 

deschizând porţile șeoalelor, angajamentu-i tacit e nu numai 

do a lumina mintea copiilor, ci și de a.lo înnobila senti- 

mentele, de a lo îndrepta voinţa spre bino, do a contribui 

la: formarea caracterelor lor. „Nu ințolog învățământ, caro să 

nu fie educativ—vorba lui Horbart şi cugotul tuturor peda- 

gogilor de astăzi. Dar stăruiţi în credinţa—arhifalș vă asi- 

gur—că educaţia prin şcoală nu o do cât un visal 'cugotă-
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torilor do cabinet, o vorbă, deșartă aruncată în vânt? Fie! 
Dar recunoașteţi cel puţin că școala nu are dreptul să strice 
ceea co e bun în copil, că angajamentul tacit eo şi-l ia faţă 
do părinţi o măcar acesta: că va feri pe odrasla ce i so în- 
credințează de contagiuno morală, că va impiedeca de a ise 
împlânta sontimente josnice, do a i se îndrepta voința spre 
rău, de a i so perverti caractorul. Se ţine școala noastră ac- 
tuală barem do: această făgăduinţă negativă ? Cino ar putea-o 
afirma ? Câto familii, la noi, sunt cumplit de ingrijate, cind 
sosește momentul instalării copiilor la şcoală! Câte familii 
cu daro 'do mână fac și în zilele noastre, când avem şcoli 
fără asămănare suporioaro color din trecut, nu numai jertfa 
băncască, ccca co-i puțin lucru, dar și jertfa snfictoască, 
do a-și trimite copiii, do mici, în st ăinătate, despărțin- 
du-se po ani întrogi de tot co au mai scump po lume... 
Iși ealecă oare astfel po inimă taţii şi mamele din cauza, lip- 
surilor, de caro ar suferi învățătura dată în şcoalele noastre 
publico? Nu. Intrebaţi-i şi aproape toţi vă vor răspunde că 
teamă le o do contactul cel primejdios cu camarazi destrăbă- 
laţi, rău creseuţi și cu apucături vicioase. Na 

A! Dar veţi intimpina că nu șeoala o vinovată, că: o a- 
semenea dureroasă stare de lucruri e datorită tocmai lipsei 
do educaţie in imonsa majoritate a familiilor, că întinsele 
e rădăcina răului și că numai de acolo ar putoa porni ro- 
nașterea noastră morală. Așa o. Nu zic ba. Decât, în ve- 
dere că nici prin cele mai inaripato “ declamaţiuni no să 
transformăm starea sufletească a unei societăți întrun mo- 
ment dat, nici no să schimbăm felul doa fi al tuturor acelor 
faetori decizivi de otrăvire morală sistematică : politicianis- 
mul nostru, presa noastră, Lipsa noastră specifică de ori-ce ere- 
dință și ideal; să ne mărginim incumetarea la înlăturarea, 
cel puţin dintre zidurile șeoalei, a virusului corupţiunii. 

Ce facem în această privinţă ? Şcoala secundară dispune, 
do bine do rău, do un mijloc: eliminarea elementelor pri- 
mojdioase. Regulamentul școalelor secundare prevede, inti”a-- 
devăr, între ponalităţi, și acea a pelimindrii pe an an din şcoală 
şi din toate şcolile de acelaș fel din ţară“. E drept că prin a- 
ceastă măsură nu no alegem decât cu o curățire vremeluică. 
a atmosferei morale din școală: după un an do zile şcolarul 
exclus reapare în mijlocul camarazilor, poate amendat, proba-. 
bil însă perfecţionat în cele rele. Mai observați că vinovatul
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o exclus numai din școalele de acelaș fel și că prin: urmare 
el poate fi primit, fără nici o rezervă, în ori-co școală pu-. 
blică de alt fel. Elevul eliminat bunăoară din liceu, ca organi- 
zator al unei bande de spărgători, poate trece la o şcoală 
comercială, iar cel eliminat din seminar, ca având porniri 
sexuale denaturate, se poate aciua la o şcoală normală. Adică 
cum ? Șeolarul al căruia purtare a fost o cauză de scandal 
sau de perversiune pentru colegi la o școală de o anumită, 
categorie devine neprimejdios prin faptul că calcă pragul 
unei școli de altă categorie ? !' Dar tocmai fiindcă o asemenea 
presupunere este absurdă, rezultă pănă la evidență că preo- 
cuparea autorilor regulamentelor a fost numai pedepsirea ele- 
vului culpabil, iar nici decum: saltarea scolarilor de contactul 
cel rău. | a 

Oricum ar fi însă, avem, în școala secundară, putinţa 
eliminării, măcar vremelnice, a şcolarilor perverși. E cova*). 

Altfel stau insă lucrurile în școala primară. | 
Am afirmat de două ori pănă acum că, legalminte, un O 

copil nu poate fi îndepărtat din școala primară, ori cât de / 
vătămătoare ar fi, din punct do vedere moral, prezenţa-i în » 
mijlocul elevilor. 

Intr'adovăr, legea noastră asupra învățământului primar 
și normal-primar, stabilind principiul obligativităţii pentru _ 
români și, ea urmare, amendarea riguroasă a părinţilor ce. 
nu-și trimit copiiila școală, nu putea în acelaș timp consfinţi 
condemnarea unei anumite categorii de copii: la lipsă totală 
de ori-ce învățătură. Obligativitatea nu se împacă cu exelu- 
derea și ar fi neraţional pe deoparte să amendezi po părinţii 
recalcitranţi, pe do alta să exeluzi po copiii, ai cărora părinţi 
sunt doritori să so conformeze legii. De altfel, ori-ee şcoală. 

„sto, principial, un institut do educaţie, și de oare-co tocmai 
copiii cu rele apucături au mai multă nevoie do ea, îndepăr- 
tareo. lor constituo un non-sens, dacă nu te îngrijești îu alt: 
chip de a lor corectare. . 

De aceea nici nu se prevede nicăiuri în regulamentele 
pentru școalele primare pedeapsa excluderii; ea nu putea fi. 

  

%), Prin noul regulamental şcoalelor secundare din 1908, de care 

    
   

maveam cunoştinţă în momentul când scriam rândurile de mai sus, s'a în-.; IEC Sa . sI 3e . “ UN trodus eliminarea definitivă din toate şcoalele Statului, Za i N 
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prevăzută! fără a' se cădea într'o flagrantă contrazicere cu 

principiul fundamental al învățământului obligatoriu. 

Dispoziţiunoa din art. 2 din legea în vigoara că pror 

excluşi: din școalele publice copiii lipsiți cu desăvârşire de. înteli- 

genţă şi cei atinși de boale sau iufirmităţi care ar putea in- 

Huenţa în mod vătămător asupra celorlalți“ se referă, in- 

discutabil, la boale sau infirmităţi fizice, pentru vindecarea 

cărora avem spitale, iar nu la boalo sau infirmități de ordin 

moral, pentru. vindecarea cărora nu există, în ţara româ- 

nească, nici o instituţie do nici: un fel. 
Dacă însă coi din fruntea învățământului public ar în- 

țeloge un singur momont că o admisibilă, în prineipiu, în- 

depărtarea . din școala primară a copiilor rău nărăviţi, ar 

trebui s'o declare lămurit, înscriind, în regulamente, podeapsa 

excluderii. | Sa 

Astfel cel puţin s'ar limpezi chestiunea din punct do 

vedere legal. Apoi, prin înlăturarea elomentelor vătămătoaro 

întregii - rândueli şcolare şi distrugătoare a tot ce-i bun şi 

curat în: suflotele majorităţii elevilor, șeoala primară ar scăpa 

de principala cauză do stânjenire a acțiunii sale educative. 

Cu aceasta s'ar rezolva prima parte a problomoi. Partea. 

a doua ar rămânea însă întreagă în picioare: Co devin copiii 

goniţi do prin școli? Tocmai "po acești nenorociţi, cari au 

mnovoie do mai doaproapo îngrijire, îi părăsim, îi lăsăm în 

pătaia vântului şi la voia întâmplării ? a 

„Im starea actuală de lucruri: da. De acești oropsiţi de 

soartă, cu relo predispozițiuni moştenite, născuți şi crescuți 

in medii corupte, sociotatea românească actuală se leapădă 

cu desăvârșire. Pentru ci nici o incoreare de îndreptare, nici 

o compătimire, nici o salvare!



III, Insemnăjtatea şcoalelor. de indreptare i 

„A sosit momentul să arătăm însemnătatea instituţiei 
ce o propunem. : 

Toamă mi-i ca unora din cetitori să nu li se pară că 
se face proa maro caz de câţiva, copii strieați—vorba ceoa: 
„din ţânţar armăsar.“ So intățișoază ca oarecum indreptăţită | 
această rezervă prin faptul că sunt încă așa de multe de 
realizat în educaţia şi instrucţia noastră publică. Sar putea 
cu deosebire întimpina că nu ne ardo nouă de soarta color 
câţiva, rătăciţi într'o vreme când lipsurile privitoare la limi- 
narea masselor rurale sunt încă atât do mari, încât mavom 
decât „cam doi absolvenţi cu şcoală primară la 1000 de locuitori 1, 
Mulţi or fi gândind că faţă do starea înapoiată a învăţămân- 
tului primar rural și de numărul cumplit de mare de anal-! 
fabeţi, ori-ce chestiuni secundare trebue să amuţească. _ 

Să vedom dacă problema, râdicată de noi o într'adovăr—. 
de al doilea ordin. o 

Mai întiăiu, mica noastră anchetă a râdicat vălul înde- 
ajuns spre a ne încredința de starea îngrijitoaro de dezordine : 
morală, co so manifestează din ce în co mai mult la tinerii 
și copiii noștri. E 

Apoi, nu încape nici o îndoială că dintro acești tineri şi 
copii, fio ci școlari sau nu, so recrutează rău. fâcătotii -do 
„mâne. In zilele noastre, nici o ţară civilizată: sau po calea 
civilizațiunii nu rămâne nepăsătoare față do asemenea ole- 
mente menite a-i deveni vătămătoare. Vom vedea mai jos, 
când vom faco istoricul institutelor de îndreptare din Apus, 
câtă grijă pun societăţile moderne întru oprirea desvoltării 
germenelor răului, acolo unde încolțese. Nimeni nu crede as- 

  

1) Statistica învățământului „Primar rural și urban pe anul. şcolar 
1902—1903, 
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tăzi, ce o drept, în atotputernieia educaţiei şi că din ori-ce 
diavol de copil poţi scoate un îngor de băiat sau fată; dar 
nici nu susține nimoni că nu există putinţa de a readuce, 

printr'o îngrijire doosebită, sute și mii de suflete rătăcite pe 
calea binelui și a adevărului. Speranţa aceasta do îndreptare 
o avem și.față de oameni copţi la vrâstă, cu toate că ori-ce 
înrâurire asupra acestora o de tot anevoioasă: dovadă felul 
cum se organizează închisorile moderne, cum sc lucrează în- 

ivinsele, chipul cum sunt trataţi şi conduși criminalii de 
toate categoriile. Cuvântul de ordine, cu privire la condam- 
nați, oste pretutindenea, şi chiar și la noi: îndreptarea pi 
noratului. 

"Ciudat lucru ! Punom toată străduința ca să smulgom 
din ghiarele dosăvârşitei pierzări morale sufletele lui Cim- 

poeru, Mărunţelu, Popa, Zdrelea, Dascălu și ale tuturor asa- 

sinilor celor mai fioroși și nu facem nimic, dar absolut nimic, 
spre a depărta de pe povârnișul crimei suflotele încă plă- 
pânde, asupra cărora o inrâurire binefăcătoare e cu mult 
mai puţin anovoioașă. 

Tot atât do ciudat: Statul Român cheltuește peste 
1.000.000 do lei anual cu serviciul închisorilor, sumă co merge 

crescând din an în an 5), şi nu săsește nici un ban casă: 
„previe înmulțirea numărului oaspeţilor costisitoarelor sale in- 
stituto de-represiune, Iar acest număr se mărește: po când 

la A Ianuar 1893 se aflau 3699 do indivizi în închisorile 
noastre centrale, după 5 ani, la 1 Ianuar 1S98 găsim 4019 
arestaţi, doci se înregistrează un spor de 320; în aresturile . 
preventive, față de 1009 de indivizi aflători la 1 lanuar 1893 
găsim 1207 la 1 lanuar 1898, deci un spor de 1982. Spre 
a so avea clădiri potrivite bunei rânduoli în interior şi pazoi 
tuturor acestor musafiri fără voia lor, statul și judeţele chel- 
tuese milioane; numai închisoarea celulară de la Doftana, 
cu cele 397 celule alo sale, a costat rotunda sumă do 1.500.000 
lei, „ceea ce raportându-se la numărul celulelor, face pentru tn de- 

ținut aproape 3500 lei 43), 
Să nu-și închipucască cineva că le spun acostea cu 

1) Gr. 1. Dianu, Istoria Inchisorilor din România, Bucureşti 1900, 
pag. 115 şi urm. 

9), ' Ibidem. Tabelele statistice No. 1 și 2 de la finele volumului. 
3). Ibidem. Pag. 124 și nota de la pag. 127.
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gândul do a critică dărnicia cu caro so înzestrează stabili- 
montele menite a primi pe deliquenţii de toată mâna. De 
loc. Inchisoarea modernă nu mai e numai un loc de izolare 

- do societate şi de represiune, ci și de îndreptare; regimul 
dintr'insele trebue să aibă în vodore îngrijirea sufletului și 
cultivarea inimei ; prin organizarea sistematică a muncei și 
anexarea de ateliere, prin invăţarea astfel a unor meserii, 
prin deprinderea la economie și agonisirea unui mie capital 
cu care pleacă deţinutul după terminarea osândei, prin învă- 
ţătură de carte, printr”o serioasă pvaetică, religioasă, se tinde 
la moralizarea pănă și a color mai răi. Pe aiurea se mai pro- 
pun şi se încearcă și alte mijloace, precum predice și con- 
ferinţe, cărţi instructive puso la dispoziţia arestaţilor, pănă 
și roviste periodice serise anumo pentru ei. Aceste năzuinți 
moralizătoare nu pot avea decât deplina, aprobare a tuturor 
oamenilor do bine: sincera pocăință fio și a unei infime mi- 
norităţi din acei nenorociţi, reintoareerea câtorva măcar În 
sânul familiei și a societăţii cu hotărirea de a munci cinstit 
și de a fi oameni de treabă—răsplăteşte cu prisosinţă. jert- 
felo făcute. E 

- Ceea ce-i de neînțeles însă, este ca acelaș Stat, care se 
îngrijește atât do serios de buna stare materială şi morală 
a criminalilor săi, să so creadă scutit do ori-ce indatorire 
ocrotitoare cu privire la copiii şi tinerii cu rele porniri, cari 
ar putea fi încă lesne feriţi de a cădea în păcate. 

Adevărat e că Statul nostru ia sub oblăduirea sa astfel 
de tineri și copii, aceasta însă numai—după ce au păcătuit. L 

Condiţiunea sine qua-non, în lipsa căreia Statul Român 
nu înțelege să intervie in oducaţia acelora cari, de mici, dau 
somne vădito de perversitate, este : prealabila păcătuire gravă, 
prealabilul conflict cu codul penal. 

Poate să știe învățătorul, poate să ştie poliţia, poate 
să știe mahalaua întreagă sau satul tot: că cutare copil pă- 
şeşte po căile cele mai primejdioase, că aplecările sale îl due. 
spre delicte și crime, că tată-său e alcoolic şi ocnaș, că mă- 
să il dăscălește unde şi cum să fure, iar că ibovnicul ei îl 
stânge în bătăi că nu lucrează cu destulă râvnă şi dibăeie 
după dorinţele „familiei“ —in zădar ! Singura măsură 0—go- 
nirea-i din școală, dacă o școlar ; încolo se așteaptă desăvâr- 
șirea vocaţiunii.: Dacă va fi prins că face parte dintro bandă
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de pungași, sau punând la cale o daro de foc, sau spărgând, 
sau Încercând un asasinat, atunci numai, după judecată în 
regulă, .va avea Statul grijă și de ol.. Deschizându-i ușile 
penitenciarului, el iși ia acuma sareina do a amenda pe mi- 
cul criminal, când ar fi fost atât do firese să nu-l lase să 
ajungă pănă, aci. 

Do altfel, chipul cum Statul nostru iși indeplinește a- 
ceastă însărcinare și jertfele materiale co le faco pentru ace- 
laș seop sunt demno de toată lauda. 

„/ In Casa de educaţiune corecțională do la Mislea, într”a- 
'dovăr, casă pitorese situată în judoțul Prahova, şi caro pri- 

" moște po condamnaţii: minori, se lucrează cu seriozitate și 
sistomă, la îndreptarea morală a acostor nenorociţi. Din car- 

- tea citată a d-lui Gr. 1. Dianu, fost director general al închi- 
sorilor, precum și din Raportul său general „asupra închiso- 
rilor centrale și a aresturilor proventivo“ din 1903 vedem 
că singura închisoare înzestrată cu şcoală esto aceasta do la 
Mislea.  Locţiile so predau de către un institutor, numit în 
urma recomandaţiunii Ministerului instrucției publice, după 
programa șeoalelor primare urbano. Populaţia școlară a. fost 
de 145 elovi la finele anului școlar 1896 — 97 și de 138 la 
finele anului 1902—903. La sfârşitul fiecărui an, școlarii își 
depun. examenul, ca și la şcoalelele publice, şi cei cari s'au 
distins capătă premii în bani. Aceşti bani se depun, ca un 
capital al lor, la massa do rezervă, și nu li so dau decât 
când sunt puși în libertate :). Astfel dar Statul poartă de 
grijă ca minorii condamnaţi să nu fio lipsiţi de instrucțiune 
şi'să so doprindă eu cconomia, o pârghio însemnată: eduea- 
tivă. — Do practica și instrucțiunea religioasă a acelorași 
tineri și copii se ocupă un preot, anume rânduit pentru a- 
coasta. — La educaţia lor contribue indeosebi lucrul, atât în 
ateliere, cât şi la câmp. Inchisoarea do la Mislea posedă 
un atelier do strungăric, tâmplărie și sculptură, condus de 
un maestru. "În acest atelior toţi deținuții sunt puși să, 
înveţe un: meșteșug. „Mobilelo confecționate întrinsul au 
fost foarte mult apreciate atât la Expoziţiile din ţară obţi- 
nând medalii de aur, cât şi la Paris, în anul 1900, unde 

1) Gr. 1. Dianu, Istoria închisori!vr din România, pag. 9 
„Acelaz, Haport general asupra închisorilor centrale și aresturilor 

preventive Bucureşti 1903, pag. 39, -
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i s'a decernat medalia de aur pentru o Tâmplă, un Iconostas, 
un Citelnie și un Jâlţ episcopal, obiocto caro acum sunt a- 
şezate în biserica do la Mislea, afară do Jâlţul carea fost 
vândut la Paris și cumpărat ca un obioct de artă“ 1). Pentru 
munca câmpului servese 22 pogoane, iar, „po acest teren, im- 
părțit în mai multe secţiuni, s'au făcut diferite culturi de eo- 
reale, plante furagere, plante textile, grădinărio, pomologie 
etc“). La, dispoziţia deţinuţilor so află şi o bibliotecă, înzestrată 
cu tratate de agricultură, horticultură, apieultură, viticultură, 
scricicultură ' și altele, precum şi. cu reviste ca „Albina“ şi 
„Gazota Sătoanului“ 3). Inzestraroa stabilimentului cu o ca- 
pelă „construită din nou“, cu local de şcoală, infirmorie, baie 
Ş. a. 1), dovedeşte deasemenea solicitudinea pentru deţinuţii 
minori 5. a 

Am stăruit cu tot dinadinsul asupra acestor amănunte, 
culese din izvor oficial, pentru ca să se încredinţeze fic-eino 
câtă însemnătate se dă, și la noi, edueaţioi minorilor vino- 
vaţi de fapto ponale. Organizarea cu adevărat înțeleaptă a 
închisorii do la Mislea și lipsa de pareimonie cu privire la 
înzestrarea ci vădese năzuinţa inălțătoare de a-i corecta pe 
acești copii și de a-i reda societăţii, pe cât omenește cu pu- 
tinţă, cu mintea mai luminată și inima mai curață.: IE 

Cu atât mai surprinzetoare e nepăsarea Statului faţă de 
copiii cu porniri vădite spre! rău, copii așa ziși și „moral- 
minte abandonaţi“, fie că au fio că n'au familie, dar al că- 
rora cusur mai mare e că p'au săvârşit incă fapte de acelea, 
care li-ar da dreptul să între în penitenciar. E ca și când 
societatea ar căuta să li acea a înţelege: Voiţi voi'să benefi- 
ciaţi de o îngrijire - mai părintească, de instrucţiune, de in- 
vâțarea unei meserii—hai | grăbiți-vă şi vă manifestații prin 
fapte do natură a atrage trimiterea voastră în casa corecțională; 
întru cât vă veţi mărgini numai a umblahoinărind ŞI Corşe- 
torind, a chinui cu desfătare animale nevinovate, a sări gar- 

„-durilo grădinilor spro a fura fructe fără valoare, a arunca 

  

1) Raportul citat, pag. 31. 
2) Ibidem, pag. 24. ” 
3) Ibidem, pag. 29. 

- 4) Istoriă închisorilor, pag. 144. 
5) Regret că n'am la îndemână - rapoartele mai recente publicate, 

dacă nu mă înșel, de DIC. Rădulescu, actual conducător al închisorilor; 
bucuros m'aş fi servit de ele. Ă
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hoituri prin fântânile oamenilor și la alte nimicuri, simple 
contravenţii, do felul acesta—rămâneţi novredniei do îngriji- 
rea mea. Noroc că copilul o copil și nu înţelege acost graiu; 
altmintrelea sistemul nostru de a-l lăsa în voia soartei po 
col co încă nu-i vrednic de închisoare mai îndelungată ax consti- 
tui un adovărat îndemn la delict și crimă. 

L Cine poate socoti, o Doamne, câte fapte criminale ar 
vămânea nesăvârşite, dacă societatea sar îngriji, din vreme, 
de acești mici nenorociţi, luându-i în paza și căutarea ci.> 
Căci e doar mai ușor şi mai firesc să indrepți po cel co o 
numai pe cale do a groși, decât pe cel hârșit cu relele. Şi e 
de sigur mai maro meritul unei sociotăți card știe să prerie 
faptele rele, decât acela numai de a descoperi și pedepsi po. 
făptuitori, chiar dacă se încaarcă în urmă indreptarea lor. 

Această prevenire, prin ocrotirea copiilor aplecaţi spre. 
perversiune și, în consecinţă, prin micşorarea numărului rău- 
făcătorilor, este o înaltă indatorire socială. 

De fapt, numărul deliquenţilor minori este, la noi, în 
creștere. Do la 51 deţinuţi minori din anul 1893, ajuns-am, 
în anul 1902, la 296 :). Acest număr va spori mereu, în mod 
fatal, întru cât nici mila de micii oropsiți de soartă, nici cel 
mai elementar spirit de conservăre socială nu no va reaminti 
şi "n această privinţă, ca și ?n atâtea altele, că nu-i de ajuns 
să te intitulezi cu omfază „Belgia Orientului“ şi că n'ar strica 
întru nimica ca să și meriţi această pompoasă titulatură, po 
caro do altfel, de nu greșese, noi înși-ne ne-am acordat-o. 

Dovadă de progresul uimitor al minorilor noștri pe ca- 
lea crimei sunt cazurile co so află în cercetarea judecătorilor 
de instrucţie din Iași chiar în momentele, în care scriem aceste 
rânduri. S'a descoperit o bandă do 8 minori, printre caro și 
o fată, având în frunte un băiat do 15 ani și caro are laac- 
tivul său nu mai puţin decât 20 spargeri și tălhării. Cele 
mai multe hoţii ale bandei s'au săvârșit la magazia vămei 
Iași; dându-se peste depozitul asociaţici—un şanţ la margi- 
noa orașului—s'au găsit lăzi cu șoșoni, sute de obiccto do. 
argint, baloturi cu marfă, nonumărate servicii do masă ote. 

ete.—0O altă bandă, compusă tot din 8 minori, so indelotnicea 

1) Gr. L. Dianu, „Criminalitatea și cauzele ei în România“, București 

1905, pag. 31. !
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cu furturi do lemne. Câmpul do operaţio: depozitele do la 
Căile. Ferate. Sistematic . lipsiau cantităţi simţitoare din a- 
proapo fiecare. vagon încăreat cu acest combustibil și nu- 
mai în urma plângerilor repotate ale particularilor şi ale an- 
treprenorilor de lomno s'a pus mâna în sfârșit po micii tâl- 
hari, cari luni întregi oporaseră, fără, să fie supăraţi.—In fine 
tot acum se instrueşte fioroasa crimă din comuna Galata, 
unde sau găsit asasinați și mutilaţi în mod sălbatee un vior, 
novastă-sa și un copil al lor do 10 ani, îngrozitorii lor uci- 
gași fiind trei băeţandri în vrâstă de 15—18 anil | 
„. Hotărit mu. Soeiotatea nu poate rămânea nepăsătoare 
faţă de o asomenea stare do lucruri și trebue să recunoască 
că o bună parte din vină cade asupra ei ; indiferonța-i faţă 
de sutele și miile de copii cu apucături perverse, copii nco- 
erotiți de nimeni și lăsaţi do capul lor, are de urmare fatală 
înmulțirea răufăcătorilor şi nesiguranța bunurilor, ba şi 
a vieţei. 

In ultimele zile sa și produs, la noi, o mișcare în sen- 
sul apărării minorilor „moralminte abandonaţi“. Mișcarea e. 
îmbucurătoare şi datorim toată recunoștința acolora cari au 
provocat-o. Doamnele din înalta societate Bucureșteană, îm- 
pinso do compătimire faţă do aceşti copii nenorociţi—în ca- 
pitală mai numeroși decât aiurea—au luat nobila iniţiativă 
de a-i apăra și ajuta. Vorbose de Societatea de patronagiu 
din București. Din qările de samă de prin ziare văd că, printre 
alte scopuri, societatea își propune și infiltrarea in sufletul 
copiilor abandonaţi moralminte a noțiunii binelui, a cinstei și a 
îubirii de muncă“. In această fericită formulare so cuprinde 
tot co putem dori pentru salvarea, minorilor cu rele porniri; 
Rămâne numai să so chibzuească bine asupra, mijloacelor do * 
întrebuințat spro a se realiza nobila ţintă pusă inainte. * 

__„Infiltrarea în sufletul copiilor a noţiunii binelui, a cin- 
stei şi a iubirii de muncă“ nu se obține dintro zi în alta. 
Ea presupune o inrâurire de longiue haleine; ca insomnează, 
educația însă-și. Dacă este așa față do orice copil, apoi, când 
avem a face nu cu copii oarecari, ci eu copii „moralminte 
abandonaţi“, dintre cari coi:mai mulţi, fie din cauze eredi- 
tare, fie din pricina mediului dezastros în care ci sau trozit 
şi crese, so află, po povârnișul criminalității ; apoi, zic, acea 
pinfiltrare a noţiunii binelui, a cinstei și a iubirii de muncăe
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însemnează prefacereu, regenerarea, venaşterea unor suflete a- 
proapo perdute. Dar o asemenea înrâurire asupra unor ase- 
menca copii presupune o muncă și mai sistematică, şi mai 
îndelungată, și mai grea. O astfel .de lucrare nu so poate 
efoctua. decât în institute speciale ; «cestu-i rostul școalelor de 
îndreptare, Ar fi un câștig neasămuit de maro pentru cauza 

ce no preocupă, dacă societatea de patronagiu din Capitală 

şi-ar îndrepta o parte din filantropica-i activitate în această 
direcţie, jertfind pentru întemecrea deocamdată măcar a unui 
asemenea institut, ceva din veniturile sale. 

" Imi dau perfoct do bino samă că nu o tocmai ușor do 
obținut concursul marelui publice pentru o lueraro, ale cării 

roado nu se pot vedea imediat. Şi fireşte că trebue să treacă 
ani la mijloc, inainte do a se putea pipăi rezultatele bino- 
făcătoare alo șeoalelor de îndreptare. 

Cu toato acestea am optimismul de a-mi inchipui că nu 

va rămânea fără răsunet apelul co-l adresăm atât inimei cât 
și minţii tuturor oamenilor de bine: înimei, pentru că filan- 
tropul nu poate să nu compătimească legiunile de copii o- 
ropsiţi de soartă, copii cari ar putea fi reţinuţi, oerotiți fiind 
din vreme, „pe calea binelui, a cinstei şi a iubirii de muncă“; 
minții, pentru că ori-co om prevăzător va pricepe insemnă- 

tatea școalelor de indreptare pentru binelo obştese. Atât sen- 
timentul creștinese do iubire a aproapelui, de solidaritate socială, 
cât şi norma rigidă: „salus publica suprema lex esto“ duc la 
aceoași ţintă : grija celor mici cu relo apucături și creşterea 

lor în institute speciale. 

Optimismul meu se mai întemeoâză pe cova: pe faptul 
„că atâtorganele Statului—ale aceluiaș Stat caro în rezolvirea. 
problomei noastre nu s'a mișcat incă do loc—cât şi societa- 

tea, conduse fie do sentimente filantropice fio do înţeleaptă: 

prevedere, so întrec lucrând cu râvnă în nenumărate şi deo- 
sebito direcțiuni pentru generaţia co so râdică. Și dacă este 
aşa—și așa este, după cum voiu dovedi-o imediat—e cu no- 

“putinţă ca înta20 chestiune de așa covârșitoare insemnătate 

să rămân predicator în pustiu. 
Nu voiu stărui asupra grijei ce o poartă Statul nostru 

instruirii masselor poporului. Ori cât do mari ar fi lipsurile 
de care sufere încă invățământul nostru public, nu se poate 
tăgădui că şcoala a fost și e una din preocupările de căpetenie



27 

  

ale tuturor guvernelor co sau perindat la cârma, țărei. Bud- 
getul instrucţiunii :publico crește mereu și milioane şi iar 
milioane se cheltuese pentru ca școala să corespundă din 'ce 
în ce mai mult înaltei sale misiuni do a prepara, tinerile ge- 
nerațiuni pentru viaţă, ca oameni și cetățeni. Mai mult. In 
interesul bunei stări fizice și a vigoarei neamului se fac jortto 
insemnate pentru clădiri şcolare, in. caro sănătatea, copiilor 
să nu fie primejduită. Se iau apoi măsuri,'prin înfiinţare de 
cantine, ca copiii săracilor să capete măcar o dată pe zi, la- 
şcoală, o mâncare caldă şi substanţială : asomonea ospătăriii 
funcționează acuma in localităţi! nenumărate, la țară și "n 
orașe, spre cinstea autorităţilor şcolare superioare co au dat 
primul impuls și spre acea a mombrilo: corpului didactie: 
primar cari nu sau dat înlături şi contribuese la prevenirea 
decăderii fizico' provocate de lipsa de hrană sănătoasă mai 
cu samă în perioada do creștere a copiilor. Tot Statul, cw 
concursul comunelor, a întrodus sistemul coloniilor ' școlare de 
vacanță, mulțămită cărora mii do copii săraci, slăbiţi sau bol- 
năvicioși, so pot întrema în cursul lunilor de vară, - trimiși 
fiind, fără nici o plată din partea „părinţilor, la munte sau 
la mare; nici un oraş din ţară mar trobui să fie lipsit de 
această instituţie bine-făcătoare : țara are nevoio de oameni 
inainte de toate sănătoși și zdraveni | 

„- Caritatea publică nu se lasă mai pre jos întru ocrotirez. 
copiilor lipsiți de mijloace. 'N:am decât să amintese de So-— 
ciotăţile pontru învățătura poporului român din Iași şi Bu- 
cureșii, caro de zeci de ani dau gratuit haine şi rechizite 
școlare : copiilor meritoşi și săraci din școalele publice; de. 
minunatul Sanatoriu maritim de la 'Tekir-Ghiol, întomoiat 
de Eforia spitalelor civile din Capitală, în caro aşezământ 
sute do copii greu bolnavi iși găsose vindecarea ; de nume- 
roasele ajutoare acordate copiilor săraci de către autorităţilor 
judeţene și comunale din ţară ; de numărul din co în co mai 
însemnat do Societăţi de binefacere, precum : susmenţionate 
societate de pairoriagiu, societăţile „Caritatea“ și „Leagănul 
S-ta Maria“ din Iaşi, societatea „Sprijinul“, societatea „Cul- 
tura și Ajutorul femeci“ care, printre alte scopuri, aro şi pe 
acela de a înființă adăposturi pentru copiii lucrătoarelor, so- 
ciotatea „Tibişoiu“ și câte şi mai câte altelo din capitală și 
din toate unghiurile ţărei, sociotăţi, în care toate se oglin=
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dește sufletul larg și duios al fomeei române ;—pentru ca, să 
nu no rămâe nici cea mai mică, îndoială că pentru o cauză 
bună se găsesc în totdeauna inimi generoase. 

O categorie doosobită de desmoștoniţi ai soartei o acea 

a nenorotiților lipsiţi de unul din simţurile principale: a 
surdo-muțţilor și a orbilor. Pentru aceștia avem pe de o parte 

Orfelinatul de la Focșani—instituţie a Statului— mulţumită 
căruia indivizi, co ar rămânea numai 0 povoară pentru so- 
cietate, ajung în stare să-și agoniscască singuri, în mod ono- 
rabil, hrana de toate zilele, ba chiar—cum se întâmplă cu 
mulţi dintro orbi—să dovie elemente distinse şi foarte utile 
aceleiași societăţi ; pe de alta „Vatra luminoasă“, opera Aco- 

leia, în inima căroia -se resfrâng toate durerile și suferințele 
omenești. 

Nici soarta animalelor nu no lasă indiferenți. A fost 
de ajuns iniţiativa, câtorva, pentru ca mii de românce şi x0- 
mâni să îmbrățişeze cu toată căldura și această cauză. Astfel 
s'au întomoiat, luând un avânt demn de toată lauda, socie- 
tăţile pentru protecția animalelor. 

Ori încotro îţi arunei privirea, constaţi viile manifestări 
alo sentimentelor de simpatie generală, de compătimire şi 

îndurare. 

Intreb din nou: Oare numai copiii din năseare porniţi 
spre rău și acoia pe cari mediul îi împinge pe panta crimi- 
nalității, numai aceştia să n'aibă nici un titlu la ocrotire 
din partea societăţii ? Dar nu sunt tocmai ei cei mai orop- 

siți de soartă dintre toţi nenorociţii do po suprafaţa globu- 
„lui? Sunt ei de vină de cusururile sufletești moștenite de la 
părinţi sau ascendenți mai îndepărtați ? Sunt ei de vină dacă 

au crescut in împrejurări neprielnice, în neagră mizerie ma- 
torială şi morală, lipsiți de ori-co înrâurire sănătoasă, fără 
părinţi sau cu părinţi răi și ticăloși? E drept să-i tratăm cu 
ură și despreţ, în loc ca să revărsăm și asupra lor o parte 
din compătimirea cu care ușurăm durerile tuturo» colorlalte 
categorii de'ființi nenoroeite, pănă chiar și alo animalelor ? 

Să nu uităm că putinţa îndreptării, la copii cu deose- 
bire, nu o nici odată cu totul exclusă, nici atunci chiar când 
pornirea spre pervorsitato osto înăscută ; iar Că în cazurile, 
cu mult mai numeroase, în care răul n'a provenit din naș- 
tere, ci din mediul ambiant, îndreptarea e mai mult decât
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probabilă. Cumplită e de aceea răspunderea societăţii, care 
"lasă. să se peardă suflete ce ar fi putut fi salvate. 

E de înţeles ca asemenea copii să se bucure mai puţin 
decât alţii de compătimirea lumei. Purtarea și faptele lor nu: 
provoacă doar decât supărări și nemulțumiri. La alţii, pre- 
cum la orbi, surdo-muți, tâmpiţi ete., infirmitatea e atât de: 
evidentă, încât orice suflet milos e lesne înduioșat. Totuși. 
inimele cu adevărat generoase și minţile cu adovărat lumi- 
nate vor înţelege că și acei copii, cari ne înspăimântă prin. 
răutatea lor, nu-s decât niște infirmi—din punct de vedere 
moral — și că e o datorie pentru noi toţi do a le veni în a- 
jutor. Precum sărim ea să scăpăm pe cel co o gata să se 
înnece, tot așa să sărim ca să scăpăm po cel ce e gata să: 
so prăbușască in viciu și crimă, 

Dar nu numai iubirea creștinească a aproapelui, ori-care: 
ar fi el, no îndeamnă să nu-i lăsăm în părăsire pe acești: 
copii; ne mai îndeamnă la aceasta și propriul nostru interes, 
interesul sociotăţii. Fără intervenirea noastră din vreme, ci: 

măresc în mod fatal numărul elementelor periculoase ordinei 
publice, periculoaso avutului și vieţoi noastre. Acţiunea do: 
salvare, propusă do noi aici, este fără doar şi poate o operă: 

de folos intregului organism social. 
In rezumat, având în vedere: 
Că, starea de dezordine morală co so manifestează 'din 

ce în ce mai mult la tinerii și copiii noștri e din cole mai. 

îngrijitoare ; | 
Că, indreptarea copiilor, fie și a acelora cu apucăturile 

cele mai vicioase, prezintă în imensa majoritate a cazurilor 
mulţi sorți de izbândă ; ; . 

Că in această ară Românească, în care domneşte pă- 
nă'n prezent cea mai desăvârşită nepăsare față do aceşti co- 

pii, se încearcă totuși, în penitenciare, moralizarea pănă și a- 

criminalilor celor mai înrăiţi ; 
Că în acceași a noastră Țară minorii stricaţi bonoficiază. 

şi ei do toată solicitudinea, Statului, dându-li-se o educaţie: 
îngrijită şi sistematică, însă aceasta numai după ce au zenit: 
în atingere directă cu Codul penal, după judecată în regulă ; 

Că, totuși prevenirea faptelor penale prin îndreptarea din- 

vreme a copiilor porniţi spre rău este o datorie socială mai 
însemnată docât numai pedepsirea: făptuitorilor și incercarea. 

ulterioară a readuceorii lor pe calea binelui și a adovărului;
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„+ Că pontru ajutorarea tuturor celorlalte categorii de co- 
pii în suferință, pentru săraci, bolnavi, orbi, surdo-muţi ete., 

se'ntrec, lucrând cu toată râvna, atât Statul cât și caritatea 
publică ; _ 

„Că aplecările spre perversitate, provenind din cauze moş- 
tenite sau din atmosfera. viciată incunjurătoare, sunt adevă- 
rate înfirmități și că prin urmare copiii stăpâniţi de ele au 

acelaș drept la compătimirea noastră a tuturora, ca și toate 
celelalte categorii de copii oropsiţi do soartă; 

“Că pentru vindecarea unor asemonea infirmităţi do or- 

din moral se cere o luptă îndelungată și încordată, ce nu 
poate fi dusă cu izbândă decât în institute speciale de edu- 

caţio și departe de ori-co contact vătămător ; 
Că, în sfârșit, cel mai elementar spirit de conservare, 

tendința, firoască a ori-cărui organism social do a împuţina 
numărul răufăcătorilor şi de a mări numărul oamenilor de 
treabă și cinstiţi, duca la aceeași concluziuno: împedeearea, 
prin educație, a desvoltării relelor porniti ; 

„Fac apel la toţi oamenii de inimă și provăzători, la 

toţi, de sus până jos, do la Vlădică la opincă, să pue umă- 
zul la înfăptuirea institutelor de indreptare. 

Printrinscle mulți oameni meniţi de o sowtă crudă să în- 

funde pușcăriile pot deveni elemente folositoare societăţii. 

E mie câștigul oare ? |



IV. Istoricul școalelor de îndreptare din Apus 

Câteva dato istorice ne vor arăta calea co au urmat-o 

țărilo culte din Apus pontru combaterea demoralizării tine- 

rotului î). Nu voiu vorbi aci de măsurile legalo și adminis-. 

trativo luato în acest scop, ci de chipul cum sau dosvoltat 

treptat deosobitele institute de indreptare, căci acestea alcă-. 

tuese mijlocul do căpetenie întru oprirea, de pe povârnișul 

viciului, a copiilor inelinaţi spre rele. 
! 

Până po la sfârşitul veacului al 18-lea nu apar nicăiuri 

institute speciale de indreptare ; ele se confundă mai mult 

sau mai puțin cu orfolinatele. In acest stadiu se află Româ- 

nia încă astăzi: avom orfelinate, însă nu institute de în- 

droptare. Totuși, orfanii nu-s eo ipso și copii cu rele apucă- 

turi ; iar de copiii cu rele apucături, având părinţi, nu du-. 

1) La alcătuirea istoricului ce urmează m'am servit de următoarele 

lucrări: 1) Sehmid's Eneyelopădie des Erzichungswesens“, articolele : „Ret-" 

tungsanstalten“, „Ianhes Ilaus“ şi „UngerateneKinder“.—2) Sanders „lexicon 

der Piidagogik“, articolul „Rettungshiuser“.— 3) Buisson, „Dictionnaire de 

pedagogie“, 1-re Partie, articolele: „Amendement“, „Colonies agricoles de 

jeunes dâtenus“, „Enfance abandonnte ou coupable“, „Enfants moralement 

abandonnâs%, „Mettraş“, „Metz (de)*, „Orphelinat“, „Penitentiaires“, „Refomne 

(Ecoles de):.—4) Schumann „Geschichte der Piidagogik“. pag. 350.—5) J, Letin 

„Aus dem Kampfe um die Organisation der Zwangserziehungsanstalten“, în 

Revista „Paedagogium“ (Leipzig, Klinkhardt) anul 1886, pag. 214 și urm., 809 

și urm.— 6) Sachse, „Ueber Kinderverwahrlosung und IEnabenhorte“, în Re- 

vista „Paedagogium“ anul 1886, pas. 17 şi urm.—7) Ph. Brunner „Die Kin- 

de; der Armeni în Revista „Pacdagogisches Iahrbuch* (Wien, Manz'sche Buch- 

handlung) anul 1884, pag. 91 şi urm.—8) Dr. H. Fohring „Die industriellen 

Armenerziehungsanstalten în der Schweiz“, în Revista „Rheinische Bliitter“ 

Frankfurt a. M. anul 1883, pag. 231 și urm.—9) A. Pietzsch, „Die Erzichung 

sittlich gefiihrdăeter Kinder in Brăuusdorf“ în Revista „Pidagogische Stu- 

dien“ (Dresden, Bleyl und Xiimmerer), anul 1906, pag. 180 și urm.—10) 

"WW, Rein'a „Enoyclopiidisches THandbuch der Pidagogik“, articolul „Rettungs- 

anstalten“, o
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cem, din păcate, nici o lipsă. Evident deci că o principială 
doosebirea dintro aceste două feluri do instituții. Do aceea 

toemai s'a și stabilit, în Apus, diterenţiarea dintro ele, și a- 

ceasta încă de po la sfârșitul veacului al 18-lea. 
Primele încercări po acest tărâm, ca și pe atâtea altele, 

le-a făcut omul co nu poate fi niciodată îndestul slăvit de 
suflarea dăscăloască de pretutindenea : Pestalozzi. Nu în- 
văţător' căruia să nu-i fie cunoscute începuturile — de altfol 
nerouşito—do la Nouhof (1775) și Stanz (1799). 
In Germania — începem cu această ţară, de oarece aici. 

a propășit mai mult decât ori-unde aiurea instituția ce no 
ocupă—â, pornit acţiunea ocrotitoare in favoarea copiilor des- 
trăbălaţi și stricaţi din .mai multo unghiuri ale țărei aproape 
deodată, eu totul independente fiind unele de altele, la inco- 
put, doosebitele încercări. Aceloași novoi au împins la ace- 

leaşi soluţii, o 
Astfel la Woimar, po lă 1813, când mizeria poporului 

ajunso la culme din cauza pustiitorului. războiu cu Napoleon 
I, consilierul I. Falk întemeiă „Societatea amicilor celor ne- 
noxrociți“, cu scop de a veni în ajutorul copiilor săraci, inră- 
iți și rămași po drumuri. In scurtă vreme reuși să așeze în 
gazdă pe la meseriaşi şi ţărani vro 800 de asemenea copii 

părăsiţi, băoţi și feto; po la aceste gazdo alo lor, băoţii în- 

văţau o mesorio, fotelo gospodăria, cu toţii însă mai crau 

întruniţi în ficcare scară de către binefăcătorul lor pentru 

învățături religioase și morale. Opera lui Falk dispăru, co e 

drept, odată cu întomeetorul ci—el muri la 1826—, însă să- 

mânţa aruncată nu rămase fără .roade. Un număr do mici 

institute de indreptare propriu ziso—lucru co nu fusese încă 

realizat de numitul consilier din Woimar—apărură unul după 

altul atât în 'Turingia cât și în Silezia, sub înrâurirea ide- 

ilor acelui om de bine. Dintr'acoste institute, unele ființează 

și în zilele noastre. - 
Tot sub impresiunea mizeriei fără seamăn, rămaso po 

urma continuelor războaie, luă naștere casa do indreptare din 

mica localitate Beuggen, situată la oxtromitatea sudică a ma- 

rolui Ducat de Baden, la frontiera deci dintre Elveţia şi Gor- 

mania. Fundată de Chr. Zeller la 1820, ca există pănă astăzi, 

întroţinând în internatul său, do la întemeoro și pănă acum, 

anual câto 70 de copii abandonaţi, dintre cari 40 de băeţi şi
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30 do fete (mai mulţi nici nu încap în local). - Marea însem- 
nătate a acestei instituțiuni nu stă însă. atât în faptul că 
întinsa, și- au găsit adăpost și salvare, în cursul anilor, mii 

de copii nonorociţi, ci mai mult în înrâurirea co a avut- -0 
asupra creării multor alte institute de acelaș fel. “Intwadevăr, 

Zeller, care a stat in capul institului din Beuggen timp de 

40 de ani, a alipit pe lângă eu, chiar. de la: incoput, o şcoală 
normală de „învăţători pontru u sărăcime“, ai căreia; absolvenţi 

s'au răspândit apoi, ca niște adevăraţi apostoli, prin Ger- 

mania și chiar şi prin alte ţări, organizând și conducând 

nuoi institute do îndroptare, alcătuite după chipul celeia în 

caro ci iși căpătaseră învăţăturile şi ontusiasmul pontru ma- 

rea cauză a indreptării morale. a copiilor. din popor. 

Cam în acelaş timp și motivat de 'acceași tristă stare de 

lucruri pricinuită do furia războiului ce 'do abia contoniso, 

fundoază Gustav Verner în orașul -Reutlingen din . Wiirttom- 
berg o casă: do, indreptare precum și alte zece instituțiuni 
mai mici, ca Aliale, în deosebite localităţi din acelaş Regat; 

cam la 5000 de copii trecusoră, până la 1886, prin aceste 
institute Werneriene.—lIn afară do elo însă, sau mai creat în 
Wiirttemberg și alto numeroase institute, -așa încât, în 183], 

acest Rogat poseda 32 do case do coreoţio: cu: mâi .bine do 
4700 de copii internaţi în cole. 

Un institut de o însemnătate deosebită esto cel intemeiat 
lângă, Diisseldorf din Provineia Rhonani și anumo în localul 
unei foasto monăstiri la Diisselthal, la 1822, de doi fraţi, conții 

de: Recle cari, mişcaţi de mulțimea copiilor cerșotori, vaga- 

“bonzi: și furi, rămași po drumuri, din părinţi periţi în răz- 
boiu sau zăvoriţi. prin închisori, nu vedeau salvarea, decât 
tot în oducarea sistematică a acestor victime alo cumplitelor 
împrejurări. Această casă de îndreptare din Diisselthal, (care 
mai aro şi o filială) esto una din instituţiile cele mai mari 

și mai. bino înzestrate, do acest fel, din Germania. Mulţu- 
mită stărujnţelor: color doi întemoietori și ajutoarelor bănești 

co au știut sâ obţio pentru opera-le binofăcătoare, . această 

şcoală posedă acum 150 hectare do pământ: roditor și un capital 

băneşe destul do insemnat, are un budget anual do peste 

69.00) de mărci și întreţine peste 300 de copii (băcţi şi fete) 

cari capătă invățtura elementară și se -mai îndeletnicese cu. 

munca câmpului. și lucrul de mână. | 
3 
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La 1824 intemcează cunoscutul om do ştiinţă și pedagog 
Karl ton ' Raumer 0 casă do corecție la Niiruberg in Bavaria, 
punând-o sub conducerea unui tânăr format la institutul din 
Beuggen. În acelaș an își deschide porţile şcoala de corecție 
pentru fote din -Frlangeu (tot în Bavaria), pusă sub condu- 
cerea unei fomei devotate misiunii în urma celor văzute do 
dânsa la Diisselthal. Mai menţionăm aici, ca oxemplu înăl- 
țător, că lângă Strassburg din Alsacia un simplu meșteşugar, 
stolerul IVurtz, își jertfi avutul câștigat prin trudă şi muncă 
pentru fundarea unui mic institut de îndreptare (1895), 

Astfel vedem că, dacă cele d'intăiu încercări întru ocro- 
tirea copiilor moralminte abandonaţi şi închinaţi răului au 
văzut lumina zilei independent unele de altele, izvorite fiind 
din aceleași mizerii şi nevoi, în urmă însă fiecare din aceste 
fapte umanitare dădu naștere altora. E mângâetoaro această 
constatare a puterii co o are pilda cea bună. 

Do accea n'am nici o îndoială că, făcându-se și la noi 
un fericit inceput, bunul exemplu va prinde; și că publicul, 
astăzi încă aproape nepăsător faţă de numeroșii copii ce calcă 
din co în co mai strâmb, nu-și va refuza sprijinul spre a 
preface copii meniţi a deveni elemente periculoase în oameni 
cinstiți, muncitori și folositori obştiei. lar dacă vre-un cetitor 
și-ar zice că, slavă Domnului, împrejurările la, noi sunt al- 
tele, că nu suferim doar—acuma cel puţin—de cumplitele 
urmări alo vre-unui războiu crâncen și îndelungat; i-aș a-. 
trage luarea aminte asupra celor întâmplate nu mai departe 
decât în primăvara anului 1907, când nu şi-au putut iînde- . 
plini tunurile chemarea lor de a impiedeca prăbușirea întro- 
gului nostru edificiu social fără să lase, ca ultimă amintire 
a bubuitului lor, copii mulţi, foarte mulţi poate, fără tată și 
fără cămin... 

Dar să ne continuăm istoricul. Pe când toate institutele 
de. indreptare menţionate pănă acum so datoriau iniţiativei 
private, so intomeiă un asemenea așezământ în: Berlin, la 
1825, de către comună, după stăiuinţele ministrului do stat 
Rothor, care fundaso o sociotato de educaţie a copiilor moral- 
minte abondonaţi. Acest institut din Berlin, caro dispune azi 
de mijloace materiale insemnate, cuprindea, la 1386, 182 de 
copii interni (băeţi și fete), iar pănă la -1881 numărul elevilor, 
ce trecuseră prin școală, so râdica la 9600.. : 

9



35 

Ajungem acum la cca mai însemnată dintre toate in- 
stitutelo de. acest fel din intreaga Germanie, la așa numita 
„Rauhes Haus (casa aspră) de lângă Hamburg, fundată la 
1835, a cărei influență a fost hotăritoaro pentru tot ce s'a 
“mai realizat pe acest tărâm, de atunci, încoace, atât în Ger- 
mania, cât și dincolo do graniţele acestei ţări. No va fi de 
aceea îngăduit s să, no oprim aci cova mai mult. : 
| Mai întâiu, numele ne-ar. putea ușor induce în eroare. 

„Nu i se zico casa aspră ca aluzio la rigurozitatea disciplinei 
dintrinsa sau la natura copiilor destrăbălați ce-și găsesc aci 
regenerarea lor morală, ci pentru cuvântul că mica clădiro,; 
în caro institutul și-a început oxistenţa, purta din vremuri 
vechi, în gura poporului, numele de „Rauhes Haus“ sau, în' 
dialect, „Buges IIuus“, probabil fiind că „Puge“ fusoso numele 
celuia ce o clădise. A 

Mică era, intwadovăr, căsuţa cu acoperiş do paie cedată 
de un om de bine tânărului teolog £. 1. Wichern care , Îînsu- 
fleţit do cele făptuite de I. Falk la Weimar, de Zollor la 
Beuggen și de conții de Recko la Diisselthal, își. eroise i- 
dealul vieţei din creșterea religioasă și morală, în cinste şi 

“muncă, a copiilor cu apucături vicioase, fie ei orfani, fie a- 
vând familie rău pilduitoare. 

In acea câsuță, încunjurată de o grădină şi de o bucată 
de. pământ roditor, situată în satul Zorn la o oră do depăr- 
tare do Hamburg, se instală Wichern împreună cu maică-sa 
la 1 Nombre 1833 și curând după aceea și primi trei băoţi 
în gâzdă, cei dintăiu elovi ai școalei. Acesta fu modestul în- 
ceput al unei activităţi uriașe, co urma să se destașure cu 
vremea. 

Numărul copiilor crescu 1 repodo; chiar în anul următor: 
1834 se clădi o nouă casă, iar construcţiunilo. se tot înimul- 
țiră do aci inainte. 

Ceia co caracterizează organizarea lui Wichern o îm- 
părțirea copiilor în grupe mai miei, aproape de sine stătă-. 
toare și puse - sub o supraveghere. deosebită, grupe numite 
„familii“. Fiecare „familic*, compusă din cel mult 15 copii 
cu personalul supraveghetor cor espunzăior în fruntea căruia 
e un șef, ocupă o mică casă deosebită; separată do celelalte 
prin grădini și livezi. Șeful e un. „frate: i in familiile de băeţi, 
0' „soră în cele de fete. In capul instituţiei întregi stau
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„der Hausvater“ şi „die Hausmutter“, părinții, cari, timp do 
40 de ani de la întemeerea institutului, au fost Wichern în- 
su-și și cu maică-sa, iar de la 1873 încoace dir cctorii, cari 
Sau perindat, împreună cu soțiile lor. 

Astfel şeoala, din Horn nu seamănă nici pe do doparto 
cu tipul nostru de intornate, întocmite după sistemul francez, 
în caro'rânduiala o analoagă aceleia din căzărmi. Generală 
e, de altmintrelea, în Germania, tendinţa de a se organiza 
internatelo în așa chip, ca viața școlarilor dintr'insele să se 
apropie cât mai mult cu putinţă de traiul în familie, spre a 
se evita cu aceasta unele din marile noajunsuri combătuto 
cu vioiciuno de mulţi autori, protivnici hotăriţi ai acestor 
instituțiuni. 

Aproape în toate internaiele nemţești, po caro am avut 
prilejul să, le cercotez, am găsit introdus sistemul împărțirii 
şcolarilor în grupuri mici, do 4, S sau 19 inși, strâns legaţi 
prin viața lor în comun, fiecaro grupă alcătuită fiind din 
elevi do clase deosebite, având drept șef—numit, „inspeotort, 
pe alocurea „senior“—un clov din clasa cca mai superioară. 

Așa în străvechiul şi renumitul liceu elasie din Sehul- 
pforta de lângă Naumuburg (provincia Saxonia Prusiană), fundat 
încă de la 1540, fiecare grupă iși aro odaca sa do lucru deo- 
sebită ; în afară de oarelo do curs, de mâneare şi de dormit, 
când eci din grupă se află la un loc eu ceilalţi: şcolari —cu 
toato că chiar și ?n refeetoriu și ?n dormitor membrii ace- 
loași grupo so află puși în apropiere—incolo, pentru învățarea, 
lecţiilor și elaborarea lucrărilor în seris, pentru facerea co- 
respondenţei și cotirea privată, în carele libere și de rcerea- 
ție, elovii aceleași grupe își petrec viaţa în acea odae, propriul. 
lor cămin oarecum. Şetul este indatorat să ajute po camarazii 
săi inferiori la pregătirea lecţiilor, să-i povățuească și să-i 
supravogheze, având față do dircetor și de profesorii şcoalei 
—eari cu toții trăese în internat—răspundere morală cu pri- 
viro la progresul la invățătură şi purtarea! celor puși sub 
autoritatea lui. In schimb inferiorii datorese respectul cu- 
venit șefilor lor. Firește că atât directorul cât şi profesorii, 
mai cu samă col „de săptămână“, inspectează cât de des ca-. 
merele deosebitelor gripuri. Viaţa mai intimă do familie se 
mai realizează apoi și prin accea că fiecare elev mai aro. şi 
un tutore“ numit de director dintro profesorii licoului, în.
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„locuinţa particulară a căruia „pupilul“ o foarte adeseori re- 
ținut şi tratat intoemai ca un copil al familiei. : 

Acoeași rânduială la școalele normale (internate) din 
VVeissenfels şi Delitasch (tot în Saxonia prusiană) cu deosebire 

că, la aceasta din urmă, spre a se stabili legături şi mai 
strânse intre camarazii conlocuitori ai aceleași camere de lu- 
eru, fiecare grupă aro în grija ci o anume parto din grădina, 
cea maro a șeolii—hortieultura și pomicultura sunt întroduse 
peste tot în școalele normale din Prusia-—, și posedă, foișorul. 
i deosebit; iar rezultatul e pe de oparte întrecerea co so 
încinge între diferitele grupe întru obținerea florilor celor 
mai frumoase și a fructelor și legumelor celor, mai gustoase, 
pe de alta desvoltarea unor simţiminte durabile de prietenie 
între cei legaţi ani dearândul prin aspirații comune. 

In fino, în vestitele institute ale lui Franele din Halle 
acelaș lucru, dar încă și mai accentuat. In cele trei inter- 
nato deosebite co funcţionează aici, în mijlocul complexului 
uimitor do instituţiuni şcolare do toate gradele și categoriile, 
și anume în „Pidagogiuint, „ Pensionsanstalt* şi VVaisenhaus* 
(Orfelinat), găsim împărţirea internilor în grupuri, care însă 
n'au numai camera lor proprie do lucru, ca şi odaia lor deo- 
sebită de culcare. Numai la masă și ?n salole de curs, precum 
firește și în recreațiuni, seo adună, şcolarii la un loc, încolo 
fiecare grupă de 4, 8,12 sau 16 camarazi are la dispoziţia ej 
câte două camere, ducând astfel o viaţă în. comun și mai a- 
propiată de viaţa în familie. So'nţelege că nu lipsește su- 
praveghorea foarte de aproape, de câtre directori sau profesori, 
a grupurilor în aceste apartamente separate ale lor. : 

| Infiltrarea spiritului do familie se impunea eu nai multă 
tărie incă intro instituţie ca „Rauhes Haus“, adăpost tocmai 
al copiilor cari au avut nonorocul de a fi fost lipsiţi, pănă'n 
momentul intrării lor aici, de emoțiile. dulci și trainice 
ale vioţei familiare. A-i despăgubi pe acești copii nenorodiţi 
de lipsa de odinioară ora năzuința lui Wichorn şi do aceea 
gândul lui nu cra de a întemeia un penitenciar în caro co- 
piii au a-și sufori pedeapsa cuvenită pentru păcatele din trecut, 
ci un cămin părintese iortător pentru tot eo a, fost Şi în care 
noul intrat, sub o conducere blândă, dar hotărită, are a in- 
cepe o viaţă nouă de bune purtări, de muncă statornică şi 
de silinţă la învățătură, bucurăndu-se totodată de toate acele
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momente ncuitate ce numai un interior de familio însufle- 
țită do dragoste şi do încredere le poate procura. - 
“Fiecare grupă de aceea, de și face parte integrantă din 

întregul instituţiei, își aro interiorul său: cu totul deosebit. 
Câţiva fraţi, dintre care unul este șeful, și un număr res- 
trâns do copii alcătuese „familia, care-și are casa, grădina, 
masa, şi toată gospodăria proprie. In oarelo do lecţii, de lucru 
manual și de munca câmpului fiecare copil se duce - unde-l 
cheamă, datoria, întocmai aşa cum umblă la școală elevii noş- 
tri oxterni ;- încolo însă, cl își petrece viața în intimitatea 
„familiei“, în care bunătatea și iubirea so imperechează, cu se- 
riozitatea, la nevoio cu severitatea unei disciplini riguroase. 

Când instituţia din Horn ajunse la complecta oi des. 
voltare, ca număra șapte asemonca familii de băeţi și trei 
de fete, fiecare cu casa sa deosebită. 
„_Da"1859, Wichorn mai adăogi și un „Pensionat“ pentru 

băeţi porniţi spre rău din pături socialo mai-cu stare, do- 
ritoaro do a-i încredința instituţiei, fără a-i vedea totuși a-. 
mestecaţi cu copiii ceilalți. In: vederea instrucţiunii mai su- 
perioare liceale co se dă acestor elevi, se plătese pentru dânșii 
pensiuni destul do insemnate. Acest internat primește azi la 
100 do elevi, veniţi nu numai din Germania, ci şi din Anglia, 
Norvegia, Rusia şi America. Pensionatul se află sub condu- 
cerea directorului întregii instituțiuni, iar „fraţii“ alcătuitori 
ai „familiei“ sunt tineri cu titluri academice. 

Am văzut că acţiunea hotăritoaro în intregul organism 
“din „Rauhes Haus“ o au „frații“ şi „surorile“. Cum so ro- 
erutează aceștia și do undo-și au aptitudinile necesare? Cu 
aceasta vonim la o doua notă cu totul caracteristică a acti- 
vității lui Vichern, la întemeorea, chiar din primii ani ai 
așezării sale în satul Horn, a institutului menit să servească 
de seminar pentru „misiunea interioară“, Acei sau format a- 
jutoarele directorului în conducerea „familiilor, toţi cei insăr- 
cinaţi cu predarea obiectelor do studiu şi cu conducerea lu- 
erărilor agricole și manuale, precum și tinerii cari sau răs- . 
pândit în uimă prin lume pentru a organiza şi conduce insti- 
tute nouă do corecție. ! 

“ Sominariul pentru „misiunea interioară“, numit în curând 
„institutul fraţilor“ (Briideranstalt) ţintea insă mult mai de- 
parte. După cum. Biserica protestantă, ca şi cea - catolică;
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împrăștie pănă astăzi „misionarie prin toate continentele spre 
a propovădui Evanghelia păgânilor! de toate rasele și nea- 
Imurile și a-i aduce la creștinism, tot așa „fraţii misiunii in- 
terno“ aveau .chemarea să se răspândească în toato acele 
pături din ţară, în care domneşte mizeria, necredința și vi- 
ciul, spre a. mângăia suflotele și. alo innălța. Această acţiune, 
pornită dintrun adâne simțimânt religios, avu darul do a a-: 
duna în jurul lui YVichern sute de tineri însufeţiţi de idea- 
lu! renașterii morale a mulţimei în suferință. Nu numai spre 
a întemeia școli do îndreptare a copiilor fâră căpătăiu, ci spre 
a îngriji de orfani, do copiii slabi de minte, do muncitori fără 
lucru, de săraci, do bolnavi, de ori-co categorie de nenorociţi, 
„fraţii din „Rauhos Haus“ se duc ori unde-i trimite capul 
instituţiei, lucrează după instrucţiunile acostuia, referă de 
izbăuzile, sau nesuccesele lor și rămân astfel în log gătură ne- 
întrer uptă cu instituția-mumă. Uimitoare sunt rezultatele co . 
se pot obține când acţiunile îs pornite dintrun simțimâat 
puternic, cum în cazul do faţă a fost cel religios. De sigur 
că un simțimânt tot atât do puternie de solidaritate socială 
și de iubire sinceră pentru cei oropsiţi do soartă ar, putea 
ușură multe din durerile neamului. | 

" Inrâurirea lui „Rauhos Haus“ asupra, institutelor simi- 
lare și 'ătâtor altor așezăminte filantropico şi marele său ja 
nume se datorește mai cu-samă acestei „Briider anstălte. A 
vând a ne mărgini însă aci numai la impulzul dat" statal 
telor de. „îndreptare, vom înregistra sumar efectele iniţiativei 

„lui Wichern în această privinţă. 
„In Germania însă-și, urmarea, fu înfiinţarea, de la 1840 
încoace, a unui număr din co în ee mai însemnat; de asemo- 
nea aşezăminte, numite peste tot „Pettung gshăuser“ s sau „Ret- 
tungsaustalten (case sau institute 'de salvare). In fruntea celor 
mai multe dintrinsele găsim „fraţi“ chemaţi din „Rauhes 
Haus și do aceea după, felul do organizare a acestei institu: 
țiuni se închipui, mai în toate, aceeași împărţire în „familie; , 
aceeași viaţă intoină a copiilor, precum şi acelaş sistem do a 
se forma „fraţi“ destoinici și cu râvnă pentru misiuno. După 
o statistică din 1886, ființau în acel an în statele imperiului 
german 291 case de îndreptare cu un total de aproape 11000 
de elevi, iar “numărul copiilor primiţi intrinsele .do la înto- 
moerea fcăreia şi până” n acel a an se râdiea la 57. 0V0. „Rauhes



40 

  

Haus, în deosebi, figurează în aceoași: statistică cu peste 
- 200 de elevi, numărul color trecuţi prin institut fiind de 1734. 
Nu sor fi îndroptat de sigur toţi copiii aceștia, dar mii și 
mii cari, in loc să se afundo din cs în co mai adâne în pră- pastia viciului, au învăţat a-și agonisi pânea prin muncă și 

„a duce o viaţă cinstită, sunt o mărturie vie de însemnătatea 
chemării institutelor do îndreptare. 

Statistica mai rocontă (din 1897), publicată de comitetul 
contial al misiunii interne, arată că numărul caselor do în- 
dreptare ovangelico din Germania, s'a râdicat pănă la 342, to- 
talul lor, adăogându-so și celo do confesiune catolică, fiind 
astăzi cam de .400.— i ă 
„Buna pildă dată de „Rauhes Haus“, trecu departe dincolo 

de hotarele Germaniei. | 
„Astfel sistomul lui Wichern, cu oareși-care modificări 

totuși, fu introdus în Franța do către de Metz, intemeetorul 
coloniei agricole din satul, Mettray. de lângă 'Tours. 

„ Intr'adovăr, acest magistrat şi filantrop, însărcinat fiind 
do guvernul francez, în anul .1838, să studieze la faţa locului 
sistomele penitonciare introduse pentru minori in deosebite 
țări, după ce vizitase Statole-Unite din America, apoi Anglia, 

" Belgia și Olanda, se opri şi la institutul lui Wichern, alo 
căruia idoi conducătoare el şi lo însuși. 

„La Hamburg, zice el, am descoperit soluția chestiei, 
ce am fost însărcinat s?o studioz... Vederea așezământului din 
Horn și cercetarea cu luare aminte a minunatelor rezultata 
obținute de această instituție no luminară pe deplin și în 
mințile noastre nu rămase nici o îndoială asupra cficacităţii 
principiului călăuzitor al organizaţiei sale. Impărțirea în fa- 
anilii ne pare că trebue să fie principiul fundamental în ori-ce co- 

“donie penitenciară și reformătoarei. Aiurea scrie: „Familia e 
marele agent moralizator al genului omenese. Fiecare dintre 
noi e intru câtva imaginea mediului, în care şi-a petrecut 
primii ani ai vioţoi sale. Familia nimiceşte moralitatea sau 
o. inviorează. Năzuinţa noastră este do a refaco copiilor noş- 
iri o constituție morală și de a înlocui familia ce i-a nenorocit 
printr'o familie care să-i saleezet, Do şi om do legi, părerea lui 
de Motz era că nu prin represiune numai, prin frica pedep- 
soi și inchisoare, so poate îndrepta un copil, ci mai mult 
prin oducaţie' sistematică, câro să tindă la regonerarea mo-
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rală a vinovatului. Călăuzit do asemenea idei, el se notări 
să-și consacre viața crcării unei colonii agricole menite să 
primească întrinsa minori trimiși prin sentință judecătorească 
intro casă do corecție. i 
„Aceasta e geneza, instituţiei din Mettray, întemeiate în 

1839, și rămase sub direcţiunea lui de Metz pănă la 1873, 
când acasta își dădu obştescul sfârşit. O intăio deosebire din- 
tro această, colonio și „Rauhes Haus o că la Mettray so pri- 
mese, in principiu, copii cu cari tribunalele au şi avut a face, 
po când institutele do îndreptare din Germania sunt deschise 
tuturor copiilor aplecaţi spre rău, indiferent dacă au fost sau 
nu în coliziune cu dispoziţiunile codului ponal. Apoi, orga- 
nizarea în „familii“ so depărtează do cea întrodusă do Wichern 
prin aceea că fiecare „familic“ din Mettray, având casa şi 
gospodăria ci deosebită, cuprinde câto 40 de copii, coca c6 
face că în locul intimolor Jegături dintre conlocuitorii aceluiaș 

„pavilion, s'a introdus, în înod firose, o disciplină mai soldă- 
țeoască. In capul familici o un șef, ajutat do un sub-șef şi do 
doi „fraţi“ aleși dintre copiii mai cuminţi. 'Ținuta militară 

"și desvoltarea sentimentului do onoare caracterizează viața 
colonilor din Meottray. Cea mai aspră pedeapsă de aci e re- 
integrarea intro colonie corecțională propriu zisă. Color eşiţi 
nu li e ruşine da troceroa lor prin această instituţie ; oi.ră- 
mân în legătură cu ea şi sub supravegherea 'unci sociotăţi 
de patronagiu, care cu -interes urmărește paşii lor în  deose- 
bitele earioro co și le-au ales ; după doi ani de bună purtare 
în lume, ci obţin un inel cu inscripţia: »Loyaut6 passe tout“ 
şi fără sfială so intitulează singuii : „colous de. Mettray€, -,. 
“Po lângă instrueţiunea primară elementară, gimnastică 

și exerciții militare, ocupaţia . de căpstonio a colonilor e a- 
gricultura ; totuși se învaţă și diforito meserii, precum : stole- 

„ia, tâmplăvia, ferăria, petrăria, cizmăria, eroitoria, pităria ş. a, 
Numărul colonilor o acuma de peste 800, împărţiţi în 

mai bine do 20 do. familii. e 
Colonia intreagă se află în câmp deschis, fără ziduri şi 

ingrădiri în jurul pavilioanelor. „Cum do nu fugiţi do aici 2% 
întrebă un vizitator pe un băioţel.— ,Nu-s' zidurie răspunse 
acesta. Și adevărat că ovadări mai n'au.avuţ loc, do când 
ființează instituţia. i ce 

Rozultatele obținute sunt din cele mai satisfăcătoare :
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pe când proporţia recidivelor tinerilor deţinuţi era în Franţa 
de 75 “|, ea so.reduce acuma, pentru Mottray, la 4 “le. Cei 
mai numeroși dintre coloni an dovenit agricultori, alții sunt 
meseriași, soldaţi, marinari ; sunt și ofiţeri și oameni deco- 
raţi cu Legiunea de onoare printre vechii oaspeţi ai coloniei. 

„Dacă Mottray a împrumutat multo de la „Rauhes Haus, 
la rândul ci a servit de model multor “colonii agricole înto- 
meiate in urmă nu numai în Franţa (pesto 80), ci şi ?n Anglia, 
Belgia, Holanda, Germania şi America. 

Mai e do notat că de Metz întemoiă, pe lângă colonia 
agricolă, şi o instituţie analoagă „pensionatului“ - din ,Rauhes 
Haus“ -pontru corectarea tinerilor din familii bogate, însti- 
tuție. asupra căroia ne dă informaţiuni precizo . Vuibert în 
„Aunuaire de la jeunesse“, anul 1896. Organizarea acestei școli 
pentru. copii nedisciplinaţi, numite „Maison paternelle de Meltray“ 
e cu totul alta de cât acoa a colonii. Separată cu desăvâr- 
şire. do restul instituţiei, ca primeşte pe băoţii violenţi sau 
leneși sau desfrânaţi, pe cari părinții i-i ineredinţează spre 
indreptare. Sistemul adoptat e acel al izolării. Această izo- 
lare nu însemnează însă singurătate : ovarele consacrate lec- 
țiilor, meditaţiilor, plimbărilor sunt așa de numeroase incât 
elovii mai nu stau singuri. Intro dânșii, elevii nau absolut 
nici 'un contact, 'ei nici nu se zăresc nici odată. De mai multe 
ori s'a întâmplat ca fraţi intornaţi în celule vecine să nu 
știe nimie unul de prezonţa celuilalt. Invăţământul, pentru 
care instituțiunea aro profesori speciali de toate materiile ce 
se'nvaţă în licou, precum și do pictură, serimă ete., esto in- 

-dividual. Plimbarea zilnică și-o face ficearo elev însoţit fiind 
de un profesor; dispoziţiuni sunt luate ca, nici cu prilejul 
acesta, întâlniri să nu poată avea loc. Nici la slujba biseri- 
cească, de și asistă cu toţii, elovii nu so.pot vedea. 

Cu sistomul acosta, față do caro ar fi de făcut rezerve 
serioase, se țintește la înlăturarea ori-cârii înrâuriri vătămă: 
toare, la putinţa do a studia caracterelo și de a ţinea samă 
de ele în luarea do măsuri disciplinare adaptate diferitelor indi- 
vidualități, și mai cu samă la păstrarea celui mai strict so- 
cret asupra intornării elevului. Acest soeret o în intoresul 
viitorului elovilor şi cerut de părinți, de oarece, ori-cât de 
„nedesciplinaţi ar fi, băoţii pot eși amendaţi din Mettray și 
în urmă ocupa în lumo situaţia inaltă la care sunt chemaţi
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prin poziţiunea familici lor. Trecerea prin Mettray ar putea constitui însă o pată. De aci misterul, care mergo aşa de departe încât li so dă elovilor, la intrarea lor în internat, un numo de botez și un număr matricular, numele lor âc familio ră- mănând cunoscute numai directorului ; nici în scripte nu se găsesc urme materiale, cu care să se dovedească cine anume au fost elevii interni. Neajunsurile sistemului celular se mie- şorează simţitor prin faptul că o intotdeauna do scurtă du- rată reținerea unui elev în acest institut de corecție. 
„ Organizarea fiind costisitoare, se plătește, de elev, 9250 lei pe lună pentru clasele primare și primole clase secundare și 300 lei pe lună pentru clașelo superioare de liceu. 

Piină la 1896 trecuseră mai bine de 2000 copii sau tineri prin „casa părintească“ din Mettray și 'se asigură că mai toţi au oșit amondaţi și cu o amintire chiar 'duioasă de tim- pul petrecut intinsa. Unii 'elovi au: cerut chiar rointegrarea lor pentru câteva luni, ca'să se pregătească aci mai cu :te- __meiu pentru examenele ce aveau de depus.— 
in beţia existau, pănă la 1839, case de corecție în nu- măr de 9. In acel an se intemeiă un al zecelea institut, la Băchtelen lângă orașul Berna, pus:sub conducerea unui „frate“ venit din. „Rauhes Haus“; acestui institut, organizat în fa- 

milii şi prevăzut cu un seminar pentru formare de „fraţie, 
i se datorește crearea a altor 12 aşezăminte de acelaș fel. 
La 1878 mica Elveţie număra în total 59 case do îndreptare 
cu 2400 de copii.— a 

Tot după modelul lui „Rauhes Haus se organizară nu- 
meroase caso. do corecție din Sredia, din Prozinciile Baltice ale Rusiei și chiar din Statele- Unite ale Americei.— - 

Cu totul altul este chipul cum s'au constituit institutele de indreptare din Belgia, numite aici școli de veformă. Pe când toate așezămintele, trecute de noi pănă acum în revistă, au 
fost pornite din iniţiativă privată şi susținute din. fonduri 
particulare—cu singura escepție a școalei comunale de sal- 
vare din Berlin :)—;in Belgia, Statul luă asupră-şi grija tu- turor copiilor porniţi po căi rătăcite. Prin legea do la 3 April 
1848 so inființară; două şcoli de reformă, una pentuu băeţi la Ruysselede, alta pentru fete la Beernem. Intr'insele se internează! 
a 
1)! Vezi pag. 34,
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copiii neglijaţi. de părinţi, "cei prinşi cerșind sau vagabon- 

dând, adecă toţi aceia cari fac parte din Peifance abandonnde“ 
în opoziţie cu „Venfance coupaule“, pentru caro din urmă e- 
xistă alto . institute, analoage penitenciarului nostru de la 
Mislea. Școala din Ruysselede posedă un teren de pesto 150 
ha., o formă model, o secţiune pontiu învățăcei de marină, 

„precum și ateliere de stolorie, ferărie, cizmărie, croitorie, le- 

gătorio de cărţi ş. a., în caro copiii au prilejul să se deprindă 

și cu meserii potrivite aptitudinilor lor. La Beernem, fetele 
învaţă gospodăria, lingeria, er oituria, spălătoria, lucrarea dan- 
ielelor ete. 

Rogimul introdus în azilul din Ruy sselede, care poate 
cuprinde până la o mie de elevi, e absolut milittrese. Băeţii, 
împărțiți în diviziuni, brigăzi, secțiuni, sunt supuşi unui re- 
gulameni, interior de v stricteță și soveritato exemplară. A- 

cest sistem e diametral. opus celui din „Rettungsanstalton“ 
din Germania, dar so deosebește mult și do sistemul adoptat 
de de Ile!z în Franţa, unde sa menţinut, în principiu, gru- 

parea copiilor pe „familii. 
Din toate ţările au vonit să cerceteze aceste două şcoli 

do reformă bărbații preocupaţi de problema îndreptării tine- 
xetului criminal sau pe cale de criminalitate. Po cât o de 
prețuit do unia sistemul strict militar introdus în ele, po atât 
e de hulit de alţii. Disenţiuni aprinse pro și contra. O lume 
împărțită în două lagăre: în admiratori și despreţuitori. In 

Germania, in deosebi, sa incins o luptă ce durează pănă azi 
cu- privire la cele două sisteme do educaţie a cvpiilor şi ti- 

nerilor rău nărăviți: al blândeţei părintești și al disci- 

plinei militare. In genere, susținători ai sistemului d'intăiu 
sunt pedagogii şi învățătorii de toate gradele, iar ai celui 

belgian juriștii și dintro aceștia mai cu samă criminaliștii. 

De repetate ori a fost această chestiune subiectul unor des- 
bateri infocate in congresele germane pentru organizarea în- 

chisorilor şi tratamentul răufăcătorilor. S'a desvoltat şi o 

întreagă literatură, în care lucrarea Ini Oether „Ueber Erzie- 

hungsanstalten fir verwahrloste Kinder“ ocupă un loc de frunte. 
Intrunul din congrese s'a dat lupta între insu-și direc- 

torul lui „Rauhes Iaus*, chemat să-și arate părerile, şi ju- 
riștii, partizani hotăriţi ai sistemului din Ruysselede. 

Spre deplina lămurire a celor două concepţiuni voiu
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arăta în scurt propunerile de căpetenie și motivările lor, așa. 
cum au fost prezentate do antagoniști. . - a 

Reprezentatul lui „Rauhes Flaus« propune: Nici o şcoală 
de îndreptare să nu cuprindă mai mult do 200-—950 ae copii, 
aceasta in interesul posibilităţii de a ținea samă, in educaţia 
lor, do individualitatea fiecăruia. Dacă nu core -un nurnăr 
mai redus de copii, aceasta o faco pentru următoarele eu- 
vinte: a) Pentru că e greu de găsit directori numeroși bine 
pregătiți pontru misiune; b) Pontru că institutele mici și 
mai multe la număr atrag cheltueli prea mari do instalare 
și întreţinere; e) Pentru că numai în institutele mai mari sc 
pot introduce și meserii numeroase, așa ca ficeare elev să aibă, 
putinţa de a-și alege meseria mai potrivită aptitudinilor sale. 
Copiii au a fi împărţiţi în grupe—familii—de câie 20—95 inşi 
cel mult; fie-care familie, 'cu un ;frato: în capul ci, aro a. 
avea locuinţa cu totul deosebită. E 

Iar motivarea: E do dorit ca un institut de educaţie să 
„nu. aibă o extensiune mai maro decât cca propusă, do oare- 
ce de altfel ar necesita, 0 severă organizare militară, cu .re-. 
gulamentarea pănă ?n amănunte a tuturor mișcărilor elevilor. 
Fireşte. că oxereiţii militare sunt cu totul la locul lor în aso- 
menca institute. In acceaşi-măsură insă, în care regulamen- 
tele hotărese asupra celor mai  neinsemnato dintre mişcările 
copiilor, se oprește ori-ce manitestare spontană suflotească, 
așa, cum s'ar ivi, do altfel, in raporturile elevului cu superi-: 
orii şi'n jocurile lui cu camarazii. Cu regimul strict miliţar 
se exclude posibilitatea unci tratări individuale a copilului și 
a unci cducațiuni ţintina:să-l formeze așa fel ca să poată 
trăi in lume ca om liber şi do sine stătător ; regimul acesta; 
ii ține, co:e drept, în frâu po. copii, lo poate desvolta unile: 
însuşiri ca ambiția, amorul propriu, poate vanitatea—ceca.-co' 
o mai puțin bine—, dar nu-i dosbară do relele lor porniri, 
nici nu lasă să incolţească germenii buni, existenţi adeseori 
şin naturelo în aparenţă cele mai ruealeitrante,.. Copiii ace-: 

de iubire, do voioșie și do libertate. 

ştia, ca și toți ceilalţi, ar trebui să trăcaseă înti”o atmosferă. 

Părerea opusă a juriștilor: Sistemul grupării clovilor în 
familii conduse de „fraţi“ —sistom “adoptat do preferinţă în: 
Gormania—treobuo inlocuit prin cel militar cu disciplină, - se- 
veră și împărţirea elovilor in divizii și 'subdivizii-puse' sub.
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autoritatea unor supraveghetori gradaţi. Numărul elevilor 
unui institut să nu treacă de 600. a 

„Motivarea: Sistemul grupării pe familii e artificial, fără, 
bază reală. Numărul de 20—25 de copii e nefiresc întu”o fa- 
milie şi nu se întâlnește în viaţă. Apoi lipsește mama, iar 
această lipsă e fundamentală, căci mama reprezintă, în edu- 
caţio, principiul. iubirii, iar familia so întemeiază tocmai pe 
acest principiu. -Jipsește de altfel și tata, principiul disei- 
plinei și al sovorităţii în familio. Amândoi sunt înlocuiţi 
printiun „frate“ mai mare. Intun asemenea, frate însă nu 
se poate întrupa o familie și deci intreaga organizare e ab- 
solut artificială. | | 

In vederea mai cu samă a felului do copii adunaţi în 
şeoalele de îndreptare, o riguroasă disciplină militară o de 
preferat sentimentalismului factieo din astfel de familii arti- 

“ficiale conduse de fraţi. In favoarea acestui sistom vorbese 
rezultatele strălucite obținute în institutul, ce poate servi de 
model, din Ruysselede în Belgia. Aci copiii au cu mult mai | 
mult prilejul de a se oţeli pentru greaua viaţă do muncă ce-i 
așteaptă la cșirea din şcoala do reformă, aci capătă ci mai 
multă oxperiență și mai multă încredere în propriile lor 
puteri. - 

Aceste mult preţuito rezultate alo sistemului belgian 
însă au fost firește viu contestate de cătră partizanii convinși 
ai sistemului părintose din „Rauhes Haus, cari partizani au 
susținut și susțin încă şi astăzi că, cu organizarea aspră mi- 
litărească, li so suprimă elevilor toato bucuriile și plăcerilo 
tinereţei, că copiii nu se îndreaptă, ci capătă numai o spoială 
ce nu corespunde adevăratei lor firi suiletești rămase cu relele 

“porniri de mai înainte, că în fino ci astfel nu dovin oa- 
meni de sine stătători, ci simple mașini cuvântătoare. 

Faţă do: acesto două concepţiuni extreme şi de lupta a- 
prigă intru susţinerea și combaterea fiecăreia din ele, e de: 
recunoscut că sistemul care a știut să întrunească părțile bune 
și să înlăture neajunsurile amândurora esto cel adoptat de 
de Metz pentru colonia sa agricolă de la AMeitray. Organizarea-i 
apropiată de cea familiară din „Bauhes I/aus*, atenuată însă 
printi”o disciplină mai riguroasă, potrivit rasei latine, ale 
cărei copii sunt mai puţini doeili, mai vioi și mai zburaal- 
nici în comparaţie cu cei gormani, no va putea servi și nouă,
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în parte, de model în momentul când vom păși la înfăptuirea școalelor de îndreptare. |. | a 
“Inainto de a incheia acest istorie, câteva cuvinte încă 

asupra institutelor similare din Anglia şi Statele-Unito din America. o ă „In cea d'intăiu, unde li sa dat numele de reformatory schools sau reformatories, cea mai veche casă do îndreptare, întomoiată la Londra do către: Societatea filantropică, datează dola 1788; acest institut transferat în urmă, la 1850, la Redhill, a rămas pănă astăzi cca mai însemnată dintro școa- lelo de reformă engleze. Mai menţionăm așezământul din Parlhurst de po insula Wight, col din Beterbur, 
Jord, col din Norwood de lângă Londra ote. | ă In: Statelo-Unite: ele poartă numele de reform schools sau houses of refuge. In vedere „că sistemul american de tratare a tinerilor făcători de role se deosobește mult do cel european; că ceea co-l caracterizează esto tendința regenerării lor fi- zice, morale și intelectuale, tendinţă pusă în practică prin „ educaţia forţată a deținuților; și că aceeași esto şi trebuo să fie năzuința societăţii şi față de copiii cu rele pornivi din _reform schools, copii fio condamnaţi, fie nocondamnaţi prin - sentințe judecătorești;—nu e fără interes să ne dăm 'samă de idoilo căliuzitoare, în această materie, în noul continent, unde s'au făcut progrese uimitoaro întru tot co se referă la teoria, dar mai ales la practica educaţiei. - : o Lămuriri prețioase în această privinţă no âă q. “Vespasian Erdiceanu, magistrat, în broșura sq: „Sistemul american de e: ducație forțată « deținuților:, București. (1. Gobl) 1904. Servin- du-mă de această lucrare precum și de conferința ţinută a supra aceloiaşi chestiuni de cătră profesorul de Economie Po- litică, şi Sociologie Fred B. Hayneş din Sioux-City (Iowa, Sta- - telo-Unite) 1), voiu căuta, să rezum cât mai pe seurt spiritul şi mecanismul sistemului adoptat în Statele-Unite. | “Podeapsa n'aro a urmări numai expiarea, satisfacerea societății lovite și intimidarea, făptuitorului precum şi aa celora cari ar fi aplecați a'comite infracțiuni de acelaș fel. „Acest chip de a vodea al școaloi clasice în materie de pena- 

  

1) Conferinţa aceasta e publicată în „Deitriige zur Kinderforschung und Heilerziehung* (Langensalza, Hermann Beyer u, Săhne;, Heft' AX, pag. 14 și urm, 

y do lângă Schelms:.



48 

  

litato trebue părăsit, condemnat fiiind, „de istoria şi de sta- 
tistica ponală, caro no dovedeşte că rigoarea pedepselor 
demoralizează și pervertoște pe doliquent, infiltiând în el 
ura noimpăcată contra sociotăţii, ceea eo contribue foarte mult 
la sporirea criminalităţii. In genero esto ştiut că persoanolo 
care au dat odată ochii eu penitenciarul, sunt dispuse a co- 
mite mult mai ușor infracțiuni, decât acelea, caro nau sufo- 
rit încă nici o condamnaţiune. Este do asomenea netăgăduit, 
că cu cât un individ a îndurat mai multe și mai îndelungate 
pedopse, cu atâta prozintă mai multă probabilitate câ va că- 
dea în recidivă, față do caro logiuirilo noastre penale sunt 
absolut neputincioase“ »). | | | 

Scopul pedepsei deci altul trobue să fio şi anume: în- 
dreptarea faptuitorului și indrumarea-i. pe calea binelui. A- 
coastii indreptare cată so obţio sistemul american prin „edu- 
carea forțată a deliquontului şi regenerarea întregii lui na- 
turi psiho-fizico“ 2). Așozămintelo destinate acestui scop poar- 
tă numele. do State reformatoriei,. iar barbatul caro cel diin- 
tăiu a întrodus în mod mai rațional și consequent acest mod 

„de coreețiune este Brochieny, directorul roformatorului „El- 
mira“ din New-York. | | | 

In acoste „State reformatpries“ nu so primese decât con- | 
damnați tineri, între 15 şi 30 do ani. Pentru copiii criminali 
mai mici do 15 ani fiinţează houses of refuge, iar adulţii con- 
damnaţi mai mari do 39 do ani tiee în peniteneiarelo obiş- 
nuite, fiind mai mică p:obabilitatea do a-i putea regenera 
printr'un regim mai mult educativ! o 
„Elementele de căpetenie alo tratamentului ăcestor deţi- 
nuți sunt următoarola': | | 
| a) Durata roţinerii în penitenciar esto, nehotărită, pro- 
lungiroa sau scurtarea ci atâ-nând de purtarea  doliquentu- 
lui şi do chibzuinţa dircețiunii așezământului. Singura res- | 
tricțiuno e că „durata nu poato fi mai maro do maximul 
provăzut do lego pentru delictul făptuite. 2).. Prin acest sistom 

“al senlințelor vedeterminate, doţinutul esto imboldit să-și impuo. 
voinţa do a so indropta. Dar nu numai durata. reţinerii, ci 
n 

1) Erbiceanu, op. cit. pag. 9 și 6, 
>) Ibidem, pag. 7. : 

3) Haynes, L..cit. pas. 15,
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și gradul: de asprime cu care esto tratat în penitenciar—după cum vom vedea imediat—duce la acelaș rezultat: de.a-l in- toresa direct pe deținut la propria-i vindecare morală. Foarte just observă do accea q. Erbiceanu că.1): „In penitenciarelo noastre, unde se - urmărește nu corigerea deţinutului 2), ei numai expiarea delictului comis, e natural ea deținutul să rămâe absolut indiferonţ și nepăsător faţă de situaţia sa, știind că judecătorul l-a trimis acolo, pentru ca să-și ispă- șască păcatul înt”un anumit timp, al căruia durată nu poate fi scurtată niei prelungită, după cum el, prin conduita sa, dă sau nu dovezi de pocăință și indreptare. In reformatoriile americane, din contra, deţinutul știind că îndulcirea sau înăsprirea rogimului la caro supus cum și momentul elibe- rării salo depinde direct do propria sa sirguință şi corigere, ovident că în asemenea caz nu mâi poate rămânea în inae- țiune și impasibilitate faţă de ol însuşi“. 
b) In vedorea tratamentului deosebit la caro au a fisu- puși tinerii deţinuţi, după purtarea lor bună sau rea în pa- nitonciar, ei sunt împărțiți în trei grade: inferior, mijlociu și „superior. Gradul inferior cuprinde po cei mai recaleitranţi ; regimul asi, întru cât privește munca, pedepsele, hrana, e do o severitate oxemplară și de aceea deținuții au motivo puter- nice do a so feri do inrolarea, lor în acest grad, ce constitue un fol de companie disciplinară. La întrarea in penitenciar, oricare ar fi fost vina pentru care a fost condamnat de judecă- tor, doținutul esto așezat în gradul mijlociu şi de aci înain- te atârnă numai de dânsul, .de purtarea-i şi do sirguința sa la lucru în ateliere și la învăţătură în școală, do va fi pro- movat mai târziu (obişnuit după 6 luni de bună conduită) în gradul superior, care-l apropie de libertate, sau rotrogradat în gradul inferior, unde va avea de suferit urmările nesu- punerii, lenoviei sau imoralei. sale purtări. 

c) Al treilea element tinzând la indreptarea deliquenţi- lor este educația: propriu zisă şi instrucțiunea. 
In această privinţă se dă o grijă cu totul deosebită edu- caţiei fizice, consistând în exerciţii gimnastice, oxerciții mili- tare și hidroterapie sistematică. Mulţămită acestor exerciţii 
1) Op. cit. pag. 9, . 
2) In oare-ecare limite se năzuește și'n penitenciarele noastre la cori- gerea dejinuţilor. Vezi mai sus pag. 20 şi urm. , . . 

4  
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și hidroterapiei s'au obţinut rezultate surprinzătoare : copii și 
tineri cari, la întraro în penitenciar, treceau din pricina im- - 
bocilităţii și a fizicului lor nedesvoltat dropt tipuri do „dege- 
neraţi“ și de la cari: întradevăr nimie nu se putuse obținea 
nici la învăţătură nici în ateliere, au ajuns, întărindu-li-so 
puterile trupești, pănă acolo ca, la ceșire, să-și poată agonisi 
pânea în mod cinstit. | 
„Prin muncă încordată apoi se contribue mult la regene- 

rarea sufletească și corporală a deţinuţilor. In orice reformator 
so dă o extensiune considerabilă învăţământului profesional 
și lucrului în ateliere. „Puţină lume își dă samă că, de cele 
mai do multe ori, cei condamnaţi pentru întăia oară sunt: 
indivizi lipsiţi de vre-o profesiune, cu caro să-și procure în- 
treținerea. Cel mai sigur mijloc do a-i apăra de recidivă o . 
de. a-i face apți să-și câștige pânea în mod onorabil. Pentru 
acest scop s'a organizat la Elmira o mare şcoală tohnică, în 
care își capătă instrucţiunea profesională mai bine do 1200 
de tineri în mai bino do troi-zeci de meserii deosebite. Din- 
tmacești 1200, *|,. niei n'avuseseră vre-o profesiune anumită, 
nici nu simţiscră dorinţa de a o avea. -In cursul anului 1902... 
din 384 eliberaţi provizoriu, 217 sau 57 “|, găsiră curând ocu- 
pațio în mosoria învățată în institut“ 1). 
„.-Iucățământul în fine ocupă un loc însemnat în organiza- 
rea reformatoriilor. EI este astiel intoemit „incât poate fi a- 
plicat absolut tuturor deţinuţilor, incepând de la cei mai 
inapoiaţi sub raportul inteloctual, cari învaţă după sistemul 
elomentar „Kindergarten“, pănă la cei mai deștepţi şi înain- 
taţi, cari studiază în „secţia universitară“, unde urmoază 
cursuri de mecanică superioară, do . logică şi filosofie, de 
atică, de economie politică, do istoria modernă, de literatura 
engleză cote.“ 2). Insă învăţământul în școală nu este singura 
ocupație intelectuală a deţinuţilor. Lectură privată de aproape 
controlată, asistare la conferinţe literare și științifice, perio- 
dice examene în scris, în fino diseuţiuni asupra unor pro- 
blemo - importante cu scop de ageriro a minții; fac să li so 
deschidă acestor tineri orizonuri mai largi şi plăceri intelec- 
tuale mai înalte. „Puţini dintre acoia cari au asistat la ase- 
menea discuţiuni, vor uita vreodată vioviciunea și istețimea 

  

- 1) Haynes, |, cit. pag. 18. 
2) Erbiceanu 1. „cit. pag. .17.
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„înfocaţilor vorbitori“ 1). Aci trobue să mai facem menţiuno: 

şi de revista sâptămânală „The Summary“, imprimată în in-! 
teriorul reformatorului „Fimira“, şi la care colaborează deţi-. 
nuţii. Tirajul ci actual e cam de 9500 do exemplare, dintre 
care mai bine de 1600 se distribuese în institut, iar restul 
so expediază în afară ?). Celo S pagini alo rovistei cuprind: 
dispoziţii oficiale, observări asupra cursurilor şi conferințe- : 
lor, știrile mai prineipalo din prosă, articole literare și şti- 
ințifice serise do deţinuţi. Publiciștii americani şi englezi . 
s'au exprimat totdeauna in mod foarte elogios despre această 
revistă, încă unul din mijloacele de perfecţionare intelectu- 
ală și morală a tinerilor deliquenţi. 

d) Am văzut mai sus că timpul osândei o nedeterminat 
și că ori-ce nou sosit în reformatoriu este. înrolat în gradul . 
mijlociu, din care după șase luni de purtare în toate satis- 
făcătoare el sa vedo promovat în gradul superior. După alte 
6 luni de conduită co nu lasă nimic do dorit, deţinutul . de- 
vine aspirant la liherare condițională din penitenciar. Admi- 
nistrația reformatoriului insă de obiceiu nu-l lasă pe. deli-, 
quent să plece, pănă ce nui-a găsit o ocupaţie potrivită ap- 
titudinilor lui, fio întrun atelier, fio intro fabrică, fio intro .. 
casă de comerț ete. După o bună purtare do 6 luni, în afară . 

- de reformator, fostul deţinut poate obţine liberarea sa. defiui- 
tiă şi fără a mai fi supus controlului. 

Acestea sunt mijloacele puse în practică pentru îndrep-." 
tarea tinorilor criminali din Statele-Unite, iar rezultatele ob- 
ținute şi dovedite prin statistici duc la concluziunea că, cu 
sistemul adoptat, societatea se apără do răufăcători mult mai 
eficace, decât cu podepsele cele aspre âin vechime. Doţinuţii, - 
în marea lor majoritate—statisticele fixează, numărul la 80%, 
—piărăsese reformatoriile ca oameni de ispravă și utili socie- 
tății, unia dintrinșii ajung chiar la situaţiuni sociale mai 
înalte ; puţini numai se reîntore în închisoare, după libera- 
rea lor- condiţională. 
„Am stăruit asupra acestei chestiuni a educaţiei forţate 
a tinorilor condamnaţi, spre a scoate și mai în evidenţă o- 
bligațiunea morală a societăţii do a se îngriji de aproape de : 
toţi copiii aceia, cari par predestinaţi a înfunda pușcăriile . 

1) Haynes, 1. cit. pag. 18. 

2). Haynes, 1. cit. pag. 19.
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mai curând sau mai târziu. Dacă, după cum dovedește acum 
experionţa, se poate obţine, în majoritatea cazurilor, regene- 
rarea morală a criminalilor de: 15—30 do ani ; nu rămâne nici 
o. îndoială că mai lesnicioasă şi mai probabilă e "corigerea. 
unor copii în vrâstă mai fragedă, do oarece sufletele aces- 
tora, sunt mai mlădioase şi deci mai ușor supuse înrâuririlor 
binofăcătoare: ale unoi educaţiuni ingrijite și consequonte. 

Fie accști copii școlari sau ba; fio că relele lor aplecări 
provin din propria lor fire sau din pricina mediului imoral 
în caro trăese; fio că n'au săvârșit încă nici un fapt ponal 
propriu zis, fio că l-au săvârșit dar au obţinut achitarea ea 
neavând priceporea necesară ; fie chiar că nu se manifestează 
încă, la ei, porniri spro rău, dar că există primejdia că vor 
păși de aci inainte po câi greșite—in nici unul din aceste 
cazuri nu-i e iertat Sociotăţii să so desinteresezo do acești 
copii mai mult nenoroziţi decât răi. In câto şi variate îm- 
prejurări so poate lesne prevedea că un copil cu fond bun 
suflotese se va abate din drumul col dropt! Nu e iminentă 
primejdia când copilul e cu totul lipsit de familie? Sau când 
părinții săi sunt moralicește decăzuţi, tatăl bunăoară fiind 
alcoolic, mama lipsită do pudoare, iar în casă numai certe, 
vorbe urite și bătăi ? Sau când părinţii, oameni cinstiţi și 
cum se cade do altfel, nevoiţi fiind să muncească amândoi 
spre a-și agonisi traiul, îşi lasă copiii acasă do capul lor şi 
fără nici o supraveghere? o 

Neocupându-se societatea de toţi copiii aceștia, nu se o- 
sândeșto ea singură a suporia toate urmările: răsăririi în sâ- 
nul ei a atâtor elemente antisociale ? Neocupându-se de ci, 
nu-i osândește mai po toţi la infamio și mizerie? Mai mult 
încă : neocupându-se de acești copii, ca osândește, aproapo cu 
siguranţă, și viitoare generaţiuni la acecași infamie și mize- 
rie, căci, dacă-i adevărat câ „din stejar stejar răsare“ tot a- 
tât de adovărat o că și din spini numai spini pot răsări, iar din 
mizerabili și făcători de relo alți mizorabili și făcâători de rele. 

*  Instrudtive sunt, în acoâstă privință, două gencalogii, 
stabilite, una, de Karp/fmeyer întrun studiu asupra ' „prosti- 
tuţiei“ şi alta de Dr. 1. Iârger asupra familiei Zero, şi rela- 
tate ambele de Z. Petersen in lucrarea sa- asupra educaţiei 
forţate a tinerilor !). 

1) 1. Petersen. Die Offentliche Fiirsorge fiir die sittlich gefiihrdete und die 
gewerblic titige lugeud. Verlay von DB. G. Teubner în Leipzig. 

Pe
t
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Anna Tuke, născută la 1740 în Anglia, beţivă și vaga- 
bondă, trăia încă pe la începutul veacului trecut.  Coreotări 
minuţioase au stabilit un număr de S34 de descendenţi, din 
cari pentru 709 sa putut urmări felul de existență. Dintra- 
ceștia, 106 s'au născut nelegitimi, 181 au trăit ca prostituate, 
142 erau corșetori, 120 criminali, dintre cari 7 ucigași. Acești 
membri ai uneia şi aceleași familii au costat 5 milioane pe 
stat și societăţile de ajutorare a săracilor. Ce ceonomio se 
realiza și ce foloase morale se obțineau, de so ocupa sociota-. 
tea, la vreme, de Anna Tuke sau de copiii săi! | 

Paul Zero, năseut pe la 1700 intrun sat din Elveţia, a 
dat naștere unui număr întreg de vagabonzi. Trei fraţi, des- 
condenţi ai acelui Zero, au comis 147 de furturi dovedite. Un 
alt Zero a avut 7 copii, dintre cari ficeare a avut descen- 
denți numeroși, în cea mai mare parte vagabonzi (71), eri- 
minali (29), alcoolici (92), prostituate (92), imbecili şi idioţi 
(cam 80). Arborele genealogic al familiei Zero constitue: o 
dovadă vie de progresiunea geometrică a destrăbălării și eri- 
melor din tată în fiu. 

Răul nu: poate fi vindecat decât din rădăcină, prin 
educaţia copiilor cu porniri vicioase. Numai astfel se impe=- 
decă răsărirea unui neam întreg do indivizi vătămători. 

Dar dacă esto aşa—și aşa este—-, atunci a rămânea no- 
păsător, a lăsa copiii în voia soaitei, a trece cu inima ușoară 
pe lângă asemenea mizerii sociale, insomnează a no face vi- 
novaţi de o adevărată crimă de les-naţiune. : ” 

Tot în Statele-Unito din America s'au mai întrodus, în- 
tăiu șintăiu, în vederea salvării copiilor cu rele apucături, 
„consiliile do tutelă“ cu îndatorirea do a-i supraveghia şi a 
decide, în fiecare caz, asupra măsurilor de luat pentru îndrep- 
tarea lor, precum bunăoară plasarea, copilului în altă fa- 
milic sau într'o școală de indreptare. “ Do acolo a pornit de- 
asemenea ideca înființării „tribunalelor do copii“ spre evi- 
tarea efectelor păgubitoare ale purtării minorilor pe dinaintea 
instanţelor judecătorești obișnuite, unde şi procedura publică 
și contactul cu toţi răufăcătorii adulți nu pot decât să con- 
tribuească la întărirea perversităţii lor. „Tribunale de copii“ 

" ființează acum  și?n Anglia, iar în Germania și'n Franţa 
se pregătește instituirea lor. In această din urmă țară, Dl. 
Paul Deschanel-a şi depus un proiect de lege în acest sens, 

 



Y Minorii cu zele porniri fața de lepiuirile 
D0as6re, 

Am căutat să arăt, în capitolele do pănă aci, cât de 
mult se impune îndatorirea do a ne ingriji de copiii aplecaţi 
spre râu, 

Să vedem acuma întrucât legiuivilo noastre în vigoare 
ne ajută sau no impodecă în această acţiune ocrotitoare a ti- 
neretului pureos pe cale de pervortire. 

Spro a scoate și mai în evidenţă părţile bune și neajun- 
surile acestor legiuiri actuale alo noastre, vom fi nevoiţi să 
ne aruncăm privirile și asupra chipului cum s'au rezolvit 
diferitele chestiuni privitoare la tratarea copiilor înrăiți atât 
prin unilo din legiuirile noastre mai vechi cât și prin unile 
din legiuirile străine. 

| Incepem cercetarea cu aceia dintre minori cari, fără să 
se fi făcut vinovaţi de fapte criminale propriu zise, au totuși 
atât de rele apucături încât nici școala, nici familia n'o mai 
pot scoato cu ei la capăt. 

Cazuri de acosteu sunt suto și mii. Co se poate face, în 
starea actuală a legislaţiei noastre, spre salvarea acestor copii ? 

In organizarea socială do astăzi, datoria educaţiei copii- 
lor o are, în primul rând, familia. Liberi idcaliști de felul 
lui F ichto să viseze realizarea unui sistem de edueaţio colcetivă 
și de Stat cam în sensul anticci edueaţiuni spartano—cort o că 
vor trece veacuri fără să so zguduio, necum să se dărâme 
temelia trainică a vieţei socialo și morale: familia. lar câtă 
vreme va exista familia, al ci va fi dreptul firese precum și 
datoria do a îngriji de educaţia mai cu samă morală a copii- 
lor ; drept și datorie consfințit și prin codul nostru civil. 
| Tatăl și mama, având dreptul și datoria do educaţiune 
şi de privighere (art; 325—328 din codul civil), nu puteau fi
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„lipsiţi do. dreptul de corecţiune față de copiii lor eu rele pur- 
tări. Pedeapsa este doar unul din mijloacele de îndreptare. 

Păcat numai că legea nu stabilește pănă unde poate 
„mergo acest drept. Mai explicit, în această privinţă, era Codul 
Calimach, care în $190 lămuria că: „Părinţii pot a-i pedepsi 

„pre copiii cei cu năravuri rele, pre coi nesupuși, sau pro cei 
ce tulbură casnica liniștire; însă cu un chip cuviincios şi ne- 

-pricinuitoriu de vătămare“. Dar deși în legea noastră în vi- 
-goare nu so pun asemenea, restriețiuni dreptului de corecţiune . 
-a părinţilor, totuși „n'ar fi pormis tatălui, ori cât de nemul- 
-țămit, ar fi de purtările copilului său, să-l maltratoze sau să-l 
.supue la alte pedepse sau schingiuiri trupeşti,- “căci nicăiuri 
-legea nu-i dă acest dropt 1). 
- Dacă însă legea păstrează tăcere asupra pedepselor cas- 
nico și a, mărginirii lor, în sehimb ea acordă părinţilor drep- 
“tul do a recurge la detențiuinea acelora dintre copii, cari pro- 
Voacă nomulțiimirilo lor. | 

Iată, într'adevăr, dispoziţiunile codului civil, roferitoaro 
la această singură pedeapsă 'logală pusă la. îndemâna, pă- 

-xinţilor : 

Art. 329. Tatăl care va avea motive do nomulțămire 
foarte grave asupra purtării copilului. său va. avea următoa- 
xelo mijloace: de indreptare. 

Art. 330. Dacă copilul are mai puţin de 16 ani, tatăl 
il va putea puno intro casă de arest pentru o lună cel mult, 
„drept care președintele tribunalului de district, după cererea 
tatălui, va trebui a libora ordinul de arostare.. i. 

“Art, 331. De la vrâsta de 16 ani pănă la majoritate 'sau 
emancipare, tatăl va putea numai să ceară arestarea copilu- 
lui său, pe timp de col mult. 6 luni, adresându-se pentru a- 
coasta, la președintele tribunalului care, după co se va înţe- 
lege cu procurorul, va refuza sau va libera ordinul do arestare, 
și liberând acest ordin, va putea. scurta: termenul arestării 
cerut de tatăl. 

Art. 332. In ambele acesto cazuri nu: sc va face nici o 
procedură în scris şi nici o formalitate judecătorească, afară 
numai întru cât privește ordinul de aresiare caro nu va cu- 
prinde motivele pentru care sa dat; tatăl va fi numai dator. 

  

1) Dim, Alexandrescu, „Explicaţiunea teoretică și practică a. dreptuluj 
civil Român“, Vol. II Pag. 9.
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de a subserio indatoriroa de a plăti toato cheltuclilo şi do a „da arestatului alimentele cuviincioase. 
Art. 333. Tatăl poate seurta oricând va voi termenul arestării do el roclamat în cazurile provăzute do art. 330 şi 331. Dacă după eșirea copilului din arest, el va face din nou alte nocuviinţe, arestarea lui so va putea ordona 'din nou, in modul prevăzut în articolele precedente. 
Prin art. 334 și 336 so mai restrânge puţin puterea pă- rintelui de a pune p8 copil intr'o casă de arest în următoa- rele două cazuri: 1) Când tatăl se va căsători dinnou, a- tunei el nu poate aresta pe copilul său din precedenta căsă- torie, chiar do ar avea mai puțin de 16 ani, decât eonfor- mându-se celor prescrise de arţ. 331; 2) Când copilul va a- vea avere proprie a lui sau când el va oxoreita vre-o profe- “Siuno sau meserie. 
Acelaș drept do trimitere în arest îl mai au, cu oareși- care îngrădiri, atât mama legitimă (văduvă) cât şi opitropul (art. 335 şi 414 din Codul civil). | 

„Judecând după litera legii, sar părea că intenţiunea, le- giuitorului, când a acordat părinților dreptul de detenţiune a copiilor, ar fi fost aceca de a face cu putință îndreptarea mi- norilor cu rele porniri. 
Intwadovâr, aceasta, o declaraţia de principiu din art. 329: „Tatăl caro va avoa motive de nemulțămiro foarte grave asupra purtării copilului său va avea următoarele mijloace de indreptare“. Şi so stabilose apoi, în articolele următoare, condițiunile in caro se poate efectua detenţiunea, acest sin- gur mijloc de „indreptare“, la care s'a oprit legiuitorul. 
Corespund oare măsurile specificato în art. 330—336 a- costei intențiuni formulate în art. 329? După părerea mea, de Ice. , 
Mai întăiu, arestarea copilului, fio po cale do autoritate când o mai mic do 1G ani (art. 330), fio po cale do rechizi- ție când e mai mare do 16 ani (art. 331), o un mijloc de „în- dreptare“, la care nu pot recurge decât oamenii cu dare de | mână. Potrivit art, 392, „tatăl va fi dator do a subserio în- datorirea de a plăti toate cheltuolile și do a da arestatului alimentele cuviincioase:. So poate cu „alimentele cuviin- cioaso“ să nn so râdico la o sumă mare; dar cheltuelile în care întră transportul micului arestat la inchisoare şi înapoi
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„acasă, sunt do aşa natură, încât omul sărac rar de tot nu- mai se va putea folosi de acest mijloc do corecție pus de legiuitor, în aparenţă, la îndemâna tuturora. Căci n'avem de- cât un singur. arest de acest fel, cel de la-Mislea din judeţul Prahova! (V. art. 3 din „Regulamentul General al Casei een- tralo de corecțiuno pentru minori“ publicat în Monitorul Q- ficial No. 104 din 14 Mai 1874). Cum nu toţi Românii au n0- rocul de-a fi Prahoveni, mijlocul de „indroptare“, prevăzut în articolele citate din codul civil, rămâne eu totul iluzoriu pentru aproapo totalitatea populațiunii noastre lipsite de mijloace. In vedere că mult mai numsroși sunt săracii decât bogaţii și că tocmai în păturile adânei și necuprinse so ivese mai adeseori cazuri, în care s'ar simți -novoia unei ţineri in - arest mai îndelungate ; do aceea, susțin că dispoziţiunilo co- dului civil privitoare la „detențiune* n'au acel caracter gene- 
ral pe care trebue să-l aibă orieo loge, ei constituese un fel 
do privilegiu în favoarea celor bogaţi și a locuitorilor din 
împrejurimile Mislei şi că, prin urmare, ele nu corespund 
așteptării, că ar fi existând în Țara Românocască un mijloe 
pus la indomâna tuturora pentru „îndreptarea“ copiilor cu velo apucături. | 

Dar să presupunem un moment că orico părinte, 'care 
ar avea „motive de nemulțimire foarte grave asupra purtă- rii copilului său“ ar putea cu înlesnire recurge la mijloacele 
do corecție acordate prin art. 329 şi următoarele. Fire-ar do dorit lucrul acesta ? | i Am arătat mai sus 1), în trăsături generale, cum o. or- 
ganizată casa do edueațiuno corecțională de la Misloa. Să 
se notozo că această casă de educațiune corecțională o me- 
nită, în primul loc, să primească în sânul său pe minorii condamnaţi de justiţie (Codul Ponal art. Gt ; Legea asupra ro- 
gimului închisorilor din 1.Februar 1874 cu modificările din 
2 Martie 1S71, art, 24—27).:Do aceca şi în „Regulamentul 

„General al Casei Centrale de corecțiuno pentru minori“ s6 
prevede ci: „Art. 1. Un poniteneiar purtând numele de casă 
de educaţiune corecțională se va inființa cu destinaţiune spe- 

“ cială do a primi în creștere şi în invățătură : a) Pe minorii 
mai mici do 15 ani cari, în contormităte cu art. 63 din Co- 
PI ANI 

1 Pag. 
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dul Penal, au fost condamnaţi ca unii ce au lucrat cu pri- 
cepero; b) Pe minorii de 15 ani la 18 și au fost condamnaţi 

la închisoare: pontru crime sau delicte tot după dispoziţiunile * 
zisului articol 63.—Art.9. Accastă casă do corecţiune agricolă 
va primi în sânul său şi pe minorii diseulpaţi în virtutea 

art. 62 din Codul Penal pentru faptul de nopricepore, dar 
pe cari justiţia, în loc de a-i încredința părinţilor, a crezut 
că trebuo a-i supune la o educaţie corecțională pe un timp 
oarecare sau pănă la vrâsta do 20 ani.—Art. 3. Ea va mai 
primi și pe minorii deţinuţi în virtutea drepturilor de corecțiune 

părintească, conform art. 330, 331, 335 și 336 din Codul Civil“. 
„Nu cred să se găsească astăzi cineva, căruia să i se pară 

nomerită așezarea în acelaș institut.a minorilor mai mici do 
15 ani, eu privire la cari judecata a decis că fără pricepere 

au săvârșit crimele şi dolictole lor, și a minorilor mai mici 

sau mai mari de această vrâstă, cărora: priceperea zu le-a lip- 

sit. E drept că Regulamentul Cusoi de corocţiune stabilește 
în art. + că „Categoria minorilor deţinuţi prevăzută la art. 

1 (adecă a celor condamnaţi) și categoria prevăzută la art. 2 

(adecă a celor disculpaţi ca unii ce au lucrut fără pricepere) 

vor fi cu totul despărțite una de alta în întrul stabili- 
mentului şi nu vor fi puso în comunicaţie nici la lucru prin 
atelii nici la muncea câmpului“. Lasă că nu se poate şti întru 
cât acoastă despărțire o riguros garantată, aşa încât nici un 

contact să n'aibă loc întro aceste două categorii de minori; 
în afară do aceasta însă, e îngrijitor faptul că copii disculpaţi 
de justiție să fie puşi sub acelaș acoperământ şi supuși aco- 

luiaș regim cu minori asasini, incendiatori, cu apucături se- 

xualo denaturate și a. m. d. Suntem prea din cale afară de- 
parte—nu-i așa ?— de năzuințele educative și moralizătoare 
alo unui Falk, Zeller, Wichern, de Metz și atâtor alţi oameni 
de bine. | Să 

Ce să zicom însă de copiii ce cad sub prevederile art. 
329 şi. urm. din codul civil? Ce caută aceștiu acolo unde se. 

adăpostesc tinorii” eriminali do toate felurilo?: fi; nu sau 

făcut vinovaţi de nici o faptă penală propriu zisă. Părinţii 
pot avea multe și serioase motive de nemulțămiro, fără ca 

firea copilului să fie stricată şi perversă. Faţă de un copil 
violent, îndărătnie, nesupus, tulburător al liniștoi casnice, se 

simte de sigur nevoia de a recurgo Ja mijloace aspre do
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-coereițiune. Dar de aci pănă a supune po copil regimulii po- 
trivit asasinilor o departe ca de la ceriu la pământ, iar tatăl 
în stare so facă nu săvârșește o faptă bună. Nu închisoare 

îi: trebue unui asemenea . copil, ci un institut do indreptare. 
De la Mislea însă nu.ne putem aștepta la regenerarea, morală 
a. unor copii incă novinovaţi—din contra. , 

Dar dacă sar găsi părinţi sau epitropi abuzivi, « cari să 
so folosească de dreptul acordat lor de codul civil, spre a 
se cotorosi măcar vremolnie de copii, ce nau altă vină de- 
cât că prezența lor în casă e supărătoare?! Mai poate fi 
vorba și ?n cazul acesta, do „indreptare“ a copilului ? 
Mai observ în fino că, dacă gândul legiuitorului era cu 

“tot dinadinsul readucerea copilului cu rele porniri la purtări 
bune, el nu limita la cel mult o lună arestarea pe cale de 

autoritate (art. 331) şi cel mult.6 luni arestarea po cale de 
rechizițiune (art..331). Intr'o lună de zile, în nici un caz, nu 
se poate 'nădejdui îndreptarea unui copil aplecat spre râu. 

| Considerentele de mai sus, şi anume: faptul că dotenţi- 
unea copilului e un mijloc la care nu pot rocurgo decât 

oamenii cu dare de mână și coi din apropiere do închisoarea 

centrală pentru minori ; faptul că o mai probabilă degenerarea 
decât regenerarea morală a unor copii cu inima încă curată prin 
supunerea lor unui : regim potrivit minorilor condamnaţi de 
justiţie pentru fapte criminale; faptul în sfârşit că detențiunea 

6 atât do redusă, ca timp, încât îndreptarea nici n'ar fi cu pu- 

tinţă;—aceste considerente, zic, mă fac să susţin că termenul de 

„înâreptaret din art. 329 nu corespunde gândului legiuitorului. 
Dacă scopul îi era cu adovărat „indreptarea“ copilului, 

atunci punea şi bazele unui anume așezământ de educaţie, ho- 

tăra gratuitatea pentru cei lipsiţi de mijloace şi nu mărginia 

detonţiunea la un timp atât de scurt, incât opera educativă 
să fie cu totul iluzorie. 

| Dar se va obiceta poate că nu legiuitorul e de vină, dacă 
autorii „Regulamentului General al Casei centrale de corec- 

ţiune pentru minori“ au găsit cu cale să așeze pe copiii ares- 

taţi în virtutea puterii părintești la un loc cu minorii crimi- 

nali, în singurul institut de acest fel din- ţară. 
" Ar fi o eroare do a crede că Regulamentul s'ar fi de- 

părtat de spiritul legii. 
Nu. Ținta legiuitorului nu era întru atât „îndroptarea
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"copilului, cât întărirea puterii părintești. In favoarea acestei 
puteri și ca o urmare a ci, figurează în codul civil dispozi- 
țiunile din art. citate 329—336. 

Dovada că-i așa, o găsim în grija mare a legiuitorului 
de a nu știrbi cumva puterea părintească, chiar în cazurile 
când ea e fățiș dăunătoare bunei creșteri morale a copilului. 

Intwadevăr, atât de ocrotită e această putere părintească, 
încât—in afară do ajungerea copilului la majoritate (art. 434 
C. C.) și de cazul liberării prin emancipare, fie expresă, fie 
tacită (art. 491 şi urm. C. C.)—eca nu încetează decât într:o 
singură împrejurare : prin condamnaţiunea tatălui sau a mamei 
pentru delictul de atentat la pudoare prerăzut și pedepsit 'de art. 
268 din codul penal. 

Incolo, oricât de departe ar merge ticăloşia sau dosfrâ- 
narea părinţilor, fie ci și oenași osândiţi la munca silnică pe 
viață, întroagă le rămâne puterea asupra persoanci copilului lor. 

Mai mult încă. Chiar șin cazul prevăzut de art. 268 din 
codul penal, nu se atinge decât în mod foarte limitat mult 
garantata putere părintească. 

„Rămâne bine înţeles“, seric Dl. Dimitrie Alexandrescu, 
eruditul comentator al codului civil 1), „că părintele care ar fi 
atentat la bunele moravuri ale copilului său, ațâțând sau în- 
lesnind în mod obişnuit destrânarea şi corupțiunea sa, va 
perde puterea părintească nai asupra copilului care a fost 
victima delictului, iar nu și asupra celorlalți copii, căci, în specie, 
fiind vorba de aplicaţiunea unei dispozițiuni penale, legea 
trebucște restrânsă în limitele ci. Poenalia non sunt exten- 
denda“. Numai așa poate fi interpretată legea, cu toate că 
„legiuitorul ar fi trebuit să nu mai aibă încredere intrun 
părinte atât de denaturat și de imoral, și să pronunţe în 
contra lui o destituţiune compleetăe 2). 

Nu mai încape nici o îndoială că preocuparea do căpe- 
tenio a legiuitorului, când a consacrat, prin art. 329—336, 
dreptul părinţilor de a pune în închisoare pe copiii lor, n'a 
fost îndreptarea acestora, ci garantarea mai mult a puterii 
părintești. A 

Această putere e mai mare astăzi decât în trecut. Pe 
când Codul Calimaeh permitea părinţilor de a pedepsi în- 

  

3) Op. cit. Vol. II, pag. 24. 
2) Ibidem.
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tun mod „cuviincios și nepricinuitoriu do vătămare pe copiii 
lor cu năravuri rele !), fără a prevedea, nicăiuri. arestarea lor ; 
codul civil în vigoare, pornind, pare-se, de la ideca că, afee- 
țiunea firească a părintelui pentru copil va face să nu abu- 
zeze de autoritatea şi puterea sa, pe de o parte păstrează 
absolută tăcere asupra chipului cum părintele își poate pe- 
depsi copilul, nepunând nici o stavilă întru aplicarea pedep- 
selor casnice, pe de alta îi mai acordă și dreptul de a-l tri- 
miic în arest pe copilul său. | 

* Parcă par fi în lumea asta părinţi brutali, părinţi al- 
edolici, părinţi denaturaţi! 

- Această putere părintească c, la noi, mai mare docât în 
cele mai multe din ţările străino. In Anglia și în Austria, 
Părinţii n'au dreptul de a aresta, pe copiii lor. In Germania, 
tatăl poate cere trimiterea copilului său întrun institut de 
educaţie sau de corecție 2). In Italia, tatăl poate, în urma au- 
torizaţiunii preşedintelui tribunalului—deci nu pe cale de au- 
toritate—să, pue pe copiii săi minori într'o casă de corceţie 
sau de educaţie, pe care cl o va judeea mai potrivită pentru 
îndreptarea lor. De legiuirea franceză chiar ne deosebim, și a- 
ccasta tot în defavoarea copiilor. „In textul francez, nu se 
arată locul unde copilul urmează a fi deţinut, de unde rezultă 
că el poate fi arestat chiarintro casă particulară, după chib- 
zuința tatălui și a președintelui tribunalului. "Textul francez 
prevedea că copilul va fi deţinut într'o casă de corecțiune, însă 
aceste cuvinte sau eliminat în urma observațiunii, că „nu 
trebue pus copilul ini aresturile publice spre a nu se corupe 
în contactul făcătorilor de rele“. Redactorii codului nostru 
mau ținut samă de aceste observaţiuni, de şi ele sunt foarte 
juste“ 3). | 
„Dar dacă puterea părintească e, după cum am văzut, cu 

atâta solicitudine ocrotită, aceasta nu poate fi decât, în dauna 
drepturilor copiilor și a socictăţii, întotdeauna interesate ea 
fiece copil să fie crescut în așa chip, ca să poâtă fi folositor 
mediului, iar nu un element vătămător. 
„Dreptul copilului la bună ereștere se 'confundă, cu inte- | 

roșul socictâții - a 

  

1) Vezi mai sus pag. 55, 

2) Codul civil german $ 1621, al. 2. 
3) Dim. Alexandrescu, |. cit. pag. 11.
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Acest drept și acest interes erau cu mult mai bine ga- 
rantate in legea veche, decât în cea actuală. 

Codul Calimach cuprindea, în această privință, urmă- 
toarele : dispoziţiuni : 
„$ 232. Dacă tatăl își va oși din minte, dacă se va vesti 

ca un desfrânat, sau dacă pentru vre-o vinovăție se va osândi cu în- 
chisoare nui mult de un an, sau dacă se va înstrăina de bună 
voia sa, sau dacă va lipsi mai mult de un an și nu va în- 
știința unde se află: atunci cade stăpânirea părintească din lu- 
crătoarea putere « sa și se rânducște epitrop în locul lui ; iară 
contenind aceste, pricini de împicdecare, iarăși dobândește ta- 
tul driturile sale. 

- Ş 233. Părinţii cari nici de cum nu se îngrijese pentru 
hrana și buna creștere a fiilor, pierd puterea părintească. 

Ş 234. Pentru reaua întrebuințare a puterii părintești, prin 
care se vatămă driturile fiului, sau pentru Jenevirea îndatari- 
rilor lipite cu puterea părintească, poato nu numai însuși fiul, 
ci ori şi care altul ce ar avea ştiinţă pentru aceasta, mai vâr- 
tos rudeniile cele mai de aproape, ca să ceară ajutorul jude- 
cătorici, și aceasta trebue să cerceteze pricina hulei, adecă 
pe pâritul tată, şi să facă puneri la cale potrivite cu împreju- 
rările, | 

Aceste trei paragrafe sunt traducerea mai mult sau mai 
puțin credincioasă a art. 176, 177 și 118 din Codul Austriac, 
iar Ş 234 din Codul Calimach mai are o adnotaţie, ce lip- 
sește din art. corespunzător 178 Austriac. 

Iată adnotaţia : | 
Reaua întrebuințare a puterii părintești se face atunci 

când tatul vatămă prin fapte trupeasca siguranță a fiului, 
firescul drit, cinstea, curăţenia moravurilor, averea lui, sau alte - 

„drituri cuvenite fiului cătră insuşi tatul său. Acost fel de 
fapte sunt: vrâjmăşia împotriva fiului, sau îndemnarea cdtră na- 
ravuri rele, pedepse nemăsurate, silnicia spre însurare, sau că- 
tră alegerea chipului vieţuirii ui. 

De asemenea îngrădiri puse puterii părintești în favoa- - 
rea copiilor, nu găsim nici o urmă în legea noastră civilă în 
vigoare. Cu multă dreptate deplânge d. Dim. Alexandrescu 
această stare de lubruri: 

„In toată logislațiunea actuală nu avom decât un „sin- 
gur text care râdită părinților. puterea părintească, şi anume
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art. 268 din Codul penal '). Faţă cu această tăcere regreta- 
bilă a legii, chostiunea este de a. se ști dacă justiţia ar avea 
facultatea de a lipsi pe părinţi do această autoritate și în : 
alte cazuri, atunei bună oară, când copilul ar fi maltratat în- 
tun mod grav, sau n'ar fi îngrijit după cum se cuvine ?: 
Nu mai rămâne nici o îndoială că răspunsul trobuc să fie 
negativ, pentru că perderea puterii părintești fiind o adevă- 
xată pedeapsă, nu poate să existe fără un anume text de 
lege. Nulla poena sine lege. Conchidem deci, cu cca mai a- 
dâncă părere de rău, că tribunalele nau dreptul de a râdica 
puterea părintească decât numai în cazul excepţional al art. 
208 in Codul Penal, și că judecătorii nu vor putea veni în 
ajutorul nenorocitului copil decât: autorizându-l. a părăsi do- 
miciliul părinţilor. Această lacună este regretabilă, şi justi- 
ţia se vede de astă dată desarmată de insuşi legluitorul 2). 
„În ceea ce privește autorizarea copilului do a părăsi do-: 

miciliul părinţilor, acelaș autor no dă următoarea lămurire : 
copilul poate cere de la justiţie autorizărea de a părăsi casa 

„părintească și do a locui la o altă persoană, de pildă la o 
rudă care se va.dotermina de judecători, în caz când tatăl 
sau mama ar abuza de dreptul co.le dă: logea, maltratând 
copilul și făcându-i viaţa nesuforită. 'Tatăl sau mama  păs- 
trează, şi în asemenea caz, dreptul de' educație «supra copiilor lor, 
şi intervonţiunea justiției nu arc alt scop, decât a pune po 
părinți in imposibilitate de a-şi martiriza copiii 3). 

- Aţi auzit acum vocea autorizată a unuia, din juriscon- 
sulții noștri mai de samă. Mai nu 'oste scăpare pentru un 
copil maltratat și martirizat de niște părinți denaturaţi. 

Chiar și comentatorul rece al codului civil nu sa putut 
xeţine de a jăli în accente calde trista soartă a victimelor. puterii părintești ncinfrânate. a 
Păcat numai că s'a mărginit la 0' as6nicrioa platonică, jălanie și că n'a încercat, în lunga-i carieră de profesor de 

drept civil, să vic 6u propuneri pozitive pentru înlăturarea, 
unui rău atât de învederat., e 

«  Dacuna din codul civil nu: numai „regretabilă“—expre- 

  

1) Vezi mai sus pag. 60.. ” 
2) L. cit, pag. 25, 
3) Ibidem, pag. 9.  
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sia D-lui Dim. Aloxandreseu—, ea este odiousă. Te cuprinde 
o adevărată revoltă sufletească, când te gândești că nu există 
aptiraz pentru nenorociţii copii ai unor părinţi infami. 

"De mai bine de 40 do ani—codul nostru civil s'a pro- 
mulgat la 1865—stă, neelintită această tiranică putere părin- 
tească, fără să se fi: luat cca mai mică măsură legislativă, 
spre salvarea. copiilor martiri. 

BE adevărat că în ţări: cu: tradiţiuni puternice şi adânc 
inrădăcinate, legile și instituţiile :nu'se schimbă decât -cu . 
mare anovoinţă, și numai- in urma unor numeroase şi înde- 
lungate studii, cercotări şi desbateri. 
„Im asemenea ţări vezi uncori menținându-se cu îndărăt- 

"nicie nu numai instituţiuni,: dar și forme învechite, în ciuda 
eriticelor celor mai întemeete și a atacurilor celor mai violente. 

Dar la noi ?! Păcătuim doar tocmai prin escesul contrar: 
am căleat în picioare toate tradiţiile, am căutat să ne dosbă- 
răm, dintwo zi în alta, de tot ce constituia propria viață su- 
fletoască a naţiunii, și am adoptat, fără să le adaptăm, toate 
logiuirile, instituţiile și formele, importate cu toptanul din 
țări străine. 

Dar nici aci nu ne-am oprit. Am continuat opera, jon- 
glând cu reformele. 

Fio-mi îngăduit să roprodue câtova cuvinte cu care,sub 
titlul „Reforme şi iar reformek „ începeam critica prea deselor 
modificări aduse organizării școalelor și programelor !). 

„Numai de stagnațiune în treburile statului nu no pu- 
tom tângui. Trăim într'o veşnică frământare. Parcă-i un 

făcut, ea nimic: nici legi, nici instituţii, nici funcțiuni, dar 

absolut nimic, să nu so bucure do trăinicio. Sar crede că, 
în țara românească, suntem cu toţii cuprinși de oroarea con- 

tinuității. Facem și desfacem, ercăm şi desființăm. După 

construcţie, imediata dărâmare. Reformăm, transformăm, nu 

arare-ori diformăm. Undo o să ne ducă acest sbucium per- 

potuu, dibuirea când într”o direcţie, când în alta, sbateroa de, 

la un oxtrem la altul? 
Ar fi vremea să no reculogem. Ar fi vremea ca, în toato 

sferele activităţii publice, să ne dăm lozinca: continuitate, 
stabilitate, indelungă experimentare și adâncă cercotare, ina- 

1) „Epoca“ de Marţi 11 Octombrie 1905. e
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inte de a schimba ceea ce este. Să ne vindecăm odată de fri- 
gurile reformelor pripite, de boala noastră endemică a nes- 
tatornicici, 

Au ajuns lucrurile acolo, că, dacă ar fi de preconizat la. 
noi. o reformă, ar fi aceca de a mai înceta cu reformele. Intre 
două vele la nevoie, între acela de a aplica legi fic chiar de- 
fectuoase în unile privinţe şi acela de a le schimba mereu, e 
de preferat cel dintăiu. Ne irosim activitatea și ne pierdem 
onorgia de muncă tot încercând, po apucatele, să facam fori- 
cirea ţăroit. | 

Această foricire, foarte îndoelnică, a țărei, ficare cată 
s'o facă po o seară întinsă, întinsă de tot. Un „reformator* 
nu se va mulțămi doară cu mici modificări, acolo unde se 
simio o lipsă reală-—ferească D-zeu! A schimba tot ce sa 
făcut de predecesori, a ataca, legi organice în întregul lor, a-și 
lega numele de reforme largi—iată idealul | CL 

Treco-va la posteritate omul, fi ministru, fio senator 
sau deputat care, pătruns do starea do nesuferit a unor bioți 
copii, ar prezenta parlamentului o lego alcătuită numai din- 
tunul sau din două modeste articolașe, stabilind că pute- 
rea părintească so pierde și in cazurilo de maltratare gravă 
și de lipsa do cuvenita îngrijiro a copiilor? IN 

Trecerea la posteritate, pentru atâta lucru numai, fiind 
de tot problematică, nici nu s'a găsit nimeni în această țară 
per ezcellentiam a logiferării şi a, legiștilor, care să râdice gla- 
sul pentru acoporirea unei lipse atât de vădito a legii ac- 
tale. o | 

Deo la 1865 și pănă azi nu ne-am ales decât cu oxpre- 
siunca platonică a „celei mai adânci păreri de rău“ din par- 
tea d-lui Dimitrie Alexandrescu—și atâta tot.— 

” * * + , 

Am afirmat - mai sus!) că,-jîn organizarea socială do 
astăzi, datoria educaţioi copiilor o are, în primul rând fami- 
lia“ şi că așa trebue să și.fio.. 
„Decât, în cazurile când familia nu-și îndeplinește a- 

ceastă sarcină, fie din neputinţă, fio din rea voinţă, se im- 
puno intorvonirea sociotăţii organizate, a Statului, 

  

1) Vezi pag. 34, 

ș
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Prea din calo afară 'maro o interesul general, ca gene- 
rația co so râdică să aibă parte do cuvenita 'edueaţie morală; 
pentru ca societatea să poată rămânea. nepăsătoaio față do 
copiii lipsiţi do o asomonea educaţie. i | 

Dacă ori-co stat modorn își impune mari jortfo materiale 
spro instruirea tuturora şi, în interesul obștosc, so consideră în drept să infrângă voinţa părintelui rocaleitrant prin întro- 
ducerea învățământului obligatoriu ;'cu atât mai vârtos aro el a so considera în drept și dator să întindă braţul său ceroti- 
tor asupra copiilor, ai cărora bună croștere o primejduită. 
„Căci ignoranţa, neștiința do carte, oricât de dăunătoare ar fi, strică mai puţin docât perversitatea morală. 

A apăra doci po copiii acoia,.cari au nenorocul de a trăi în improjurări vătămătoare vioţei lor morale, e tot una 
cu a apăra sociotatea do răsărirea tot atâtor clomento stri- 
cate, perverse, vicioaso, 

Inţelogem râvna legiuitorului nostru în materie do drept civil do a asigura autoritatea tatălui și do a întări puterea părintească ; nu înţelegem însă lipsa-i de prevedere do a nu 
îngrădi acecași putero la caz de abuz, precum și, în gonero, neproocuparea-i do covârșitor do insemnata problemă socială a tinorimii po calo de pervertire, | 

Cine-i ingrijit și îngrozit do sporirea criminalităţii peste 
tot și do sporirea criminalităţii printre adolescenţi în deo- sebi, nu poato să nu recunoască nevoia pornirii unei acţi- uni de salvare a copiilor în primejdio do decădere morală. 

Problema noastră nn. se mărginește deci numai la ea- zul, do altfel cumplit de dureros, al maltratării și martiri- 
zării unor nenorociţi copii do către denaturaţii lor părinţi. Ea o mult mai largă: Societatea are a întinde mână de ajutor tuturor copiilor moralminte în pericol. Law „moralminte în peri- col“ sunt nu numai toţi copiii cu rele apucături, ci și toţi a- 
ceia cari ar putea contracta asemenea apucături, fio din vina 
părinţilor, fio fără vina lor, fio din lipsă, do familie, care să-i 
călăuzească și să-i ocrotoască, 

Dacă e o datorio a Statului do a lupta contra” sporirii 
criminalității, o o datorie a sa şi do a scea, do la obârşie, 
unul din principalele izvoare alo: inmulțirii făcătorilor de: rele, luând asupră-și ocrotirea copiilor în primejdio de per- vertiro morală. |
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Totuși, nici o urmă: serioasă de asomenea: ocrotiro nu: găsim în logiuirilo noastue. | a i „Preocuparea unilatorală a legiuitorului nostru civil a fost numai aceea de a întări puterea părintească, preocupare, dusă pănă a nu apăra nici pe copiii martirizaţi de către pă- zinți ; cu totul în afară de prevederile sale au rămas copiii: moralminto în pericol. | E “Nu tot astfel stau lucrurile în alte ţări. Pilda cea bună îrebuo so luăm însă do oi unde o găsim. : De _- În țara, în caro a propășit mai. mult decât ori-unde aiurea instituţia şcoalelor de îndreptare, s'a lucrat mai cu' temeiu și pe- tărâmul legislativ : am numit Germania. , 
După ce în legiurilo deosebitolor state, care avoau a. alcătui mai po urmă imperiul german de astăzi, se cuprin-: dean dispoziţiuni menite a apăra po copiii moralminte în pe-- Ticol, această ocrotire so consfinţi pentru întregul imperiu prin codul civil gorman. Legiferarea asupra acestei materii nu se opri însă aici. Dispoziţiunilo respective din codul civil]. german având un caractor general, ele își găsiră' mai de a- proape. precizare și complectare în legiuirile speciale alo. „ deosebitelor state germane. Dintwaceste legiuiri, cea incon- - testabil mai remarcabilă şi cu mai mare inrâuriro osto legea: Prusiană din 2 Iulie 19001). Această logo esto deocamdată | oxpresiunea cugetării germane asupra atât de insomnatei pro- bleme sociale a salvării copiilor moralminte în pericol. In-: semnătatea ei nu o întru nimie micșorată prin faptul că, după părerile mai multor sociologi și pedagogi, ca ar prezenta încă numeroase lipsuri. Bogata literatură apărută asupra a- . cestei chestiuni de la 1900 încoace nu dovedește decât năzuinţa . nestrămutată spre mai bine, căutarea continuă de soluțiuni.” cât mai raţionale și practice întru combaterea criminalităţii prin oducaţia morală a tinoretului, o 

Firește .că, ori-ce măsuri s'ar lua, criminalitatea nu va - dispărea ; iluzii nimeni nu-și poate faco. Insă, după cum în interesul sănătăţii fizice profilaxia are mai mare însemnătate “lecât vindecarea boalelor, de unde. decurge rolul precumpă- . nitor al igienei ; tot așa trobue'să prevenim boalele sufleteşti: . ale poporului, ale căror simptom 'este sporirea numărului fă- - 

  

“-1) Gesetz îiber die Fiirsorge—Erziehung Minderjăhriger. ... *
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cătorilor do rele, prin luarea în mână de cătră stat și socia- 
tate a educaţiei morale a tineretului pe cale de porversiune. 

„Do oarece Statul nostru nu sa preocupat încă de loc do 
această problemă a îndroptării din vreme a tineretului mo- 
ralminte în pericol, credem că ne îndeplinim o datorie ară- 
tând ce și cum se lucrează po aiurea în această chestiune. 

„Învățătura nu ne poato fi decât de folos. | 
Iată, dispoziţiunile, menţionate mai sus, ale codului ei- 

vil german : | 
„_.$ 1666. Când buna stare suflotească sau fizică a copi- 

lului e primejduită prin aceca că tatăl abuzează, do dreptul 
său do a îngriji do porsoâna copilului, sau că-l neglijează 
po copil, sau că so face vinovat de o purtare necinstită sau 
imorală, atunci tribunalul are a lua măsurile necesare pon- 
tru ovitarea pericolului. Tribunalul poate îndcosobi dispune 
ca copilul să fie internat, spre educaţie, într'o familie potri- 
vită sau întrun institut qe educaţie sau întrun institut de 
coreeţiuno. | 

Potrivit $ 1686 din acelaş cod, so procedează tot așa în 
cazul când mama, în lipsa tatălui, exercită puterea părin- 
tească. Iar prin $ 1838 se stabiloșto că tutorului .i se poate 
lua din mână, do către tribunal, educaţia, pupilului, chiar 
fără nici o vină din partea aceluia. | 

Deci, conform codului civil german, tribunalul aro drep- 
tul de a-l scoate po copil do sub inrâuriroa părinţilor, ori de 
câte ori, prin vina lor, ar avea do suferit buna sa stare su- 
flotească sau trupească. In schimb, scoaterea copilului de sub 
autoritatea tutorului nu e condiționată de nici o vină vădită a.' 
acestuia: ajunge constatarea că buna stare sufletească sau 
fizică a pupilului o primejduită. 

Evident că această deosebire ce-o face codul civil ger- 
man 0 motivată do grija do a nu știrbi autoritatea părin-. 
toască. Din respect pentru ca, tribunalul nu poate pronunţa 
educaţia forțată a copilului decât numai atunei când părin- - 
ţii au vre-o vină, adocă numai atunci câna desvoltarea nor- 
mală morală sau fizică a copilului o primojduită fie din pri- - 
cina purtării imorale a tatălui sau a mamei, fio din pricina 
neglijării datoriilor lor părintoști, fio din cauza chipului nco-- 
menos cum părinţii își tratează copiii. | 

Logiuirile speciale alo ţărilor eo alcățuese imperiul german.
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merseră însă mai departe decât codul civil. In vedere că una "din urmările desvoltării economice din timpurile moderne este că toţi părinţii aceia ce-și agonisese existenţa lucrând 
în afară do căminul lor, prin fabrici, nici nu au putinţa de a 
îngriji cum: trebue de creșterea copiilor lor; în vedere că în această lipsă de conducere și do supraveghere a tinere- 
tului trebue căutată una din pricinile de căpetenie a destră- bălării și desfrânării lui merou crescânde ; în vedere că din 
aceste imprejurări sociale decurge, în bună parte, și înspăi- mântătoarea sporire a criminalităţii ;—s'a ajuns la soluțiunea că : chiar și atunci când nu e nimic de imputat părinţilor, statul are a lua asupră-și educaţia copiilor moralminte în pericol. 

Acesta e principiul adoptat de aproape toate acele le- giuiri și ?n deosebi și de importanta lege Prusiană din 2 Julio 1900, menţionată mai sus. In Germania deci educaţia forțată a minorilor o admisă ori de câte ori înrâurirea cdu- 
cativă a familiei și a şeoalei se dovedește a fi insuficientă spro a evita decăderea lor morală. 

| Modalităţile aplicării acestui principiu variază do la ţară la țară. Astfel găsim deosebiri : în privința etății mazime a 
minorului pănă la care se poate pronunța educaţia-i torţată, ; deasemenea în privinţa organelor autorizate să propue inain- 
tea instanţei judecătoreşti educaţia, departe de familie, a co- piilor moralminte în pericol ; tot așa cu privire la cei datori „să suporte cheltuelile de întreținere a minorului în timpul e- dueaţiei forțate ; nu mai puțin: cu priviro la organele însăr- cinato cu ezecutarea sentinței tribunalului, la pronunţarea 
eliberării minorului, la pedepsele de aplicat celor co ar încorea 
să sustragă pe minor educaţiei forțate hotărite de tribunal, 
ete. ote. - 

Acoste deosebiri nu schimbă însă întru nimie fondul 
lucrului. Iar acesta o: că în toate cazurile când un minor se 
află în pericol de stricare morală, chiar fără să aibă el încă rele 
aplecări şi chiar fără nici o vină din pariea părinților, tribunalul 
poate decide educația-i forțati, în afară de cercul familiei sale. . 

Oricând familia nu este în stare să-și îndeplinoască . 
misiunea ei educativă, statul aro dreptul să supravegheze educaţia tinorimii şi să ia măsuri ea fiecare individ să capete acele insușiri morale, fără de care el ar deveni un element vătămător ordinei sociale. |
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„Această educaţie impusă şi dată în afară de coreul pro- 
prici familii poartă in: toate logiuirilo germane numele de „Zicangyserziehung“, educaţie forțată. Singura excepţie o faca menţionata ultimă lego din Prusia, caro a adoptat termenul do „Piirsorge-Erziehung“, un barbarism aproape intraductibil. Nu e fără interes, pentru chestiunea în sine, de a se ști din ce fel de preocupare s'a recurs la noua terminologie, Legiui- torului Prusian din 1900 i s'a părut că denumirea de „Zicangs- Ereiehung* trobue înlăturată pentru cuvântul că ca ar fi im- plicând ideea unei pedepsiri â copiilor supuși acestui fel do 
educație, astfel că aeești copii ar păși apoi în lume cu o pată, 
co cu greu sar ștorgo. Accastă interpretare, aproape fatală, 
fiind însă în avsolută contradicţie cu intonţiunoa legiuitoru- lui, ca trebuia ovitată cu tot dinadinsul. Intradovăr, din mo- mont ce educaţia așa numită, forțată se aplică şi copiilor ce- lor mai nevinovaţi, cu cele mai bune porniri chiar, dar cari, din cauza mediului sau a lipsei do supraveghere, ar putea 
să so domoralizeze, idea de pedeapsă are a dispărea cu totul : „legiuitorul nu vrea decât să asigure buna educaţie a tuturor copiilor. Expresiunea ,, Fiirsorge- Bre iehung* (Fiirsorge= lat. curu 
=prijă, îngrijire), educaţie îngrijitoare, educaţie curatorio, ar 
fi oglindind mai lămurit spiritul şi seopul nouci legi. | | Am dat această scurtă explicare mai mult numai. spre. 
a invedera încă odată adevărata țintă a .edueaţiei forțate: 
prevenirea răului, iar nu represiunea, 
"De altfel, noul termen na câștigat mulţi aderenţi. Nu numai că vechea denumire de n Zicangserzichung“ S'a menţinut 
atât în codul civil câţ şi în toate logiuirilo speeialo ; afară de aceasta, scriitori, do samă, cum o bună-oară 7. Petersen, ci- tat mai sus), nu sunt do loc. favorabili noului termen fău- "rit ad-hoc. Se observă cu drept cuvânt că nu schimbarea nu- melui va avea darul de a modifica, părerea co şi-o faco ma- rele: public, do copiii supuși educaţiei forțate : ţăranul şi meseriașul tot cu neincredere privesc po copiii cărora li so aplică legea. .Apoi, noua denumire mai aro și cusurul că nu: „oxprimă caracterul deosebit. al educațioi forțate :. o educaţie 

lipsită de ingrijire, doar nici nu so poate concepe. In schimb; 
vechea expresie e mult mai sugestivă : forțată este această e | 

1) Vezi pag, 52,



TI 

  

educaţie, nu prin aceea ci rogimul căruia copiii sunt supuși are a fi mai riguros, ci prin faptul că părinţii și tutorii, a- decă educatorii do drept, sunt forțați să cedeze atribuțiunile lor, în urma sentinţei tribunalului. Ai | i Putem deci menţine, pentru noi, oxpresiunea mai feri- cită de educație forţată. o 
- Să rezumăm acuma destoltările noastre de până aci cu privire la copiii moralminte în pericol. Numinn astfel, după cum am văzut, pe toți copiii cu rele apucături precum și pe toţi aceia cari ar putea contracta asemenea apucături, fie din vina părinților, fie fără zina lor, fie din pricina lipsei de Jamilie, care să-i călăuzească şi să-â ocrotească. Statul care-și înțălege misiunea să profilaclică de a îm- picdeca sporirea criminalităţii, dator este să ia sub îngrijirea lui pe tofi copiii aceia 1). Spre acest sfârșit, legiuirile nau a avea de obiectiv numai întărirea puterii părintești, ci tot pe atâta ocrotirea copiilor contra voinţei familiei, ori de câte ori una lor creștere morală sau fizică este primejduită: trebue să existe putinţa de a înfrânge puterea părintească, când aşa dictează atât interesul co- pilului cât și al socielăţii. ă 

Nu putem închoia această iaţă a problemei, fără a a- tinge și dificultăţile co vor fi do invins cu prilejul unoi o: ventualo logiferări asupră-i, 
“Nu mă oprese la obstacolul juridic, pe care-l opun le- giuirile actuale unei reforme eo sar faco în sensul micșorării puterii părintești, în anumite împrejurări. Am văzut că codul nostru civil menţine pănă la abuz principiul respectării acestei putori 2). Troaba jurisconsulţilor do a împăca acest principiu, co aro a rămânea sfânt în starea“ normală de lucruri, cu acela, al îngrădirii autorităţii tatălui, când interesul bine înțăles al co- pilului şi al societăţii este în juc. 

" Mai sunt și alto greutăţi. 
Una e de ordin material. Se poate întâmpla ca numă- rul copiilor supuși oducaţioi forțate să dovie foarte maro. O- draslele seoaso de sub autoritatea părinţilor și tutorilor au a fi trimise, spre oduearo, sau în alte familii—]ueru co rar, la noi, se va-putea aplica cu sucees—sau în școli de îndreptare 
n 

1) Vezi mai sus pag. 66, 
2) Vezi mai sus pag. 60 și urm,
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înființate anume... Fără cheltuială aceasta nu so poato rea- 
liza. Va fi deci de chibzuit asupra persoanelor sau organe- 
lor ce au a: suporta această sarcină. Când familia dispune de mijloace, asupra ci au a cădea, firește, cheltuelilo do întreţi- 

„mere şi do educaţie. Do oare-co insă o uşor do prevăzut că 
„cei mai mulţi dintro copiii moralminto în pericol so vor găsi mai totdeauna în păturile sărace, urmează că Statul, jude- ele și comunele vor avea a procura, într'o proporţie anu- mită, mijloacele necosare educaţiunii forțate. Mare speranţă putom avea şi în iniţiativa privată 1); scopul cel mai apro- piat al acestei seriori esto doar tocmai de a păși la inteme- area unei școli do indreptare po cale de iniţiativă particu- 
lară şi anume a cercului didactic din Iași. Acţiunea pornită 
"din asemenea inițiativă ar veni astfel mult în ajutorul Sta- tului, al judeţelor şi comunelor. ” | 

Altă preocupare, co trebuo so mai avem, e do ordin 
moral. Precum vor fi intotdeauna mulți părinţi dispuşi să se 
opună din răsputeri educaţiei forțate a copiilor lor—și toe- 
mai spre a putea sfărâma rozistonța lor o nevoo do o lege 

“ocrotitoare a copiilor moralminte în poericol—, tot aşa se va 
avea a face și cu părinţi, indestul do lipsiţi de conștiință, 
cari să fio prea bucuroși do a se putea desface cu înlesnire do datoriile lor părintești, Educaţia forțată, mai cu samă când 
o și gratuită, ar constitui, pentru unia o adevărată încura- 
jaro a neglijării datoriilor lor către copii. O asemenea de- 
sastroasă urmare, co ar slăbi simțimântul' do răspundere mo- 
rală din” partea părinţilor, trobuo înlăturată cu orice preţ. 
Legiuitorul de âccea nu va căuta numai ca educația forțată 
să se poată aplica în toate cazurile, în caro ea este ncee- 
sară, dar și ca oa să nu poată fi aplicată fără motive îndes- 

„tulătoare, adecă atunei când nu există primejdia degenerării 
morale sau fizice a copilului, în mediul său natural. Tribu- 
nalul chemat a se pronunţa asupra aplicării, în fiecare caz, 
a educaţiei forțate a unui copil, nu va avea, do aceca, a as- 
culta numai doleanţele părinților, ci şi părerile altora, pre- 
cum alo reprezentantului comunoi, ale invățătorului sau -di- 
rectorului şeoalei froquentate de acel copil, ale parohului 
respectiv ș. a. Iar propunerea măsurii nu va aveaa veni do 
PI 

1) Vezi mai sus pag, 27 si urm, 
2 .
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la părinţi, ci de la alți factori, precum bunăoară de la auto- ritatea comunală sau de la cea, poliționească. Numai cu in- grădiri de felul acesta se poate înlătura neajunsul semnalat, 
Ele sunt mai cu samă necesare, dacă so menţin, în favoa- 
rea puterii părintești, dispoziţiunile actuale din art. 329—333 . din codul civil '). Cred chiar că acele dispozițiuni s'ar pu- 
tea menţine, fără maro inconvenient, cu rezerva, bine înţe- 
les, ca detențiunea copilului să nu se execute în închisorile 
minorilor osânâiţi pentru fapte penale. î 

* 
, x, 

“Trecem acum la a doua categorie de minori, la acea a 
făcătorilor de rele, 

Dacă cu privire la minorii moralminte în pericol, le- 
giuirile noastre actuale constituese o adevărată tabula rasa, 
nu e tot așa în ccca ce privește pe minorii ce sau făcut vi- novaţi de fapte penale. 

Codul nostru penal, Legea asupra regimului închisorilor 
din 1 Februar 1874 cu modificările din 2 Martie 1877, pre- 
cum și Regulamentul general al Casei centrale do coreeţiune ! 
pentru minori din Mai 1874 cuprind dispoziţiuni precize, re- 
lativo la această faţă a chestiunii eo ne ocupă. ” 

Prima dispoziţie ce ne interesează este cea din art. 61 din C. P., care prevedo că: nÎn/racţiunea comisă de un copil 
nai mic de-8 ani deplini nu se pedepsește: 

Foarte firească e această măsură de a se stabili o limită 
minimă—in legea noastră de 8 ani deplini—de la, care încolo numai fapta penală poato deveni imputabilă, Este o vrâstă, 
în caro lipsește încă concepția de ccea ce o drept şi nedrept 
și prin urmare ori-care ar fi fapta săvârșită de un copil ne- 
trocut de această otate, ca are a rămânea nepedepsită. La 
noi deci, numai copilul de la 9 ani în sus poate fi urmărit 

„pe cale penală și, în consecință, condamnat sau achitat ; pănă 
la acea vrâstă are, în favoarea-i, prezumpţiunea lipsei de pri- 
cepere. | 

Puţine la număr sunt codurile penale actuale, în care 
să nu fio fixată o primă perioadă a copilăriei, scutită de im- 
putabilitate. Limita do vrâstă, de la care începe posibilita- 

  

1) Vezi mai sus pag. 55 şi urm.
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tea urmăririi, variază mult de la cod-la cod—$, .10, 42 şi chiar 14 ani deplini este, în dcosebitele legiuiri, această li- mită—, însă principiul în sine este adoptat aproape peste tot. Excepţie fac codul penal francez și altele câteva, nofixând „0 asomeneca limită și lăsâna prin urmare chestiunea impu- tabilităţii cu: totul la apreciarea magistraţilor. Acest din urmă sistem insă e departe de a se.bucura: de aprobarea  penaliș- tilor, și cu drept cuvânt 1), „- Conform art. Gl din codul nostru penal deci, copiii mai mici de 8 ani deplini. cari săvârșese fapte penale nu pot fi urmăriți și rămân nepedepsiți. Am recunoscut că această mă- sură o din cele mai raţionale. Ar fi ridicol să vezi po banca - acuzaților copii do vrâsta acasta. Se inţeloge că nu so simte, față do dânșii, novoia de instanţe judecătorești şi do pedepse. criminale ; so simte insă, în schimb, mult novoia unei cdu-. cațiuni mai îngrijito ca cea din trecut, novoia îndroptării a- cestor copii, cari: nu sunt numai moralminte în pericol, dar au dat dovezi .pipăite, prin crime şi dolicte, că au și „pornit-o pe povârnișul viciului. Dacă prin urmare educaţia forţată e -la locul ci pentru copii numai în primejdio de a contracta rele apucături şi pentru copii deja stăpâniţi de asemenea porniri, cu atâta mai vârtos oa se impune, aproape întot- deauna, pentru copii cari au și săvârșit fapto pedopsite de legi. Zic „aproape intotâpauna“, iar nu „întotdeauna“, pentrucă. so poato prea bine întâmpla ca copilul vinovat să fio dintro familio cu totul onorabilă şi caro să fie in staro a corige pe copil printro educație îngrijită do aci inainte, precum și ca acest copil să fie în fona mai puţin stricat decât mulți alţii cu foarte rolo porniri, dar cari n'au avut incă prilejul să să- vârșaseă chiar fapte do cele pedepsite de codul'penal. 
Rogula genorală însă va rămânea ca educaţia forţată să se aplice copiilor căzând sub prevederilo art. GL din, co- dul ponal. Statul aro a lua asupră-și educaţia lor ; cu puţino excepții, ci au a fi clienţii școalelor de îndreptare.— "-- Do o însemnătate covârșitoare pentru chestiunea noastră este apoi dispoziţia din art. 62 din codul penal, caro sună astfel : „Crimele sau delictele comise de un minor ce are vrâsta de lu 8 ani deplini până la 15 ani deplini, nu se vor pedepsi, dacă 

  

1) Vezi M. Ortolan, Elements de droit penal. Paris 1863. Vol. I pag. 109 şi urm. 
:
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se va decide de judecată că acuzatui a lucrat fără pricepere ; dar, după împrejurări, se va încredința părinţilor săi, spre a avea o îngrijire mai de aproape, sau se va pune întv'o monăstire, ce întradins se va determina pentru corecţiu- nea unor asemenea. copii, unde se va ţinea întrun timp de ani determinaţi, prin hotărirea jude ăţii, fără însă ea aceşti ani să poată co ârşi vrâsta de 21 ani a “culpabi- luluie, e ae 
"Iată o imprejuraro în caro legiuirea noastră pozitivă pre= vede şi admito educația forțată propriu zisă, adecă educaţia forțată cu scop de indreptare a minorului, Cred a fi dovedit | că detențiunea copilului după cererea părinților (art. 329 și urm. din codul civil) nu poate fi privită ca un mijloc: de în: dreptare, ci numai ca o afirmare mai mult a puterii. părin- tești: ca nu se aplică in vederea unei educațiuni mai îngri- jite-a copilului, ci ca pedeapsă dictată do tată. De asomenea, 

nu “intră în cadrul educațiunii forțate, preconizate do noi, osânda, co şi-o împlinește minorul condamnat do autoritatea. „judecătorească pentru crime și delicte săvârșite cu pricepere : nu că ţinta reţinerii minorului în închisoare n'ar fi, şi'n ca= zul “acesta, tot indreptarea-i prin educație, dar fiindcă în starea actuală a legislaţioi noastre, pedeapsa dictată do so- ciotate, ca o urmare a acţiunii publice ponalo pornite în con- tră-i, are aci toată precăderoa, 
Potrivit acestei legislații deci, singurul caz do educaţie forţată esto'cel prevăzut de citatul art. 62 din codul penal. Ea nu-și găseşte aplicarea decât -faţă do minori în vrâstă do la 8 pănă la 15 ani deplini, săvârșitori do crime sau delicte; cari însă rămân nepedepsiţi, în urma hotăririi judecătorești că oi au lucrat fără pricepore. In vederea relelor apucături alo acestor minori, date po față prin fapte penale dovedite, legiuitorul a hotărit ca în locul pedepsoi, ncaplicabilo din pricina lipsei de pricepere, ci să aibă “parte. do o îngrijire sducativă mai deosebită ; acuzatul „după împrejurări, se va încredința părinților săi, spre a avea o îngrijire mai de aprojie, sau se ta pune într'o monăstire, ce într'adius se va deteriiaina pentru corecțiunea unor asemenea copiii. Cumeă - gândul legiuitorului ora sorivâsa încercare do indreptare a minorului deliquont, rezultă, din -faptul că a admis, în principiu, o inrâuriro înde- lungată asupra sufletului copilului, dându-și bino samă ex
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operă de educaţie nu se poate face bătând din palme : în monăstirea într'adins determinată, minorul „se ta ținea în- 
ir'un timp de aui determinaţi, prin hotărîrea judecății, fâră însă 
ca acești ani să poală covârși vrâsta de 20 ani a culpabilului“. Aşa, 
dar ani întregi poato dura educaţia, forțată a minorului cul- 
pabil, singura limită fiind momentul când minorul dovi- 
ne major. . 

Păcat că o măsură, atât do ințeleaptă în sine, n'a putut 
da roadele așteptate, din cauza modalităţii cu desăvârșire 
defectuoase a aplicării salo. A fost o idee nenorocită—ierte- 
mi-se expresia—de a supune aceluiaș regim educativ pe acoști 

” copii cari au lucrat fără pricepere, cu coi do aceeași vrâstă 
cari au săvârşit crime și delicte cu pricepere, ba și cu osân- diții în etate de 15 — 20 ani deplini 1), cu privire la cari le- 
gea nici nu admite posibilitatea îndoielii rolativ la pricepere. 

Minorilor, do cari se ocupă art. 62, esto a se da, în spi- 
ritul legiuitorului, o oducaţie indoit de îngrijită toemai din 
cauza relelor lor antecedente. Iar dacă este așa, se potrivește 
așezarea acestor mici nenorociţi nepricepuţi la un loe cu minorii condamnaţi de justiţie și, după toate probabilitățile, 
mult mai înrăiți și stricaţi ? Când toată preocuparea noastră 
aro a fi aceasta: de a scăpa pe acei copii de ori-co contact 
primejdios, de a-i pune în așa condițiuni de viață încât să 
înceapă pentru dânșii o oră de insănătoșare morală ; când gân- 
dul nostru mergo pănă acolo ca să scoatem pe minori pănă 
și din mediul lor firesc, din mediul familiei, când acesta nu 
prezintă îndestulătoare chezășii de bună creștere—o admisibil 
să li so hotărască ca aşezământ o îndreptare, acela în care 
sunt adăpostiţi toţi minorii condamnaţi de judecată ca uei- 
gași, incendiari, atentatori la bunele moravuri ș. a. m. d.? 

E o greșală mare, asupra căreia trebue să se revie cât, 
mai curând, | 

Ar fi timpul să se inceteze cu actualul sistem omoritor 
de sufiote și să so facă cuvonita deosebire între penitenciare Și case de îndreptare : cele d'intăiu pentru minorii condamnaţi 

do justiţio; cole de al doilea pentru toţi ecilalți minori, cari 
au a fi supuși regimului educaţioi forțate. Noi n'avem azi, în 
România,-decât penitenciar, po cel de la Alislea. Do case de, 
îndreptare însă nici o urmă ; totul este do făcut. 

1) Art. 63 codul penal, 
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Casele de îndreptare, la rândul lor, or trebui să se deosebească unele de altele. Cel puțin una ar fi de înființat—de câtre Stat— pentru primirea minorilor vizați de art. 62 din codul penal, Ceie- lalte— întemeiate fie de Slat, fie din inițiativă particulară—au uși deschide porțile tuturor celorlalți minori, de cari ne-am ocupat în cercetarea noastră, şi anume : minorilor căzând sub prevederea art, . 61 din codul penal, minorilor cu vele apucături, în fine minorilor în primejdie de a contracta vele upucături, fie din vina, fie fără vina părinților, fie din lipsă de familie ocrotitoare, adecă tuturor 
minorilo» moralminte în pericol. 

De oarece ţinta mea de căpotenio nu eva decât de a a- 
trage atenţia asupra necosităţii înființării șeoalolo de îndrep- 
tare, n'am a mă ocupa aci și do minorii condamnaţi do jus- 
tițio (art. 63 din codul penal), cu privire la tratarea cărora legislaţia noastră prezintă încă lipsuri însemnate. In treacât 
totuși am atins şi această chestiune, vorbind de „Stato re- formatories“ din”A meriea, 1). Din celo spuse acolo so poate lesne conchide în co direcţio ar fi de lucrat spre a readuce 

"Şi pe minorii coi mai stricați po calea cinstei şi a binelui. 
Cât pentru toți ceilalți minori, so impune regularea pe 

cale legislativă a educaţiei forțate. Această regulare o impe-. 
rios reelamată atât de interesul școalelor noastre publice de 
a scăpa de elementele vătămătoare, cât și do interesul sociotății 
de a se reduce numărul răufăcătorilor. O mai reclamă și cea 
mai elementară datorie de umanitate do a nu lăsa să se pră- 
bușască în viciu copii nenorociţi ce ar putea fi incă salvaţi. 

  

1) Vezi mai sus pag. 48 şi. urm,



VI Orientări privitoare la, organizarea, 
„Șeoalelor de indreptare :) 

  

Ori cât do necesară ar fi legea asupra educaţiei forțate, lipsa ci nu trobuo să no impiodece de a ne pune po lucru. Aproape pretutindenea şcoalele de îndrepiare sau inființat cu mult înainte de vegularea, po calea legiuirilor, a situaţiei. minorilor moralminto în pericol. | 
a Pontru toți acoi oameni do bine cari, convinși de în- semnătatea socială și umanitară a problemei noastre, ar fi dispuși să pășască la înfăptuirea unei instituţiuni de salvare a copiilor in. primejdie de prăbușire în viciu sau să contri- buească întrun chip oarecare la o asemenea infăptuire, sta- bilim aci următoarele puncte de orientare, ce nau altă menire. decât de a le înlesni punerea in practică a bunelor lor în-! tențiuni. E 

A. Dificultatea de căpetenie va fi, fără îndoială, acea a. recrutării elevilor, de oarece, conform legilor noastre actuale, nici un părinte nu poate fi obligat să-și încredinţeze copilul unei școli de îndreptare. 
Porţilo institutelor de acest fel sc vor deschide deci, în primul loc, copiilor cu rele apucături, trimiși de bună voe do câtre părinții sau tutorii lor desnădejduiţi de a-i mai putea îndrepta în casă. De preferinţă se vor primi elevii do școală primară cu role porniri aduși do părinţi sau tutori după îndemnul institutorilor și invățătorilor respectivi. | 
Iși vor mai găsi adăpost și ingrijire în aceste institu- țiuni copiii cu aceleași porniri orfani, părăsiți sau nelegitimi, PN 

| 1) Principalele lucrări consultate: Studiul lui ]. HI. 1Vichern sub tit- lul „Rettungsanstalten“ în Schmid's „Eneyelopiidie“ Ediţia II, Vo), VII, paz, 93 —156 şi articolul „Rettungsanstalten“ de G. von Rohden în W. Rein's . Eneyelopiidisehes Ilandbuch der Pădagogik, Vol. V, pag. S57—873.
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po cari-i vor trimito autorităţile publice (comunale sau ju- dețenc) sau Eforiile, Epitropiile ete., sub scutul cărora se află acești miei nenorociţi. 
, i „So vor primi şi copiii mai mici do 9 ani vinovați do fapte criminale, după cererea, părinților, tutorilor sau autori= tăților co ingrijesc de ci; de asemonca deliquenţii” între 9 și 15 ani, în privința: cărora judecata a decis “că au lucrat fără, priceepere. Cred a fi dovedit mai sus!), că locul do îndrep- tare pentru acești din urmă nu poate fi penitenciarul. 

" Şeoalele do îndreptare, neputând funcţiona decât ca in- ternate, ele vor trebui să fio do două categorii : de băcţi și do foto. Internate mixte oxistă în unile ţări din Apus: la noi clo sunt neadmisibilo. e ! Fără doar şi poato că se va simţi des, foarte des chiar, "nevoia do a se primi şi elevi secundari și din păturile culte alo societăţii. Pentru inceput, lucrul va fi insă greu de rca- lizat, de oarece cheltuclile necesitate deo învățăturile gim- naziale și liceale, de. care astfel de elevi mar putea fi lipsiţi, ar fi-cu mult prea costisitoare. Va trece multă vremo' până: ca să fim în stare a înfiinţa o instituţie asemănătoare „Pen- sionatului“ din „Rauhes Tuust *) sau acelei „/aison paternelle de Mettray“ 2) anexate coloniei agricole cu acelaş nume. Etatoa elevilor, la primirea lor în institut, va fi, în ve- derea categoriilor stabilito, de la 1—15 ani deplini. Pentru ca înrâuriroa: educativă a şeoalei de îndreptare să fie traini- că, orice clov va fi reţinut intinsa timp de cel puţin 3ani. Așa fiind, vrâsta maximă a unui olâv din aceste şcoli va fi do regulă do 18 ani, esceptându-se însă cazul deliquenţilor între 9 și 15 ani cari, ca unii co au lucrat fără pricepere, . pot fi ținuți, conform art. 62 din codul penal, pănă la împli- nirea vrâstei do 2) ani: deplini, | a B. Localitatea şi localul. Alegerea acestora va atârna do: celo mai de multe ori de împrejurări mai mult sau mai pu-" țin norocoase și do mijloacele disponibile. | i "Spre oriontare insă, e bino să știm co este do dorit în. acoste privinţe. - 
ÎN II 

1) Vezi pag. 14—76, 
2) n 38. 
5) na 02şi43,
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. Locul școalolor de indreptare nu e în orașe. Atât din punctul de vedere al evitării oricărui contact vătămător, câţ și din motive igienice, cât și din considerentul că orico insti- tut do felul acesta nu trobuo să fio lipsit do o grădină spa- țioasă și de un câmp de lucru, se impune instalarea lor la fară. î 
„Dar niei prea departe do oraş n'ar fi nemorit să se a- 'șoze școala. Intwadovăr, trebue să oxisto, pentru părinți, po- sibilitatea do a-și -vedea copiii din când în când ; apoi o ins- tituție care se menține mai mult din caritatoa publică tre- buo să poată fi cercetată, fără prea mari greutăţi, de către acele persoane care se interesează de aproape do mersul ei, în deosebi de către comitetul do patronagin, de care nici o școală de îndreptare nare a fi lipsită; în fino şeoala irebue să rămână în legătură cu foștii săi elovi cari, în cazul pro- babil de a-și găsi traiul în orașul din apropiere, pe de o parto vor putea fi supravegheați do directorul școalei, fires- cul lor protector, pe do alta vor putea vizita cu inlesnire, duminecelo şi sărbătorile, institutul căruia ci îi datorese rogo- nerarea lor morală. 

| Deci nu prea departe do oraş și, în tot cazul, aproape de un sat mai mare—iată așezarea cea mai potrivită pentru 0 școală de indreptare. Un sat mare in apropiere e necesar pentru aprovizionare. _ e Cât pontru local, orice clădire cu încăperi mai multe și nu prea miei ar putca fi ușor amenajată spre a servi seo- pului urmăriţ, Așa unci școli care ar începe a funcţiona cu 40 clevi bunăoară i-ar trobui : 6 camere Pentru școlari, şi a- „nume o sală do clas, o sală de lucru manual, două camere de culcare, un rofeetor și o infirmerie; un apartament mo- dest, cam după tipul apartamentelor construite de Stat în. ultimii ani pentru diriginții şcoalelor rurale, care să ser- voască de locuinţă directorului ; o cancelarie a școalei, care totodată va putea fi utilizată și ca vorbitor; apoi bucătărie, spălătorie, camară ote., acestea din urmă comune școalei și dirccţiunii. 
| 

Dacă numărul elevilor ar merge crescând și sar simţi prin urmare nevoie de o înmulţire a incăperilor, atunci în * loe de a se mări casa existentă, sar recurge la clădirea unei a doua case, în care să încapă iarăși 40 do: copii ; înmulţin-
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du-so incă. elevii, o a treia, casă ș. a. m.d. Casele cele nuoi mar cuprinde decât camerele trebuitoare elevilor Și, po dea: Supra, numai o odao pentru unul sau doi supraveghetori de ordine, cari ar urma să locuiască impreună cu grupa respec- tivă do școlari, 
| In locul unor edifieii imense asămănătoare căzărmilor” și în care și traiul elevilor sar asămăna aceluia al soldaţi- lor, ar fi do preferat cu mult acest „sistom pavilionar pe „Srupot sau „familii“, așa cum l-am văzut funcționând în multe din » Rettungsaustalten“ germane, mai cu samă în „Bau- hes Haus“ de lângă Hamburg, precum și la Mettray de lângă Tours din Franţa. 

O școală de indreptare croită pentru copii mulţi la nu- măr ar avea astfel înfățișarea unoi colonii cu case do locu- inţă diferite, răspândite printre grădini şi livezi, fiecare casă ocupată fiind e câte o „rupă“ sau „familio“ de olevi, care grupă își are viaţa ei proprio, fâră însă ca, să so peardă uni- tatea organismului intreg, în fruntea, căruia stă directorul insti- tutului. | | o] In asemenea, case simple de tot, dar curate Şi .veselo,; așezate în mijlocul pomilor și florilor, case neimprejmuito de ziduri înalte cu porţi grelo ermotie inchise, sufletele pănă și alo celor mai înrăiți vor fi mai ușor accesibile inrâuririlor binofăcătoare alo unor educatori aleși. 
C.. Organizarea propriu zisă—Am arătat în capitolul a- supra  „Zstoricului şeoalelor de îndreptare din Apus“, cât do a- dăncă o deosebirea dintre sistemul german și cel belgian do a trata și crește pe copiii cu rele porniri. Unul cată să-i în- drepte prin blândeţă părintească și printrun traiu cât mai apropiat de traiul în familie, celalalt prin asprime, roglemon- taro riguroasă, a tuturor actelor și mișcărilor, prin dresare mi- lităreaseă. Am mai observat, tot acolo, că de Meta, întemeo- torul coloniei agricole do . la AMeltray, a ştiut să întrunească Părţile buno şi să înlăture neajunsurilo celor două sisteme diametral opuso și că po: această calo de mijloc ar trebui să păşim și noi la organizarea școalelor noastro de în- dreptare. ai | | Fără a mai Yoveni asupra discuțiunii privitoare la va- loarea, ficcăruia din sistemele in luptă, țin să lămurese nu- 
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mai că, dacă mă pronun pentru sistemul impărţirii elevilor 
"PO „grupe“, n'0 fae pentru că aș crede că s'ar putea vreodată 
realiza. ca educaţia întrun institut să se asamono întoc- 
mai cu cea dintro familie — un institut nu poate doar în- 
locui familia propriu zisă—, dar fiindcă e necesar ca fiece 
copil să se simtă ca făcând parte dintro grupare mai res- 
trânsă, cu care trăoște, se invesoloște și se întristoază impre- 
ună, Trăind în intimitatea unci astfol -de comunităţi, locu= 
ind impreună, mâncând la aceeași masă, lucrând la un loe, 
petrecând laolaltă, copiii se simt ca acasă între camarazii şi 

„sub ochii superiorilor lor, simt că au un câmin—coca ce 
tocmai le va fi lipsit, în rogulă gonerală, inainte de a-și găsi 
adăpost în şeoala de indreptare. 

Cu toate aceste foloase notăgăduite alo grupărilor mai 
restrânse—să nu no servim de termenul impropriu do „fami- 
lii“—, totuși nu suntem pentru şcoli do îndreptare mici con- 
sistâna dinto singură grupă do 30 sau 40 de copii, ei ero- 
dom mai prielnice școlile cu gr upe mai multe, formând un 
organism mai întins. 

Aceasta pentru următoarele cuvinto: 
Mai intăiu, un institut întins costă intotdeauna mai pu- 

țin decât mai multe institute mici. 
Apoi, numai întrun organism mare, cu olovi mulţi, so 

xentoază să so facă choltuoli pontru inzostraroa-i -i cu toate 
cele trebuineioase. Astfel do cheltueli sunt cele relative la o 
organizare școlară mai comploctă (clase separate cu invăță- 
tori deosebiți), la cultivarea unui teren de agricultură ceva 
mai întins, dar. mai cu samă la înfiinţarea do ateliere mai 
variato de meserii. Cine ar putea concopo idea ca pe lângă 
o şcoală de 30—40 de copii, să se anexeze ateliere deosebite 
do stolerie, ferărie, cismărie, croitorie, logătorio de cărţi ete. 
având fiocaro atelier șițun meseriaș priceput caro să-l con- 
ducă ? 

ED In fino, numai acolo unde ar r oxista putinţa de a se lu- 
cra în atâtea diferite direcțiuni, numai acolo ar găsi elovii 
ocupațiuni potrivite aptitudinilor lor. Din asemenea institu- 

“iuni mari ar cși într'adevâr tineri formaţi pentru lupta vi- 
oței, toţi cu. cunoștință do carte, unia dintr'i inșii, ca agricul- 
tori pricepuţi, alţii cunoscând bine câte o moserio, cu caro 
să-și agonisească traiul prin muncă și în chip cinstit.
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„_ Unile din școlile elementare existente de meserii s'ar putea alipi cu succes pe lângă școlile de indreptare. | ___ Să se mai noteze că numai în institute înzestrate ast- fel s'ar putea, reţine tineri pănă la vrâsta de 20 de ani. | „ Orice început însă are a fi modest: nu ne vom bizui să, începem lucrul în mâăre. | D. Câteva observațiuni speciale. — O deosebită atenție se va da educaţiunii religioase. Nu e locul aci de a ne întinde în desvoltări asupra 'naturei intimo a sentimentului religios. Cert e că omul cu adevărat religios se menține mai lesne pe calea binelui, se lasă mai- greu târit de patimi, iar în mo- mente grele ale vieţoi nu e lipsit de speranţă și do mângâ- ore. Cât privește po omul aflător pe o treaptă inferioară do. cultură și cu porniri: spre rău, numai sentimentul religios îl va putea impiedeca do a da curs liber patimolor co-] rod şi. de a se afunda în vieiu și "n. păcate. De aci covârșitoarea însemnătate a desvoltării sentimentului religios in inimele „copiilor din şeoalelo de îndreptare. | | Cumeă studiul religiei va fi unul din mijloace, spre a ajunge la scop, se *nțelego de sine. Acost învățământ, predat de preferinţă de către direetorul şcoulei, va ocupa un loc do frunte în programa do studii. Nu numai invățarea şi price- perea istoriilor din vechiul și noul -testament și a catehis- mului va fi ţinta lecţiilor : fiecare oră de religie are a con- iribui la desvoltarea sontimentului religios în copii şi la: perfecționarea lor morală. _ Mai mare înrâurire însă decât lecţiile de religie, va a- vea asupra sufletului practica religioasă de toato zilele. A- coastă, practică, așa cum e obișnuită în şeoalelo noastre, exter- nate și internate, parcă ar fi menită mai mult să nimicoască orice sentiment religios mai adâne, decât să-l înalțe. Rugă- “ciuni nonumărate: la seculare, la inceperea lecţiilor de dimi- neaţă, la sfârșitul lor, la începerea lecţiilor de după amează, la sfârșitul lor, câto două rugăciuni la fiecare mâncare, în fine inainte de culcare—rostite toate de mântuială de câte an elev anume rânduit, în neatenţia generală, câte odâtă în sgomotul general al conșcolarilor. In loe să asculte rugă- ciunea, unul își caută de lucru în pupitru, altul se uită pe fereastră; al treilea cască, al patrulea se ghionteşto cu veci- nul, alţii mai cetese în grabă prin colo cărți—numai la în-
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chinare nu'e gândul nimărui, nici al coluia care-și dobitează rolul. Nu exagerez de loc: o practică religioasă efectuată în! chipul acesta însemnează batjocorirea, cdlor sfinte, degradarea lor. Dar nici în Biserică de altfel, unde so adună și mari și miei, nu domnește mai mult respect, mai multă bunăcuviiaţă, şi aceasta nu arareori din vina chiar a oficianţilor. Intrările și oșirile sgomotoase in timpul slujbei, conversațiile şi râse- tele, nu dovedese numai lipsă de evlavie, ci de bun simţ, şi de bună creștere. Nu intra în Casa „Domnului, dacă nu oști în stare să păstrezi o atitudine nesupărătoare pentru ade-! Văraţii credincioși, ori cât de puțini ar fi ei, adunaţi într'insa, Să rovenim la școală, Rugăciunea vorbită sau cântată— cântată, nu sbiorată I—este un act solemn, un act de înălţaro: sufletească cătro Atotputernicul și aro deci a fi săvârșită cu toa-: tă soriozitatoa cuvenită. Mai puţine rugăciuni po zi, dar înăl- țătoarel Cele două rugăciuni principale mai cu samă, cea de dimineață și coa do înainte de culeare, se vor face, în școala de îndreptare, cu o „deosebită sfinţenie. Toţi şcolarii grupei vor fi întruniţi în acecași sală, împreună cu superiorii lor. Chiar după co liniștea cea mai perfectă va domni peste tot, încă vor troco câteva momente do reculegere, înainte do a: se începe inchinăciunea. Vorbele se vor rosti rar, lămurie, cu tonul potrivit unui act evlavios ca acesta, După torminare,, Vor urma iarăși câtova momente de reculegere, după care, în liniște şi ordine, fiecare se va duce unde-l cheamă datoria. Cine ar crede că acostea-s forme goale fără importanță sau, mai rău încă, indemnuri la prefăcătorie, fățărnicie, ar dovedi numai că nu cunoaște o lege psihologică fundamen- tală, potrivit căreia manifestările sensibile ale unor senti- mente, oxteriorizarea lor prin gesturi și acte anumite, au: darul de a le da mai mare intensitate, do a le întări. In câzul nostru, contribuim la întărirea, sentimentului religios, ba chiar la producerea lui, prin acele manifestări sensibile. 'Trebue să fii deci în contra acelei întăriri sau produceri, ca. să ai dreptul de a combate formele solemne aci propuse. Dar cu aceia cari nu voese provocarea sentimentelor religioase la: copiii cu iele apucături din școalele de indreptare—cu aceia: nu stăm de vorbă, a - ? „Educaţia religioasă și morală so va mai desăvârși prin. toată rânduiala internă, prin atmosfora de bună voință și dra-
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goste ce-i incunjură pe copii, prin exemplele bune ce le vor avea continuu înaintea ochilor din partea personalului insti- tutului, prin cuvântările morale—nu prea dese însă —ale di- rectorului, prin predicele ce li s'ar ține, la prilejuri mari, de către parohul satului vecin. E o inovaţiune de mare preţ o- bligaţiunea impusă de către Inalţii noștri Prelaţi reprezen- tanților cultului de a ține cuvântări enoriașilor, 

+ 

+ * 

Ar putea părea unora cam stranie vorba de mai sus de „atmosfera de bunăvoință și dragoste“ co are a domni în şooalelo de îndreptare, când se știe că avem a face, în ele, cu copii destrăbălaţi și cu porniri spre perversitato. Nar fi mai potrivită, pontra ţinerea în frâu a unor astfel de elemente, o disciplină de fier, asprime, îngrozire, la nevoie ? De sigur că nu ne vom putea lipsi nici do disciplină de fier, nici de pedopse severe. In principiu însă, datori sun- tem să stabilim lămurit deosebirea dintro casa de indreptare Și casa de“ cducaţiune corecțională. (penitenciarul do la AMis- lea) pentru minorii condamnaţi de justiție. Aceștia întră în închisoare, în primul rând, spre a-și ispăși groșşelile și, subsi- „.diar, spre a se indrepta; minorii primiţi în școala de în- dreptare n'au, principial, a sufori urmările purtării lor din „treeut, ci numai a fi readuși po calea dreaptă, do pe care Sau abătut din cauza apucăturilor lor sau a unor împreju- rări nefaste. La intrare în institut li "so iartă acestora trecu- tul; atârnă numai de dânșii, de purtarea lor, de silinţa ce Vor depune-o la învățătură și la lucru, ea niei prin vorbă, nici prin gest, nici prin lipsă de îneredore, să nu li se amin- „dească, cele petrecute inainte de a, li se deschide poarta insti- tutului. Acestea le va afla ficcare nou venit din gura diree- „torului școaloi, caro-l va primi prictenește, părintește, cu toată bunavoință. Ce-a fost, a fost; copilul are a incepe o viaţă nouă, cu totul deosebită de cea, de mai înainte. | Bunăvoinţa și dragostea, vor merge însă mână în mână cu cea mai conștiincioasă supraveghere și cea mai serioasă disciplină. 
A fi iertător, milos, blând cu acești copii oropsiţi de soartă cari, de cele mai de multe ori, vor fi contractat, dofoe-
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tuoașele lor dispoziţiuni sufleteşti tocmai fiindcă mau avut 
parte, în primii ani ai vioțoi, de îndurare, compătimire, blân: . 
deţă, iubire; a fi faţă do dânșii iertător, milos, blând, zic, nu 
însemnează a cădea întrun sontimentalism dulecag și slă- 
bănog care să-i incurajeze a stărui mai departe po greșitele 

căi de pănă aci. A-i desbăra de pornirilo lor pătimaşe, a-i 
întări în lupta contra ispitei, este doară ţinta şeoalei de în- 
areptare. 

Vom da desigur peste multe naturi rebele, față do care 
nu vom reuși nici cu supravegherea do tot momentul, nici 

cu regimul col mai strict de ocupaţie regulată și intensă, nici 
cu blândoță și iubire. Indărătnieii şi răsvrătitorii cari calcă 
râgulele de ordine internă, precum și toți cari.păcătuesc din 
punct do vedere al cinstei, minţind, înșelând, furând cte., 
vor trebui să simtă repede că, dacă trecutul li s'a iertat, nu 
urmează că-s scutiți do podeapsă pentru celo co făptuose a- 
cuma. N'avem a fixa aci seara pedepselor ; firește că ele vor 
trebui să. fie mai sovoro decât cele prevăzute în regulamen- 
tele școalelor primare publice. Va fi nevoie să se recurgă 
„bunăoară, la carcoră și la micșorarea porției de mâneure. Pe- 
deapsa excluderii însă ar trebui înlăturată pe cât cu putință, 
de oareco cu cât elevul so dă mai cu grou la brazdă, cu atât 
locul său o mai mult în școala de îndreptare. Dacă însă ar 
încerca sau săvârși cumva crime propriu zise, precum puneri 
de foc, furturi îndrăzneţe cu spargeri, asasinate, atunci vino- 
“vații mai mari do 9 ani vor fi dațipo mâna parehotului spre 
a-și lua cuvenita osândă şi a 'treco în penitenciarul statului 
pontru minori, dacă vor fi. tost condamnaţi do justiţie, sau 
a fi rointernați în şcoala de indreptare, dacă justiţia va fi 
găsit că ci au lucrat fâră pricepere. Recunosc că o asemenea 
reintegrare ar fi foarte dăunătoare instituţiei, dar nu vâd 
altă soluţie întrucât nu se va înființa de Stat o casă do în- 

dreptare deosebită pentru minorii co cad sub provederile art, 
62 din Codul penal, înfiinţare anumo cerută mai sus 1). 

+ 

jo 

Ocupaţia regulată și intensivă e, de când lumea, prin- 
cipalul mijloc:spre a depărta gândurile rele și a nu cădea în 

1) Vezi pag. 77.
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ispită.. Mult atârnă prin urmare, do o, bine. reglementată în- 
trebuinţare a timpului: copiii. nu vor fi lăsaţi să stea în inac: 
tivitate.. . . a | ii 
Sunt mai întăiu miei 'ocupațiuni cusnice, do care niei un 
clov nu va fi scutit: regularea așternutului, ștergerea haine: 

"lor şi a încălțămintelor, coaserea unui bumb, cârpirea unci 
rufe cad în sarcina fiecăruia pentru lucrurile lui; iar curăți= 
tul camerelor (măturatul, spălatul podelelor, ștergerea, colbu- 
lui), aşezarea tacâmurilor pentru masă, servirea în timpul fic- 
cărui prânz, spălarea farfuriilor și tacâmurilor ș. a., sunt lu- 

"erări co se vor face pe rând de cătro elevi, într”o ordine fi- 
Sată' de director. Slugi, în afară do sorvieiul bucătăriei şi 
spălătoriei, nu so'toemose în școalelo de indreptare. Copiii : 
adunaţi aci trebue să învețe a munci; de cale mai de multe 
ori vor fi căzut în. păcatele co au motivat internarea, lor, toe= 
mai din cauza nedeprinderii cu munca, din cauza trândăviei 
şi a dostrăbălării în care au fost lăsaţi să-și potreacă : zilele. 
De altfel, micii păcitoşi fac parte dinti?o pătură socială în 
care copiii sunt introbuinţaţi şi acasă la servieii ca cele în- 
șirate, și nciortată:ar fi greșala do a-i înstrăina de felul de 
traiu cconomie al mediului din care au eșit și in caro, după 
toate probabilitățile, ei se vor reintoarce. . a 

Tot atât do nsiertată ar fi groșală de a trata în acelaş 
chip copii din pături culte şi bine situate, pentru a căror în 
treținere ar plăti părinţii. Pentru asemenea copii se va în- 
tocmi o secțio deosebită, care nu va avea nici un contact et 
ceilalţi elevi. Traiul lor so va apropia mai mult de acel al 
propriei lor familii; în alte condițiuni, părinți culţi şi cu 
dare deo mână nu şi-ar incredința nici odată copiii unei şcoli 
de indreptare, și cu drept cuvânt: ori cât de nesupuse, vio- 
lente, alintate, ci porniri vicioase chiar, ar fi odraslele lor, 
ele.n'au a fi instrăinate—intoemai cum am susținut pentru 
copiii din .păturile do' jos-—de mediul din caro au oșit şi'n 
care, după toate probabilitățile, se vor reintoarce. Să nu ui- 
tăm apoi principiul stabilit mai sus: instituţia noastră nu e 
n penitenciar ; trecutul, la întrare, se dă uitării; îndrepta= 
rea de aci înainte e singura țintă. Această indreptare 'nu se 
va realiza însă, punând po copilul -răsfăţat al negustorului 
bogat, al.profesorului, al magistratului, să spele podelele și 
să curăţe tacâmurile! Do aci nevoia unci secțiuni speciale,
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caro-şi va avea. domiciliul în chiar locuinţa directorului şi 
„traiul laolaltă cu copiii acostuia, 

* Învăţămăntul apoi, cu cel puţin 4 ore do locţiuni și una sau 
două. ore do meditaţiuni pe zi, îi va ţine po copii într'o cât mai serioasă încordare intelectuală. Co tip de școală so va a- loge, va depinde do numărul elevilor și al. olomentelor di- dactieo, do eare se va dispune. Chiar și întrun institut al- 
cătuit dintro singură grupă se va putea admite tipul urban 
de școală primară cu 4 clase, în vederea restrânsului număr de elevi (30—40), a lipsei acelui maro neajuns al frequentă- 
rii “neregulate cu care au do luptat şcoalele publice, a asigu- 

-rării unui progres mai simțitor prin faptul că şcolarii sunt siliți să Ineroze, sub o riguroasă supraveghere, și in oro spe- ciale de meditaţio și a prezenței ori şi când, în institut, a 
cel puţin două forţe didactice : a directorului și a, supravogho- 
torului de ordine, care va fi și el do profesiune învățător, 
In & ani se va putea ajunge astfel la rezultate. didacțico mul- țămitoare. Când institutul va fi alcătuit din mai multe grupe, 
tipul urban va fi şi mai indicat, putându-se forma 4 clase cu totul separate, compuse din copii din diferitele grupe, ficeare 
clasă având un învățător deosebit, Pentru absolvenţii de curs primar, -rămași în institut, se vor institui cursuri comple- mentare. 

O altă parte din timpul zilei va fi dată lucrului propriu 
zis: lucrului manual, grădinărici, agriculturei, învăţării u- 
nei meserii. 

Șeolarii din cursul primar vor fi ocupați cu toţii cu lu- 
crul manual, caro va fi organizat conform principiilor stabi- 
lite pentru șeoalelo primare în genere. Institutul nu va:pu- 
tea fi lipsit de o sală deosobită de lucru, înzestrată cu toate 
uneltele trebuitoare. , 

Şeolarii mai în vrâstă din acelaș curs, din oricare clase 
ar fi, vor mai lucra în grădină și la câmp. Acoste lucrări, care 
însă au a fi intotdeauna potrivite puterilor tinerilor munci- 
tori, dau sănătate și mulțămire trupească și suflotească, 

Absolvenţii cursului primar, băcţi în genere mai în pu- 
tere, vor fi ținuți să depuo o miincă stăruitoare in grădină 
și la câmp, dar totodată vor învăţa temeinic și o meserie. 
Orice şcoală do indreptare, cât de mică, va trebui de accea 
să poseadă, ca anexă, cel puțin un atelier de moserio în care,



99 

  

sub o conducere pricepută, tinerii să poată lucra cu folos. 
Felul meserioi de întrodus va atârna, în: bună: parte, de îm- prejurările localnice, de înlesnirea procurării materialului 
trebuitor, precum și de ușurința desfacerii produselor. O școală alcătuită din mai multe grupe va fi înzestrată cu mai 
malte atelioro de meserii, așa ca clovii să so poată îndelet- nici cu mesoria mai potrivită aptitudinilor lor intelectuale 
și fizice. a : 

Nu numai că putinţa perfecționării întro meserie nu 
trobue să lipsească din organismul unei şcoli de îndreptare, 
dar mai mult încă: între ocupaţiunile agricole și indeletni- 
cirile cu moserii vom da precădere acestor din urmă. E lesne 
de provăzut - și, de altfel, ancheta al cărei rezultat l-am con- 
semnat în cele dintăiu pagini ale lucrării da faţă a şi. do- 
vedit-o—că contingentul mai însemnat al elevilor școalelor de 
îndreptare nu-l vor da satele, ei orașele și ?n deosebi orașele 
mari. Târgovoţul se va trage insă la târg, după liberare; 
pentru viaţa ce-l așteaptă în oraș are a fi deci înarmat: la 
ce i-ar servi cunoștințele agricole și practica agricolă. ? Com- 
baterea criminalităţii esto ținta noastră finală. Ştiindu-se 
însă că doliguenţii s> recrutează în marea lor majoritate din 
oamenii fără căpătăiu, dintr'acoia cari nau mijlocul de a-și câștiga hrana în mod cinstit printr'o muncă pricepută şi bine 
retribuită, nu o învederat că n'am contribui mai întru nimie 
la impuţinarea numărului făcătorilor de rele, fără grija pre- 
gătirii practica a olevilor noștri pentru anume mediul, în care vor trăi? Omul în mizerio ușor cade în ispită. Să-i fo- 
rim de mizerie pe cei ce părăsesc șeoala de indreptare, dân- 
du-le, drept armă de luptă, cunoașterea temeinică a unei me- serii asigurătoare a existonţoi. E 

Munea în ateliere, în grădină, la câmp, când e făcută 
cu tragere de inimă, îşi află răsplata în chiar mulțămirea, 
lucrătorului de a vedea cum îi sporește lucrul. Nu ne vom „aștepta însă la multă „tragere de inimă: din partea micilor 
noștri lucrători, strânşi în institut tocmai din cauza relelor 
lor porniri. Li se va da de accea un imbold la muncă, prin acordarea do mici vecomponse bânoști la finele săptămânei, 
când so va cunstata o deosebită silință la lucru. Banul însă 
nu se va inmâna elevului, ci se va înserie în condicuţa-i de 
economic, rămânând în păstrarea directorului sau a unci per-



90 

  

soane anume însărcinate cu aceasta și caro va ţinea și un 
registru de socoteli, cu atâtea partido, câţi elevi sunt. 'Tot 
așa se va proceda și cu evontuale daruri bănești căpătate do 
la părinţi, rude sau vizitatori ai institutului. Orice. cheltu- 
ială făcută din aceste mici economii se va treco în registru 
şi livrot, fio că -i sau dat bani posesorului livretului pentru 
mici cumpărături aprobate de director, fie că sa întrebuin- 
țat o sumă pentru ropararea unor stricăciuni intenționate să- 
vârşite de clov în dauna institutului sau a. unor porsoano 
din el. Introducerea livretelor do economii aro o mare insem- 
nătate etică. [i doprindem pe copii a munci mai cu spor; 
îi deprindem a fi strângători; ii deprindem, infiltrându-le 
ideea de proprietate, a deosebi pe „al meu“ do „al tăut. Mai 
avem apoi în mână pedeapsa potrivită do a scădea din. pro- 
priul lor avut costul stricăciunilor. In fino, la părăsirea şeoa- 
lei, cei cuminţi vor avea la dispoziţie o mică sumă spre în- 
timpinaroa primelor nevoi. 

> In fiece zi so-vor mai faco și miei exerciţii gimnastice şi 
militare. Foloasele acestor oxereiţii pentru desvoltarea cor- 
porală și întărirea spiritului de ordine și disciplină sunt 
prea cunoscute, ca să ne mai oprim asupra lor. Duminicelo 
și sărbătorilo asomonoa exerciţii so vor face po 0 scară mai 
întinsă, | e ; 

După co am văzut în câte direcţiuni. deozebito . vor fi 
ocupați copiii. și câtă muncă stăruitoare li se va cero, să nu 
uităm că lo datorim și momente de plăcere, do rocreare. Se 
“va da o atenţie deosebită Jocurilor, la care cu voioșie vor 
lua parte și educatorii. In timpul recreaţiilor lăsaţi-i po copii 
să salto, să alerge, să râdă, să cânte în toată libertatea, bu- 
curați-vă de sburdălnicia lor, iar grijă să aveți de aceia din- 
tre elovi po care-i veţi vedea 1ăslețindu-so do mulțimea ve- 
selă a camarazilor, spro a sta la o parte, mohoriţi și gândi- 
tori. Nu-i a bine, când un copil nu găsoşto plăcere în jocuri; 
'supravegheaţi-l do aproape, căci precocitatea-i dă de bănuit. 

Mai sunt serbările școlare, festivităţilo la zile mari bi- 
sericeşti și naționale, când nu vom scăpa prilejul de a faco 
să vibreze pănă și?n inimelo celor mai impictriţi, prin vorbe 
calde şi pătrunzetoaro, prin cântece și recitări inălțătoare, 
simțiminte mai adânci do romușcare, do dor de indreptare, 
de iubire de părinţi, do ncam și do ţară.
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Normele” generale stabilite cu privire la organizarea. 
institutelor do îndreptare se referă la toate institutele de 
acest fel, deci la cele de foto ca și la celo de băoţi. Din 
punctul de vedere insă al ocupaţiunilor in internat, alta va 
fi rânduiala in institutele do fote decât.cca din institutele 
de băcţi. Fetele, po lângă că au a face, ca şi băeţii, cursul primar complect, vor fi crescute în sensul educaţiei ce se dă 
elevelor din șeoalele do menaj: ele vor fi ocupate. 'mai mult 
cu' gospodăria casnică, în caro întră mai cu samă bucătăria, 
şi spălătoria. Luerului de mână (cusături, împletituri de cio- 
rapi, cârpeli ote.) i sc va da.o atonție deosebită. Pentru .ab- 
'solventele de curs primat, reţinute în institut, se vor organiza. cursuri complementare și ateliere de rufărie şi, po cât cu 
putință, de croitorie. ai 

, i * 

De nemerita alegere. a personalului conducător, şi ?n deo- 
sebi a directorului, va, depinde mai eu samă izbânda sau 
-neizbânda unei şcoli de îndreptare. Dificultăţile ce se vor, 
întimpina vor fi mari, dar nu do neinvins. Se 

Persoana din fruntea institutului aro a întruni însușiri, 
ce nu se întâlnesc toemai adescori în unul şi acelaș om: cul- tură pedagogică, oareşicare pătrundere pentru stări psihice 
anormale, mult tact pedagogie, moralitate exemplară, talent 
administrativ, pricepere în alo gospodăriei, dar mai presus 
de toate, râvnă nomărginită pentru indeplinirea: grelei mi- 
siuni a -readucerii pe calea binelui a unor copii şi tineri destrăbălaţi, stricaţi, aplecaţi spre perversitate. Sarcina co o 

-ia asupră-şi un director de şeoală de indreptare constitue, în toată puterea cuvântului, un apostolat; introbuințez acest 
termen cu sfială, de deochiat, ce e din cauza - abuzului fă- 
cut cu el. Aa : 

Găsi-se-vor persoane caro să so distingă prin asemenca calităţi superioare ? Nam nici o indoială că da, cu condiţie numai să no mulțămim, pentru primele inceputuri, cu cul- 
tura pedagogică și pătrunderea psihologică câtă se poate câștiga în şeoalele nostre normale și, apoi, prin :cultivarea. “personală și exporiorița de dincolo de pragul acestor școli. 

Printre miile de membri ai corpului didactic primar cu
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un număr de ani de activitate şcolară se vor afla oameni 
de pricepere și de inimă, buni administratori şi gospodari, 
cărora să li so poată încredința fară teamă conducerea unor 
asemenea instituţiuni. Cunosc personal un număr de oameni, 
ai căror prozenţă în capul institutului ar fi o chezășie sigură 
de bună reușită. N | 

Șeoalele de îndreptare pentru fote se vor pune sub con- 
ducerea unor femei care, întrunind calitățile arătate, so vor 
fi distins fie ca institutoare sau învăţătoare în curs do mai 
mulți uni do serviciu, fie prin activitatea lor în şcoli de menaj. 

Dificultatea cea mare nu va fi desi aceca de a găsi olo- 
mente conducătoare cu aptitudini potrivite. Alta o: primi-ror 
ei aleși, să-și părăsească traiul mult mai tihnit pentru o 
viață de jertfă și abnegaţie, do muncă de tot momentul, de 
muncă fără răgaz nici măcar duminecele şi serbătorile ? 

In afară de cazuri escepţionale de o chemare cu totul 
apostolică ce l-ar îndemna pe carova să facă asemenea jert- fă, cazuri rari alo cărora ivire—acă o să se ivească l—nu vom 
aștepta-o însă, când va fi să pășim la intemeerea unei şcoli 

„de îndreptare; încolo, ccea co so impune o să creăm o si- 
tuațio materială cât de cât mai avantajoasă în folosul di- 
vectorilor, situație care să-i induplece po aceia cărora ne a- dresăm, ca să primească însărcinarea. . 

„ Lueru greu. Școli de indreptare, întemeiate din inițiativă, privată și care nu vor dispune de alto fonduri decât de cele 
“adunate prin apel la pungile particularilor, nu vor fi în stare 
să înscrie în budgotelo lor salarii ademenitoare. Soluţia de aceea nu va putea fi alta "decât ca Statul, în vederea servi- 
ciilor nu puţin însemnate aduse binelui obştese de asemenea institute particulare, să detașeze de la posturile lor pe insti- 
Tutorii sau învățătorii chemaţi a lua direcţia șeoalelor de îndreptare, socotindu-le pentru pensie toţi anii din timpul dotașării şi lăsându-le salariul legal ce rămâne după plata | 
'suplinitorilor. Şeoala de indreptare va servi restul din sa- 
Jariu— partea echivalentă sumei cuvenite suplinitorului— și, 
“pe deasupra, o sumă lunară hotărită prin contract. In afară 
do acest plus de leafă, directorul va mai benoficia de toată 
întreținerea, în intotnat, pentru el și familia lui. 

Int'o instituţie formată dinti»o singură grupă, directo- 
rul va fi și principalul învățător al copiilor; iar soţia lui,
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de va fi institutoare sau învățătoare detașată, îl va ajuta. 
atât în şeoală cât și în conducerea gospodăriei, servicii în 
schimbul cărora ea va primi, din budgetul institutului, echi-. 
valența sumoi cuvenite suplinitorului postului ei de la Stat. 
Când soţia directorului nu e institutoaro sau învățătoare, 
atunci ca va fi obligată să-l ajute în alo gospodăriei, fără 
a avea drept la salariu deosebit pentru acoasta. 

In afară: de director și de soția lui, institutul, format. 
chiar numai dint”o singură grupă, va trebui să mai aibă 
încă și un suprazeghetor de ordine, caro va fi luat dintro cei 
mai distinși absolvenţi recenți de școală normală, în aceleași 
condițiuni, în privinţa dotașării de la Stat, ca şi directorul. 
In institutele alcătuite - din mai multe! grupe vor funcţiona. 
mai mulți supraveghetori do ordine cari întotdeauna vor fi 
utilizaţi și ca învăţători în şcoala primară și la cursurile: 
complementare. 

„ Din acești supraveghetori de ordino se vor putea re- 
„eruta, după o activitate meritorio de câţiva ani în școala de: 
indreptare, directorii necesari .școalelor do acelaș fel co s'ar- 
crea mai târziu. | . 
Un ol de samă în viaţa şeoalelor de îndreptare îl va. 

mai avea şi medicul, la luminole căruia se va apela do către 
director nn numai la cazuri de boală, ca in orice alto inter 

„nate, ci şi pentru observarea psihiatrică a copiilor, adeseori ' 
anormali, din institut. | 

Grădinarul sau agronomul și conducătorii atelierelor au. 
a fi oameni nu numai pricepuţi în profesiunea, lor, dar și de; 
o moralitate în afară do orice îndoială: numai astfel sfatu- 
ile, îndomnurile și, la nevoie, dojanele lor ar avea trecere: 
în ochii copiilor. Deci nu dintro profesioniști scăpătaţi și cari. 
nu sau putut susținea în lupta pentru existonţă, ci dintre. 
cei mai vrednici se vor numi eci ehomați să servească copii-. 
lo ca modele vii de -hărnicie, cinste și îndemănare tehnică.



VII. Spre realizare. 

Trecerea acum de la vorbo la fapte, cel puţin la un fapt 
coneret, esto ţinta și nostrămutata noastră dorinţă. 

Fără fonduri, fără fonduri chiar însemnate, nu se poate 
face rici un pas spre întomoorea unoi şcoli de îndreptare. 

Tar strângerea acestor fonduri atârnă do o singură con- 
dițiuno : de conzingerea. adâncă a marelui public, că asemenea 
înstituțiuni sunt întradevăr nocesare. 

- Fovma-se-va această convingere, mijloacele financiare 
nu no vor lipsi; de nu se va forma, orice apel trebue să se 
lovească, fatal, de indiferența 'gencrală. | 

„_ Vina nereușitei nu poate cădea, în nici un caz, asupra 
publicului ; oa cade oxeluziv asupra aceluia care, cu toată 
încerearea-i de a convinge, n'a găsit în mintea și inima lui 
argumente destul do puternice şi accente destul de calde 
spre a provoca în sufletele altora ideea, simțimântul, voința 
co pe el il stăpânese. | | 

Ceca co însă nu roușeșto să facă unul, se poate s'o facă - 
alții. Po urma unei pietricolo aruncate în maro so formează 
Cercuri din ce in ce mai largi, pănă ce se pierd în massa 
apei întinse la infinit. Ar fi deajuns ca o mână de oameni 

„numai să'şi însușească o idee pentru ca ca, mulțămită talen- 
tului lor, puterii lor de argumentare, căldurei lor suggestive, 
să străbată in cercvri din ce în co mai largi, pănă a fi im- 
Drăţişată de marea massă a publicului cugetător. 

Dacă sunt indreptățit afirmările noastre din paginele 
precedente că, prin educaţia forţată şi 'n deosebi prin fune- 
ționarea școalelor do indreptare, so va contribui mult la 
scăderea criminalităţii, că mulți copii și tineri vor fi opriţi : 
încă la timp do la o desăvârşită decădere morală, şi că șco- 
lile publice vor fi scăpate de atâtea elemente dăunătoare co 
le strică tot rostul educativ ; dacă acoste afirmări sunt în-
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- dreptăţite, atunci urmează că și cea mai elementară datorie 
de umanitate și cel mai elementar instinct de conservare so- 
cială trebuo să ne îndemne pe toți să punom umărul la în- 

făptuirea acolor legi și acelor instituţiuni, fără do care nu 
vom locui starea do destrăbălaro morală a tineretului nostru. 

Pe toţi, da. Barbaţii de stat, oamenii do legi, reprezen- 
ianţii cultului, învățătorii de toate gradoJo, cctăţenii toţi ca 

părinţi do familie, n'au dreptul să rămâe reci și nopăsători 
față do staroa morală bolnăvicioasi a unei însemnate părți 
din genoraţia co so râdică. Pentru părinţii de familic în deo- 
sobi, dacă n'ar fi altă considerație decât accea ca copiii lor 
să fio torii, în școulele publice, do contactul nomijlocit cu 

camarazi destrăbalaţi și porverși, încă ar fi deajuns ca să-i 
deștopte și să-i intereseze de aproape problema aci râdicată 
de noi. 

Românul dă, do veacuri atâtea dovezi do nomărginită 
filantropie, fie când, condus do simţiminto adânc religioase, 

lăsa, averi intregi pontru îngrijirea bolnavilor săraci prin 

spitale, fie când, în zilele noastre, sub imboldul unor sim- 

ţiminte curat altruisto, bogat și sărac, mare și mie, corpora- 

țiuni și indivizi contribuese ficeare, după putere, la ușurarea 
suferințelor semenilor în fel do fel de direcţii și împrejurări ; 
încât nici o înduială nu-i că se vor găsi inimi genoroaso și 
pentru salvarea copiilor porniţi spro rău. 

Prin caritatea publică s'au întemeiat şi înzestrat aproapo 

toate acele minunate „Rettungsanstalton“ : gormane, ale. că- 
rora istorie l-am schițat mai sus. 1. Falk !) adunase banii 

necesari creșterii sutelor do copii luaţi sub îngrijirea lui 
prin colete făcute de barbaţi trimiși anume do el prin di- 

ferite oraşe din Germania de Nord, din Olanda şi ' do. mai 
departe 2). La întemoerea institutului do îndreptare din Boug- 

gen 5) a contribuit, în primul loc, Marele Duco. de: Baden - 
caro dărui, pentru acest scop, castelul în caro școala funeţi- 
onează până şi în zilele noastre). Dacă: Wiirttombergul a 
intrecut alte state germane întru ingrijirea,: pe o seară în- 

Î) Vezi mai sus pag. 82. 

2) Schmid's Eneyelopădie artic, „Rettungsanstalten“ pag. 99, 

3) Vezi mai sus pag. 82, . 

4) Schmid, 1. cit. pag. 10].
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tinsă de tot, a copiilor destrăbălaţi '), acoasta se datorește 
mai cu . samă. activităţii filantropice desfășurate în această 
direcție do câtre regina ţăroi Catarina (1816), do către sueco- 
soarea oi la tron, regina Paulina, precum și de un număr 
însemnat de personalităţi din. cercurile cele mai înalte 2). Ma- 
rea instituţio din Diisselthal 3) posedă insemnatele sale fon- 

“duri datorită nu numai dărnieioi eslor doi fraţi fundatori, ci 
și mărinimici regilor Prusiei Friedrich Wilholm II] și IV, 
cari au acordat do repetate ori sume insemnate, și generozi- 
tății a mii do oamoni cari au venit în ajutorul copiilor adu- 
naţi acolo,-spre mântuirea lor *). Nenumărate sunt apoi so- 
cietățile ce s'au constituit pentru regoncrarea moială a co- 
piilor inrăiţi. Dar coa mai suggestivă pildă do abnegaţio și 
„compătimiro pentru cei nenorociţi rămâne tot acel simplu 
stoler 5) .caro-şi consacră, la bătrâneţe, averea și activitatea. 
toată pentru ajutorarea copiilor do acost fel. 

Caritatea publică so manifostează și la noi, cu orice pri- 
loj. Să străbată numai în coreuri mai largi convingerea, că 
nopăsarea do pănă acuma faţă do copiii moralminte în po- 
ricol constituo şi o ncomenioc și o condaninabilă neprovedero 
Şi, cu siguranță, cauza școalolor de îndreptare va fi câștigată: 

Inceputul acţiunii în favoarea înființării do şcoli do în= . 
droptare nu poate fi altul decât răspândirea ideoi, lămurirea 
ci, dovedirea foloasolor co au a decurge din funcţionarea lor, 
Prin presa ' zilnică, prin broșuri, prin conferinţe publico se 
va lucra cu stăruință pentru câștigarea unui număr cât mai 
mare do aderonţi. Ma | : 

Paralel cu această acţiune pregătitoare și, spre întări- 
rea oi, au a se organiza societăţi în centrele mai insemnate 
alo ţăroi, bunăoară în București, Iași și Craiova, societăţi cu 
monirea po de o parto do a lirgi ecreul partizanilor ercării 

"de institute ocrotitoare a tinerimii moralminto neglijate, pe 
de alta de u aviza la aqunarea fondurilor trebuitoare, fără 
de caro asemenea institute nu pot lua fiinţă. Listo do sub- 
seripţie, conferinţe» cu plată, spectacolo şi festivități sunt cu- 

  

1) Vezi mai sus pax. 33, 
2) Schmid, |. cit. pag. 102, 
3) Vezi mai sus pas. 33, 
4) Schmid, |. cit. pag. 109, | . 
5) Vezi mai sus pag. 34, !
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noscutele mijloace, alo cărora sueceso 'sunătoare vor atârna 
însă intotdcauna de valoarea și hărnicia persoanelor ce so 
vor pune în fruntea mişcării. - 

Mai e o speranță. In Țara Românească se acordă atâtea 
şi atâtea subvonţii de extro diferitele autorităţi pentru fel de 
fol de scopuri şi s'au lăsat de către mari filantropi atâtea şi 
atâtea averi pontru fel do fei de așezăminte, încât nu văd 
imposibilitatea 'ca una din urmările convingorii : dospre va- 
loarea instituțiunilor co propun să fic și aceasta: acordarea 
de subvenţii publico și dăruirea do fonduri particulare pen- 

- tru întomoerea și inzestrarea lor. Ă 
Deocamdată insă scopul nostru mai apropiat este fun- 

darea unei șeoli de indreptare did iniţiativă coreului didac- 
tic ioșan. | | 

Acesta, ca să reușească, va trobui inainte do toate să 
se adreseze elitei socictăţii și să alcătucască un comitet do 
patronagiu din doamne și domni din cci: mai cu vază în lo- 

„calitate. Va stărui apoi ca să 'se organizeze filiale, în acolaș 
scop; în orașele de dincvace de Mileov.: Se va: lucra pentru 
obținerea recunoașterii societăţii ca persoană morală. - Listo 
de 'subseripţie so vor lansa în toată țara. Fondurile adunate 
pe această cale, precum şi prin subvenţiuni sau donaţiuni, 
apoi prin conferinţe, serbări ete. vor servi la înfăptuirea 
primei şcoli de îndreptare, în care so vor primi copii din toate judeţele contribuitoare, A 

"Atâtea instituţiuni au dat greș la noi din cauza pripei 
„Co s'a pus'la realizarea lor, incât mi-aş: permite să- recomand 
pășirea inainte cu multă” preeauţiune, astfel ea să fic temei- 
nic: asigurată existenţa trainică a institutului ce esto. să: se 
înfiinţeze. a PR 

"Nu ne vom grăbi deci cu deschiderea şeoalei do indrep- 
tare :- termenul cel mai apropiat va fi 1 Septembre 1910; se . 
poate insă întâmpla 'ca, în vederea studiilor. și pregătirilor 
de fâcut, să:mai treacă un an- pe deasupra. 

Fondurile strânse, în intorval, se vor fructifica prin de- 
puneri, de preferință la Cassa de Depuneri, Consemnaţiuni 
şi Economie.: a Da 

Pontru studiarea, şi mai de aproape a chestiunii şi asi- gurarea și mai bine a, viitorului școaloi, scriitorul. acestor 
rânduri o hotărit să cercetezo—pe socoteala lui proprie, bine 

T
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inţoles—institutelo. cele mai însemnate de acest fel, îndeosebi 
po cele din Beuggen, Diisselthal, Berlin, . "Rauhes. Haus“ de 
lângă Hamburg, Colonia agricolă din Mettray (Franţa), pre- 

cum. și. câteva aşezăminte similare din Elvoţia şi şeoalele de 
reformă din Ruysseledo și Bcernem din Belgia. 

- In acelaș răsţimp se va alego localitatea, se vor lua mă- 
surile de, amenajare a localului şi do înzestrare cu ccle tro- 

buitoare, se va recruta personalul conducător. 
Do experionţelo co se vor faco în această primă şcoală, 

do neajunsurile ce so vor ivi, so vor putea folosi institutele 
co s'ar înființa în urmă. 'Toemai acest serviciu netăgăduit co 

l-ar aduce institutul nostru no indreptățeşte să apelăm la 
bunăvoința și ajutorul și a lumei din afară do Iaşi. 

Unia din prietenii cărora. lo-am împărtăşit scopul ce-l 
urmărese păreau a nu avea nici o îndoială asupra izbânzii 
încercării mele ; alţii, din contra, elătinând din cap, nu mi- 
au tăinuit gândul lor că nu va fi ușor de pus lumea în miș- 

care, spro ocrotirea unci categorii de copii așa de puţin sim- 

patici, cum sunt minorii destrăbălaţi și făcători do rele. 
Se prea poate ca dreptatea să fio din partea acestora 

din urmă și ca școala de îndreptare propusă aci de noi să 
nu capete ființă. So poate. Insă această nereușită a noastră 
nu va avea altă însemnare decât acea a unei simple amânări 
a rozolvirii problemei puse inainte. E cu noputinţă ca să nu 
so infăptucască şi la noi, mai curând sau-mai târziu, legi 
şi institute, în vederea opririi din vreme do pe povârnișul 
crimei a copiilor şi tinerilor cu rele apucături și moralminte 
neglijați. Aceasta e cu neputinţă, pentru că o neadmisibil 
ca o țară conştientă de datoriile sale! față de generaţia ce 
so râdică să nu'puo o stavilățdesvoltării germenilor răului. 

Amânându-se luarea de măsuri necesare, starea actuală 
do lucruri va dăinui mai departe. Minori deliquenți vor de- 

fila mereu pe dinaintea. judocătorilor de instrucţie; nu- 
mărul delietelor, crimelor şi sinuciderilor, în rândurile copiilor, 
va merge crescând ; bande bine organizate do” școlari, tot 
mai multe; iar pușcăriilor, din ce în ce mai pline, Statul 

va fi novoit să lo tot mărească numărul încăperilor; Dacă
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mai adăogim cumplita calamitate a şeoalelor -publieo, rezul- 
tând din prezonţa, în mijlocul camarazilor, a copiilor cu 1clo 
porniri, no cdificăm po deplin . asupra ofeetolor amânării. 

Orice boală aro mai mulţi-sorţi do vindecare; cu cât se 
iau mai grabnico măsuri chiar do la ivirea primelor ci simp- 
tome ; boalele sufletoști nu se abat nici clo de la accastă re- 
gulă generală. Să căutiim dcei a avea la îndemână mijloacele 
do lecuire a minorilor bolnavi sufisteşto ; unde le vom găsi, 
dacă nu în școli speciale do indreptare ?
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