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: Domnilor Senatori, 

Aţi vădut că chiar acum s'a! repetat din 
noi că cu ocasiunea  presentării acestui mic 
proiect de reformă a legii învățămîntului s'aă 
făcut multe manifestări, vai provocat critice, 

s'au făcut 'convocări de profesori — cu tote 
că f6rte mici şi neînsemnate — s'a făcut un 
memoriii şi proteste prin diare. Ei bine, d:lor, 
găsesc că ceea ce presentăm noi, nu este o. 
reformă totală şi: complectă, cum sa gis pe 
nedrept, a tutulor legilor învăţămîntului, căci 
nu aveţi de cât să 'vă uitaţi mai de apr6pe 
și să vedeţi că în acest proiect -de lege nu 
sunt de cât mici reforme parţiale, schimbări 
de disposiţiuni, pe cari nu le credeam bune, 
reîntârcerea unor şeâle la ministerul Agri- 
culturei, unde credem. că este mai bine ca



ele să fie, câte-va adăogiri noui, şi în ori-ce 

cas se aduce armonizarea necesară între le- 

gile votate de diferiţi miniştri şi la diferite 

epoce; prin urmare nu este, cum se dice, o 

„ schimbare din noii şi radicală, şi pentru a 

vă dovedi acâsta n'am de cât să vă spuncă 

din 63 articole ale legii organice a ministe- 

rului, numai 17 s'2ii modificat şi: acestea mai 

mult din causa necesităţilor n6stre budgetare; 

din 48 de articole ale legii: clerului mir&n, 

s'aă modificat numai. 5; din 84. articole ale 

legii învățămîntului primar şi normal primar 

numâi; 30: şi ceva mai multe din legea învă- 

ţămîntului secundar şi superior, mai ales ar- 

ticolele cari sunt în legătură cu budgetele, 

în: total 53 din 114; apoi am făcut reîntâr- 

cerea -aprâpe radicală a legii învăţămîntului 

profesional, votată de liberali acum un an 

sub direcţiunea d-lui Haret, la legea d-lui 

Carp, votată în 1894. Şi în acâstă lege în 

realitate din 79. de articole din legea d-lui 

Haret am readus 73 articole din legea d-lui 

Carp şi veţi vedea pentru ce. Afâră de a- 

cestea, avem numai 7 articole noui pentru şeâle 

noui, cari se creiază prin înfiinţarea învă&ţă-



mîntului primar superior. Prin. urmare, am 

făcut numai mici modificări. şi. adăogiri. şi 

încolo armonizarea. necesară relativă. la legi 

votate în. diferite epoce între 1893 şi 1899. 

D-lor, era -6re necesar să se facă aceste 

modificări sau nu? 

Nici nu mai rămâne îndoială că trebuia. să 

se facă aceste modificări şi cred chiar că se 

vor mai face şi. în .viitor şi iată pentru ce. 

Legea învăţământului de la 1864 a rămas în 

vig6re neschimbată până la 1892, când pen- 

tru prima Gră— meritul cade d-lui Tache Io- 

nescu — s'a votat legea organisării ministe- 

rului şi la 1893 reforma seri6să a învățămîn- 

tului primar şi normal primar; de la 1893 

până la 1899 s'aii schimbat şi cele-l-alte legi. 

Inţelegeţi tare bine că nu se putea ca o lege 

care a funcţionat 30 şi mai bine de ani, când 

ea se schimbă radical, faţă cu o situaţie cu 

totul alta, .cei cari o schimbă să cadă absolut 

peste legea desăvîrşită către care tind. Iată 

de ce se fac aceste modificări spre o îndru- 

mare mai definitivă şi tocmai de aceia, ce ai 

lucrat la ele ca d-l Take Ionescu. De alt-fel, 

d-lor, legile acestea trebuiesc să se modifice şi



în raport cu necesităţile timpului şi faţă cu 

situaţia finanţelor ţărei.. | 

Cine, domnilor, e autorul: acestei schimbări! 

D-v6stre. o sciți cu toţii, n'am nevoie să vă 

spun; în momentul în care am avut on6rea 

să trec la Ministerul Instrucţiunei, acest pro- 
iect de lege era deja făcut absolut în total 
de d-l Take Ionescu, ei Pam iscălit numai, 

adăogând mici modificări pe cari le-am cregut 

necesare. Inţelegeţi. dar tare bine că tot me- 

ritul acestei reforme cade şi de astă-daţă de- 
plin asupra d-lui Take Ionescu, răspunderea 
însă o iau pe deplin eă, care am iscălit acest 
proiect de lege şi nici nu mai rămâne îndo- 
ială că mulţumesc din t6tă inima iubitului 

meii coleg, căci suntem, cum v&d,în luna de 

miere (ilaritate), după cum dicea onor. coleg 

de la Iaşi, care s'a adresat personal numai 

mie, în critica sa, nu. ca alţii cari aii uitat 

acest lucru, fiind prea puţin delicaţi către mine 

şi absolut puţin reverenţioși faţă cu d-l Take 
Jonescu, : 

Din momentul ce. Pam iscălit, iau tâtă r&s- 

punderea, prin urmare mie trebue să mi se 

adreseze răspunderea tutulor. greşelelor, dacă
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sunt greşeli şi, d-lor, din acest punct de ve- 
dere, sunt fericit că am luaţ un proect de 
lege pe. care din t6ţă inima Pam împărtăşit, 
făcut de d-l Take Ioneşcu, de a cărui inte- 
ligenţă şi practică în cele şcolare nu mai e 
nevoie să vă vorbesc, şi care mai ales e şi cel 
mai vechii ministru. de Instrucție, căcă a fost 
aprâpe 6 ani ministru de Instrucție publică. 

EI avea şi inteligenţa şi priceperea specială 
şi practica necesară, pentru a face acest proiect 
de lege, . . | E 

Vedeţi că nu am nimic ce să-mi reproşez, 
ci din contră vă presint un proiect de lege 
de a cărui importanţă şi utilitate sunt cu de- 
săvîrşire convins, o 

S'a mai spus că proiectul -a fost prelucrat 
în mister; da, afost aşa lucrat, pote, fiind- 
că Va lucrat d-l Ionescu singur; dar ce voiţi 
să-i fac ei dacă acesta e modul d-sale de a 
lucra; tote proiecţele sale le lucr6ză . singur. 
Eu însă Pam pus în discuţiune şi lam discutat 
cu persânele competinte, pe cari eram ţinut 
să le consult! Re E “ 
„Mi s'a mai spus că am. țipărit proectul în 
număr restrins. Aşa e, lam tipărit la început
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în două stite exemplare, şi nu e vina -mea, 
căci nu mai aveam bani, robinetul rentei nu 
mai curge; cu tâte acestea am mai tipărit în 
“urmă 400 şi în urmă alte 600, deci în. total 
peste 1.200 exemplare, căci mi se cereaiă me- 
rei. Şi am dat la toţi cari Vai cerut, 

Dar ce voiţi, e necesar a se stabili şi aci 
o legendă. Ai venit pers6ne seriâse să mă 
întrebe dacă permit să li se dea proectul! Ce 
voiţi, am crescut noi în copilărie înbuibaţi de 
poveşti, acum legenda, şi mai ales cea rea, 
prinde cu uşurinţă: 

“Nu Pam tipărit deci proectul ascuns, şi nu : 
aveam nică un interes să ţiă ascuns un proect 
de reformă, care fatal avea să fie discutat în 
public, în ambele Corpuri Legiuitâre. 
Din contră, ori-ce modificare bună care s'a 

"Propus am primit-o şi sîntem gata să primim 
ori-ce modificări bune cari s'ar mai propune. 

S'a mai dis, d-lor, că nu am consultat cor- 
-pul profesoral. 

Dar, bine, acest proect nu e o reformă de- 
săvîrșită, şi nu înţeleg pentru ce aș fi făcut 
acâstă consultaţiune în mare? Unde am a- 
junge cu acest sistem, ca la tâte proectele ce
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se lucrâză. să se- cheme. delegaţi 'din tâte şe6- 
lele?. Atunci şi la cele-l-alte ministere; ar tre- 
bui să se urmeze tot ast-fel. Aşa d-I ministru 
de răsboiii ar trebui pentru proectele sale să 
chieme -delegaţi din tâte gradele armatei, de 
la caporali pînă la generali şi: aşa mai: de- 
parte. De 

Ei cred, d-lor; că nu e nevoe de acâsta, şi 
sînt personal: contra unor ast-fel de pronun- 
ciamente; e destul ca acela care face o lege, 
şi care are răspunderea, să o studieze bine 
şi să se înconjâre cu tâte sfaturilă pers6ne- 
lor pregătite pentru acâsta. Sciii că d-l Haret, 
când a făcut proectul de lege a convocat mai 
multe pers6ne cu cari să-l discute. 

Acâsta mi-eră uşor să o fac şi ei, căci nu 
aveam de cât să convoc mai mulţi prieteni 
colegi, de cari, de altminteri, din fericire am 
mulţi în învăţămînt, şi de sigur că eram să 
cad de acord cu dinşii. 

D-lor, îndată ce €-l Take Ionescu mi-a dat 
proectul de lege, m'am adresat la acele per- 
s6ne cari se isbese qilnic cu dificultăţile tech- 
nice, și cari puteai prin sciinţa -şi- experi: 
enţa lor să mă îndrumeze spre o cale şi mai
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„bună. Ast-fel aii fost. directorii şi inspectorii 

din minister, pers6ne cari aparţin la tâte cu- 

lorile politice, şi fiind-că d-l Bogdan a vorbit 

de junimişti, îi pot cita pe dl Pangrati, unul 

din. cei mai distinşi profesori şi care are în- 

clinaţiuni, mi se pare, căţre: partidul d-sale. 

Am consultat de asemenea între alţii şi pe 

d-l Gion, Onciu, pe d-l Meissner, care a fost la 

minister şi pe când .era d-l T. Ionescu mi- 

nistru şi cât a fost d-l Haret. 

__Eă bine, cu toţii m'am consultat şi am £ă- 

cut modificările necesare. Prin urmare, vedeţi 

că nu se pote spune că legea a fost -făcută 

pe ascuns pentru a.0 ţine în. afară de lumina 

s6relui și a veni prin surprindere cu dînsa, 

înaintea Corpurilor legiuitâre. 

De altiel în ambele corpuri legiuit6re sunt 

numeroși profesori, care aii luat parte la dis- 

cuţie, între delegaţi şi ca raportori. . 

Dar să presupun că a fi consultat cât de 

mulţi din colegii mei. Ce era să:le spun? Ce 

era să-mi răspundă? Era să le arăt necesi- 

tațea în care ne găsim în cât să impunem 

scăderea salarielor. Ei bine, d-lor, r&spunsul
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era natural şi indicat... Sciam că nu o să le 
placă acâsta. De ce dar să-i mai supăr? 

In. ceea-ce privesce examenul de admitere 
pentru. gimnazii, nu aveam ngvoe să consult 

pe nimeni. Acest lucru Pam făcut pe când 

eram inspector general printr'o circulară: şi 

mai t6te rapârtele directorilor de gimnazii şi 

licee, spun că nu este altă măsură mai bună. 

Recunosc însă că chiar acâstă măsură va 

presenta 6re-cari dificultăți practice; dar prac- 

tica ne-a dovedit că prevederile legei actuale 
sunt mult mai rele, de Gre-ce vin copii din 

şcOlele rurale şi trec înaintea celor-lalți. S'a 

citat casuri unde în un oraş aă fost primiţi 

numai. copii rural, cari fără şă . fi fost mai 

bine pregătiţi, aveai însă note mai mari. 

Un sistem bun, ar fi acela în care să se 

primâscă toţi copiii un an de dile în gimnasii, 

an în care să se facă selecţia lor; acâsta ar 

necesita însă cheltueli enorme, pentru care ar 

trebui să se ţie în anul prim,:două până la trei 

sute elevi, pe lângă fie-care şcâlă, şi în urmă 
gândiţi-vă ce grei ar fi de a-i depărta pe cei 

slabi, după ce ai fost un an în gimnasiu, mai
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-ales la noi, unde -intervenirile sunt așa de 

numerâşe şi imperative. 

„In ceea:ce privesce examenul de admitere 

la Universitate, am găsit că sistemul este bun, 

mai ales că numărul studenţilor la :Univer- 

sitate, cresce din gi în gi în mod exagerat, 

Astă-gi avem peste 2.500 de studenţi numai 

în -Bucuresci.. In urmă la -Universitate am 

discutat de vreme acest lucru, şi nu sciit ca 

cine-va să fi fost în contra. 

In privinţa taxelor. şcolare, recunosc că-nu 

„am avut curagiul să le. pun de la început în 

proiectul de lege, aşa după cum aș fi dorit 

ei, pentru că găsesc că taxele şeolare sunt 
absolut utile. Le-a pus însă Camera, şi forte 
bine -a făcut. - 

Dar s'a dis că, prin aceste taxe oprim lu- 
mina. Acest argument s'a adus chiar de unii 

din colegă! Ce trist lucru. Ce puţin ne apre- 

ciăm, ce puţin ne cunâscem! 

Ce să dică străinii de noi, profesorii, când noi 

ne credem capabili, unul pe altul de a opri ma- 

sele poporului. să pătrundă spre cultura mare. 

Muncesc de trei:deci ani; şi tot trecutul: mei 

protestă contra acestei r&utăci6se insinuaţiuni.
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- Nu e admisibil:ca copiii Gmenilor avuţi să 
înveţe la licee gratuit şi în acelaş timp, să nu 
facem nimic pentru cei: cu adevărat sărmani 
Şi sîrguitori. Primii vor plăti şi cei: de al: 
doilea;:graţie acestor taxe şcolare, vor putea 
Îi ajutaţi, li-se vor da haine. şi:cărţi, - 
„Ei doresc, şi am: susţinut'o cu altă ocasie, 

ca copiii deştepţi și sănătoşi de săteni, să-fie 
cu totul crescuţi, dar crescuţi în. adevăratul 
sens al cuvîntului, şi ea cultură şi ca edu. 
caţie,. pe contul statului. 

Nu eii aş pune hoborocul, cui s'a gis, pe. 
lumina poporului. 

Un lucru mai am de r&spuns-şi anume, 
că d-l Sturdza ca şi d-l Haret recunosc ne: 
cesitatea acestor. taxe; sunt convins că d-lor 
le vor mai ridica, ceia ce le doresc, şi le dau 

prin anticipație aprobarea mea; căci; nu mai 
e permis ca în ţara Românâscă, unde avem: 
90 de miliSne afectaţi datoriei publice să mai 
încărcăm budgetul cu 35 de miliâne, pentru 
instrucţiunea publică. 'Trebue ca toți să plă- 
t&scă învățămîntul secundar şi superior, afară 
bine înţeles, de cei lipsiţi şi meritoşi. Numai 
ast-fel vom fi în posiţiune să avem şi noi un
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învăţămînt secundar şi- superior la înălţimea 

celui din. Germania și din Francia. 
Graţie gratuităţii învăţămîntului, în mare 

parte, am: ajuns în situaţia actuală. 

Ia sfîrşit, d-lor, relativ la ce alte puncte 

eram să mai consult pe colegii msi. O să ve- 

deţi, d-lor, că: în 'acâstă. lege, se prevede ceva 

destul de util şi destul de avantagios pentru 

învățătorii muncitori, * 

Prin legea 'acţuală se prevedea ca învăţă- 

torii buni să fie recomandaţi de către auto- 

rităţile superidre  şcolara spre a li se da o 

gratificaţie de 180 lei anual; noi, prin proec- 

tul de lege în .discuţiune, am: venit şi am 

schimbat acâstă -disposiţiune propunând: în: 

locul ei, înaintarea lor pe loc, şi credem că 

acâstă măsură e mult mai bună. 

Am constatat prin rapârtele primite că acâstă 

măsură, devenise: un îndemn la desvoltarea 

relelor instincte. S'a constatat că 'tocmai cei 

mai puţini meritoşi luaii' premiul şi că ade-. 

sea sait falșificat catalâgele şi s'aă scuzat ab- 

sențele nemotivate,pentru ca învățătorul să-şi 

justifice activitatea. Raportul Inspectorului
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general Meissner e aicea pentru a vă proba 
până la ce punct răul se întinsese, 

Prin propunsrea :n6stiă, r5ul “abesta e în- 
lăturat. 

De alt-fel-ea e imbrățişată şi de d-l Raret, 
pentru că găsesc în minister încheierea sa, 
prin -eare -voia să propună-un proiect de lege 
în acest sens,:să pună şi d-sa -căpăt -acestei 
stări de lucruri păgubitâre demnităţii şi utili» 
tăţii şcâlei. 

Faţă cu vechea stâre de lucruri, care da loc 
la atâtea nedreptăţi şi nemulțumiri, din partea 
învăţătorilor eari pe viaţă erai legaţi de ca- 
riera de învăţători rurali, fără nici: O pers- 
pectivă mai bună, noi- am hotărît ca 'aceştă 
învățători să pâtă căpăta âpuntâmente mai 
bune, în urma unui. examen, şi tot în urma 
acestui examen, după un stagiti Gre-care, după 
vechime şi prin distincţiune, să -pOtă veni de 
la ţară la oraş, lucru, pe care "1 găsim ad- 
mirabil de bun cu atât mai mult cu cât în 
viitor, sper. că nu vom avea de cât şc6le. de 

învăţători, de 6re-ce cele de institutori, nu aă 
raţiunea lor de a fi separat şi nu sunt nicăeri 
în Europa de cât la noi.. Cu tâte că ele-aii
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dat-r6de; admirabile, sper că pe viiitor. cele. 

de învăţători. vor face acelaşi lucru, şi vom 

avea. un singur.fel de .șe6le, pentru un sin- 

gur fel de învăţători. : 

Prin acest. proeet. de.lege am..mai luat dis- 

poziţiunea de a trece .şe6lele. de - agricultură 

şi. şe6lele. de. meserii. din noi la Ministerul: 

Agriculturei şi Domeniilor. Sciţi-cu toţii: că 

t6te -aceste .şeoli, -prin legea d-lui Haret, au 

fost alipite de Ministerul Cultelor şi Instrucţiu-: 

nei publice, Noj am cregut, din contra,-că locul 

lor. este mai indicat la Ministerul Domeniilor. 

_Eă bine, în privinţa acâsta n'am văqut: pe 

nimeni.să ne facă o -obiecţiune seri6să, cu 

tâte că mă aşteptam la acâsta, pentru-că a-l 

Haret ţine mult -ca aceste şedle să fie la Mi- 

nisterul Cultelor şi Instrucțiunii publice. 

Acâsta. probâză până la evidenţă că noua 

disposiţiune luată este împărtăşită acum de toţi, 

şi mai cus6mă de-când a-l Aurelian, care este 

un partizan fOrte cala al păstrării acestor şedle 

la Miriisterul Domeniilor, a reintrat în rîndu- 

rile liberalilor. Cred că aceste şedle cu totul 

“speeiale, vor rămâne pentru tot-d'auna la Mi- 

nisterul Dgmeniiloi pentru că ele w'aii ce
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căuta “la Ministerul Cultelor, şi: d-l;: Aurelian 

pe:viitor- cred :că nu..va mai avea supă- 

rareâ de a vedea trecerea -acestor:. şedle -la 

alt departament, din partea noului săi. co- 

leg, după cuni altă dată, sub răposatul Câm- 

pineanu, acesta îi: făcu marea supărare de 

ai. lua. direcţiunea  şcâlei de agricultură pe 

când eraii colegi în acelaş: minister. + 

In ce privesce schimbarea legii învăţăm în- 

tului profesional, nu am făcut de cât a relua 

legea. d-lui Carp. 

De alt-fel, cine. cunâsce pe d-l Carp, vechii 

şi ilustru personaj. nu numai: politic, dar şi 

agricultor, va înţelege cu ușurință pentru. ce 

ne-am. reîntors la legea propusă de d-sa, lege 

care de alt-fel, dacă nu dăduse.r6de admira- 

bile, dar nu e-mai puţin adevărat, că nu do- 

vedise. nică lipsuri, graţie cărora, cine-va să 

fi fost. autorisat a o înlocui. aşa de curînd, în 

loc de a o fi modificat puţin, după cum am 

făcut de astă dată. 

Prin urmare, d-lor, din obiecţiunile aduse 

acestui proect de reforme -parţiale a legilor 

învățămîntului, nu rămâne nimic în picidre. 
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sunt cât se pâte: de bune; în câţ nimeni nu 

pâte face o obiecţiune seridsă şi utilă. Dar 

ni s'a obiectat, cum aţi văgut, că n'am consul- 

tat pe profesori. Nu i-am consulţat, pentru-că 
după cum v'am spus nu era util, şi apoi nică 

nu-i puteam chema în timpul cursurilor în 
Bucuresci pentru nisce modificări atât de mici, 
E curios însă a constata 'că ceea-ce ni s'a 
imputat mai mult de către d-l dr. Bogdan, sunt 
toemai disposiţiunile art. 48, 49 şi 50, în care 
se prevăd pedepse, cam seri6se pentru pro- 

fesori. E drept, a constata însă că aceste dispo- 
sițiuni au fost trecute în legea d-lui Haret toc- 

mai după ce s'ait consultat profesorii. Iată dar 
ia ce resultat, în mod practic, â servit consulta- 

rea eu ei.E mulţumit d-l Bogdan de ast-fel de 
resultat? Mai doresce consultarea colegilor? 
Ei sunt prin urmare, aceia cari aă cerut a- 
ceste pedepse severe, şi în contra lor eă n'am 
nimic de dis. Na 

Pedepsele dacă sunt severe, ce voiţi să fac 
eii? Să le schimb? Nu, căci găsesc că trebue 
pedepse severe pentru acei dintre noi, profe- 
sorii, cari se fac „pasibili de ele. 
„altă, prin - urmare, răal în ce privesce şi
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acâstă parte. Aşa dar obiecţiunile numerâse 
ce s'aii căutat a se aduce acestel. legi nu sunt 
întru nimic seri6se, ceaa-ce probâză că legea 
acesta are o mulţime de disposiţiuni fârte 
bune. Şi dacă singura obiecţiune seriâsă ar f 
numai crearea de şcoli primare superidre,: ea 
face ondre propunătarului, d-lui Take Ionescu. 

Ele ar fi trebuit să fie înfiinţate încă de 
la 1864; pentru-că dacă de atunci ar fi fost 
înfiinţate aceste şcâle, n'am .mai avea astăgi 
mulţimea de nenorociţi com peţitori, neapţi pen- 
tru o muncă seri6să şi productivă, întâlnind 
postulanţi la fie-care moment cari vin să câră 
numai slujbe. (Aplause). 

Din contră, d-lor, prin înfiinţarea acestor 
şedle, facem şi noi aceea ce există şi în altă 
parte, unde băeţii cari termină aceste şcoli 
îşi îndrâptă: paşii în altă direcţiune. - 

Ei bine, copiii eşind. astăgi. la 12 ani cel 
mai târdiă, din şedlele primare, sunt. prea 
trageţi de a intra. în comerţ saii industrie; 
i luăm în -aceste şcoli. unde vor sta 4 ani 
şi atunci insţrucţia lor va f complectă, fisicul 
destul de desvoltat; vor fi deci mal apți a 
intră în comerţ saă industrie.
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: De:alt-fel, nimeni. nu. a .cutezat a le com- 
bate „pe faţă, a. nega utilitatea şi oportunita- 
tea lor. . :...: | 

: Ai căutat,..din: contra, a lovi în di T.. I0- 
mescu, spunând. că ideia primă ar fi a altora. 
„„Ideia primă? Nu'e. de la noi şi nu acâsta 
mă importă. -Cine-.a realisat'o, -cine a căutat 
să-i arate la noi, rostul, în legătura ei cu ŞCO- 
lele. de comerţ şi cu seminariile, a . aceluia e 
meritul, .şi acesta. este d-l Take Ionescu. - 

S'a obiectat contra acestor.şcoli că progra- 
mul lor ar fi.o repetiţiune a celor primare. 
Totul: în şcoli este.o. repetiţiune, Noţiunea a- 
devărului începe din. şeâla primară și se re- 
petă desvoltându-se până la Universitate. 

In aceste şcoli vor învăţa însă cu totul alt- 
ceva de cât în gimnazii; vor. învăţa noţiuni 
de comptabilitate şi vor căpăta o îndrumare 
către şe6la de comerţ, înlocuind şe6lele de 
comerţ de gradul I şi vor trece la. cele de 
gradul al II-lea, de unde eşind, vor putea 
intra ca comptabili la bănci, căci sunt fericit 
a constata că în ţară este o mişcare care sti- 
mul6ză la muncă în acâstă direcţie. 

S'a creat multe bănci Şi soeietăţi coopera-
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tive, cari tâte stimulâză la. muncă, la econo= 
mie şi desvoltă emulaţia Şi încrederea mu- 
tuală. In ele absolvenţii şedlelor de. comerţ 
vor fi bine veniţi. 

In ceea-ce-privesce comerţul însuşi, numai 
în acest mod vom produce “pe viitor comer- 
cianţi români. a. 

Am cerut -dilele. acestea. să mi'să trimită 
ştiinţă despre absolvenţii şeGlelor comerciale 
şi am vă&dut că numai doui fac comerţ în ade- 
văratul sens al cuvîntului, prin faptul că pă- 
rinţii lor sunt din fericire în capul unor mari 
case de comerţ. Toţi cei-lalţi sunt la bănci și 
societăţi financiare. Pentru a salva comerțul 
nostru, eii cred că nu cu actualele n6stre şeoli 
vom isbuti. 

Cred, că trebue ca ucenicii noştri, cari lu: 
creză în diferite case de comerţ, să fie ajutaţi 
şi instruiți în cursuri de sâră. In șc6la acâsta 
se vor forma comercianții noştri cari doresc 
să aibă cel mai mare succes în mişcarea 
n6stră economică naţională. 

S'a făcut în urmă mare sgomot că s'a dat 
un loc prea mare femeilor în înveţămînt. 

D-vâstră sciți că din antichitate, femeia a



  

fost un factor important cara a luat parte la 
mișcarea culturală. Ai fost Universități cari 
at avut numer6se femei, ea profesori, în nor- 
dul Italiei; de curînd a murit Madame Cova.- 
levski, care a tost profesâră la Universitatea 
din Copenhaga, tocmai la facultatea de sciinţe, 
secţiunea matematicelor. 

Critica ce se aducs în această privinţă se 
explică. Este acum 6 legătură între liberali 
și socialişti; s'a cregut că voim să isbim în 
socialişti introducând femei în învățămîntul 
primar la sate. Ei v&d în acâstă disposiţie 
o armă îndreptată contră noilor tovarăși. Şi 
acestă a avut-o în vedere d-l Take Ionescu 
de sigur, când s'a gândit să trimită femeile ca 
învăţătore la ţară, căci prin natura lor ele sunt 
mai liniștite. Ei privesc lucrul însă şi din alt 
punct de vedere; în acâsta văd o inovaţie feri- 
cită în ce privesce satele nostre, căci pe bărbaţi 
îi luăm în armată și când se întore ai alte 
noţiuni de ţară, de muncă, de igienă şi alţ 
respect de autoritate ; fetele rămân însă în sat 
şi pînă acum ai fost conduse în şcoli de în- 
văţători fără ca nimeni să se ocupe de ele 
sai să caute a le utilisa şi pregăti în mişcarea 
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n6stră de regenerare şi desvoltare pe tâte te- 

renurile utile. Cred că învăţătârele duse la 

ţară, vor face ca multe din industriele casnice, 

aqi părite, să reîncâpă, căci în timpul ernei, 

femeile nu fac nimic; ele vor face din săten- 

cele n6stre mai bune gospodine, femei mai 

harnice, mai bune mume şi românce. - 

Astă vară visitând lucrările noi am profitat 

de ocâsie pentru a visita şi şcoli rurale; am 

fost la unele sate unde am găsit cea mai per” 

fectă ordine, lecţiunile făcându-se în regulă şi 

ca învăţătâre eră o fată niodestă, care-şi căuta 

de lucru; lângă Bucuresci este o femeie care 

de 15 ani este învăţătâre şi a pregătit o mul- 

țime de femei să c6să şi 'şi câştigă hrana lu- 

crând pentru săteni și pentru hainele celor- 

alte femei. Acest lucru nu se pâte face cu în- 

văţămîntul dat numai prin bărbaţi. Nu este 

dar numai lupta contra socialismului, căci şi 

femeile pot să fie socialiste; din contră, ţinem 

s6mă și de necesitatea că şi fetele să vină la 

șcOlă şi să fie cine-va apt ca să se p6tă ocupa 

de diînsele. Mai este încă și un alt puntt de 

vedere, acela al educaţiunii speciale ce trebue 

a se da copiilor noştri, cari adesea sunt de-
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prinşi: cam -r&ă chiar în orașe. Aduceţi-vă -a- 
minte câte expresiuni triviale se întrebuinţeză, 

chiar pe stradele - capitalei, la liceie; Con- 
tactul insă de mici cu.-o femeie, îi vor face 

mai cuviincioşi, mai buni, mai afectuoşi:. 

-S'a spus, d-lor, multe asupra acestor femei, 

dar am putea spune acelaş lucru de învăţă- 

torii neînsuraţi. Trecutul, ori-care ar fi el, nu 

trebue 'să ne facă să nu vedem rolul ce trebue 
să aibă femeile, în ceia-ce: privesce învăţă- 

mîntul primar pe. viitor: Mediul se schimbă, 

şi cu el şi moravurile, ast-fel că femeile, vor 

fi mai' respectate şi - mai 'mult.ajutate ca în 

trecut, spre a-şi îndeplini misiunea lor. 

În ceea-ce privesce învățămîntul la oraşe, ori- 

care Ministru va fi, spercă va întrebuința sis- 

temul acesta, în şe6lele primare cu. deosebire 

în ce privesce clasa I şi II, unde ele sunt mai 

indicate. | 

D-lor, s'a făcut încă multe critici acestei 
legi, cu t6te -acestea sunt. câte-va lucruri ad- 
mirabile în ea. 

Ast-fel, e domnilor, şi ceea ce privesce re- 
gularea situaţiuniă vechilor. învăţători şi pro- 
fesori; cred că cu legea acâsta vom sfîrşi mai
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curînd,. ca:șă scim unde ne. aflăm cu învăţă- 
torii şi profesorii, cari până acum din. lipsă: 
de concurs, nu ati putut.să aibă o situaţiune 
definitivă, E DI a a 
“S'a făcut o obiecțiune serisă' de. d-l “dr 

Bogdan, în ceea ce privesce: suprimarea: do. 

cenţilor.. Nu cred că era bine, ca în legea n6s- 

tră să luăm docenţii de la Germani şi agre- 
gaţii de la Franceză și să-i păstrăm şi pe unii 

şi. pe alţii. Nu cred ca la facultatea de litere 
şi de sciinţe, ar fi bine să-i păstrăm. Ceea ca 
se impune neapărat e să avem - agregaţi, şi 
nu vă& speriaţi de numărul mare al lor, legea 
prevede maximul, care îl vom atinge fârte 
târgiu. Agregaţii ne sunt necesari fiind deja 
Gmeni cu o cultură superidră şi fiind că ei 
vor constitui reserva, din care pe viitor. să 

putem lua elementele neceşare, ca să înlocuim 

pe profesorii cari trec la pensie sai. dispar 

prin morte, ceea ce ne-a lipsit cu totul până în 

present, lipsă ce constituie în. mare parte o 

causă de slăbire a Universităţii n6stre, adesea 

fiind nevoiţi a improvisa profesori. . 

Nu s'aii pus agregaţi la facultatea de teolo- 

gie, fiind-că, pe lângă tote Episcopiile avem:
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o imuilţime de clerici Smeni distinși, licenţiaţi 

săi doctori; cari sunt corivins 'că vor servi ca 

pepihieră din câre să recrutăm -pă profesori 

Ia facultatea de teologie. Tot la îritrebarea 

P. $. Sale Episcopului de Vâlcea; vă mai spun 

că. în câsul când. se va îmbolnăvi vre-un pro- 

fesor, la acea facultate sau 'şi va lua tongediiă, 

uriul din colegii săi.îi va ţine locul; fără să 

avăm nevoe de agregaţi. .. 

" In ceea ce privesce partea cea-Paltă, relativă 

la cestiunile cari le-aă pus în discuţiune P. S. 

Episcopul de Rîmnic, le las anume ca acela 

care a făcut inai. mult de cât ori-cine în a- 

câstă ţară pentru cler, în ceea ce privesce or- 

ganisarea Seminariilor, crearea legei Semină- 

riilor' şi a elsrului, are să aibă bunătatea să 

răspundă. | 

Eu sunt forte liniștit în acâstă privinţă ; 

pote că P. S. Vâstră sciți cât aim luptat și lupt 

pentru sfinta nâstră Biserică ortodoxă ro- 
mână; din nenorocire însă, nu arm fost tot- 

dauna înțeles, chiar de persâne cari ar fi 

trebuit să ne secondeze în acâstă privință. 

Noi, cari am făcut câte-va societăţi de Eco- 

nomie, ne-am întrebat dacă nu este bine. să
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facem ceva și pentru .religiune: ast-tel- ca pre- 

tutindeni şi cu deosebire în școli şi în armată 

să introducem credinţa, ca la Pasce să vedem 

bisericele n6stre mai pline dă lume, ca să in- 

troducem în familie sentimentul religios, ca 

șe6lele particulare să fie mai de -aprâpe în- 

grijite, în ceea-ce. privesce cursul religiunii 

şi adevărata edueaţiune creştină. 

Ne-am întrunit de câte-va ori în acest scop, 

însă, cu venirea'partidului nostru la guvern, 

am fost oeupaţi cu totul în altă direcţie, ast- 

îel că am mai temporisat puţin. 

S'a făcut puţin: Care a fost efectul însă? 

In cercul care trebuia să ne aprecieze, fiind-că 

vrem să punem în prima linie persânele cele 

mai respectabile, n'am fost înţeleşi. Nu vor- 

bese de oposiţiune; căci întâiul discurs făcut 

de d-l Sturdza la Ploesci, a fost ca să ne tra- 

teze de vinduţi Rușilor, acâsta ca răsplată 
a sentimentelor n6stre bune, pentru că ani 

voit şi noi laicii să ajutăm mişcarea bună în 

ce privesce religiunea ortodoxă (Aplause). 

A trebuit să intervie în luptă unul din pro- 

motorii ideii, â-l Dumitru Olănescu, în urmă 

d-l Al. Ghica, pentru ca să mai. oprâscă cu-
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rentul 'ce 'să stirnise de d-l. Sturdza cu orto- 
doxismul săi pătimaş. 

" Sunt încă. câte:va cestiuni: cari văd că aii 
fost criticate chiar de foştii mei i colegi de la 

instrucţiune. Așa:. . : 

La art. 70: bis s'a pus o disposiţiune îf6rte 

utilă, ca -atunci când. şi femeea şi bărbatul 

sunt învăţători” şi când 'sunt depărtaţi unul 

de altul; să-i putem aduce în :aceeaşi loca- 

litate, schimbând în locurile -lor: pe învăţă- 

torii mai tineri. Sunt peste două-zeci de per- 

s6ne în învățămînt căsătorite şi eari. stai 

unul la Dorohoii şi altul la Severin. Am aici 

actele unei institutâre, al cărei bărbat, căpitan, 

a cerut divorţul, de- 6re-ce nu pâte trăi în a- 

celaş oraş cu dînsul. Noi ne-am gândit să 

punem acest articol în lege şi pentru acâsta 

am fost aspru criticaţi de foile liberale. De 

ce să se crâdă numai de cât partea rea, că 

ac6stă dispoziţie bună şi morală, e pusă num ai 

spre a lovi în inamovibilitatea invăţătorilor. 

Sau prevădut chiar lucruri pe cari.le uitase 

d-l Haret; ast-fel avem astăgi gece institutori 

bolnavi incurabili, dintre cari unii în Mărcuţa, 

pe cari nu-i putem scâte la pensiune. S'a pre-
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vădut la acești nenorociţi modalitatea ca să 

potă fi scoși la pensiune,-ca să încetăm odată 

cu situaţiunea acâsta de a. avea suplinitori la 

suplinitori, cum este astăgi în învăţămînt. 

Sunt încă. câte-va cestiuni la cari ar trebui 

să răspund. Ast-fel în ce privesce diplomele 

de doctorat de..a se da de facultăţile n6- 

stre numai în urma unui: decret. ministe- 

rial. D-l Haret când a făcut legea .nu era 

tocmai convins că acâstă măsură de a trece 

doctoratul la. t6te facultăţile, ar fi bună și o- 

portună. D-sa nu mă susţineă când spuneam 

în consiliit să. pună examenul de doctorat 

la tâte facultăţile, în dorinţa mea. ca facultă- 

ţile de. litere și de sciinţe să dea doctoratul. 

In. urmă a pus lucrul în lege. Dar a'l admite 

imediat şi quasi imperativ e grei. 

Neap&rat nu avem decât noi, profesorii, să 

facem ast-fel ca să se pâtă da aceste diplome. 

A le prevedea din nou acum ar fi a se crea 

dificultăţi budgetare, căci ar trebui -să se cre” 

eze catedre din noi, şi cheltueli incompatibile 

cu mijlOcele de cari vom dispune câţi-va-ani 

de acum înainte. 

Mai mult decât atât: aceste facultăți sunt
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ele pregătite de fapt ca să pâtă da doctorate? 
Incontestabil că e un progres enorm în învă- 
ţămîntul superior al nostru; nu se pot com- 
para universităţile nâstre de acum. cu cele de 
la 1880 saă chiar. de la 1885, Totuşi cred că 
cu t6tă dorinţa mea personală, disposiţiunea 
din 'proectul de lege' e mai prudentă. Ei sper 
că în curînd t6te facultăţile vor face acest 
lucru cu distincţiune. Şi dacă este o facultate 
care face cinste acestei ţări este acea de me- 
dicină. Sunt convins că după. facultatea din 
Viena, acea care are precădere mai mare în 
acestă parte a Europei, este cea din Bucurescă. 

“Lucrările făcute în -ea sunt. recunoscute în 
lumea sciinţifică. Se execută operaţiuni noui. 
“Străinii din peninsula Balcanică vin cu încre- 
dere a se.căuta în Bucuresci. Sunt convins 
că în curind tâte celelalte facultăţi vor face 
același lucru. Facultatea de drept a făcut pro- 
grese mari; de asemenea facultatea de sciinţe. 
In raportul meii -pe care 'l-am.făcut acum 
câte-va dile. ca Secretar general al Societăţii 
:de Sciinţe, am arătat că avem aprâpe 250 de lu- 
crări noui făcute în Bucuresci şi publicate i în 
-presa internaţională.
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Dar de aică până a face ca doctoratul să 

fie o.realitate, este o mare depărtare şi greu- 

tate. De-aceea am lăsat că daca se vor găsi 

profesori cară să pâtă pregăti studenţii pentru 

a putea trece examenul de doctoraţ p'aii de 

cât să se arate şi Ministerul va hotări prin 

0 singură decisiune, fără -a mai fi necesitate 
de o nouă modificare a legei. Şi se. va face 

doctoratul şi la noi, ceea ce doresc din inimă, 

după cum se face şi la Cernăuţi, la Cluj şi 

în alte părţi. Şi sunt convins că doctorațele 

m6stre vor fi: mai bune de cât unele ce ne 

vin-astădi din ţările ce ”] dati pentru Orient! 

In ce privesce faptul că s'a pus că pste 

cine-va să ajungă agregat fără ca să fie doctor, 

veţi înţelege tare bine, d-lor, că în sine nu este 

o fericită schimbare, şi nici nu se pâte eon- 

cepe ca la. Universitatea nâstră să fie cine-va 

numit pe viitor profesor. fără să fie doctor. 

Doctoratul chiar nu însemnâză mai nimic, a- 

cestă diplomă acum este ceva curent; Trebue ca 

alături cu doctoratul să se-e6ră încă lucrări ori- 

ginale făcute în urmă şi acâsta trebue să se 

c6ră din momentul ce noi tindem a da. şi doe- 

toratul, la t6te facultăţile nâstre. S'a avut însă
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în vedere, că din momentul ce sunt Hcenţiaţi 
de xal6re din: facultatea n6stră,.. şi sunt, să 
nu-i oprim:de a:intra ca. agregaţi, căci nu o 
vina lor. dacă acum ei nu pot. trece doctora- 
tul aici. De. altmintrelea - 6meni superiori ca 
Odobescu şi Hasdei n'a fost de cât licen- 
țiaţi şi ai fost profesorii cei- mai distinși. ce 
a-avut ţara... 

- Nu diploma face pe'o0om. --: 
Totuşi: vă declar încă o dată că acâstă dis- 

posiţe nu'este o' schimbare. din cele fericite 
Şi suntem convinşi că nu va mai ajunge ni- 
-meni, nu „profesor, dar nici agregat fără. să 
fie doctori. în specialitatea lor şi fără să fi 
făcut în plus şi numerâse lucrări originale. 
“În ceea ee. privesce recrutârea profesorilor, 

iubite coleg, o scii mai bine ca mine, putem 
faee cea mai bună lege, nu legile sunt ade- 
sea-ori obstacolele spre. o îndrumare bună; 
legile se pot eluda, sciți că concursurile con- 
form legei de la 1864 ai avut și parte bună 
şi bine aplicate ele pot-să dea resultate. ad- 
mirabile, dar sciți prin câte grele încercări 
am trecut. Că de ce să fie pentru agregaţi 
şi nu şi pentru profesori? Apoi legea d-lui
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Haret permitea numirea pe. baza lucrărilor 
sciinţifice şi aţi vădut că nu a dat 'resultate 
tocmai bune! Şi acâsta trebue se o. recunose 
nu din causa legei. D-ta o scii tot aşa de bine 
ca şi. mine. 

Că de ce nu punem aceleaşi condițiuni de 
admitere pentru agregaţi şi la facultăţile de 
litere şi sciinţe ca la cele de „drept şi de me- 
dicină? D-lor, la facultatea de drept, și să-mi 
dați voie să vorbesc şi de cea de medicină, 
unde mă pricep mai bine, căci am trecut pe 
vreme şi doctoratul în medicină, la facultatea 
de medicină candidaţii se pot împărţi în 2 
categorii: pentru medicina internă şi pentru 
chirurgie şi pot concura mai mulţi o dată; 
nu în acelaş mod se pâte face tot ast-fel. şi 

pentru facultăţile de litere şi sciinţe şi dacă 
pentru acestea din urmă s'a înlocuit concur- 
sul prin lucrări, s'a făcut pentru că câte o“dată 

este peste putinţă a se găsi mai mulţi cari să se 

ocupe pe acelaş teren, ast-fel că ei trebuesc ju- 

decaţi individual. De exemplu, la sciinţe ca şi 

la litere sunt câte 3 secţiuni şi candidatul 

pentru. sciinţele fisice nu pâte concura cu can: 

ditatul pentru chimie şi vice-versa şi cu atâţ 

3
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mai puţin cu cei de la sciinţele naturale sai 

matematici. 

Mai este, d-lor, o cestiune care supără pe 

mulţi din colegii mei de la Universitate şi cu 

părere de r&ii văd că supără şi pe colegul 

mei d-l dr. Bogdan. Este vorba de cestiunea 
posibilităţii, ca la un moment dat, senatul uni- 

versitar cu avisul ministrului, sai numai mi- 

nistrul, să aducă profesori sat însărcinaţi de 

cursuri străini la Universitate. 

Şi eu sunt profesor universitar şi sciii greu- 

tăţile de a fi un bun profesor. Rog să se scie 
şi să se crâuă, că şi eiiam lucratpentru Uni- 

versitatea română, pe care o iubesc şi cinstesc. 

Dar la noi, unde nu avem așa mulţi 6meni 

învăţaţi, se pâte întîmpla ca la un moment 

dat să nu avem pe nimeni care să p6âtă ocupa 
bine o catedră de Universitate; în acest cas, 
până să putem găsi un român capabil, este 
bine să putem aduce un om ilustru din străi- 
nătate, care pâte chiar se va împămînteni şi 
va rămâne la noi. 

Avem atâta nevoe de 6meni învăţaţi şi de 
omenie. Ei nu sunt nici odată prea mulţi în 
o ţară.
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De alt-fel cerem acâsta în mod excepţional, 

pe când în t6te ţările din lume se face așa; 
ast-iel Italia, care, ori-ce am gice, ne este supe- 
riGră, a luat pe Kărner din Belgia, pe Mo- 
leschott și Schiff din Germania, pe Naquet din 
Franţa; chiar docta Germanie, care pote are 
bărbaţii cei mai culţi, are şi străini la Uni- 
versităţile sale. La Universitatea din Berlin 
este și un român, fiul d-rului Gliick, are pe 
Vand'hof din Olanda, şi chiar pe fiul unui 
israelit din Moldova dela Lespeqi, Meyerhofer. 
VE citez în trâcăt câți-va numai, căci alt-fel 
ar trebui spuse sute. Germanii ori unde gă- 
sesc un om de valre îl aduc! In asta şi 
stă forţa superidră a Universităţilor lor. 

In Franţa, d-lor, am găsit, pe Silva spaniol, 
pe Henninger care era din Prusia silesiană, 
pe Assaky şi alţii. 

Prin urmare, ceea ce a făcut Italia, Germa- 

nia şi Franţa, putem să facem şi noi şi re- 

sultatele bune cari s'aii produs acolo, nu mă 

îndoesc că se vor produce și la noi. 

Aş putea, d-lor, să vă citez un fapt care 
constitue o pată rea pentru noi. 

More la Iași unul din veteranii învățămîn-
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tului nostru superior, profesorul Cobălcescu, 
şi fiind-că nu era nimeni care să p6tă ocupa 
catedra, 8 ani a stat acâstă catedră vacantă; 
8 ahi s'au trecut licenţiaţi la acea facultate 
fără ca absolvenţii săi să fi urmat cursul de 
geologie şi paleontologie. 

Ei, nu era mai bine să se fi adus un străin 
de valdre? Acum, e adevărat, vom avea un 
bun profesor, dar 8 ani a stat facultatea în 
suferinţă. 

De altminteri, d-lor, şi la noi s'a mai prac- 
ticat acest lucru. Une-ori s'a nemerit cam 
rău, căci mi-adue aminte că să adusese la 
1864 ca profesor de zoologie la Bucuresci un 
împăietor de animale din Italia, care a fost dat 
afară imediat, bine înţeles. 

„Nu e mai puţin adevărat însă, d-lor, că am 
avut și străini cari ai adus mult bine ţării. 

Am avut pe Davila, omul care a făcut atât 

bine ţării n6stre, şi pentru care nu avem 
până astăgi încă nici una din probele de re- 
cunoscinţă publică ce i se cuveniaii în prima 

linie. Davila care a fost unul din cei mai 

eminenţi profesori, era străin, dar să dea
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Dumnegeii ca toţi Români să-și iubâscă ţara 
aşa cum a iubit'o Davila. . 

L'am vădut cu toţii cum lucra el şi ca pro- 

fesor, şi ca medic, şi pe câmpul de luptă. 
Intâmplarea a făcut să mai avem un doc- 

tor tînăr atunci, eminent profesor, d-rul Felix, 

pe care l'a luat Davila de la Muscei, unde 
era medic de plasă şi Pa adus la Universitate. 
Eu am fost elevul săi şi scii cât a lucrat. 

Am mai avut, d-lor, pe anatomistul Coper- 
nisky, care a murit, profesor la Universitatea. - 
din Cracovia, şi care la 1878 a luat medalia 

de aur pentru lucrările sale la Paris. Noi "1 

dădusem afară ca străin ca să-şi pue ministrul 

în loepe un favorit al săi (Ilaritate, aplause).- 
Să nu fiii acuzat, d-lor, de străinism în sen- 

timentele mele. Sunt trecuţi dou&-geci de ani 

de când în mod modest, clar, persistent şi ca 

român și ca profesor 'mi îndeplinesc cu sfin- 

ţenie datoriile mele. 

Imi iubesc neamul, iubesc Universitățile şi le: 

doresc cât mai curînd, cât mai mare progres. 

(Aplause). 

Nu eii voii lovi în prestigiul lor şi în dem-: 

nitatea țării mele, cu atât mai puţin când e
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vorba să aducem şi câţi-va 6meni de valâre 

din străinătate, când ne lipsesc aici. 

Mai e, d-lor, alt-ceva şi mai important încă. 

In acest proect de reformă a legii d-lui Take 

Ionescu, s'au prevăgut lucruri admirabile şi 

din alt punct de vedere. - 

Sciţi, d-lor, că noi nu avem şcoli speciale, 

nu avem politechnicum. Ei bine, s'a prevăgut 

în acâstă lege ca Facultăţile să aducă şi con- 

ferenţiari, cari să facă cursuri speciale. Aşa 

- de exemplu, sar putea înjgheba pe lângă fa- 

cultatea de sciinţe o şcâlă practică de chimie, 

faţă mai ales cu avîntul pe care 'liea indus- 

tria petroleului la noi, care după cum cred, 
va fi mai mult la noi de cât chiar în Rusia. 

Să putem pregăti în mod practic elevii facul- 
tăţii ca să pâtă fi întrebuinţaţi în diferite fa- 

brică, iar nu numâi ca profesori. 

De asemenea sar putea forma în unire cu 

şeGla de poduri și şosele, o şcâlă de archi- 

tectură, o şedlă de mine. Tâte acestea nu se 

pot face de cât graţie acestor cursuri supli- 

mentare, şi unde nu avem specialiști din ţară 

să aducem şi din străinătate. 

Părerea mea însă fusese şi este încă cu to-
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tul alta. La un moment dat, fiind inspector 
general, mi-am permis să fac un raport, care 
e chiar publicat în broşuri, prin care ceream 
— acesta e convingerea mea şi aş fi feri- 
cit să văd că va fi un ministru care să o 
realiseze — următorul lucru. 

D-lor, Bucurescii a fost tot-d'auna un cen- 
tru de cultură şi pentru Români şi pentru 
Greci şi pentru Bulgari. Din Bucuresci s'ai 
dus tipografi până la Tiflis; din Bucuresci, 
sub Brâncovânu, s'aii trimis cărți tipărite în 
limba grâcă, cu caractere arabe, până în fun- 
dul Asiei-Mici. — In secolul trecut s'a adus 
aparate sciinţifice şi erai profesori cari aveai 

câte 2—3 doctorate de odată.— Convingerea 
mea este însă că Capitala țăriă românescă, nu 
va putea să ajungă acolo unde aş dori, numai 

cu limba română. 

Să tacem cursurile în limba maternă, la 

Universitatea n6stră, însă să admitem alături 
şi O Universitate liberă, unde să se predea 
cursurile şi în limba germană și francesă; 

la care să putem aduce câţi-va străini, cari 

vă asigur că vor stimula mai mult şi pe ai 
noștri, ne vor pune la muncă mai mare şi pe
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noi. Din acâstă emulaţiune fericită pe calea 

culturii mari, cu toţii vom beneficia şi în 

prima linie ţâra nstră. 

: Cu sistemul acesta, d-lor, vom atrage pe toţi 

străinii din Orient; căci astădi sunt sute de 

tineri bulgari, bursieri ai statului, cari se duc 

în străinătate. Ei bine, pentru ce ar prefera 

ei localităţi mai depărtate şi n'ar veni la noi? 

Când am avea cursuri predate într'o limbă 

internaţională, vă asigur că Bucuresciul. va 

deveni un adevărat focar de lumină în Ori- 

ent, şi noi am câştiga din tâte punctele de 

vedere. Acei dintre noi, cari ar fi destoinici, 

vor.face cursuri şi în limba francesă şi_în 

limba germană, iar elevii străini prin contac- 

tul lor cu populaţiunea română, vor învăţa 

şi limba română, şi când se vor întârce în 

ţară la ei, pe lângă cele-lalte limbi străine 

vor vorbi şi limba românescă. Prin urmare, 

din acest punct de vedere, sunt convins. că 

ne-am ridica mult, dacă am admite o Univer- 

sitate liberă. . PI 

_Să nu credeţi că va costa mult, pentru că 

am făcut şi calculul necesar şi am vădui că 

cu profesori străini, cari aii congediii două
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irei luni în ţară la ei, s'ar putea să facem 
ast-fel ca în timpul acestui congedii șă vie 
la noi şi să predea cursuri. Cu modul acesta, 
d-lor, nici bugetul nu va fi încărcat, şi pro- 
gresul va fi incalculabil de mare, pentru ţara 
Românâscă (Aplause). 

Am avea ast-fel în Bucuresci un buchet de 
cei mai iluștri Gmeni de sciinţă din Europa. 

Gândiţi-vă câtă lumină s'ar resfrînge apr 

ţării, câte simpatii s'ar deştepta şi nuitri, 

viitor frumos sar pregăti Universităţii şi nea- 
mului român. 

S'a mai făcut o critică asupra legei, din 

faptul că s'aii scăgut salariile fie la protesori, 

fie la modeştii învăţători ai învăţămîntului 

primar. Cine pote să crâ6dă.că am făcut a- 
câsta cu inima veselă; dar, trebue să ne dăm 

s6mă că suntem într'o situaţie fârte grea. Să 

dea Dumnegeii ca acâstă încercare să nu du- 

reze de cât doi, trei ani. 

Să se scie însă, că e bine ca acest lucru 

să fie bine cunoscut de toţi, că pe viitor fune- 

ţionarii noştri, chiar când statul ar fi în pb- 

sițiune să plătscă mai larg, să se deprindă 

a trăi o vi6ţă mai modestă.
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Profesorii şi învățătorii, să nu pârdă din 

vedere, că înainte de tâte, ei sunt nisce apos- 

toli, şi trebue prin urmare să se deprindă 

cu ideia muncii mai desinteresate, a abne- 

gaţiunii şi a devotamentului. 

Doresc să vie timpul ca ei să îie bine şi 

larg plătiţi; sunt şi ei profesor și doresc 

acest lucru, dar a fi profesor la noi să se 

scie că nu mai e o carieră de linişte şi a- 

vere. Cu atât mai puţin când e vorba de îunc- 

ționari. 

Cine doresce a fi milionar, şi doresc cât 

mai mulţi, căci miliânele lor însumate vor 

constitui avuţia ţării, nu ai ce căuta ca pro- 

fesori şi cu atât mai puţin ca funcţionari. 

Tendinţa să fie spre carierele cari produc 

mult şi pentru individ şi pentru Stat. Avem 

atâta necesitate de acest lucru. 

„n cât privesce ac6stă lege, în totalitatea 

am, priinito cu inima deschisă, fiind-că 

sciam: de. la cine vine. 

, Ei-:sciii să apreciez val6rea superidră a 

- aeestui om, şi de aceea am primit legea, ca 

corespundând unei necesităţi, şi bugetare şi 

economice. Am primit legea cu inima deschisă,
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fiind-că sunt convins că dînsa ne va da râde 
bune, fiind-că t6te aceste schimbări sunt un 
pas înainte în ce privesce reforma înv&ţă- 
mîntului nostru. 

Vă rog dar, să o votaţi așa cum e propusă, 
şi sunt sigur că veţi face un lucru bun (A- 
plause prelungite). 

 


