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Domnilor deputaţi, 

"Voiii profita de ocusiunea ce "mi procură 
discuțiunea budgetului din anul acesta ; ca 
să aduc la cunoscinţa Camerei câte-va lu- 
cruri cari cred că o vor interesa, în ceea ce 
privesce mersul învețămentului nostru pu- 
blic în anit din urmă. - 

Este necesară acestă expunere, fiind-că 
sunt aprâpe cinci ani de când a început 
periâda de transformare a învăţământului 
pe basa legilor din 1898 și 1899, și impre- 
jurările nu 'mil-aă permis încă ca să aduc 
la cunoscinţa nici a Camerei, nici a Ca- 
pului Statului, printr'un raport detaliat, 
cele ce se fac în ministerul pe care "] conduc, 
pentru ca să fiți în cunoscință de modul 
cum se aplică legile votate de d-vâsire. 
"De aceea, să nu vă surprindă dacă voi 

ține cuventul ceva mai mult, de și nu voi 

insista asupra tutulor, „uerurilgi? E iN 
S'ar cuveni să le atip$. .. 
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Pentru același motiv, rog pe amicul mei 
d. Mitescu să "mi permită ca, la cestiunea 
ridicată de d-sa, să nu răspund de cât 
atunci cână va veni în discuție capitolul VII, 

„acâsta fiind o cestiune specială, iar nu 
un obiect de discuţiune generală, 
„D-lui deputat Gherghiceanu îi răspund 
la ioceput, ca să inlătur din discuţiune şi 
punctul special asupra căruia m'a întrebat 
d-sa, anume ce am de gând să fac cu te- 
renul şi cu localul vechei gări, care mi se 
oferă.de către orașul Râmnicu-Sărat. 

__ Răspund că, în principii, sunt hotărit să 

primesc oferirea ; însă, de când a fost acolo 
inspectorul și architectul ministerului ca să 
vadă loeul și clădirea, "mi-a fost imposibil să 
mă ocup de afacerea acâsta. D-vostre sciți 
că, în timpul când sunt Camerile deschise, 
timpul nostru pentru lucrări este forte 
restrins. 

Afară de acesta, cestiunea instituțiunei 
ce este să se facă la-Râmnicu-Sărat este 
strins legată cu o altă cestiune care nu 
este încă resolvată, aceea a Casei de eco- 

nomii a corpului didactic, proiect votat deja 
de Senat, și pe care il voiii aduce chiar 
mâine în discuţiunea Camerei. 

Cât pentru şedla profesională din Râm: 
nicu-Sărat, nu pot anul acesta să fac nimic 
pentru dânsa, pentru că, cu budgetul nostru, 
așa de restrins cum este, nu am putut să 

creez nici o cheltuială nouă pentru Stat. j 
Prin urmare, şcâla profesională din Râm- » 
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nicu- Sărat, cum a trăit până acum, va mai 
trăi încă, până când vom vedea cs se pote 
face cu dânsa. 

Vin acum la cestiunile generale, pe. cari 
le-a ridicat d. Ștefan I6n. « 

D-lor, este “nevoie, şi nu încerc ca să 
expun înaintea d- vâstre” igte măsurile pe 
cari a fost indus ministerul instrucțiunei să 
le ia in anii din urmă, pentru aplicarea 
legilor din 1898 și 1899.. 

Sunt însă unele lucruri, în strinsă le- 

gătură cu budgetul, şi cari merită să fie 
expuse mai amănunţit inaintea d-vâstre. 

Așa este cestiunea frecuentărei Şeolelor 
rurale, atinsă de d. Ștefan In. : . 

D-lor, t6te ramurile învăţămentului pu- 
Dlic la noi ati căpătat o desvoltare mai mare 
de cât cea necesară, dupe trebuințele țerei, 
afară de două: învățământul primar rural 
și învățămentul. profesional. In colo, invă- 

țămentul secundar, cel primar urban şi cel 
superior, ar putea, fără inconvenient, să fie 
restrinse la proporțiuni. mai modeste, fără 
să înceteze de a răspunde la trebuinţele 
țerei. (Aplause). 

I)-vâstre, cari aţi urmat desfășurarea 
afacerilor publice de câţi-va ani încâce, în- 
țelegeţi bine de ce a fost așa. 

Prima causă a răului a fost că la 1864, 
când s'a făcut legea învățământului, acel 
care a fost autorul. legei nu a avut timpul 
să tragă și planul ei de aplicare. Guvernele 
se schimbaă atunci de trek-patru ori pe an.
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Acel care a făcut legea nu a putut să o 
aplice, iar urmaşii lui ati lucrat mai mult 

dupe inspiraţia momentului. Așa s'a intem- 
plat, că unele părți a luat o desroltare 
anormală, pe când altele ati rămas cu mult 
în urmă. (Aplause). 

In :special, înv&țţămentul profesional nu 
era atins de loc în legea de la 1864; căci, 
de şi ca îctrehuinţeză cuvinte ca școlă reală, 
şedlă de aplicaţinne, dar aceste cuvinte iu- 
semnaii într'ensa cu totul alt-ceva de ceca 
ce înţelegem noi prin șcâlă profesională. 

Legea din 1864 a pus jalenele unei or- 
ganisări a inv&țământului, și pentru acea 
vreme putem dice .că a fost destul de bine 
corcepulă, dacă trecem cu vederea unele 
greşeli, cari se explică în mare parte prin 
impregiurările când s'a făcut legea. Dar 
chiar de jalânele puse la 1864 noi nu ne-am 
ţinut destul debine. Pe unele drumuri am 
mers prea departe, iar pe altele am rămas 
în urmă. 

- Ast-fel, am rămas in urmă în învă ăță- 
mâatul rural. Causele sunt multe : lipsă de 
localuri, lipsă de personal, lipsă de interes 
din partea sătenilor, și altele multe. 

Lucrurile nu mai pot merge însă tol așa. 
Suntem datori ca să punem regula, care 
până acum a lipsit, în desvoltarea invăţă- 
mântului nostru. (Aplause). 

“Acolo unde a luat prea mari proţorţii, 
trebue să-l restringem, să oprim avântul 
pe care'l-a luat, pentru că tot atât de mare



râit este, într'un organism de Stat, desvol- 

tarâa anormală a unei părți, ca și lipsa de 
desvoltare a altor părţi. 

Trebue numai de cât să facem ce vom 
putea, ca să câştigăm timpul perdut în 
ceea ce privesce invățămâatul rural. Acolo 
avem lipsuri de mai multe feluri: ne lipsesc 
localuri, ne lipsesce parte din personal, 
precum și dotaţiunea materială a șcâlei. 

D. At. Mitescu: Şi executarea el. 
D. Sp. Haret, ministrul cultelor şi in- 

strucțiunei publice: Intru cât privesce lo- 
calurile, iată ce se întemplă. Comunele ru- 
rale sunt prea sărace, ca să potă face. faţă 
primei lor obligaţiuni, necesară ca să aibă 
șc6lă, anume obligaţiunei de a avea un 
local convenabi!. Din astă causă, în multe 
comune nu s'aii putut infiinţa școli de loc, 
de vreme ce nu era măcar un acoperiș 
sub care să o adăpostescă,iar pe unde s'au 
inființat, populaţiunea școlei era mai tot- 
Ma-una cu destvirșire insuficientă. 

Inchipuiţi-v& sate in cari erai 400—500 
de copii in vârstă de șcâlă, și a căror şcolă 

_se rezuma intr'o cameră de locuinţă țără- : 
nescă de 15 m. p. 

Intr”o asemenea școlă, puteati să incapă 
cel mult 20 de copii; dar restul până la 

- 400 ce făceau ? 
Tocmai aci e locul să răspund d-lui Mi- 

tescu: să aplicăm legea obligativităței; să 
amendăm pe sătenii cari nu “și trimit copii 
la ședlă. Dar când sătenii ne vor trimite



400 de copii şi noi nu vom avea loc de cât 
pentru 20, a cui va fi răspunderea? A. lor, 
a comunei sai a Statului? _ 

Iacă unde stă una din principalele cause 
ale răului, iacă pentru ce învățământul ru- - 
ral a dat așa de slabe resultate. 

Statul a făcut cheltueli mari pentru ia- 
văţămentul rural, fără ca resultatul să r&s- 
pundă la așteptările lui. Dar silmţele lui 
ati fost zădărnicite prin neputinţa sai prin 
inerția comunelor, cari trebuiaii să-i pro- 
cure localele necesare. | îi 

Nol, când înfiinţam o șeolă rurală unde-va, 
_plăteam un înv&țător care, dupe lege, era 
dator să dea instrucţie la 80 de copii; dar 
acestui învăţător i se punea la disposiție o 
sală abia pentru 20 de copii. Statul plătea 
dar învățătorul pentru 80, şi nu putea * 
primi instrucţie de la dânsul de cât 20 de 
copii. Prin urmare, ahia un sfert din chel- 
tmiala făcută de Stat producea efect util; 
cele-alte trei sferturi erati aruncate în vent. 
„Pentru ce dar să ne mirăm că la ţeră 

găsim abia 12—150%g 6meni cari sciii carte, 
“dupe ce de 40 de ani avem legea învăţă- 
mântului obligatorii? (Aplause). . 

Este adevărat că nu trebue .să luăm în - 
mod prea absolut acestă cifră. Proporția 
acâsta de 12—15/, de âmeni cu sciinţă . 
de carte, s'a stabilit prin resultatele con- 
statate cu ocasiunea recrutărel.' Se scie că, 
la recrutare, fie-care tânăr trebuie să de- 
clare dacă scie carte, şi este o manie printre



  

tinerii de la țeră ca să declare că nu sciii 
carte, chiar când sciti ; le-a. intrat în cap 
că cel cari sciii carte, fac serviciii mai 

lung. 
Situaţia dar nu este așa de rea, dupe 

cum ar părea dupe cifra citată de mine; 
totuși este departe dea fi strălucită. 

Ei bine, partea acâsta a ritului, cea care 
privesce localurile, cred că suntem pe cale . 
să o indreplăm. (Aplause). 

O să trebuiască ani de muncă, dar suntem 
pe calea cea bună. (Aplause). 

Mal ânteiă a venit înființarea minunatel 
“instituţiuni a Casel. școlelor, acum ș6se 
any. (Aplauze). Camera de atunci îi pusese 
la disposiţiune 30 de milisne, pentru ca să . 
ajute comunele în clădirea localurilor lor 
de şcolă. Cunssceţi insă împrejurările cari 
ai făcut ca acâstă generdsă intenţie să nu 
pstă fi indeplinită. Din cele 30 miliâna, s'aii 
cheltuit numai vre-o 5 miliâne, cari ati 

servit pentru a se face din noi vre-o sută 
și mai bine de „localuri de șcslă, și pentru 
a se transtorma și complecia altele. Pro- 
porţia nu eşte tocmal avantagidsă, fiind-că 
prețul fie-cărui local revine prea scump. 

Dar lucrul se explică lesne. Antâiii, era 
dificultatea cea mare de a construi în,bune 
condiţii. Intrâga operaţiune era dirigiată de 
la Bucuresci, de la Casa ședlelor, Era enorm 
de greii să se găsescă antreprenori pentru 
câte un local prin fundurile judeţelor, și pe 
urmă era și mai greti a priveghea ca acești



antreprenori să facă lucrările bine. Mai 
era și greutatea de a procura materialul, de 
a păzi legea comptabilităţei, și câte altele. 

Al duoilea răi a fost că not ne-am făcut 
ilusiune că cele 30 miliâne vor fi fără sfâr- 
şit, şi am făcut planuri prea lux6se pentru 
localurile ce aveam să construim. Acum am 
revenit la o apreciere mai justă a lucrurilor, 
(Aplause), ” 
„Acum când nu mal avem nici o centimă 

-.. la Casa ședlelor pentru clădirile şcolare, am 
dat voie ca să se facă construcţiunea din 
ork-ce material, cu singura condiţie ca să 
aibă dimensiunile cerute de lege și de ce- 
rințele igienice. (Aplause). 

Nu mai cer temelie de piatră, nici ziduri 

de cărămidă comprimată ; mă mulţumesc și 
cu o construcţie de gard, dar destul de mare 
ca să incapă copii în ea. Am lăsat liberă 
iniţiativa autorităţilor locale, primar și pre- 
fect, și s'aii pus cu toţii pe lucru. Unii ai 
dat serbări, alţii ai făcut loterii, alţii ati 
făcut subscripţii, și resultatul este că în 
anul acesta s'a clădit 934 localuri de şeslă. 
(Aplause). , 

Pentru anul viitor am promisiuni că se 
vor face şi mai multe. Sunt unele judeţe, 
cum €, spre exemplu, Brăila, Putoa și altele, 
unde mişcarea acesta a fost cu deosebire 
imbucurătore. 

Sunt sigur că mişcarea incepută nu va 
-Slăbi, așa că până în 9 sai 10 ani tâte'șco- 
lile rurale vor avea locale bune şi încăpă-
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târa, fără. ca. comunele să se fi ruinat, 
(A plause), 

Vine acum o altă cestiune : cestiunea în- 
văţă torilor, 

Invăţătorii pe carl "I-am recrutat pe la 
1864 și mai încâce, lăsaii forte mult de 
dorit, căci nu erati pregătiţi in de-ajuns, ba 
pot dice că in mare parte nu crai de loc. 
Legea permitea ca un absolvent a patru 
clase primare să fie numit învățător. Ce se 
putea aștepta de la dânșii? + 

Din fericire, Suveranul nostru ne-a invă- 
țat ce trehue-să facem. (Aplauze). 

El a inființat prima șcâlă normală de în- 
văţători, șcâlă care a luat o desvoltare atât 
de insemnală, și pe urma căreea s'a mai 
făcut și altele. Atunci a fost natural ca să 
se inscrie în lege că numai normaliştii să. 
fie învăţători. ȘI, in adevăr, acest principii 
a şi fost inscris pentru prima dră în proiec- 
tul de lege din 1886, și consacrat pe urmă 
prin legile din 1893 şi 1896. Așa se face | 
că acum corpul învăţătorilor se recruteză 
din ce în ce mal Dine, și că putem compta - 
pe dânsul in unele impregiurări în cari 
altă dată nici nu era de gândit să ne adresăm 
la densul. (Aplause). | 

Sunt ministru acum de aprâps duot.. ani 
şi am cea mai mare mulţumire, constatând 
cu cât foc, cu câtă sîrguinţă şi cu câtă pri- 
cepere acest corp pâte să dea ajutor la cele 
mai mari și mai nobile întreprinderi. (A- 
plause).
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- Pâte cu altă ocasiune voiii putea vorbi 
maj pe larg despre curentul excelent care 
domnesce printre iavățători; vă voiii spune 
atuncă lucruri carl vă vor bucura. Nu pot 
însă să trec fără să amintesc de instituţia 

"băncilor populare, pe cari cu toţii o preţuim 
așa de mult. Acestă instituţiune este fapta 
lor proprie. (Aplause). 
„De la centru li s'aă dat numai Sfaturi şi 
îndemnuri, nimic alt. 

Așa dar, în ;ceea ce privesce pe înv&ţători, 
suntem liniștiți pentru viitor : învățători. 
frte meritoși şi capabili avem ad! în păr- 
țile cele mai depărtate ale ţărei, și atunci 
când ai ce le trebue, un local convenabil, 

material didactic, lemne pentru incăldit i 
primari cari să nu'i necăjâscă prea. tare, vă 
asigur că se obţin resultate minunate, pe 

cari am putea să le arătăm cu mândrie ori 
unde, chiar şi În țările cele ma! inaintate. 
(Aplause). 

Este, însă, un alt mare neajuns : nu avem ” 
destui învăţători. Populaţiunea “școlară sa- 
tâscă de la noi este cam de 700.000 copii, 
și noi avem abia 4.500 învățători în cifră 
rotundă, dintre cari 500 sunt învățători, de 
cătun. 

Dar 4.500 învăţători nu sunt de. ajuns 
pentru 700.000 copii, chiar dacă "aşi im- 
pune fie-căruia 80 copii, și chiar:dacă co- 

muna "mi-ar «la sala care să conţină acești 
80 copii. 

Acâsta este o a duoa causă pentru care -
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frecuentarea şeslelor rurale, în loc să fie de 
700. 000copii, este numai de 250.000. Prima 
causă a fost lipsa de localuri de şcoli; a 
duoa este lipsa de învăţători. 

In anul 1886, pe cândera a. Sturdza . 
ministru al instrucției publice, s'a făcut o 

statistică fârte minuţidsă, dupe care s'a cal-' 
culat pe urmă, sat cu sat, câți învăţători 
ar trebui pentru ca învățământul rural. să. 
fie complectat, și s'a găsit că ar trebui să 
avem 10.500 învăţători, ca să fie atâţi câți 
trebuesc, Astăgi sunt numai 4.500, deci: 
am avea un gol de 6.000 învăţători, 

Ei bine, ori câtă tragere de inimă am 

avea cu toţii să împlinim acest gol enorm, 
”. sciii bine că nu curând se va putea face acâsta; 

6.000 învățători. represintă 6.500.000 lei: 
mai mult in budget pe fie-care an; Dacă am 
sta să așteptăm până când să putem adăugi 
atâta la un singur capitol din budgetul unui 
singur minister, ar însemna că ne condam- 
năm să nu ne vedem nici o dată visul cu 
ochii, și pâte nici urmașii noștri. | 

A. trebuit dar să căutăm mijlâcele da: 
a micşora dificultatea, ş şi mijl6cele acestea. 

" socotesc că s'aii găsit într'un mod fârte fe- 
ricit; iată cum: 

Şe6la primară rurală are 5 clase. . Cele: 
mal multe școli rurale ai un singur învă- 
țător. Prin urmare, în genere învățătorul 
rural are să se ocupe de o dată cu 5 serii 
de copii, ba încă de cele mat multeori sunt 
6 serii, pentru că incepătorii adese-ori sunt



2 

împărţiţi și ei in 2 serii. Inveţătorul trebue 
dar ca, pe când se ocupă să în eţe. alfabe- 
tul pe prima serie, să aibă ochiul și asupra 
celor-alte 5 serii, ca să le ţină în ordine, * 

saii să le dea câte ceva de lucru casă le 
ocupe. Obosela ce resultă de. aci pentru 
dânsul este fârte mare ; căci pentru un în- 
văţător greutatea nu este atâta ca să aibă 

„înaintea lui 80 de copii, cât este ca acești 
80 de copil să fie împărţiţi în mai multe 
feluri deosebite. Este cert că mai lesne este 
învățătorului să aibă 80 de elevi de o sin- - 
gură clasă, de cât 20 de elevi împărţiţi în 
6 clase diferite, 

Acest lucru este sciut. și ușor de înţeles. 
Preocupat de acestă greutate, incă de 

când eram în. guvern de rândul trecut, cu 
ocasiunea unei convocări a consiliului  ge- 
neral, am pus cestiunea: ce este de făcut 
pentru ca să putem reduce munca învăță- 
torului, făcă ca să reducem învăţământul ? 

Omeni fârte distinși, cară făceaii parte 
din acel consilii general, în special d. in- 

spector. general Meissner și d. inspector 
Halitza, care este încă și astăgl în admi- 
nistraţiunea ministerului, aii găsit-un mij- 
loc fârte ingenios: s'aii gândit de a pune pe 
şcolarii. de clasa duoa la un loc cu cei.de a 
treia, într'o clasă care se face în duoi ani ; 
iar pe cei de clasa IV Ja -un loc cu cei dea. 

V, într'altă clasă, tot de duoi ani. 
In realitate, școlarii fac dar tot 5 ant de 

” învăţătură, însă învățătorul nu are înaintea .
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sa de cât 3 serii de școlari. Ast-fel dificul- - 
tatea este redusă în proporțiunea de la 

5la3. 
Acesta, d-lor, a fost deja un progres, 

enorm. 
Dar atâta nua fostincă de ajuns; c căci, de şi 

nu erai de cât 3 serii de școlari, este evident 
cu atunci când învățătorul se ocupă cu se- 
ria ], seriile II şi III, neavend ce să facă, șe- 
deaă cu mâinile la piept. 

E adevărat că programul dice ca în acest 
limp seriile acesta să se ocupe cu exer- 
ciţii indirecte ; dar aceste ocupaţiuni indi- 
recte se reduceati în realitate la jucării şi 
glume între copii, învățătorul mai având 
greutatea ca săi ţină în frii, în timpul 
când se ocupa şi de seria cea-altă care in- 
văţa carte. | 

Acestea sunt motivele pentru cari anul 
acesta, de la -l Septembre, am dispus ca să 
se pună în uplicare o altă disposiţiune ; șco- 
larii să vină la șcâlă cu randul: seria Il-a 

- şi a Ill-a numa! de dimincţă, seria I-a nu- 
mal dupe prânz. 

„Ce urmeză de aci? Urmâză că la fe- -care 
dată învățătorul are inaintea sa numal o 
serie, mult ducă, şi se pote ocupa cu den- 
sele in mod intensiv, ne mai perdând 'vre- 
mea cu alte serif, ca să le ţină în ordine. 
Mal resultă că copiii, în timpul cât nu vin 
la șcâlă, se pot ocupa acasă de alt-ceva pe 
lângă părinţii lor, şi sciți că tocmai acesta 
era una din cele mai mari dorințe ale ţă-
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ranilor, și una din causele pentru cari în 
trecut nu'și duceaii copiii la șcâlă. (Aplause), 

Va să dqică realisez duoă beneficii de 
o dată, fără ca învățământul să sufere; din 

contră îl întăresc, căci învățătorul pote 

să consacre lot timpul învățământului, fără 
a'şi mai perde vremea cu ţinerea di:cipli- 
nel seriilor neocupate. 

Dar mal este incă un avantagii mare: 
acela că, cu localurile actuale, vom putea tă 
avem ua număr mult mai mare de şcolari, 
pâtez chiar până la înduoit. Dacă am, de 
exemplu, o sală în care încap 40 de elevi, 
este evident că pot să dai intr'ânsa invă- 
țăment la 80, cin cari jumătate ar veni di- 
mindţa și cea-altă jumătate dupe amiadr. 
Prin urmare, pot să măresc frecuentarea 

cu sută la sută, servindii-mă chiar cu loca- 

lele actuale. In realitate nu va fi tocmai 
așa, din cause cari nu ai interes de a fi 
explicate aci. Dacă ivsă voii mări frecuen- 
tarea-măcar cu 50%, fâră să cer nici un 
sacrificii noă, cred că ori-cine va recunâsce 
că este un resultat strălucit. Şi pot să vă 
spun că acest resullat “l-am şi realisat în 
câte-va județe, chiar din prima gi a apli- 
cărei noului orar. (Aplause). 

In fine, noua disposiţie va avea, pentru 
viitor, şi un alt avantagii, mai mare pâte 
decât tote cele pe cari le-am examinat până 
acum. | 

Am spus adineauri că, pentru complec- 
tarea personalului didactic necesar învtţă-
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mântului- primar rural, am avea nevoe de 
un total de 10.500 de învăţători, adică încă 

--6.000 peste cei pe cari ii avem deja, cu 
tâte că, dupe lege, fie-care din acești Învă- . 

"ţători ar trebui să aibă în sâmă până la 80 
de copii. Cu noua disposiție, dacă fie-care 

invăţăfor ar avea în rândul de dimin€ţa, nu 
80, ci 60 de copii, şi tot 60 în rândul de 
dupe amiaqi, el ar putea să dea cu inles- 
:nireÎnvățămentul la un total de 120 de 
copil. Așa fiind, un mic calcul arată că un 
număr de vre-o 6.500 invăţători ar fi de 
ajuns, în los de 10.:500, cât se cerea cu ve- 
chiul orar. 

lacă dar o economie de patru mii de în- 
vățători, adică de vre-o patru miliâne și ju- 
m&tate de lei; cu alte cutinte, avem pentru 

viitor siguranţa că  budgetul ministerului 
instrucțiunei, la articolul învăţământului 
rural, nu va cresce cu patru milisne și ju- . 
m&tate, cu cari ar [i trebuit să crâscă dacă 

nu adoptam noul orar, 
„Vedeţi, câte resultate bune s'ai putut 

realisa prin o măsură care, nici măcar nu 
a fost o măsură de lege, ci un simplu ordin 
ministerial. (Aplause). .  — 

Am insistat asupra acestui punct, nu 
numai din causa însemnătăţei lui, dar şi: 
pentru că 'mi era permis să Jaud fără re- 
servă, fără a mă teme că voii fi taxat ca 

om lipsit de modestie. Tic acâsta, pentru 
că cea mai mare partea merituluistabilirei 
noului orar nu'mi revine mie, ci stăruinţe
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'și priceperei colaboratorilor cari mă ajută 
in împlinirea sarcinei mele. 

Am spus că prima parte a disposiţici 
nostre, reducerea seriilor de la 5 la 3, fără 
care orarul de anul acesta nu ar fi fost po- 
sibil, se datoresce într'o largă măsură d-lor 
Meissner și Halitza. - 

Al douilea pas, şi cel decisiv, este datorat 

“in mare parte unul simplu învățător sătesc, 

be cara 'mi fac plăcerea să'l numesc aci, 
să rămână numele lui în analele Came- 

rel, ca'răsplată a serviciului pe care, în 
modestul lui cere de activitate, a sciut să'] 
aducă țărei. 

Acesta este Vasile Dorin, de la DNomă- 
pesci, în judeţul Iași (Aplause). 

Este adevărat că ideea acesta era în acer 
la'minister încă mat de demult; dar not, cari 
aveam răspunderea, ne temeam să luăm o 
măsură,așa de radicală.[ale, căret, hune re- 

- sultate nu îi se părea destul de sigure, 
Numai stăruinţei lui Dorin se datoresce că 
am avuticurajul să o aplicăm; căci ne-am 
gis ca,el, care este chemat a aplica prin el 

„însuși_măsurile nâstre, pste să vadă multe 

ici lucruri pe cari noj, de aci, nu le vedem; şi 
dacă el'are curagiul să susţină cu atâta stă- 

: ruinţă mesura ce propune, este multă pro- 
habilitate că măsura este bună. De aceea, 
am esperimentat- o timp de un an în vre-o 
âte va școli, şi când- am văqnt resultatele 
„am generalisat-o. Acum mai tote rapâr- 
e pe cari le primira sunt pline . de laude
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pentru noul orar şi ne promit cele mai 
bune resultate,. 

Ca să resumez cele ce am spus până a- 
cum, pot dar dice că, în ceea ce privesce 
învăţământul rural, ne este permis să avem 
speranţe bune pentru viitor, atât din punc- 
tul de vedere al înv&țământului, cât și din 
acel al budyetului. (Aplause), . 

Budgetul ministerului instrucţiunei este 
unul din acelea care, prin natura lui, este 
destinat să mai creâscă. Acesta vine din 
causa școlilor cari s'aii inființat mereii, și 
cari n'aii ajuns incă la deplina lor desvol- 
tare; din causa învățământului primar ru- 

ral, care, dupe cum spuseiii, trebue com- 
plectat; din causa inveţămentului profesio- 
nal, pe care avem să-l injghehăm aprâpe pe 
de a-întregul; și, în fine, din causa faimâsei 

gradaţiuni. 
Prin urmare, ori-ce sar face în acest 

hudget pentru a micșora sarcinele -viitâre, 
va fi bine venit. 

Dintre tote causele pe cari le-am enume- .        
   
    

OL
 

[s
e 

rat, cea mal-gravă este acea a învăţămâi- ză : 
tului primar rural. Dar am arătat că cres- [Ez: ă 
cerea ce are să provină de aci, putem să o 55 & = 

reducem cu vre-o 4 milisne și jumătate, ze SS 

Acesta este deja un resultat forte conside- | &* 
rabil, pe care îl punem la activul nostru. Ze 
(Aplause). 0, 

În ce privesce învățământul profesional, 
socotela ce am presertățiitegepunerea de | 
motive a legei, din 1899 e esta! “destui e dove- 

a Z 
7 ţ [SRI 
n di  
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ditâre. Acest învățământ, dacă ar fi com- 
plectat așa cum cere acea lege, în şâse ani 
şi în limitele legei, nu ar costa pe Stat de 

cat opt:sute de mii lei pe an, pe lângă care 
S'ar adăuga o sumă aprâpe echivalentă din A 

partea judeţelor și a comunelor. Dar acestă: 
cheltuială este compensată cu prisos prin 
economiile pe cari ea va permite să le facem 
în cele-alte ramuri ale învățământului, și în 
special în cel secundar. . : 

Ating aci o cestie forte simţitâre, dar 

care are o deosebită gravitate; de aceea, țin 
să mă explic lămurit, . 
„Am mai spus și în alte imprejurări, şi 
repet și acum, că “învăţărnântul nostru se- 
cundar, adică liceele Şi gimoasiile, costă prea 
mult. 

" Ca să vă faceţi o idee, am să vă daă.o 

singură cifră: în Francia, Belgia, Germania - 

şi Austria, patru ţări din cele ral culte, 
învățământul primar costă de 6 ori mal mult” 
de cât cel secundar. La noi nu costă nici de 
trei ori mai mult. Prin urmare, învățămân- 
tul nostru secundar costă mai bine de cât 
“de duoă ori mai mult de cât în cele patru 
țări citate, în comparaţie cu învețămentul 
primar. 

Cheltuim 9 miliâne şi un sfert pentru î în- 
vățământul primar, pe când cheltuim trei 
mili6ne şi jumătate pentru înveţămentul se- 
cundar. -: 

- D-lor, este evident + că trebue să fie 6re-: 
care raport între latinderea învățământului .
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primar şi a celui secundar al unei ţări. Gra- 
dul de desvoltare al unuia presupune pe al 
celui-alt. EI bine, dacă în țeri așa de înain- 
tate ca cele citate de mine și pentru cari 
este o experienţă stabilită de secole, este 
suficient un învețămint secundar ca acel pe 
care 'l-aă, cum să credem noi că în Româ-: 

nia nu se face o cheltuială zadarnică, când 
se întreţine un învăţământ de duoă ori mai 
desvoltat ? 
“Învăţământul secundar, prin el însuși, nu 

crează nici o carieră alta de cât pe cele bud- 
getare ; şi este evident că, dacă este prea 
desvoltat, el produce o pletoră de postulanţi, 
în dauna tutulor celor-alte carieri, cari ră- 
mân în suferinţă. lată pentru ce invăţămân-. 
tul nostru este supus la atâtea critici, că nu 
dă resultate bune, că umple ţera de postu- : 
lanţi de funcțiuni), că nu răspunde la: tre- 
buinţele adevărate ale ţărei. Cererea de . 

funcţionari este determinată de întinderea 
țărei și. de trebuinţele ei culturale și admi- 
nistrative, și când școlile "1 dai de duoă 
ori mai mulţi de cât ii trebue, este evident 

că jumătate din ei vor fi întrebuințaţi, iar 
cea-altă jumătate va remâne pe la ușile şi 
pe scările ministerelor. Cum să ne mal mi- 
răm de desechilibrul pe care'l constatăm ? 
(Aplause). 

Aceste consideraţii rai făcut ca, încă de 
la 1897, când pentru prima 6ră am venit la 
minister, să am curagiul de a da alarma și 
a spune pe faţă și fără i inconjur, că aci este :
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buba şi trebue adus l&cul; și de atunci ne- 
încetat-am insistat în tte ocasiile. In Sep- 
tembre?1897, nu eram încă înarmat cu le- 
gea învăţământului profesional ; cu tte a- 

cestea, am adresat circulări ca să se re- 
stringă admisiunea școlarilor in cursul se- 
cundar, și să nu se primescă de cât aceia 

"cari dai dovedi că pot merge mai departe. 
Până atunci se scie că ușile liceelor şi. 
gimnasiilor eraii date in lături, şi cine voia 
intra, ca într'o casă pustie. . 

Mai mult de cât atât. Incă la 1885, pe 
când aveam ondrea a servi ca secretar. ge- - 
neral sub d. Sturdza, tot. eii am insistat pe 
lângă d-sa ca să se dea cunoscuta ordonanţă, 
dupe care admiterea in licee și gimnasii să 
se facă prin concurs. . 
„Vedeţi dar că nu era la mine numai o 

inspiraţiune a momentului m&surile pe cari 
„le-am luat de la 1897 încâce, și prin circu- 

lări, şi prin ordine, și prin legi, . 
Noi am înscris în legea din. 1898 că ad- 

misiunea în liceit se face numai cu examen, 
ca să se jrimâscă numai cei bun, și că mi- 
nisterul pote suprima clasele inutile. Acâsta 
s'a făcut pentru ca să se mărginescă admi- 
siunea, peste măsură de mare, care se făcea 

până atunci în școlile secundare. 
Dar măsura acâsta mai este justificată şi 

prin alt-ceva și mai grav. 
Din 1.000 de școlari, cari intră în clasa | 

"secundară, numai 250 ajung de termină 
clasa IV-a, și abia 92 termină pe a VIl-a. 

en
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Clasa VILU- -a 5 s'a. inființat abia anul acâsta, 

așa că pentru dânsa. nu avem încă statis- 
tică ; dar nu "mi-a fost greii să calculez că 
abia 56 o vor termina. 

Va să dică, din 1.000 de școlari, car! pă- 
răsesc carierile băndse şi sigure ale comer- 
ciului și agriculturei, abia 56 vor putea să 
ajungă să aibă o hârticră la mână, cu care 
să asedieze scările ministerelor ; iar cei-alţi 
ce se fac? 

Ce se face un tânăr care a urmat duoă 
sai trei clase de liceii, şi căruia "i-a intrat în 
cap că scie latinesce şi franțuzesce ? Nu este 
el un om pierdut ? (Aplauze), 

“ Cheltuim noi trei milisne şi jumătate, cu 
scopul ca să scâtem 56 Smeni utilă şi 944 de 

“ proletari, nu numai inutili, dar cniar pri- 
mejdioşi ? (Aplause). 

Iată situaţiunea. Nu este acesta un peri- 
col pentru Stat ? 

Şi dacă acestă situaţiune va mal: - conti- 
nua, unde vom ajunge ? 

Facultatea nstră de drept scâte pe an, 
pare-mi-se, 200 de licenţiaţi. Câţi dintrenșii 
intră în magistratură, câţi în advocatură şi 

ce se fac cei-alţi ? Și încă aceștia sunt no: 
rociţi, pentru că ai "căpătat o hârtie care îi 
mângâe cel puţin cu ideea că ai terminat 
ceva. Dar ce fac cei-alți, cari ati rămas pe 
drum, înainte de a ajunge la acea fericită 
licenţă ? 

Cestiunea acesta este extrem de gravă, şi
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vă rog să vă daţi sâma de pericol, cum de 
sigur aţi şi dat. Sa 

Şi să nu credeți că nu mai este nimic de 
dis în astă cestiune. Dacă vași spune tot 
ce ar fi de spus, aţi pune mâinele în cap. 
Dar pentru moment e destul atât. 

Trehue deci luate măsuri drastice ca să 
se pună cât mai curând capăt acestei situaţii. 

Dar ce este de făcut? 
Fără înduoială, că în-vi€ţa publică a unei 

țări e nespus de greii să faci un pas inapoi, 

în ori-ce direcţie, chiar când direcţia ar fi 
greșită. 

Vedeţi ce s'a petrecut cu școlele. 
S'ati Înființat o sumă de gimnasii și licee. 

Și cu câtă ușurință ! Era destul ca la discu- 
cuţia budgetului deputaţii unei localităţi să - 
câră, și Camera vota, convinsă că face bine. 
Acum facem bilanţul, și vedeţi ce constatăm: 
ceea ce se credea că e un bine, să vede că 

- ne-a dus la un mare răi, și că trebue să dăm 
"înapoi. Fi-va acum tot așa de ușor să des- 
facem, precum a fost de ușor ca să facem ? 

Evident că nu. Sunt deprinderi stabilite, 
sunt situaţii dobândite ; se mai amestecă și 
consideraţiunile.de amor propriii. (Aplause). 

Dar asemenea consideraţii nici nu merită 
să fie puse in cumpănă, când este vorba de 
cestiuni așa. de vitale pentru ţera întrâgă, 

Să nu nise spună că atunci, când se des- 
fiinţăză un gimnasiii se lovesce în drepturile 
sait interesele cutărei localităţi.  (Aplause).



Este interesul cel mare al ţărel care pri- 
meză totul. (Aplause). 

Am ajuns acum cu loţii la convingereacă 
nicio centimă din avutul ţărei nu trebue 

cheltuită fără folos pentru densa. Şi când 

constat că 50.000 lei sunt cheltuiţi, nu numai 
în mod inutil, dar cu primejdie pentru ţeră, 
să nu fac eii nimic ca să fac să inceteze acestă 
risipă ? (Aplause). 

Domne fereşte | Ași socoti că lipsese de la 
datoria mea, care este de a spune adevtrul, 
măcar ori-ce s'ar intempla. (Aplause). 

In sensul acesta am făcut deja ceva; dar 
ceca ce mai rămâne de făcut, trebue să se 
facă încet-şi cu băgare de s&mă, 

Inţelegeţi că nu eu voiii veni să cer să 
tăiem de o-dată hudgetul învăţământului se- 
cundar, de şi este de duoă ori mai mare de 

cât trebue; dar sunt pe cale, dacă nu să?l 
reduc numai la 2 miliâne, în ori-ce cas să 
reduc cifra actuală în mod destul de sim- 
țitor. 

Deja anul trecut, prin budget, S'a redus 
un număr de clase divisionare de la diferite 
licee, cari se găsoaii inutile. S'a redus un 

_gimnasiii din Berlad, un gimnasiii la Slatina, 
un liceă la Brăila; la Berlad s'a transformat 
şe6la secundară de fete în șcslă profesională. 
Avem un câştig de vr'o 45 clase, și anul a- 
cesta prevăd începutul altor reduceri de 
școli pe unde nu sunt trehuitore. (Aplause 
prelungite).. | 

Tote acestea represintă o economie deja



  

făcută sati pe cale de a se face până în pa- 
tru ani, prin reduceri succesive de câte o 

clasă pe an a şcolilor ce se suprimă ; căci 
nu se pâte reduce un gimnasiii dintr'o dată, 
ci se reduce clasă cu clasă. | 

Tâte acestea represintă o economie de mai 
bine de 500.000 lei la învățământul secun- 
dar. Şi vedeţi, cea mai mare parte din eco- 
nomiile acestea s'a realisat deja, și nu și-a 
dat nimeni sema că sai desființat 40 de 
clase în interval de 12 luni. Acesta este cea 
mai bună dovadă că acele clase nu r&spun- 

„ deaii la o trebuinţă simțită. (Aplause). 
Eu sunt convins că lot așa va merge lu- 

crul şi în viitor, dacă vor fi luate măsurile 
cu bhăgare de semă și nu în mod violent. 

Acestea nu:sunt singurile reduceri ce s'aii 
făcut în învățământul secundar. Mai am 
încă reduceri de aprâpe 600.000 lei, ce s'aii 
făcut acolo. Dar acelea sunt de altă natură. 
Acelea erai cheltueli evident inutile, făcute 
fără a se inmulţi școlile, prin creaţiuni de 
posturi inutile în școlile vechi. 

Spre exernplu: împărţirea unei clase de 
15 școlari în ducă, și plataa duoă serii de 
profesori, în loc de una. (Aplause). 

Economii de acestea am făcut în primă- 
văra anului trecut, în Septembre trecut şi 
in Septembre acesta, pentru aprope 600. 000 
lei. (Aplause). 
"In resumat, budgetul ministerului nostru 
este îndrumat pe “calea economiilor și în 
partea lui privitore la învățămentul secun-
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dar : economii deja făcute, sait cari vor avea 
a se mai [ace în viitor. (Aplause). 

O a treja economie insemnală va [i cu 
timpul la învățământul primar urban. Dupe 
cum Spunea d. Ștefan loan, nol aveam 1.351 

institutori. Populaţia şcolară a orașelor e «de 
30.000 de copii, in cari intră și acei ce i 
primesc instrucţia în familie"saii în şcoli 
private, în număr de vreo 12.000. Prin 
urmare, chiar punând câte 70 de copil de 

„ fie-care institutor, ne-ar trebui -vre-o 1.000 
de institutori pentru a face faţă tutulor 
trebuințelor. Așa dar, sunt 351 inutili. 

De unde vine acesta ? Vine tot de acolo 
că comunele nu aiă dat localurile necesare. 
Când într'un oraș se înfiinţa o şcolă cu 4 
clase, comuna inchiria o casă care nu era 

făcută anume pentru șcâlă, o simplă casă 
particulară cu camere de 20 sai25 de me- 
iri pătraţi, în care nu încăpeai cu totul mai 
mult de 80 de copii, pe când ar îi trebuit să 
încapă 320. Rămâneaii dar pe din afară 240 
din cei 320, pentru care Statul plătea pe - 
institutori. Comuna atunci gicea: „lată 240 
copii cari n'aii loc în școlă; trebue să facă 
ministerul o a duoa școlăz. 

Şi ministerul o făcea; și ast fel ministe- 
rul plătea câte trei și patru rânduri de in- 
stitutori, pe când trebuia să plătescă numai 

“un rend. Şi acâstă stare de lucruri există 
și astădi, în multe părți, pentru că sunt 
forte puţine comune cari "și-a făcut datoria 
de a'și construi localuri anume pentru școli.



-26 

“ Dar ori cum ar fi, acest spor de înstitu- 
tori exislă ; ei ai fost numiţi, il avem, și as- 
tăgi nu "i putem arunca pe drumuri. Sun- 
tem dar nevoiţi a "I plăti până la încetarea 
lor din viâță, saii până la eșirea la pensie. 

Iată pentru ce, de multe ori, sunteţi mi- 
rați că, atunci când se produce vre-o va- 
canţă în îovăţămentul primar urban, mă 
audiți dicend că postul acela se va desfiinţa. 
„Anul trecut am desfiinţat ast-fel vre-o 40 

de locuri. Anul acesta însă, față cu dispo- 
sițiunile nouei legi a pensiunilor, s'aii des- 
fiinţat forte puţine. Dar acâstă sistemă tre- 
bue urmată încă mult timp, pentru ca să 
putem ajunge cu împuţinarea institutorilor 
până la numtrul îndestulător de 1.000. 
(Aplause). i | . 

Şi lucrul nu este de negiigiat, pentru că 
cei:351 de institutori inutili represintă pen- 
ru budgetul nostru o sarcină inutilă 'de 
1.100.000 let pe an. Vedeţi ce grozave po- | 
veră s'a impus budgetului Statului, numai 
din causa că comunele nu 'și-aii fiicut da- 

-toria, 
Apoi dată aşa se presintă lucrurile ; dacă 

la învăţământul secundar avem un surplus 
de cheltueli pe cari "] evaluez Ja un milion 
și jumătate; dacă la cel primar urban mai 
avem ua milion şi mai bine, nu se mai cu- 
vine să ne inirăm dacă budgetul ministeru- - 
lui instrucţiunei publice se ridică la cifra 
de 25 milisne. Şi încă nu trebue să uităm 
că cele 9 şi jumătate miliâne, pe cari le chel-



tuim pentru învăţământul primar sunt, în 
realitate o cheltuială comunală; căci pre- 

- tutindeni, afară de la noi, întreţinerea învă- 
“țământului primar este în sarcina comune- 
lor, iar nu în a Statului. Dacă am da lao 
parte acestă cifră, budgetul ministerului 

S'ar reduce la mai puţin de 16 mili6ne, din 
cari cultele singure iaii 3 miline. Ast-tel 
privit budgetul ministerului, nu se va mai 
părea nimănui prea încărcat; mai ales dacă 
ținem semă că, cu dânsul, am organizat a- 

prâpe totul, într'un timp de mai puin de 
patru decenii. (Aplause). 

Să fie bine înţeles că, dacă am amintit că 
cheltuiala înv&țământutui primar ar trebui 
să privâscă pe comune, nu am avut intenţia să 
spun că r&ă a fost că s'a făcut așa cum s'a 
făcut. 

Din contra, cred că bine este că s'a făcut 
aşa, Și că trebue continuat încă tot ast-fel 
mai multă vreme. Comunele nu sunt incă 
hine experimentate în manipularea aface- 
rilor şcolare. Administrarea unei școli este 
lucru destul de delicat, și nu este prea mult - 
a dice că ea reclamă cunoscința aprofun- 
dată a tuturor cestiilor technice cari o 
privesc. 

De aceea, cred că i actuala stare de lucruri 
va trebui să mai dureze încă cât-va timp. 
Ceta ce justifică acâstă credință, care nu 
trebue să jignâscă pe nimeni, este ceea ce 
s'a petrecut cu oblizațiunile deja i impuse co- 
munelor prin legea învățământului primar.



  

"Acâstă lege a lăsat în sarcina Statului 
plata personalului didactic, iar comunelor 
procurarea localurilor de șeslă : şi vam spus 
cum comunele 'şi-ati indeplinit obligaţiunca 
acesta, 

Dacă s'ar fi făcut şi cu plata personalului 
cum S'a făcut cu localele, ce era să fie? 

Unde eram astăgi cu învățământul primar? 
(A plause). 

De aceea, repet, bine este că sa făcut 
așa cum S'a tăcut ; dar trebuie: să prevedem 
viitorul, când lucrurile se vor schimba în - 
hine, și să ne pregătim pentru dânsul, 
(Aplause). 

Imi mai rămân puţine.de dis în ceea ce 
privesce iavăţământul profesional. 

D. Eduară Ghica și d. Ștefan I6n astăgi 
ati atins acâslă cestiune, care este forte in- 

semnată. 
Dar asupra ei nu insist astădi prea mult, 

căci ea ar cere dre-cari destoltări, pe cari 
limpul nu'mi permite să le fac. E cert insă 

- că eşte nevoie să organisăm temeinic învt- 
țămeatul profesional. 

Constatăm cu toţii că acest invățământ a 
„fost prea mult neglig'at în tot-d'a unala noi. 

Ochii noștri ai fost aţintiţi iatr'una asu- 
pra invățămentului teoretic, secundar și su- 
perior, și acâsta ne-a făcut să pierdem din 

vedera aprope cu totul învăţământul profe- 
sional. (Aplause). 

Hesultatul a fost că avein adi prea mulţi



6meni cari se oferă să facă servici! în prima 
direcţiune, şi o lipsă absolută de 6meni ne- 
cesari in a doua direcţiune. 

Vă surprinde că am fost nevoit să fac 
anunţuri, ca să găsesc unlăcătuş sait un 
lemnar. Dar, care a fost ședla care să ni-i 
formeze ? 

D. 1. Ath. Hlitescu: De ce nu vi în. -a for- 
mat școlele profesionale ? 

D. Spiru Haret, ministru cultelor şi in- 
“strucțiunei publice : Dar mi-i vor forma 6re 
gimnasiile d-vâstre ? Unde aii fost uzinele și -: 
atelierele cari să formeze pe meseriașii noș- 
tri? In alte părţi școlele profesionale nu aii 
prea raultă însemnătate, căci acolo meseriașii 
se formeză în uzine, în fabrici, în ateliere. 

Noă ne lipsesc tâte acestea. Până le -vom 
avea, trebue re să așteptăm cu mâinile în- 
crucișate, ca să ne cadă din cer lemnarul sati 

Jăcătușul de cnre avem nevoie? De loc. Vom 
începe cu școlile profeşionale pe cari le avem, 
şi le vom îmbunătăţi gradat, (Aplause).. 

Dacă la 1864 am fi esitat să inființăm şi 
invățămentul secundar și Universitatea, sub 
cuvint că ne lipsesc elementele necesare, în 
ce stare ne-am fi aflat noi astădi? 

- Dar dacă am fi început la 1864 să facem 
pentru școlile profesionale ceea ce am făcut 
pentru cele secundare și pentru Universi- 
tăţi, adi inveţămentul profesional cra să stea 
tot așa de bine ca cele-alte. (Aplause). 

'Trebue insă ca ceea ce nu am făcut până 
acum, să se facă. cel puţin de aci inainte,



Și i începnd cu puţin, să putem ajunge la 
mult. , 

In inv&țământul profesional este de con- 
siderat cu deosebire cestiunea învățămân- 
tului agricol. Şi aci ași vroi ca, în puţine 
cuvinte, să vă spun ce am putut face până 
acum, şi cari sunt speranțele n6stre pentru 
viitor. 

Este adevărat că școli de agricultură nu 
am înființat de cât nouă; și d. Eduard Ghica 
ma și intrebat adineauri, de ce am făcut 
numal atâtea ? 

lată de ce: 
Mai ântâiii o șeâlă de agricultură, fie ele- 

mentară, fie inforidră, are trehuință de pă- 
ment, 20 saii 100 de hectare de fie-care 
șe6lă. Dar întinderea acâsta de pământ nu 
o am în tste părţile; şi mai ales nu o am 
în localitățile cari sunt cele mai potrivite 
pentru înființarea unei şcoli de agricultură. 
Acesta este prima causă, 

A doua este .că învățămentul agricol „va 
ttebui să fie mult mai descentralisat de cât 
învăţământul meseriilor propriii gise. 

Noi avem 5 miliâne suflete de ţărani, 
adică un milion de capi de familii țărănesci, 
cari se îndeletnicesc cu agricultura. Invă- 
ământul agricol trebue pus la îndemâna tu- 

" turora. 

Legea învățămentului profesional prevede 
înfiinţarea a câte patru școli elementare de 
agricultură în fie-care judeţ, şi am speranţa 
că nu va trece mult până ce să se realiseze
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acest desiderat. Dar ajunge numai atât? 
Aceste școli vor fi fârte utile pentru a forma 
cu încetul o pătură de țărani posedând re- 
care instrucţie agricolă mai raţională ; ele 
insă nu vor îi nici o-dată de ajuns pentru 
cele 700.000 de copii de săteni. Trebue 
dar să mai căutăm și alte mijlâce de ac- 
țiune. og 
„ “Ei bine, acest mijlocil avem, este in mâna 

nostră : este șc6la primară rurală. (Aplause). 
Tot mereii s'a spus, și cu drept cuyint, 

că una din principalele cause, pâte cea mai. 
principală din tâte, cari. fac că şeslele ru- . 
rale să fie privite ca nerespundând cho- 
mărei lor, este că ele nu răspund la tâte 
trebuinţele imediate și simţite ale ţăranului. 
Noi îl învăţăm pe ţăran geografig Americei, 
istoria r&shoielor, şi altele încă; dar când 
ese copilul sătenului din școlă, tatăl stit | 

nu-l vede că este intru cât-va superior lui 

însuși in ceea ce privesce nevoile lui imediate. 
Când ' copilul scie carte, fără induoială 

acesta constitue, pentru dânsul o enormă 
"superioritate faţă cu tatăl său; dar acestă 
superioritate tatăl nu scie să o aprecieze, 
"Dar mai este și o altă consideraţie. Tre-: 
hue să recundscem că pentru un om sărac, 
a consacra cinci ani de dile pentru ca să 
nu capete alte noţiuni imediat necesare, de 
cât -scrierea, citirea şi calculul, este în 
adevăr prea mult. Ca să ajungă cine-va să 
trăiască, să iasă din nevoi, în lupta înfier- 
bântată care este astădi pentru existenţă,
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trebue să utiliseze fie-care minut al vieţei 
lui în modul cel mai fructuos posihil. Şi să 
stea copilul, tocmai în vârsta cea mai bună 

de lucru, cinci ani de dile, ca să aibă numai 

“atâta folos real, ţăranului i se pare, prea 
mult; și să vă spun drept, și mie mi se pare 
tot aşa. 

Şeola rurală, ca să răspundă chemărei 
ei, trebue să fie o pregătire. pentru vieţa 
țărănâscă sub tâte manifestările ci, și cea 
mai principală dintr'ânsele este activitatea 
agricolă. Ei bine, în învățământul . nostru 
rural, tocmai partea acesta a fost mere 

sacrificată. 
Noi am făcut de la inceput o greșălă, 

— a cărei explicare. o voiă -da îndată, — 
anume: ant făcut ședle la oraşe, şi am con- 

siderat satele ca prelungirea orașelor, așa 
că satele ai avut şcoli intocmai la fel cu 
cele de la orașe. Ba încă la început școlele 
rurale eraii cu patru clase, ca și la orașe, - 
cu tâte că la ţâră era un singur învățător 
la patru clase. Mai în urmă s'aii făcut cinci 
clase, și d. Aurelian a încercat chiar să facă 
ștse, din cari cea din urmă consacrată ex- 

clusiv agriculturei; dar acestă organisare 
nu S'a putut realisa, din causa dificultăţilor 
budgetare. 

In fond, dar, ședla primară rurală nu di- 
feră mai de loc de cea urbană. Dar se scie 
că acesta din urmă, prin organisaţia cl, este 
un fel de vestibul al înv &ţămentului se- 
cundar, Așa că am înmulţit și la ţâră şcoli
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pregătitâre -pentru liceii, în loe de a face 
școli pregătitore peniru vitța ţă&rănâscă, 
(Aplause). 

Cum s'a făcut acâstă grezâlă, este ușor 
de înţeles, dacă observăm că prea adese-ori 
noi privim pe ţăran și nevoile lui cu ochil 
noștri de orășeni. Nu o dată cele mai bune 
intențiuni ale nâstre ati r&mas zadaraice, și 
nu am putut face ţăranului tot binele ce 
am voit, pentru că am asemuit prea mult 
nevoile și aspiraţiile lui cu ale orășenului, 
cu cari nu se potrivesc de cele mai multe 
ori. (Aplause). 

Va trebui, prin urmare, in ceea ce pri- 
vesce învățămentul, să căutăm a repara gre- 
şela, și să ne silim să acomodăm învăţămân- 
tul rural cu trebuinţele ţirănesci. (A plause). 

In prima linie a acestor trebuințe este 
ca băiatul ce iese din șcdlă să fie agricultor 
ceva mai bun de cât tatăl săi; va trebui pe 
urmă ca fiii școlarilor de agi să fie agricul- 
tori ceva mai buni de cât dânșii; și așa mai 
departe. Acâsta este legea progresului, şi 
eii mă mulțumesc cu dânsa. (Aplause). 

Nici nu *mi trece prin minte să caut a 
seste agricultori perfecţi din șesla rurală ; 
acesta este imposibil. 

Nici o dată în viâţa unui popor nu se 
“fac salturi ; și acesta este așa de adevărat, 
in cât chiar de am dispune de miliâne și 
de un personal enorm, tot ar fi imposibil a 
se trece de o-dată de la starea înapoiată de 
astăgi, la aceea pe care o dorim cu toţii.
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Să ne luăm dar gândul de la asemenea 
aspirații nerealisabile. Ei unul mi "l-am 
luat, și mă mulțumesc, cum am spus, să fac 
ca copiii ţtranilor să scie ceva mai. multă 
agricultură de cât părinţi! lor. (Aplause). 

Procedând de la acest punct de vadere, 

eii am întreprins până'ocum, două lucruri, * 

fârte modeste, dar cari pe mine mă mulţu- 

mesc și mă încurașiază prin resultatele deja 
dobândite, Mam silit ca prin şeslă să fac a se 
lăţi cultura legumelor, și al duoilea am cău- 

tat să introduc în ședla rurală un învățămâul 
practic agricol fârte modest. 

" Pentru ambele aceste lucruri, prima di- 
ficultate ce se ivea era personalul de învă- 
țăment, care, cu tâte că este compus în 
mare parte din normaliști și aprope toți fii 
de săteni, nu posedă însă destule cunoscinţe 
practice agricole. 

Până de-unăgi agricultura se făcea in 
şedlele normale numai cu creta pe tablă. 
Pe viitor . socotese că vom rauși ză. înlătu- 
răm acest răi, pentru că tote scolele nor- 

male! ce s'aii construit ai câte o bucată 
considerabilă de pământ in jurul lur, şi în 
programa lor am introdus agricultura, ca 
sciință "practică, care se va face pe ci împul 
ședlei. 

Fie-care clasă este datore să lucreze cu . 
rendul o-dată pe săptemână pe câmp, așa 
că? agricultura nu se mai face acum cu 
creta pe tablă, ci: cu plugul. pe -câmp. 
(Aplause. Bravo |),
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Pentru viitor putem fi dar liniștiți. As- 
tădi însă se simte lipsă de învăţători pentru 
agricultură, din causă că. generalitatea lor 
nu pot încă .să aibă cunoscințele de cari 
avem nevoiă. Sunt însă printre denșii unii 
cari se pricep, fie că au trecut prin veri-o 
şeslă de agricultură, fie că s'au pregătit 
singuri. 

Putem compta să avem câte 3—4 de. 
aceștia în fie-care judeţ, pe cari 'mi propun 
să”i utilisez ca să înveţe pe cei-alţi;, pentrn 
acâsta am instituit învățătorii ambulanti. 

Iată ce înţeleg prin învăţător ambulant: 
el este un învăţător 'ca toți: cei-alţi, dar 
cari posedă acele câte-va cunoscințe de 
agricultură, grădinărie, pomologie, de : cari 
am nevoiă. Acestui învăţător îi daii con- 
gediii de șâse luvi pe an, şi plătesc po 
suplinitorul lui în comptul mei, saii 
mai exact în comptul Casei șcdlelor: căci 
de la d-vâstre încă nu am cerut nimic pen- 
tra acest scop. (Aplause). . 

In timpul celor 6 luni, învățătorul am- 
hulant este dator să peregrineze la un nu- 
mr de şesle rurale, cari sunt mai în veci- 
nătatea locuinţei lui. Ii dai în sâmă 7. 10 
sati: 12 școli, dupe cum sunt și împrejură- 
rile ; bine înţeles, școli din acele cari ati 
păment, pentru că sunt vre-o 1.200 de școli 
cari a pământuri, prin împroprietăriri, sati 
alt-fel. 

Învățătorul ambulant/este dator să se
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ducă la prima şcslă, anunțând de mai înainte 
sosirea lui. 

Acolo găsesce pe învățător cu şcolari cel 
mai înaintați în vârstă, și se lucreză una 
Sati două dile, sub ochii lui şi dupe indica- 

țiunile lui. 

Pe urmă se duce la altă șcâlă, unde face 
tot așa; şi așa mai departe. 

Dupe ce a trecut pe la tote, se întârce la 

prima Şc6lă, și asistă la o nouă serie de lu- 
crări. 

Cu modul acesta, un singur învăţător pâte 
să dea învățământul practic la un număr de 
7, S sau 10 școli, dupe împrejurări. De în- 
văţămentul acesta profită nu numai școla- 
rii școlilor date în sâma învățătorului armbu- 
lant, dar și învățătorii lor ; așa că am spe- 
ranța ca, până în câți-va ani, unii din ei să 

„pOtă şi ei la rândul lor să serve ca învăță- 
tori ambulanți. Cu modul acesta, în puţină 
vreme, prin generalisarea sistemului, am 
putea pe toţi învățătorii 'să'i facem apți. 
pentru învățământul practic agricol. 
„Anul acesta nu am putut înfiinţa de cât 

32 de învățători ambulanți, câte unul de 
județ. 

„E evident că e fârte puţin, dar nu aveam 
mijlâce mai multe, fiind-că și Casa șcâlelor 
are puteri mărginite. Şi pe urmă era ine 
să incepem mai cu mic, de vreme ce era 
vorba de o cam dată de o experiență. Ex- 
periența s'a făcut, și pot dice că e iîncura- 
jatâre. Nu gic că a reușit de o potrivă de
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. i a. 

bine peste tot, dar sunt mulţi invățători 
cari ml raporteză despre resultate forte 
hune ce S'aii dobândit, mai ales in partea gră- 
dinăriel, 

Vă citez un satdin judeţul Prahova, unde 
în duol ani, din 201 case de săteni, ai ră- . 
mas numai 14 fără grădină de legume impre-" 
jurul casei. 
„Grădinarii străini cei mai multi ai în-. 

ceput să dispară din multe localităţi (A- 
plause). 

În judeţul Vâlcea, unde am fost in Sep- 
tembre trecut, mi s'a spus că grădinarii 
străini, de unde ma! "nainte umpleaă tot ju- 
deţul, acum nu mai sunt de cât în vre-o 
duoă centre, şi anume o mică grupă lângă 
Drăgășani şi alta lângă R.-Vâlcei; în restul 
judeţului, nu mai este nici unul. (Aplause). 

Aceste incuragiări, fârte modeste — căci 
nu 'mi fac ilusil prea mari asupra lor—sunt 
îndrumări pentru viitor, cari meritat să [ie 
aduse la cunoscința d-vâstre, pentru că e 
bine ca Parlamentul să cunâscă, cel puţin 
in liniamente generale, ceea ce se face pe 
tăremul învățământului. (Aplause). 

Invăţămentul trebue să fie una din pria- 
cipalele n6stre preocupări. Am avut acâstă 
preocupare în trecut ; să o avem şi astădi, 

“Și cu deosebire să o avem pentru viitor, 
pentru ca nu numai să lucrăm, dar să lu- 
crăm în mod ordonat, pertru ca nici un e- 
fort al nostru să nu se piardă zadarnic. 

Dacă astăgi resultatele în învățământ ar
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fi în raport cu cheltuelile pe cari le-am fă- 
cut, am fi departe. 

Și dacă resultatele nu sunt în raport cu 
silinţele ce am pus, acâsta vine din causă 
că acele silințe nu ai fost tot-d'a-una în- 
dreptate i in aceeași direcţie. Prea adesea- 
ori s'a întâmplat ca unii să anuleze ceea ce 
alții edificaseră cu mari greutăţi. De multe 
ori asemenea lucruri regretabile sai întâm- 
plat, din causă că nu era o tradițiune la 
ministerul instrucțiunei publice, și. că de 

multe ori miniștrii nu cunosceai rostul mă- 
surilor luate de predecesorii lor. Am -spe- 
ranţa că, cel puţin intru cât privesce cele 
câte-va măsuri despre cari am vorbit astăgi, 

voiă i fost destul de clar pentru ca urmașii 
mei să nu se .lovâscă de acestă. greutate. 

     
    

     
    

   

2, (Aplause).. 
z Ca si resumez vorbirea mea, şi intru cit” 

a | este vorba de: budget, repet că budgelul 
Ş39& | ministerului instrucțiunei este așegat pen- 
5 Se tru viitor pe o cale de economii, cari sunt 
SEso de duct feluri: pe de o parte, unele chel- 
siza tmeli pe cari le făceam şi pe cari nu le vora 

E mai face; şi pe de alta, unele cheltueli pe 
cari trebuia să le facem în viitor, şi pe cară 
iarăși nu le vom mai face, 

Acestui hudaet de viitor, pe care și- 1 pre- 
> 7 

sint, sper că'i veţi da aprobarea d-vostre, 
(Aplariprelungite şi | îndelung repetate). 
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