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DISCURSUR PEDAGOGICE
ALE

DOMNULUI

D. A. STURDZA

MINISTAU A NSTRCOȚIEI SI CULTELOR

De la 2 Fevruarie 1885 de când d-nul D.A. Sturdza,
a trecut la, ministerul școalelor și al bisericei, a ţinut o
sumă de cuvântări cu ocaziunea, impărţirei de premii la,
deosebite școale din ţară, a sfinţirei de biserici, a inaugurărei de localuri de școale, ori de drumuri de fer,
cuvântări in care D-sa

a preserat;

necontenit

cele mai
5

de căpitenie principii ale pedagogiei, din respândirea.
cărora, pare săși fi făcut o datorie sfântă, Aceasta, este .
causa,

că adunând

aici

la un loc mai: multe cuvântări

.

ce nu sunt toate școlare le-am numit totuși pedagogice.
La numirea această precum

şi la, republicarea, discuur-

-

surilor acestora, bisericesci și de școale ne-a, indemnat
mai ales faptul,

că d-l Sturdza, este cel dântăi, care de

la inălțimea, posițiunei sale a, „agitat statornic in ţară,
mult părăsita, cestiune a educaţiei morale și naţionale.
“In fie-care

din cuvântările

ce vom

aduce

mai, la vale. -

se oglindesce indemnul la, indeplinirea datoriei, - respec-

o

..
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- tarea muneci oneste, iubirea, ordinei, ţinerea, disciplinei,
sfătuirea

la

iubirea adevărului,

a cărței, a punctuali-

tăței, “iubirea, de țară, și alte atâtea, daruri ce

alcătuesc

virtuţele omului de omenie, și a cetățeanului in inima,
căruia e neclintit
“caldă a patriei.

sentimentul

onoarei

și

dragostea,
N

Fată, acele vorbiri :

|

.

In ziua, de 29 Iunie 1885, .cu ocazia, distribuirei premiilor la, elevii școalelor secundare și primare din Bu-.
curesci, in sala, Senatului, d-l D. A. Sturdza respunde la,

“discursul d-lui delegat Şaicaru, membru

permanent al instrucției, următoarele :

al consiliului

PDomunule delegat *)
In fie-care an o serbare comună intrunesce pe copii şi pe
părinţi, pe şcolari şi pe invăţători, pe corpul profesorilor și
pe guvern.
Această serbare nu este o festivitate esterioară, o represintaţiune teatrală, unde dăm - aliment vanităţei omenesci, atăt
„de periculoasă mai ales pentru tinerime, find. -că ea, e mama
a ducă vicii : a, neadevărului și a invidiei.

Distribuţiunea, premiilor din contra are un alt scop: acela
de a arata in mod

pipăit şi celor cesunt in școală şi celor cari

nu aparţin ei unitatea, intregului invățământ în ideea comună
care ”] strebate..
Ea este legământul dintre şeoală șis părinţi, carii văd cum
copiii lor in esamene se intărese

iin fie- -care an mai mult, în a

espune in mod cuviincios, dinaintea, unui public mai numeros,
cu siguranţă și modestie, ceea ce in adevăr

știu,

„ Premiile ce se dau școlarilor la această ocaziune nu sunt,
semne

de recunoșcință pentru că. ei au

invăţat și sau purtat

bine in cursul anului. Silinţa, la, invățătură, obiceiul unei pur:) Vedi

Ionit,

ofic. No

71,

din
N

2 Iulie

1883.

-
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tări bune sunt datorii naturale ale copiilor. Pentru că ei le indeplinesc, nu li se datoresce nimic nici de părinţi, nici de profesorii lor, nici de Stat. Premiile ce au să se impartă astăzi
nu sunt alta de căt semne de iubire ale școalei către elevi,
semne cari să aducă, aminte tuturor, şi celor ce le primesc şi
celor ce le dau, că numai prin şcoală ne putem prepara pentru
menirea noastră ca. oameni și ca, cetățeni.

Aceste premii rebus să amintească tot-d'a-una, școlarilor,
profesorilor şi părinților adagiul strebunilor noştri--r201 scholae

sed vitae discinus—invăţăm nu pentru a fi lăudaţi, ci pentru
a. deveni

oameni căt se poate mai perfeoţi

și căt 'se poate mai

apii a trăi şi a lucra bine în lume.
De aceea și cu toţii trebue să considerăm şcoala ca un tâmplu sacru, de care nimic rău să nu se atingă şi in care copiii
noștri, din frageda lor vârstă şi pănă in anii maturităţei, să nu
„vadă, să nu inveţe de căt ceea ce e bun, : și de folos sufletului

şi trupului.
. Inchipuirea. că în şcoală trebue să se inveţe, cum
obicinuit, numai carte
>

zicem

e eronată, căci cartea multă neaședată,

pe fundament moral nu.are valoare.
Pe lăngă invăţătură, şi prin învăţătură şcoala este tot-o-dată,
locul unde ne esercităm şi ne intărim in virtuţi, pentru ca să
„nu ne mai lăsăm de dânsele cănd înţrăm in
i viață, cu toate va- ,
“ luzile ei protivnice şi ademenitoare.
Nimic de ceea, ce: se petrece in şcoală nu trebue deci să ne .
fie indiferent. Cel mai mic lucru are importanţa, sa. Fie-care
din noi scim cum 9 deprindere rea din copilărie, urmărită in
juneţe, trage. dupe sine consecinţi şi resultate deplorabile şi
dăunătoare vieţei particulare ca şi celei publice.
. Cred că din acest punct de vedere e bine pentru toţi ca.
intrun moment atât de solemn să ne reamintim trei cerinți

absohite ce suntem in drept a face scoalei, și fără de care o
cultură adevărată e imposibilă
“poate să se intemeeze.

şi un învăţământ

serios

nu

”

_ Ordo est anima rerum ziceau Romanii. Această sentinţă, ar
putea să fie inserisă pe fie-care edificiu scolar. Ordinea e ân-

6
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. tăia cerinţă ce se adresează profesorilor ca şi scolarilor, ântăiul
eserciţiu spre practicarea; virtuţei.

+

|

Fără de ordine se perde un timp precios, care nu se mai
intoarce inapoi. In anii scoalei aceasta e de o insemnătate
capitală, căci atunci omul se: găsesce intro desvoltare con:
tinuă fisică, intelectuală și morală, in care săriturile și omisi.

unile produc lacune, ce nu se mai pot umplea. nici
o-dată,

Ordinea, insă trebue să meargă de la lucrurile materia
le |
cele mai mici pănă la cerințele morale cele mai inalte. Din
or-dine nasce obiceiul. celor bune. Ea este.0o' picătură, de.
ploae,
care roade piatra, cea, mai tare. Prin obiceiul ordinei dăm
ele-

vilor noştri putinţa, ca, cu incetul

să, isbutească, a se stăpâni

“pe sine, ca, trupul să, se supună spiritului, poftele cerinţelor.
şi
legilor morale,
„ Ordinea, incepe cu-trupul. Curăţenia trupului şi a, vestmi
ntelor inlăturează' multe înfirmități și debilități cari aduc
o
pedioă reale pentru. a propăşi invățământul.
„_» Intrarea, şi 'eşirea punctuale a, tutulor in Şi din clasă
ne în„„vaţă anu repune mâne ceea-ce trebue făcut astăzi,
a, face ca,
toate acțiunile noastre să fie tot-d'a-una depline 'ear nu
ciun„tite, a ne respecta, mutualminte orele -de muncă. Un
scolar
neregulat perturbează pe toţi cei-l- alţi, „căci distrage atenţiu
mea lor de la, datorie.
Ear atenţiunea, prin care esercităm puterea voinţei noastre
nu produce numai un efect asupra invățămăntului,
un eserciţiu salutar pentru intărirea, caracterului.
|

ci este

ȘI -

Când ordinea intră, in obiceiurile de toate zilele, ascultarea,
datorită regulamentelor scolare și profesorului devine ușoară,
căci scolarul simte „că ea, este o necesitate absolută pentru
densul 6nsuşi. Ear unde domnesce ordinea, domnesce și
activitatea, cu tendinţa, ei spre cele bune. Unde esistă
această
activitate, de acolo de sigur a fugit lenea cu toate deprind
erile
„ei cele rele, cu toate consecințele ei vătămătoare caracte
rului omenesc.

Cu un cuvânt ordinea, este alfa și omega a unei scoli, care
E

trebue să dea roade bune, să formeze generaţiuni pătrun
se de
"ideea, binelui, oțelite in virtute, Şi: numai asemenea
generaţiS

7
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- uni sunt în stare a lucra cu spor şi cu. priinţă pentru patrie.
A infrânge ordinea, scolară e dar un mare păcat, atât pen:
-tru elevi, cât şi pentru profesori. Invăţătorii mai ales trebue
aci, ca, şi in modul lor de a, trăi, să cugete că ei trebue să fie
d'inaintea elevilor esemplul viu a tot ce este bun, căci atunci
și disciplina, scolară se reazemă pe unica, ei basă solidă, pe
respect şi pe iubire. Nici o dată ei nu „Pot face prea, mult, in
această privinţă,

«
"Părinţii și profesorii trebue să evite în mod absolut ori-ce
"preteste

prin

cari sar

produce o nerespectare a ordinei sco- -.

lare. Asemenea, preteste sgudue educaţiunea, şi antoritatea ,
scolei in basele. ei cele mai intime, căci clatină a, duoa, cerință,
“capitală, ce se adresează scoalei, cultul adevărului. i
- Am nevoe să espun d'inaintea, D-voastră, de ce iubirea, adev&rului și făptuirea,

lui sunt nedespărţite de scoală?

La, ce

tinde toată, știința, omenească, de nu la căutarea, și aflarea,
adevărului ? Dacă aceasta nu devine o deprindere, o a doua,
natură, cum vom putea, păşi in investigaţiunile noastre cu siguranţă; căci obiceiul minciunei ușor se transportă pe tot câm-

pul activităţei -omenesci și ajunge a domina. ast-fel pe om in
cât el singur crede că minciuna, e adevărul. .
Aci.mai mult de cât ori unde se poate pipăi legătura, intimă,
care esistă intre invățătură şi purtarea, morală. Unde esistă
minciună se introduce un element, eronat in calcule şi inves„tigaţiuni, spiritul devine sucit şi el caută soluţiuni nenaturale,
nelogice, fiind-că din capul locului este abătut de la adevăr, |
de la realitate.

ȘI in această: sferă, de. acţiune nu trebue să nesocotim. ni-

mic. Cel mai mic neadevăr îşi are urmări necalculabile. Adevărul eter își resbună, cumplit in. contra, omului care îi in- .
toarce spatele, fie-chiar în glumă.
Un copil din lene nu vine la scoală; mai bine este să 'şi
spue greşala, de cât să găsească, un pretest pe care

consciința

„lui proprie îl condamnă. Dar dacă aceasta . este rău pentru
copil, cu atât mai:r&u este când părinţii lor Sar incerca a
acoperi pe copii cu asemenea preteste mincinoase. Ce să spun.
„ despre. profesorii carii ar iscodi motive pentru a, se putea, ab-

s'
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senta, de la scoală, carii s'ar face că cred că au dreptul la absenţe și carii pentru a, se imprejmui şi mai tare, dupe â lor
-părere, ar căuta a face pe elevi să creadă, că şi ei au dreptul
de ase absenta? Minciuna este unită aci cu desordinea.
Resultatele insă sunt fatale, căci din ziua in care aceste
două vicii se stabilesc in scoală, putem zice că scoală nu mai
esistă. Profesorul care nu vine regulat la scoală, care perde
ore de prelegeri, mai inainte de toate își perde prestigiul, dar
el face tot-d'o-dată pe scolar să, creadă, că orele cari îi rămân

“sunt suficiente pentru a'i espune

toată

materia,

ce este a se

preda, prin urmare că munca și silința, pot da pasul fără nici
un pericol plăcerei sau lenei care imediat fac erupţiune cu
|
tot cortegiul lor. de rele obiceiuri. Dar când profesorul -a
1rerge și mai departe a face din absenţe regula, vieţei lui,
sau
când obiceiul odată, luat s'ar impinge incă mai departe?
“A fugi de adevăr. și a. se deda, minciunei estei iarăşi un mare
păcat in contra, şcoalei şi trebue ca acolo unde. el ar fi inrădă.

cinat să fie desrădăcinat.

"A treia cerință ce suntem în drept a: face școalei este
ca ea,
„să cultive și să, intărească în școlari simțimântul datoriei.
ca,
om şi ca, cetățean. Respectul ordinei : Şi a adevărului” ușor
con-

duce la, acest ţel.

Ori in .ce ţară am trăi, ori cărui popor am aparține,
în oricare cerc al activităței omeneşci ne-am afla, datoria
e nedespărțită de noi, ea ne incungioară cu niște cercuri
numeroase,
cari se ating intre dânsele formănd o mare tărie.
Unde insă
indeplinirea datoriei poate-mai ușor a, se invăţa și
practica de
căt in şcoală? De timpuriu şi pe nesimţite datoria, deyine
plăcerea, cea, mai mare, cădi in indeplinirea ei găsim
pacea, şi -liniştea sufleteaşcă,
.
,
A
Datoria, face ca şcoala, să. devie centrul activităţei
profeszorilor și a școlarilor..
“ Puncturile unghiulare ale edificiului scolar sunt
deci ordinea,
adevărul şi datoria, Cugetaţi fie-care din D-voastr
ăla consecinţele virtuţilor acestora, precum și la, consecinţe
le viciilor
ce le sunt opuse.
" Generaţiunile conduse de simţimentul profund
al. ordinei,

|
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al adevtrului şi al datoriei vor fi tari, energice, nu numai pline

de dorinţa binelui, ci având certitudinea, de a/1 face. Munca

lor e cu spor, căci ca, se desvoltă cu o siguranţă matematică.
Adevărul e unul şi ordinea, intăreşce paşii făcuţi in simți- mântul şi cunoscinta adevărului.
diversitatea, desordinea şovăesce
alta. Dar cine se socoate

Minciuna trage după sine
cănd intro parte cănd in

liber de datorie, 'şi-a perdut cărarea

in lume. Cine își ia de călăuză minciuna, desordinea Și nesocotirea datorielor sale nu poate merge de căt slăbind; ear o
generațiune dedată lor e incapabilă de fapte sănătoase, fapte.
mari şi generoase.
a
_ Mai ales noi, popor mic și înta*o posiţiune &meografică grea,
avem nevoe de caractere oțelite in cunoscinia, în admiraţiunea şi in practicarea virtuţilor, pentru a nu slăbi nici d'inaintea amenințărilor, nici dinaintea ademenirilor, pentru a păși
cu siguranță in desvoltarea noastră culturală.
Fără practica, virtuţilor nu poate esista un invățăment serios:
căci țelul acestuia este a, aduce pe om căt mai aproape po:
sibil de perfecțiunea dumnezeească, ear aceasta fără virtuţi:
nu esistă,.

"Acelora cari li se adresează iîn ântăia, linie datoria de a apuca această cale sunt părinții şi profesorii. Să căutăm să dăm
copiilor noștri și in aceasta esemplul cel bun. Să fim severi
cu ei pentru a nui lăsa să alunece pe poteci lăturalnice ; dar

mai'inainte de toate să fim severi cu noi nşine şi să păstrăm
intipărit in mintea noastră adagiul amintit :
“Non scholae sed vilae discimus.
|
Elevi! Nu căpătaţi premii pentru că aţi invăţat, cii le Căpătaţi ca o imboldire că vă veţi pune toate silinţele de a de-

veni oameni buni, virtuoşi şi laborioși, neabătuţi de la calea,
adevărului și a datoriei.
Esemple vii avem în Suveranii noștri, căci iubesc şi proteg
şcoala: și tot ce ţine de ca. Trăiască dar Regele
R
și Regina.

A doua zi, la, 30 Iunie 1885, tot cu ocazia, distribuirei

10
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premiilor, dar cătră, elevele școalelor din Bucuresci, și tot,
„în sala, Senatului, pronunţă d-l Ministru al școalelor Și
al bisericei cuvăntarea de mai jos: 1).
La, , distribuţiunea premiilor de eri indicam ca, petre fundamentale ale edificiului scolar: ordinea, cultul adevărului, indoplinirea, datoriei.
|
» Astăzi cred de datoria, mea, a accentua a patra condiţiune de.
prosperare a scoalei, desvoltarea şi întărirea, simţimântului
religios ca bâsa, vieței morale.
Sfera principală a activităţei femeesci va rămâne tot-d'a-.
una, prin însăși natura lucrurilor, familia. Aci_femeea va, avea, tot-d'a-una, fie ca, mamă, fie ca soră, fie ca învăţătoare, o influenţă predomnitoare cu

„esercitează,

pe- nesimţite

atât

mai

puternică

asupra, copiilor

din

cu cât

cea mai

ea se:

fra-

gedă tinereţă, atunci când inima, și simţirile sunt mai mlădioase, când

se aşeadă în inimele noastre germinele a, tot, ce se

..-

desvoltă in urmă. De aci resultă că partea, morală, a; educa. |
țiunei femeesci trebue să fie obiectul unei atentiuni cu totul
deosebite. Nu doară că in scoalele de băeţi ea, ar. putea, lipsi
sau ar putea, fi tratată cu mai mare uşurinţă : dar rele sociale
mai profunde şi inai greu de tămăduit se așeadă când partea,
morală, a, educaţiunei femeesci devine mai slabă. Să nu uităm
că femeea, prin blândeţa, ce "i este proprie, este ângerul cel
bun al societăţei

omenesci

care

necontenit. atrage. „pe calea,

idealului și a, binelui. ă
Educaţiunea morală insă își are basa şi sprijinul ei câl mai
Sigur in religiunea, creștinească. Nu numai că preceptele morale ale evangeliei sunt preceptele cele mai „pure şi mai inalte
„ce au fost puse vre o-dată dinaintea, noastră ca, datorii neinlăturabile ale perfecționărei omenesci, dar femeea nu trebue
să uite că, numai evangelia şi numai prin evangalie ea a fost
ridicată în "societatea omenească din o situaţiune inferioară
la acea, posiţiune-egală, care se deosibesce 'de sfera de acti" vitate a bărbaţilor numai prin Ensăși firea lucrurilor.
1) Vedi Monitorul

Oficial No, 73, din 3 Iulie

1885.
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Aci, ca, in toate, scoala nu trebue « să vie numai cu vorbe invătate. pe de rost, ci cu fapte. Faptele cele bunei incep din
- casa părintească, acolo le vedem, le sorbim in noi ca nutrimentul de toate zilele, scoala trebue să le eserciteze cu neo-

bosire. Cănd copilul vede .că traiul onest şi prob al părinţilor |
este şi traiul școalei şi se r&spăndesce de invățători asupra,
-mulțimei şcolarilor, atunci o putere neinvincibilă îl coprinde
pentru a, '].sustine pe calea, cea dreaptă, Părinţii şi învățătorii
să nu uite nici o dată că esemplul lor in bine ori in rău e decisiv ; la fete incă, mai-mult de căt la, băeţi.
- Păstrănd ordinea, şi disciplina, iubind Și practicănd adevă- |

„rul, îndeplinind cu sfinţenie datoria, desvoltănd simţimentele
religioase şi morale, școalele de fete vor aşeda educaţiunea,
fe„meească in Romănia pe basele cele mai solide. pentru ca, vir-.
- tuţile in toată puterea lor să fie tot-d'a-una , pedespărțite de
-

“femeea. română.”

"Nu am nevoe să vă arăt esemplul, dat de sus unde virtuțile
"casnice, bunătatea inimei, frăgesimea, simţimentelor inalte, activitatea neobosită, sunt unite cu un talent care incoronea- *
:
j
ză totul ca un har cetesc..
care cu toţii
spre
Elisaveta,
" Urmati esemplul dat de Regina
şi mai ales femeile românce, trebue să privească cu o adevărată, măndrie sufletească.
Ferice țara unde cetăţenii pot să se bucure în toată since. ritatea, inimei de Suveranii lor și unde, din convincţiune profundă, pot ura ca noi Românii: |
Să trăiască Regele Carol și Regina Elisaveta.

Cu ocazia, impărțirii premiilor, la, conservatorul de
muzică din Bucuresci,in ziua, de 20 Iunie 1885, d-nul
D. A. Sturdza a respuns, “la, discursul rostit de d-nul C. -

Il. Stăncescu cuvintele ce urmează: 1)
Ori

şi cine

doresc ridicarea,

1) Vegi Monitorul

culturei

Oficial No. 74, din 5 Iulie 1885.

naţionale

trebue

să
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dorească ca conservatoriile noastre să facă pe fie-care an
progrese solide, căci ele ocupă un loc important in intregul
sistem al inv&țământului public.
Pelăngă desvoltarea artei dramatice, chemarea lor principală:
este a ne iniţia în inţelegerea musicei, a acelei arte care răpesce
inimele şi spiritele spre regiuni mai inalte. Inchipuirea populară zice că ângerii se unesc in cer pentru a cănta și lăuda pe
Dumnezeu. Această, inchipuire arată ce preţ pune poporul pe
arta musicală, care este espresiunea, cea mai. pură şi tot-d'odată cea mai puternică a simţimentelor noastre interne. In
architectură,

în pictură,

sculptură

avem - dinaintea, noastră

incă lucruri omenesci pe care le idealisăm. Cănd audim insă,
o simfonie a, lui Beethoven adese ori ne "simţim transportaţi
in afară, de cercul vieţei pămentesci spre sfere cu totul ideale.
Importanţa scoalelor de musică, și cănd se pronunţă numele
de scoală, de la sine trebue să urmeze şi complimentul ei:
progresul; importanţa. școalelor de musică e mare.
A face ca musica, să pătrundă căt mai mult i in cercurile societătei

noastre prin practicarea, &i, este una; din ţintele con-

servatorului. Ea se indeplinesce prin putinţa ce fie-care are a
invăţa un instrument chiar pentru plăcerea, sa, personală,
A face casă cunoascem şi să ne bucurăm sufletesce de opurile:
geniilor musicale este o a 'doua, tinţă. Ea nu poate fi atinsă
de căt prin crearea, unei orchestre şi a unui cor stabiliin stare”

de a reproduce poemele musicale cele mari.
A face ca, talentele ce esistă la, n6i să se poată desvolta iin.
mod sănătos şi normal, pentru a ajunge la perfecțiunea cea
mai mare, fie în esecutare, fie in compunere, este a treia ţintă.
Sper că

patria, noastră, care prin voință

cu paşi repedi
turei ceea-ce-i
armonioasă in
titudinea, cănd

și muncă, a păşit,

inainte, vă, completa, și in această parte a cullipsesce, pentru
a ajunge ast-fel lao desvoltare
toate ramurile omenesci. Speranţa mea e ceravem in capul naţiunei pe Suveranul nostru

inţelept, şi iubitor al binelui. De aceia şi numele lor să resune

aci ca pretutindeni, aci mai mult incă, unde e vorba de cultura, națiunei. .
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distribuirea, de premii elevelor asilului „Elena,
„La
Doamna“, în 1 Iulie 1885, dA Sturdza răspunde la cu-

vântul d-lui Dr. Bazbu Constantinescu celece urmează.:!)
- Domnule Pr ofesor,

Scoala asitului Elena. Doamna ocupă în invăţămănt un loc
important. Nu laudele trebue însă ca, să fie țelul conducătorilor ei, ci imbunătăţirea ei crescândă,
" Precum omul și societatea omenească nu poate sta pe loc
fără a da inapoi, asemenea, și şcoala. Pentru a fi in adevăr
bună, ea, trebue să lucreze cu o continuitate neintreruptă a deveni tot mai bună. Chiar cerinţele culturei, care păşesce tot
inainte spre indeplinirea unui bine ideal, cere aceasta.
Acei cari in şcoală au datoria a lucra pentru a, face ca, ea,
să prospereze sunt învățătorii in prima linie.

_

Progresul şcoalei atârnă; de nisce premise foarte simple Și

naturale, dar indeplinirea, lor e absolut necesară pentru anu
da inapoi.
Inv&ţătorul trebue să aibă mai inainte de toate iubire către
şcoală, şcoala să nui fie o povară. Scoala săi fie nsăşi viaţa,
sa, pentru a face ca, şi şcolarul să nu trăiască, de cătin şcoală
“şi pentru ea. Iubirea, către şcoală are insă fundamentul ei în
simţimintele religioase, morale Și pioase ale învățătorului, căci
acestea, îl înzestrează, cu: acea, răbdare plină de bunătate ŞI
de blândeţe, cu.acea înţelepciune, fără de care școala nu poate
fi condusă. Iubirea invăţătorului către școală, se arată nu numai în punctualitatea, cu care el apare la cursuri, dar şi in
“prepararea zilnică a, acestora, precum

|

şi, în imbunătăţiirea lor

in decursul anilor.
Când: şcolarul scie că profesorul se sue pe catedră, atunci
când orologiul sună minuta, xegulamentară, Și el vine pe bancă,
datorie
fără greutate, făcându-și pentru intreaga viaţă din
un

obiceiu..
1) vedi

Monitorul Oficial No.

17, din

9 Iulie 158 3.

ă

,
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Când învățătorul prin studiu constant
domine

ază materia,
„ce predă, el află căile cele mai
bune și mai lesnicioase de a o
esplica scolarilor şi aceștia inva
ţă mai iute şi maicu temeiu,
fiind-că ințeleg şi pricep ceea,
ce li se spune, fiindcă inţelegend şi pricepând ei cugetă, la, ceea,
ce invaţă.
ÎN
Inv&țămăntul in toate clasele
trebue.să ajungă a pune in:
mișcare inteligența, Şi cugetarea,
să descepte interesul cel mai
viu al școlarilor, Atunci ajunge
m a indeplini de o dată două
scopuri
ale şcoalei — invățămăntul şi educ
aţiunea,

Precum atragem atenţiunea
şcolarilor în clasele inferioare:
prin o metodă bine aplicată, bine
cugstată, bine preparată, tot
asemenea trebue ca și in clas
ele Superioare participarea, tutu
-

„lor .şcolarilor să fie tin us cons
tant, al școalei, căci avem de
datorie a lumina, şi

a educa nu pe unii, ci pe toți.
o
Firesce că, pentru aceasta, se
cere ca invățătorii să 'şi- dea
o
mai mare osteneală. Dar care
mai mare recompensă poate
să
capete cine-va, de căt recunosc
inţa a rânduri și rânduri de
ge- .
neraţiuni, cărora, li s'a, daţ puti
nță, de a deveni oameni oneș
ti
şi probi, laborioși şi cugetători,
virtoși in toats căile activită
.
ei lor?
ie

|

i
De aceea asilul Elena, are aci
un rol insemnat, căci o parte
din educaţiunea fetelor noastre
e pusă in mănile lui,
„ Datoria e cu atăt mai mare
ca, corpul profesoral al acestui
institut, să fie la nivelul ceri
nțelor celor mai mari, cu
cât el
stă sub nemijloc
itul

patronagiu al M. S. Reginei. Și
ce a fost şi.
ce este Majestatea Sa, pentru
Asil, aceasta o știu și profesoa
rele şi elev
ele.

|

Sa

a

|
Sub ochii Augustei noastre
Suverane lucraţi la, perfecţionarea, educaţiunei naţionale.
Ma
Avem cu toţii credința, că,
veţi: merge inainte şi că fiecare

an va constata, un progres sigur
şi real, .
„La

|
|
această, serbare ca la, toate
să, zicem din toată, inima şi
din tot sufletul;
E

i

|
Să trăească MM. LL. Regele Caro
l şi Regina Elisaveta.

In anul 1885 Septemvre 1, se
instalară liceile Sf Sava,
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zi Matei-Basarab din Bucuresci in localurile lor proprii,
. reconstruite: cel ântăiu în strada, Diaconeselor cel de al

doilea, in Lucaci, și prevădute cu toate materialele

di-

dactice necesare unei școale secundare. Dupe “sfinţirea

apei, d-l Sturza inaugură, redeschiderea, cursurilor liceului Sf. Sava prin vorbirea aceasta: 1).

.

Domnilor,

Solemnitatea
școalele noastre.

de azi

are o insemnătate deosebită,

pentru

:

Instalăm in mod definitiv şi complect; in propriul său local

pe cel mai “vechiu liceu din ţară.

-

|

Reminiscenţe scumpe inimelor noastre se leagă de liceul St.
Sava, în care a r&sunat „puternic şi pătrundetor vocea, acelor.
bărbaţi, carii în secolul: present au fost creatorii şcoalelor
noastre și regeneratorii naţiunei. Dar cei mai în vârstă dintre”
noi își adue- tot-de-odată' incă bine aminte de vechiul local
„strimt şi insuficient, de dotaţiunea, necomplectă a scoalei. In
mijlocul. transformărei prin care trece capitala ţărei, -acest,
local, leagănul liceului, a dispărut şi de atunci liceul 'a, fost
- supus un șir de ani la emigraţiuni continue, care impedicau
mersul lui regulat şi făceau incă mai simțită disproporțiunea
dintre cerinţele actuale” ale invățămentului şi realitatea.
.
O 'casă mică și neincăpetoare, cu camere adese ori obscure
altul
şi nesănătoase, in care elevii stau inghesuiţi unul lângă
care
restrânsă
curte
o
stradei,
şi erau incomodaţi de vustul
incenta
din
afară
în
punea pe elevi in necesitate de a petrece
.
școalei momentele de recreare, eată starea localului care s'a,
părăsit. .
edificiu..
d-voastră,
propriul
in
“Intraţi astăzi
in Enseşi curtea
lumină,
de
şi”
aer
E] se ridică, inundat de

n
lui, unde profesorii şi elevii au loc suficient pentru mișcare
) Vedi Mouit, Oficial No. 122, din 4 Septembre 1885.
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fără a îi nelinistiţi şi distraşi din afară. In lăuntru veti afla;
săli: de clasă sănătoase, spaţioase şi luminoase şi-un mobilier

nou și suficient. Liceul este dotat cu colecţiunile și laborato-

riile necesare pentru stiințele fisice şi naturale, o sală de
de-

semn va, da putinţă fie-cărui elev de a cultiva talentul şi gu-!

stul său pentru arte, şi o hală pentru eserciţiile gimnastice va
contribui la. desvoltarea sănătoasă a trupului, o bibliotecă bine
chibzmită este destinată a. da, profesorilor mijloacele de
a. se”
perfecționa, ei Ensuși. in stiinţa şi în rnetoda, invățămentului.
Doresc ca cu toţi, profesorii şi şcolarii, să, intraţi in edificiu
„cu respect şi iubire, şi să aduceți in lăuntru lui, profesorii:
un
devotament nemărginit către cea mai frumoasă din .chemările cetăţeneșci, acea de a, creșce pentru patrie generaţiuni
viguroase, bărbaţi de bine şi de caracter, cetățeni luminaţ
i şi
muncitori; ear

şșcolarii: un zel entusiast: pentru

inv&ţători, o |

decisiune fermă și nestrămutată a,'și cultiva, mintea, și inima.
„Telul nu este greu de ajuns.

Prin ordinea, și disciplina, ce fie-care profesor va ști să ţie

in clasa sa, şi căria fie-care şcolar

se va

supune

cu bucurie,

timpul cel preţios, care fuge continuu fără a
se reinturna,
vre o dată, va fi intrebuinţat in toată intregimea
lui la desvol-

tarea, şi cultura, elevilor. Predarea, regulată, şi metodic
ă a cur-

surilor de către profesori va, ţine atențiunea, scolaril
or ţintită,
asupră, diferitelor materii ale inv&țămentului şi
va inlesni pri-

ceperea, și memorarea,

lor pătrundătoare.

frumosului, al adevărului și, al

Cultul binelui și al

virtuţei, practicat

zilnice prin

indeplinirea cu sfințenie de către toți, mari şi mici,
a datoriilor lor, va, pătrunde de Ia, profesori la, elevi şi va: forma
in

şcoală, o atinosferă, in care cu iuțeală vom vedea ridicându-se
tot mai sus nivelul moralşi ştiinţific al şcoalei și al intregei

noastre societăți.
Să avem

o

:

tot-d'a-una dinaintea, ochilor noștri şi in con-

știința noastră, că

scoalele secundare formează, profesorii şi.

servă de esemplu celorlalte şcoale, cari sunt toate.
menite a
forma caracterele, a intări virtuțile, a, cresce oamenii
muncitori și cetățeni oneşti, devotați Patriei și Regelui.
Se
Să nu uităan că tăria, Regatului Român stă
în unirea tutulor
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cetățenilor lui intr un singur gând şi inta o singură,

cugetare, |

aceea, de a! consolida, şi de a 1 intări prin respectul ce lumea,
civilisată va avea de cultura, noastră, morală şi intelectuală. Să intrăm in noua, şcoală strigând din toată inima : Să trăiască, Romănia ! Să trăiască, M. M: L. L.
Augusta noastră, Dinastie !
Do

Regele și Regina

şi”

i

Asemenea, la 1 Septemvră și tot după, sfinţirea, apei -

la, liceul Mateiu

Basarab, d

ministru ţinu și acolo

discur sul acestălalt:

- Dontnilor,

O inducită serbare scolară fac din ziua, de 1 septoravre
1885 o zi memorabile in analele instrucţiunei publice ale regatului. Cele duoă, licee ale capitalei intră in propriile lor 4e+dificii.
Sunt numai căte-va

momente cari

i

mă despart de solemni-

tatea, de la liceul S-tul Sava. Vin aci ca să predau corpului
profesoral al liceului Mateiw-Basarahb localul destinat acestui
institut.
”
Cănd voinţa MS. Regelui ȘI increderea Parlamentului m'au
chemat in capul instrucţiunei publice, ântăia mea, cugetare a,
„fost țintită, asupra, stărei deplorabile a. localurilor scolastice.
Liceele capitalei nu făceau escepţiune; din contra, ele repre- sintau o stare de lucruri care.nu se mai putea tolera, fiind-că,

dura spre dauna unei desvoltări sănătoase a inv&țămăntului
nostru.
ă
|
_ Adagiul men$ sana în corpore sano nu se aplică numai la,
“om ca persoană, ci tot atăt de mult și la instituţiunea şcolară.
atăt de străns

legată, cu

viața,

Ş

fie-căruia:

Precum

o

minte”

bine echilibrată intr'un corp sănătos este idealul la care tinde
„perfecţionarea; noastră individuale, asemenea şi idealul ce ne
„Propunem in învățământ se poate atinge numai cu un local
2:
m

4
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E

”

de sco ală bine condiţionat și bine inzestrat, » populat
cu profesori şi cu scolari zeloşi şi muncitori.
Preparaţi iin şcoalele primare cu noţiuni olerme
ntare ale ci”
tirei, ale scrierei și ale cunoscinţei numerilor,
intrăm i în gimnasiu şi licee în momentul desvoltărei trupu
lui și a minţei..
in momentul in care din viața copilărească
trecem" la maturitate şi în care puterile trupesci

crese

dimpreună

cu inteli-

genţa, cu judecata, cu simţimintele moral
e. Aci invăţăm ceea
ce ar numi strămoșii noștrii ars viven
di, arta, de a trăi ca

oamenii inţelepţi in toată, puterea

cuvântului.

Gimnasiul şi

liceul sunt hotăritoare pentru intreaga noast
ră viaţă. Deprinderile ce am luat intr'ensele ne insoţese
in tot; timpul şi peste
tot locul. Frecventarea regulată şi neint
reruptă a școalei, ţinuta modestă și cuviincioasă, precum
şi purtarea cea, bună in
“lăuntarul şcoalei ca şi cea din afară, aten
ţiunea neobosită pentru
„a înţelege și a'și grava in memărie mater
iile ce sepredau, zelul
Şi entusiasmul pentru învățământ, de
care trebue să fiei INSU-

Heţiţi scolarii, obiceiul acestora. de
a considera, datoriile ce'i
leagă de scoală ca țelul unic şi
constant al activităței lor,

toate aceste au o importanţă mare pentr
u viitorul unei țări
Cănd aceste deprinderi se inrădăcinează de
timpuriu ȘI cu
„tărie în inima; junimei in scoală și prin scoală
, omul revine
- inârmat cu puterea morală necesară pentru
a se mănţine pe
calea virtuţei și a, datoriei, pentru a nu perde
nici o dată din
vedere scopul inalt al vieţei omenesci, care e
perfecţionarea
continuă a, intregei noastre fiinţe.
Aveţi,

D-lor

profesori,

un “tel

mare şi

frumos

dinaintea

D-voastră. Datoria Statulului era, de a vă da
mijloacele şi pu-

tința, de a vă indeplini cu succes: datoria
ce solemn: aţi contractat in faţa, presentului și a viitorului.
“Luaţi, profesori și elevi, posesiune
de acest local şi trâns-

portați intr'ensul spiritul de iubire către
stiință, către muncă, către virtute, către Patrie şi către
Rege. Faceţi ca activita- tea

D-voastră din această scoală să producă roade
insutite şi
inmiite spre
a

o

iai

gloria, Și intărirea Romăniei !

,

.*

Să intrăm in noul edificiu cu strigătul,
care tot-da-una, să
z&sune puternic in inimile noastre
: Să trăiască Romănia, ! Să,

.

-

IN
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trăiască Nuguştii noştri Suvezani, MM.L. L. Regele şi Regina,

şi-Dinastia noastră!

La

serbarea,

inaugurărei

liceului. din

Botoșani, ce a

!

avut loc în 3 Septemvrie 1885, d-l Ministru al instrucției
“şi cultelor, după sfințirea, apei a respuns la mai multe
. discursuri cuc cuvintele acestea: pe
“Domnilor pr ofesori i,
Serbarea, de astăzi, cu drept cuvent, este. o bucurie mare
pentru toţi câţi ne aflăm aci.
Instalarea unei şcoli, și mai ales a unui liceu este un fapt .
mportant, care privesce presentul, dar care e tot-o dată o
peatră unghiulară in edificiul ce inălțăm pentru consolidarea,
viitorului patriei noastre.
- Cred că ru e de prisos să ne dăm seama, cu această, ocasi-.
une şolemnă de semnificarea, liceului in organismul vieței Statului.

|

Şcoalele sunt peste tot locul siitorul națiunei. Nicăeri nu
“se aplică poate mai bine de căt la, școală zicătoarea populară:
cum "ți-ei aşterne așa te vei culca.
Pe școalăe fundată

are rădăcina

educaţiunea naţională. Dar şi şcoala iși

ei in “tăria şi virtutea, familiei. Părinţii buni şi

constiincioşi cresc -de regulă copii cari le seamănă lor. Lucrul e natural, căci impresiunile copilăriei sunt cele mai puternice in
“om. Copilul e numai observaţiune. Ele ca un burete care absoarbe tot lichidul în mijlocul căruia. e pus. Copilule deschis pen:
trua primi intr'ănsul tot cee bun ca şi tot ce e rău. Căndel
invaţă in fie-care: zi a venera in părinţii sei—frica lui Dumne:zeu, iubirea, datoriei, respectul aproapelui seu, o viață laborioasă, o probitaţe care
«
nici o-dată nu schioapătă, o 'rebdare
1) Vedi Monitorul Oficial No. 140, din 20 Septemvre 1885.
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bine chibzuită, o atitudine pacinică, şi 0 constanţă în muncă;
trebue copilul să fie un monstru cănd nu apucă pe calea cea,
:

bună. Ori-cine insă ușor ințelege ce fructe poate să aducă in

crescerea lor, cănd. copiii văd in casa, părintească, cearta,
desordinea, pasiunile; ușurința, mănia,; nechibzuinţa sau
chiar
viciul. Atunci copiii devin. sălbatici, desfrâul fiind din
frageda,
lor virstă, o lege, nesupunerea, un obiceiu,

nerespectul de sine.

şi de altul o regulă de bună purtare.
i
|
„De aceea părinţii nu pot fi indestul de atenţi la propria
lor .
viaţă. Nu e de ajuns să dăm. copiilor noştri grijile corpora
le :

să 'i imbrăcăm şi să "i nutrim bine: Tot atăt de important şi

incă mai important este să aşedăm solid viitorul lor prin
educațiune. Părinţii să nu uite nici o-dată, că ei sunt r&spund
ători de desvoltarea, bună a, copiilor lor. Ei prin urmare
trebue
,
„Să pregătească de acasă pe copii ast-fel ca, să fie
apți pentru _&urma mai departe școala.
”
Da
E
Părinţii trebue să aibă grijă de a deprinde pe copii la curăţe„nia trupului şi a vestmintelor, la frecuentarea, "precisă
Şi regulată a școalei, la o muncă corectă, și curată, la o purtare
bună -

“ Și cuviincioasă in. şcoală, ca și afară din şcoală, la, respectul
„

ce ei datoresc profesorilor lor in tot modul și in tot timpul.
In licee şi gimnasii partea, cea, mai. mare a datorielor
trece

de la păriinţi la, profesori.

Dar mai ăntăiu -să ne dăm
secundare.
E

Sunt in eroare acei cari cred

seamă,

Da

caree ţinta, şcoalelor
a
E
|

că liceele au de scop

a da e-

„levilor numai o sumă de cunoscinți. Firesce că se predau
ele-

vilor in licee: diferite materii stiinţifice: dar
ele toate se predcu
auun ţel educativ. Un gimnasiu, in care profeso
rii .

sar mărgini numai cu o predare mecânică a diferit
elor.obiects |

de invățământ inscrise in programe, nu'și ajunge
scopul, care

nu este altul de cât de a desvolta -şi intări intrun
mod armonios puterile spirituale ale elevilor, pentru .ca ştiinţa
și .
voinţa să meargă,

tot-d'auna, la un. loc: in tot cursul vieței

fără a trage una în dreapta și alta in stânga.
DR
Precum in casa părintească asemenea, și aci in şcoală, ni- .
4
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mic nu e fără importanţă. Cea mai mică greșeală a profeso_xilor e de o mare influenţă asupra elevilor..
-Mai inainte de toate, bunul traiu şi armonia dintre profe„sori, munca, comună

și plină

de iubire către unul

şi acelaşi

mare şi nobil ţel, viaţa, modestă şi onestă în toată puterea
cuvântului, indeplinirea cu sfinţenie şi punctualitate a, indatoririlor luate asupră'şi, şi incredinţate loru-şi : toate acestea
sunt nu numai cerinți primordiale ce se adresează profesori.
lor, dar: riecesităţi absolute fără de cari "o şcoală nu poate
esista, fără de cari.o şcoală in loc de a face bine poate pro-

duce cel mai mare rău; căci in loc ca, viaţa şcoalei să fie
esemplu celor bune, ea pune rădăcina celor rele. Şi răul pe
câmpul moralei produce aceea, ce sunt buruenile pe câmpiile

nelucrate și părăginite: curând devin predominante și ină-.
dușă chiar sămînţa, cea, bună.
Și in aceasta, se aseamănă posiţiunea, profesorilor cu aceea
a părinţilor. invățătorii in şcoală devin „cor&spundători cu
“părinţii de sufletul elevilor lor..
Toate materiile de invățământ au ast- fa două scopuri -—
anul educativ şi altul stiințific. Cel d'ântăiu nu e mai mic de
_cât; cel de al doilea; din contra, cel din urmă nu poate î
atins fără participarea, celui d'ântăiu.
Profesorul trebue să aibă o cunoscinţă esactă, de toți elevii

„ce "i are sub mână, ca, să poată ajuta pe fie-care acolo unde.
acestuia îi lipsesce ceva. Iubirea și silința, profesorului trebue *
să se răsfrîngă asupra tutulor elevilor fără deosebire și să nu
fie numai pentru unii; căci șăoala nu este o scenă”pe care
din când in când se dă o representaţiune teatrală mai mult,
sau mai puţin” bine preparată, ci un îustitut organic în Stat,
“menit a cresce oameni înţelepţi șși vivtutoși,
De aci decurge, că riici o materie, din câte se predau iin
“liceu nu e fără importanţă, și nici una, din ele nu poate fi nesocotită De aci decurge datoria, profesorilor, de a preda cea.
mai 'mică materie: cu cea, mai mare atenţiune, cu cea mai
mare pricepere a ei. De aci decurge că profesorii trebue să
confereze adesea intre ei asupra elevilor lor, pentru: a avea
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fie-care o idee precisă de mersul lor in toate materiile şi pen-

tru a putea indrepta acolo unde calea, incepe a fi strîmbă.
Pentru țelul educativ toate materiile sunt, in măsura în
care ele stau in program, egal de importante. Fie-care trebue

să fie prelucrată și predată de profesori in acelaşi mod

con-

„stiincios şi pătrundător, absorbită de elevi in mod complect.
In școalele secundare

nu poate fi vorba de predilecţiuriea,

şcolarului pentru cutare sau cutare materie, pentru că, spiri-

tul și mintea școlarului nu. sunt incă, destul de coapteca să

poată judeca, asupra, diferitelor materii pe cari el trebue să
le

înveţe. Din contra, lucrurile stau

alt-fel. Fie-care materie îşi

are locul său bine determinat şi semnificativ in organismul

programului şcolar, pentru ca, elevii să'şi incordeze toate puterile lor spirituale și pentru a se cultiva, din toate părțile.
Indată ce un obiect e considerat ca. susceptibil de mai puţină

aplicaţiune, se introduce cu incetul. în Școală, lenevia, — un

viciu foarte. mare

Și periculos; a căruia estensiune duce de a,

dreptul la negligenţă cu tot cortegiul ei de rele obiceiu
ri.

"O datorie importantă a profesorului este de a, ţine continuu
atenţiunea, şcolarilor. țintită asupra, materiei ce, se predă, şi
a,

intrebuința toate mijloacele pentru ca această atenţi
une să,
fie “generală, şi constantă, Pentru a ajunge la,
acest "scop,

ântăia, cerinţă este de a fi bine, foarte bine preparat.
Când
„+ un om vrea, să espue unui altuia, un: lăcru bine
şi clar, el
trebue să stie

mai

mult

de cât vorbesce : atunci dominează,

„materia. Dacă aceasta e adevărat, in relaţiunile cu oamenii
cu

„mintea coaptă şi judecata formată, cu cât este aceast
ă niai
adevărat,

când

e vorba, de

a espune

o

materie: unor

minţi

fragede, cari sunt incă intro stare de desvoltare.
Altă datorie este de a deschide materia, inţele
gerei elevului.
„Precum omul trebue să mistue mâncarea
materială, asemenea, .
şi elevul trebue să mistue nutrimentul spirit
ual ce i se dă;
căci a sci pe de rost, a trece clasele remânând
un papagal,

„care nu stie ce zice, ce simțesce, ce vorbesce, este un
rău 0-

biceiu, care isbutesce a, tâmpi mintea, tânărului
celui mai ager.
Fiind atenţiunea școlarilor vie, deschidând materi
a, ințelegerei lor, ajungem la un alt resultat educaţiv
— incordăm
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toate puterile spiritului și a. voinţei elevilor, pentru ca intreaga, lor muncă și lucrare să, fie intensivă și roditoare, şi să,
aibă de resultat de: a'şi apropia obiceiul, de a pricepe, de a voi,
de a făptui iute şi bine, cu precisiune şi la timp. Pe această
cale mergând se desrădăcinează uşurătatea, de spirit şi de cugetare, care nu ia nimic cu seriositate și cu pătrundere,

care.

degenerează uşor in nepăsare şi in înlăturarea elementului
moral din viaţa noastră.
Mergend tot mai departe, din premisele enumerate îşi iau
origina—ascultarea datorită de elevi profesorilor, respectul
către şcoală şi invăţători, ordinea, intru ţoate, disciplina, peste
"tot locul, pentru ca toate intrunite să influințeze la perfecţionarea, căt mai mare a elevilor.
Dacă profesorii sunt, r&spundători de ceea-ce nu stiu. elevii,
cu căt mai mult ei sunt răspundători cănd, neingrijind de toate
momentele de mai sus, ei contribue ca elevii să se peardă ca,
„ființe omenesci.
|
Ordinea, şi disciplina şcolară, sunt cerinţi. absolute ale in„v&țământului. Ele trebue să fie de fie-care oră, de fie-care

minută. Ele trebue să răsară in fiecare zi ca lumina soarelui,
pentru a se reinturna, cu inceputul zilei care vine.
Unde insă e ordinea, și datoria; acolo şi autoritatea profesorilor e în picioare. In educaţiune, autoritatea nu se poate basa,
pe puterea materială, ea trebue să fie cu totul.morală şi pentru
a esista ast-fel, e absolut necesar ca acel care esercită această,
autoritate să aibă toate Ensușirile morale şi să nu păcătu" ească prin lipsa, lor.
Dar

unde, și în ce timp poate

pr ofesorul

esereita

toate a- .

ceste cerinţi ? Respund : in toate zilele şi in toate orele. de
- clasă...
i
Firesce căa ceastă cerință trage după sine ostenea lă șii trudă.
Dar care muncă, omenească

nu

e ostenitoare

şi trudnică,

ȘI.

care osteneală, şi trudă nu produce fructe bune, cari aduc
multumirea. sufletească acelui ce a muncit.
|
“Doresc, și sunt sigur că așa va f, că in acest nou liceu care
se inaugurează, astăzi, să intre din capul locului acest spirit
inalt al educaţiunei: Numai cănd el. va pătrunde toate şcoalele -

-

DI
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noastre, numai atunci vom putea zice că viitorul
patriei noastre
este complectamente asigurat.

|

| |

|

.

- Unul din profesorii noştri, care va servi
tot-d'a-una de model pentru'cunoscinţele' sale cele intinse,
pentru zelul şi activitatea, lui in ale Şcoalei, pentru credinţa
lui către şcoală, a
fost fără indoeală Laurian, Influenţa
acestui bărbat ăsupra

şcoalelor noastre o simţim pănă astăzi și
ea a fost din

cele
„mai bine-făcătoate. Guvernula credu
t că acest liceu, purtănăd

numele de ceul Laurian, va sci să, se
menţie tot-d'a-una la.
inălţimea, cerințelor ce i se fac cu
drept cuvânt de ţară.
„Fie ca Liceul Laurian să formeze
generaţiuni de cetățeni
demni și utili

patriei lot.

-

i
Dar nu putem sfârşi această frumoasă
serbare fără, a aminti
aci, precum am făcut'o la inceput,
cu respect, Și iubire, numele .
scump al Suveranilor noştri, sub
a. căror egidă cresce și progresează
tot ce e bun şi temeinic in patria noastr
ă, şi a cărora,

„ochi cu deosebire sunt ţinuţi asupr
a

unei poporului.

instrucţiunei şi educaţi-

.

i

Să trăiască NM. M. LL. Regele şi Regina, ! Să
trăiască Augusta
Lor Dinas
tie ! Să trăiască Romănia

!

|

a

„La banchetul ce sa, ținut în localul
noului liceu Lau-

rian,

d-l Ministru, dupe toastul

ridicat. de. d-l Primar.

in onoarea MM. LL. Regelui și Regi
nei, aridicat toastul
următor pentru urbea Botoșani :
Ia

Peste tot locul unăe se intrunesc
la o serbare comună cetă_țenii cari işi iubesc țara și viito
rul ei, numele suverânilor noștri
nu poate să nu le fie pe buze.
Regina e adevărată, Regină a
fe..
meilor noastre strelucind prin
bunătate şi geniul ei chiar pest
e
marg

inile ţărei. Regele ţine in. mâna;
sa, viguroasă stindardul

onoarei şi al puterei țărei.

——e
Ântăiul toast dar, cu drept cuvânt,
d-l Primar "la, purtat
pentru iubiții noștri Suve
Al

rani. .

duoilea

toast

insă,

intreit se

ia

cuvine urbei Botoşanilor,

profesorilor acestui liceu şi liceului
6nsuşi..

”

-
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Permiteţi-mi să ?] ridic eu:

-

25

|

In prosperitatea, urbei Botoşani, care a putut şi a stiut să,

„conlucreze cu Statul pentru a infiinta acest liceu intrun mod
demn de menirea sa. »
,
In sănătatea profesorilor acestui liceu cari

ani să ridice prin zel şi devotament

au stiut in 25

o mică

- neinsemnată, la, rangul unui liceu,
„In prosperitatea, liceului Laurian, ca din

scoală, atunci
el să easă

tinuu oameni de' omenie, bărbaţi probi şi virtuoşi,

con-

cetăţeni 0-

„nești și devotați cu sinceritate patriei şi fericirei ei.

"In toţi anii Seminarul central din Bucuresci serbează,
la 30 Ianuarie ziua, patronilor sei S-ţii Trei-lerarchi. Cu
„0 asemenea, ocazie in anul 1886 ţinu d- D. A. Sturdza, în-localul zisului seminar, următoarea, vorbire :1)
|
Sotbarea care ne intrunesce aci, în
bue să ne amintească tutulor cât

seminarul
de strâns

central, trelegate sunt

biserica, de scoală şi amândouă de naţiune.
|
In scoală aședăm temeliile omului viitor. In scoală -ni. se
deşchide mintea, invă&ţăm ce suntem. noi, ce sunt semenii noştiri, ce este natura, care ne inconjoară, cari sunt relațiunile
reciproce morale și materiale ce unesc pe toţi şi îi face să,
esiste și să lucreze spre a ajunge la un ţel comun al tutulor:
Dar temelia cea, mai solidă, a scoalei nu este oare Evangelia ?
"Ori. cât ar fi de intinse cunoscinţele noastre, la ce ne- -ar servi.
ele dacă, cimentul evangelic le-ar lipsi?
ME
„Nu ar fi ele, cum zice apostolul, aramă, sunătoare?,
Evanghelia -ne deschide calea spre o viaţă mai inaltă, ar&-:

tându-ne cât; demult ne datorim nouă Enşine, cât de mult da“torim Făptuitorului a toate celor vădute şi celor nevedute, și
aceasta, nu pentru satisfacţiunea, noâstră, personală, ci pentru
a ajunge cât se poate mai mult, la acea perfecţiune internă,

care ne apropie tot mai mult de idealul pe care ni'l presintă
Dumnezeu ensuși.

26
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Când insă scoala, şi: biserica -vor esercita asupra intregei
tinerii influenţa, lor bine-făcătoare, atunci nu ne vom perfecționa numai individualmente, ri intreaga, naţiune va fi coprinsă de focul sacru ce va fi depus in inimile noastre a tuturora ; atunci acţiunea noastră

comună

va, fi puternică, pen-

tru -că ea .va avea de basă atât cunoscințele stiinţifice pe
care ni le-am apropriat, cât şi spiritul care le pune in mișcare -

“spre țeluri mai inalte.

-

-

i

a

Noi, mai ales, nu trebue să, perdem din vedere cât de strâns
legată este biserica de scoală și amânduoă de naţiune, şi că,
biserica, și scoala trebue să lucreze: la un loc pentru a întări pe
națiune, a o asigura, de toate pericolele presinte. și viitoare, şi
a, face să ocupe in tot-d'a-una și in tot timpul un loc respectabil și onorabil in cercul naţiunilor culte. Mai mult poate de
căt alte popoare —mai

mult pentru că suntem numai o mână,

“de oameni in mijlocul naţiunilor de altă linibă cari ne incon„joară—la noi tus- trele—biserica, scoala, şi națiunea—au 0 legătură intimă. Una intăresce pe cea-laltă.
„Toate la un loc: ne-au dat pănă: acum și ne vor da şi in viitor o tărie nu numai de resistenţă, dar o tărie care ne-a fă-

cut să luminăm și peste limitele'teritorului nostru.

- In seminarii se formează, viitorii conducetori ai naţiunei pe
„ t&remul religios. Trebue dar să dăm cu toţii seminariilor toată,
_ ingrijirea şi toată solicitudinea noastră. Ele trebue să rivali-.
„seze cu toale cele-lalte.scoli in toate, căci scopul lor inalt e
mai tare caracterisat prin speciala. menire ce au de a da, poporului pe. predicatorii Evangeliei, pe mângăitorii sufletului.
Misiunea profesorilor de seminarii e aceeaşi ca a tuturor.
profesorilor din alte scoli, dar. datoriile şi răspunderea lor se:
par a fi cu neasemănare mai mari in toate direcţiunile. Fie ca,
tinerii cari vor eși din seminarii să lumineze națiunea, pe
calea, cea, bună, fie ca ei să o incăldească prin virtuțile lor.
|
Atunci națiunea; puternică Şi plină de viață va bine- cuventa
pe acei carii au Iuorat pentru a, o inălţa.
-

*
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_ Durninică în 11 Maiu 1886 sa inaugurat statuea; lui
George Lazăr. La.9 ore dimineaţa sa, celebrat in. bisezica, Slătari un serviciu pentru eterna-i memorie. Nea
—D6

la 9:/, ore toate școalele din capitală, și un nume-

ros public, membri ai guvernului, parlamentului, ai cur- -

ţilor și tribunalelor, ai municipalităţei. şi societăţilor de
cultură erau adunaţi impregiurul statuei, opera sculpto-

rului nostru Georgescu.
|

La, 10 ore, un cor compus. din. elevii conservatorului,
ai seminariilor, ai scoalei normale Carol | Și ai corurilor
de la, bisericele Statului, condus de d. Eduard Wach-

man, directorul GOiserTatorului de musică şi declama.- .

iune, intonă prima, strofă a imnului lui George Lazăr,
--compus de d-l profesor Gârbea, și: aimonisab de d. Dem..
ai
Georgescu, care strofă sună:
„_Dumnezeule-al veciei și-al făpturei ziditor,
Cum din chaos, cu o vorbă, scos-ai toate câte sunt,
Ast-fel tu, din intunerec, scos-ai: un român popor,
Și “i-ai dat lui şi viaţă și “i-ai dat, mănos pământ.
Prea mărit in veci să fie, lăudat al tău cuvânt!

2
”

ă

„ Dupece corul incetă, d. Dimitrie Sturdza, ministru al
cultelor și al instrucțiunei, adresă d-lui locoţiitor de
„primar al Capitalei următoarea cuvântare i.
Domnule primar,
Suntem intruniţi aci— membri ai emvernilui și
mentului, scoale şi un numeros public— pentru a;
„monumentul ridicat; de naţiune, acelui bărbat care
meeat; şcoala Romănească pe pământul Romănesc.
Frumoasă serbare, in care se oglindeșce trecutul,
Și viitorul.
2)

Vezi Monitorul

Oficial No.

32, din

13

Maiu

1886.

ai Parlainaugura, a reintepresentul

-
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George Lazăr s'a născut intrun timp de mare restriște pen- |
tru patria noastră.
E

Puternică a fost aședarea stabilită aci la Dunărea-de-Jos de -

„ 2naxele imperat al Romei ; dar cumplite au fost și izbirel
e ce

ea a suferit.

n

„Pericolul nu a venit numai de la sabia Şi de la focul ce di-

- ferite ginţi au preumblat pe teritoriul nostru; ci mai
ales de
la incercarea, de a, desnaţionalisa, poporul romănese
prin pără--

sirea limbei strămoseşei. .

..

-

„Valurile şi fortuna ne amenințau. din toate părţile. Era. .să

perdem chiar usul limbei noastre. Cei d'ântâi deveniți
creștini
_ în orientul Europei, Românii, ajunsese să nu audă
lauda lui
: Dumnezeu de cât inta'o limbă necunoscută lor. Ei
cari, din
timpuri străvechi, au ajutat cu-sângele și cu averea, lor
pe cre-

"ştinii din alte ţări, vedeau cum limba, celor-hrăniţi şi adăpostiţi de dânșii, cotropea, pe cea romănească, -

-

-“:

de

Pot să fie şi sunt limbi, cu deosebire culte, limbi în cari

-sunt scrise tesaure nepreţuite ale științei,

dar un

popor

nu-

mai atunci esistă când e capabilde a inălța, propria, sa limbă

- la acea tărie, ca prin. ea “să

poată

domina: toate

cugetările .

„omenesci. Un popor, care nu și intrebuinţează propri
a sa limbă

„în toate imprejurările vieței, in cele mai simpleși mai
modeste
ca şi in cele mai inalte şi mai. ideale, acel “popor

lâncedeşce.

Poporul care işi perde limba, perde ensă-și
fiinţa, sa, cunoscița

- de sine, increderea in sine.
De două ori acest pericol

ajunsese la culme,

s'a revărsat

au apărut

peste noi; dar.

când:

la timp bărbaţi cari au salvat

ceea, ce se părea, perdut, Puţine nume din
trecutul nostru sunt:
E atât.de populare, ca acele ale lui Matei
Basarab și Vasile Lupu,

„ca cel al lui George Lazăr.
Cei

doi. d'ântti au

scos iar

|

la

onoarea limba, romănească:

in Stat şi in Biserică: Cel de al doilea a,
făcut ca, limba, stre-

_mMoșască, să r&sune din nou in scoală,
de unde fusese isăonită.
- Cei doi d'ântăiu erau Domni, cel din urmă
un simplu fiu “de țăran.
-

Născut intrun sat neinsemnat de pe malul
Oltului, George

Lazăr

trecu

prin scolile din Sibiu și din Cluj, dev
eniin Viena

|
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laureat iin. teologie şi ajunse a ș, ten&r incă, , archidiacon al
Episcopiei din Sibiu, catechet la seminariu și predicator bisericesc.
Dar el nu putu să3 aibă, acolo traiu bun şi curând, învăluit;
de mulţi inamici, fu nevoit; să caute aiurea, locul unde să 'și

continue apostolatul.

a

Pe acele -timpuri, in Moldova şi in Muntenia,
tămentul secundar era

in mâni

străine.

intreg învă

Limba. romănească. .

ajunse să se vorbească, mai numai prin sate şi de paracliseri.
Putini credeau că, limba, romănească poate servi pentru a
esprima, ideile, cugetările inalte. George Lazăr. caracterisează: in stilul său espresiv ast-fel starea lucrurilor de atunci: Ro“ mănii sunt împotrivitori limbei romănesci, adoptând legi și
năravuri stidine, mulți sunt crescuți sub aripile străinilor
mulți se rușinează a vorbi românesce și, ce e mai mult, de„faimă Limba românească...
Dar tot atunci incepu să bată tare un vânt nou și răcor itor.
Simţimântul despre origina, Românilor . şi despre valoarea,
acestei origini, isbucnea iarăşi cu putere in Bucureşci şi in
Iaşi.
Etoria scoalelor din

Bucureşci ia o mare

aie

ființează o scoală românească

' Lazăr. .

Pa

decisiune. Ea in-"
a

o

şi o incredinţează
Tui George

=

Grele au fost, inceputurile Şi scurtă, durata acestei: scoli. Instalarea ei fu anevoioasă,

căci localul de la, St. Sava, era ocu-

pat de garda Domnească, și de servitorii Curţei. Abia deschisă
in 1816, ea fu inchisă la 1821.
j
- Cu densa, se stinge și George Lazăr. E se

cul

și necunoscutul. sat de

moare.

pe malul

intoarce

in

mi-

Oltului, unde curând i

|

Scănteea insă aprinsese un foc viu. Scoala romănească nu
“mai putea fi inăbușită, căci limba romănească răsunase iarăşi
in scoală şi: la răsunâtul ei toată suflarea romănească, se ri-:
dică din adânca, letargie in care se afla. Poporul romănesc se
„trezi şi: plin de incredere in sine, el puse mână la lucru.

„De atunci ce paşi gigantici: am făcut inainte! O transfor-

„mare întreagă s'a desăverșit. Credinţa in țară şi „Poporul ei,

30
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redesceptată
in mica scoală a lui Lazăr, a devenit generală.
Astăzi nu mai suntem aserviţi nimului : mergem pe propria
noastră cale. Suntem o ţară liberă și ocupăm, in locul unde

am fost aşedaţi, o posiţiune importantă. Suntem o ţară respectată pentru munca, neincetată ce desvoltăm pe tărâmul culturei, pentru cumpănirea ce punem in faptele ce „desăvârşim.
_ Această frumoasă serbare ne amintesce dar timpurile
“grele in care lucram, de la mic pănă la mare, pentru alţii
cu puţină speranţă pentru viitor. Ea ne amintesce insă, tot-odată, inceputurile redesteptărei naţionale, care a luat un avânt
puternic din şcoală și prin şcoală.
Această, serbare este un omagiu de recunoscinţă adus unui
bărbat care a fost credincios ţărei și datoriei sale. Ea, ne dovedesce tot-o-dată cât de preţioase sunt isbânzile ce au produs'munca şi credința.

_

Inaugurarea, acestui. monument,” a doua, Zi în urma zilei de

10 Mai, in care am serbat de astă-datăa doua-zecea aniver-

sare a Dommniei înțelepteşi viteze a lui Carol 1, a ântăiului
Rege al Romăniei independente de fapt, ne face să pipăim
cu ânsăși mânele noastre și să, inţelegem i in toată claritatea, ei,
acea puternică și semnificativă zicătoare -a poporului romănesc, iscodită, de dânsul pentru a 'și dovedi in patru cuvinte
mersul seu istoric şi viitorul ce "i este reservat, acea, zicătoare
energică, apa trece, pelrele remân. In adevăr, astăzi putem
” zice cu convincţiune deplină: apă a trecut peitrele au remas.
Primiţi,

liberi,

D-le

primar, acest monument

in onoarea, şcoalei romănesci,

ridicat de cetățenii

in care necontenit se va

nutri şi in viitor focul patriotismului celui mai sincer și celuj

- mai Haminat, focul devotamentului celui mai nemărginit pentru datorie. Primiţi in proprietatea, Capitalei ântăia, statue
ridicată de primul sculptor român.
Să pice dar învelitoarea, la. strigătul care ne unesce şi
ne.
va, uni tot-d'a-una ca un singur om : Să trăiască

Carol IL 7

m

La aceste ultime cuvinte pânza care invelea, --statue
pică jos, și: frumoasa, statue fu primită. cu strigări entusiaste: Să trăiască Romănia! Să trăiască Carol I!
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După ce termină și D- | Primar cuvântarea. sa, "corul
intonă ultimele două, strofe ale imnului lui Lazăr și toate
„scoalele inaintară pentru a depune : coroane pe pedesta.lul statuei nemuritorului profesor român. „Acele strofe
glăsuesc :
|
Dumnezeu-a! voinţei ș'al luminelor ceresci
Cum voesci să fie cerul”
de luceaferi semănat,

,

-

-

Ast-fel din copiii ţărei faci luceaferi pământesci,
Cari
Voia

sub

cerul României să lucească ne'ncetat.,.

ta mărită fie, ş'al tău nume

lăudat!

Dumnezeule-al vieței şi al zotului stăpân,
Cum ai dat prin Christ viața unui Jazăr, tot aşa
Printr'un Lazăr dat-ai zile, tu, poporului român,

4
„_

..

- Prin lumină să trăiască și să poată cugeta...
Yie, Doamne,

a lui viaţă vecinică” precum

e-a ta.

Una, din serbătorile. naţionale cele mai frumoase și
măreţe a anului 1886 a, fost: sfinţirea Bisericei de la
Curtea, de Argeș, restaurată, de d-nul architect Lecomte

du Nouy. Serbarea,
Octomvrie.

aceasta, a avut loc in ziua de 12

Mai bine de 25 de mii de persoane au aler-

gat din toate unghiurile țărei spre a asista, la, ea,

-

Deasupra, ușei de . intrare din narthex in chor se citesc versurile maxelui nostru poet Alecsandri :
«Tu ce te lupţi in
i lume cu crâncena durere,
Tu ce din umbra neagră aspiri să vedi lumină,
In ăst locaş de pace găsi-vei măngtere ;

-

Altarul pune raze pe fruntea ce se 'nchină.»

După ce M. S. Regele ţinu o cuvântare putemică,

ce

incepe cu vorbele:
Popoarele cari îngrijesc monumentele lor se ridică ele
„. &nşile, căci pretutindinea monumentele sunt povestirea, vie a . .
istoriei, oglinda,
ţiunile.. viitoare ;

trecutului, semnele

vederate

pentru

venera-

32
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„Respunse d-l ministru D, Sturdza, cu următoarele
Cuvinte pline de adevăr și insemnătate: 1)
Sire,
> Doamnă,
|
_
Cu toţii suntem adunaţi in jurul Majestăţilor
Voastre pentru o serbare măreaţă. Nu e numai veselia și
bucuria, cari fac.

să salte inimele noastre. Evlavia, și credința, le inalță
și le purifică.
N

Un mare fapt sa, indeplinit, astă-zi. .
a
|
Cel mai măreț locaş Dumnezeesc al Regatului
s'a redeschis!
credincioșilor creştini, din temelie reinoit, infrum
usețat, şi im-

podobit.
N
|
Aşa se și cădea să fie in timpurile acestei glorioase Domnii

__

cănd redeșteptaţi, Românii, incuragiaţi şi impinș
i de vocea, .
puternică, şi pătrundătoare a Majestăţilor Voastre,
au pus cu
ardoare și cu dor măna la intărirea şi mărirea, patriei
.
|
A fost predestinat acest edificiu de către A-Tot-Pute
rnicul
ca €l să stea ca un semn vecinic al celor petrec
ute.
„Cu greu şi cu durere el a, fost clădit, precum
ne-o spun numeroasele: şi inimoasele lui inscripţiuni : cu greti și
cu durere,

precum a, fost fundat şi Statul românesc. -Ca, și acestă
, el nu

a fost cruțat de cruzimea, timpurilor. Ca, și acesta
, el a, fost
băntuit de inamici. Ca şi acesta, el era, aproape
de peire. Dar

ca și acesta, el se inalţă astăzi spre mirare celor din afar
ăși

spre

intărirea, noastră

celor

din lăuntru,

splendid și “mai luminos de cât în trecut,

fără seamăn

-

mai

-

Strâns legată "i-a fost tot-d'a-una, soarta, de a Regatu
lui,

Fericitul intru pomenire ctitor.a aşedat. in faţa,
bisericei
” patru plăci de peatră, a cărora inscripţiuni
trebuiau să, 'dea,

cunoscință, despre dânsa şi despre ţară, Două din
aceste plăci

le-au umplut Neagoe cu un rost, care ese din
fundul

unei. :
inimi pătrunsă de religiositate. Pea treia şi-a vecini
cit numele
Şerban Cantacuzino.

A patra placă a rămas aproape patru se-

1) Vezi Monitorul Oficial No.

163, din 22

Octomvrie 1586,
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cole mută așteptând să vorbească şi ca. Astăzi ea poartă următoarea. scrisoare:
„Noi, Carol I, cu mila lui Dumnezeu și prin voinţa naţio-„nală, Rege al Romăniei, vădend această sfântă biserică, care
„a fost prada focurilor, a cutremurilor şi a vrăjmașilor, lăsată
„in părăsire, unitu-Mi-am gândul cu voinţa celor mai dinainte
„ctitori, lo Neagoe Basarab Voivod şi 10 Radu Basarab Voi„Vod, şi am hotărît in anul de la Christos 1875, al Domniei
„Mele al zecelea, a o scăpa de nimicire. In zece ani de muncă
„neobosită, care n'a. incetat nici in timpul marelui r&sboiu
„pentru neatârnare, am

reclădit această

„minunată, zidire cu ajutorul
„documentele

scos din

ctitoresci, cu materialul

petrăria

de

falnică, luminoasă şi

țărei intregi, după

la, Albescii

vechiu

al cincilea,

„faptelor cari au ridicat Regatul

cel nou

s'a

Şi

Câmpu-Lungului.

i anul mântuirei 1885, al Domniei
o stivârşit in

„cilea,-al Regatului Meu

planurile și

şi cu

Mele al două-ze-

spre vecinică amintire a

Romăniei

la mărire şi intru

„pomenirea Mea, a iubitei Mele soții Elisaveta, Regina Şi a, ur„rnaşilor Noştri, precum şi a, Mitropolitului Primat Calinic Mi„elescu, a Episcopului de Argeș Ghenadie, a Preşedintelui con„siliului Meu de miniștri Ioan Brătianu, a Architectului An_dreiu Lecomte du Nony şi a intregului popor al acestei ţări.
„Bine-cuvintează din Cer, Părinte sfinte, acest sfânt locaş al
„Tău şi ”] păstrează din neam in neam

ca un nepretuit odor,

„amintind zilele grele şi timpurile de mărire prin cari au stre„bătut virtutea şi voinicia Românilor, sprijinindu-se pe stânca
„credinţei

către Dumnezeu, către Patrie şi către Rege.“

Așa este! Putem zice că Dumnezeu a răvărsat bine-cuventarea sa asupra acestui pământ şi asupra acestui

popor, căci

dupe inulte şi nenmnărate suferinte, i-a dăruit în sfârşit cărmaciu îinsufletit, de iubire şi de răvnă Duimnnezeească. Ţara
știe aceasta

de la o margine

a ci pănă

la cea-taltă.

stie

Ea

că voi, care staţi in fruntea ei. sunteţi ca duoi luceaferi strălucitori, spre care ochii noştri se pot uita cu iubire, cu respect,

cu incredere şi cu credință.
Ai înălțat, Sire, poporul “Român în ochii sti proprii și in ochii Dunei ;-nitasem a ne jertfi vicțele pentru Patrie. pe care
E
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"o iubeam din adâncul sufletelor noastre, şi ne-ai condus unde
era victoria mai grea de căpătat, ca ast-fel să datorim, ceea-ce
“am devenit, un Regat respectat, plin de viață şi de putere,
numai nouă ânşine, Regelui nostru și lui. Dumnezeu.
Nimic nu ai cruțat pentrua intări această ţară şi ai puso
rară înţelepciune și mari silinţe ca să inalţi tot mai sus neamul romănesc, sădit aci de cel mai: „puternice popor al lumei
vechi, 'de cel mai mare Impărat, al Roimnei antice.
|
D'impreună cu Regatul ai ridicat, Sire, și biserica, str&mo- .
şească și ai aşedat'o pe canonice, făcând ca autocefalia, ci să
fie recunoscută, de. intreaga crestinătate. Ast- fel "ii-ai vedat ve,
|
|
„_chiul ei prestigiu. . .. -

.::
:

Ca semn palpabil al acestui aşedămeânt, prin voinţa, şi impulsiunea Majestăţei Voastre, ţara a reclădit sfinte biserici
cădute in ruină, intre cari aceasta, a Episcopiei - de Argeş, e:
cea mai insemnată.
i
Iainte de trei decenii, reedificarea, acestui edificiu . ar fi
fost o imposibilițate.Nu
Î
sar fi găsit mijloace materiale pen- tru o lucrare atăt de mare, Şi intreprinderea ar fi fost consi-.
derată ca o indrăzneală pe care nimeni nu ar fi fost in stare a 0 duce la capăt. Acum in zece ani, sub . puternicul indemn al Majestăţei Voastre şi sub direcţiunea unui nou meşter Manole, se.ridică minunat dinaintea, ochilor noştri acest giuvaer
al credinţei în Dumnezeu şi al iubirei de patrie, dotat cu vestminte şi odoare sfinte, intre cari posteritatea, ca şi noi, vaad“mira, Evangelia lucrată, cu atăta pietate și măestrie de: fala -

femeilor Române, de Regina Elisaveta,

.

Ast-fel numele Vostru, Sire, a devenit pentru Români un talisman, care'i duce din isbăndă in isbăndă. Ear in viitor, el

va fi iubit şi adorat de urmașii noştri, ca numele acelui nare Rege, care a fundat puternicul Regat român.
Depunănd la, picioarele Majestăţilor Voastre. din partea țărei intregi

aceste simțiminte

de

recunoștință,

intr'acest mMo-

ment solemn şi sfinţit,t, indeplinesc” o datorie a'noastră a „tur:
tulor,
|
„Să trăiţi mulţi ani spre binele, spre întărirea, spre fericirea,
Regatului Romănesc!
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Să trăiască Majestăţilo Lor !

|
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„Să trăiască Dinastia Romănească !
Să trăiască Romănia !
Se

E
-

„La, 7 ore seara, avură, loc două prănzuri, unul în cuar_tierul regal, și altul la seminar. Aici, unde erau intruniți

mulți dintre miniștrii noștri, și d-nii miniștri plenipoten-

_ ţiari veniţi la serbarea, d-l-D. Sturdza; ridică, după, P. Ss.
8 Episcopul Ghenadie, următorul toast
x

Propun ca să bem in sănătatea d-lor representanţi ai Curţilor străine acreditaţi pe lângă M. S. Regele, şi cari au binevoit, prin: presența d- lor, a mări splendoarea acestei serbări-

Adresându- -se apoi Ja, d-nii miniștri străini, in
franceză, d-l Sturdza, le zise următoar ele:

limba,

ANA asistat, D dor Miniştri, la o mare serbare naţională, la ântăia serbare a, poporului român făcută in pace şi: linișce
perfectă, in conștiința forţei și a posiţiunei ce ocupăm in lu-mea europeană.
Aceasta mă duce cu găndul inapoi
i
la, anul 1856. Poporul
- romăn, pe acele timpuri aproape necunoscut,

fu

intrebat

de

cele şapte mari Puteri ale Europei ce doresce, ce voesce: fapt
-important și unic in istorie. Poporul român. iși arăta nevoile
sale şi ce'i trebue pentru a deveni in Orient un representant
al progresului și al civilisaţiunei acelui Occident, de unde: şi
trăgea, el originele lui seculare. Europa "i dedea, deplină liber: |
-tate de a face precum dorea și precum voia,; şi el se puse la
„ lucru.
Aceasta, era un. mare semn de incredere al Europei civili| sate in puterea, de vieaţă a, neamului romănese. Atunci noi:
-am făcut un mare şi solemn jurământ de a deveni demni de
_ această incredere și a lucra cu putere și devotament la realisarea așteptărilor ce Europa. punea in noi.

Munca noastră a fost bine-cuvântată de Cer in'mod spornic,

| neaşteptat de la suirea, pe Tron a Marelui nostru Rege, care

i 30, a
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prin virtuțile sale; prin energie, prin înţelepciune și printr'o
indeplinire punctuală a inaltelor Sale datorii, ne-a condus la
posițiunea ce avem astăzi.

Stim că multe sunt incă de făcut pănă Să4 ajungem la cultura la. care Occidentul a ajuns -printr'o lucrare neintreruptă
„de mulţi. secoli ; dar avem constiința că ne-am ţinut de jură- mântul dat. - .
Astăzi suntem fericiţi. că aţi - putut fi marturi ai acestei frumoase serbări.
.
Să trăiască D-nii Miniştri “acreditaţi pe lângă M.S. Regele!

“Sâmbătă, 25 Octombre 1886, orele 8 dimineaţa, sa,
făcut la. localul din strada, Ştirbeiu-Vodă No. 37, inaugurarea, deschiderei cursurilor

institutori . din
respectivi

scolei normale

primare.de

Bucuresci, in asistenţa, d-lor profesori.

și “a scolarilor presenţi. Dupe

sfințirea, apei,

d-l ministru al. instrucţiunei publice Și al cultelor, ţinu
„vorbirea, aceasta, :!)

„Domnilor profesori,

a

|

|

O nouă scoală, se deschide, „menită, a da o-nouă impulsiune
şi o nouă desvoltare învățământului public.
Scoala, este un sanctuariu, o biserică, în care toată gândirea,
"trebue să fie purtată, de o conștiință curată și sinceră, in care
„cei ce o conduc și cei ce ascultă trebue” să fie egal insnfleţiţi
“de o singură idee şi de o singură, simţire.

“Şcoala. trebue să fie mai 'nainte de toate un sanctuariu ne-

bănuit de nimeni și iubit de toţi. Pentru aceasta, ea, trebue
să fie oglinda, adevărului și a ordinei, a dreptăţei și a disciplinei.
Ştiinţele sunt basate pe adevăr. şi pe cercatarea lui, Și de
aceea, .și școala, e nedespărţită de adevăr. Numai o espunere
„Clară şi corectă e in stare să coprindă” mintea și inima şi să se
1) Vedi

Monztorul

Oficial No.
3
108,

din 2s Octombrie

1980,
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iin conștiința. noastră, ast- fel ca, să fe uuna. cu noi...

O espunere clară şi corectă este insă și adevărată. : ear 0 ase:
menea. espunere nu poate esista unde adevărul nu a intrat Și

in practica zilnică a vieţei.

-

a

- Omul e o fiinţă care are in toate o construcţiune de o lo:
gică estraodinară.: Neadevărat in ştiinţă şi adevărat in viaţă,
neadevărat in viață, şi adevărat in ştiinţă sunt situaţiuni ce
nu pot să fie. Primul pas spre r&u ca şi esemplul răului sunt
contagioase, şi precum un preot vicios este o monstruositate
de care ori ce om.se infiorează, asemenea şi un invătător,-caie

nu calcă in viaţa sa pe calea adevărului, nu poate să fie un
invăţător bun şi de o influenţă, Pătrundătoare asupra so, |
lor săi.
La ce ar și servi o prelegere bine făcută, dacă, ca rescum- “
pă&rarea, ştiinţei date, se sădeşce in inima, elevului nerespectarea adevărului pe tărâmul practic al vieţei. Mâine ori poimâine
s ştiinţa, va trebui să plătească birul ei neadevărului. _
- De lumina; adevărului ne incăldim noi toţi şi prin umnare

.

și şcoala. Omul cel adevărat e impăcat cu sine şi nu şovăeşce
nici o-dată.
|
Omul. cel adevărat: știe ce vrea, şi unde mnerge : el e tot-d'a“una impăcat cu conştiinţa sa și nu şovăeşce nici o-dată. .
De aceea, in școală trebue să strălucească adevărul la pro-:

_fesori şi la elevi. Nici unii nu trebue să 'și descarce pe alţii
vina minciunei, care e sorgintea tutulor viciilor. Fie-care tre-

bue să urmărească

adevărul,

să 'și impună

adevărul,

să

gândească la el ziua, și noaptea, să nu se depărteze de la, el
un singur minut, şi să cugete necontenit, că cel mai mic ne:
adevăr ce ne esă din gură sau care “și ia trup..in faptele
noastre-nu

se

poate

acoperi,

ci este

inscris

pe pagina

cea,

- neagră a vieţei noastre de acel -care &nsuşi este adevărul şi
„ judecătorul cel drept al. tutulor.
Dacă

aceasta, este așa

pentru

|
ori-ce școală,

cu

atât, mai

mult in școala in care: crese viitorii invățători ai poporului. Ar.
fi cel mai mare păcat ce am putea comite, când in această
școală, prin vorbe sau prin fapte, in espunerea obiectelor ce'

sunt a se invăţa, sau in viaţa, zilnică, nu s'ar răspândi şi nu

38.
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star respecta, cultul şi cunoșcința, adevărului, când incă sar!
„ajunge a se.falsifica, şi a -se rătăci mintea şi inima, tinerilor
:

ce ni sau incredinţat de naţiune intrun mare scop.cultural.

Cultivarea, adevărului insă duce la, practicarea

fără

de care

societatea

omenească

nu

poate

să

dreptăţei,
esiste, căci

simţimântul dreptăţei este care alinează Şi orbirile şi porhirile oamenilor.
Şi unde este dreptatea, mai necesară de cât in școală, unde
o abatere de la ea poate deveni mai uşor germinele unei
cangrene morale ce arde constiințele cele tinere, . fragete și
neotelite incă?
E
E
_ “Dar adevărul nu poate prinde rădăcini acolo: unde nu e
"stabilită ordinea. Pentru şcoală, ordinea e tot atât de nece- sară ca și aerul pentru om. In atmosfera ce se produce de
ordinea, şcolară, invăţătura, și moralitatea, cresc şi se intăresc.:
O şcoală fără ordine este ca, o moară fără apă, a Zis „Amos
Comenius, unul din fondatorii” “științei pedagogice: .
» Precum adevărul trebue să fie in toate; asemenea; ŞI ordinea. Cea mai mică desordine in şcoală, ca şi în viața ome-"
nească este colțul cel mic, de unde se agaţă viţiul ca să se
introducă şi să distrugă cele mai măreţe „concepţiuni. Ordinea incepe de la curăţenia esternă, se intinde asupra, regulei
de păzit in ocupaţiunile noastre de 'toate zilele asupra. mersului intreg al vieței noastre. Ordinea este inima, disciplinei,
căreia fie-care de la mic pănă la mare, de la, copil pănă la bătrân, trebue să se supună, pentru că respectul legei și .supunerea, la lege pentru individi, ca, şi pentru popoare, e singurul:
mijloc de propășire şi de inaintare sigură in cultură,
. Practicarea, adevărului şi a, dreptăţei,: a, ordinei şi a
disci-!

plinei de către profesori, pentru ca, şcolarii să invete a,
iubi
şi a practica, şi ei la rândul lor. aceste virtuţi, aceasta,
este
condițiunea, cea, mai esenţială, a unei “Şcoli, care vrea să fie,
fondată, pe baze solide,
Căci în fine, care e scopul final al școalei de nu a forma,
oameni muncitori şi onești, părinţi de familie, cari să stie să,
își ducă renduiala casei și să își crească copiii, vrednici cetățeni cari să îşi iubească și să îşi respecteze din fundul
înimei -
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cari trăesc şi Suveranul care îi -po-

vătmesce,
”
.
N Pi
Sunt convins, d-lor profesori, că pe Jang ă partea, stiinţifică,
unde veţi căuta, a introduce metoadele de învățământ praeti“cate cu succes in ţările conducătoare a culturei, d-voastră, vă
“veţi da toate silinţele: pentru. ca, să ridicaţi partea, morală a
„ şcoalei

atât

de sus,

ca şi d-voastră

şi şcolari

d-voastră să,

- trăiţi in ea şi prin ea, aflând în şcoală miezul vieţei şi al
acțiunei . dovoastră..
să
Sunt convins că şi d-voastră, şcolarilor, veti căuta, prin
"=

silință

_

neincetată,

prin

o. purtare esemplară,

prin iubirea şi

respectul școalei şi a invăţătorilor voştri, să vă faceţi demni :
"de solicitudinea, ce are pentru.voi M. S. Regele, a căruia ochiu
neadormit veghează, asupra, şcoalei. El stie că şcoala e viitorul
naţiunei şi.că prin ea are să se intărească tot, mai tare: edifi- |
o
ciul ce înţelepciunea şi vitejia sa. a clădit. !
Faceţi cu toţii ca, la incheearea, anului, „această școală, să
fie ca o stea. strălucitoare, la care cu toţii să ne uităm cu drag

Și de care cu toţii să ne incăldim inimele; şi sufletele.
Să trăiască prea iubitul nostri Rege Şi - prea graţioasa,
noastră Regină !
Să prospereze această, şcoală, și poporul român !

Licexil Matei Basarab: din Bucuresti ser ba ini ziua, 16
Noemvre, Duminecă 1886, onomastica patronului său
și a XXVI-a; aniversară a sa. Cu acest prilej d- I ministru

al şcoalelor și -bisericei, respunse ceea, ce urmează la
cuventarea, ţinută, de d-l director al numitului” liceu: 1).
- Donuuule director,
“Domnilor profesori, Dă

|

|
|

a

Serbările scolare sunt; tot. d'a-una un. fapt care . veselesce.
in mile tutulor participanţilor. Ele. sunt serbări culturale, co-'
mune ale acelor cari conduc generaţiuni succesive in desvol- 1) Vezi Monitorul

Oficial No. 159, din 23 Noemvte 1880,

-
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tarea lor şi ale acelor cari se destoltă sub infiuenţa bine-făcătoare a conducătorilor lor.
:
- _ “Repetirea regulată a acestor serbări este un: indeann Și pen: .
“tru unii şi pentru alţii, de a lucra fară incetare la- realisarea

scopului final al scoalei.

E dar bine să ne amintim, cu ocasiunea,_ serhărei de astăzi,
scopul ce işi propune liceul in organismul scolar.
Liceul este fundamentul educaţiunei şi culturei unei naţi"uni, căci liceul, mai ales” și mai inainte de toate, are a forma
bărbaţii, cari sunt măduva, mişcărei intelectuale și morale .a
Statului, şi aceasta, in. toate direcţiunile.
Este dar o eroare capitală de a strîmta acest cerc de acti-

vitate intr'un mod oare-care. E sigur că se micșorează, impor-

tanţa, liceelor, cănd se tinde a face din ele sau scoli unde se
capătă numai o sumă. oare-care de stiință enciclopedică, sau
institute pentru a forma impiegaţi. ai Statului, sau, aşedă- minte a cărora ţel este esamenul, destinat a da un lustru trecător şi inşelător.
”
”
Un loru trebue să stea, intipărit in mintea noastră a tuturora: în liceu intră copii, din liceu es bărbaţi.
Cănd intră scolarul in clasa I liceală, el nu posedă metoda,
de a cugeta, nu are o judecată, formată, nu poate lega cugetarea cu faptele, nu are nici obiceiul de a, lucra, nu e constient
- de datoriele sale şi de insemnătatea, lor, de importanţa vieței.
Simţimintele scolarului nu sunt-incă, clarificate,
.> Cănd esă elevul ca, absolvent din liceu, el cugetă cu maturitate, judecata, lui nu: mai-face sărituri ilogice, faptele
sale
concordă tot-d'a-una cu vorbele. sale, munca, e nedeslipită,
de
fie-care oră a esistenţei sale, datoriile *i sunt clare
şi practicarea lor face basa pe care se inalță toate virtuțile
sale, ear
viaţa, i se presintă ca '0 lucrare neintreruptă - a propriei
sale
pertecţionări și a perfecționărei altora: astfel absolvent
ul li-.
ceal-a, devenit un bărbat stăpăn pe sine, care nu mai
e sclavul placent sau slăbiciunilor sau pasiunilor sale.
In progresele ce scolarul face trecănd din o clasă in
altă,
nu e numai vorba de a sti căte-va rănduri pe de rost,
de a,
avea chiar căte-y-va cunoscinţi și diferite nomenelaturi,
ci mai
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| ales de. a pricepe ceea ce invaţă, de a. avea rostul tutulor lucrurilor ce învaţă, și de a reuni cunoscințele ce, capătă spre
„centrul nostru de acţiune, — care e țelul spre care tindem in timpul traiului nostru pămăntesc, a fi in toată, puterea cuvăntului om bun şi om de bine in cele din lăuntru ale sale cu şi
“în cele din afară.
Pentru a ajunge acest ţel, acţiunea unită a- profesorului şi
a elevilor e necesară. De la, această unire, constant practi-

cată şi mănţinută, depinde
Aci e nodul cestiunei şi
ală a esistenţei “scoalei, ca,
“tutulor şi in toate esemplul

toată conducerea. scoalei.
de aceea e o necesitate primordiconducătorii ei, profesorii, să dea,
celor bune. .
E

Cele bune trebue cerute de la, scolari. Ca să esplice eceea ce
este bun, trebue să fie cine-va convins că e bun, şi mumai cănd singur ai o asemenea, convingere, numai atunci poţi avea,
puterea de a, o da altora. Această putere insă o are numai
acela, care lucrează, in sfera lui cu dragoste pentru bine și cu
entusiasm pentru adevăr, represintat sub forma binelui. Binele
"se impune

numai

prin dragoste,

-şi urmat cu drag.

-

ca pe urmă să

-.

fie priceput

.

Atunci. ideea, şi cunoseința, constiente: prin practica binelui
intră in
i sângele şi oasele şcolarilor, cari se incăldese la. vor„bele pătrundătoare ale. invăţătorilor şi se întăresc la faptele
lor cele virtuoase. -

Muncă constiincioasă şi din ce în
de la .un școlar, o muncă, energică, și
a.munci ast fel, trebue să-i se arăte
„ numai acela poate areta cum trebue
gur ştie a munci.

-,

:

ce mai incordată se cere
neobosită. Ca să inveţe
cumi are să o facă; dar
să,
s muncească, care sin- Ă
:

”

Şcolarul trebue să fie prins din toate
dus pe toate căile spre bine: ca, ast-fel,
ântăi, prin voință mai tărziu, să ajungă
toata ființa sa şi ca să capete singur

părţile de bine, “COnprin deprindere mai
ca binele să pătrundă
cu incetul constiinţa

scopului cultural al liceului. Numai inarmat cu această constiință elevul claselor superioare poate profita de școală, și
va eși din ea un bărbat echilibrat in cugetări, în voinţă şi in

|
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fapte. Atunci el poate intra in
i lupta vieței, sigur de calea ce
are de urmat,
Nu bacalaureatul trecut prin urechile acului poate fi țelul
liceului, mai ales cănd bacalaureatul mai e insoţit cu tot; felul
de obiceiuri rele. Asemenea lucruri trebue să dispară iin scurt
timp din liceele noastre, căci sunt şi o rușine şi o injosire. Bacalaureatul rușinos trebue inlocuit prin un progres regulat
neinduios, vederat, despre a căruia, fiinţă școlarul să fie &nsuşi „convinş.
:
Să nu ne facem itusiuni: E mail incă, ; de „făcut pentru a
| putea zice: în fine ne-au uşedai pe calea cea bună.
|
Sunt incredințat d-le director, că sub conducerea energică
şi serioasă, conştiincioasă și dreaptă a; d-voastră, dragostea,
şcoalei va pătrunde tot mai mult pe” profesori şi pe elevi, și
că! ast-fel scopul liceului va fi urmărit şi de unii şi de alţii
cu entusiasm.

_

“Ţara noastră, e mică și trebue multă energie pentru a.0
mănţine liberă şi independentă, precum am făcut!o; ear ener-:
- gia o au numai acei cetăţeni cari urmăresc cu convingere un.
scop inalt, ideea binelui; numai

acei: cetăţeni, cari

sunt bă

|

„baţi de caracter.
|
Cănd vom fi aședat bine şcoala, vom fi şi corespuns asceptărei M.S. Regelui, ai căruia ochi pătrunqători sunt neincetat
„țintiți asupra culturei şi educaţiunei poporului.
Cat pentru mine D- lor, sunt, fericit că mi-a fost dată de DO
S. Regele, prea” iubitul nostru Suveran, increderea, de a, conduce un.departament din- cele mai grele şi din cele mai im-

portante. Voiu căuta a mă face demn de datoria mea și a mi-o
implini tot-d'a-una către mine și către Rege.
se)
=

In ziua,

de 7 Decembrie 1886, Duminecă,

se inaugura,

localul liceului construit de stat in orașul Brăila, D- Primar al comunei ca, și d-l director al gimnasiul adre-

sară d-lui

Ministru al instrucţiunei

căteo cuvântare.
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| In urmă, a- l Dimitrie Sturdza ținu- discursul ce ur
mează : Do
.

e

z

E

p

--.

Domnule primar,

.

|

Domnilor profesori,
"Ori- -care om. iubitor

II

e

de cultura. naţională

se simte

fericit,

când se află în şcoală, in mijlocul acelora, cari -se ostenesc
- pentru a, răspăndi lumina, în mijlocul acelora
a
cari vin pentru
„ă, fi crescuţi la razele ei.
Causele acestei simţiri de fericire sunt uşor de aflat. Şcoala
este. locul unde cu toţi am invăţat și invăţăm cum trebue or-

ganisată activitatea, vieţei noastre, pentru ca ea să, dea, roade
bune.
.
„Astăzi, la inaugurarea acestui nou edificiu Școlar, doresc
să atrag atenţiunea d-voastre asupra, activităţei școlare.
Pentru ca; munca omenească şă'şi poată ajunge scopul ei

final, ea trebue să fie îndreptată asupra unui obiect şi termni-

nată intr'&nsul ; “această concentrare a muncei esistă, cănd
aleg&ndu-se direcțiunea activităţei noastre, ne ţinem continuu

de dănsa, şi ne-o impunem ca, o datorie de indeplinit:
Sunt, fără indoeală, aceasta, o ştim şi o simţim
„ datorii omenesci, cari se ţin de traiul fie- căruia, fără,

cu toţii,
osebire,

precum datoriile către bine, către familie, către aproapele,
către patrie, către Dumnezeu. Insă şi aceste datorii numai
acela ştie să'şi le indeplinească cu deplinătate, care trăesce
şi lucrează, cu toată inima, in sfera, activităţei ce' și-a, ales.

Firul conducător al vieței nostre sunt datoriile ce le avem,
fie acele ce ne sunt comune

tutulora,

fie acele

ce

fis-care a

luat in deosebi asupra sa, Aceste datorii, fie-care o simte, nu
pot fi conduse de egoism, de o lucrare numai și numai pentru

sine și fără privire către mijlocul căruia aparţinera.
Viaţa noastră aci pe pământ, fiind numai o pregătire pentru 0 viaţă viitoare mai inaltă, ea este necesarmente o muncă

continuă pentru a, ne perfecționa. Perfecţionarea, insă, esclude

1) Vezi Aonitorul Oficial No. 205, din 13 Decembre 1880,

4

-
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de la, sine egoismul. Perfecţiunea merge mână in mână cu da.
-toria, Datoria insă ne ţine necontenit pe calea, cea dreaptă a
adevărului, conducătorul cel mai sigur in toate cele omenesci;
pe cănd egoismul invălue dreapta, judecată și pătrunderea
| minei, dănd nascere celui mai mare viciu omenesc—minciuna—, care numai de căt ne abate de la datorie.
.
Să ne uităm in giurul nostru, la activitatea omului in cele
„* materiale. Numai acela ştie o maestrie bine. care se concentrează intr'&nsa, care ziua, și noaptea, se găndesce cum să facă
mai bine, cum să o: perfecţioneze iin toate modurile. Nu e destul a invăţa o maestrie, ci trebue că să lucreze cinâva sin-.

gur la, ea cu ardoare pentru a produce ceva, bunşi căutat de
alţii din causa bunătăţei. Numai . acela, e maestru -pe calea
cea bună, care se robesce maestriei sale.
Nu distingem chiar noi in viaţa noastră de toate zilele pe
ciobotarul şi pe croitorul cel bun de ciobotarul și de croitorul cel r&u ?
Ă
Dacă insă, această; concentrare a, activităţei

noastre poate

singură da roade pe tărămul materiali, cu căt mai mult este
ea de nevoe pe tărămul științific și moral, unde greutăţile
sunt mult mai mari de iinvins.
|
Nu devine acela un chimist bun, care consideră chimia ca,
o ocupaţiune plăcută, sau de petrecere, care numai din cănd
in cănd dă cu nasul de laboratoriu, fără a, se ţine in curentul
progreselor realisate şi realisabile. Numai acelae chimist bun,
- care cu asiduitate Jacrează iin laboratoriu, studiind şi obser.
vănd, neavând alt gănd de căt cercetările sale „pe cămpul
acestei știinţi.

Nu e insă ușor a lua, această “deprindere. a unei
activităţi

concentrate ; căci viaţa

munci şi

omenească e variată,

dis-

“ stracţiunile lumei - sunt mari și atrăgătoare. Se mai adaugă, şi
un semn caracteristic a imperfecţiunei omenesci — lăcomia—
care toate vrea să le imbrăţișeze. Omul prea, des uită că viaţa
lui de aci e trecătoare şi scurtă, şi că prin urmare el nu are
" indestul timp ca să, cuprindă toate.
:
|
Esistă in adevăr geniuri mari, cari din timp în timp con-"
centrează in sine o intindere mai mare. de cunoşcințe omepi
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neşti, ca, şi cum provedinţa "i ar trimite pentru ca să răspăndească, ințr'un moment dat, o lumină. mai
1
vie pe calea, activitătei noastre,
Dar chiar acele geniuri au o viaţă concentrată in
i sfera activităței lor, care şi ea nu se abate in dreapta sau in stăngă,.

Un Alexandru Humboldt, de esemplu, a cuprins toate ştiin“tele naturale depuind vastele sale cunoşcinți in acea, nemuritoare

carte, pe

care

a; intitulat'o

Cosmos

-

; dar în aceasta, a,

fost concentrată activitatea vieței sale. El nu s'a, amestecat
in musică, sau în pictură, in medicină sau in-afacerile Statului.
“Cere de activitate limitat, determinat,
rilor in acest cerc:— eată linia de

concentrarea, pute-

purtare in

munca, vieţei

noastre.
|
Nu esistă muncă în adevăr producătoare, unde acest principiu nu e aplicabil și unde nu este de nevoe a se aplica.
Să vedem cum stă dânsul in școală.
Şi in şcoală activitatea trebue să fie concentrată, atăt, din
partea, profesorilor, căt şi din partea elevilor. |
Viaţa, amăndurora, trebue să fie în şcoală, prin școală, şi
pentru școală. Deosebire esistă numai intru aceasta, —că.

pentru elev viaţa

şcolară

este

numai o fasă, trecătoare pen-

tru a invăţa cum. să trăească. cum
vieţei lui; ear pentru profesor

să muncească in restul

e țelul

chiar

a intregei

lui .

vieţi, cu scop de ainvăţa, şi pe alţii ceea-ce el practică zilnic;
E un adevăr elementâr, că numai acel profesor e un bun

profesor, care face din şcoală prima și ultima sa ocupaţiune,
- care in şcoală își concentrează toată activitatea

sa.

Un bun

profesor nici nu are timp de dat altor ocupaţiuni, atăt este |
el absorbit de marea, și insemnata-sa, datorie.
„Un bun profesor își prepară mai ântăi zilnic materia, de
predat, pentru a o poseda, singur in modul cel mai perfect.
Dar nu e de ajuns atăt. E îşi prepară materia, in vederea, elevilor săi, și pentru aceasta el caută să cunoască aptitudinile
lor; gradul de inaintare a fie-căruia dintre d&nşii, căci ţinta,

lui este ca, să, inainteze fie-care din

elevii

ce'i sunt incredi:

“taţi; imboldind -pe cei mai puţin silitori, desvoltănd mintea,

celor mai inapoiaţi, ostenindu-se a fi inţeles de cei dotați de

7
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natură cu mai puţină inteligență. Cu drept cuvânt se zice
chiar, că profesorul e mai mult ' pentr au acești din urmă, de
căt pentru elevii cniți la, minte și încordaţi la invățătură.
Să ne inchipuim numai un moment această activitate a
unui profesor, esercitată

-

iin mod corect şi conştiincios. in cer-

„cul ştiinţei ce el posedă și al şcoalei căria, apărţine, “Şi ușor
vom înţelege, câtă muncă, câte silinţi trebue. să fie aci des-

voltate..

-

Să mai adăogăm iincă, că, pentru a putea da elevilor o invățătură solidă, aceasta trebue să meargă mână in mână cu .
educaţiunea, lor. Căt devotament trebue să pună atunci pro- fesorul la disposiţiunea, şcoalei ! fiind-că nu e destul să desvoltăm mintea, elevilor, ci. trebue să. facem ca şi inima să nu
rămâe indărăt.
- Atunci însă, un alt rând de datorii se bresintă profesorului,
— studiul naturei omenesci :şi a desvoltărei_ ei, studiul caracterului fie-căruia, din elevii sei. Dar „pentru ca cunoscinţele
sale in această privire să, fie reale, profesorul trebue: să se
studieze pe sine Ensuși, să 'şi indrepteze propriele sale greşeli.
imperfecţiunile sale ; căci numai. atunci el se va, bucura de .
„autoritate şi va, avea, priceperea de a indrepta greșalele şi -

împerfecţiunile elevilor şti. :

Vă las să judecaţi, unde mai rămâne, cănd punem toate.
„aceste la, un loc, unde mai rămâne unui profesor timp de
prisos. Din contra, pentru a, coprinide intreaga, sa, datorie,
viaţa,
“Tuie cu devăvărșire absorbită in şcoală, și de școală. Atunci
însă, cănd așa e, acţiunea lui. devine puternică şi el capătă
in
mănuirea trebilor școlare o virtuositate, dinaintea, cărora
dificultăţile dispar şi reuşita, complectă devine o certitudine.
Intr'un cuvânt, un profesor bun. se identifică, cu
şcoala. El

"nsuși e şcoala, Astfel el devine esemplul viu al vieței
şcolare

. care ast-fel aședată şi regulată, formează şi viaţa,
elevilor.
Pentru elevi, şcoala trebue să fie alfa, şi omega al.
traiului
lor. Numai cănd. elevii vor fi, din zori de ziuă și pănă
dincolo
de apusul soarelui; cu găndul pironiţi la datoriile lor
şcolare,
numai cănd elevii sunt cu totul absorbiți de viaţa
şcolară,
adică de învățătură Și de perfecţionarea lor morală
; „numai
.

|
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pe o cale bună, la capătul 'căria ei ,

devin bărbaţi probi și conştiincioşi, cetăţeni buni și laborioși.
“Nu pot indestul repeţi un lucru: nu esaminile, nu punctele
, căpătate la esamen sunt, țelul, la cari şcolarii trebue să tindă,.
“ci.

o cultură generală. solidă,

ce nu se

poate

căpăta, de căt

mistuind şi reproducând in sine cele invăţate, indreptând vi“ciile şi obiceiurile. cele rele..
Omul vicios nu poate fun om în adevăr bun și învăţat.
Cel' mai mare şi mai ruşinos viciu e minciuna. Cine insă
de mic se învaţă cu minciuna, acela, işi face din ea un obiceiu
nedespărțit de traiul de toate zilele. Cine minte o dată, minte
de ducă ori. Cine minte de ducă, ori, minte de mai multe ori. |
Cine minte in cele mici, ușor se deprinde a, minţi in cele mari.
Ear din traiul zilnic cu lesnire minciuna, trece în ştiinţă — și
face, ca atunci, cănd am uitat sau cănd nu ştim ceva, inlocuim
lacuna prin o inesactitate constientă, care nu
căt minciuna însăşi.

e alt ceva, de
-

Cănd elevii, conduşi bine de profesori, vor face din şcoală
- unicul centru al activităţei lor, atunci ei se vor deprinde |
pentru intreaga, lor viaţă, aşi concentra, munca, în indeplinirea, datoriilor, ce fie-care trebue să ia asupră'şi ; căci nu e om
„pe lume, care poate inlătura, de la, dănsul datoriile posiţiunei
sale. Vai de acela, care nu le simte şi nu le iubeşce ! El e ca
un pom uscat, fără frunze, fără, flori, fără roade: .
Această concentrare a activităţei profesorilor şi a şcolarilor în școală, nu numai că produce roadele sale cele- bune, dar”
ea e singură in stare, prin resultatele dobăndite, să creeze in .
şcoală acea, bucurie sufletească, care se resfrănge asupra pro:
fesorilor iin simţiminte de recunoscinţă ale elevilor lor, asupra școlarilor iin 0 impulsiune puternică in sfera, vieţei morale,
căpătată iîn tinereţe şi menținută pănă, in bătrăneţe. : |
Atunci, cănd şcoala: Ja noi va, fi pusă, pe acest picior, toate
relele, pe cari astăzi le deplăngem, vor dispare din şcoală.
Să intre dar fie-care in noul edificiu, cu gănd bun şi cu -

măna, pe inimă, ca ast-fel in curănd să inregistreze națiunea
întreagă o indreptare serioasă, 0 propăşire reală iin şcoală.
7
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La noi, in Regatul nostru, lucrul e -mai uşor de căt in multe
alte locuri : căci” esemplul îl avem dat de sus.
|
Intreaga activitate a vieţei reducându-se la o formulă foarte

simplă — la, acea, că fie-care în tot timpul și în toată ora, să
își indeplinească pe deplin toate datoriile sale — noi nui
avem de căt să ne indreptăm ochii spre Regele nostru şi spre
Regina noastră, cari, continuu şi necurmat, cu iubire şi cu
zel, nu se găndesc la alta, de căt a lucra şi a făptui pentru
binele şi fericirea patriei, concentrănd în adevăr in această
muncă intreaga “activitate a vieței lor. Nu avem, de căt fiecare dintre noi, să ne dăm osteneala ca să: 1 imităm.
E șigur, că atunci, cănd profesorii vor face, în cercul lor
de datorii, aceea-ce Regele. și -Regina fac și indeplinesc in al
Lor, ei vor fi „profesori perfecţi Şi vor isbuti să facă și școlari
buni.
i
Urez acestei şcoli prosperitate ;şi Mers bun. Urez ca şcolari,
eşiţi din .ea,. să fie șpre laudă acestui gimnasiu, al căruia:
nume tot-d'a-una să crească şi să se întărească.

Far noi cu toţii să lucrăm fără incetare intrun: singur
gând și intro singură cugetare -pentru intărirea și propăşirea,
Romăniei, inălțănd rugile noastre către Părintele Ceresc pentru sănătatea şi gloria prea iubiţilor noștri Suverani..

Să trăiască, Regele Carol !
Să trăiască Regina Elisaveta!

Luni, în 16 Februarie, la ora 1 dupe amiază, d. Sturdza, "a instalat pe domnișioara, Felicia, Racoviţă, ca, directrice
a Asilului Elena Doamnă.
Intreg personalul Asilului precum ȘI elevele acestui
institut erau intruniți in sala. cea mare, cănd d. Dimi-.
trie Sturdza introduse pe noua

directrice, «căria îi adresă,

următoarele cuvinte: 1

|

1) Vedi Monitorul - Oficial No. 253, din 17 Februarie 1537.
,
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“Doamna mea,

Aţi bine-voit a asculta, de insistința Majestăţei Sale Reginei
„și waţi decis a părăsi liniscea d-vooastră, pentru a primi sarcina .
laborioasă de a conduce acest institut. 2
Ensăşi această, decisiune a d-voastră formează pentru Asil
0 situaţiune nouă, carei asigură, eşirea, din starea, „caotică în
care se află astăzi şi intrareai între organisare sistematică

cu teluri bine definite.
Sunt convins că măsurile ce am -luat pentru restabilirea
disciplinei institutului, prin depărtarea elementelor principale
de desordine, introducerea, imediată a, unui regulament de
ordine și de disciplină şcolară, stabilirea, unei programe de

studiu bine chibzuită, şi, în. fine autoritatea d-voastre, vor
„reda Asilului renumele cel avea şi pe care, o spun cu durere, .
era în ajun de al perde.
:
|
Pentru

a conduce o şcoală. trebue multă,

MUNCĂ ; însă

ea

este uşoară pentru acela care e pătruns de mărimea datoriei

ce ia, asupră/şi şi care singur stă în fie-care moment esemplu
neclintit de virtute, de datorie, de constiinţă, de adevăr, de
ordine, Atunci conducătorul scoalei e ca un far, a căruia lumină,
e continuu aprinsă, spre a arsta tutulor calea, întărind pe
cei buni. in mersul lor pe calea: cea dreaptă, ajutând pe cei.
slabi să nu alunece pe cărările intunecoase.
|
Nu pot dar de cât-a felicita Asilul de decisiunea d- voastră
şi sperez că de la mic pănă la mare vor inţelege şi vor pricepe, că in acest moment solemn Asilul a căpătat - o mamă
duioasă, dar tot-odată 0 mamă, care ştie, că precum părinţii
cei buni au

cea mai mare

bucurie sufletească

de a vedea pe

copiii lor crescând, cum zice Evangelia, in frica, lui Dumnezeu
și in ințelepeiune, asemenea preocuparea lor constantă, este
de aii feri de tot luciul rău.
Personalul didactic al școalei trebue să, seso pătrundă de un
adevăr foarte simplu, dar care este fundamentul pe care se

ridică şcoala : că 6l nu este un scop, ci instrumentul pentru a.
„ajunge

la scop, că el este pentru şcoalăşi nu şcoala pentru
4

i

so.
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a.

dânsul, in fine că in școală elevii au dreptul la, devotamentul

cel mai
lor.

nemărginit
|

al personalului
o

didactic pentru
a

viitorul
|

Personalul pedagogic al şcoalei are misiunea cea măi deli-

cată, căci eltrebue prin purtarea
lui corectă intru toate, corectă
in tot momentul, să dea, cel ăntăiu esemplul viu a toată r&n-

dueala şi purtarea, cea bună. Dacă

un

om onest nu trebue

să schioapete: nici odată in viaţa lui - spre un lucru

rău, -cu

atât mai puţin trebue să schioapete acela,pe care cel mai mic

-. Şi cel mai fraget, se silesce a/l imita. Ântâia, datorie a unui om.

cult, cu simţiminte religioase şi morale este de ași infrânge intr'ensul tot ce este rău: aceasta este o condiţie sine qua non *

pentru acei cari suntintr'un contact, zilnic şi de fie-care oră
„cu copiii,
ca, crescători ai lor. Viaţa trebue să le fie ca un
cristal, in care nu

se află nici

cea

mai

mică pată. .

|

Un lucru primordial cer de la d-voastră, ca, să vă concen:

traţi silințile

intrun.

devotament “Comun,

într'o

inţelegere

frăţească pentru prosperitatea, acestui institut. Impărecherile,

urele, discordiile,

trebue să dispară

cu desăvărşire,

„Sterul este hotărit, ca pe cât îşi va pune

şi 'mini-

toată silinţa dea

da Asilului tot ce'i trebue in privirea, morală şi materială

asemenea,

să fie de

cea: mai

mare
' energie

relele obiceiuri din această şcoală. :

pentru

a

|

E

stârpi

-.

Fac atent la, aceasta și pe personalul administrativ intreg;
Ministerul nu'va cruța pe nici unul, ori care îi ar fi posiţiunea

şi vechimea, care va fi causă de desordine-şi de scândal. Să

fie odată, pentru tot-d'a-una, bine stiut de toți, — că, nimeni
din cei cari locuesc
in Asil, nu au drept de a face din locu:
"inţa lor aci un loc de petrecere—că nimeni
din câţi locuesc :
in Asil nu au dreptul a nesototi. ordinea, severă,
care trebue .

să domnească in ori ce şcoală, care merită, acest
nume, —
că, nimeni din câţi locuesc în Asil nu aw dreptul
de a dâveni

„ instrumentele unei rele deprinderi oare-cari,
căci o rea deprin- . .
„dere, cât de mică și neinseninată la inceput,
este sorgintea, -.
celor mai mari desordine. viitoare: |
a
e

Daca insă personalul didactic și pedagogic al Asilului, dacă
.

personalul administratival Asilului: au ași
indeplini

cu toţii -
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îndatoririle lor către şcoală: elevele sitului şii ela au mari și
insemnate datorii.
Ă
Să. nu 'şi inchipuească nici una din eleve, că ele, intrate |
odată, in Asil, au drepturi şi nu au datorii. Mai ăntăiu de toate trebue să spun elevelor, că omul să nasce în lume cu datorii şi că, acestea, '] urmăresc pănă in mormânt. Drepturile
esistă numai pentru acela, care își: cunoasce,

care își păzesce,

- care 'şi face datoriile. Datoriile elevelor unei şcoale sunt foarte
simple — să înveţe şi să se poarte bine; Cine nu invaţă şi cine
nu se poartă, bine în şcoală, nu numai nu merită a- şădea, in
| şcoală, dar nu trebue să mai facă parte din şcoală, pentru că
|
” împedică pe cei-l-alţi şcolari în mersul lor sănătos şi drept. „ Aşa, dar.elevele Asilului vor ști că ministerul va, elimina, din
“acest institut fără cruțare pe toate elevele, cari nu invață și
cari se poartă rău. Cine nu va, păzi rândueala școalei, cine nu
se va sili a, trece din o clasă in alta, acea; elevă va, fi depărtată din Asil şi trimisă sau la, părinti și rudele ei, sau la.
mănăstire. Nu s'a, clădit acest Asil cu atăta, cheltuială, nu au
lucrat la ridicarea lui inimi pioase şi generoase, pentru ca să
facem din el un adăpost al leneviei şi al trândăviei. Prin
"urmare elevele trebue să se pue pe muncă și pe învățătură.
Dar aceasta nu este suficient. Elevele Asilului trebue să fie
supuse rânduelei celei bune, —. fi-va, ea, scrisă sau mu. Rân.
dueala, cea,

bună este

sădită in inima,

fie-cărui om.

Să.nu

minţi și să nu furi sunt porunci dumnezsesci. Așa, dar să se
ştie de „către toate elevele, că, minciuna, va fi -urmărită, de
aproape, pentru-că ea este cel mai mare 'viciu ce se poate
lega: de un om, și pentru-că din. minciună izvoresce tot răul. Să vă deprindeţi: cu adevărul, căci cine spune numai adevărul
şi făptuesce numai

dupe adăver,

acela

poate păşi- Gu fruntea,

“senină și ridicată, fără frică, în mijlocul lumei intregi. Să, fiţi
ascultătoare şi supuse învăţătorilor voştri şi celor ce caută,
„de voi; căci numai ast-fel puteţi să le: ar&taţi recunoscinţa..
pentru” munca și silința, ce ei pun intru a vă cresce și a vă
cultiva. Să ţineţi. de rândueala școalei: ca, de-un laeru sfânt;
căci numai omul cu răndueală, scapă in lume de necazuri, ear
răn dueala, se invață numai din copilărie. .
.

şa

|
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ea ear
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Doamna înec,

.

a

o.

Intraţi intr'o casă de care vă leagă suvenire scumpe.
Intraţi intrun înstituit, asupra căruia, stă ochiul neadormit
al unei Regine, care, ca Regină şi ca. femee, este „fala ţărei

noastre. Aţi ax
avut. dovedi” în” 71815 3 aceste

grele chiar,

prin.

care a trecut” Asilul, cu cătă, iubire, cu cătă căldură Ea a,
imbrăţişat acest institut, Aceasta va şi decis a.vă pune in
capul lui.
Dumnezeu

să vă ajute şi să vE intărească ! Dar noi.

cu toţii

vă mulțămim pentru” sacrificiul ce faceţi binelui public, şi care
„va rămăne ca un esemplu demn de imitat pentru ţara in-

neagă.

a

La, 23 Aprilie: 1887, Joi sa, <fnţit Mitropolia, de Tași,
care incepută, de -Mitropolitul Veniamin sta de mult

_nesfârșită,. AM. S. Regele Carol-I ținu o inimoasă, cuvăntare, in care vorbind și de intemeerea, unirei neamului.
nostru, de neatărnarea, Regatului, Romăniei termină,
astfel :
i
„Ca peo comoară, neperitoaze trebue să, păstrăm. Ace-.
„ste mari izbănzi, dobăndite prin prudenţă
și jertfe, prin
„vitejia armatei, fiind-că, ele sunt reazimul nostru cel
„mai puternic in imprejurări grel6, moștenirea, cea, mai o
„precioasă pentru generaţiunile viitoare.
„Cerul, care a luat iubita noastră ţară, su Inaltul. |
„Său scut, va, bine-cuvănta, opera Noastră și va, asculta, |
„rugele Noastre, cari le indreptăm
neincetat și Regina

„Și Bu, către a-Tot- Puternicul pentru fericirea, dragului
„nostru popor“.

E

Această, cuvântare a fost des intrer uptă, de entusiastele aclamări ale celor de-faţă.

|
.
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Dupe aceasta, D. Dimitrie Sturdza, ministrul cultelor
si al instrucţiunei publice, s'a adresat către M. S, Regele
cu urmăţoarele cuvinte : D
Sire,
“Se implinesc 30 de ani, de cănd Românii de dincoace şi
de dincolo de Milcov sau ridicat, ca un singur-om, ca să răpundă la intrebarea, ce le adresa Europa, ce treți? Toată suflarea, romăneescă inţelesese atunci că măna, provedenţei este

întinsă peste acest pământ şi un freamăt coprinse intreg
poporul de la o margine a ţărei pănă la cea-altă. Se părea că,
“ umbrele: marelui impărat Traian și a tutulor eroilor. cari zu - - |
lucraţ și s'au jertfit pentru neamul romănesc, apăruse printre

noi spre a ne imbărbăta la fapte noui și mari.
Neted şi limpede, clar şi categoric fu răspunsul ce am dat:
Europei, cănd îîi am spus ce suntem, ce am suferit şi ce vrem. Acel răspuns era, eşit din rostul unei origini nobile şi puternice, era espresiunea voinței unei naţiuni vii, hotărită de a
pune in lucrare aceca-ce voia.
Atunci şi credința depusă in luptele ce se desfășura ishu.
tiră mai presus de: aşteptările tutulor. Bine-cuv&ntarea, Ceului s'a, revărsat peste noi și e providenţial că serbăm astădi indeplinirea a trei decenii al memorabilului an 1857
“prin imne de recunoscinţă, inăltate către .a-Tot Puterui:

cul Dumnezeu, la, sfințirea acestei măreţe. catredale a, vechei
şi venerabilei Mitropolii a Moldovei, că serbăm această ani„versare a renascerei neamului nostru in această; veche cetate
carea luptat; ca conducătoare a tutulor, cu un patriotism
admirabil şi cu o abnegaţiune rară pentru realisarea, visului
de aur al multor şi multor generaţiuni.

Incongiurat de popor şi de armată aţi venit, Sire, ca in
timpurile de glorie şi de mărire a Patriei, ca, să daţi multumită Cerului că ne-a perotit miraculos prin. grelele incercări
ce am străbătut, că ne-a ridicat sus, că ne-a constituit puter-

:) Vegi Afonitorul Oficial No. 21 din 23 Aprilie 1887.

si
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nic şi că ne-a, ajutat să ridicăm. această măreaţă biserică,
i fundată de piosul Mitropolit Veniamin, al căruia, nume se
pronunţă și astăzi pretutindenea cu iubire şi veneraţiune.
.
Jumătate de secol au stat ruinele ei dinaintea, noastră, ca:
„semne ale neputinței in care trăiam, căci nu simţiam iin noi:
puterea, de a termina, clădirea, incepută, Ceea-ce era insă cu
neputinţă inainte ca Majestatea, Voastră să, inalţe, falnic stea" gul Regatului Romăn, a fost uşor dupe ce ne-ai condus cu in- țelepciune şi virtute, cu vitejie și prevedere, ca, să ştim, să
vedem și să pipăim că Romănia, in fine ne aparține nouă și
utmaşilor noştri, că sântem

în stare,

cănd

pericolul. va, sosi,

să o apărăm cu pepturile şi cu inimile noastre.
Sire,

|

Credincioşi i suntem, căci ai avut și ai mare credință
“în noi. Credincioși 'Ți suntem căci ţii in mănăi inimoasă, dra-.
pelul onoarei şi al viitorului Patriei. .
Mulţumind a-Tot- Puternicului că a, inălţat şi a intărit ţara,
aceasta, ridicăm cu toţii rugi ferbinţi spre Cer, ca. să ocrotească şi să, întărească pe " Majestatea, Voastră, piosul, inţe=
“leptul şi viteazul nostru Rege, pe buna și virtuoasa, blănda,
Și geniala noastră, Regină. și pe Dinastia fundată de Majestatea Voastră.
„Lrăească M. M. L, L, Regele Şi Regina !
„Lrăească Romănia!“
E

Comuna Buzău a, pus in esecutare, in anul 1887

clă-

direa a două, localuri de 'școale. primare. "Localul din

“culoarea, de

Negru

este destinat „pentru . o școală,

de

băeţi și de fete, fie-care cu căte 4 clase, acel din. cu-!

loarea, de Galben pentru o școală, de băeţi de 4 clase.
“ Solemnitatea, punerei temeliilor acestor două școli a

„fost unită cu

aceea, a, distribuțiunei premiilor pentru

ziua de Duminică,

28 Iunie. Amă&ndouă, au

fost” preșe-

-
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- zutede d-l D. A. Sturdza insoțit de d-l Sp. C. Haret, se“cretarul general al ministerului instrucției și cultelor.

P. S. S. Episcopul Inocentie de Buzău, asistat de mai
mulţi preoţi, oficiă, serviciul religios Și -dete: bine- cuvăn-.

tarea, obicinuită.
„După

ce se făcu

stopirea, cu apă

sfinţită, D. „Nae .

Ionescu directorul școalei de băeţi No. 1, rosti un disCurs la, care d-l ministru Sturdza, respunse prin urmă|
toarele cuvinte :-1)
Prea sfinte părinte,
Domnilor,
„ Fundarea, de şcoli noi este o dovadă, a rîvnei , cetăţenilor
pentru progresul culturei poporului. Această rîvnă este un
semn

netăgăduit de vitalitate, căci cine fuge de intuneric

şi

_năzmesce la lumină, acela, intră în viaţă,
_“. Imainte, şi aceasta nu cu mulţi ani, puţine şcoli erau presărate in ţară şi acelea, aveau o instalaţiune cu totul improprie, atăt din punctul de privire igienice, căt şi din acel didactic. Astăzi aspectul lucrurilor s'a schimbat cu desăvărşire.
Este un semn al erei celei nouă, în care am intrat cu atăta,
vioiciune, că primăriile oraşelor Sau unit cu statul, pentru ca,
"in fie-care oraş şcoala, să fie clădirea cea mai principală, clădire
indestulătoare: ca, spaţiu pentru numirea. ei, clădire sănătoasă

şi bine dotată.
Astăzi se aşeadă in Buzău piatra, fundamentală la două
şcoli primare. Peste puţin se va ridica, tot; aci frumoasa, clădire a gimnasiului acestui oraş, cars lucrează atăt, de mult şi
cu atăta, vigoare pentru prosperitatea sa,

Dorinţa febrilă, de acum căţi-va ani, de a intinde căile fe- rate in văile cele mai depărtate, se transportă acum asupra,
şcoalelor şi numai “Statul in puţini ani va ridica, edifici de
şeoli secundare şi superioare de o valoare de peste donă-zeci |
» Vegi Monitorul oficial No.

8i, din 14 Julie 1887. --
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de milioane. E cert, că puţin vă trece şi școalele noastre, ca,
clădiri și instalări, vor presinta un aspect demn de progresele,
săverşite de naţiune și de situaţiunea inălțată a Regatului.
Dar nu e de ajuns, ca să clădim școale și-să le dotăm cu

materialul

didactic necesar. In aceste edificii trebue să in-

troducem o viaţă, corespundătoare cu scopul care le-a ridicat.
Această, viaţă o dă şcoalei numai corpul didactic.
Fie-care şcoală, a cărui edificiu : se reinoesce, sau se clă„desce din nou, este un apel călduros şi inimos făcut intregu- :
lui corp didactic al țărei, ca să 'şi indoească. silințele şi zelul .
pentru ca școalele noastre să ajungă, in fine, a se putea pune
alăturea, cu școalele naţiunilor occidentale și să facă să dis“pară convicțiunea superiorităței

străinătățoi

asupra noastră. .

Pentru ca, corpul didactic să fie insă Ia, înălţimea, datoriilor
sale, e de nevoe mai întăi: şi: mai inainte de toate, ca el să
fie intreg şi deplin devotat acestor datorii. El ântăi trebue
să dea inaintea, tuturor. esemplul unei vieți muncitoare, vîrtoase, disciplinate, supusă legilor. E] trebue să fie inaintemergătorul pe calea, perfecţionăirei morale şi profesionale,
Riîvna lui trebue să fie la inăltimea, datoriilor sale. El trebue
să dovedească zilnic devotamentul său cătră şcoală și această
dovadă o va, da, numai atunci, cănd el cel ăntăiu va face să
se simţească, că' nu şcoala e. făcută, pentru dânsul, ci el - pentru școală,
Atunci se va, nasce acel spirit în şcoală, care de la profesori se intinde asupra şcolarilor, acel spirit care'i conduce pe
- amăndoi a, trăi in școală și pentru şcoală, acel' spirit care
e conştient că pe școală se reazămă, viitorul naţiunei. Atunci
corpul didactic nu va, mai căuta, să 'și apere neimplinirea datoriilor funcţiunei sale, -puindu-se la adăpostul unor inchi-""
puite privilegii, care "i dau putinţa de a nu fi atins, cănd el
„este în răscoală cu datoriile școlare. Nici -unul nu va mai
căuta, acest refugiu pecatorum, pentru ca conștiința corpului didactic va fi aceeaşi ca și a cetățenilor, de a scăpa de un

membru netrebuincios sau nedemn.
Un membru al corpului didactic, care nu incetează a studia,
acela, ușor face să se nască, iubirea de invăţătură, intre: $CO-
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lării săi; acela, care studiează necontenit cum să conducă mai :

bine pe şcolarii si, acela nu caută in afară de lege sau în
legi escepţionale pârghia activităței sale; acela; care în I6gile morale și in legile societăţei in câre trăesce, caută să fie
un esemplu tutulor, introduce prin şcoală în corpul social un
mers constant, sigur, plin de demnitate şi conştient de un
_resultat final bun. Cel mai măreț resultat al muncci corpului
didactic nu poate fi, de căt a şti in mod cert, prin conştiinţa,
"ceare poporul. despre aceasta, că din măinele lui esă cetăţeni |
oneşti, probi, virtoşi, disciplinaţi, iubitori de patrie, căci prin
aceasta, el ştie, :că a lucrat pentru a întări şi a asicura viito.
rul țărei -şi al națiunei.

Să aşedăm dar astăzi. aceste două petre, intrun gând şi
into cugetare, ca profesorii acestor două şcoli să le dea viaţa
prin muncă şi silinţă, prin probitate şi virtute, prin neoboseală .. în indeplinirea, indatoririlor lor, prin supunere la legile ţărei,
„prin respectul autorităţei, prin iubire şi devotament nemărgi-. .|

nit cățre marele nostru-Domn şi Rege Carol Î, care, de la inălţimea pe. care stă,

str&lucesce dimpreună

cu buna,

noastră

Doamnă și Regină Elisaveta, prin toate virtuțile, care inalţă, ”
Ă

şi intăresc un „POpor.

Serbarea distribuţiunei premiilor in Buzău a avut loc in sala teatrului.
Pentru prima oară această solemnitate se făcu sub

“ preşedinţa ministrului
_blice..

La

ora 11, a

cultelor și al instrucțiunei pu
5

ministru Sturdza, p. Ş. Episcop, d-l

Haret, directorul general al ministerului și d-l prefect; so“siră in sala distribuirei. premiilor, unde fură intâmpinaţi

de d-l primar și d-nii profesori. Solemnitaitea, fu deschisă,
prin două, imne esecutate: unul: de slevii gimnasiului
și de orchestră. și al doilea, de corul seminariștilor.

|

Ear la discursul. d-lui Iorgulescu directorul gimna. -

|
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siului de Buzău d-l rhinistru respunse in termenii urmă„tori:
ID
a
" Dowmule director,

“ Domnălor profesori,

|

-. Sunt fericit că pot astăzi lua parte in Buzău la, două solem-

niteţi școlare, la punerea, fundamentului a două școli primare -

şi la, distribuirea prerhiilor.

-

-

a

“ Acâastă din urmă serbare ar trebui să se numească, serbă-

toarea părinților.
i
a
Școlarii de ori-ce vărstă au o datorie :mnare, aceea.de a in-

văţa, Cine 'şi indeplinesce

datoria, aceluia. nu i se datoresce

veri-o mulțumire din partea obștei cetăţenilor.
Incă mai pu-

- țin acelora li se datoresce o mulțumire “care trebue incă să se ” esercite intru a, 'și face pe deplin datoria.
.
Distribuirea, premiilor este serbătoarea părinţilor, căci e ziua,
anului în cari ei vin intrun contact direct cu şcolarii, ziua, in
cari ei îşi pot da socoteală de mersul desvoltărei. copiilor lor,
ziua, în care ei se pot bucura de progresul făcut de dânșii.
Pentru elevi premiile trebue să rămână, in viață o adu-

cere

aminte

plăcută a activităţei

lor şcolare,

o. adiucere

aminte precioasă că, 'și au indeplinit conştiincios datoria,
o „aducere aminte dulce că au făcut părinților o bucurie.

„Nu toţi elevii pot căpăta un premiu, fiind-că el se dă nu-

_mai la 3 școlari din fie-care clasă; dar în puterea, elevilor
stă

„dea, căpăta, toţi note bune. Și aceasta, este lucrul principal
,
„ datoria cea mai mare in anii tinereței, datorie către
părinți, *

cari 'şi dau osteneală, şi fac sacrificii ca copiii lor să

oameni vrednici, datorie

devie

către inv&ţători cari își dau: toată

silinţa a pune pe elevi pe calea, cea, bună in invăţătură
şi in
purtare, datorie către Patrie care intreţine şcoalele
cu multă
cheltueală făcută, de mic şi de mare, de bogaţi şi
de săraci.

Școlarii pot să capete toţi note bune și să nu română nici

unul rușinat inapoi. Pentru aceasta, ci trebue
obicinuească la, căte va, lucruri.
a

numai

să se 35

Ei trebue să meargă regulat la şcoală, căci cine perde
o oră

„de școală, își perde răndulşi îşi perde 'rostul
şi inţelegerea,

|
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Jectiuniilor, lăsănă a zice că negiigența «e o mare ruşine pentru |
ori-cine, tînăr ori bătrân.
.
Ei trebue să se poarte. bine in şcoală, şi . afară din şcoală, |
căci purtarea, cea, rea, întunecă știința, noastră şi o face adese
de prisos.
îi
- Ei trebue in şcoală să fie cu mare atenţiune la, Jeoţiuiile «ce
li se dau, să 'cauțe să, le priceapă şi să, 'şi-le, intipărească bine,
in mintea, lor, căci. ei merg la școală pentru a, se lumina, nu
-

_pentru-a rămănea. in întuneric.:
Regularitatea,. buna purtare, atenţiunea,

urmărite

cu har-

nicie şi cu tragere de inimă, duc la, note bune. Nu e dar greu
a, trece clasa, şi acel şcolar care urmăresce calea indicată, nu
poate rtmâne nici repetent, nici corigent.
Notele căpătate insă trebue; să fie espresiunea, adevărului,
căci la ce ar servi note bune pentru

o realitate rea. Daca

un

elev nu a mers regulat la şcoală, sa purtat rău, n'a fost cu
atenţiune la, datoria, lui scolâră, la, ce ti-ar servi pe hărtie o.
notă ce nu ar merita ? Sti-va, pricepe-va, el ceea, ce nu ştie,
- ceeace nu a priceput, ceea, ce nu a învăţat? E dar nu numai
în sine rău, dar e rău ca, calcul de a alerga, fie părinţi, fie şcolari după note nemeritate. Înșelăm pe lume, dar e mai rău că
ne inșelăm pe noi ânşi-ns căci ca să nu ştii „nimica, nu ai
nevoe de note şcolare.
- Obiceiul notelor nemeritate e incă mult, respândit la noi,
dar sper .că va, inceta, căci e ruşine şi nedemn de progresele
ce a făcut ţara: EI face adesea de stă-cine-va la, indoeală daca,
acele progrese vor remăne asigurate. Trebue deci ca toţi elevii să 'şi dea, toate silinţele pentru a căpăta, note bune in mod
necontestat, note căt se poate mai bune și să nu se sperie de
- cerințele crescănde ale notelor, fiind- că şi invățătura ome- nească cresce pe fie care zi ce omenirea, păşesce inainte şi se

-. desvoltă, Dar şi invăţătorii trebue să nu rămănă în urmă. Și ei
trebue să lucreze mult pentru a putea duce pe elevii lor pe
” calea, aceea, roditoare a binelui şi stărpitoare a răului.

Ca să mergem inainte şi tot inainte; trebue dar ca cu toţii.

să ne facem zilnic datoria. Aceasta; trebue să fie devisa ce fie
cine o poartă in inima sa, şi pe care a o urma este astăzi foarte

60

-.

.

_DISCURSURI PEDAGOGICE

ușor, căci esemplul indeplinirei esacte a datoriei şi a hărniciei ne vine de sus de la Suveranii noștri.
De aceea să incepem distrihuirea premiilor cu urarea

"scumpă

nouă tutulor,

Să trăească Regele Carol!

Să trăească Regina Elisavetă,! -

Dupe această

cuvăntare

se incepu

distribuirea pre-

miilor.
Serbarea, se termină, printrun banchet dat i în onoarea
d-lui Ministru in palatul episcopal.
*
a
i
Cel ântăiu toast fu ridicat de d-l primar pentru Ma:
jestăţile Lor Regele şi Regina.
D-l Iorgulescu, directorul gimnasiului, ridică un toast
pentru d-l Sturdza, la care toast “ministrul r&spunse

„Prin următorul discurs, care fu viu și unanim aplaudat:
Prea sănţi ţi părinți,
Domnilor, .

“Pentru: ca un Stat să pășească cu siguranță pe calea unei
desvoltări continue și reale, şi să 'şi asigure un viitor plin
de
prosperitate, îi trebue două, lucruri : un Suveran înţelept
şi ce- .
tăţeni uniţi intre dânșii pentru binele patriei.
Mateiu Corvin avea o devisă, frumoasă, şi care şade bine
să
o aibă un Suveran. Acea devisă, zice: animus Reg
gis regna
“nobililat et obscurat, adică inimă Suveranului nobilit
ează Și
intunecă, Statele.
|
Adevărul acestei devise Pam pipăit noi
+
in: amendouă ver+
siunile.
Am văqut cum viitorul Romăniei era, intunecat sub
domnii
cari nu erau conduși de o suflare mai inaltă. Sub domnii,
cari
cugetau mai mult la sine de căt la ţară. Aceasta, esplică
putinul progres ce ţara noastră a făcut. in timpul domnilo
r de
la 1830 pănă la 1866. Cum era să facă, țara, un progres
repede
și decisiv, cănd de sus nu lucea in toate şi pentru toate
esem-
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plul binelui, esemplul datoriei, esemplul de a pune țâra mai
presus de ori și care altă năzuinţă ? Dar ne-a fost dat nouă, a “vedea, adeverindu- -se devisa, lui Ma:
teiu Corvin şi in.partea, ei cea bună. De cănd un Rege intelept,
virtuos, conştient de datoria, Lui, stă in capul Statului Român,

Romănia a făcut paşi gigantici inainte.” Nu noi numai putem constața, lumea intreagă aprobă ceea, ce Românii au ri-

- dicat la, gurele Dunărei, un far luminos, pe care nimic nu 1
mai poate distruge. Dar şi Românii ştiu toți, că nimic nu s'ar
fi putut face fără de acel Rege Carol a căruia inima mare și generoasă, dupe zisa lui Matei Corvin, a inobilat Statul
Român...
A avea un Suveran inţelept, este o bine- cuvântare cerească.
“Lui Dumnezeu i se cuvine, dar, laudă. Lui i se cuvine multu-

țumirile noastre, pornite din adăncul inimei. Prin acest dar
al provedinţei ne-a fost dat a, ne ridica din adănca, cădere şi
umilinţă, în care nenorocirilt timpului ne aruncase. |
Un Suveran bun şi înţelept e un maro lucru pentru o țară,
dar mai este de nevoe şi alt ceva, pentru ca desvoltarea unei
naţiuni să se poată face cu siguranţă, şi cu vigoare. Acel ceva,
este unirea cetățenilor intrun singitr ggând şi intro singură.
cugetare, binele patriei. Acest ceva, ridică, toate şi cele mai mari...
dificultăți pentru că e insuflat de simţimăntul dragostei, care

dupe evangelie, ridică, şi- munţii din. Jocul lor.
Puterea, unirei cetăţenilor spre binele patriei a fost acea

„putere, care a, format forţa noastră de resistență ; forta, care

- nu ne-a lăsat să desperăm in zilele rele şi ne-a impins la o luau inceput mişcarea de
crare bună, și comună, Puţini oameni
la, 1821. Insă simţimăntul generos şi plin de curăţenie, care a
insufiat'o, a purtat roadele sale. La, fie-care din datele renas-cerei noastre, la, 1848, la, 1857, la 1866, numărul cetăţenilor
cari 'şi puneau peptul pentru ţară crescea şi un singur simţi-

m&nt "i muncea. De aceea, cănd marele nostru Căpitan și Rege,
a ridicat vocea, şi a chemat pe fiii patriei la lupta, cea inaro;
care trebuia, să: ne dea, neatărnarea, şi Reggatul, toţi au venit
ca un singur om, şi victoria a fost a noastră.
Precum nimic nu perde o ţară ca ncunirea cetăţenilor şi

d.
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luptele interne, asemenea
unirea tutulor, -

|

nimic nu o ridică mai sus, de cât *
i

„Mai ales noi tot-d'auna să avem in
mintea și in inima, noastră presinte — Unirea în bine. — Numa
i unirea, in bine dă
- tărie, da! o mare tărie şi in această
unire stă puterea, unei.națiuni mici, precum suntem noi. Acea
unire este părul lui Samnson. Să nu
ease parte
Dumnezeu,
fos şi mai

"1 dăm in măna, nimărui, ca să
ni "1 tae.:Ni se tă.
din el şi eram. aproape perduţi. Să
mulțumim lui * .
că, ne-a; dat timp ca, el să crească
la, Joc, mai stufrumos de căt. inainte.

„Această unire în binele comun al tut
ulonur 'și

are insă nu. „mai efectele sale pentru patrie,
ci şi pentru fie-care părticică
a statului.
a
aa
Se
Acolo unde județenii sunt uniți
în cugetare şi faptă bună
pentru judeţul lor,-acolo județul merg
e bine. Acolo unde mem- brii comunei sunt uniţi ca, să pros
pereze comuna, lor, acolo ea
se vede inflorind. Uitaţi-vă in giurul
d-voastră, şi veţi constata
„că numai acele judeţe, oraşe
şi comune merg rău, sunt ingenunchiate in morcilă Şi datorii,
unde este sfadă intre cetăţeni
“să o spun verde şi curat, a, o, desp
oia printr'un intins personal
miserabil.

Da

o

Ori-cine intră in judeţul Buzău şi
in-special in oraşul Buzău
imediat simte că aci trebue să
fie o unire frumoasă, o unire
tare intre toţi

cetăţenii, căci progresele bat la, ochi.

Se ştie in
țară că agricultorii
din Buzău sau pus cu toții, dela
mic
pănăla mare,pe o muncă sdravănă,
inteligentă, transformătoare,
Să
ştie în ţară, că orășenii din Buz
ău “Și au pus în cap să facă, să
inflorea

scă, cetatea lor. Şi ţara, intreagă
le zice: Dumnezeu să "i
ajute! Căci nu 'şi fac bine „num
ai loruși, dar fac un bine Și
țărei. i
a
„Părerea
, de bine s'a, manifestat _ast
ăzi

in mod solemn prin
clădirile şcolare ce au să, fe
in cur
.ă
inan
ugud
rațe. Nu o
școală, ci 3 şcoli de o-dată; clăd
ite. Nuin edificii de a doua:
“mănă,

le instalaţi, ci in edificii care
ar face onoare Capitalei, .
Fie ca această rîvnă a, bine
lui să vă insufle tot-d'auna
Şi

să depărteze din mijlocul d-voastr
e. invidia şi interesul per|

sonal.

-

i

Ia

|
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in unirea constantă, nealterată, pu:

Beau dar acest pahar

ternică a, cetăţenilor din Buzău pentru făptuirea binelui ju„tului

şi

orașului,

căci

asupra, unirei lor cu

atunci

cetăţenii din toată

„ prosperitatea, ţărei intregi.

resfrănge

acea unire - să

şi .

ţara, spre binele şi
.

îi

In sănătatea. Buzoenilor și a unirei. lor !.

In ziua, de 29 Iunie 1887, S-tu Petru și Pavel, se deschise în localul liceului S-tu Sava

dimineaţa:

la 9 ore

serbarea, distribuirei premiilor sub președinţa, d-lui Di-

„ mitrie Sturdza, asistat

de. d-nii

Spiru

|

Haret, D. Aug.

|

Laurian și B. Şiaicariu.
Scolari gimnasiului Mihaiu-Bravul esecutară, un imn

de ocasie, sub

maestru. de

dinigenţa d-lui M. Iliescu,

|

- musică.
La, discursul-d- lui z. Herescu, decorul
ministru a, răspuns : D

liceului, d
A

* Domnule director.

i

Domnilor profesori,

Ordinea Şi disciplina sunt nedeslipite de școală.-Fără de
"-dânsele e cu neputinţă ca şcoala să progreseze, căci fără ora
-dine şi disciplină nu esistă nici știință. :
mânile
in
depuse
insă
Ordinea şi disciplina, şcolară sunt
superi!
corpului didactic, Niciun regulament, al ' autorităței
oare, ori cât ar fiel de bun

şi ce amănunţit

nu poate

inlocui

lucrarea esercitată, cu conştiinţă şi perseveranţă de profesori,
pentru că ordinea. şi disciplina să domnească - in şcoală, Şi ca
prin ele mersul regulat al: invățămăntului să fie asigurat.
- In două moduri să esercită această lucrare aa corpulii
didactic.
Motorul unic al acţiunei şcolare a profesorului, să fie unicai E vea Sonitorad Oficial Nr. 82, din
d 15 Iulie 1887. .
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mente școala, cerințele și: interesul.
ei. Profesorul trebue în
afacerile școlare să fie liber de preocupa
ţiuni și de pretenţiuni
care 'şi au izvorul în afară, de şcoală
sau care sunt deunătoare |
şcoalei. Aceasta, este ântăia Iucrare.
Interesul părinţilor nu poate fi altul,
de cât ca, fiii Ir să
- înveţe și să se poarte bine. Nimeni
nu: şi trimite pe copil la
școală, cu gândul ca, să nu inveţe şi
ca să se poarte rău. Dar
dacă ar fi părinţi nepricepuţi, cari se
mulțămese a, trimite pe: copiii lor la școală numai cu numele,
cerinţele acestor părinţi,
nu rămene indoeală, nu pot fi băgate
in seamă, căci ei nici
ințeleg, nici pricep scopul Şi tendințele
școalei. .
_ Lucrarea, profesorilor în interesul
Şcoalei mai trebue insă
-să se esercite de intreg corpul profe
soral al şcoalei intr”o co„mună consfătuire şi ințelegere,
pentru că influența intru a
indrepta. greșelele şcolarilor să fie
puternică * și decisivă. Notele de clasificare nu trebue făcut
e nici o- dată după bunul
. plac și intrun mod nesistematic,
ci după o. normă certă şi
bine chibzuită. Alt-fel țelul ce căut
ăm să aajungem in şcoală,
prin note nu se poate atinge. Zic
aceasta mai ales de notele
de purtare. Această cerință insă
se poate indemplini numai,
când profesorii se vor intruni des,
precum aceasta, s'a, prev&dut in lege, pentru a, se consfătui
despre interesele educative
ale şcolarilor. Atunci nu. se vor
mai vedea note de purtare
escesive în bine pe lăngă, alte esces
ive in rău la unul și același școlar. Atunci şi părinții vor.
prinde: confienţă, in notele
profesorilor, că ele sunt adevărate,
drepte Şi vor părăsi r&ul
obiceiu de a alerga pe-la, toţi profesorii
. pentru a. imbunătăi,
ceea ce silințele şi zelul școlarilor-ar
fi: trebuit să imbunătățească, Școlarii Ensişi nu vor
mai avea, recurs la mijloace
nedemne şi ruşinoase.
|
.
Cănd corpul didactic al şcoalei
s'ar pune ast-fel la o lucrare
“sistematică, și sistematisată, va
lipsi şi tendinţa ce au mulţi, .
prea mulţi școlari de a trece clase
le ca prin urechile acului,
de a trece prin şcoală fără-a
f invățat nimic, căp&tănd însă un petic de hărtie, pe
care-să, stea că a invățat
ceva. Cine
trece:

școala ast- fel, nu are nici un
căştig, pentru
că n'a invățat indestul şi metodic,
pentru că sa deprins anu
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“munci, a, merge alăturea cu adevărul, alăturea cu datoria,
“alăturea, cu dreptatea, pentru că nu va fi in stare a distinge
_în viaţă adevărul de minciună, dreptatea, de nedreptate, pentru căva rămânea în toată viaţa un om sau necult sau ceea ce

e mai rău, cu o jumătate de cultură, inegală, nearmonică,
De profesori atărnă deci a alunga din, şcoală deprinderile |
cele rele, cari impedică desvoltarea ei,. mersul ei regulat. De
profesori atărnă această, îmbunătăţire, căci ei trebue cei întăi
să dea tonul-celor bune in şcoală.
- D-voastră, d-le director, vă mulțumesc că aţi desvălit ra-:
nele cu acea, francheţă care are numai acela iin a cărui inimă,

--

esistă dorul şi voința, de indreptare.
Aceste

zise,

voiu

să atrag

astăzi in

deosebi

atențiunea,..

corpului didactic al acestui liceu asupra unuia din cele mai
„de căpetenie. obiecte ale înv&țămentului secundar, asupra, stu„

diului istoriei.

Vechiui
» cunoscut
ternic ca
predea in
Studiul

proverb — non scholae sed vitac discimaus — este
tutulor. Nicăiri insă el nu se adeveresce atăt de pu-:
în studiul istoriei ast-fel precum el ar trebui să, se
gimnasii şi.licee.
istoriei nu este -o enumerare de fapte sau de date,

care seamănă

cu

atăt mai perfectă,

cu cât e mai numeroasă -

şi mai bine umplută. Aceasta ar fi o incărcare a.memoriei
“care, aduce dupe terminarea, şcoalei, un serviciu la nimic
alt de cât a fi uitată in cea mai mare parte
Studiul istoriei, in școalele secundare, “trebue să aibă-trei

titluri, — de a educa simţini6ntul de iubire de patrie inăscut
in fic- -care om,—de a da o -intelegere despre -mersul umanită„. ței spre un proares şi o cultură tot mai inaltă,—de a intări
în inimile tineretului cunoscința, admiraţiunea şi practicarea,
virtuţilor.— Acest studiu trebue să isbutească a face clare şi'a
lumina ţelurile finale omenesci, dovedind că numai tendinţele
“şi faptele bune conduc la un progres real şi sigur, Și dând o |
idee concretă, și lămurită

despre

posiţiunea,

propriei

noastre”

„patrii in mişcarea, generală a, omenirei.

Predarea, istoriei in școalele secundare este menită a contribu la formarea, oamenilor dec caracter, adică a acelor cetăţeni
ş

-
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vrednici, cari: fără. oboseală, din toată inima şi nesiliți de
nimeni, muncesc şi persistă in inuncă pe calea adevărului și a binelui etern, aplicat la, propria, lor patrie.
Antăia cerinţă deci, ce: se adresează predărei istoriei in
școalele secundare, este ca, ea să fie pătrunsă de viitorul Propriei noastre ţări, de mersul nostru escendent şi sigur in istoria omenirei, să fie pătrunsă de ideea că trebue să ajungem a .
fi un membru activ între popoarele, cari escelează prin cultură

şi ştiinţă, căci

numâi

acele

popoare

au

un viitor.

ce - conlu-

- crează la, proaresul general al omenirei, fără a'şi perde individualitatea lor.
Istoria antică a Grecilor: și a, Romanilor și i istoria naţională
formează, miezul materiei istorice din școalele secundare.
- Istoria, antică a. Grecilor şi a Romanilor, pe lângă care istoria, celor-l-alte popoare vechi nu trebue să formeze de;cât;
corolărul esplicativ, ca să cunoască scolarul că de 'la inceputu
l
mișcărei

omenirei

esistă

o

legătură, 'o continuitate.

între

popoare ; istoria acestor două, popoare, a lumei vechi,
este de
- o importanţă capitală pentru studiul istoriei, mai ales”
școla-rilor ale căror: facultăţi sunt in desvoltare,, fiind-că
aceste
două popoare vor rămăne tipuri. neşterse “pentru inţelegere
a formaţiuni, a desvoltărei și a organisărei statelor.
- ”
Istoria, naţională trebue să fie predată, cu multă
băgare de
seamă. Ea. trebue adusă in “legătură, cu istoria
celor-l-alte.
- state, pentrua arăta apropierile și depărtările,.
progresele şi
regresele, ca, ast-fel să se dea tinerului, care
esă din liceu,

un

conductor. sigur al mersului vieţei poporului român.
A
Tirebue deci adusă „istoria noastră in strinsă,
legătură, cu.
istoria Romei. Să fie școlarii conştienţi de
originea, poporului
român, de semnificarea, acestei origine și
de fundamentele
tari şi puternice pe cari el a, fost aşedat, Atunci
va ințelege de
unde vine forța de resistenţă, inăscută Statului
nostru, elasticitatea, cu care el se înalţă „după. ce'a inlăturat
pedicile ce
„se afla d'inaintea sa, și aptitudinea, lui de a pricepe
cu iuţeală .
proaresul lumei

civilisate

inţelegere a lucrurilor.
Numai

puțin

a

durat

şi. al

aplica la d&nsul

cu-o nare

..
puterea.

Romei

peste colonia

lui.

:
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Traian, dar ea a fost atăt de decisivă in căt zece secole
de invasiuni barbare au trecutpeste această colonie fără a o
putea surpa. Când imigraţiunea popoarelor barbare incetă,
cele două principate române s'au format repede. Era, lucru natural : cetele resleţe ale Românilor, adăpostite in locuri tari
şi neatinse de vijelie, fură

atrase unele

către

altele,

intr'uri .

simţiment energic, că, aparţin. la un loc şi că nu pot trăi. despărțiţi, daca, e să vieze. Aceasta este esplicarea cum Radu
„Negru de o parte şi Bogdan Dragoș de alta, se coboară din
crierii Carpaţilor și sunt indată și fără greutate aclamaţi de
Domni ai principatelor române, cum. in urmă nu a fost domn
"mare şi vrednic care să nu tindă-a contopi Moldavia, Și
Valachia.
.
- Originea, poporului român osplică insă tot-d'o-dată, cum
după fundare celor două Principate, el a putut să. resiste
desordinei produse de o organisare internă șubredă; atacurilor.
succesive a, patru puteinici vecini, tristei invasiuni a fanario"tilor, ultimei degradări în care ajunsese la, finele secolului
trecut, când, în disperarea de a nu putea, veri-o-dată scăpa de

-urgia Turcilor, sau de corupţiunca Grecilor, ei cer incorporarea, *
către

veri-una din puternicile impă&rății creştine.

Românii

cultatea de

au moștenit de la, str&buni, -intemeetorii lor, fa-

a ințelege mersul lumei, de avea tăria, de inimă .

pentru a infrunta, dificultăţile şi priceperea, pentru a vedea
“când momentut a sosit,

fie de a asvârli lanţurile ce “i tinea

N

incatenaţi pe: loc, fie de a înlătura, cu energie stavilele puse...
desvoltărei lor sau'de străini sau de sine, fie de. a.intra, cu
vioiciune pe calea, reformelor reclamate de progresul lumei. !
-. 'Trebue să fie inţeles. şi priceput cum isbucnirile simţi. .. .
"mintelor naţionale in 1824, 1848, 1857, au produs resultatul
de astăzi— Regatul Român. Trebue să, fie înțeleasă şi pricipută
posiţiune hotăritoare a, acestui Regat, in “Orientul Europei, ca.
un Stat care primesce și răspândesce lumina, și civilisaţiunea,
“ideile de ordine şi de stabilitate, de muncă și de bună, stare. Trebue să fie ințeles şi priceput că Regatul Român a dovedit
o necesitate politică şi culturală în Europa.
Trebue : să reeasă dinn predarea istoriei că această necesitate

68.
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politică a. regatului nostru e fundată pe două ordine de
idei: .
“că cuceriri
nu mai pot să se facă in partea sudostică a Europei și că popoarele ce locuese. acolo au nevoie de liniște
Și
de pace, pentru a, ajunge a stabili o stare de lucruri
care să.

„nu sgudue echilibrul european.

.

.

a

Trebue să reeasă că această necesitate culturală a Regatu
lui.

Român, își are rădăcinile sale in Ensăşi cultura poporului ro-

mân, adânc infiptă
in lumea antică

și in acea mare şi gran-

dioasă civilisaţiune, la care şi astăzi incă se adapă toate po- poarele cari năzuesc a inerge inainte cu siguranță şi
cu vigoare.
PE
A
|
De aci se nasce ideea că regatul Român trebue să
-Tepresinte o stare de lucruri stabilă, pentru ca. să fie respectat,
şi

că cea mai. mare

bine-facere,

mult incercate, a fost Regele

care. a

fost dată acestei

tări

Carol și Regina, Elisaveta, cari,

prin inţelepciune, devotament, simţimântul datoriei, muncă,
neobosită, esemplul virtuţilor, stau ca, lumini de departe
lu-

minătoare pe. calea, ce ne duce la, inţărirea, Și mărirea,
patriei. -

E dar o necesitate urgentă şi de prima, ordine, ca şcoala să

fie pătrunsă, din ce in ce mai mult,

de importanța, studiului.

istoriei şi mai ales a, istoriei patriei, căci numai. atunci,
când:
„vom fi conştienţi de greutăţile invinse, de resultatele obţinu
te,
vom sti aprecia, şi - pe unele şi pe altele şi vom păşi
cu in. :

credere și cu tărie inainte.
Si
Școalele trebue deci să deslege in viitorii cetăţeni pricep
e-

rea, evenimentelor istorice şi conștiință,

despre "viitorul pa.

triei, că nu din nepricepere şi ienoranță-să admire timpur
ile

de decădere şi de umilință, neinvățând a, respecta
virtutea,
probitatea şi ințelepeiunea, ca, nu din nepricepere
și ignoranță,
să nu fie in stare a, aprecia ceea, ce am deveni
t, ceea, ce sun-

tem,

considerând ca neinsemnate şi noimportante

resulta.

tele muncei a multor generaţiuni valoroase de patrioţ
i sinceri
și energici.
|
|
N
a
Astfel

predarea, istoriei. in şcoalele secundarese va
lega

armonic
cu studiul. celor-l-alte materii pentru ca tinerimea,

să pășească, în viață cu o conştiinţă clară despre
adevăratele “

E

2

-.

!

„>
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probleme, ce şi ea la, rândul ei, va avea, de deslegat înin soci6- tatea şi în Statul Român: _ -.

In localul liceului Mateiu-Basarab serbarea, sa, deschis la 12 ore din zi și tot sub preşedinţa, D-lui ministru.
“ Şcolarii

__ocasie

.
Și de la acest

sub

dirigenţa,

liceu

au

intonat un imn

d-lui 7. Oprescu, măestru

de

de .

-musică,

La
cuvântul d-lui e. D. Teodorescu, directorul liceu-:
Tai 4-l ministru a răspuns prin următoaxele cuvinte:
Domnule director, :
Domnilor profesori,

Studiile liceale sunt oo preg ătire pentru studiile Speciale ŞI- -

pentru viaţă,

Atunci şcoalele secundare 'şi-au ajuns scopul lor, când
această pregătire este perfectă in ambele direcţiuni.
Studiul şcoalelor secundare nu coprind materii complicate
şi in aceste materii nu.se cere de la elevi investigaţiuni propii. Materiile sunt: limbele clasice, limba maternă şi două, *
Jimbi moderne,

istoria, şi geoarafia,

matematica

şi geometria, -

știițele naturale, religiunea, desemnul, cântul și gimnastica.

In liceu nu se așeadă de cât fundamentul cunoscinţei aces- tor materii şi. se dă in mâna; elevilor. metoda, cu care mai
târziu ei au să, intre in amănuntele doctrinelor, spre a „le coprinde “cu desăvârşire in toate intregimea, lor şi spre « a le
putea, prelucra, ânşii in mod independent.
,
Pentru ca, şcoalele. secundare, adică gimnasiile şi liceile
„să dea roade bune, e de nevoe ca: țelul lor să fie pentru toţi
"clar -şi lămurit.
Acel ce crede că pimnasiile și liceile sunt școli speciale, şcoli
enciclopedice, in care se predă . şi se invaţă in prescurtare-.
toate şţiinţele, uită, că, elevii acestor şcoli intră in ele in vârsta copilăriei și trec prin ele in anii in care corpul şi spiritul

zi
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„lor sunt inti”o continuă desvoltare. Liceile Şi gimnasiile
trebue
să ţie seama, de această

desvoltare

treptată şi prin urmare

“studiile secundare, care se termină la noi cu anul al șeapt
elea

licial nu pot;fi de cât o pregătire.
E
NE
“De aceea nici. una: din materiile, cari formează,
cursurile
„Şcoalei secundare, nu se presintă ca, o materie
de mai puţină

„ importanță, Toate sunt in cantitatea, in care fac obicct
ul' studielor gimnasiale şi liceale, egal de importante, și in pătru
nde-.:
rea. lor metodică, consistă tocmai elementul educa
tiv al Școalelor secundare. Este o eroare tot aţât, de mare cănd
numărul
orelor insemnate pentru predarea, materielor se
consideră, ca,
un semn al importanței lor, precum și a cofun
da materiile

„enumerate cu intreaga; doctrină a fie-căria, din ele şi cu
țelul

final al ştiinţei.

Cu

Nu se invaţă in liceu limbile,
fie cele clasice, fie cele mo-

derne, istoria

și geografia, pentru ca

absolventul să easă

|

un

- filolog sau un limbist, un istoriograf sau un geogra
f.
Matematica, şi geometria, nu se predă în liceu în scop
dea
face dintr'un elev un matematician, un inginer sau
un archi-

tect,

|

a

Ştiinţele

E

o

naturale nu fac-ca din școlile secundare

:
să easă

zoologi sau geologi, mineralogi seu botaniști, fisiciani sau
chimişti, precum studiul religiunei nu'produce teologi. Desem
nul

și căntul nu au deresultat ca, absolvenţii de-liceu să fie
pictori:

şi cântăreți, și gimnastica

echilibristică,

-

ca, ei să poată da producţiuni

e

de

N

Scopul ce se urmăresce este de a: cunoașce cu ' siguranță,
.
limbile pentru a, ne putea, servi de ele in citire, in
vorbire şi
în scriere şi a ne imbogăți cunoscințele prin lucrăr
ile'lox literare cele mai perfecte,a, avea, in. cele-Palte materi
i cunoscinţele esenţiale și indispensabile pentru â, putea studia
, cu succes,

când mintea şi inţelegerea, vor fi desvoltate şi forma
te, și a,

ne intări corpul ast-fel ca el să nu fie un obstacul
desvoltărei
noastre intelectuale sau indeplinirei datoriilor către funcţi
e sau . |

către Stat.
.
a
i
a
Scopul ce urmăresce dar şcolile secundare este-o desvoltare

armonică

a elevilor

in

materiile

ce se predau, o. desvoltare

|

|
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“za

armonicăa judecăţei drepte şi logice a tineretului. Cine ajunge .
la finele studiului secundar 'schiopătând în una sau in mai
- multe din materiile enumerate, acela schioapătă chiar in acea,
materie. unde se socate forte, fiind-că el nu represintă o
" incordare echilibrată a facultăţilor și a muncei.
Aci recse importanţa școalelor secundare ca pregătirea,
pentru

viaţă.

e

-

In ele tinărul trebue să “înveţe 2a munci, a munci cu spor,
a munci cu tărie, şi numai acela, va fi in stare să facă aceasta,
care vă, fi condus să se ocupe nu dupe plăcerea momentană,
ci urmând o organisare metodică, prin care toate facultățile
lui sunt puse in mișcare, prin care voința, lui să disciplinează,
şi se pune la serviciul datoriei, prin care parte morală a omuui devine cea dominată in activitatea, vieței:
:
Tinărul

care e pregătit bine in şcoala

_are să se. teamă, de nevoile vieţei. EI
domina, căci el are cheea cu care se
cele mai grele.
o.
Ţelul dar al elevilor de gimnasii și
prin esamene ca, prin urechile acului,
es din aceste

școli, —convincţiunea că au invăţat, că au pri-

"ceput și că au mistuit
sramei

secundară, acela nu

va şti-tot-la-una a le
pot resolvi problemele
|
licee nu “poate fi a trece
ci a, lua cu dănşii, cănd

şcolare,

in ei materiile

convincțiuinea,

că

care fac. obiectul pro-

pot

mănui

instrumen-

tul intelectual şi moral: care "i va. conduce mai departe ' în
“stiințe, pentru a deveni oameni invăţati, in viaţă pentru a nu
“se abate nici o-dată de la calea, adevărului și a binelui.
-Telul profesorilor de gimnasii și licee nu poate fi altul de cât
a aduce. pe'elevi, ca. aceste cerințe ale lor să fie indeplinite.
În această, privire silinţele şi devotamentul profesorilor nu

pot nici o-dată fi mai mari.

|

|

|

Resplata
nu este insă mică, căci e o frumoasă muncă acea de a forma cetăţeni, cari în toate ramurile activităţei omenesci
să fie la înălţimea cerinţelor timpului şi a necesităţilor patriei.
Să dorim” cu toţii, ca școalele noastre secundare să inde„plinească in cel mai “scurt timp toâte aceste cerinţe.
:Să dorim cu toţii, ca: ideile de ordine şi de legalitate, de

datorie şi de respect; către mai

marii

noştri, să pătrundă în

2

|
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Şcoală şi prin școală in inimile
tinerilor generaţiuni, cari nu

stiu câtă muncă

a trebuit “pusă, câte

greutăţi

vinse pentru a ridica, edificiul
Statului Român:

Atunci şcoala va, respunde inal

au trebuit in-

a

tei chemări ce adresează la .
„ea marele nostru Domn și Rege,
al căruia csemplu.de sus tre„bue să ne insuflețească pe toți. Atun
ș
ci şcoala

„viitorul Regatului Român. -

va fi asigurat

|
Guvernul a dat liceelor din Bucuresc
i o instalațiune perfectă. Profesorii sunt acum chemaţi ai
o întrebuința in folosul tinerimei. .
e

o

- Urez ca, corpul profesoral să se
inalţe in fie-care an mai
mult și prin aceasta să se inalțe
și nivelul studiilor, nu în
„cantitate,ci in calitate. Atunci corp
ul profesoral va, fi demn
„de sacrificiile cele mari, ce Statul
și națiunea face pentru el.
„ Atunci școala va, respunde inaltei
chemări ce să adresează la
ea de marele nostru Domn și Rege
, al căruia esemplu dat de
sus, trebue să ne insuflețească, pe
toţi. Atunci şcoala va fi
asigurat; viitorul Regatului-Român
,

„In localul seminarului serbarea, s'a des
chisla 3 ore p.
In. de d-l ministru și.s'a, presidat de 1 P.
S. S. Mitropolitul

Ungro-Vlahiei Și primat al: Romăni
ei,D. D. Iosif.

„ Scolarii seminarişti intonară, succ
esiv două imnuri
vocale sub dirigența, maeștrilor res
pectivide musica, occidentală, și orientală, d-nii 1. Mihăil
escu și St. Popescu.
P: S. Arhiereul Dionisie

Climescu-Craioveanu,

dire

c- torul seminarului, inu un frumos
Cuvânt la care d-l mi-.
nist

ru respunse:

Inalt Prea Sânţite Părinte,

Prea Sânţite Părinte Director,

-

„Domnilor Părinţi,
a
|
Seminariile cu facultatea de teologie
au atras atenţiunea |.
și ingrijirea guvernului şi nu remâne indo
cală că in curând ele
„trebue

să capete organisarea
lor definitivă.

a
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Cu cât mai mult se desvoltă individualitatea

|

73

Statului

ro-.

mân, cu cât independinţa lui și a bisericei:a, devenit un fapt
- cert şi palpabil, cu- atât şi importanța studiilor teologice de“vine mai vădită. -.
Nici un Stat nu poate esista, fără a avea de basă religiunea,
care inălțând cugetele noastre spre Dumnezeu, aduce

o

legă-

tură intre cele pământesci - şi cele ceresci,-$i dă celor d'ântâi
o direcţiune stabilă, eternă, care stă, Vasupra putinţilor omenesci, precum neatârnate de acest stau schimbarea, anotimpurilor sau â, anilor mănoși cu cei sărăcăcioși.:
Crescerea, preoțimei, a părinţilor 'sufletesci, a; unei. naţiuni,
trebue tot-d'a-una să facă solicitudini particulare a, guvernului. Nici o naţiune nu a, stat, în nepăsare de modul cum se
formează crescătorii şi mângâetorii poporului.
“ Dacăi insă, apostolatul a fost intot locul considărat cao treaptă
importântă,- a desvoltărei. sociale , la. noi insemnătatea, lui a
„fost întunecată, prin nenorocirile încereaie de poporul nostru,

Biserica; a fost-la noi mai ingenuchiată de cât chiar Statul,
- căci sub masca; religiunei se furişa ideea, politică « a aservirei
şi desființărei Statului român..
Pănă in timpurile noastre s'a, intins ideea, că Biserica ortodocsă română trebue să'şi afle centrul de gravitate aiurea,
de cât in evangelie şi in ânsuși geniul naţiunei române. Nu se
credea incă, sunt acum

câţi-va, ani,

că Sf.

Mir,

acest

semn

“ inalt al puterei dumnezeesci a bisericei, se poate sânţi și in
Statul român de arhierei români şi fiind -că le lipsea amando-

rura, puterea evangelică.

-

o

Graţie cerului, acele timpuri au
« trecut. Biserica, ortodoosă
română stă astăzi in deplina, ei independință şi această autocefalie a, bisericei işi va, da resultatele ei binefăcetoare. Cât
timp biserica noastră trăgea, spre centruri” nepricepute de po-.
“por, cât timp biserica noastră se depărta, de principiul adevărat ortodocs al organisatiei bisericei, după State şi naţiuni,
indiferentismul religios s'a respândit din ce. in ce mai mult
fiindcă legământul dintre biserică şi naţiune devenea din zi

în zi mai neințeles pentru popor. Cu ridicarea, Regatului fie„care a, simţit, că şi biserica brebue să fie inălțată, şi atunci "i

|
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s'a recunoscut vechea autocefa
lie Chiar de către

» contestase mult timp.

„ Autocefalia, bisericei este insă

i

acei

cari

o

E

puterea evan

gelică deplină
şi netulburată, de nici o tendinţă
de dominațiune omenească,

In fie-

care popor residă acea, putere
evangelică, din momentul
in care el se incredinţeaziă invăţătu
rei Dumnezeului, și Mântuitorul
ui

nostru Isus Christos. Fe-căruia
popor îi este dat de „Duinnezeu'de a desvolta. şi intă
ri in sine Și prin sine această,
invă

țătură, -singura, mântuitoare. In
aceasta consistă, intreaga,
idee a ortodocsiei, şi de aceea,
ortodocsia, se potrivesce atât de
“bine cu nevoile naţiunilor celo
r mici și mai puţin puternic
e
prin numărul lor. Li se sporesce
lor, tocmai, puterea, prin ân-

suși darul lui Dumnezeucăci
, cele mai inălte se lucrează prin
&nsăși puterea inve

țăturei lui Christos, neatinsă de
veri o-meşteșugire sau tendință, omenească
. “Această invăţătură dă in
mânile lor proprii pârghia pute
rnică, pentru a se inălța in
sferile cele mai inalte ale cuge
tărilor, sprijinindu-se pe doc-

trinele certe şi neclintite ale mora
lei evangelice.
„Eată pentru ce in Statul Român
toţi se interese

.

ază de cultura clerului. Iată pentru ce
trebue să lucrăm, ca Și inve
țămentul religios să fio ridicat
sus, și foarte sus, Scoalele noas
tre
teologice nu trebue

.

nămai să fie tolerate, ori să
vegeteze,
deslipite de organismul “celorlalte
școli
.
Elo
treb
ue
să.
vieze,
ca să dea, roade sănătoas

e. Ele trebue să prospereze,
ca biserica,
ortodocsă română, să fie ca,
un far, care să, lumineze cu
o lumină,
-vie pe poporul român,
ca să nu se depărteze
nici
odat
ă de pe
calea virtuților, de pe calea
adevărului, de pe calea teme
rei
de Dumnezeu, respândind
lumina, sa, “mântuitoare şi
depa
rte
peste alţii cari inoată
in marea, furtunoasă a,
vieţei.
.
Nu suntem ortodocsi pent
ru ca ortodocsia, să devi
e părghia,
de ridicare Și de intărire
a. altora, ; suntem ortodocs
i fiind-că,
sprijiniți de credință, Și

biserica, lui Christos, să ne
ridicăm și
Statul “Și națiunea, să aju
nge
m
prin
viaţa,
noastră muncitoare și
roditoare

“să ne intărim

in fapte bune, să lăudăm
pe
și să ne inchinăm lui în
limba noastră, din. tot cuSetul nostru și din toat
ă,
Dumnezeu

inima

noastră,
E
|
Ținede la, strămoşi la, biserica
ortodocsă, pentru ca, dinia - |
-

x

|

-
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... toate bisericile crestine singură ea ne dă putinta, a-nu fi sfăşiaţi in secte religioase, fiind-că din toate bisericile crestine
singură ea ne dă putinţă ca, centrul de gravitate al bisericei
să fis numai în Regatul nostru şi nu in afară de el..
|
Sunt incă greutăţi de invins pentru ca, şcoalele noastre de:
teologie să fie la înălţimea, nevoilor noastre ; dar vom invinge şi aceste dificultăţi cu ușurință sub domnia. unui Rege inţelept și religios, care, mai presus de toate pune datoria către
tarăși popor, și căruia, îi datorim.inălțarea Statului Român

şi autocefalia, bisericei noastre ortodocse: Vom invinge aceste
greutăţi având de păstor sufletesc pe. Inalt prea Sânţia, Voas„4ză, a cămia rîvnă pentru biserică şi ţară, a, căruia, simţiminte pioase au incăldit inimele tutulor. credincioşilor. -

In-ziua de 30 Iunie in localul școalei de băeţi din co- „loaxea, galbenă, strada, Clemenţei, san - intrunit la 9 ore
dimineaţa; elevii mai multor iad din Capitală pentru
impărțirea premiilor.
Pa
”
„- Serbarea, sa, deschis sub preşedinţia, d-lui d. Sturdza,

ministru al instrucţiunei' publice şi. al cultelor, asistat
„de d-I Spiru Haret, directorul general al ministerului,

și

de d-l Dr. 1. Neniţescu, revisorul șec :lelor din Bucuresci.
D-l Christache Ioanin, directorul școalei de băeţi: No. 2
din galben a ţinut O „cuventare la. care e d- l ministru a

vespuns:
Domnilov

divectori, |

Domnilor. ânvețători,
„_.

Nedespărţită de inv&țătură este in şcoală, crescerea copiilor.
Din școală, trebue să iasă, copiii nu numai cu carte, dar şi bine
crescuţi.
|
In această bună crescerea copiilor lucrează doi factori unul
dat de Dumnezeu—păr inţii—altul dat de oameni—inv&ţătorii. “
Datoriile amândurora

sunt egal de mari

și de insemnate,

760
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darși uşor de indeplinit, indată, ce se punela mijloc toată dra:
gostea, ce trebue să avem către copii după chiar învățătura
Mântuitorului lumei, care a zis:
„Lăsaţi pe copii să vie către mine, căci a lor este impărăția

| cerurilort.

4

Părinţii şi invăţătorii trebue “deci să fie cu cea mai mare
băgare de: seamă, ca de la inceput să se pue in copil fundamentul. bunei cresceri. Unii pe alții trebue să se ajute, insă
invățătorii nu trebue să uite că, dacă, datoria, părinţilor e egală
cu a lor, datoria inv&ţătorilor e mai "presus de acea a -părinților, pentru că la, părinţi ea este dată, de ensăși natura şi de
„morală, pe când la, invățători ea, este impusă de legi, cărora
ei in mod liber au promis a să supune.
Mare este răspunderea părinților cari dau o crescere. rea
copiilor lor, dar mai mare este răspunderea invățătorilor, căci
cei dântâi gr&şesc adese din nepricepere, pe când inv&ţătorii
.posedă cunoscinţele necesare pentru indeplinirea acestei mari
și frumoase misiuni. :
Misiunea, aceasta nici-este atât de grea, in cat indeplinirea
„ei să fie cu neputinţă pentru acela, care pune silință, sirguintă şi dragoste 'ințru ea. Cel mai mare inimic al: invăță
torului, ca şi al fie-cărui om este lenea și nepăsarea. Unde
acestea
sunt: inlăturate, problema e resolvită prin puţină,
atenţiune şi
„cugetare, :

Invăţătorul nu are de câta urmări pas cu« pas regule
le im-_ puse de școală scolarilor, pentru ca să esercite
asupra aces- tora, lucrarea, lui. bine-făcătoare.. - ..

Întâia regulă, ce să impune scolarilor nu numai prin
rogulă-

mente, ci de sine, este ca scolarul să vie in
fie-care zi la ora
hotărită la, scoală, și să nu casă i din şcoală
de- cât când ora
este terminată,
ă

Copilul care nu merge la şcoală, de loc nu se poate:
numi
şcolar, căci nu e scolar acela, a căruia, picior a pășit numai

odată din intâmplare

peste

pragul unei școli. Copilul

care

vine la școală neregulat, nici el.nu să poate numi
şcolar, pen:
tru că nimic nu poate invăţa acela care
frecuentează scoala,

„Pe

sărite

şi nu

are

grija

ei

in

cap.
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se culce, să se scoale, să se imbrace, să ia

imbucătura, de di-

„ mineaţă. și să meargă indată la, datoria ce "1
zilei. 'Poate acestea sunt deprinderi, care
“pas spre disciplina scâlară.
Acei părinţi cari nu imping pe copiii lor.
principală şi naturală. cerință a şcoalei să

aşteaptă in cursul
formează ânteiul

cea mai mare

A

Venirea regulat la școală mai are insă şi un scop, câre privesce buna „crescere: ea invaţă pe copil ca, la, ora. hotărită să,

ca această ântâia, fie indeplinită cu

regularitate, fac un mare păcat. Acei inv&tători

insă, cari prin nepunctuala lor venirea la şcoală dau esemplul
răului, pe când "ei sunt plătiţi de intreaga, societate pentru a
da, esemplul binelui, acei invâţători

locul binelui
dia

invaţă

lor; atunci când

ps copii relele

comit

o crimă,

căci in

cele mai mari din frage-

ei sunt ca; un

burete,

care

trebue

'să,

absorbe numai apa curată a unui isvor limpede! Aceste rele
sunt, desordinea traiului, Jenevia, neindeplinirea, datoriei.
Ce să zici de pretecstele ce să pot pune inainte pentru A
lipsi din şcoală. Absenţele aşa zise motivate, sunt mai rele de

cât cele nemotivate, fiind- -că cele mai dese ori sunt justificate
prin certificatele false ale unor medici fără conștiință, fără frica
lui Dumnezeu și a oamenilor, certificate, cari dau in public în
|
mod_neruşinos esemplul minciunei și al fraudei.
un lucru— învățătorul şi şcolarul nu
Nu pot indestul repeţi
trebue să lipsească, de la şcoală o singură dată în tot cursul
- anului. Cine are grija de şcoală, acela se'ocrotesce prin şcoală,
chiar de boală, şi: Părinţii cei ântâi ar trebui să cugete la, .
aceasta,

.

-

Pe

i

A doua regulă ce se impune școlarilor este să vie > la școală,
spălați şi curaţi, căci curăţenia, trupului ajută. la. curăţenia,
sufletului. |
|
- Păzirea: acestei a, două regulă, cere iarăşi, ca, părinți să i facă
din spălarea şi curăţenia, zilnică a copiilor lor o regulă casnică,
"severă, care se resplătesce ferind pe copii de tot felul de boale,
care cele mai adese provin din necurăţenie. Invăţătorul insă,
care vine in școală, fără a da elevilor săi esemplul bun și in
aceasta, acela comite un mare rău căci slăbesce prin acest,
act disciplina, şcolară Şi respectul ce i să datoresce.

73

+

+ DISCURSURI PEDAGOGICE.

Venirea regulată la: şcoală; și curăţeniaa teupălai sunt ăntăii
“păşi de bună, crescere.
Lor urmează un altul nu mai i puţin important.
„Când un copil e trimis la școală de părinți, învățătorul îl
introduce in clasă.
.
În clasă școlarul. şade alățutea cu alţi copii, șis cu dânşii la
un loc trebue să inveţe. Pentru aceasta insă toţi trebue. să
„șadă liniștiți pe bănci, cu respect către profesori, cu iubire
„unii către alţii şi cu atenţiune la lecţiunea, ce Ii se predă.
Fie-care simte că, aci invăţătorul a-irecut

dinaintea, părin-

ţilor, şi- că numai el are răspunderea, întreagă, a faptelor, r&spunderea, morală dinaintea lui Dumnezeu, vospunderea legală :
„dinaintea oamenilor.
- Fie-care simte că esemplul invățătorului aci e decisiv pentru viață.

--:

-

| Cerem. de la, şcolar atenţiune. Aceasta. corespunde la 0 pre
_paraţiune minuțioasă şi conştiincioasă anterioară a, lectiunei |
“de către invăţător care dacă nu se pregătesce zilnic, își predă, .
lecţiune distras, şi fără vioiciune, în mod neinţeles, Acestea, îni
Sreuează, priceperea, . şcolarilor și conduce să nu fie atenţi și
să meargă, cu gândurile pe aiurea..
Si
|
De câte ori această, lipsă de prepaâraţiune suficientă este
caușa, răului mers al unei clase ! Un invăţător care se prepară în fie-care zi, care când intră în clasă știe ce ar6 să zică
şcolarilor, și cât are să le zică lor: acela, are o clasă, desci“plinată, care ascultă cu drag cuvintelor. lui şi care progreseuză cu siguranță.

:

Cine cere de la altul: respect, trebie GI săs

:

se poarte cel ân-

tâiu cuviincios. Nici o vorbă proastă nu ar trebui să

easă din

gura unui” părinte, căci. vorba, proastă a părintelui cangrenează inima, copilului. Inv&ţătorului insă,
i
aceasta, îi este -im- *
pus ca lege absolută, de care.'] leagă datoria. Care: invăţător

merge
tate.

pe această cale, a uşurat greutăţile didactice
E

pe jumă&.

Cerem de la şcolari ca, să, Şadă liniștiți pe Dănei şi să se.
privească unii pe alţii ca pe nisce fraţi. La ce poate cores" punde această cerinţă ? Morala cea mai elementară, zice, ca

.
.

DISCURSURI PEDAGOGICE:
„părinţii să trăească între dânşii
iubirea, ce o datoresce viitorului
pune invăţătorilor, ca. să nu fie
sfedilor, fie in familia, lot, fie cu
Aceste sfedi sunt; o lepră pentru

in bună, armonie, chiar din
copiilor” lor. Legea, insă, imnici o-dată esemplul rău al
colegii lor, fie cu cetățenii.
şcoală, ele desorganisează şi |

invățătura, şi strictă moravurile tinerimei.

“ Din câte am

79

.

espus până, aci se vede; că misiunea, învăţă

torilor nu este grea,

dacă

ei vor fi

tot d'a-una, in: fie-care zi

şi în fie-care oră atenţi la un lucru, că ceea ce ei sunt -in
drept a cere de la scolari, să caute. ei să îndeplinească, mai
ântâiu cu prisosință.-

-

Scoalele noastre lasă in această privire incă foarte mult de
dorit. Sper. insă, că corpul didactic intreg se va. petrunde din .
ce în ce mai mult de' marele indatoriri, ce li s'aă incredinţat,
- şi că va avea in vedere, că sacrificiile insemnate, ce societa. .
tea face pentru şcoală, şi care cresc pe fie- care an in mod iînsemnat trebuie să corespundă unei indepliniri, constiincioase.
a cerinţelor functiunei insemnate, ce el ocupă.

'La, localul școalei No. 2 din coloarea, Neagră in Lucaci,
la, orele 4 p: m. a aceliași zile, serbarea, Sa, deschis iarăși
sub președință, d-lui ministru “D. Sturdza, asistat de
|
d-l Haret și de d-l dr. L. Neniţescu.
“D. Spiridon Daniilescu, directorul şcoalei No. 2 din co- loarea, Neagră, a rostit un , discurs la care d l ministru a

răspuns :
“D-lor directori, 7
D- lor învățători,
| „Creşcerea, bună în familie este o bine: cuvântare cerească :
pentru ori şi care copil : buna i creşcere in şcoală insă, aceasta
este o cerinţă pe care :legea o impune învăţătorilor.
_ Am mai zis aceasta in altă scoală, dar mă văd nevoit a o.
repeti și aci, căci am băgat de seamă “adese, şi acuma chiar

So-:

e
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am audit, că , ideea, bunei creșceri in şcoală nu este incă
i
bine
coprinsă și pricepută peste tot locul.
Cum să priceapă părinţii, ceea, ce este buna, creșcere, când
ei aud aci in şcoală, de la -invăţători, Și cu o ocasiune solemnă, că, serbarea, de astăzi este o răsplată a muncei $00larilor ?
Serbarea, de astăzi, d-lor invățători, nu este serbarea, şcola„ilor, ea este sărbătoarea, părinților, carii vin să vadă, constatarea oficială, a progreselor ce au făcut copiii lor în cursul anului, și să se bucure de dânsele.
-,
|
'
Copiii, cari invaţă, bine in cursul anului, nu fac alt-ceva, de
cât a'şi implini datoria lor către Dumnezeu, către părinţi, căE tre patrie, către invățători. şi către dânșii &nșişi.
Datoria, către D-zeu este ca, copilul să 'și cultive facultăţile,
cu care a fost inzestrat când a intrat in lume. Datoria către”
părinți este ca, copilul să se lumineze pentru ca, să răsplăteâscă, părinţilor sacrificiele ce zilnic fac pentru el. Datoria
către patrie este ca copilul să inveţe carte şi cuviință, pentru
a”i putea, servi ei, care a. intemecat, Și care intreţine

şcoalele.

Datoria, către invăţători este, ca, copilul să; facă -progrese în,
şcoală, căci prin aceasta numai el poate arăta, recunoșcința,
să, pentru silințele zilnice ce invăţătorii îîşi dau cu ei, Datoria
către sine este, a nu

rămâne

prost și

fără, cunoscințe,

căci

D-zeu a pus pe om pe pământ, ca e] să: muncească şi din
munca, sa, onestă și pricepută să, trăească,
Silinţa pusă în învăţătură bună și in purtare.bună in „tot
cursul anului este dar o datorie, pentru indeplinirea, căria,
şcolarul nu are a primi nici o recompensă, nici o. mulţumire
« de'la nimeni, mai puţin incă, de la Stat. Statul clădeșce şcoala,
Statul intreține școala cu cele materiale, Statul remunerează
pe invățători, Statul deci este in drept a cere, ca, toţi aceşti
bani, pe cari 'i plăteșce toată suflarea unei tări, să nu fie o
cheltueală asvârlită, in: vânt, ci o cheltueală care 'şi poartă roa-

dele sale. Roada, acestei. cheltueli este . răspândirea

luminei, Ă

Statul e dar in drept a cere ca, şcolarii să inveţe, şi să inveţe .
bine in şcoală. Statul face sacrificii pentru școală, ca să aibă,
cetăţeni instruiți, bine crescuţi, devotați datoriei lor, iubitori

DISCURSURI PEDAGOGICE.

"Sr

2

a tot ce
rul ei.

p

este bine și frumos, cu durere
:
e

de ţară și de viitoe
Ea

„Toţi şcolării trebue să invețe bine, Că se
dă, premii

numă

i!
celor trei d'ântâiu, aceasta nu semnific
ă alta; de câţ că fie- care şcolar să'și incordeze in cursul anul
ui toate puterile, ca,
să fie unul din cei trei, pentru a face şi
ei părinţilor o bucu- „riein
trozi aanului.

O

i

|

a

„Ar fi de dorit ca părinţiisă înţeleagă mai bine
rostul şcoa-

“lei,. dar cei cari sunt; datori să ințeleagă -aces
t rost in mod
perfect, aceştiă sunt membrii corpului didac
tic. Corpul didactic tot-d'a-una, și în tot timpulsă fie conştien
t de un lucru: :
că, elpoate să, schimbe relele obiceiuri ale părin
ților in privirăa, ”

şeoalei, prin aceasta, că, el are ântâiu să

facă tot ce este - da.

„tor să facă .pentru școală, Merg mai departe şi
zic: că corpul

-

„didactic e dator să, schimbe acele rele obiceiuri,
căci 'sorgin-.
„ea lor, cele mai dese ori, se va afla in nsişi rel6l
e procedeuri
ale corpului didactic in şcoală. a

|

Corpul didactice să aibă conştiinţă, vie, că esem
plul inv&ţătorilor

este decisiv pentru buna, propăşire a şcoal
ei. .
|
Aceasta, mai ales este de văqut în creşterea,ce
şcoala trebue să dea in iubirea, patriei...
A

aa

Fie-care om ''și-iubeşce locul unde sa născ
ut din. propriul
| lui instinct. Ţine fie-care mai ântei la casa,
părintească, unde

“a vădut lumina, zilei. "Ține fie-care la satul sau orașu
l unde a
„căp
ătat ântâile impresiuni. Ține fie-care; lă,- judeţ
ul său,

“X-a dat ântâia idee a unui complecş

mai

mare

de

care

traiu co-

„mun. Ţine fie-care la, Statul-și poporul, căruia, aparţ
ine. .

“Tubirea, de ţară e dar un lucru natural Şi totuşi se 'cere ca,

„ Şcoa
să ola
creas.că, să o intărească, să o inalţe, să formeze
in fine din ca, simţimântul:omenesc cel mai.
pătrundător,

mai insufiețitor al faptelor mari și frumoase.

|

cel

Şi “in această, privire indeplinirea, dato $ amoc
aaor
„cue .
punctualitate și cu conștiință, formează, baza de pe care
se

inalță.simţimântul iubirei de ţară, spre

acela

al iubirăi

patrie
“Iubirea,

de ţară esteo simțire plăcută care ne

"noi personal.

E

Pa

satisface pe

a

:

-

de *

6

|

S2

-
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o

:

De ideea, iubirei de patrie este legată datoria, ce avem dea

-servi ţara și națiunea; cu devotament, şi abnegaţiune.

Devo- -

tamentul și abnegaţiunea insă se invaţă prin supunerea voinței noastre, de a indeplini datoriile ce avem, şi şcoala, este
ânteiul loc in care invăţăm a ne indeplini datoriile. cua punc:

tualitate.
"> Bsemplul trebue dat de sus, Invăţătorii "deci trebuie zilnic
să cugete, că indeplinirea conştiinţioasă, din parte-le a datoriilor ce au către şcoală, nu numai că este singura basă a =
unui mers regulat şi a progresului şcoalei, dar incă şi a simtimona celui mai inalt al omului, al iubirei de patrie.
Dar fireşce că nu e destul ca, invățătorul să'şi facă datoria,
şcolară pentru ca iubirea de patrie să se intădăcineze in
i inimele şcolarilor. Mai trebue incă ceva.
Antsiu trebue ca, inveţătorul să'şi indeplinească datoria
cu mare dragoste, căci dragostea, către functiunea ce: inde“ plinim, este ântăiul semn vădit al iubirei noastre:
de patrie.
Şi copiilor, să nu uite nici o dată aceasta, le ţrebuesc semne
vădite, ca să înţeleagă şi să priceapă, ca să creadă și să
„urmeze.
Al douilea, invățătorul „să se teamă, de Dumnezeu şi să:
cinstească, pe regi“ cum zice Apostolul, căci daca, „teama de.
„Dumnezeu. este inceputul inţelepciunei“ apoi cinstea -ce 0.
dăm Regelui este semnul esterior al iubirei de patrie, al căreia,
cap el este şi a căreia coroană el o poartă. Să nu uite invățătorul un Singur moment, că pentru străini in Rege se respectează patria, noastră, și că intr'ă&nsul este concentrată ideea,

esistinţei, neatărnărei

și a mărirei ei. Această idee trebue

„înrădăcinată in inimile şcolarilor de timpuriu,

ca

ei să

se

deprindă a 'şi aţinti necontenit şi tot-d'a-una ochii spre acea
înălțime, unde

să ţine sus şi cu putere drapelul patriei.

- Al treilea: invățătorul să nu uite cuvântul Apostolului, care
zice că, „toată stăpânirea este de la Dumnezeu“, căci fără de
stăpânire oamenii ar trăi in cete resleţe ca animalele păduri„lor, fără o rînduială legală, fără un Jegământ moral. Prin res-

pectul şi ascultarea ce dă învățătorul organismului
N

statului

in care el-trăesce, el învaţă și pe copil a respecta munca, cea

|
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aa

laborioasă, şi indelungată a cetăţenilor probi şi onești
ai.

"patriei.

-

„AI patrulea, : invăţătorul trebue să cunoască bine istori
a patriei,

nevoile prin care a trecut, luptele ce a luptat
pănă ce
a înlăturat obstacolele ce intâmpina in cale'i;. succes
ele obţinute, progresele şi inălţarea,, ei, pentruca să -sădea
scă in inimile școlarilor germenele unei credințe tari in viitoru
l patriei.
Trebue pentru toate aceste muncă, și studiu, aplica
ţiune de
- toate zilele, prin voibe și prin fapte: dar nu prin vorbe
şi prin

fapte sgomotoase şi nesocotite, ci bine cumpănite și. liniștite

Acela, e patriot adevărat care in fie-care zi caută a 'şi indeplini partea cuvenită a datoriei sale către ţară, care
caută a.
- pricepe nevoileși cerinţele
'ei adevărate; care la, vreme - de
nevoe sare ca un leu ca să apere moşia, străbunilor sti. Acela,
"e patriot adevărat; care face aceste, nu pentru sine și pentru
gloria sa, ci din convincţiune profundă, din curăţenie de inimă
pentru mărirea naţiunei căria el aparţine, pentru: cinstea,
„Regelui care stă în capul ei, și pentru lauda, lui Dumnezeu,
„: care ne-a trămis aci pe pământ ca să lucrăm și să făptuim
lu:

- cruri bune și plăcute lui.
Di
|
|
„.-> Aceste precepte ar trebui să le, aibă -intipărite toţi invăţă-

“torii — de la cei mai mici pănă la, cei mai mari — căci daca
„. buna stare a presentului stă in mâna, celor cari sunt chemaţi
"a guverna, țara, asigurarea, viitorului stă in mânile” invăţăto-

rilor, a, cărora datorie este de a creșce generaţiuni virtoase şi

“conștiente de ceea-ce ele datorese -patriei lor.

“Bar în ziua, de 1 Iulie,in localul institutului pedagogic

„din capitală, la orele 9 dimineaţa,la, discursul d-nei Eleonora Constantinescu, directoarea, acestui institut pedagogic, d-l ministru a răspuns următoarele:
Doamnelor directoare,
„Doamnelor profesoare,

„Ordinea este sufletul școalei.
a
Daca aceasta este adevărat; pentru școalele de băieți, cu cât
.
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“mai mult trebue să fie adevărat pentru școalele de fete, căci
. -pe femee se razemă toată ordinea, casei şi a familiei.
Deprinderile de ordine ce se dau fetelor, in şcoală, ele le
transportă mai târziu-in casa şi in' familia 'lor. Acelaşi lucru
|
se intâmplă şi cu deprinderile de desordine.
Antâiul pas spre ordine este curăţenia. Aceasta, se cere şi de
la, băieţi..La, fete curăţenia, devine o virtute; care trebue să
strălucească de departe. Curăţenia- din capul locului impune
respect pentru acel ce o are. Curăţenia.- individuală trage insă
după sine şi curăţenia, lucrurilor ce ne aparțin, a casei in care

-locuim. Şi fiind-că curăţenia, cașei nu se poate ţine fără ajutorul altora, de. dânsa e legată şi curăţenia servitorilor. Pentru
a ţine insă pe sine, lucrurile. sale; casa, sa şi pe servitorii casei .
curaţi, trebue ordine. Fie-care trebue să facă la timpul cuvenit
ce
şi in mod 'regulat şi neintrerupt aceea,

se cere, pentru a se

ă

E

ţine toțul şi toate curate.

Curăţenia, este o acţiune, o înfrîngere a peactiunei din care

esă lenevia.. Cine: e dar curat, combate lenevia şi devine
"harnic; ear-hărnicia, este al doilea, pas. spre aplicarea, ordinei.
“E sigur, că unde e curăţenie, esistă hărnicie, și unde esistă
curățenie şi nărnicie, acolo ? și a făcut ordinea un cuib sta».
tornie. Intro casă curat ținută locuescy tot-d'a- -una oameni

harnici.

a

,

- Infrângând Jenevia învăţăm insă să supunem voința, noas- |
tră binelui. Curăţenia devine ast-fel o şcoală a voinţei bine
direse. Far voinţa, indreptată numai spre: făptuirea, binelui,
păzeșce paşii noștri de tot lucrul r&u. Și nu este oare munca
„noastră de toate zilele,. a ne păzi, a ne feri de toate. relele ? Cine 'și supune voința sa binelui, acela introduce în sufletul
său ordinea, căci - binele este cea, mai mare ordine a cugetăTei şi a acţiunei. Cine voeşce insă ordine morală, pentru sine
acela o impune şi altora, şi precum curăţeniaproprie trage
dupe sine curăţenia, casei și a servitorilor, şi produce hărnicia,
și disciplina esterioară, a unei familii, asemenea și voinţa binelui produce curăţenia, sufletului şi a voinței proprii,

care se -

respândesce cu putere asupra, tuturora, acelora, cu carii zilnic
suntem in contact.

:
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" Ne-am ridicat, ast- fel intro sferă mai înaltă a, ordinei. Gine..
ar putea nega, că in aceasta, femeea, nu are o putere impuitoare. Esemplul ei silesce pe bărbat să o urmeze, chiar daca
nu ar avea in sine tendinţa, ȘI impulsiunea. Esemplul ei insă.
e decisiv pentru copii, cari de'la, mamele lor sorbesc cu avidi-.
“ tate tot lucrul'cel bun. .

!

..

E

:

* Imceferii. omenirei au avut tot- da-una mame virtuoase,
pline de simţirninte bune, de curăţenia, -“trupului și a sufle- *
tului.
-.
- In .casa, insă, ande esistă curăţenie, nărnicie; supunerea;
vointei la bine, curăţenia sufletului, in acea, casă e pace şi
liniște, care iarăși sunt numai trepte ale ordinei. Ear unde. e
- pace şi linisce, de acolo fuge sfada şi invidia, căci aceste două,
viciuri

vor trăi numai

acolo,

unde

nu

esistă, ordinea

morală,

in viață, unde fie-care crede necesar aşi lua, un loc care nui...
- ge cuvine, unde nimeni nu se mulţumesce cu talantul câ il-a.

dat Dumnezeu, cil jeapădă, pentru a alerga dupe talantul al-

„.

,
...
„tuia, ca, să "i-l smulgă.
* Ordinea deci trebue să domnească iin mod absălut Şi nScOn-

testat iin partea, materială şi in partea, morală a ori- -cărei şcoli,.
"ear mai ales intr'o școală de fete. .
Acolo ' ordinea, mai produce un alt lucru bun şi priincios,
aş zice un lucru mai mult, un lucru

care

pentru femee e mai:

mult de cât frumuseţea, — şi aceasta, este modestia, pavăza,.
- cea, mai puternică-a femeei in contra tuturor. ispitelor, vieţei..

.

„ Această virtute este una din virtuțile

cardinale,

care

trebue

intemeeată şi urmărită priri ordinea şi disciplina şcolară : mai
ales astăzi, când multe 'din fetele noastre caută, să capete o

„instructiune egală in toate cu a păeţilor.

,

Nu ştiinţele fac un om bun, ci supunerea, voinţei intru a, cu-

noasce şi a face binele, intru al cunoasce fără greutate şi al
,
face fără silă.
Ordinea, în şcoală stabilesce' în ea, şi disciplina, atât de necesară pentru a, putea, învăţa ceva, căci unde nu este disciplină, acolo nici de invățătură nu se alege: nimic.
Cine trebue insă, să ţie intr'o şcoală făclia, ordinei şi „a dis-,

Mare, este această, respune
ciplinei, dacă nu profesorii şcoalei?

:

s

i
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ders iin șooalele de. fete, tocmai pentru rolul cel insemnat al

„femeei in familie.
|
:
_- Dumnezeu a pus in inima fie-cărui om seminţa
binelui.
Când o aflăm unde-va; distrusă, aceasta stă, făcut, de mână
„omenească, unealtă a răului. Şcoala, trebue să se fereasc
ă de a
nu deveni acestă unealtă, şi unealtă a răului devine și
acela,
care nu făptuesce: binele, ci lasă răului calea, liberă, ca,
-să im-:

presure sufletele noastre, sufletele multora.

-

Doresc ca; și in şcoalele de fete simţimântul despre necesi- tatea unei ordine severe şi continue să se inrădăcineze
din ce
„în ce mai” mult, și să, devie un obiceiu nestrămutat.
Atunci
clasele vor fi liniștite, Liniştea „ce: trebue să domne
ască la,
prelegeri șau. la esamene nu va mai fi tulburată
prin convorbiri particulare, care distrag pe toţi cei cari.ar
. trebui să, asculte, despre ceia, ce se. vorbesce. Atenţiunea ar
deveni o
regulă a vieții şi cu atenţiunea şi prin ea

sar imbunătăţi

şi,

invă&ţătura. Ast- fel şcoala, va, ajunge a da roadele
binetăcbtoare”

pe care le asceptăm dela ea, *

“Şi cât de ușoare sunt; toate aceste, când avem
numai a T&
dica ochii in'sus spre suveranii noştri, pentru
a vedea, esemplul. ordinei şi al tuturor virtuţilor care decurg
din ea. Fie-care =X profesoară şi fie-care elevă ar trebui să; şi aducă
aminte in
„fie-care moment, că are dinaintea, lor. cel mai
frumos! esemplu.
"demn de imitat — esemplul ce'l dă, prea buna
și prea eraţioasa,
noastră Regina Elisaveta, 7

“La localul școalei 4 din coloarea, Verde, strad
a, Ştrpeiu- Vodă, la ore1:/, p.m.
|
Ea
- Serbarea, sa, deschis sub președința, d-lui
a
ministru,

asistat de d-l Haret și d-l Dr. 1. Neniţescu.
„D-na, directoare a școalei No. 4. din

coloarea

Verde,

-neingrijind a, face cuvenita, dare de seamă,
d-l ninistru

a pronunţat discursul ce urmează :
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Doamnelor directoare,
Doamnelor învățătore,

7

- Toată invăţătura, omenească are -de ţel a cungasce
adevă-mal iin toate — adevărul în cele vedute și in cele nevădu
te:
Multe adevăruri ale vieței și “ale lumei ne rămân necun
oscute, dar aceasta nu impedică, ca ceea-ce. pietem cunoaş
cepricepe și aci, să fie adevărul.
n
La, acest; ţel ne conduce şcoala, care este o instituțiune iin:
„care omul ae mic invâţă cum trebue să facă, ca, să, fie pus pe
“calea adevărului, in cunoscinţele lui şi in faptele lui.
Calea, adevărului pe care trebue să ne aşedăm cu soliditate
pentru

a

o

părăsi in tot timpul vieţei, acea.

cale incepe din”

casa părintească, ear mai ales pe pragul scoalei. Fericit acela,
“care nu o mai părăseşce nici o-dată,.
Ce trebue insă să facă școala, ca să ne introducă cu sigu--ranţă, cu temeinicie şi pentru tot-d'a-una, pe calea, adevărului ?„ Respunsul e uşor — prin deprinderea, sa, nici cel mai mic:
- neadevăr să nu treacă dinaintea, învățătorului, fără ea fi Tepri-.
mat şi suprimat,

e

”

Corectarea, in Broriunțarea greşită şi vorbirea, negramaticală, scrisoarea, neglesă sunt inceputurile conștiente cari pot.
"uşor conduce pe calea adevărului daca se caută de timpuriu.
a, se aduce un remediurelelor acestora, căci esactitudinea; in
toate este un eserciţiu spre adevăr.
Trebue deci ca invățătorii să pună multă stăruinţă şi ener-.
gic ca, toţi elevii să pronunțe curat, să vorbească corect, să. :
“scrie lisibil şi dupe regulele ortografiei.
“De 1ă, vorbire şi scriere păşiun la celelalte obieote ale pro
gramului şcolar.

E

Invăţătorii trebue să cunoască tot- daa-una in mod perfect.
aceste programe, să le repeteLnecontenit pentru ca nu cum-va,
in parte sau in total, să spună vre-un lucru care nuși aro:
ființa, ast-fel cum el a, spus'o, deschidându-se atunci şcolarilor:
de chiar învățătorii lor poarta, la, necoreotudini, care iarăși de-.
“părtează, de adevăr.

Nu e insă de ajuns ca, învățătorul să fs ecorect. El trebue să.

,

5

PD
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. "indrepte ori- ce greşeală face: şcolarul el trebue
să-'] deprinăii
“a audi bine și a pricepe bine; ceea, ce i.se zice.
in aritmetică,
in geografie, în datele și numele istorice-trebue
urmărită corectitudinea, respunsurilor elevilor cu mare luare
aminte.
"Cănd şcolarul este insă pus de invaţă, cu cele ale
invățătu-!
“zei pe cele ale corectitudinei atunci s'a, aședat
” ântâia, peatră
„unghiulară a edificiului ceridicăm adevărului in
i inima copiilor,
„De la invățătură trebue insă urmărit adevărul
şi. in „viaţa
“ scolaraului. Invăţătorul care vine regulat; la. școală,
obicinuesce
pe școlari să intre lă, minutul hotărât iri clasă.
Şcolarul ştie
Și cunoasce regulamentul şcoalei intru
aceasta,

şi rând

vede

că invăţătorul nu şi permite abateri pe cari
le motivează, schiopând, nici el-nu' și permite a presinta prete
oste, cari tot-d' a“una conţin un neadevă, e
PD
Regulata, -“observare a. orelor şcolare: este
un alt eserciţiu
-pentru a întări pe copii in iubirea, de adevăr,
ferindu'i de min„ ciună, Aceasta, este a.doua, peatră, ungh
iulară:
„„Probitatea, notelor lunare şi dreptaţea,
în clasarea, elevilor
| Ja finele anului școlar, sunt cele-lalte două,
petre unghiulare.
Ast-fel prin școală, fără de vreo altă espun
ere „teoretică,
și aceasta, incepând
chiar de la, şcoala,” primară, copilul se .
așeadă pe calea, cea, dreaptă, pe calea adevărului
, pe care cl nu:

_0 va mai părăsi in. restul vieţei.
In acest mod: școala devine invețătoarea
şi conăucătoarea
E noastră, a tuturora iin lume.
„. D-voastre, doainnelor invâțătoare, tzebua să
fiţi îndoit de.
atente i in această cerință ce 'se adresează școalei, căci
creşceţi

copile a căror influenţă iin familie-va. deveni o-dată
decisivă, -

Să lucraţi
+

in şcoală, ast- fel ca să creșceți mume

- duce: pe copiii lor pe calea
şi calea virtuţei.

cari Vor

con-:

adevărului, căci această, calg este

Joi 2 Talie 1887,
+
a avut loc solemnitatea distribuirei - i
premiilor la elevele din asilul Elena, Doamna, de sub i în-.

altul patronagiu al M. 3. Reginei.

ps

|.

.-

-
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-“Cu acoastă ocasiune sau distribuit și diplomele de
maturitate la, elevele, in numer de 25, cari au. absolvit
"cele șease clase normale.
|
Ma

Solemnitatea, sa: inceput Ja, orele 10 a. IN. inn presenţa

| “d-lui ministru Dimitrie Sturdza, asistat, de. d-l Spiru Haret, și de d-l senator și profesor de „universitate Al.
Orescu. -—
Si
aa
“Un: nuraeros şi ales public de ambe secse a luat
pazte la această, solemnitate.
DIN. Popescu, unul din profesorii acestui institut, a

rostit cuventarea la care d-l ministru a răspuns: ])
Domnişoar ă directoar e,
- Doamnelor pr ofesoare,
- Domnilor pr ofesori,
Incheem anul şcolar al asilului Elena Doamna cu solemni„tatea, obicinuită. Incheem un an insemna al vieței acestui
institut.

-* Nue
in tot orgânisimul instrucțiunei publice o școală mai greu de coridus, de cât o şcoală, de fete, căci partea. educativă
are o preponderență naturală. Aceasta, resultă nu numai din
ensuși natura, femeei, care e chemată, de Dumnezeu a, conduce .
-ea ântâi primii pași ai copiilor, dar din faptul, că, buna, edu
caţiune 'a. fetelor are o influenţă directă, şi decisivă asupra
intregei vieţi morale a unui popor.
“Când într'o şcoală, de fete domnese obiceiurile bune, care
fac liniştea, şi bunul

traiu in familie, elevele

se desvoltă

in

mod natural spre bine.
Precum intr'o familie care trăeşce in
i frica Tai “Duzinezeu,
mama, O ocroteşce mai

ântâi

prin

iubirea, ce are

pentru

ea,

mama, 0 fereşce de tot esemplul şi de toată uneltirea, răului, —
- precum mama, se. silesce, ca prin curăţenia trupului să asigure pe aceca a sufletului, -prin regularitatea, vieței de toate zilele
1) Vedi Monitorul oficial No. sa, din 16 Iulie 1887.

go.

.

“să dea de

-.
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uriu obiceiul indeplinirei punctual
e a -datoriilor, prin -hărnicie „bine chibzuită să pue'
baza unei activițăţi
„continue și a unei mânci spornice
— prin
„Tirea bunei stări a, casei, să dea, impulsiu mănţinerea, şi spo- :
ne silinţelor de a nu
-_se deslipi de bine,

și de a se prefecţiona neincetatin
. practica.
binelui— precum mama veghiază cu
neadormire, ca, copiiiei
să se iubească intre dânșii, și alungă
d'intre dânșii, ori unde
Sar ivi

ca, invidia, născătoarea, relelor şi neno
rocirilor. vieţei,
„pentru ca, armonia; să, fie nedespăr
țită de traiul lor în comun, |
precum ea,

este personificarea, dreptăţei şi înlătură
dintre co„Pii imperecherile şi sfedile: ast-fel şi
corpul didactic al unei
„=. şooale de fete, nu trebue să uite nici

.

o-dată,
pe acea mamă duioasă, conștientă, de dato că el inlocuesce
riile ei cele sfinte
și sfinţite,
iubitoare de datorii, râvnitore că nici
bunul traiu
nici onoarea familiei să nu fi atinsă,
|
|
Intreg corpul didactic al unei şcoli.este resp
undător de acel

deposit sacru ce "i s'au incredinţat.
ai
Mi
“Datoria, primordială a, corpului didactic al unei
şcoli, ear
„mai
ales al unei şcoli de fete şi în deosbiri a unui insti
tut atât,
de insemnat
ca aceasta, este a nu uita nici o-dată, că el Ie

presintăpe acea ființă, care e sufistul unei'familii, pe mamă
, .

și că prin'urmare dupe cum silinţele mamei
pentru binele
"copiilor nu pot nici o-dată a fi prea mari, silin
țele corpului

didactic pentru binele și prosperitatea, elevilor trebu
e să fie

cu mult mai insemnate, căci el, compus di
mai mulţi mem- bri, are să 'indeplinească din datorie și intr'
o posiţiune mai

“complicată, aceea, ce mama, face ea, singură şi intr
un mod cu |
totul simplu şi natural.
Sa
a
Aceasta, impune insă membrilor corpului didac
tic datoria. de

a trăi in armonie unii cu alţiia nu'şi invidia unul
posiţiunea,.
altuia, a se ţina fie-carein sfera, activităţei sale, a căuta
.in acea,
sferă aşi facepe deplin datoriaa,
nu jigni pe nimeni in lucrarea,
sa, a, să feri de imperecheri tot:d'a-una, dăunătoa
re mersului.
regulatal ori cărei instituțiuni, a nu 'Şi crea, sie-și
partisani şi
celor-l-alţi detractori, a, nu'şi forma o posiţiune
factice prin

preferinţi.
i
Numai urmând, ast-fel se pune fundamentul unei vieti armo.

.

i DISCURSURI

PEDAGOGICE

nice a şcoalei fără, de care conducerea,

-

-

.

91.

materială. morală şi

ştiinţifică, nu este posibilă.
A doua, datorie & acestui corp este să ţină sus drapelul
onoarei acestui institut de educaţiune, prin o viaţă esemplară
nebântuită de.nici un r&u. Cine nu se. simte tare in această, .
privinţă, mai bine să, părăsească această casă și să'şi caute.
traiul aiurea, ca- să nu ia pe sufletul lui răul, ce de sigur îl.
produce.
Aș dori ca, in acest institut mai mult âe cat in-ori-ce altul membrii corpului didactic să fie pătrunşi de două, lucruri, —
că nu pentru a le crea o posiţiune sau pentru a le satisface o
plăcere, ei au fost chemaţi aci,—şi că nu satisfacerea, cerinţelor sau a ambiţiunilor lor ascunse său vădite să urmăresce
aci. Sunt nevoit a aminti

aceasta, fiind-că adese

ori membrii

corpului didactic uită, că ei aparţin şcoalei, numai şcoalei, şi
că viaţa, lor intreagă de toată ziua. şi de toată ora, trebue să

4

fie inchinată, numai şcoalei.
: supunerea, Corimperioasă
datorie
alţă
o
- De aci insă răsare

„pului didactic intreg al şcoalei regulamentelor şcolare. Nu
vorbesc aci numai 'de regulamentele scrise și tipărite, ci de
acele, cari trebue. să esiste,şi fără a fi scrise şi tipărite, in
inima onestă a fie-căruia. Mai ales zic „aceasta despre acei.
cari şed aci în institut,
ă
din toate punc-:
reprobabil.
obiceiu
un
ales
mai
Esistă, aci
cu cea mai
urmări
al
decis
sunt
tele de vedere — şi pe care
mare perseveranţă pănă se va stârpi— aceasta, este obiceiul,

că fie-care din membri corpului invăţătoresc: sau pedagogic,
care 'şi are locuinţa aci in institut, crede. -că are un drept de
a, merge in oraş cănd "i place şi unde-i place, crede, că poate
să, 'şi creeze necesităţi fie ele reale sau inchipuite, cari "i dau
putinţa de a eşi din institut ori când doresce şi de a intra,
când îi convine. Cine are onoarea, de a locui in institut, cui "i
se dă această ușurință de traiu, acela,,să ştie că orașul pentru dânsul este acest institut, şi că trebue ast-fel să'și organi: seze viața, ca ea să fie indeplinită cu mulţumire şi cu feri-_
cire in acest institut. Cine ştie să'şi facă, aceasta, acela, 'şi cu acel _crează un centru de activitate in institut ânsuși, egal,

g2

|
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centru de activitate, pe care și'] creează mama în familie. Ce am zice de o mamă, care in loc să şează in familie, ar bate
necontenit stradele ? Şi mai. ales aci, ini situaţiunea, asilului,
cu locul cel mare ce
inconjoară. Când conductoarele asilului incep a, considera asilul ca o inchisoare, nu se gândesc ele că acest esemplu al r&ului desorganisează, intreg mersul.
„moral al institutului.

Aci in institut

trebue

ca conducătorul asilulai să 'și afle

intreaga, și unica satisfacțiurie a activităţei lui. Acest institut

trebue să fie alfa, și omega al vieţei lui ; de acea, însă, el trebue
să fie unicul sprijin ce el: are. Nu în afară din şcoală trebue.
el căutat, ci in minuţioasa şi conștiincioasa indeplinire a, datoriilor ce aţi luat asupră-vă, şi care vi s'au încredințat. Cine - dintre d-voastră nu trăesce intreg pentru acest institut și nu
consideră viaţa 'lui in: el ca indestulătoare şi satisfăcătoare.
“acelă, rău păcătuesce către” intreg tineretul, al. căruia viitor
„d-voastră, îl formaţi.
- Dorese dar să fie „ştiut de d-voastră, că preumblările iîn-afară, din asil sunt; reprobate de autoritatea, superioasă a Şcoalelor şi că sunt decis a le pune un capăt definitiv, precum nu:
voiu lua in băgare de seamă nici o solicitare, care nu'și are.
reazămul ei in implinirea, datoriilor către: acest instituţ,
Mai este o datorie, care: 'şi ia sorgintea, tot din modul de
conducere al copiilor de către o mumă bună, datoria membri"lor corpului invăţătoresc şi pedagogic, de a fi drepţi in aprecierile ce fac asupra elevilor. Neascultarea, desordinea, lenevia,
lipsa de. atenţiune; neaplicaree la invăţătură, sunt de censurat;
“pentru “a produce indreptarea cerută. Nu trebue insă ca, cea,"
mai mică, năzuinţă de indreptare să fie considerată cu perfectiunea, 6nsăşi. Mai ales insă atrag toată atenţiunea, la conştiincioasa calculare a notelor, Aceea ce să, numesce la noi cu
numele caracteristic de hatir, inlocuit; adesea, cu numele mai

occidental. de indulgență, şi care ascunde ruşinoasa părtinire,
esemplul' nedreptăţei şi al minciunei, trebue esilat din această
- şcoală, care, nu uitaţi nici o-dată, servă, de inainte mergătoare
tutulor școalelor de fete.
|
--

„Tot

corpul didactic şi pedagogic

|

:să. aibă in vedere necon-,

„1
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solicitudinea
tenit, că înaltul patronagiu al A. S. Reginei, | că,

i institut, i-a, atras
deosebită, ce suverana noastră poartă acestu

doresceibinele
“increderea, ţărei intregi. Fie- care mumă care.
introduce in
copilei ei, consideră ca. o fericire când'o poate
t. Faceţi ca:
-asilul Elena. Faceţi” ca, acest renume: să fie merita
ce incă acesacest renume să fie mărit. Faceţi ca, ceeace lipseș

el să crească,
tui mare institut, naţional, săii fie dat. Faceţi ca in
femei virtoase

în

toată

cari vor

puterea, . cuvântului,

şti să

peardă cum„ prețuească fericirea familiei şi vor şti. să nuși
ască sau in S
omene
pătul in nenorocirile. nodespărţite. de. viata,
|
om.
rui
ori-că
- ademenirile ce se ridică:adese' impregiurul.
asi:
că
fiindLucrarea aceasta, vă este cu deosebire ușurată,
Regina, şi fiind- “ul Elena stă în ne mijlocit contact cu M. S.

viu al unui
„Că av eţi in directoarea acestui institut un esemplu
mare devotament.

Elena şi elevele
PERU didactic şi pedagogic al Asilului
e s'a intemplat el compun să coprindă, cu vioiciune, ceea-c
părăsi. casa sa,
in ziua „când d-şoara Racoviţă s' a, decis a “şi

_

-şi linișcea sa, şi a venit

“şi

in capul

acestui institat, fără” nevoe

institutului şii prin
în uhicul Scop de a face un bine imens

aceasta, naţiunei.

mare dovotament
" Faceţicu toatele ca această rîvnă,. “acest
fie resplătit prin
ă
“pentru binele public și fericirea familiilor.s
vi.se adresează
ce
indeplinirea; de către d-voastră, a, cerinţelor
institut de căre d: şoara,
de școală. Faceţi ca conducerea acestui
şi aceasta. nu va fi, sunt
Felicia Racoviţă, să nu fie trecătoare,
va vedea, că peste tot
„incredinţat, din momentul in care d-sa
pe care singură ] prac_ locul nu se află de cât devotameniul,
|
„tică.
mare:
o
nul
guver
sce
D-voastră, dsşoară directoare, vă datore
intreagă simte adâne
ţara
că
,
inţată
încred
recunoscinţă. Fiţi
ii vă bine- cuvintează, din
sacrificiul ce faceţi ŞI că toţi părint
-„adâncul sufletului.
care. in sil tot-d'a-una trebue
urare,
ă
aceast
prin:
_ Sfârşese
pătrunsă de toată iubirea :
--să răsune din toată inima și
eetorul Regatului Român!
Să trăiască Regele Carol, intem
podoaba. femeilor Române! .
- Să trăiascăi Regina |Elisabeta,
zor

A

——

7

,
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Cu ocazia, solemnităţei pentru

punerea petrei funda-

mentală -a, localului. scoalei Ştefan Protopopescu din
Slatina, ce a avut loe Duminecă la 17 Mai.1887,q4-l

„Dimitrie Sturdza, a ţinut următorul discurs:
Domnilor,

Suntem adunaţi astăzi pentru a desăvărși un act important
a aşeda: peatra fundamentală a unei şcoli.
|
Zic că acest act e important, fiind- că el. privesce o mare

“instituţiune a Statului.
- Patru sunt petrele
Justiţia, şi Religiunea,
"Cele două dântăiu
“cele două din urmă
„_ esista.

|

|

unghiulare ale edificiului ori-carni “Stat:
Armata și Şcoala.
asigură vieţuirea morală, a oamenilor ;
dau celor două dWântăiu putinţa de a

o

-

Ă

Justiţia stabilesce respectul. ce datoresce fie-care aproapelui său, şi prin aceasta, respectul: libertăţei şi respeotul . ordinei.
Religiunea, inalţă,- spiritul omului din regiunile pămăntesci |
trecătoarea i în cele cereşci vecinice, şi ne arată calea, cea mai
dreaptă, şi cea mai

sigură pentru a intra, a fi, şi a rămânea, in

relaţiune cu Dumnezeu.
Ea
Armata dă unei ţări conștiința, de sine, “apărâna'o in
î contra inimicilor, asigurându-i pacea şi suveranitatea,
Şcoala. pregătesce. pe cetățenii viitori ca să aibă virtute
și inimă, să păstreze ceea-ce părinţii lor le-au dat, ca moștenire,
| Stoala, formează și oţelesce caracterele-spre idei și fapte bune

şi morale, înţelepte şi luminate.
„Nici un Stat nua poate esista fără aceste patru petre unghiulare.
|
“Unde ele stau la, Jocul lor, unde ele. Strelmeasc de departe,
spre” veselia, amicilor şi spre teama, inimicilor, acolo Statul
prosperează, progresează,

„Ori

-

.

|

şi când insă vre-unele din aceste petre sunt știrbite, sau

nu stau la locul

lor,

— edificiul intreg

slăbi. a şovăi, amenință, ruină,

al

Statului

incepe a

-
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Dovadă despre aceasta stă istoria patriei noastre,
Am bhălăduit în timpurile vechi ore de grele încercări, când
eram atacați din toate părțile şi stam singuri fără ajutor. Dar
am scăpat apărându-ne ţaza cu paloş vitejesc şi mulţumind
lui Dumnezeu că am scăpat, de periciune. De aceea, dupe fiecare victorie, clădiam o biserică.
„Cu toate acestea am slăbit; continuu, pentru că Justiţia şi
“Şcoala, stau amăndouă, in umbră, pentru că nesiguranța, . Și
ignioranța, cresceau, de năpădiau peste Romănia, ca, buruenile
„intrun ogor, de alt-fel mănos.
.
Justiţia şi Şcoala — două din petrele. unghiulare — ştir_ bindu-se, incepură şi cele- alte două pâtre a se clătina, sşi în- Să
treg edificiul Statului Român cu incetul .se. Sgudui atât de
tare, incât

Un

ameninţa, ruină.

secol şi. jumătate am

„periculoase, in care

trecut

drin 0. eră din cele

nu era o peatră care sta

mai

la, locul ei cu- -

- Niincios,"
“Armata se desfiinteasă ŞI- cetăţile se surpaseră de însuşi
domnii ţărei, cari erau păziţi de lefegii străini. Cu “armata,
dispărea, “pe fie-care zi mai mult conștiința, naţională, și o
“umilinţă târîtoare o inlocuia.
|
Bisericele cele frumoase ajunseseră in ruine, şi cele mai măreţe dintre dânsele stau pustii, arse şi surpate. de foc şi de
urgia, timpurilor: Religiunea, era, apăsată, asuprită și impilată.
Justiţia, era dată pradă celor puternici ai zilei, sau celor cu
"avere,

ear „dreptatea era2 pusă la, o parte șiş nu găsea, adăpost

in ţara, “noastză,.
- Şcoala, romănească nici nu esista, căci
tente erau in -limbă străină, ear poporul
in ce mai mult in intuneric, incât credinţa
mult. incă— in putinţa, esistenţei patriei

-pilate, . se perdea pe fie-care zi.

puţinile şcoli esisse cufumda din ce
in esistenţa,— mai
șiș a naţiunei im-

.

Ă

De la înălţime mare Romănul audia „că România este me-menită a fi in veci smerită”. -” -

Eram aproape de a fi şterși ca, Români, și dea numai esista,

_

- de cât ca iloţi, căci să nu uităm că — nu mai departe decât
inainte de şease zece ani — poporul de la, ţară era pus ca vita

9%.
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-la jug, ca să, tragă zahereaoa, oștir
ilor,. străine, - când boii! şi
caii periseră

de greutatea

puși.

a

poverilor și a muncei la, care erau

n

Sa
De-odată incepu insă să bată
un vânt recoritor, care imbăr- !
bătă națiunea
Patru

7

de se rădică din letargia morţei, in
care căduse.

date marcate vor aminţi aceste
timpuri, in

care cu
- repediciune am crescut: 1821,—181
8,—1857,—1866.

In 1821 se isgoniră străini apăsător
i şi ţara, reluă in mâi-

nile sale destinele ei, .
In 1848, isbucniră

moderne.

-

a

şi la. noi ideile mari ale civilisaţiun
ei

In-1857, când Europa intreba, pe popo
rul român cum înţelege el a se constitui, pentru a intra
, in organisarea statelor
culte, el spuse clar ȘI neted dorinţel
e sale cu putere şi inţelepciune.
a
|
o
-De
la 1866 incoace Romănia,

pâși cu siguranță la realisarea .
„nu numaia, tutulor dorințelor ce espr
imase, ci a, cerințelor absolut, necesare pentru a, constitui
un-stat plin de -viaţă, și de

putere. De la 1866 incoace am
isbutit a, aședa independința,
„Ccomplectă a Statului român,
rădicându'l in stimă și respect
prin proclamarea,
lui de Regat,
|
IE
Ind

ată ce această mișcare se indepline
sce, toate inaintează

ca. prin. farmec, petrele unghiu
lare

revin

cu incetul la, locul
lor, fie-care din ele se așeadă tot
mai puternic, fio-carela -1l0cul ci se intăresce, şi astăzi acel
e petre strălucesc de departe,
Mari silințe

a, făcut națiunea pentru

ca edificiu

l Statului
român să scape de dărâmare
, de periciune, și să se inal
ţe as"tăzi

intinerit-și plin de viață,
Precum dreptatea, guverneaz
ă in fine ţara, și se simte
că,
ea csistă, făcând să renască, in
inimile tuturora, incredere in
"virtutea, sa, proprie Și a alto
ra; asemenea, și vechile bise
rici
se reinalță mai splendide şi mai
impodobite de cât in timpuă
rile in cari ele fură fundate.

"Tara are

astă-zi o armată, pe care știm că
ne putem sprijini-pentru a o apăra şi a o asigura, în
contra inamicilor; ear
Şcoalele se ridică in toate părţile ţărei
, in sate ca, şi in
orașe,
e
|
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„. Mai ales în.privința, acestora, poporul intreg simte o mare
impăcienţă,și unde Statul nu ajunge cu puterile sale, vine
cetățeanul cu averea sa şi dă ajutor ne aşteptat şi folositor,
Fie-care simte că viitorul Regatului Român depinde de şcoală.
Slatina in deosebi se poate măndri, căci cetăţenii ei de
“- mult sau găndit la cugetarea, poporului.
In vale se ridică Şcoala Ionascu. Aci, mai in deal, curănd
vom vedea, ridicată, Școala Protopopescu.
Aședând astăzi această peatră, să avem cu toţii conştiinţa
că, ridicăm acest edificiu. intr un timp al renascerei, al rein-

„vierei, al reinălțărei noastre, și că această, şcoală, trebue să, fie
un monument viu al acestui frumos timp.
.
"Să .sperăm cu toţii că, acei cari au să, fie conducătorii a- |

cestăi școli vor avea, tot-d'a-una, intipărit in inima, în sufletul:
și voinţa lor, marea, semnificare a, acestei zile care imprimă,
acestei şcoli sigiliul ei.
,
”
„Aședând această peatră pentru c> ca să stea tare şi neclintită, luminătoare și strălucitoare, să amintim mai ântăi-nu„mele scump al Suveranilor noștri — Carol şi Elisabeta — a,
_Cărora silinţi şi muncă, sincere, devotate, credincioase, neincetate; necurmate, datorim că, suntem astă- zi Un 1 Stat respectat,
și nebăntuit in mersul său,
“A doua amintire o datorim bărbatului” aceluia, care — mai:

„mult de căt ori-care
„- . de regenerare

şi

dintre noi — a ajutat in munca aceasta

de reintărire,

acelui bărbat...

căruia i se.

cuvine cinste şi recunoştinţă, Fie-care din d-voastră are pe .
'buze numele marelui cetăţean Ioan Brătianu.
A treia, amintire este pentru memoria, generosului fundator
'al acestei şcoli, care trecând la, viaţa, eternă a, cugetat la, nea-

mul s&u, la, cultura, poporului din care a eşit, Toţi să pronunțăm
astă-zi și tot-da-una numele lui Ştefan Protopopescu cu respect şi iubire, căci prin fapta sa a arătat increderea, cea mare
ce el a avut in viitorul patriei sale."EI 'şi-a ridicat cel mai neperitor moment, căci din genera" ţiune in generaţiune, numele lui va fi pronunțat;cu veneraţiu-

ne şi cu recunoștință. de sute şi mii i de copilaşi, cari zilnic vor
5
2.
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„trece peste pragul porței acestui locaş pentru, a, învăţa, pen:
tru a se cultiva, .

Ea

i

-.

„Neperitor- monument şi-a ridicat, Stefan Protopopescu, căci

el a lucrat prin el la intărirea uneia, din

cele patru mari pe- -

tre unghiulare ale edificiului Statului: român.
!
Eu in deosebi sunt fericit că am fost chemat prin datoria

mea, a președa această solemnitate, căci am cunosc
ut pe a: *
cest bărbat, căci am conlucrat cu dânsul in timpuri
grele,

căci am “putut, şi eu să

admir spiritul s&u.concis şi ager,-

probitatea, sa, liniștea, lui sufletească și simţimintele
sale pa

triotice, de cari a, dat dovadă cu ultima, lui răsuflare,

» Fie-i memoria, eternă și să servească de esempl
u tuturora, !

La banchetul ce a avut loc in acesași zi d-l ministru
» Dimitrie Sturdza a ţinut două, toaste,
Cel ântâiu sună: . .
|
o
”
Domnilor,

Vă mulțumesc pentru simțimintele binevoitoare
ce'mi ară.
taţi şi pe care mă voi sili din toate puterile: mele a le.
merite
totdeauna, indeplinindu'mi. cu sfinţenie datoriile serviciului

insemnat ce'mi este incredinţat.
Daţi'mi voe cu aceasta ocasiune a, vă vorbi
“d-voastră şi de d-voastre &nșivă,
|

La
de orașul

“Slatina, se prezintă celui, care pentru. prima, oară întră în
„acest oraș, cu un aspect sui generis. Situat intre dealuri, orașul
d-voastre stă ascuns și nu'l vedi de cât când ai intrat intr'ân«sul. Dar atunci nu poate cineva să nu privească cu plăcer
e
:aspectul s&u frumos şi viciu. Un amfiteatru
de case, de grădini

Şi de vii se desfăşură dinaintea ochilor noştri
intrun mod
„adevărat incântător și această, privire plăcută
se intăresce
-când te convingi, că oraşul acest curățel
nu conţine in el de

„cât cetățeni curaţi.
a
Sa
Slatina e unul din cele mai mici orașe din ţeara, și cu
toate

aceste el posedă un palat administrativ frumos, patru
scoli:

“primare, din care aceea, a, careia peatra funda
mentală s'a, aşe-
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dat astăzi, va, putea, servi de model şi aiurea, în teară, două
” biserici frumoase datorite și ele inimei bune. a unor buni cetățeni și creştini de aici. În curând să va ridica, şi gimnasiul, Şi
„această creaţiune a stăruinţelor neobosite ale tutulor d-voastre.
" Aceste toate dovedesc, că un spirit de infrăţire vă unesc pe
“toţi, un spirit al binelui public. Strinşi uniţi aţi lucrat pentru
a dota, orașul d-voastră cu instituţiuni, de care ar putea, a se .
mândri oraşe mai mari, și astfel Vaţi făcut; plăcut şi atrăgător.
Strinși uniţi in faptmuirea, binelui obştesc, fiecare vă bucuraţi „.
de ceea, ce astăzi este a tuturora.
„Mai presus de toate insă să ţineţi 1a spiritul ce ve animează pe toţi in privirea scoalei, căci insuflaţi de dânsul veţi cresce
din copilașii d-voastră, oameni sdraveni pentru familie Și pentru
naţiune.

Beau iin sănătatea cetăţenilor din Slatina, pe cari Dumnedeu
să "i ajute in silinţele lor pentru prosperitatea judeţului -şi a
„oraşului lor in simţimintele ce au pentru întărirea și mărirea
patriei comune, a Regatului Romăniei. .
|
e

Al doilea, toast al d- lui ministru

Sturăza

glăsuesce

precum urmează, :
Domnilor,

Urările d-lui director al scoalei de agricultură mă silesc ca.
să iau din nou cuvântul.
Voiu să vă intrețin un moment, despre scoală, Și despre in-:
vățători.
Mi s'a atribuit ca un merit, că mi pun toate silinţele pentru
a imbunătăţi scolile. Nu pot considera aceasta, ca un merit,
„fiind: că, silindu-mă a, imbunătăţi sooala,

'mi indeplinesc o

da-

torie imperioasă a posiţiunei ce ocup, Inchipuiţi-vă că nu "mi-aş

indeplini această datorie cu sfinţenie. Oare un asemenea, lucru o
ar putea fi astăzi tolerat in statul romănesc? De sigur, că nu.
Așa, dar, dacă 'mi indeplinesc datoria, mea cu toată conştiinţa
şi din toătă inima, nu fac de cât; ceea, ce trebue să fac.

„Dar să vă spun de ce mă trage inima, ca să lucrez cu drag
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“Ia operă: cea, mare a, reformei noastre scolare, căci de aceasta,
a astăzi peste tot locul şi de aceasta, se ingrijesc
aa

„toţi părinţii, și de aceasta e vorbă, : serioasă, şi cumpănită ori
| sfătui despre int6“unde să intrunesc trei. Români, pentur a să
"'resele ţării,
“Mari sunt progresele realisate iin:scurt timp de statul român
“în toate ramurele activităţii najjionale, ŞI mari sunt resultatele

dobândite.

i

“Dar mai dificil vă fi a păstra, ceeă-ce am dobândit şi a des"volta aceea-ce avem, pentru că, trebue să ne dăm mari silinţi
cin două, părți, ina indeplini lacune in cultura noastră și a păşi
" totodată inainte cu cultura generală a lumei.
Y
Şi care instituţiune. are să facă cu putinţă această, cerință,
> absolută a esistenţei noastre viitoare, de nu scoala, incepând
“de la, scoalele primare și sfârşind, cu universităţile?
Sa
: In această lucrare. nu e vorba, să, facem. 5) scoală suî gener îs “şi să n6 inchipuim, că: dacă noi vom fi moi şi vom copleşi iignoranţa, şi reaua, crescere, dăndu-le titlul de progres, totul va .
fi terminat, şi că inşelăndu-ne pe noi ânşine vom putea, forta,
sSituaţiunile, 'Tăria şi bunătatea scoalei va fi măsurată după
măsura, cu care ca este măsurată in ţările. inainte-mergătoare |
"in cultura omenirei. Stiinţa, ca şi scoala au măsura lor âbsolută, şi cine vrea să se ţie de progres solid,
5
trebue să, admită a
î mășurat cu dânsa,
“Resultatele “practice date de şcoală trebue să fo la: noi
esactamenţe. aceleaşi ca, și în restul lumei culte, „dacă voim
'ca statul romăn să nu dea, inapoi.
„Este o causă bine-cuvântată pentru aceasta, pe. care cu
toţii o cunoaşceti,

căt 'de! des.
Suntem un

dar pe

care e bine şi folositor a 0 reaminti

«
popor mic;

şi un

'poare puternice ne inconjoară..

a
stat NOU. State mari și po-

Ce face semnicarea, noastră in

“asemenea, împrejurări dificile ? Ce ne-au scăpat din atătea
“greutăţi, de peire chiar? Causa, e, că suntem de viţă apusană
şi civilisată, că ne tragem din un popor cu o civilisaţiune
„ puternică, care s'a respăndit de dânsul asupra lumei intregi.
In această, origine Si civilisaţiune” stă puterea noastră, vita-.

DISCURSURI

litatea, noastră,

consideraţiunea

PEDAGOGICE

,

-

xot

cea, mare Și interesul cel viu

„ce insuflăm in lumea cultă pentru noi.
" Pentru lumea, cultă suntem ca un frate mai mic, zitaţ; Şi
argisit o biicată, de timp, dar pe care Ta imbrăţișat, iar cu drag.
Ca, să păstrăm această posiţiune, trebue să.ne dăm. silință
de a ajunge şi de a ne menţine la nivelul culturei occidentale..
' Sa zis că am păşit pănă acum în desvoltarea statului nostru ..
cu salturi. Așa e! Cu salturi insă trebue să. dobăndim prin
școală aceia ce-ne lipsesce incă, aceia ce din iinprejurări am
fost impedicaţi a, dobândi. Necesitatea, in această, privire, este
absolută. Trebue să, isbutim a avea, şcoli, care să fie intru”
toate egale cu scolile Occidentului, şi aceasta nu in inchipuirea unora, ci in 'realitate. . |
:
"O insulă, in mijlocul popoarelor de lirabă slavonă, poporul
romăn nu are altă semnificare, decăt că el are putinţa de a, .
fi mai luminat. Pentru a, fi insă mai luminat, trebue să respăndim lumina, şi pentru a respăndi lumina, trebue să avem
scoli sdravene, care să n'o sclintească de nici o parte.
Numai ast-fel vom. deveni in. Orientul european un focar
civilisaţor, un factor de cultură. Nime nu. trebue să ne .intreacă din cei ce ne inconjoară şi trebue să'i intrecem pe toți.
Noi trebue

să ţinem

in mâna

noastră făclia,

care

va lumina,

- în ţările aceste pe toți, dacă, vrem să, remănem vii.
Eată, de ce scoala, are pentru noi o importanţă neasemănat;
"de mare. Eată totodată şi causa, pentru care
«
veforma, scolară
a, devenit inevitabilă.
Scoalele noastre sufer de multe rele, de multe neajunsuri.
Aceasta, e natural şi nu acus pe nimeni. Dar aceste rele şi nea-:

.

junsuri, pe care cu toţii le cunoascem :și le vedem, trebue să
dispară cu desăvârşire, pentru ca, scoala, să poată prospera, şi.
- pentru ca, prin ea-să putem realisa in naţiune și in stat acele
progrese, absolut necesare pentru a ne asigura viitorul.
Reforma nu-consta incă numai in votarea de cătră, corpu- zile legiuitoare şi in promulgarea, de cătră puterea. esecutivă
a, unei legi. Am credinţă tare, că legea reformătoare a, instruc-.
țiunei publice, se va, vota, pentru că e cu neputinţă, că pe când
toate au mers cu pași siguri şi iuți inainte, tocmai in instruc-
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ţiune să stăm locului, adică să dăm inapoi. Dar aceasta nu
este indestulător.
Legea, votată, şi promulgată mau trebue să remâie o literă.
aoartă, ci trebue să vieze. Ca, legea, să vieze trebue să fie aplicată cu sinceritate, cu energie cu conștiință, cu iubire. Şi cine
alţii au să o aplice, decât: membrii corpului didactic, conducătorii scoalei. Fără de această, conlucrare, ce ar putea, face
ministrul, chiar ajutat fiind de câţiva bărbaţi inzestraţi cu
„toate cunoscinţele; cu toată bunarvoința.
Corpul didactic este dar cheea, viitorului. De astăzi inainte
"de la el va depinde mersul in bine ori în rău a patriei, Mare
răspundere, dar frumoasă răspundere ! .
Şi de ce nu ar imbrăţișa, el cu căldură această situaţiune,
ce imprejurările i-au
i
creat'o ? Oăre corpul didactic prin 6nsăşi *

natura lucrurilor nu represintă el partea cea mai insemnată, a,
- ţării culte şi civilisate ? Oare datoria lui nu este de a să mânține in această, posiţiune şi de a, să intări in ea? Oare el nu
simte că aceasta, nu se poate, fără ca, el să fie totdeauna la, .
nivelui culturei celei mai inalte? Oare pe această cale, nu trebue

ca nimic

'să i fie necunoscut

şi in toate

să ştie lucra,

numai bine?
Căci dacă s'ar nega toate aceste, cu drept cuvânt S'ar intreba
cineva, care e atunci nevoia, ca, să esiste un corp didactic ?
Așa, dar corpul didactic trebue să fie in capul reformei învățămăntului bublic. Şi in ce consistă, această, “reformă ?
Toţi o simţim, toţi o ştim. A avea, destule cunoșcințe pentru
a le putea. comunica in mod cert şi mai uşor școlarilor, astărpi obiceiuri rele și pernicioase care fac de şcoala, stă pe

loc, a

imbrăţişa, cu căldură noile metoade ştiinţifice și pe-

dagogice, care mai ântăi incep a, se aplicade către profesori.
Iarăşi trebue să facem ceea ce se practică de mult, foarte de
mult, in toate ţările culte şi sub raportul ştiinţifio și sub
raportul "pedagogic.
Şi ştiţi care va, fi mesura, care va, decide de am ajuns pe
calea, cea bună ? Cănd nu vom mai trimite, precum. facem
acum, droae de copii in străinătate ca să inveţe, ci cănd îi
„Yom trimete de la şeoala primară, pănă la Universitate numai ..
?

. DISCURSURI PEDAGOGICE

„103:

in şcoalele noastre cu convingerea, cu certitudinea, că acolo
vor devni totatăt de culţi, tot atât de invăţaţi ca şi in şcolile
“cele mai bune din străinătate. Vom fi ajunși la ţinta, dorită,
„cănd copiii noştri vor merge in străinătate numai ca oameni
maturi, pentru a se perfecționa incă mai mult in contact cu
restul lumei culte.
,
Beau dar in sănătatea, corpului didactic din Slatina, şi din
tot Regatul, ca, el.să fie astăzi mai mult decăt ori și cănd la.
_inălţimea, cerințelor ce i să adresează de naţiune, ca el să
aibă acea, înălțime de suflet care îl va, imbăzbăta, de a intra
cu decisiune şi entusiasm pe calea, reformei, ce are să, se facă
-ca ast-fel făptuind să fie a, lui gloria, de a asigura o muncă
mare, temeinică, şi puternică a multor generaţiuni, care au
trecut, o muncă pe care a Tot Puternicul Dumnedeu a binecuventat'o din innălţirmea, cerului.

Cu ocasiunea inaugurărei linie Golesci-Cămpu-Lung
Iunie 1887 d-l D. Sturdza, ministru instrucţiunei publice
Și al cultelor, la banchetul ce sa dat, a ţinut următorul
toast :
Domnilor,

Di

_

Cănd ne am apropiat astăzi de Cămpu-Lung și am intrat în măreţul amfiteatru in care este situat acest, oraș, inimile noa-:
stre au fost adânc mişcate de frumuseţa naturei care "1 inconjoară din toate părțile şi de monumentele ce se ridică aci şi
care imbrăţișază intreaga, viaţă a patriei noastre. .
Puţine oraşe ale Regatului au o posiţiune atăt de incântătoare şi de veselă ca: Câmpu-Lungului, situat la, poalele a, doui
“din uriăşii munţilor noştri — a, "Păpuşei şi a lezărului — la
picioarele fiamoaselor muscele acoperite cu fânețe inflorite şi

păduri intunecate : ochii se odihnesc cu plăcere şi cu bucurie

la priveliştea aceasta, şi uşor.pricepem, cum Cârmpu-Lungrul a
devenit ântăia, Capitală, a ţărei.
Dar acest oraș nu ne oferă numnai atăt. Cănd întrăm intr'&n-

sul simţim că - cugetările se inalță şi găndurile se intăresc.
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“Mai ântăi stă strajă inaintea oraşului
naintea, căruia, cu toții ne am descoperit
acolo ca semn al puterei, cu care strămoșii
in această țară, ca semn vădit al voinţei
pai acest teritoriu,

ca semn

neclintit

lagărul roman dicu respect. El stă
noștri s'au aşedat,
cu care €i au ocu-

că pentru

|

tot-d'a-una

-.-

barbaria a, fost; aci invinsă, de legiunele Romei eterne.
|
Dacă păşșim inainte, reminiscenţele descălicătoarei a doua,

se presintă dinaintea

noastră; și ne

inchinăm

cu veneraţiune

la,.vederea Bisericei lui Radu Negru,
" Două-spre-zece secole despât, monumeritul lui Traian dei m0- - numentul intemeetorului principatului Ţărei Romănesci, două-”
spre-zece secole grele și intunecate. Un potop mare de diferite
neamuri s'au reversat. in acest lung “interval asupra coloniei.
romane, şi istoria, ne vorbesco mai numai de aceste neamuri

„ intratăta, în
locui in ţara
vălese mai
denţă 'că in.
ȘI la umbră.

căt mulţi au credut că Românii incetase de a mai
lor. In realitate şi cu căt cercetările istorice desmult trecutul nostru, se dovedesce pănă „la, evitimpurile cele grele Romănii au stat la adăpost
Indată ce furtuna, sa alinat, ei apar viguroşi -şi

inimoși precum

erau

sub marele imperat,

care

i a instalat” Ti

_aci, ca să fie sentinela neadormită a, civilissaţiunei occidentale.
Numai ast-fel se esplică, cum Radu Negru, descălecănd de
peste” munţi

aci

in Câmpu-Lung

a luat

imediat

posesiune

de intreaga, țară. Căt a durat potopul neamurilor barbare, Românii au fost despărțiți şi se ţineau in. locuri tari şi sigure
sub diferiţi căpitani. Ast- fel: nu Sau amestecat ei cu alte neamuri. Ast-fel acel potop nu "i a inghiţit.
-IE
De aceea cănd cornul lui Radu Negru răsună in aceste văi

-

-

ca să'i adune din nou, Românii din toate unghiurile Țărei Ro. .

mănesci răspunseră, cu viociune, şi diferiţii căpitani, in capul .
lor cu puternicul Ban al Craiovai, alergară, să inchine steagu-.
"rile lor dinaintea, primului Domn Român.
.

"Aceasta, e.-taina cea mare a, descălicătoarei a doua, neprice- .
pută de mulţi, dar care “dovedesce tuturora, că adevărată e - :

vechea, zicetoare— Românul nu pere. — În aceste văi au
rosunat dăntăiu aceste cuvinte, şi i ecoul lor a străbătut prin
_

-
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„toată ţara, imbărbitănd poporul iincă pentru secoli,. -căci zilele
de incercare nu erau sfărșite,
Un al treilea monument se mai rădică insă in această, vale,
aşedat, intre cetatea, ostăşească, a Romanilor și cetatea, crești- nească, a lui Radu Vodă. Acest

monument,

este. cetatea, civili-

saţiunei, cetate, pe care o serbătorim astă-zi chiar,
in care am ridicat'o

noi, cu mănile

pe locul

noastre, noi urmașii colo-

niilor lui Traian și a poporului care ascultă de glasul lui Radu Negru.
Şease secoli ne despart de intemeictorul Principatului Trei
Romănesci,

şi aceşti

secoli

„pentru poporul romănesc,
sărei române.
- Timpuri de mare.urgie
secoli. Am. fost; striviţi. şi
naţi a deveni prada celor
din miezul căreia. noi
că nu

am

au fost: mai

putin

dureroşi

au irmat coloni-

au trecut peste noi in aceşti şase
“umiliţi. Se părea, că suntem destimai puternici. Lumea. occidentală,

eșisem, ne uitase şi pentru a doua oară

„ne socotea perduţi pentru
arătând

nu

de căt acei cari

ea. De o dată insă ne-am ridicat,

perdut nimic

din virtutea, strămoșească,

" din vechea, noastră vigoare.
Cum a. dispărut apăsarea cea veche, Românii au dovedit,
că esistă, şi au dovedit aceasta prin fapte.
Nenorocitele timpuri ale trecutului ne-au lăsat foaxte ina-i
'poiaţi. Dar indată ce am fost lăsaţi in pace şi in linişte, în-

dată ce am
“ desminţit

fost iar noi stăpăni pe ţara

noastră, nu ne am

origina și ne am pus pe munca, şi pe.o muncă neo-

bosită in toate ramurile activităței omeneșci. Această, cale fe- rată, care ne:a, adus aci cu repediciunea, fulgerului in orierii
grandioşilor noștri munţi, dovedesce aceasta cu prisosinţă.
Căile ferate sunt cel mai puternic instrument al respăndirei civilisaţiunei şi al progresului. El face ca bunastare materială să crească cu o repediciune 6stra-ordinară;: dar, pentru
"ca el să esiste, se cer silinţi incă: mai. mari intelectuale și

morale ale poporului...
Aceasta, este- semnificarea, cea, mare a stabilizoi «căilor noa.
stre ferate. Ele nu ne-au fost impuse de alţii, ele nu au fost
clădite de alţii. Ajutaţi la inceput de Occident și pe acest
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teren ca și pe acel al transformărei noastre politice, am luat

căile noasțre ferate in mănile noastre proprii, am clădit şi am
administrat liniile noastre de căi ferate cu o pricepere, cu o
energie, a 'căreia onoare se resfrănge nu. numai asupra viguroşilor noștri ingineri, ci asupra ţărei intregi.
”
Scutul lui Dumnezeu veghează, deci, asupra acestui popor,

care a, fost totdauna conștient de origina, și de misiunea, lui,

și in Câmpulung

stă, semn intru

aceasta şi pentru

cei mai

nepricepuţi : Lagărul roman de la porţile lui, semn al descă“licătoarei lui Traian impăratul — Mănăstirea din oraş, semn

al descălicătoarei lui Radu Negru — Gara, căei- ferate, semn

neperităr al descălicătoarei marelui nostru Domn și Rege
Carol I.
AR
.
[i
„Ştim cu toţii că sunt incă, şi astăzi în ţara noastră oameni.
cari ar dori să readucă umilinţele trecutului, cari nu. se: pot
bucura de progresele imense ale presentului, şi care nu pot
„pricepe munca ce trebue să desvoltăm pentru a, asigura, po-

siţiunea ce

ocupă astăzi Statul Român. Miseriile trecutului

nu pot dispare cu desăvârşire de cât cu timpul. Nu e departe

„însă acea zi, in care omenii cari

nu visează de cât a ne rein-

toarce in timpul antereilor şi-al ișlicelor, vor fi in Regatul ro- *

mân tot atât de rari ca și aceste vestminte. Ca, și ele, oameni

trecutului din zi in zi vor deveni mai mult un anacronism
in
Regatul Român.
E
o.
pi

"Acestea, sunt cele două tabere: oamenii dinainte de Plevna
Şi oamenii dupe Plevna. Cei d'ântâiu, oameni dinainte de

Plevna, nu au priceput că soarele. a, răsărit și incăldesce
pu„ternic această ţară; ei nu se bucură, nici de mărirea,
nici de
„progiresele țărei ; ei plâng numai
un trecut; degrădător și umilitor, Cei din urmă, oamenii după Plevna, au alergat;
la, vocea,

“puternică

a, unui mare Rege,

ca, să intemeeze

cu arma în

mână independenţa, ţărei şi a naţiunei, perdută,
de secole, ca,

să pună ţara și: națiunea pe calea insâmnată, de popoarele
occidentale, sprea merge

inainte

in

civilisaţiune şi progres.

Cei d'ântâiu au rămas o mână de oameni nepricepuți, cari
'şi„au perdut cărarea și umblă, sbierând, ca cei cari au
rătăcit,
din drumul cel drept. Cei din din urmă lucrează
Şi muncese
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neincetat, Și pe fie care zi ce merge mai mult, “pentru că patria, să inainteze, să, se rădice şi să ajungă a participa şi ea

zilnic de tot progresul, ce fie-care
„Aceștia sunt

oră produce in omenire.

intreg poporul românesc,

cu

măduva,

nestii-

cată de corupţiunea timpurilor de umilinţă, cu inima şi rărunchii sănătoși. Acest popor a inţeles timpul cel nou, și se
uită numai cu compătimire la confrații cei rătăciţi, păşind-"
inainte şi tot inainte cu paşi repedi Și siguri şi lăsând, după
„zisa, Evangheliei ca, morţii să'şi ingroape morţii Tor.
7
Inainte şi tot inainte! |
.
Acesta, este parola noastră a celor vii, căci precum astăzi
„căile ferate străbat toate unghiurile ţărei şi e cu neputinţă ale
distruge pentru a ne inturna la drumurile timpurilor-trecute
şi a umbla cu carul cu boi, care adesea, ne nămolea, chiar la,
porțile Câmpulungului, asemenea lumina, a, pătruns şi in casa.
celui sărac şi nu e putere omenească, care să facă să se întoarne ţara indărăt la guvernele așa, zise partiarcale, la, um„ bra, cărora, se ocrotea, de sus cu străşnicie şi fără, ruşine nedreptatea,

ignoranţa şi corupțiunea,

”

Astăzi nu mai stăm în intuneric Și de aceea, oamenii dinaintea Plevnei nu mai pot avea, nici un credământ in ţară.
Vocea, lor e prea slabă, ea nu-paote domina şueratul locomotivei şi vuetul ce produce un tren pe calea, ferată,
Prin primirea călduroasă de astăzi, Câmpulungul a adeverit
"-cele'ce spuseiu. Să bem dar in prosperitatea Câmpulungului,
care astăzi serbează a treia, descălicătoare cu o viociune, care
'şi ia nascere din inţelegerea presentului şi a viitorului.
Lai

|

a

?

Dărn. aici discursul de“ inchidere a, sesiunei 1886, a
consiliului general al instrucţiunei, ţinut de d-l Sturdza,
la, 25 Septemvre 1886.
- Domnii mei,

E

.

Se inchide sesiunea consiliului general al instrucţiunei pu« e să, fi terminat, Icrările sale.
blice, fără ca

08
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" Legea, din

1864. care a instituit consiliul general, a limitat

" durata sesiunilor anuale, fără a vorbi

de prelungire. Causa

acestei măsuri este foarte naturală. Legiuitorul nu a vrut să
sustragă prea mult timp sau un timp nedetermrnat, de la indastoriri, pe membrii corpulai didactic, cari fac parte din con
siliul general.
- De aci resultă, insă, că una din datoriile de căpetenie ale
consiliului general este de a utilisa bine timpul de 25 de zile
ce "i este acordat pentru lucrările sale, împărțind bine materia in discuţiune, şi evitânt perderi de timp prin o desbatere
„profundă, dar tot o- dată scurtă şi precisă a materiei. Nu cuvinte retorice, ci aprecieri technice se cer de la, consiliul ge-.
neral. .
„Această, măsură, insă, era dictată iincă de Ensăși compunerea .
consiliului general, căci materiile ce intră în deliberările sale
se presupun nu numai a fi cunoscete de membrii săi, ci aceştia sunt

tocmai

bărbaţii, a căror

ocupaţiunea,

zilnică

sunt

cestiunile privitoare la, instrucţiunea, şi la educaţiunea, poporului.
|
Aprecieri technice se cer: de la bărbaţii technici, și aceşti
bărbaţi nu trebue să, fie sustraşi prea, “mult de la datoria lor
principală.

Pa

,

Eată de ce durata, acestui consiliu este limitată,
|
Nici odată în decursul esistenței consiliului general, nu a
fosţ o sesiune mai

importantă

ca, cea, actuală, când două

ce-

stiuni de prima ordine erau supuse apreciărei sale— o nouă
lege de organisare a, invățământului public — şi organisarea

noei scoli normale de institutori.
Legea din 1864 a fost alcătuită cu pripire. Aceasta, s'a, zis
in public de către chiar autorii ei. Afară de aceasta, insă, pe
atunci

esperienţa

lucrurilor

în materia,

invătământului

pu-

blic nu era mare, a, trebuit să se ție seama, de situațiunea
"inapoiată in care ţara, se afia, şi nici nu se pătrunsese bine,
cari sunt mijloacele întrebuințate și in -alte locuri pentru a

asigura temeinic și nebântuit de rele, mersul instrucțiunei. şi |
al educaţiunei naţionale. Ca dovadă voiu aminti numai in trea-
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căt, că legea din 1864. nu vobresce despre: instituţiunea, şcolilor
“normale.
.
Dar chiar de nu ar fi avut defectele aceste primordială, cu
desvoltarea şi avântul ce națiunea, a luat mai ales in ultimul

“deceniu, reforma” legei devenea din zi in zi mai necesară. Şi nu
din anul acesta datează incercările de reformă.
Dacă reforma, n'a isbutit pănă acum, causa este că tărâmul
“nu era atât de pregătit, şi că mulţi credeau că relele de care
este bântuit învăţământul nostru, pot fi indreptate cu paliative. Unii d. e. credeau că aflau remediul in imulţirea școlilor,
alţii în şcoalele reale, alţii in programe complicate şi incărcate,
alții in dâscărearea, programelor la, minimul posibil.
|
Realitatea este, că răul este cu mult, mai mare, și această,
'xealitate fiind vădută astăzi de toți, refortna, nu se poato inlătuia. Această reformă, se impune:
E
.
Răul cel: mare, care a crescut, din ce in ce mai mult îîși are
'sorgintea; in lipsa, de control aproape absolută, care a, durat
un timp atât de indelungat, in cât obiceiuri rele, daunătoare
instrucțiunei publice, s'au inrădăcinat ast-fel in corpul didactic, în cât menţinerea, lor se consideră ca o condiţie sine gua
nou a unei situaţiuni neatârnatea învăţătorilor. Ca dovadă,
voiu. cita aci .cestiunea absenţelor nemotivate — adevărata,
cangrenă in. şcoalele noastre — atât pentru partea, didactică
'cât şi pentru

partea, morală, a, şcoalei.

Cneca acestui reu este ânsuşi consiliul general. Mernbrii
acestui consiliu, care vin să controleze pe şeful lor, sunt acei
funcţionari ai Statului pe carii ministrul-are căderea, şi datoria de ai controla. Ministrul a fost şi este sub suspiciunea,
“consiliului general, că el nu poate conduce in mod raţional şi in cunoscinţă de causă trebile instrucțiunei publice
şi de câte ori e condus.a lua măsuri pentru a inlătura neajunsuri, el e desemnat la, vendetita, profesorurilor,; ca un ina- .
mical lor şi al inv&țământului.
Din această, situaţiune se nasce o stare „de lucruri pe care
am avut onoarea a o semnala de mai multe ori in cursul des_baterilor. Apărarea situaţiunei creată prin legea din 1864 —
aceea, ce se numesce drepturile câştigate ale profesorilor —
IE

NIN

a

.
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se consideră ca, lucrarea principală a, consiliului, şi din acest
punct de vedere se-privesc lucrările ce vin a fi desbătute in
i
„această adunare.
Vă plângeţi de programele cele rele ?? Dar cine a făcut
aceste programe, de nu consiliul general, şi fie-care își pune
intrebarea : cum consiliul general in 20 de ani a esistenţei
sala nu a isbutit să facă măcar un program bun pentru şcoalele primare ?
Dinaintea, proectului de lege a invăţămentălui, situațiunea,

consiliului genera] era de astă dată, foarte clară şi lămurită.
Care era, calea cea mai practică. de urmat pentru. a, isbuti
la o desbatere tacnică şi meritorie a insemnatei cestiuni ce
era, d'inaintea D-v. în deşbatere ? A pune dinaintea consiliu:

luigeneral proiectul de legeal guvernului, șişi lucrarea, profeso-

rilor din laşi, și a intră imediat cu sânge rece in medias res. Lucrul era cu atât mai uşor, cu cât membrii consiliului gene„ral nu se puteau plânge că le-a, lipsit, timpul de studiu, sau că proiectul de lege era, o lucrare puţin studiată şi cu uşurinţă,
meditată.. Şi in discuţiune trebuea, să se depene mai ales acele
cestiuni cari. prin natura, lor cereau a, fi luminate de bărbaţii
competinţi in materie.
"Ce s'a intâmplat insă ? Consiliul a avut de ţel să zestoarne
cu totul lucrarea guvernului, şi s'a preocupat mai mult de
posiţiunea. schimbată a invăţătorilor, în proiectul de lege, de

cât de cestiunile tehnice ale organisărei învățământului.

|

Ca dovadă, voiu cita că in impetuositatea, votărei, de două,
ori consiliul a isbutit, să facă să caqă cu totul articole absolut
necesare in lege, ori și cum ar fi ea concepută. Mai mult incă

s'a suprimat rotaţiunea, de la, şcoalele primare fără mulţă discuţiune, discutându-se insă două ore intregi cu multă căldură
ca invățătorii să poată fi cârciumari şi ca absenţele nemotivate să poată şi de aci inainte pune la, adăpost sigur pe funcționarul din corpul didactic care 'şi neglige datoriile sale!
Aceste sunt causele pentru care nici nu aţi putut isbuti a
termina discuţiunea, legei, şi ar fi inutil ca să prelungesc se-:
siunea chiar daca, legea o permitea, căci nu este vorba de a

se citi și vota numai

articolele legei, ci de

ale discuta

ale

.
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Tumina, a le inbunătăţi, pentru ca, instrucțiunea, să reintre
intr'o albie regulată, spre binele viitorului patriei noastre.
Votarea, articolelor nici nu are vre-o semnificare, căci inu,
consiliul general are să decidă de „lege, ci parlamentul. Con
“Sil general
goi
trebueă”'să “ducă luminele sale, acolo unde mem-

brii parlamentului aveau nevoe de a audi pe bărbaţii ştiinţei.
„ Lucrările şi discuţiunile d-voastre, vor fi depuse dinainţea,
parlamentului. Ceea-ce doresc insă ca ministru, ca cetăţean,
şi ca Român este să, văd instrucţiunea, publică in Regatul Ro- .
mâniei aşedate pe baze atât de solide şi de bine chibzuite, ca
„copiii noştri să nu mai aibă nevoie să meargă din frageda, lor
vîrstă în străinătate, depărtându-se de căminul părintesc, din
causă că convicţiunea generală a ţărei este, că şcolile noas-

tre sunt cu mult mai inferioare scolilor din alte ţări.
In această speranţă,

in această

siguranţă,

Ă

mă separ de .

d-voastră, și inchid sesiunea aceasta, a consiliului general cu
„acea urare, ce tot-d'a-una, trebue să, fie pe buzele şi in inimele
noastre !
Să trăiască, Romănia!
Să trăiască M. 8. Regele!

Să trăiască M. S. Regina!

„Cu. ocazia, inaugurărei noului local. al liceului din “
Bă&rlad, ce avu Joc Duminecă, 27 Aprilie 1886, d-l mini-

E stru Sturdza, inu cuvăntarea, ce urmează ;
Domnilor Profesori,
>

E

Fie-care local scolar, care din nou să ridică, trebue să fie.
o causă de mare bucurie pentru toţi cetăţenii, căci scoala este
una din petrele unghiulare ale edificiului naţional al unui
popor.

|

Precum popoarele nu pot trăi de câtinn organismul Statu; lui; asemenea, statele nu pot esista, de cât dacă, poporul este
anitaat de un viu simţimă&nt naţional.
,
„Acesta îşi are in adevăr primele 'şi puternicile. rădăcini 'in
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familie. Prin familie eşim din cercul. restrins al egoisim
ului
personal şi intrăm in regiunea, mai inaltă a unei vieţi comune
,
cu alţii. Prin familie iubirea, reciprocă, conlucrarea pacinic
ă,
spiritul de solidaritate formează şi intemeează datorii, care
devin centrul acţiunilor noastre.
:
|
Dacă insă simţimăntul naţional îşi are rădăcinile sale cele
mai vii in familie, ele cresc “şi „devin tari numai in scoală
'și prin scoală.
- Simţimentul

naţional nu este ari simţimănt vag,

o simplă.

espresiune a, unei idei frumoase, din care ar putea, decurge foloase persoaale pentru acel, care € pătruns de dânsul. Simţimântul naţional are țeluri certe, care ne conduc la. cugetăr
i

„Şi la fapte, având de obiect intreaga, comunitate, in care
trăim,

in care.ne mișcim, cugetări şi fapte care stau in cifară, do în|

teresele

personalităţei

noastre,

in

afară

chiar

de

interesele

familiei. Simţimăntul naţional ne deschide 'un nou și miai larg.
cere de acţiune, in care datoria, are rolul principal. Simtimăn-

tul

naţional, duce

directamente

lă,. sacrificarea

complectă,

a,

conlucrarea, :sinceră,

conştientă,

și

„persoanei pentru o idee inaltă, susținută de inimile ȘI, credin„ele tutulor acelora, cari aparţin unui singur popor, unui singur

Stat.

Acea

idee

este

continuă! pentru binele, intărirea, şi mărirea Statului.
> Pentru” ca, acest simţimănt să. poată esista, in toată tăria,
lui, el trebue să fie nutrit, cultivat, clasificat, intărit in scoală.
Prin scoală el trebue să fie ridicat la dogma tunei credinţi
„generale a cetăţenilor.
ie
Dar care sunt mijloacele, ce scoala posedă: pentru indeplini:
Tea, acestei misiuni? Când le vom esamina mai de aproape,
vom vedea, că aceste mijloace sunt tocmai acele, „care for"mează însăşi fiinţa scoalei.
iti
“Inainte și mai presus de toate, simţimăntul nationâl cere
ca simţimăntul datoriei să fie adînc sădit în inimile Și în cugetările copiilor noştri, pentru ca astfel. indeplinirea, datoriei
să devie un obiceiu constant, al vieţii noastre de toate: zilele.
- Indeplinirea datoriei nu este ea, oare ânteia, şi ultima cerinţă,
ce scoâla, adresează tutulor membrilor ei? .
"Din simţirmăntul datoriei decurge ccredința, noastră iin țară,
-

,
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şi în viitorul ei. Această, credință, trebue să
« devie: atât de tare,
să fie intărită atât de pu: ernic, in cât să, ne facă
să fim şi se.
rămân credincioşi ţării. Această, credință către o
sferă de ac-'
ţiune mai inaltă, formează iarăşi o. „parte, insem
nată din activitatea scoalei.
Dacă cerem mai departe, - ca, simţimăntul naţio
nal să fie
serios și constant, această, cerinţă, ne aduce iarăşi
în mijlocul

scoale,

care

cu serioritate şi constanţă

îîşi esercită a ei

mi-

siune. » :
|
- Cugetările noastre privitoare la tară și naţiune
trebue însă,
să fie clare şi adevărate, căci numai atunci convin
cțiunile
"noăstre despre present și viitor, decisiunile și faptel
e noastre
vor fi puternice. Cunoscinţa adevărului şi claritatea cugetă
rei
nu intră insă şi ele in sfera, esenţială a scoalei?
Educaţiunea, și invățătura, ce copiii noştri capătă în scoală
,
- conduc dar de la sine şi in mod firesc la desvoltarea unui

simtim&nt naţional solid. Şi numesc solid acel simţimânt,
care
"e convins, că "naţiunea merge un mers ascendent și sigur
,—

care prin priceperea faptelor glorioase ale trecutului, intelege
faptele glorioase ale presentului, şi se bucură de amăndouă,—
care imbrăţişează, cu căldură, progresele realisate și are incre„dere, că nu putem sta şi nu vom sta unde am ajuns, ci vom
păși tot inainte,—care ajunge la acea, înălţime, de la care cunoasce şi știe, ce are să facă in fie-care imprejurare , şi că e
" decis, să nu dea inapoi, ori- care ar fi sacrificiile co i star cere,
De aceia conducătorii scoalei au o datorie mare şi sfântă,
—de a conduce scoala, cu priință, pentru ca, ea să 'şi ajungă,
toate scopurile ei , intre care acela, al desvoltărei şi intărirei
simţimăntului naţional este unul din cele de căpetenie. -Profesoratul e un mare apostolat şi nici o activitate cetățănească,
nu e mai frumoasă, pentru că profesoratul are in mânile sale
viitorul unei țări,
E o zicătoare veche: „cum ţi i aşterne, aşa te vei culca,.*
„Despre o naţiune se poate zice: „cum e aşternută scoala, așa,

îi va fi viitorul.* In scoală şi prin "scoală au a se desvolta toate
virtuțile, care formează oameni . de caracter, oameni care să
conducă destinele unei ţări Destinele ţărei insă sunt depuse
.

.

„

.
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în mâni bune numai atunci, când aceste mâni aparţiă unor
«bărbaţi cu durere de ţară și de naţiune; ear durerea, de tară,
fără, de un simţimănt naţional puternic și profund, nu. esistă.
Deschidem toţi-cu. iicredere tinerimei porţile acestui liceu
cu credința, că el va fi un focar pentru a lumina ţara, cu lu-mina, adevărului, un focar al simţimăntului naţional celui mai
Sincer şi mai pur.
:
:
Deschidem porțile acestui liceu, având dinaintea noastră ca,

model de o- activitate constiințioasă şi constientă, pe Şuvera-. .
"nii noştri,.a cărora cugetare

zilnică e numai pentru tară, a

cărora gând continuu e indreptat spre indeplinirea inaltei lor
- datorii, a, cărora, ţel de viaţă e dar numai în făptuirea, binelui.
„_ Deschidem dar porțile acestui liceu cu strigătul care ne“imbărbătează, pe toţi la, fapte bune și! frumoase :
Trăiască, Romănia, !
.
Trăiască Regele Carol şi Regina, Rlisaveta! RER

In; seară, de 25 Septembre 1887 d. ministru al cul-

“telor și instrucţiunei inchidând sesiunea, consiliului ge“neral.

al

instrucțiunei

cuvântare :
Domni

publice

pronunță

A

următoarea,

—
mei,

Când am inchis in anul trecut sesiunea consiliului general,
râi-am esprimat adănca mea măhnire, că lucrările D-voastră
au fost lovite de sterilitate. Vă aduceţi” aminte, că legea, in.
strucțiunei publice nu s'a discutat de căt pe jumătate, și că,
nu vaţi ocupat de loc ccu programa, scoali normale de insti- -

tutori.

-

-

.

i

Speram că anul acesta, va fi mai mănos, mai ales că erea

vorba de lucrări curat technice și că luasem hotărîrea de a
ruga, pe prea Sfinţitul PărinteEEpiscâp al Buzeului să mă inlocuească la, presidiu, pentru a rădica din capul locului ori-ce :
1) Vedi Monitorul oficial No. 140, din

27 Septembre

1S87.

.

:

E

-

DISCURSURI

PEDAGOGICE

!

115

pretecst, s'ar fi putut pune inainte despre 0 pretinsă presiun
e
ministerială.
aa

Doream ca să lucraţi ini linişte, ca. nisce adevăraţi învăţaţi
și pedagogi, netulburaţi de alte gănduri- Și cugetări: :
=
Programa, scoalelor primare rurale şi programa, scoalei normale de-institutori nu erau lucrări de o greutate estra-ordi„nară pentru atăţia bărbaţi” maturi, aparţinând tutulor drepte”
lor corpului didactice.

..-

:

A

Eraţi vestiți de un an dezzile despre necesitatea, programei
scoalei normale de institutori și aţi fost incunoșciinţaţi in ter-

termenul

legal, că aveţi a vă „ocupa, de. programa,

primare rurale. :
Timpul de duoă-zeci şi cinci de
de ajuns pentru ca să "mi imănaţi
Eram indreptățit.
să aştept, că;
“măinele d-voastră să fie adevărate

cu indestulare mersul acelor scoli, pe cari
. învățământul. unei

scoalelor

n.
zile, bine intrebuinţat,. era
lucrări bine cumpănite.
programele: ce vor eși din
'călăuze, luminănd bine şi
să reazimă intreg:

ţări.

“ Aşteptam mai ales, ca, dinstrei-zeoi și nuoă merabri ai.COn- siliuilui general al instrucţiunei "publice, măcar 0 zeci-m6,. să intre “in conşiliu

cu

lucrări

pregătite. mai. dinainte,

cu lucrări, cari să lumineze intreaga discuţiăne indată şi de
la inceput, și cari să prepare resultate imbucurătoare pentru
„scoale. .
Din nenorocire nicia oraînare anul
acesta mu, âţi. fost, pătrunsă in
ai
destul de scopul, Care. a dat. "nascere. consiliului ggeneral.

Chiar din ăntăia şedinţă de deschidere, unii dind-voastră
“au uitat, că sunteţi o adunare ds bărbaţi technici cu o anume!
chemare, de ă produce o certă lucrare, destinată a servi de
dreptar 'scoalelor. .
_
„Vă aduceţi aminte,

că au fost unii,

cari au cerut,

ssă

vise.

comunice _m?sagiul. ministerial, nedumerindu-se incă, că nu
sunteţi membri ai Parlamentului, ci funcţionari ai. statului,
chemaţi a săvărși anume lucrări. In cursul sesiunei, in loc dea, lăsa, ca toate ideile; să se
“producă” și ca, lumină să se facă, asupra, cestiunilor, ce erau in
desbastere, s'a pus, ca și in anul trecut, multă trudă și silinţă,

|
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nu de a convinge pe alţi, ci de a le impune o voinţă ce
nu era,
a lor. Aceasta, a mers atât de departe, in căt, pentrua
putea,

influenţa mai fără sfia
. lă
votul de duoă

treimi asupra, celor

ducă programe ; membri consiliului permanent, delegaţ
i de
ministru, cari,- dupe art. 26 al legei instrucţiunei
publice, au
dreptul de a asista la deliberările consiliului genera
l și a
lua cuvântul
de câte ori vor judeca de trebuință, au fost pof.
|

tiţi a eşi din sala, şedinţelor in timpul
cari trebueau să

străşnicie,

.

asigure

resultatul,

:

ce

deliberărilor secrete
se urmărea. cu atâta

A

-

Preocuparea majorisărecare
i, a, fost Și în anul trecut atât

de prejudițiabilă mersului lucrărilor, le-a, impedicât
şi in anul.

acesta. Aceasta, este și causa, care v'a, făcut să uitaţi, că nici .

o şedinţă a consiliului general nu poate avea loc
de cât in
presinţa delegaţiunei din consiliul permanet, și că
un vot dat:
in absenţa acesteia, este un vot fără valoare; căci $3
al artico“ului 20 al legei zice anume „că programele scolare
trebue să
fie aprobate de două, treimi ale consiliului. general
“, şi că &nsuși regulamentul d-voastre intericr esplică cari
a nume duoă treimi se cere, când zice in articolul 19 „că osebit
de casul
prevedut prin legea, instrucţiune Ja, art, 20,
$ 3, majoritatea,
„este constituită prin 1/2 voturilor membrilor
de fapt, plus

unul:

-

-

|

'Ast-fel incheeaţi şi această a, duoa, sesiune
fără a'mi fi presintat; lucrările, ce vam cerut, in conformitate
cu legea, căci
„Votul general asupra, programelor nu
s'a dat în ședință regulată, legală a consiliului general de către două
treimi a membrilor cari '] compun. Astfel s'au perdut şi
in anul acesta, două,

zeci și cincide zile, fără nici O ispravă, şi această
ZădăTăiGin d
Piin lipsa d-voastre de la, scoalele cărora aparțineţi,
mersul
regulat

al acelor scoale chiar la, inceputul anului
scolar.
. Cercetând programele ast-fel cum ele
sunt presintate, nu.
pot iarăşi să nu observ că ele nu sunt
acea, lucrare, care se

cerea, de la, inţelepciunea, şi de ]a, cunoscințele

era, vorba numai de o enumerare

scurtă,

d-voastre. Nu

ci de o prelucrare

analitică, metodică și complectă a materie
i scolare, pentru ca
programele să, devie călăuza, invă&ţătorilor
.
|
4
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Intro “ucrare metodică se cere ca, toate părţile ei« să fie desvoltate egalmente. Neegalitatea, programei scoalei normale de
iinstitutori reese la prima, ei citire, căci bate la, ochi, că pentru
"pedagogie şi religiune s'a, adoptat schiţa din programa ministerului,a căreia, desvoltare pe larg o asteptam tocmai de la,
consiliul general, pe când limba română şi aritmetica. se află
fără de asemănare cu mult mai desvoltate. Pe de-altă parte
nimeni.nu 'şi va esplica,

cum s'a putut

şterge din

gramă istoria universală, lăsând ast-fel mersul
mân

nelegat de mersul

omenirei,

a ocupat și ocupă, in lume.
Ceea

ce m'a, mişcat, insă, mai

acea,

poporului

pro-

ro-

nearătând” posiţiunea, ce cl

e

E

mult. este, cum

|
comisiunea,

aleasă pentrua elabora acea programă a tratat 'religiunea,
desemnându'i un loc numai in anul ântăiu și in anul al doilea,
al trieniului propus pentru scoala normală, şi evitând a vorbi
în programa despre catechismu, basa invățămăntului ereştinesc in. scoală ; pe când în anul al duoilea al acestui trieniu
in morală s'a, coprins şi invățătura despre bancă și imposite.
Nu m'ași fi gândit, că in consiliul general al instrucțiunei Pur
blice se pot intâmpla. asemenea, anomalii.
"Măm mâhnit Și mai adânc, când am vădut, că în programa,
scoalei normale dei institutori se așeadă ducă morale, una religioasă la, religie şi alta nenumită, la pedaagogie, și că în Pro- ,

obiectele clasei IV piovedute in programa din 1877; comunicată consiliului general pentru a, servi de basă a lucrărei sale
'şi aceasta fără, ca, membrii clerului, cari fac parte din acest
consiliu, să lupte cu tărie, pentru a nu se călca art. 32 din
lege, care prescrie că catechismul face parte din inv&țământul
obligatoriu al scoalelor primare. De alt-fel această programă
e tot un schelet; de programă ca şi cea, din 1877.
Dar o ştirhire tot atât de mare sufere in scoalele primare;
"și altă, disciplină importantă, aceia, a istoriei; căci copiii săte-

nilor sfărşeau. istoria României cu Vodă

Cuza. Fiii sătenilor

să nu audă despre mărirea patriei lor de la 1866:incoace, să
nu audă despre vitejia, părinţilor .lor la Griviţa, Plevna, Rahova şi Vidin, să fie lăsaţi in intuneric asupra faptelor, din

8

:
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cari a isbucnit independenţa Romăniei. şi inălţarea ei la
Tangul
de regat, fapte

cari -constituesc domnia, marelui nostr
u
Rege Carol; domni
e
strălucită, AZca DIC
nici OoIaltă
e
dorn
ica
tăzei,
ai
a |
"Când privesc cum trec anii, fără

-ca. scoalele noastre să,
poseadă programe metodice bine intocmite
; cum giur in giurul nostru țările care ne incongioară dau
tinerimei lor o educa“ ţiune concentrată, spre un. singur ţel
acela al intărirei Statului; cum in scoalele noastre domnesce-d
e ani de zile unica
țintă, de a scădea, cât mai mult nivelul
invăţăturilor,: Pentru
a trece cât se poate

mai

usor. dintr'o_clasă. in

alța; cum.

in

scoală nu se lucrează puternic spre a intări
tinerimea în iubirea,

şi plăcerea, de a munci, în respectul, adevărului
și al datoriei,
in practi

carea virtuţilor şi in observarea unei
vieţi . morale;
„Cum corpul didacţic, in loc să se lumin
eze tot 'mai mult, -in

loc să 'şi părăsească, metodele-invechite şi
cari:nu-mai cores„_pPund cu progresul științelor -din timpurile
noastre, se -preocupa
de inchipuint

e privilegii: o mare jale: mă coprinde
de
această, țară,
ÎN
E
„Dea a Tot Puternicul Dumnezeu ca un gând
mai bun să vă
insufle când vă veţi mai intruni, pentru
casă vă fie. milă

poporul romănesc şi de viitorul lui,. .

Aa

de

a

Inchid sesiunea, actuală a consiliului general
al instrucţiunei cu acea, urare; care ne chiamă, tot-d'a-una,
la, datorie “pen-

tru ţară :

Dea

aa

Să trăiască, Regele şi Regina !

-

a

Să trăiască Romănia,!.

„Luni, 16 Noembre, fiind ziua, S-tului
apostol Majeiu,
liceul Mateiu Basarab din Bucuresci
a serbat numele

patronului său.

Da

La, discursul ţinut de d-l G&. Dem. Teodorescu,
d D..
Sturdza,
“ministrul cultelșioral instrucţiunei publ
ice, a;

răspuns prin următoarea cuvântar
e: 1) .
-

1) Vegi

Monitorul oficial de la 21

Noembrie

1887.

E

-
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„ Domnilor: profesori,
„Bubiţi scolari,
Scoala este o institutiune făcută. pentru

şcolari și care le

aparţine lor. Clădirea, „mobilierul și colecţiunile formează invelitoarea, ei materială ; invățătorii sunt motorii ei sufleteșci.
„ Impregiurul şcolarilor se mişcă insă tot” ce priveșce şşcoala, Ear
resultatul şcoalei pentru şcolari se resumă, în vechiul adagiu
—n0n scholae sed vitae discimus.
.
“Așa e, nu pentru școală,. ci pentru viaţă, învățați
Statul deschide şcolarilor uşile şcolilor şi părinţii "i trimit
intr'ânsele, pentru ca din copii neștiuitori și nepricepuţi, să,
easă oameni cu. cunoscinţi și cu pricepere, vrednici de a .
invinge dificultăţile vieţei, vrednici. de a nu se abate . din. ". calea, virtuţei.:

„Nu pentru şcoală, ci pentru viaţă învățați îni școală! E de
fălos, ca, acest adagiu să fie ințeles de toţi in toată intregimea
lui; căci el ar trebui

să urmărească pe şcolar din momentul

in care el a pus piciorul pe pragul şcoalei, in tot timpul, cât,
el se pregăteşce intr'&nsa pentru viaţă.

"

.

Dacă imbrăţişăm şcoala in toată, intinderea, ei, "de cum în=
cepem ca copii mici a invăţa a scri şi-a citi, pănă ce ne pregătim ca tineri a lucra in mod conştient şi independent ; totul
in şcoală, se. reduce Ia, trei lucruri—a.ne 6nsuşi pe deplin aceea
ce învăţăm, a reproduce in noi invăţătura primită prin propria
noastră cugetare, şi a poseda, metoda, cea, mai bună, pentru a
rămâne continuu in adevăr.
Nu e destul să ştim pe de rost materia de invățătură, trebue
- -tot- d'odată să ne şi ânsuşim pe deplin ori-ce invățăm !

__- Putem

cunoasce literile, fără a ști citi şi seri cum se cade;

putem reţine in mintea noastră multe cuvinte, fărăa, ști o
limbă; putem inşira cifre unele după altele, tără a usa cu
uşurinţă și metodic de densele in calcule; putem
memorie nume cât de multe, de munţi şi rîuri, de
cetăţi, fără a avea, o inchipuire clară de positiunea:
portanţa lor; putem număra” multe date istorice,
„ pătrunde de evenimentele ce ele represintă ; "putem

păstra
țări și
şi de
fără a
ști pe

in
de'
imne
de.
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rost multe rugăciuni, fără a ne fi-mueat
inima, la, ceri

nțele cele
mari ce ni se adresează de prescrip
ţiunile religiunei ; putem _
"să ne umplem capul cu formulele
științelor naturale,. fără; a,
ințelege cu claritate insemnătate
Şi legătura intre densele a,

lucrurilor și a lucrărilor naturei.

i

o
Numai atunci ne-am Ensușit pe
deplin citirea, Și scrierea,
când, pe lângă cunoșcinţa literilor,
suntem pătrunșşi de valoarea, fie-c
ărei din els, și stăpânim ast-fel
acea

stă valoare, in
cât literile nu ne apar numaişi numai
ca, niște semne singuratice,
ci
in acea legătură, care formează
dint'ensele cuvinte.

Cine ştie citi şi serie bine, pent
ru

acela literile dispar ȘI cuvintele reproduse apar, căci
acela nu vede şi nu pronunță
numai o sing

ură literă, una sau mai multe
silabe, ci el vede şi pronunţă cuvintele intregi, copr
indend mai departe cu iuțeală
şi intro clipeală ţoate cuvintele
ce se inşiră în vorbire sau in:
„scr

iere unele dupe altele pentru a
esprima, idei.
Tot acelaşi lucru se intâmplă, cu
limbele.
A cunoașce cuvintele unei limbi
nu e inde

|

N

stulător, trebue să,
ne Ensușim semnificarea, lor, formele
in cae ele esprimă dife-

rite situaţiuni, pentru ca, inşirare
a lor unele după altele, să ne
dea sensul ce trebue să aibă
Vorbirea. Invăţăm mai ântăi
limba maternă, pentru că prin
usul ei zilnic, suntem deprinși cu

dânsa:

dar și

pe ea irebue să ne-o ânsușim in toate
amenuntele ei, pentru a o intrebuinţa,
cu corectitudine.
|
Numai atunci

posedăm pe deplin.o altă limb
ă, când am ..
pătruns'o bine şi desăverşit ca,
și limba, maternă, Numai acela
.
ştie in adevăr latin

esce,

care poate citi pe Caesar ori pe Virgil, aproape cu aceiași ușurință
cu care citeșce . romănesce
pe Cronicari sau pe Alexandri.
Acelaşi lucru e Și cu limbele
.
moderne:
„

!

|
o
Ori-cine 'Și dă seama, că, dacă,
nu avem in mintea, noastră. .
tot-d'auna, vie, valoarea fie-căreia,
cifre, legământul dintre dân-

sele, formele sub care aceste legă
mânte se presintă

, nu ne putem
Onsuşi matematicele. Cine e incă în
situaţiunea de a reschira, |
o cifră in unităţile

din care se compune, acela nu va
face nici .
odată o adiţiune bună. Cine nu
'și dă seam
cu iuțe
aală de.
combinaţiunile ce diferite cifre
pot produce, acela nu poate

|
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merge mai departe, nu 'și poate apropia calcule mai complicate, nu poate manipula cu logaritme

sau. dăslega,

ecuaţiuni:

Acel ce a invăţat, pe de rost multe numiri geografice şi nu
ştie să le pue la locul lor, acela de esemplu câre a audit des-

„pre Alpi și Carpaţi, dar nu 'şi-a, făcut o idee clară şi lărmiurită,
ce posiţiune ocupă aceşti munţi, cum ei sunt aşedaţi și ce
„importanţă au pentru ţările în care se ridică, sau care ştie de
Neapoli şi de San-Petersburg, dar 'aşeadă pe cea ântăi cetate
pe Marea, Adriatică, și pe cea, din urmă la; Marea Albă:
acela,
numai geografia nu 'şi-a ânsușito.
Acelaşi lucru .se întâmplă şi cu cele-alte materii ale invăţământului. Numai acela are cunoscinți istorice care'şi poate da,
seama de insemnătatea evenimentelor. și de resultatele ce ele
au produs. Nu ştie acela ceva, care numai inşiră datele unele
după altele, trecând semnificarea, unora asupra; altora,
|
Nu "i-a, servit scolarului la nimica invăţătura, religiei pe de
rost, când el nu are înţelegerea, și simţirea preceptelor religisi;
- şi natura, xva, fitot o carte inchisă pentru acela care posedă
numai oare-care formule, fără a pricepe aplicarea lor la cutare. sau la cutare cas.
|
B deci necesar să inţelegem bine și să pricepem perfect materia, ce noi voim să ne ânsușim, şi de aceea e de nevoe să
fim in scoală atenţi la, tot ce invățăm. Numai'atunci, cănd
am ajuns prin atenţiune a pricepe şi a înţelege o materie, numai atunci ne-o putem apropia cu desăvârșire, şi numai când

z

ne-am apropiato pe deplin, putem cugeta - despre dânsa, putem reproduce i in mod independent, aceea ce ştim, Ast-fel âritâiul pas im viaţă este cugetarea. Acel'ce cugetă însă, cugetă:
drept numai atunci, când el 'şi-a ânsuşit un şir de cunoscinți -

pe deplin şi metodic, căci el procede in cugetarea sa de la

N

date certe, şi urmează desvoltarea cugetărei pe căile cele mai
logice, adică, cele mai scurte şi cele mai adevărate. |
Cine posedă insă certe cunoşcinţi bine mistuite in mintea,
sa, cine le poate reproduce in cugetarea, sa, in mod sigur şi
perfect, acela, are-cheea vieţei, acela poate zice: — am invețat,
in şcoală, pentru a trăi in lume inţelepțesce şi „virtuos, făptuind pentru fericirea meșa i a "semenilor mei.
|

e

2
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„Dază pentrii ca să “ajungem la această, perfecțiune, este
“de neapărată nevoe ca scolarii să ' 'şi dea in școală toate silin-.

ţele pentru a invăţa, cât mai bine. “Tendinţa școlarilor - trebue
să fie tot-deauna la, mai bine, nici. odată la, mai r&u, şi tot atât
de puţin la mediocritate, careeste leagănul leneviei, mama, tutulor viciilor. Şcolarul nici odată nu trebue să îşi inchipuească că
'şi-a dat maximum de puteri ce are pentru a 'și Gnsuşi o materie, sau că are deplina ei cunoșcință ;- căci. lumea, intreagă,
de mii şi mii de ani de când 6sistă, nu a cugetat un singur
moment că a ajuns culmea. Culmea pentru individ, ca, și pentru umanitate, este tot, mai sus de cât. punctul cel mai sus,
care cu muncă și osteneală a fost; atins, și care mai de jos
se părea a fi în adevăr culmea,
Plugarul care nu 'şi dă: osteneală să 'Și are şi să: 'Şi lucreze .
pământul . cât, mai bine, acela. capătă, o recoltă rea, căci nu
lenea, produce recolta bună. Să luăm aci acest esemplu, care:
5 continuu în vederea, noastră a tuturor şi să ne dăm seamă
că, ast-fel cere practica vieţei de “toate: zilele. Dar obiceiul
"acestei practicări îl învăţăm prin școală, și acest obiceiu este
a munci in toate cu sudoarea frunței

noastre.

Şcolarul trebue deci să inveţe, nu pentru a căpăta „note in--

doioase,

care nu dovedesc

alta, de

cât că el nu

are

CUNOS- -

cinţi certe, pe deplin apropiațe,. cunoscinţi pe cari elele poate, .
reproduce prin propria'i cugetare. in mod original, ci pentru —
a poseda

cu desăvârșire

aceea, ce

el tebue

să ştie, pentru a

putea, intrebuinţa cu. siguranţă cunoșcințele sale iin relaţiunile
cu-lumea esterioară.
- Așa dar, școlarii nu au a se teme

de notele cele? maii

bune

-

ci ei trebue să fugă de notele cele slabe, fiind'că acestea nu
sunt o probă de o invăţătură vie, ci de o invăţătură muribundă

sau moartă. Un şcolar bun trebue tot- deauna să se silească
a,
se sui tot mai sus in notele cele bune, ear asemenea silinți tot
|
spre mai bine, conduc tot mai sus, căci ele ageresc mintea,

i ntăresc dreapta, cugetare, dau
obiceiul de a afla cu ușurință
bună. Să nu uite nici un şcolar,
tărei și a, spiritului, precum e

obiceiul celerităţei şi isteţimei .
calea cea mai dreaptă Şi maâi
că este o gimnastică a; cugeuna a, trupului, Și că, eserciţii

&
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corporale regulate şi bine intocmite au întărit adesea, trupurile cele mai slabe și mai neputincioase... -Cine nu 'şi eserci- tează - facultăţile intelectuale, acela, firesce trebue să dea ina- .
- poi, dar eu cred că nu pentru acest sfărșit merge un școlar la
şcoală...
|
E util a arăta in- mod rafie ceea ce> părinţii și irivăţătorii
sunt in drept să ceară de Ia, scolari,

pentru că, guvernul are

de datorie a îmboldi spre bine, a impinge spre cea, mai mare
perfecţiune. Gradarea, cunoscinţelor scolare se face după note
_şi 6a se presintă mai

bine. prin

o figură !) represintată, prin

două linii, una pusă. sub alta și impărțită una in cinci şi alta
„în zece părţi. Linia care. desparte răul de bine trece prin mij-

„loc, la, cea ântfia Ja 2/2 şi la cea de a, duda la 5. Sub 1-a liniei
in cinci părţi, adică sub foarte reu picâ notele1 şi 2-a, liniei
in zece. părţi. Sub 2-a, liniei in cinci părţi, adică sub râu, pică:

notele 3 şi 4-a liniei in zece.părţi. Sub 3-a liniei în cinci părţi
„adică sub mediocru, pică notele 5 şi 6-a liniei in zece părți,
- nota, 5 cu tendinţă spre rău şi nota, 6 cu tendinţă spre bine.

Sub 4-a liniei in cinci părţi, adică sub bine, pică notele 7 şi 8

-

a liniei in zece părţi. Sub 5-a liniei in cinci părţi, adică sub
foarte bine, pică notele 9 şi 10-a liniei în zece părți. .
. Ce suntem in.drept .a, cere de la şcolari? De sigur nimeni
nu va zice dovedi spre rău, ci cu tot dinadinsul dovedi spre
bine.
:
De aci reese clar și nedubios că toate notele cari. cad spre
rău nu pot fi dovedi de silinte ale scolarului, dovedi că el "şi-a
apropiat materia, pe care a invăţat'o, că el. poate cugeta,
pra ei, că o poate prelucra singur in mintea, sa.

asu-

Aşa dar notele de la 5 in jos, adică 1, 2, 3, 4şi 5 nu pot să

"9 Ri
1]2]3

e

foarte ru “A

rău.

|4

Spre rău

N
|5

Ia “Spre bine
|
6
|7 |8 | 9 |] 10
“bine - toairte bine

.

a

„Spre

bine
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a

fie alt-fel tacsate de cât ca, note rele şi-numai
de la 6 in sus

poate fi vorba, cu care notă se pot promova scolarii.
De Ja nota,

6 inainte numai se poate nasce intrebarea cu
care notă să se .

promoveze,

cru.

cu 6, 7, 8, 9 sau

Fără indoeală

10, căci 6 represintă incă medio-

că intr'o

stare

regulată

şi prosperăa,

şcoalei ultima, limită a notelor de trecere este nota,
6, căci este

un non'sens ca, scoala să lucreze pentru a produ
ce o: invăţă-.
tură proastăşi rea
o
Am găsit cu cale, cala această serbare să fac
atenţi pe pro-

fesori şi.pe scolari la ceea, ce părinţii şi Statul
sunt in drept

a, cere de la cei dântâi

şi de la, cei de al doilea. : Această,
cerere se reduce la puţin : — silinţi spre bine, nu
spre rău, —
gimnastică
intăritoare nu slăbitoare a spiritului şi a, cugetă
rei.

Să nu se zică că sunt scolari pe cari facultăţile
lor mintale

"i impedică de ase sili spre bine, şi că,
profegorii trebue să ţie.
seaină de aceștia, Dumnedeu a, daţ tot-d'
a-una, destulă minte
fie-cărui om, pentru ca prin intrebuinţare
să o perfecţioneze.

ŞI să nu uităm că mare nedreptate se face
scolarilor, când se
pune
la toți

măsura tempirei; care

este numai

o escepțiune.

"Ce s'ar zice când Statul ar premia pe plugar
ii cei răi, pe
fabric

anţii cei mai proşti, pe lucrătorii cei mai
leneși?
..:
Un scolar, care se uită cu spaimă spre
notele cari conduc
la bine, acel scolar e un scolar rău, care
nu lucrează și - care
servesce de esemplu rău scoalei intregi.
Un profesor care im-

pinge pe scolari spre. notele cele rele și'i invaţă
să nu mai:

„ajungă la, cele bune, este un adevărat
monstiu, căci el lucrează .
-1a

tempirea, poporului, pe când el e pus şi
instalat pentru a/]
"ageri la muncă, la câştigare de cunoşcinţe
și la prelucrarea,

„acestor cunoșcinţe câştigate.
Pentru ca, adagiul — non

a

scholae sed vitae

u

i

discimus, să

devină, o realitate şi la noi — trebue ca profes
orii. să'și.dea
toate

silințele, ca, materia, ce o predau să
fie bine ințeleasă,
bine pricepută, de scolari, act-fel ensuși
tă de dânşii in cât să
-poată, cugeta cu siguranță asupra ei,
reproducând'o prin Dropria

lor inițiativă, şi cugetare. 'Prebue ca, scolari
i să'şi incor-

deze toate

puterile

ca, să

se şteargă din școalele romănesci
|
rușinea, de astăzi, că notele rele să intre
în calculele de pro.

.
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moţiune. Nu generăţiuni Şubrede, cu trupul şi cu sufletul, vor |
”.. putea susține ceea, ce s'a realisat prin silinţele uriaşe ale generaţiunilor ce ne-au preces și prin inţelepciunea şi vitejia,

marelui nostru Rege:.ci bărbaţi oțeliţi in scoală şi prin scoală,
„a. fi deştepţi la priceperea. binelui, hotărţi la. combaterea,
răului, meșteri şi viteji in ale r&sboiului, cuminţi și muncitori
în ale păcei, tot. d'a-una puind mai pre sus de toate, datoria,
către patrie şi către Rege!
4

Joi,

_-

19 Noembre, seminarul . „Nifon: mitropolitul“

„serbat a 15-a, aniversare a fundaţiuni sale. Cu această
ocasie, faţă fiind 1. P. S. S. Părintele Mitropolit Primat

al Romăniei, d-l ministru al instrucţiunei publice a zostit următorul

discurs: D-

- nalt Prea Sfinţite Părinte,
In seminarii, unde se cresc conducătorii sufletesci ai poporului şi din causa aceasta in seminarii, mai mult de. cât in
alte scoli, trei simţiminte „trebue mai ales desvoltate, Sinţimântul datoriei, simțimentul religios şi simpimântul îubirei
î

“de patrie.
Înainte de. drepturi, omul are datorii, căci cu aceste din
urmă el se nasce,
- Nu primează oare datoriile noastre către Dumnezeu intreaga,

noastră ființă ? Și nu este oare toată viaţa, noastră intemeeată,
chiar pe aceste datorii? Nu dau aceste datorii impulsiunea,
„cea bună la acţiunile omului ? Şi conștiința, despre tot ce datorim Făcă&torului şi Țiitoruluia toate, nu este ca, sorgintea,
nesecată, a, tutulor virtuţilor?
Mai departe: “Nu decurg oare
din datoriile noastre către Dumnezeu intr'un mod logic şi na- .
tural toate cele-alte datorii : datoriile” către noi &nşi-ne şi către

cei-alţi oameni.

către, părinţi” şi dintre

şi făcătorii- de-bine,

şi

in fine

soţi, către învăţători

toate cele- alte datorii, care se

4

1) Vedi Alonitorul Oficial din 28 Noemvre

1887.
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„nasc din diferitele situaţiuni

-

ale vieţei și din diferitele posi-

ţiuni sociale in cari ne aflăm? Un edificiu intreg de datorii se
ridică dinaintea, omului, cu atât: mai inalt şi mai impunător,
cu cât inaintăm

in viață sau ocupăm

o posiţiune

mai

in ve- -

derea, tutulor. Și când -cumpănim bine toate aceste datorii,
-ori-care om conştiinţios ajunge la, conclusiunea că, ele sunt
cari pentru fie-care dintre noi 'are pasul' ântăiu in viaţă, că
numai ele sunt; care ne pregătesc pentru viaţa, viitoare. Şi oare

nu se mai dovedesce in mod neindoios, că datoriile noastre
stau în capul ori-cărei. mişcări omenesci, și că drepturile din

_

datorii izvorăsc, chiar din faptul că datoriile către Dumnezeu
stau fără echivalență de drepturi. 2.

-

„In ce scoală insă acest simţimânt al datoriilor noastre este
- a se cultiva și. a se intemeea mai tare in inimile elevilor, de
„cât in acea, scoală in
i care se face educaţiunea celor cari sunt
chemați a aduce tutulora, aminte mai ântâiu şi inainte de toate
datoriile ce avem către Dumnezeti, datorii cari trebue să. ne.

incălqească şi să ne imboldească spre bine in tot „Cursul traiului nostru pământesc ?
i
Ast-fel de simțimântul datoriei seo leagă simţimântul zăligios
in care se esprimă legătura dintre noi; făptura, şi Diuminezei,
Creatorul: Acest simţimânt desparte pe om şi "l pune mai sus
de toate cele-alte fiinţi pământesci, cari au :oare-și care ase-

„mă&nare_ cu dânsul, căci.acest simţimânt "1 răpesce din sfera,
materială şi "1 inalţă in sferele “ideale și supranaturale. - Acest .
simțimânt ne. aduce tot-d'a-una, aininte că peste om a trecuţ,
-O suflare duninezească, care trebue” necontenit să'l ţie deştept
şi treaz, ca, să se facă şi să rămână vrednic de dânsa. „Acest,
simţimânt păstrează în inima omului convingerea că, pe când

toate aci pe pământ; sunt trăcătoare, suflarea, - dumnezească,
care "l-a făcut, ceea-ce “este, are o duraţă
muritoare. a
Unde

insă titebue

intemeeat

mai

eternă

și

este ne.

tare, acest simţimânt

- de

cât in seminarii, in institutele. inființate mai ales şi in. special

pentru a cultiva, simţimântul religios şi pentru a forma, barbaţi
insuflați atât; de puternic de acest simţimânt, in cât să/l propage şi să/l intărească și in alţii ??

-
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simţimentului religios se -

o nvinge uşor, că el este sorgintea abnegaţiunei omenesci, că,

„el este sorgintea din care ese izvorul cel mai. nesecat, al cură.
ţeniei inimei noastre, izvorul

care nu

lasă să crească şi să se

desvolte intrânsul şi in jurul lui burueana egoismului.
Prin simţimântul religios sunt unite in om abnegaţiunea şi

datoria, pentru a/l face mai perfect, pentru a/l aduce. mai
aproape de. idealul dumnezeesc, pentru a'] conduce să,. făptuească, nu dupe instincte, nu dupe plăceri şi pentru plăceri,
ci pentru un scop inalt, care tot-d'a-una, se înalţă mai sus și
1 xăpesce in sferşit in sferele cele ceresci.
De acest şir de idei se leagă strîns cultivarea, călui al trei-.
lea

simţimânt,

care in cele

pământesci, represintă: cea mai

"inaltă espresiune a lucrurilor și faptelor, simţimentul iubirei
de patrie. |
Acest. simţimânt; e mai presus. de cele pământesc, şi ne
apropie de cele ceresci, pentru că el ne conduce a face ab-"
stractiune de ființa noaștră personală, pentru că, el ne face să
lucrăm și adese ori să ne sacrificăm, .nu pentru părinţi, sot,
rude sau amici, ci pentru ţara, cărei aparținem cu totii, spre
a manţine aceștia, fiinţa ei spre scopuri nu ale noastre per-:

sonale, individuale şi trecătoare, ci spre scopuri ideale de o
durată putem zice eternă.
„Când se citează astăzi dupe sute de secole numele lui Muciu
Scaevola, sai a lui Horaţiu Cocle, fără a fi Roman, şi fără, a
aparţine statului roman, „de demult stins, inima noastră se intăresce.
:
un, simţimânt care trebue tot atăt
deci
este
Patriotismul
de bine cultivat, ca și cele-lalte două simţimânte, de care el
este strîns legat.

Tubirea, de țară trebue intemiceată, desvoltată şi întărită in
- seminarii, pentru că preoţii. carii es: din aceste scoli, au să
-conducă, sufletele credincioșilor creştini, cari formează acest
|
Stat romănesc.
- Ri trebue să fie cei danii dintre cetăţenii regatului cari
să arate şi să dovedească fie-căruia, că inlăuntrul acestui Stat
şi numai intensul Și printr'ensul este pa păment viață şi feri-
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cire pentru ei. Ei trebue să fie cei d'ântâia susține prin
biserica,

noastră naţionulă ideea și convingerea, datoriilor către parie

“şi a iubirei de ţară, căci această, ţară este care ne
hrănesce
pe toţi și care infige d'inaintea, ochilor noștri idealul, care
ne

unesce pe toţi spre fapte bune și plăcute lui Dumnezeu.
Și astăzi,în timpurile în care trăim, lucrul e uşor,

„Scoala.n'are de cât să'și ridice ochii

i
căci

spre drapelul din vârful

edificiului naţional, ţinut de o mână vînjoasă â unui Rege,
in

care simțimântul datoriei, simțimântul religios şi simţim
ântul
iubirei de patrie strălucesc pentru noi toţi, nu prin fapte
singuratice, ci prin lanţul care unesce cugetările și faptele
fie-

cărei zile cu cel ale celei-lalte.

-

Avem fericirea de a avea in Rege şi Regină esemple demne
„de imitat in toate ale vieţei, pentru fie-care cetățean.
Să ne
formeze această imprejurare convincțiunea,că mâna lui
Dumnezeu este peste acest Regat, şi că, ceia-ce EI, A-Totputerni
cul
a sădit, nici o putere omeneascnu
ă poate distruge. .
.
Să serbăm dar această, zi, precum serbăm toate zilele
noa-

stre de sărbătoare, strigând:
Să trăiască, Romănia, !

-

a

sa

Să trăiască iubiții noştri Suverani Carol şi Elisaveta, !

„Să serbăm

in special această zi de serbare, a seminariului

Nifon strigând:

E

35

Să trăiască biserica ortodocsă română, intăritoareă, Statulu
i

Iomân !

:
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