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I. INTRODUCERE
Două

momente

au

determinat

facerea

acestui

studiu. Unul

este un apel, ce am tipărit în Septembre 1905 şi am distribuit
colegilor de ştiinţe naturale din țară. Prin acest apel atrăgeam
atenţiunea colegilor asupra rolului cu totul redus, ce se dă învățământului biologic în şcoalele noastre secundare și propuneam, ca să conlucrăm împreună la realizarea mai multor puncte,
ce le cred absolut necesare și anume:
1. Predarea a câte 3 ore pe săptămână de istorie naturală în
clasele I şi II în loc de câte 2 ca acum;

2. Introducerea de lucrări practice făcute personal de elevi
în 1/;—t/, din totalul orelor de curs;
3.. Revizuirea programei actuale, care are multe defecte;
4. Încredințarea procurării
respectivi ;

de material

didactic

5. Înfiinţarea unei grădini botanice pe lângă
secundară,

de unde

profesorilor

fiecare

școală

să se servească şi școalele primare locale;

6. Crearea unei reviste

de ştiinţe naturale ar fi organul cel

mai potrivit pentru publicarea lucrărilor, recenziunilor de această

specialitate şi care astăzi sunt răspândite în cele mai variate
reviste.
|
Faptul, că la acest apel n'am primit nici un răspuns, m'a
hotărât a dezvolta

tema

generală, pe care se brodează

aceste

propuneri şi a o supune criticei publice, care să aprecieze.
Al doilea moment a fost dat cu ocaziunea alcătuirii răspunsurilor la chestionarul învățământului secundar. Una din întreax
bări No. 16 zice: învățământul secundar trebuie să țintească

numai la cultivarea inteligenţei şcolarilor? La răspunsul, că trebue
să contribue la dezvoltarea inteligenței, am adăogat şi eu că
«trebuie să contribue cu deosebire la dezvoltarea gândirii» şi
acest adaus a surprins pe

d-nul Director.

Ideile nu sunt deci clare nici asupra scopului suprem al școalei
secundare,

nici asupra

mijloacelor, cu care trebuie să se atingă

acest scop.
Pentru a aduce lămuriri şi noi directive am întreprins acest
studiu, în care părerile ce emit le susțin cu o literatură variată
şi aleasă.

II. Organizaţiunea

actuală

şi cea viitoare

a gimnaziilor
În cele ce urmează voi avea

în vedere

numai

organizarea

gimnaziilor, adică a celor 4 clase, care formează ciclul sau cursul

inferior al liceelor.
Gimnaziile au o importanță deosebită în învățământul secundar:
întâiu prin numărul lor mare, 24 gimnazii, plue 20 cursuri in-

ferioare liceale 1) cu o populaţiune totală de 8.560 elevi; al doilea
prin organizaţiunea lor, care face din ele şcoale enciclopedice,
uniforme, lipsite de orice tendinţe de specializare, destinate
numai

pentru

cultura formală a tineretului,

care va alcătui în

viitor clasa mijlocie şi elita socială.
“Prin programa actuală ?) se predau în gimnaziu 16 specialități, dintre care 8 reprezintă partea literară (limba română, franceză, germană, latină, istoria, geografia, religia, instrucțiunea
civică), reprezintă partea ştiinţifică (matematica, ştiinţele fizice, naturale, igiena) și 4 dexterităţile (gimnastica, muzica, de-

semnul şi caligrafia).
Repartiția

întreagă

săptămânală a acestor

de ore dela

1—13

16 materii

reprezintă o serie

și pot fi așezate în următoarea or-

dine descrescândă: | L. română 13 ore; [I matematica 12 ore;
III L. franceză 11 ore; IV Geografia, germana câte 9 ore; V
Istoria, Muzica câte 8 ore; VI L. latină 7 ore; VII Sc. fizico-

chimice, Caligrafia câte 6 ore; VIII Religia, Sc. naturale, De1) Statistica învățământului

secundar pe anul şcolar 1903—1904.

(Liceul din Ploești are 2 cursuri inferivare).
2) Programa de studii pentru şcoalele secundare 1899.
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semnul câte 5 ore; IX Gimnastica 4 ore; X Igiena, Instrucția
civică câte o oră.
Examinând în parte orele pe clase după cele 3 grupe
de specialități, ce se predau pe săptămână:

LITERE

I

14 ore pe săpt.|

5 ore pe săpt.|

7 ore pe săpt.

II

16

>

>
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„
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>

>

III
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>
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>
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24
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>
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63

>
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>»

ŞTIINŢE

DEXTERITĂŢI

R>

CLASE

IV Ola

=

|
mari

23

>»

>

Se poate vedea din acest tablou, că în alcătuirea grupelor
de studii din gimnazii, predomină cu mult partea literară asupra

celei ştiinţifice.

Din 110 ore pe săptămână în câteși 4 clasele gimnaziale sunt
63 ore de partea literară, 24 ore de partea ştiinţifică şi 23 ore

de dexterități. Dacă s'ar adăoga ora de ansamblu choral de Joia,
ar fi 24 ore și la dexterități.
|
Partea literară are de 2!/, mai multe ore decât partea ştiințifică, iar aceasta din urmă e egală în ore cu dexterităţile.
Dacă ar.urma să se considere valoarea culturală a unei
materii după orele, ce i s'au acordat în actuala organizaţie,
ştiinţele
fizico-chimice şi naturale impreună valorează atât
cât desemnul
şi caligrafia şi că fiecare din aceste 2 ramuri
de ştiinţe pozi-

tive, cari fac podoaba culturei moderne şi bogăţia civilizați
unii
ar urma să valoreze mai puţin decât oricare materie
de partea
literară şi chiar decât muzica vocală.
Gimnaziile noastre sunt încă sub influenţa unei
vechi organizaţiuni, când părţii literare (istorico-filologice)

îi era rezervată

formarea culturii generale, iar dintre ştiinţe, matemati
cele erau

1
mai cunoscute şi admise în cadrul cunoştinţelor şi acestea mai
mult pentru partea lor aplicată.

Era poate şi natural să fie așa, căci ştiinţele fizico-chimice Şi
naturale s'au desvoltat mai mult în ultimele decenii. Dar tocmai

prin această tardivă dezvoltare apar ca un produs matur al culturii omeneşti, prin cuprinsul şi metoada lor duc mai repede .
la maturitate spiritul generaţiunilor tinere decât studiile istoricofilologice şi de aceia ele se prezintă într'o nouă şi vie lumină

în faţa viitorului organizator al gimnaziilor.

Predominanţa învățământului linguistic a transmis, din nenorocire, metoada sa învățământului ştiinţific.

Învăţământul linguistic Și în genere literar are a face numai

cu vorbe, în ştiinţă însă cunoștința de vorbe nare nici o valoare, căci gândirea nu începe cu vorbe, ci direct cu fapte sau

lucruri. O educațiune ştiinţifică e numai atunci când

observa-

țiunile, experimentarea au precedat fixarea lor prin vorbe.
Influenţaţi de partea literară elevii capătă o înclinare de

a

memora şi recita chiar lecţiunile de ştiinţe, acolo unde observațiunea personală, raţionământul îi ar dispensa până şi de

Citirea textului cărţii.

Studiile istorico-filologice, primele, care s'au dezvoltat, au în

sfera lor de studii ca centru, pe om şi manifestările lui linguistice şi sociale, de aceia ele sunt mai mult reproductive, oamenii

de litere sunt mai mult oameni de meditațiune,

de

ideațiune;

din contră ştiinţele sunt obiective, au în sfera cercetărilor lor
natura şi forțele ei, ele sunt mai mult productive, iar oamenii
de ştiinţă devin mai mult oameni de acţiune, de întreprindere.
A combina literile şi ştiinţele pentru educaţiune într'o justă
măsură, e a aşeza gimnaziile pe o bază rațională, e a educa
în ele în acelaş timp pe omul de ideaţiune şi de acţiune.
Disciplina literară trebue să colaboreze cu disciplina ştiinţific
ă

la formarea spiritelor din primele clase ale gimnaziului. A lăsa
să se dea o cultură mai mult literară în detrimentul celei ştiințifice este a da societăţii oameni, cari să poată mai mult să
vorbească decât să ştie.
Cultura științifică e necesară în viaţa modernă, întru cât ea
oferă simțul realităţii, spiritul de observațiune, respectul de
adevăr, preciziunea și ordinea în desvoltarea ulterioară a spiritului.
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ore; IX Gimnastica 4 ore; X Igiena, Instrucţia
oră.
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grupelor

de studii din gimnazii, predomină cu mult partea literară asupra
celei ştiințifice.:
Din 110 ore pe săptămână în câteşi 4 clasele gimnaziale sunt
63 ore de partea literară, 24. ore de partea ştiinţifică şi 23 ore
de dexterități. Dacă s'ar adăoga ora de ansamblu choral de Joia,
ar fi 24 ore şi la dexterități.
Partea literară are de 2 i mai multe ore decât partea ştiin-

țifică, iar aceasta din urmă e egală în ore cu dexterităţile.
Dacă ar.urma să se considere valoarea culturală a unei materii după orele, ce i s'au acordat în actuala organizaţie,

științele

fizico-chimice şi naturale impreună valorează atât cât desemnul
şi caligrafia

şi că fiecare

din aceste 2 ramuri

de științe pozi-

tive, cari fac podoaba culturei moderne şi bogăţia civilizaţiunii”
ar urma să valoreze mai puțin decât oricare materie de partea
literară şi chiar decât muzica vocală.
Gimnaziile noastre sunt încă sub influenţa unei vechi organizaţiuni, când părţii literare (istorico-filologice) îi era rezervată
formarea culturii gererale, iar dintre ştiinţe, matematicele erau

1
mai cunoscute și admise în cadrul cunoştinţelor şi acestea mai

mult pentru partea lor aplicată.
Era poate şi natural să fie aşa, căci ştiinţele fizico-chimice Şi
naturale s'au desvoltat mai mult în ultimele decenii. Dar tocmai
prin această tardivă dezvoltare apar ca un produs matur al culturii omeneşti, prin cuprinsul şi metoada lor duc mai repede.

la maturitate spiritul generaţiunilor tinere decât studiile istorico-

filologice şi de aceia ele se prezintă într'o nouă

şi vie lumină

în faţa viitorului organizator al gimnaziilor,
Predominanța învățământului linguistic a transmis, din neno-

rocire, metoada

sa învățământului ştiinţific.

Învățământul linguistic şi în genere literar are a face numai

cu vorbe, în ştiinţă însă cunoștința de vorbe n'are nici o valoare, căci gândirea nu începe cu vorbe, ci direct cu fapte sau
lucruri. O educaţiune ştiinţifică e numai atunci când observațiunile, experimentarea au precedat fixarea lor prin vorbe.
Influenţaţi de partea literară elevii capătă o înclinare de a
memora şi recita chiar lecţiunile de ştiinţe, acolo unde obser-

vaţiunea personală,

raționământul îi ar

dispensa

Citirea textului cărţii.
Studiile

până

şi de

.

istorico-filologice,

primele,

care

s'au

dezvoltat,

au în

sfera lor de studii ca centru, pe om și manifestările lui linguistice şi sociale, de aceia ele sunt mai mult reproductive, oamenii

de litere sunt mai mult oameni de meditaţiune, de ideațiune ;
din contră ştiinţele sunt obiective, au în sfera cercetărilor lor

natura şi forțele ei, ele sunt mai mult productive, iar oamenii
de ştiinţă devin mai mult oameni de acțiune, de întreprindere.

A combina literile şi ştiinţele pentru educaţiune într'o justă

măsură, e a așeza gimnaziile pe o bază raţională, e a educa
în ele în acelaş timp pe omul de ideaţiune şi de acţiune.
Disciplina literară trebue să colaboreze cu disciplina ştiinţifică

la formarea spiritelor din primele clase ale gimnaziului. A lăsa
să se dea o cultură mai mult literară în detrimentul celei ştiin-

țifice este a da

societății

vorbească decât să ştie.
Cultura

oameni,

cari

să

poată

ştiinţifică e necesară în viața modernă,

mai

întru

mult

să

cât ea

oferă simţul realităţii, spiritul de observaţiune, respectul de
adevăr, preciziunea şi ordinea în desvoltarea ulterioară a spi-

ritului.

Cultura literară și cea științifică pot şi trebue să le întrunească acelaş om: «Le savant, dans letude des lettres confirme
son goât de la clart et prend celui de Vel&gance; le lettre
empreunte au savant amour de la precision-et de ordre, le
sens de la methode qui, des ph&nomenes nous fait remonter
ă la cause et nous €l&ve jusqu'ă la loi» (RENE NoLLET).
Legătura sau raportul dintre ştiinţe și litere îl face PAuL BERT !)

astfel: «Ştiinţele sunt ca scheletul a cărui mecanică savantă
îi dă în acelaș timp soliditatea şi mlădierea. Literile sunt mușchii

şi pielea, care aduc forţa, forma, frumuseţea şi sensibilitatea.
Fără muşchi şi piele scheletul nu e decât o architectură uscată
şi inertă, fără schelet muşchii n'au nici un punct. de sprijin,
iar formele se pierd.
Oasele, mușchii şi pielea fac ființa vie, superioară, viguroasă,
„sveltă şi delicată. Ştiinţele şi literile vor forma împreună un
spirit puternic şi disciplinat, o imaginaţiune vie şi sănătoasă,
o inimă generoasă şi prudentă».
din şcoalele umanioare
Locul ştiinţelor în cultura generală
sau secundare e bine stabilit de L. LiAnp?): «Dans Lenseignement secondaire, les ctudes scientifigues doivent comme les
autres (litteraires) contribuer ă la formation de Phomme. Elles
sont donc ă leur facon des chumanites» au sens large du mot,
ales humanites scientifiques» comme n'a pas hesit€ ă les appeler
un des pius fervents partisans de la culture classique. Leur
office propre est de travailler avec les moyens les mieux adaptes
ă la culture de tout ce qui, das Vesprit seri ă decouvrir ei &

comprende la vtrită positive, observation, comparaison, classifi-

cation, experience, induction, deduction, analogie, d'Eveiller et
de developper ce sens des realites et des possibles qui mimporie pas moins que besprit d'idtal, enfin et par lă elles deviennent d'une fagon latente mais efficace, des maîtresses de
philosophie, d'habituer les intelligences ă ne pas penser par fragments, mais ă comprenâre que tout fragment n'est qu'une partie
d'un tout. Elles ont bien aussi ce caractere gentral ou lon

1) PAuL

BERT:

Les reformes

de Penseignement

secondaire

et le râle des

sciences dans education. Paris 1881,
2) L, LIARD : I/enseignement des sciences mathtm. et physiques. Paris 1904.
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est convenu de voir le propre des disciplines de Penseignement
secondairer.
Ştiinţele contribuesc imens la cultura formală şi această cul-

tură formează scopul principal al studiilor gimnaziale. Cultura
formală constă în disciplina intelectuală (die geistige Schulung),
în exerciţiul judecății pentru a da valoare spiritului, tot aşa,
după cum prin exerciţiile de gimnastică se urmăreşte dezvoltarea şi întărirea musculaturii pentru a da valoare corpului.

Științele în noua organizaţiune vor ţinea locul limbilor clasice
din vechea organizaţiune..
Ceeace WILLMANS 1 zice de limbile clasice : : «die lateinische

und die griechische

Sprache

sind der vorziiglichste

Stoft an

welchem die Kunst des Verstehen geiibt werden kann> se
aplică azi ştiinţelor pozitive, dacă acestea sunt predate cu metoadă.
În ce măsură pot fiecare din cele 16 specialităţi să dea educațiunea simțurilor, disciplina intelectuală şi cultura voinței stă
valoarea lor educativă şi deci pretenţiunile (YVettbewerben der
Lehrfăcher) la locul, ce vor să ocupe în :cadrul culturii secundare.

Că in gimnaziu trebue să ținem exclusiv la disciplina
lectuală şi nu la grămădirea.

enormă

şi confuză

de

inte-

cunoștințe

enciclopedice, ce. le dă fără armonizare şi sistematizare actualul
sistem didactic (Fachlehrersystem) ne-o spune clar fostul ministru

francez LEYGuEs 2), care a făcut reforma învățământului din 1902:
«Le but de Venseignement secondaire n'est pas de former des
savants, mais des esprits souples, avises, clairs, des jugements
droits, des intelligences vives, ayant un grand pouvoirde travail et d'assimilatian. C'est chimere que de vouloir mettre dans
la tâte d'un enfant tant de choses

et tant de choses si compli-

quces et si subtiles! Des idces simples et claires,

des notions

precises, des idees generales, cela suffit. Il nous faut ă dix-huit
ans des tâtes bien faites, plutât que des tâtes bien remplies».

Valoarea educativă a gimnaziilor nu se măsoară deci după
cantitatea de cunoștințe, ce se cer prin programele variate şi

3) WILLMANN, Didaktik (1889) S. 113.
?) LEYGUES, L'ecole et la vie, (Paris, 1903), p. 315.
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bogate, ci după gradul de impuls, de metoadă şi de aptitudine
de studiu în epoca, ce urmează după şcoală şi care durează

cât viața.

Cunoştinţele căpătate în cultura secundară nu sunt comparate
cu cultura de toamnă, în urma căreia se obţine şi se consumă
fructul, ci cu acele recolte de primăvară, ce se seceră, se îngroapă în pământ ca să-l îngraşe şi să producă recolta tardivă,
dar bogată a toamnei sau a fazei mature a omului.

Cultura generală din gimnaziu e un capital, care se dobândeşte nu pentru a trăi din el, ci din dividendele lui. Acest ca-

pital intelectual va trebui deci să devină după şcoală la rândul
lui productiv, ca să poată da dividende.
Dacă pe viitor s'ar stabili ca norme in învăţământul gimnazial: 1) ca maximul de ore pe săptămână la o materie să fie
de 10; 2) ca partea ştiinţifică să figureze în ore pe jumătate
cât cea literară; 3) ca fiecare din cele 3 specialităţi ale grupei
ştiinţifice să aibă câte 10 ore, orariul ar fi mult mai just întocmit,

instrucţiunea secundară şi-ar ridica nivelul și valoarea prin im-

pulsul, ce ar căpăta dela ştiinţele pozitive, care

şi obiectul lor ar lucra mai repede la progresul
economic

al țării.

prin metoada

intelectual

şi

|

În lipsa de dezvoltare a ştiinţelor fizico-naturale găsesc de-.
fectul capital al organizării gimnaziilor actuale şi efectele acestor
Jacune se regăsesc în viaţa intelectuală a națiunii.
Aşezând față în faţă actuala cu viitoarea alcătuire a orariului
gimnazial se va putea vedea uşor, încotro trebue să atârne mai

mult balanța învățământului și unde trebue să se ușureze pentru
o raţională echilibrare a culturii generale în raport cu timpul
şi cu împrejurările speciale ale ţării noastre.

,

Materia

Orariul
actual

1) Religiunea .

5 ore

Diferențe

4 ore

—1 oră1)

2) L. română.
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>
>.

—l
—l

9»

>
>

10

»

5) Instr. civică
1) Istoria

+1

1 >
8»

1
8

>»
>

8) Geografia

.

9) Matematica.

.

Orariul
viitor

9

>

8

>»

—l

12

>

10

»

—3

6
5

>
>»

10
10

3»
>

+4
+5

1»
6 >
b >

—2

5

—1

>

+2

>

+12.

>

10) Ştiinţe Fizice.
11)
> naturale.
12) Igiena
13) Muzica .
14) Desemnul

.

15) Caligrafia

.

>»
8 >»
5 »

6

16) Gimnastica.
Total.

.

>
4

.*.||

110

"

>,
—
—

—

110

>»
—

>.

6»
»

>

>

:

—12

Aşa, că orariul viitor ar avea un adaus de 9 ore la partea
științifică, secţia fizico-naturale, iar în total ştiinţele ar avea

săptămânal 31 ore,
în tot gimnaziul.
Din

mai

cele

citirii.

13 ore

Această

literile 57 ore, iar dexteritățile 22 de ore
a
|
a

de

limba

.română,

6 ore

lectură,

zice

programa,

sunt rezervate

trebue

nu-

să fie o

pregătire a cursului de literatură din clasele VII și VIII, ca
şi
cum ar implica, ca cei ce urmează cursul inferior trebue
neapărat să urmeze şi cursul superior. Gimnaziul e
un ciclu de
cunoștințe complect, închis şi independent.

Prezența limbii latine în gimnaziu nu-şi are raţiunea de
a fi
decât pentru a invedera latinitatea limbii materne şi a înțeleg
e
mai bine formele gramaticale române. De aceia ea ar trebui
predată din clasa 'l-a paralel şi comparativ cu formele grama-

1) Singurele principiile de morală ar fi suficiente pentru cultura
religioasă.

În programele

franceze

clasele III şi IV.

(1902)

|

figurează

num
' morala
ai 'cu câte 1 oră. în

Se
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maticale ale limbei române, studiindu- se în deosebi formarea
cuvintelor ! 2).
Limbile moderne franceză şi germană sunt absolut necesare
în gimnaziu, predate fiind cu intenţia ca să fie imediat utilizate
şi puse în circulație. Ele vor servi în mica noastră țară atât

elevilor, cari continuă liceul cât şi celor, ce vor îmbrățișa după
absolvirea gimnaziului alte cariere, căci nu se poate în nici o
specialitate dispensa de bogata literatură franceză și: germană
cu deosebire 8).
Limba germană va trebui predată din clasa I-a, căci trebue

tineretul să înveţe nemţeşte, ca să cunoască din vreme pe
Nemţi, literatura lor vastă şi serioasă îi va fi de mare folos:
Istoria şi geografia se vede din chiar programul analitic (13
pagini

de

capitole

numai

pentru istorie), că

sunt

un

enorm

balast învățat mai mult pe de rost, căci lipsesc complet muzee
de istorie şi de geografie cu material demonstrativ absolut necesar pentru a aplica o inteligentă şi rodnică metoadă în predarea acestor materii.

Un plus de ore am adăogat la gimnastică. Numai câte 1 oră
de clasă pe săptămână e prea puţin! Educaţiunea fizică +5) e
neglijată în familie şi în şcoală. Ori, prima condiţiune a prosperităţii naţionale este, ca națiunea să fie compusă din animale
bune, viguroase (HERBET SPENCER),
«La vigueur et Pesprit d'entreprise d'une nation dependent
de la sante et de Pentrainement physique de ses jeunes hommes
pendant leur croissance et leur developpement. Il n'est donc
rien de plus important pour un pays que Peducation et la sante

de ses enfants de deux sexes. Cela est vrai pour toutesles classes,
mais surtout pour les enfants, qui sont €leves dans nos €coles

de premier ordre et qui deviendront les chefs de la nation dans

1) G. PoPA-LISEANU,

Învățământul

limbei latine (1904).

% DR. SEXTIL-PUŞCARIU: Etymologisches Worterbuch der rum. Sprache

(1905). 1 Theil. Das Lateinisches Element.
3) DEUTSCHER JOURNAL KATALOG (1905. Schulze et Co., Leipzig) conţine
vre-o 3000 titluri ale revistelor germane, care se găsesc în comerţ şi care
se reteră la toate genurile de activitate omenească.
%) Dr. ANGELO Mosso, Leducation phvsique dela jeunesse. Paris 1899.
5)Idem, Leducazione fisica della donna. Milano 1892.
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les diverses manifestations de son activite> zice medicul igienist englez Dukes. 1)
E dar necesar, chiar imperios a se îmulți numărul orelor de
gimnastică şi alături de hale de gimnastică să se alipească grădini-parcuri pentru

exerciţii zilnice (garden

party)

în aer liber

“atât vara cât şi iarna.
Fiecare

elev să aibă

deviza,

ca să devină un atlet, Exerciţiile

în aer liber grăbesc eliminarea toxinelor acumulate în organizm în viața sedentară şi prin consumarea mai intensivă a sistemului nervos, oxidează repede sângele anemiat de atmosfera
viciată a clasei, dilată plămânii, îi ventilează bine și îi ferește

de oftică. Afară de aceste foloase fizice, exerciţiile în aer liber
calmează nervii, dispun spiritul spre muncă intelectuală, disciplinează elevii făcându-i să capete spirit de iniţiativă, perspicacitate şi respectul de cel mai tare.
În interesanta lucrare a lui Mosso (loc. cit. p. 118) găsesc
şi pasagiul următor: <Le ministre de Pinstruction publique von
Gautsch, en Autriche, donnait deja l'ordre en 1890, dans une
circulaire adressce aux directeurs d'Ecoles, de prendre les mesures necessaires afin de procurer aux €l&ves toutes les facilites
pour apprendre la natation en ât€ et le patinage en hiver».

Tot relativ la educaţiunea

fizică

este şi luarea

băilor. Băi

populare eftine ar putea fi construite de comunele urbane în
serviciul publicului şi cu deosebire al tineretului școlar. 2) Di-

recțiunea actuală a liceului din Piteşti a reușit să obțină băi
eftine a 0.25 bani de elev şi echipe întregi pe clase fac regulat
“băi sub conducerea unui monitor.

1) CL. DunkEs, Health at School, London 1887.
2) N. Moisescu, Băi şcolare-Convorbiri didactice 1905.

III. Invăţământul

ştiinţiiic în gimnazii

Examinând mai de aproape programa studiilor de ştiinţe naturale întâlnim dispozițiuni arbitrare şi păgubitoare culturii ge-

nerale; Astfel din circa 3.300 (11030) ore din întregul curs
gimnazial s'au hărăzit pentru studiul anatoniii şi fiziologiii omului numai 9 ore.
Pentru studiul planetelor din sistemul solar (el. Ii) şi tot s'au
dat mai multe ore (10) decât pentru studiul organelor omului!

Se poate zice, că în gimnazii totul se studiază afară de om.
„Apoi pe lângă că'sunt numai 9 ore, ele sunt aşezate astfel,
ca să fie predate la începutul anului I, când micii elevi nu pot
înţelege complicata

organizaţie a omului.

Locul acestui curs ar trebui:să fie în clasa IV-a alături şi
paralel cu .cursul de igienă, cu elevii înaintați, cari să înțeleagă
legile mecanice ale maşinei umane, procesele fizico-chimice ale
fiziologiii ei şi să poată observa la microscop structura organelor.
În Franţa prin programul din 1902!) sa pus în clasa corespunzătoare clasei IV una oră pe săptămână numai pentru ana-

tomia şi fiziologia umană.
Ştiinţele naturale erau mai bine reprezentate în vechiul program, căci figurau cu câte 3 ore în clasele I şi II-a şi. tocmai
când ele îşi afirmă importanța educativă din ce în ce mai mult.)
au fost reduse la câte 2 ore.
1) Plan d'âtudes et .programmes d'enseignement
leges de gargons, Paris

1905.

dans les Iycees et col-

2 P. BujoR: Foloasele studiului biologiei, Viaţa românească No. 1, 1906.
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Dacă programele noastre din 1898 au

fost

concepute după

planul şi spiritul programelor germane din 1902, apoi tocmai
în acele programe ştiinţele naturale sunt în câteşi 4 clasele
(VI, V, IV, UIIl) inferioare reprezintate atât în gimnaziile clasice 1), cât şi reale 2) cu câte 2 ore în total 8 ore.

La cele 4 ore de zoologie şi botanică din gimnaziile noastre
Sa adăogat

1 oră de geologie

în clasa IV.

Această

oră e in-

suficientă, dată fiind importanţa acestei ştiinţe în dezvoltarea
culturală şi economică a ţării, noastre %) şi ca ştiinţă experimentală. .

Întrun viitor orar al gimnaziilor ar trebui deci, să figureze
ştiinţele naturale cu 3 ore clasa | şi II-a pentru zoologie şi botanică, 2 ore clasa IV anatomie

și fiziologie umană,

2 ore cl.

IV geologie.
Sporul de ore pentru ştiinţele fizice şi naturale îl justific prin
metoada, ce trebue să aibă în predarea lor. «Les programmes

ne valent que comme indication, limite et direction. Ce gui vaut
est le maitre et dans le maiître cest la methode» (L. LIARD).
Propunând materia după metoada socratică — de cercetare —
singura, care corespunde scopului școalei, va fi nevoe de mai

mult timp. Adăogând la lecţiunile teoretice şi lucrări practice
executate de elevi, numărul orelor va spori şi mai mult.
Reducerea

orelor a avut un efect vătămător, căci a forțat pe

profesori să aplice metoade falșe, să renunțe laperfecţionarea
darului de a observa și să întrebuințeze mai mult metoada
positivă sau oratorică în locul celei socratice.

ex-

Admiţând câte 10 ore pentru ştiinţele fizice și naturale se va
țineun echilibru între metoda deductivă sintetică şi conținutul
abstract al matematicelor şi între metoada inductivă-analitică şi
conținutul concret al ştiinţelor fizico-naturale.
Dezvoltarea studiului ştiinţelor fizico- naturale în gimnazii se
impune

din două

puncte

de vedere:

1) Unul formal, educativ prin metoada inductivă, care e cea
mai propice pentru formarea spiritelor tinere; prin cunoștințele
1 Bericht iiber das Schuljahr 1903/904 der Thomaschule, stădtisches gymnazium zu Leipzig von Dr. E. JUNGMAN. Rector.
2) Das Unterrichtswesen im deutschen Reich von W. LExIs II Band S.

89, (Berlin 1904).
5) Dr, $. C. ATHANASIU, Geologia și mineralogia în școală, 1904,

solide, concrete ce le dă, se dezvoaltă spiritul de observațiune,
iar prin lucrările practice şi experimentale ce se vor efectua

de elevi se formează spiritul ştiinţific.
|
2) Din punctul de vedere practic, utilitar, științele fizico-naturale prin natura cunoștințelor, ce le fac obiectul, sunt de cea.

mai mare importanță în viaţa omului şi fac baza de specializare
în multe ramuri de activitate ca: industria, farmacia, comerciul,
medicina, agricultura.
Gimnaziile sunt menite a da o educaţiune multilaterală tinerilor, cari vor putea să se specializeze cu succes în o mulțime
de vocaţiuni sau profesiuni. Unii imediat după terminarea gimnaziului încep studii de specializare: agronomice, comerciale,

technice, industriale, de bele-arte. Aceştia vor forma o demo-

crație cultă, o mijlocie necesară oricărei organizaţiuni sociale
bine chibzuită. Alţii, cei ce trec examenul de absolvire al cursului gimnazial trec în cursul superior—un vestibul al studiilor
Superioare universitare şi special
— sunt
e destinaţi a forma o
elită sau aristocrație intelectuală, un fel de stat major al armatei de intelectuali.
Gimnaziul este deci baza comună (die gemeinsame Grundlage,
der „Unterbau) de cultură al clasei mijlocii şi al aristocrațimii
şi aceste două clase sociale vor fi influențate în bine de fondul
comun şi de simțul de solidaritate, ce'l vor fi primit în gimnaziu.
Tocmai pentru dezvoltarea economică a ţării, prin răspân-

direa studiilor de specializare,

ştințele fizico-naturale

să aibă o largă parte în gimnazii.

trabuesc

L.IPPMMANN !) într'o conferință a muzăului pedagogic defineşte

foarte bine rolul ştiinţelor în educaţiune : «Le but de Lenseignement scientifique est de donner aux esprits toute. la vigueur
et la rectitude dont ils sont capables ; le moyen est de les” faire
travailler sur. des objets ă leur portee, de les amener peu ă peu

ă executer un travail personnel, de leur faire faire en un mot Pa-

pprentissage de initiative intelllectuelle». şi mai la vale (p. 37)
completează: «il n'y a pas de travail scientifique, de travail efficace que le irazail personnel; Vesprit west vigoureua que dans
la mesure oil îl tire toute sa force de lui-meme ou du contact

1) L. LIARD. op. cit. p. 31.

|

de la realite sans Sappujer sur la nemoire. 'Tel est le fond
mâme de la science et de Pesprit scientifique».
A face ştiinţă nu însemnează a transmite tale quale adevărurile dobândite de alţii, ci a urmări descoperirea lor prin aceleași faze, prin care a trecut geniul, care le-a descoperit. Această
reclamă mai mult timp, cheltuială de material şi o cunoștință
profundă a materiei, dar tocmai această metoadă este fecundă,
ea e care formează spiritul, întăreşte logica lui, îi dă independenţa în judecată, învață nu numai să gândească, dar cum să
controleze, ca să nu se înşele prin propriile sale gândiri şi cum
să capete spiritul de imparţialitate propriu oricărei probități
ştiinţifice.

A face practică, cum au cugetat alții, este a învăța cum să
cugete singur mai târziu şi acesta e 'scopul culturii formale.
Ca privire la metoada științelor naturale L. LrARD (op. cit.
p. X) o rezumă astfel: <Au Iycee l'enseignement des sciences
naturelles doit âtre une discipline educative et non pas un chargement de la memoire: Des faits d'abord, exactement percus
et ce sera une culture de la faculte d'observation; puis des
faits compares et ce sera une culture de la faculte de comparaison, enfin, ă la suite de ces comparaisons, des liaisons *positives constattes entre des faits et ce sera une culture de la

faculte de gâncralisation, une premiere conception de la oi, un
premier &veil du sens scientifique».
Cu această
ment

metoadă

preţios

pentru

ştiinţele
dezvoltarea

naturale

formează

gândirii,

căci

un

instru-

aceste

faze

ale operațiunei intelectuale -se găsesc în observarea şi experimentarea ce formează obiectul acestor ştiinţe. Ştiinţele natu-.
rale sau biologice!) au un mare rol educativ în primul ciclu
cu deosebire. Ca istorie naturală, descriptivă arată tot, ce e
frumos ca formă, măreț că fencmen, admirabil ca armonie în

natură. Aci se dezvoltă simţul naturii, se fac cunoscute fru:'
museţile naturii tot așa, după cum prin lecturi literare se arată
frumoasele gândiri ale scriitorilor mari.
|

Omul a reușit, să creeze

în micul

său

cosmos — creer —

multe frumuseți, adevărate perle ale vieţii interioare, ale gân1) RAYMOND

DE

GIRARD,

Questions

d'enseignement

secondaire,

1905 Paris p. 216, 266 Vol. L'importance des sciences biologiques.

2

val,
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dirii, care îi inobilează fiinţa, îl ridică în frontispiciul creaţiunii;
dar nu-i mai puţin adevărat, că pentru omul, care nu ştie.să
descifreze şi să înţeleagă principiile, care conduc natura, viața
în mijlocul ei .este pentru
el ca vizitarea unui muzeu, plin cu
opere de artă, dintre care cele mai frumoase sunt întoarse cu
faţa spre zid.
Ca ştiinţe naturale experimentale ele se aşează alături de cele
fizico.chimice 1) şi reproduc sau provoacă în mod artificial fe-

nomene, care controlează
găseşte legătura

observaţiunile,

li dă explicaţiune și

cauzală între faptele observate

terminante. Cu experimentațiunea

studiul

intră în cadrul ştiinţelor pozitive şi ca Atare

și cauzele de-

ştiinţelor

biologice

trebue

să apară şi

în spiritele cele mai fragede.
În predarea ştiinţelor naturale prima grijă este de a pune
elevul în contact direct cu obiectul, a-l arăta ca să-l observe
de aproape cu simţurile lui şi profesorul să-i conducă atenţiunea
prin întrebări 2) asupra diferitelor calităţi sau caractere, care îi
vor servi a-l descrie. Astfel se va desvolta în elev facultatea
de

a observa,

fără care

omul

cel mai bine dota: nu va fi decât

un om mediocru.
i
Prima datorie e dar a desvolta sistematic îîn elev aptitudinea
de a constata prin el însuşi caracterele exacte ale corpurilor

din natură şi în limita cunoştinţelor lui, a da valoarea relativă
a acestor

caractere.

Intuiţiunea să se facă întâiu, ochii corpului. şi ai spiritului
vază obiectele exact cum sunt, apoi să se .facă descrierea
vorbe. Aceasta o spune şi norma psichologică a lui LockE
ConDILLAC: Nil fuerit in intellectu, quod non prius
fuerit
sensibus,

să
cu
şi
in

__A şti să observe un obiect cu preciziune este o artă, a-l descrie așa cum îl vede şi a vedea tot aceia-ce este, nu e lucru
Uşor, a obişnui elevii cu asemenea descrieri e a le face cultura
adevărului și respectul de adevăr. De altfel numai cine observă

exact poate raționa just.

1) Cr. BERNARD, Introduction

â Vetude

de la medecine experimentale,

Paris, 1818,

2 ALWIN REINSTEIN. Die Frage im Unterricht (Leipzig. 1903) S. 161,. dă,
un exemplu după Aug. Liiben, Anleitung zu einem methodischen Unterricht
in der Pflanzenkunde,

Halle,

1841.
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"A obișnui elevii să observe
astfel

căpătate, a-i pune

singuri și să compare

să judece şi să găsească

între faptele observate este a le face ucenicia

noțiunile

legături noi

iniţiativei inte-

lectuale, este a le dezvolta sentimentul individualităţii, spiritul
de critică personală, este a le inspira încrederea în ei, calități
tot atât de indispensabile în viaţa intelectuală şi de toate zilele.

Ca atare învăţământul istoriei naturale este o disciplină
telectuală, iar nu o încărcare

in-

de memorie.

Punând intuițiunea la baza studiului naturii se va evita unul
din defectele cele mai dezastroase ale culturii intelectuale:
verbalismul. «Nur durch fleissiges Beobachten, durch Selbstschauen und Selbstuntersuchen ist es măglich, den schlimmsten
Feind alles geistbildenden Unterrichts, aus der Schule zu verbannen : den Verbalismus» zice cu drept cuvânt ScHMEIL !).
Şi e cu atât mai uşor a evita verbalizmul, cu cât elevul
are o curiozitate naturală, care îl stimulează a face singur observaţiuni. E nevoie numai de conducători abili, cari să profite
de acest dar natural, să-i arăte cum să adune observaţiunile
pentru a le utiliza la comparaţiuni şi generalizări.
A încărca memoria elevilor cu noţiuni disparate, cu fragmente de cunoştinţe 'este, ca şi cum le-ar umplea cineva buzu-

narele cu gologani, a le duce noțiunile

până

la generalizări,

la ideile sintetice, generale este a li pune la dispoziţie, financiar vorbind, bilete de bancă, care pe lângă cecă sunt mai de
valoare, sunt și mai ușor de purtat.

Frumosul program
ceapă

cu studiul

de metoadă a lui Liard ar trebui să în-

sistematicei,

„animale şi vegetale cu ajutorul

adică

al

cheilor

determinării

analitice

speciilor

(dicotomice)

sau florelor şi faunelor 2). Există în literatura străină multe manuale de acest fel 3). Elevii fiind conduşi de profesor în exer1) ScHMEIL. Uber die Reformbestrebungen auf dem Gebiete des naturgesch. Unterricht. (1905, Stuttgart) S. 77.
2) In literatura română există numai FLORA DOBROGEI de Dr. D. BRANDZA

(1898, Buc. 476 pag.) unde se află conspectul genurilor şi speciilor cu descrierea lor complectă.
3) LEUNIS, Schulnaturgeschichte I Theil, Zoologie (1891 Hannover).
AUG.

LAMEERE,

Faune

de la Belgique,

Bruxelles

1895, 2 vol.

BONNIER ET LAYENS, La nouvelle Flore, Paris, Dupont.
WUNSCHE,

Schulflora

von. Deutschland,

19
Ga

ciţiile de determinat speciile, intuițiunea va fi de fapt introdusă

şi nu va rămâne ca azi o ficţiune.
Prin exerciţiile de determinat genurile şi speciile cu cheile
analitice ies în relief caracterele şi valoarea lor mult mai bine
decât printr'o simplă descriere.
Apoi sistematica este începutul studiului naturii. Elevii inițiaţi în sistematică vor putea continua şi mai târziu cu determinările şi pe lângă plăcerea intelectuală, pe care o aduc determinările se va studia şi cunoaşte de mai mulţi fauna şi flora
țării. Cunoaşterea bogățiilor şi frumuseţilor naturale ale țării

e un factor intelectual, care
Către patrie.
Excursiunile,

potențează sentimentul

pe care unii din distinși noștri
studiul

naturaliști!)

naturii,

vor

avea

le

recomandă

ca foarte

losul

şi aplicarea inteligentă atunci, când în acele excur-

real

utile pentru

de iubire

fo-

siuni se va reuşi a se determina de elevi animalele şi plantele
colectate, iar nu a le spune de-a dreptul profesorul — în acest
din urmă cas fiind o încărcare de memorie.

Odată cu sistematica se va învăța şi organografia; astăzi quasi
părăsită şi cu aceasta se va dezvolta arta de a descrie?) exact
şi concis.
Cu organografia şi cu sistematica s'a început studiul naturii

şi cu ele trebue să se

înceapă

și în

şcoală.

KANT

zicea

în

această privință: «Die Entstehung des Wissens im Individuum
muss denselben Verlauf befolgen, wie, historisch betrachtet, die

Enstehung des Wissens im ganzen Menschengeschlecht>.
Lipsa sistematicei și organografiei din cadrul programei
tuale face pe DR. PRocA?) să observe la absolvenții
ziului din Birlad «că florile nu au nume, nici culori,
nu au nici nume, nici fructe».

ac-

gimnacopacii

WILLKOMM,
HEIMERL, ) Schulflora von Qesterreich.
A. GRENI. 1, Excursionsflora sau Flore analytique de Suisse ('Praduction
frangaise par 1. 1. Veter).
1) DR. N. Leo, Excursiuni zoologice, (Buc. 1905). Idem, în Şcoala 1nodernă 1899,
2) DR. CANDOLLE, La Phytographie, ou Part de decrire les vegetaux.
Paris 1880.

2) DR. PROCA, Convorbiri literare (1904 No. 10).
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În practică această metoadă întâmpină multe lipsuri. O parte.
din taxele şcolare ar trebui destinate, pentru ca să se alcătuiască
şi tipărească chei analitice, ce: lipsesc din literatura noastră şi
să fie încredințate şcoalelor în aşa număr, ca elevii cel puțin
în timpul lecţiunii să se servească de ele. Ar fi de dorit, ca
fiecare elev sau cel puţin 2 elevi din aceiași bancă să aibă sub

ochi câte un exemplar din specia de determinat, iar lupa, pen-

seta,

acul, cuțitul şi foarfecile să formeze arsenalul lor de studiu.

Restrânsul număr de plante prevăzute în program se pot”
cultiva în mare număr de exemplare într'o grădină botanică,

ce cată să existe pe lângă fiecare şcoală secundară,

să se servească și școalele primare locale.
În' altă parte 1) am emis opiniunea, că herbare

de

unde

de plante utile

pentru şcoalele primare și deci şi gimnaziale se pot alcătui şi
la fermele şcoalelor inferioare de agricultură.
Dintre animale se studiază de regulă acelea, care fac parte
din fauna țării. Împăiate se găsesc în număr restrâns în colecțiile gimnaziilor și e o anomalie,

ca şcoalele să sufere de ma-

terial
de intuițiune, pe când preparatorul muzăului naţional să
facă comerț de export cu animalele, ce le vânează în tot timpul
anului din ţară.
Pentru

a nu sacrifica principiul metoadei

ştiinţelor

naturale

ar trebui, ca executarea subiectelor din program să fie subordonată „posedării materialului didactic şi epocei, în care se poate
avea acel material viu 2).

In tot cazul să se recurgă cât mai puţin la
sau la figuri pe tablă, Acestea sunt un fel de
tice, de care se face în şcoală uz dar şi mult
Ba chiar contrar acestor regule, comisiunea
minister să comande material didactic a făcut
de a da procurării

de planşe

Unui profesor îi stă în

o largă

putință

să

tablouri murale
surogate didacabuz.
însărcinată de
această greşeală

parte.

confecţioneze

repede și

ieftin planşe. Cu 10 lei am făcut 30 de plane de anatomie com-

parată pentru clasa VII.
i) N. MorsEscu.

Convorbiri

didactice

1904 No. 1. Procurarea

de material

didactic.
2) Astfel cele mai răspândite manuale de botanică: Baenitz, Pokorny,
Bail, Chelariu din Braşov studiază plantele în ordinea infloririi (Blitezeit).
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Procurarea de material didactic să se încredințeze profeso.

rilor respectivi. Din suma, ce ar trebui din oficiu alocată anual
de minister în acest scop să-și procure profesorul treptat materialul după necesităţile ce le reclamă cursul său şi în aşa
condițiuni, ca să poată fi primit de inspectorul şcolar la finele
fiecărui an şcolar. Emulaţiunea, iniţiativa fiecărui profesor n'ar
mai fi paralizate ca în timpul de faţă.
In 1902 văzând cum elevii clasei VII învățau bine, dar pe
de rost anatomia umană, am împrumutat 100 de lei de la banca
poporului din Piteşti şi am cumpărat 74 preparate _istologice,
ca să poată elevii studia de visu despre ce e vorba. Peste 2
ani, dintr'o sumă alocată de primăria locală mi s'au restituit
banii.
|
O lacună simţitoare în învățământul secundar e lipsa de instrucțiuni metodice asupra materiilor de studiu. Acele câteva
rânduri ce insoțesc materiile din programele actuale sunt insuficiente.
Asemenea instrucțiuni s'au simţit necesare de mult în alte

țări: «Înstructions frangaises>, <Lehrpliine und Lehraufgaben
fiir die hâheren Schulen in Preussen 1901. Instructionen fiir

den Unterricht an den Gymnasien in Oesterreich, etc,, ţin
în
curent pe profesor nu numai cu metodica, dar cu literatura ei,

cu materialul didactic mai recent, etc.
A reduce istoria naturală la simple descrieri și la'o învățare

de nomenclatură

țămînt.

este o formă

veche

şi incompletă

de

învă-

|

Învățămîntul istoriei naturale se ridică la rangul de disciplină

intelectuală și stă alături de oricare altă disciplină atunci, cînd

se introduc în acest curs principiile biologice «în die denkende

Naiuvrbetrachtung einzufiihren»

după

care se caută o rațională

înţelegere a naturii, a iormelor ei și a forţelor,

la realizarea acestor forme.

De aceia a doua

de istorie naturală este explicarea

caracterelor

care au lucrat
parte a lecţiunii

morfologice şi:

anatomice, Această explicare priveşte ori funcțiunea organul
ui
în raport cu corpul animalului sau plantei (ziologia), ori
funcțiunea organului în raport cu mediul ambiant (biologia),.
ur-

mează deci a se da explicări fiziologice şi biologice.
Aceste

U

explicări dau sens, viaţă şi valoare cursului de istorie

naturală. Explicaţiunea arată adaptaţiunea perfectă între organ

. 98

și funcţiune,

între

organism

şi mediul

ambiant,

dă

legătura

dintre cauză şi efect şi oferă caracterul ştiinţific acestui studiu

al naturii. Asupra unui singur animal sau plantă se pot face
atâtea sugestive şi instructive explicări, încât se poate ocupa
mintea elevilor ora întreagă.
Explicările

fiziologice

se capătă

din studiul, ce l-a făcut

pro-

fesorul in fiziologia comparată şi experimentală şi sunt de natură mecanică, fizică şi chimică; iar explicaţiunile biologice,

adică acţiunea

mediului

asupra individului și reacţiunile indi-

vidului se reduc tot la acţiuni mecanice, fizice şi chimice.
Această direcţiune biologică își are baza sa în studiul trans-

formismului, al evoluţiunii şi al adaptaţiunii.
Dar în literatură au fost momente, care au determinat

rente puternice în studiul biologic al naturii.
Astfel în Germania a fost MOBIus 1), directorul

istoria naturală

din Berlin,

apoi elevul

cu-

muzăului de .

său JUNGE ?) şi alţii 8

cari S'au inspirat de principiile biologice, pe care sunt bazate
azi cele mai bune cărți didactice de zoologie și botanică de

curs gimnazial 1),

Dar şi aceste explicaţiuni ca și determinările

și descrierile

din partea sistematică să nu fie date de profesor, ci de elevi,
făcând uz de metoda socratică sau euristică 5) (euriskein-a descoperi). Cu privire la această metoadă LiARD se exprimă: «/ideal
serait que, dirige par le mailre, Veleve trouvăl tout ce Qmw'il doit
Savoir».
După metoda socratică sau activă,o clasă se poate compara
cu

o orchestră, 6) ori într'o

orchestră

nu sunt

decât executanți.

Varietatea instrumentelor reprezintă varietatea aptitudinilor, fiecare muzicant nu execută bucata întreagă de la un capăt la.
1) MOBrus,

Die Auster und

die Austernwirthschaft

(Berlin

1877).

2) JUNGE, Der Dorfteich.
3).E. WALTHER,
Grundsiătze.
?) SCHMEIL, DR.

Der
OTTo.

Unterricht
Lehrbuch

in der
der

Naturkunde
Zoologie

und

nach

biologischen

Lehrbuch

der

Bo-

tanik (Năgele's Verlag, Stuttgart und Leipzig 1905).
'5) COLLARD. Msthodologie de Penseign. Moyen, Bruxelles 1903.
Idem L'art d'interroger, Louvain 1902. Un rezumat al acestei broşuri e
făcut de mine în rev. Şcoala română No. 9. (1906).
,
6) VEessIoT,

De Penseignement

ă lecole

des lyctes et coll&ges (Paris 1888) p. 386.

et dans

les classes £lementaires
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altul, dar nu e nici unul, care să nu cânte câteva note, măcar
să dea o lovitură pe toba mare. Fiecare urmăreşte cu atenție
momentul, când intră în acţiune şi când trebue să'şi cânte partea
sa. Solurile sunt rezervate celor mai buni muzicanți, iar şeful
de orchestră (profesorul) dirigează pe muzicanți, îndreptându-se
când către unul, când către altul arătând cu bastonul momentul,
când trebue să intre fiecare în acţiune, iar el netrăgând cu arcuşul decât, când vede că orchestra s'a obosit sau când ea
trebue să înceteze».

Marele savant MicHeL BREAL 1) ne dă cheia metoadei active
prin următoarele

cuvinte:

«Conduire les €l&ves jusqu'au

point

d'ou ils doivent apercevoir la solution d'une dificulte et s'arrâter
ă temps” pour leur donner le merite de la resoudre ; lancer toute
la classe sur la piste d'une idee ou d'un mot; €loigner d'un
geste ou d'un clignement d'yeux une sottise qui se montre,
faire sortir la bonne reponse attardee sur les l&vres d'un €leve

intimide ; interroger tantât la classe toute enticre et tantât un
seul, suivant qu'il s'agit de provoquer une reponse prompte ou
une r&ponse mâditee ; encourager le faible en lui menageant
quelque bonne trouvaille juste au moment ou son attention allait
se ralentir; reserver sa s&verite pour les forts et acueillir de leur

part une mauvaise r&ponse comme un manquement envers la
classe et envers eux-mâmes; voilă le vrai role du professeur et
toutes les fois qu'il y sera
derniers,

ne sera

tente

fidăle, personne,

de se dâsinteresser du

mâme
travail

parmi

les

commun.

Il n'y a pas de chemin si escarpe et si difficile ou les enfants
ne soient disposâs â vous suivre, du moment quiils se savent
bien conduits et qu'ils sentent le plaisir d'apprendre».
Metoda socratică e procedeul pedagogic cel mai sigur, care
conduce pe elev către adevărul pozitiv, dându-i iluziunea că
descoperă el însuşi ceeace învață. Spiritul lui rămâne activ şi
lucrează fără oboseală.
Profesorul nu trebue să expună nimic dogmatic, nu trebue
să dea elevului nimic d'agata, ci să'l conducă prin întrebări
bine puse şi meșteșugite către găsirea adevărului.
Foloasele metoadei socratice sunt multe şi mari. Ea dă viaţă
1) MicHaL BREAL,

Paris 1873. p. 195.

Quelques mots

sur linstruction publique en France

„unei lecţiuni, dezvoltă puterea de observaţiune, de reflexiune
şi de judecată, dă satisfacţiune mobilităţii naturale a şcolarului,

ţine atenţiunea încordată, provoacă sforțarea voinţei, exercită o

influență hotărâtă asupra caracterului, procură

cunoştinţe mai

sigure, mai solide şi mai durabile.
Îl învaţă pe elev să vorbească cu ordine, claritate Și simpli"tate, permite profesorului să'și cunoască mai bine elevii şi să'şi
dea seama de puterea lor de gândire, îl pune în poziţie a urma
cursul în mod gradat şi raţional, e în fine singura formă, care
trebue să predomine în învățământul primar !) și secundar inferior.
.
|
„Apoi S'ar realiza prin aplicarea acestei metoade desele inte-

rogaţiuni atât de mult.recomandate de minister prin. circulări,
„căci «savoir interroger,

cest savoir enseigner»

a zis VESSIOT.

Şi dacă prin această metoadă se fragmentează lecţiunea şi nu
"apare ca un tot continuu, ca întrun curs expositiv, apoi întreî
buințarea

cărţii corigează acest defect.

«Le livre doit &tre la synthese de Venseignement oral et non
la reproduction

imprimâe de la classe.

Le meilleur des livres ne vaut pas la plus mediocre des classes.
Le livre est passif, la classe est essentiellement vivante. Aussi
le livre ne vaut que comme source de renseignements et comme

moyen de contrâle pour les figures, peut-âtre aussi un peu comme
livre de lecture dans les classes inferieures; il n'a donc, en realit&
qu'un r6le secondaire.

"

La classe au contraire apprend ă Pelăve tout ce quiil doit
savoir et quiil ne doit pas oublier, mais rien de plus; de sorte
que l'âlăve doit sortir de classe sachant sa legon 2)».

Profesori de merit au încercat a da o literatură de ştiinţe na“ turale bazată chiar pe metoda euristică. Astfel e D-r. W. ScHMIDT,

profesor la 'Thomasgymnasium din Leipzig, care împreună cu
colegul său LANDSBERG au compus cărți de ajutor și exercițiu
(Hilfs und

Ubungsbuch 5) pentru

profesori iar nu pentru

elevi,

1) «Die einzig bildende Lehrform fiir den Unterricht der Elementarschulen
ist die dialogische — der Fragunterricht» (Diestenwveg).
|
-2) CAUSTIER, LE DANTEC, MANGIN, etc. Conftrences du musâe pedagogique— Paris 1905.
5) ŞcBMIDT, LANDSBERG Hilfs und Ubungsbuch
fiir den botanischen und
zoologischen Unterricht. (Leipzig, Teubner 1901).
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aşa după cum zice și LAISANT 1) «Le livre devrait en somme
:servir de guide au maitre plutât qu'ă Pel&ve lui mâme».

Elevii eşind din clasă cu lecţia învățată se va ușura munca
lor *) şi va rămânea timpul necesar pentru educaţiunea şi dez„Yoltarea fizică, căutând

astfel a rezolva antica problemă: mens

sana în corpore sano,
:S'a dat la noi în ultimele timpuri o atenţiune exagerată ccărilor didactice, ca şi cum ele ar forma baza învățământului și

pe cele zise mai bune le-a impus

autoritatea şcolară

elevilor.

Astăzi, când elevii îşi permit a ne spune, că ei au învăţat
:(memorat) cartea şi deci merită să promoveze, e timpul să arăt

celor, ce au falsificat învățământul prin patronarea

manualelor

oficiale, părerea unui eminent pedagog şi savant RavioNn de
GIRARD : 5) cLa reforme des 6tudes scientifiques au degre secondaire devra se proposer un quadruple objet: idealiser et
„unifier ce qui n'est possible qwen donnant ă tout l'enseigne“ment une orientation philosophique, enfin objectiver, le tout
“conduisant ă simplifier notablement.

Ainsi compris, lenseignement dependra avant tout de la valeur et de Vactivite du maiître.
Il. devra composer lui-mâme toutes ses legons afin de les
adapteră son auditoire et ă son milieu. Ce jour-lă nous verrons disparaitre la Plaie de Venseignement secondaire : le mamatel, qui va ă tous etă -personne, comme.un habit tout-fait
qui favorise lindolence des uns et !e <perroqustisme> des autres.
Ce jour-lă disparaitront aussi le surmenage, fonction de Pennui,
et'le degoât. pour les choses apprises, qui est trop souvent,
aujourd'hui, le resultat le:plus clair des &tudes».

Impunerea cărților oficiale cu un cuantum de cunoştinţe,în
care trebue să se restrângă profesorul, forma uşoară, mai. metodică, sub care sunt date cunoştinţele în ele, pun rolul profesorului pe un: plan secundar, iar elevii sunt tentaţi să memoreze textul.
S'ar părea că: ministerul instrucţiunii a lăsat, să se tipărească
manuale pentru elevi, după cum ministerul de războiu a tipărit
-1) LAISANT, "education fondee sur la science,

2) RAYMOND DE GIRARD op. cit. vol, II p.71. (Paris 1904) I/hygitne des

&tudes.
3) Op. cit. p. 232 vol. 1.

reglemente pentru soldaţi. Ori, «Je meilleur livre est la parole
du maitre» (Greard) şi asupra rolului şi pregătirii profesorului

trebue să fie îndreptată continuu atenţiunea autorităţii școlare.
“Şcoalele noastre au prea puţin control, profesorii nici un

sfătuitor, mulți ignorează complet metoadele didactice și elevii
luptă cu memorizarea.
Elevii clasei VII M, unde funcţionez acum, ca detaşat, de“prinşi până la această dată cu memorizarea refuză categoric
să reflecteze, să cugete asupra lecţiunii.
Pentru o mai bună stare a învățământului, pentru o aplicare

riguroasă a metoadelor, o armonizare a materiilor de studiu şi
o armonie între personalul didactic de toate gradele aş propune

să se creeze câte un suspector sau director de studii în fiecare
capitală de judeţ.
Acesta să fie un profesor secundar distins, a cărui capacitate
didactică şi pedagogică să fie probată prin examen şi neinfluenţat
„de patimile politice, să se ocupe pe lângă cursul său cu inspectarea continuă a şcoalelor, să cunoască bine valoarea persona»
lului didactic al regiunii sale şi să refere asupra funcţionării
tutulor şcoalelor primare, secundare, profesionale şi confesio-

„nale din zona sa de control.

Directorii de studii ar fi o diferenţiare de directorii de şcoale
şi pe diferențieri se bazează progresul în orice ramură de activitate

omenească.

Cu 100 lei adaus lunar la leafa profesorului — director de
studii— sau cu vreo 42.000 lei anual ministerul ar avea un corp
permanent de 35 inspectori (Schulrăte) regionali, cari să exer-

cite controlul lor în fiecare zi în toate capitalele

sau „centrele

de cultură ale ţării.

O altă parte a metodicei ştiinţelor, pe

care

o susţin

e in-

troducerea de lucrări practice obligatoare executate de elevi în
„1f6—1/, din orele de curs, pentru ca cu timpul să ajungă la

'/s—i a

|

In cursul de ştiinţe naturale se cer noțiuni

de

anatomie

şi

fiziologie animală şi vegetală. Ele să se capete tot în chip activ
prin secţiuni, disecţiuni şi vivisecţiuni, prin uşoare experiențe
făcute de înşişi elevii în ore destinate expres pentru acest scop.

In acest sens am propus 1) pe lângă muzee,
rezervarea de
săli de lucru de ştiinţe naturale în clădirile gimnaz
iilor.
Insemnătatea acestor lucrări practice e. mare
şi organizarea
lor în şcoalele secundare mi se pare, după o
practică în labo-:
ratoarele din țară şi din străinătate de vre-o
15 ani, că e nece-

sară, posibilă şi naturală.

Prin aceste lucrări se trece dela învăţământul
colectiv la cel
individual, se păşeşte dela învățământul falş
cu creta pe tablă
la adevăratul învățământ.
Lucările practice. sunt o continuare a metod
ei active,..de
cercetare — Probieren geht iiber Studieren
— susținută până aci
şi ele dav ocazie elevilor să facă noi observaţiuni
personale, care
să-i facă să capete încrederea în sine, cum
-cu drept cuvânt
susține Zwick 2) şi prin observațiunea metod
ică și dificultăţile
technice să le formeze spiritul ştiinţific cum îl
defineşte Croiset 5%.
« L'esprit scientifigue si vari€ dans ses applic
ations, si difficile
ă acqutrir et ă conserver sans defaillances
, est au fond tres
simple. Il consiste d'abord dans la possession
de gaelgues noZions peu nombreuses ; ensuite, et c'est le
principal, daus quel-

Ques bonnes habitudes intellectuelles. Ces

notions

preliminaires

se ramenent essentiellement & ceci, que lobjet
de la science est
de decouvrir autant que possible des liaisous
constantes de phe“nomenes, c-ă d. des lois, et que Pon ne
peuty arriver que par

P'observation methodigue de la vealite. Quant aux
habitudes intellectuelles, elles n'ont rien non plus de mysterieux,
ce qui ne
peut
pas dire d'ailleurs qu'elles soient communement
repandues

parmi les hommes, ni d'une conqute

liberte d'esprit, attention
difficult

aisce. Elles

sappellent

înfatigable aux faits, sentiment

des choses, Brudence

dans

les affirmations,

de. la

hardiesse

ingenieuse ă imaginer des solutions Brovis
oires, scrupule ă les
vtrifier, empressemeni ă. les abandounev devant
Popposition de la
realite.
Ces qualites sont les conditions premitres
de la science.
Jointes ă lapprentissage technique d'une discip
line particuliere,
1) N. NorsEscu, Cultura română 1905 no.
19 p. 823. Săli de ştiinţe

naturale,
2) DR. H. Zwick, Stadtschulinspector in Berlin,
Der naturgeschtliche
Unterricht. Berlin 1881.
3) CROISET, Revue internationale de Venseig. XXXI
V (1898) p. 392.
3
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elles en constituent les conâitions sulffisantes. Si elles manquent,
nuile science ne peut exister.
„Cet esprit scientifique est si peu repandu parmi les hommes,
qu'il est souvent meconnu ou mal compris et qu'il donne pretexte aux reproches les plus €tranges».
Lucrările practice sunt absolut indispensabile în lecţiunile de
fizică şi chimie şi e de mirare, cum de s'au perindat în ulti-

mele timpuri autorităţi şcolare cu cultură ştiinţifică vastă, fără
să aloce din oficiu pentru asemenea lucrări un ban măcar.
L. LIARD (loc. cit. p. XIII) propunând şi susținând aceste lucrări pentru ştiinţele fizice zice: «C'est surtout par des exercices pratiques bien conduits que les €l&ves sinitieront au vrai
caractere des sciences expârimentales et acquerront en physique
et en chimie des connaissances puisees ă la source des faits».
_POIncARE (in L. Liard op. cit. p. 58) ne dă un exemplu rar.
de spiritul, de care trebue să fie condus profesorul de fizică la

cursul său:

«Le professeurde physique

devrait constamment

se rappeler, que Pun des plus grands savants du commencement
du siecle dernier, Pun de ceux qui par leurs admirables decouvertes ont le plus contribu€ ă construire le magnifique €difice
de la science moderne, lillustre physicien anglais MicHeL FARADAY, prâtendait qu'il n'avait jamais pu comprendre la des-

cription dune

experience quiil n'avait pas vue reellement ou

mâme qu'il n'avait pas eflectuce personnellement. Serait-il donc
raisonnable d'exiger de nos enfants plus que Faraday n'aurait

pu donner lui-mâimne ?»
Lucrările practice se impun pentru câte-și trele secțiunile.
BoREL!) propune exerciţii practice pentru matematici în la_doratoare de matematici, iar pentru ştiinţele fizico-chimice şi
naturale ele s'au

întrodus

deja în Statele-Unite,

căci

acestea

cheltuesc, după cum arată darea de seamă din United-States
Bureau of education, pentru instrucția poporului atât cât cheltuiesc împreună Anglia, Franţa și Germania, pentru batalioanele lor de războiu?).

«În Statele-Unite, ne spune ManaIn?), la 30 de lecţiuni con-

1) În LIARD op. cit.
2 K. Tu. FISCHER, Der naturwiss. Unterr. in England (1903 Leipzig).
%) MANGIN,

Conferences

du muste

ptdagogigue

(1905).
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sacrate

ştiinţelor naturale,

un sfert abia sunt

rezervate unor

scurte explicaţiuni, tot restul timpului este întrebuințat la lucrările personale ale elevilor, cari supt direcțiunea şi în prezența
profesorului observă. formele vii, disecă animale, analizează

plante, execută experiențele cele mai simple.

Fiecare elev are

un carnet sau un album, pe care desemnează schematic formele
observate, resultatele disecţiunii sau analisei, darea de seamă
succintă a experienței lor. Aceste carnete reprezintă lucrările
cele mai interesante şi mai sugestive, ce am văzut la expozițiunea din 1900»;
În Germania, profesorii dela licee. reclamă cu insistență un
spor de ore în învăţământul ştiinţelor experimentale, pentru a
le întrebuința la exerciţiile practice 1).
|
În literatura noastră didactică sa ocupat cu învățământul
experimental de fizico-chimice Dr. G. Loxcinescu?). Articolele
sale sunt scrise cu patima unui savant şi patriot, 'care vede cu

mâhnire cât de departe suntem de adevărata formă de învăţământ experimental.
Ceia ce sunt :exercițiile de vorbire

pentru

limbile

moderne

exerciţii neapărat necesare pentru a pune cuvintele în uz, în
valoare, tot astfel sunt în domeniul ştiinţelor pozitive exercițiile
Practice ale elevilor, destinate a dobândi siguranța şi aptitudinea de a le pune în valoare, în practică oricând va fi nevoie.
Cadrul activităţei ştiinţifice al şcoalei actuale ni-le dă BERTHELOT5): «A Vheure actuelle et dans Letat present de la civilisation des races europeennes, il faut que l'esprit de nos
enfants s'habitue de bonne heure aux conceptions et aux me-

thodes scientifiques, en un mot ă tout lensemble des idees qui
caracterisent la civilisation europeenne; ce sont ces conceptions, ces mâthodes, ces idees qui devraient predominer dans
Venseignement».
În' Franţa, prin reforma învățământului din 1902, s'au prevăzut în cursul superior al liceelor 2 ore pe săptămână pentru

exerciţii practice de ştiinţe:
:) MAROTTE,
Paris

I/enseign.

des sc.

fizică, chimie
mathem.

şi ştiinţe

et physiques

en

naturale.
Allemagne,

1909.

3) Dr. G. LOXGINESCU, Cronici ştiinţifice 1903 p. 47 şi 107. Noua Revistă
Română 1901 no. 34. Revista generală a învățământului -1905
5)

BERTHELOT, Science

et education.

Paris 1901. Pag. 97.

Aceste
teva

exerciţii

practice vor

trebui să fie complectate

cu câ-

excursiuni.

De altfel și literatura specială abundă în manuale pentru lu
crări practice de ştiinţe naturale:
.

Zoologie: Harscuek U. CoRr: Elementarhursus der Zootomie,

lena 1896.
M'ALPINE, zoological Atlas of Vertebrate and Invertebrates
London 1881.
KURENTHAL, Leitfaden fiir den zool. Praktikum 1898.
Botanica: STRAsBURGER: Das botanische Praktikum, lena 1898.

ScHUMANN, Praktikum f. morphu. syst. Botanik, lena 1904.

WuxscuHe, Der naturk Unterr in Darbietu. Ubungen, Zwickau.

Geologie : |. WALTHER, Vorschule der Geologie, Iena 1905.
KEILHACE, Lehrbuch der prakt. Geologie.
SHALER, Elementarbuch der Geologie f. Anfâinger, Dresden 1903.

Fiziologie animală: Scuenk, Physiologisches Praktilkum 1895.
L, Fredericq : Exercices pratiques de Physiologie, Paris.
«
W. Srinuix, Outlines of. practical physiology, London 1895.

Fiziologie
Braunschveig.

vegetală :
1893.

Oers,

Phanzenphysiol.

Versuche,

CaussEy, Pflanzenphys. Versuche u. Demonstr. Leipzig 1904.
HeLLmurH MULLER, Oberlehrer, PAanzenphys. Schulversuche,
1900 Landsberg a. d. Warthe.
Pentru a-şi asimila un profesor cunoştinţele, de care are nevoie
îmi permit a face observaţiunea, că ar servi mai mult carierii
lui şi cauzei învăţământului, dacă în locul celor 2 examene de
capacitate s'ar cere un singur examen de specialitate şi al doilea
examen să conste din cunoaşterea a 2 limbi moderne cu literatura cea mai bogată.
Exerciţiile practice îndeplinesc rolul, ce-l;are şcoala dea pre-

găti pentru viață. Ele contribuesc nu numai la cultivarea sim-

țurilor şi a artei de a observa, dar la evitarea unei semiculturi,
la o bună pregătire pentru profesiunile practice, la educaţiunea
voinței.

Mijloacele subiective pentru a dezvolta voinţa sunt 2: reflecsiunea meditativă și acțiunea. 1) Acţiunea e cel d'al doilea factor,

care creiază în organism raporturi și energii noi. La prima dată
1) Payot, Lreducation de la volonte. Paris 1894. p. 133.

2) 9. Moinerca arene reilicede Fiarege (pi

A

[ici
“1

orice acţiune este însoțită de o sforțare «c'est le premier pas
qui cofite», repetarea lui devine însă o obișnuință.

Prin acţiune se fixează şi se dirije gândirea, prin acţiune se
cauzează

plăcere, plăcere, cu care se termină orce muncă inte-

lectuală. Prin acţiune se vor forma oameni de acţiune.
Lipsa unui învățământ bazat pe observaţiuni, lucrări şi experiențe personale face pe Dr. Pnoca 1) să emită observaţii judi-

cioase în importantul sau raport-studiu asupra învățământului nostru secundar:

«tezele de dizertaţie, care cereau să se arate fun-

damentul unor cunoştinţe şi aplicaţii ştiinţifice, erau tratate astfel
în cât probau, că elevii au de multe ori cunoștințe superficiale,
neintemeiate. Cuvântul profesorului şi autoritatea cărţii par a
reprezinta adesea. singura bază a acestor cunoștințe» şi mai .

departe adaugă «nici unul din candidaţi nu probează, că ar fi
posedând

simţul

vieţei în general.

realităței și concepții

Experiența

despre

nevoile

proprie şi observaţiunile

directe

ale elevilor sunt atât de puţin

exacte

dezvoltate încât le

lipseşte pu-

terea de coordonare capabilă să reunească sau să asocieze cunoştințele, pe care cartea le desparte în chip

artificial

pentru

înlesnirea studiului».

Ba un profesor de filozofie G. C. DRacu?), preşedintele comisiunii din Giurgiu, se exprimă

cât se poate de drastic şi fără

înconjur «pentru prima dată, zice D-sa, se dă școlarilor prilej
(la examenul de absolvirea gimnaziului) să apeleze la iniţiativa,
judecata, priceperea lor ca școlari, mai mult de cât la memorie

şi cărţi ».
Cum se vede de Ja acești examinatori imparțiali, se obțin în
învăţământul nostru prin metoade învechite, prin lipsa de lu-

crări practice, prin lipsa de armonizare a materiilor, rezultate
diametrale de acelea, ce le reclamă citatele savanților de mai sus.

Şi nu mai este oare nevoe de nici o reformă?
Dar nici un pas spre îndreptare şi spre progres nu se poate
face fără întrebuințare de timp, bani şi forţe.
Timpul e un factor imponderabil, totuşi necesar până ce autoritatea şcolară și publicul în general vor ajunge să se con1) loc. cit. p. 32. 2£
=) Ministerul Cultelor,
1902—905, p. 49.

Examenul

pentru

absolvirea

cursului

secundar

vingă de pericolul unui sistem de învăţământ uniform, artificial
şi rău aplicat.

Nimic nu strică mai mult în instrucţie decât rigiditatea formelor, uniformizarea şi automatizarea învățământului ; inspire-se
organizatorul școalei de la masa nervoasă cerebrală, moale, maleabilă, plastică, dar care poate făuri în ea cugetările cele mai

ferme şi ideile ferme sunt mai tari decât oamenii cei mai tari,
chiar decât jandarmii lui Moruzzi dela 13 Martie.
Forțe sunt cele didactice actuale, care trebue să fie: bine conduse, ajutate, bine controlate: şi ferite cât se poate de mult de
învrăjbirile politice.
Progresele nu sunt posibile decât, când toată lumea colabo. xează și ideile cele mai bune rămân fără efect, când ele întâlnesc oameni înțeleniţi în făgașul rutinei.
Bani se pot avea prin ridicarea taxei adale.

În Germania, bunăoară, se plăteşte de elev o taxă anuală de
120 Mărci= 150 lei, plus câteva taxe extra.
Prin ridicarea taxelor, să se aibă în vedere numai imbunătăţirea metoadelor, procurarea materialului didactic și executarea
lucrărilor practice.
“E blamabil faptul, că taxele școlare până acum au fost făcute

în întregime venit la stat.
Realizabile şi aplicabile ar fi de asemenea metoada activă
sau socratică, inducţiunea orală pentru limbile moderne, lucrările practice pentru științe, când numărul elevilor ar scădea la
25,

maximum

30 de

clasă.

Astfel, cum se petrece astăzi, este un compromis între stat şi
public. Statul sau autoritatea şcolară superioară crede, că dă un

învățământ serios, publicul se bazează pe încrederea
în stat, iar
rezultatul în realitate îl dă tabloul d-rului Proca şi d-lui Dragu.
Profesorii pot contribui la scăderea marii populaţiuni a li-

ceelor şi gimnaziilor

noastre printr'o selecţiune

riguroasă. In-

teligențele mediocre și submediocre, care compun majoritatea
populatelor clase superioare ale liceelor, atestă lipsa de selec-

ţiune. Ori rolul social al profesorului secundar îl indică în
această privinţă tare bine Prof, W. IERusALEM 1): < Wir Mittelschulliehrer

haben

nun

keinen

1) Prof. Dr. W. IERUSALEN.

1903) S. 35,

unmittellbaren. Einfluss auf die

Die Aufgaben des

Mittelschullehrers (Wien

Gestaltung des Lehrplanes, wohl aber hingt es von uns ab,
wie der bestehende Lehrplan durchgefiihrt wird. Bei dieser
Durchfiihrung miissen wir uns nun die soziale Aufgabe der Mittelschule vor Augen halten. Die Jittelschule ist schon an sich
dazu

bestimmi,

eine soziale Auslese

vorzunehimnen,

Wir miissen uns demnach in unseren Urteilen iiber die Reife
oder Unreife der Schiiler stets dessen bewusst bleiben, dass
zvir Organe dieser sozialen Auslese sind. Die geistige und die

sittliche Entwicklung der kiinftigen Generation wird mitbedingt
sein von der Gewissenhaftigkeit und von der Geschicklichkeit,
mit der wir an dieser sozialen Auslese mitarbeiten.

Wenn ganz unfâhige Elemente die Mittelschulen absolvieren
oder solche, die selbststăndiges Arbeiten gar nicht gelernt haben,
dann

kănnen

wir

uns den Vorwurf

nicht ersparen,

dass wir

unsere soziale Aufgabe nur sehr mangelhaft gelist haben».
Şi cât de departe suntem de realizarea acestui principiu de
selecţionare ! Nu pot trece mai departe, fără să nu ilustrez starea
nenorocită a şcoalei noastre prin una din pățaniile mele. Erau

în luna Mai 1901 toţi profesorii liceului din Ploeşti adunaţi în
conferinţă plenară în marea sală a cancelariei. Fiecare ținea
dinaintea sa catalogul sau carnetul cu note. Direcţiunea în înțelegere cu profesorimea

locală luase hotărârea, să promoveze

câţi mai mulţi elevi, ca să nu se desființeze gimnaziul alipit pe
lângă liceul din localitate.
|
Când a venit rândul meu am declarat, că pot ridica cu un
“punt nota oricărui elev, care va avea nevoie. Dar direcţia cerea
mai multe punte 6, 7, 8, 9, ceea ce am refuzat categoric.
A alergat la intimidări, în plină şedinţă m'a ameninţat cu

telegrame la :ministru, a pus un coleg, să mă ocărască și să mă
insulte, toate, fără să mă influenţeze.

Ei şi-au făcut totuşi promoţiile cum au vrut, ba au găsit chiar
în minister un secretar general de tristă memorie, care fără anchetă prealabilă m'a permutat, deşi profesor titular, la Tulcea,
iar în locul meu a numit pe aceiaşi zi (1 lulie) un suplinitor.
Astfel colegii şi-au făcut gustul şi autoritatea şcolară li-a dat
tot concursul.

Directorii în special, fiind mai mult persoane politice decât
didactice, mai sensibili la influențele locale, iau de regulă în
antrepriză promoţiile.

IV. Scopul

suprem

al şcoalei este dezvoltarea

gândirii
Un mare rău, care bântue şcoala primară şi secundară, este
marele uz de memorie. Unul dintre cei mai harnici inspectori

ce a avut Ministerul Cultelor, PErRu RAȘCANU1), aduce la cunoștința Ministerului acest fapt, cacesta este răul cel mare de

care suferă şcoalele noastre: elevii caută, să reproducă prea
mult şi nu sunt deprinşi în deajuns cu lucrări personale, proprii judecății lor; se face prea mult apel la memoria lor și prea

puţin la judecata şi inteligenţa lor».
Elevii memorează cartea și se fac forţi a răspunde, că ştiu
lecţia şi că trebue să obţină note bune.
Când

vor

dispărea aceste

examene

de

memorie, 'aşa după

cum au dispărut examenele de fine de an şi acelea de bacalaureat, învățămîntul va intra pe o cale şi mai bună.
În vânătoarea

de

note

li dă

câmp

liber şi

regulamentul

în

vigoare, punându-le la dispoziţie o gamă întinsă de note. Sunt

chiar profes—ori
unul fost inspector
— care nu găsesc destul
cele 10 note, ci dă şi !/, de note. Se va aduce un remediu

acestei stări maladive prin înlocuirea notelor cu 5 calificative:

rău (2, 3), mediocru

(8—10).

(4),

suficient (5),

bine (6—8),

Uzului memoriei trebue substituit uzul gândirii.

gândirii să fie scopul suprem

al şcoalei.

foarte

bine.

Dezvoltarea
|

Gândirea e care superiorizează şi caracterizează pe om şi în
1) «Buletinul oficial» al Ministerului Cultelor 1896. p. 4317.

special pe omul cult. DESCARTES!) cristaliză această
fraza «je pense, donc je suis» (cogito ergo sum).

idee

în

Și CicEno?) zicea acelaş lucru: < Vivere est cogitare».

După

cum

există

o artă

dea

descrie, o artă de a întreba, de

a vorbi, de a scrie, tot asemenea există şi o artă de a gândi:
— The art of thinking este intitulată lucrarea lui T. SHARPER

Knowrson

(London

1905),

ce cată să o

cunoască

oricine

îşi

face din dezvoltarea gândirii o meserie, o profesie.
Şi LIARD (loc. cit. p. VII) ne spune tot aşa: «Le vrai Brofit

Vest pas ce gue Veleve peut veprodiiire, mais ce guwil peut produire» frază,ce se aplică admirabil la metoada activă sau so-

cratică.
Să
LEYGuESs (op. cit. p. 239) exprimă clar rolul şcoalei: <Or bien

penseret bien juger, tre habile ă se gouverner
mieux que: savoir beaucotip»>. .
Ia _

soi-mâme

valent

„KERULE 5) zicea asupra rolului Gimnaziilor: «Die grosse Stiirke
der Gymnasien liegt unbestreitbar in der vortrefflichen
Schu-

ling des formalen Denkens,

die sie durch den griindlichen Un-

terricht der alten Sprachen erreichen» şi fiindcă limbile clasice
au acest rol numai în cursul superior al liceului, în cursul in-

ferior sunt înlocuite prin ştiinţele fizico-naturale, pe care VoLk-

MANN 1) le defineşte astfel: «Die Naturwissenschaften sind ebenso
Geisteswissenschaften wie.die historisch-philologischen Wissenschaften....
Die Naturwissenschaften sind treibende Krăfte îm
Geistesleben der Gegenwart, sie sind erst heute, weil sie erst
heute in daș reifere Maunesalter eingetreten, weil sie bisher
mit ihrer eigenen Entwicklung genug zu tun haben».
Substratul organic al culturii umane e creerul şi anume din
el numai scoarța cerebrală. Această scoarță a fost numită de
MEYNERTî) capitala statului cerebral (creerului întreg), capitală,
care la om e mai întinsă decât provinciile acestui stat. Tocmai
din cauza importanței
ei, bazată pe principiul mecanic al mă1) DESCARTES, Discours sur le methode, bibl. nationale p. 75.
2) CICERO ; Tusc. Quaest. V, 38,
.
5) RERULE, Die Principien
des hiheren Unterrichts
und die Reform
Gymnasien

(1878 Bonn).

S. 19.

der

3) VOLRMANN. Erkentnisteoretische Grundziige der Naturwissenschatten
(Leipzig 1896). S. 13
5) MEYNERT,

Das Zusammenwirken

der Gehirnteile

(Berlin 1890).
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s'a cutat şi a dat naştere la circumvo-

“d.
d
ss
5
-—
A

Tiig. 1. Hemisferul arept, faţa externă, după Fuecusta: Die Jocalisatiou.
Liniile trase peste circumvoluțiuni represintă sistemele de asociaţie.

zuală

ciaţie parictul

Centrul do uso-

Centrul

de

Sfera

asociaţie

tactilă şi motoare.

occipito-temporal

Sfera! auditivă

"Insula lui Reil

asociație
frontal

ririi suprafeței, scoarța
luţiunile cerebrale.

FLECHSIG 1), profesorul de psichiatrie de la Universitatea din |
Leipzig, după îndelungate studii a ajuns la concluziunea, că>
1) FLECHSIG, Gehirn und Seele, Leipzig 1896, p. 78.
Idem, Die Localisation der geistigen Vorgiinge 189, p. 38.
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pe când 1/; din scoarța cerebrală a omului este

în conexiune

cu organele simțurilor (partea perceptivă) şi cu motilitatea (partea

volitivă), 2/; din scoarța cerebrală,

distribuită

puri sau sfere pe fiecare

este

hemisfer

în 4 mari

afectată

câm-

centrilor

de

asociațiune sau centrilor gândirii (Denkcentren) Fig. 1. Aceste

4 centre sunt: centrul frontal în lobul frontal, centrul parietal în lobul parietal, marele centru de asociaţiune occipito-

temporal, în fine

centrul

de

asociaţiune

mijlociu

lui REIL!).

sau Insula

Aceste 4 vaste câmpuri distincte prin structura lor complicată
de centrele senzitivo-motoare şi prin dezvoltarea lor mai tardivă,
sunt adevăratele organe ale vieţei psichice, instrumentele reale
ale spiritului care alcătuesc gândirea şi conştiinţa.

Acest teren vast al creerului e menit să fie cultivat prin
şcoală. Or creerul ca și câmpul rentează mai mult când e cul-

tivat intensiv, de cât când e cultivat extensiv (Non multa, sed
multum).
|
În starea actuală şcoala noastră cultivă creerul extensiv, după

cum şi țăranul își cultivă holdele sale.
Dar astăzi începe să se facă

lumină

în

procesele

psichice

grație noilor metoade istologice datorite lui GoLcr şi cu deo-

sebire

lui

Ramon

Partea

Y

CAJAL),

profesor

|

Madrid.

ce a luat-o diferitele somităţi

la

Universitatea

din

ştiinţifice la marile

lu-

crări asupra sistemului nervos sunt rezumate de Jues SounRy5).
E de mare interes a se cunoaşte modul de dezvoltare al celulei
nervoase, cerebrale pentru a se înțelege mecanismul gândirii.
Fig. 2 reprezintă o vedere în creer, numai că celulele
voase sunt așezate intenţionat în ordine pentru a vedea

nerclar

prelungirile celulelor şi raporturile dintre ele. Există în realitate 4 strate de celule nervoase, care formează substanță cenuşie sau scoarța cerebrală, ce atinge la om o grosime de 2—4+mm.
Un strat superficial, cu celule mici și cu prelungiri tangenţiale

la suprafața

creerului, nu sunt reprezintate în figură.

1) 1. CHRISTIAN,
fost profesor la Halle, + 1813.
:
2) DR. R. Y CAJAL: Les nouvelles idees sur la structure du systeme ner-

veux chez homme et chez les Vertebres, 1891 Paris.
3) J. Souny, Systtme nerveux central, Structure et fonctions, 2 vol. Paris.

1899.
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A doua zonă e compusă din celule mici piramidale (A),
al treilea strat constă din celule mari piramidale (B), numite
astfel după forma lor, stratul al patrulea, cel mai profund
e
constituit din celule. polimorfe (C, D).
Fiecare celulă nervoasă îşi dezvoltă 2 feluri de prelungiri :

Fig. 2. Schemă arătând mersul probabil al curenților nervoşi și legăturile
între celulele
scoarţei celebrale, după CaJar. A, celula mică piramidală ; B.
celulă mare piramidală ;
C. şi D. celule polimorfe; E. fibră senzitivă venină dela organele simţurilor
; F. colateralele din substanţa albă; G. cilindru axil bifureat în substanţa
albă. Săgeţile arată drumul

curenților.

.

.

unele zise protoplasmice ies din corpul celulei şi se răspândesc
în toate direcțiunile în substanța cenușie, o altă prelungire unică,

dreaptă se îndreptează în jos, se ramifică în unghiu drept şi
se numeşte cilindru-axi! G. Ramificațiunile cilindrului axil se

chiamă colaterale F.
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.
Corpul . celular şi prelungirile

protoplasmice

reprezintă -un

aparat de recepţiune al curenților nervoși (electrici), cari se
propagă către cilindrul-axil pentru a se distribui graţie ramificațiunilor terminale şi colaterale ale acestuia la protoplasma
altor neuroane. (WVALDEYER a numit o celulă nervoasă întreagă
cu cele 2 feluri de prelungiri neuron).
Se poate admite cu oarecare rezervă!), că în seria animală
funcțiunile psichice sunt legate de celulele piramidale «celule
Psichice». Forma lungăa celulelor piramidale cu prelungirile lor
multiple corespunde ideii, că o celulă nervoasă trebue să fie în

legătură cu cel mai mare număr posibil de alte celule nervoase.
Cu

cât se ridică

mai

mult

în seria

psichică se măreşte și se complică.
celule nervoase psichice au cu atât
citate, cu cât numărul prelungirilor
siunilor basilare e mai mare şi cu

animală,

cu atât

celula

Probabil, că funcțiunile unei
mai multă putere şi eficaprotoplasmice şi al expancât colateralele cilindrului-

axil sunt mai abundente, mai lungi și mai ramificate.
Sar

putea

presupune,

că la adult

exerciţiul şi aplicațiunea

constantă a inteligenței, fiindcă nu pot produce celule noi
— celulele nervoase nu se înmulțesc ca cele musculare —duc mai
departe dezvoltarea expansiunilor protoplasmice și a colateralelor

nervoase, forțând stabilirea de legături
lungi și mai întinse.
CAJAL

consideră

ca verosimil, că

intercorticale noi mai

munca

intelectuală

într'o

ordine de idei, contribuie la dezvoltarea acestor expansiuni
protoplasmice și a acestor colaterale nervoase, ceia ce are de
efect de a mări şi de a întinde sistemul de asociaţiune între
celulele unei regiuni determinate a creerului.
„Mecanismul acestei creșteri s'ar asemăna poate cu acela al
unei hipertrofii musculare:

sub influența atenţiunei profunde și

continue fixată asupra unei ordine de idei și d= senzaţiuni, teritoriul encefalic corăspunzător ar fi sediul unei hiperhemii fiziologice — atenţiunea e legată cu o mărime a cantităţii de
sânge în creer, cum a arătat Mosso, — şi protoplasma

nervoasă

ar crește în urma unei asimilațiuni mai active.
Dar fiindcă celulele nervoase au pierdut facultatea de a se
1) R. Y CAJAL, Algunas conjeturas sobre el mecanismo anatomico de la
ideacion, asociacion y atencion. 1895. Madrid.

înmulţi, hipertrofia sar traduce exclusiv prin lungirea prelungirilor celulare sau poate prin desvoltarea de noi prelungiri.
TANZI 1) adaugă la această concepțiune a funcţionării celu-

lelor psichice, că unda nervoasă — după cum au admis toţi
istologiștii — se propagă prin contiguitate (nu continuitate) şi
dacă se consideră distanţa, ce separă arborizațiunea terminală
a
unui neuron de expansiunile nervoase ale neuronului următor

ca

o rezistență

pe

care

unda

nervoasă

n'ar

putea-o

învinge

fără lucru, conductibilitatea sistemului nervos trebue să fie
în
raport invers cu intervalele dintre neuroane. (Întrebuinţare
a

acestui /ucru ar fi chiar condițiunea conştiinţei). Exerciţiul in-

telectual tinzând să diminueze aceste intervale,

cată să mărească

conductibilitatea neuroanelor şi deci capacitatea lor funcțională.

Diferitele stări și grade de memorie şi de asociaţiune dobândite cu vârsta și cu exerciţiul, toate schimbările stabile şi
progresive ale funcţiunilor noastre psichice şi ale centrilor noştri

nervoși s'ar reduce la simple raporturi de intervale interneu
ronice sau la lungimea neuroanelor.
Aceste date de anatomie fină cerebrală şi de psichofiziologie

erau necesare a înțelege definițiunea inteligenței, judecății, gân-

dirii şi a vedea partea materială a problemei

culturii

formale.

A înțelege, după Bain, este a prinde asemănări sau deosebiri

între imagini representative (Vorstellungsbilder) şi prin urmare
cu cât mai mare număr de imagini vor lua parte la aceste

comparațiuni, cn atât şi inteligenţa va fi mai vastă. Ori imaginile nu sunt de cât senzațiuni conservate în celulele piramidale şi cu cât acestea vor fi mai ramificate și mai în contact
unele
cu altele cu atât inteligenţa va fi mai vie, mai pătrunzătoare.
BIxET 2?) defineşte în acelaș sens raționământul sau judecata
.
EI zice, că raţionământul e în ultima analiză o sinteză
de
imagini.
Pentru a medita sau a gândi recomundă PAvoT 5) ca să
se
înlocuiască totdeauna cuvintele prin imagini şi acestea
să fie:
aşa de clare în momentul gândirii, în cât gândirea să
devină
concretă, reală, însoțită de imagini nu de" vorbe.
1)
tema
2)
5)

EUGENIO TANZI, 1 fatti
nervoso. Riv. sper. di
BINET, La Psychologie
PAYOT op. cit. p. 123:

e les induzioni nel! odierna istologia del sisfren. e di med. leg. t. XIX 1893,
du raisonnement. Paris 1896 p.. 15,
Quest ce que mediter et comment mtditer?

48

Gândirea

e adevărata

muncă

intelectuală, ea

constă

în le-

. gătura centrilor de asociaţie depărtaţi între ei şi de aceia reclamă un efort mai mare şi cere o cheltuială de energie pentru
a forma fibre de asociaţie mai lungi. Tocmai aceste axile şi
colaterale lungi sunt liniile telegrafice ale gândirii și legăturile
multiple dintre diferitele neuroane crează acele putințe, aptitudini, . tensiuni

(Baterii

electrice).!)

sau

energii

intelectuale,

la care am făcut aluzie în motto acestui studiu: Școala în general și școala secundară în special are de scop, ca prin exerciții

de gândire
HARTMANN
aceasta în
înveţe să

să creeze energii intelectuale 2). «Scopul şcoalei, zice
8), nu e numai a fâce ştiinţă, dar de a transforma
putere; nu numai a învăța, dara învăţa cum să
producă; această din urmă calitate face valoarea

socială a omului».

1 Prof. D-r.A. ADANRIEWICZ,
(Wiesbaden, 1902), p. 43.
2) Cât de puţin cunoscători

Die Grosshirnrinde

în ale technicei

arată d-nu St. C. Ion, fost inspector
judecata

als Organ der Seele

cerebrale sunt

şcolar, care

profesorii

o.

spune de la tribună, că

și voința sunt '2 centre cerebrale,

Sr. C. Ioax, Omul de doctrină şi omul de acțiune 1906. p. LĂ
3) BAUMEISTER, Handbuch der Erziehungs u. Unter, IL. B. S. 172.

V. Şcoala are un rol economic

şi naţional

Un alt criteriu în valorarea materiilor de studiu din gimnazii
este partea practică, technică, cu care ele contribuesc a arma
pe viitorul cetăţean în lupta pentru trai. Acest criteriu preocupă

mai mult pe părinți de cât pe profesori. Mulţi părinţi. dau instrucțiune fiilor lor, ca singura lor dotă, în speranța, că prin
școală li se va creia un mijloc de trai mai bun, mai sigur şi

mai lesnicios. |
Principiul lui SENECA

Ă

|

«non scolae sed vitae discimus» este în

spiritul oricărui părinte, de şi conducătorii şcoalei ţin încă la
principiul, ca gimnaziile să dea o cultură formală generală.
Din acest dezacord între aşteptările publicului şi direcţiunea
pur teoretică

a şcoalei secundare

s'a născut

o dezarmonie

so-

cială, o dezorientare între şcoalăşi viață: o pletoră de tineri.
postulanţi, adică din neapţi, apți numai pentru slujbele statului.
Funcţionarizmul s'a desvoltat din causa unei semiinstrucțiuni
în detrimentul profesiunilor practice: agricole, comerciale şi industriale, profesiuni libere şi active, care constituesc bogăţia şi
puterea statelor.
Viaţa de funcţionar e o viață de parazit social, cu cerc de
activitate strâns reglementat,

cu un

venit

nicht

zu. viel

zum

Leben, nicht zu wenig zum Sterben, chiar expuşi în timpul crizelor economice a fi impuși de politicianii fără scrupule — cari
timp de 20 de ani și-au întreţinut clientela politică cu renta
streină — cu impozite deghizate ca tot bieţii funcţionari să salveze creditul țării şi să o scape de controlul european 1).
1) SPIRU C, HARET, Pagini de istorie 1906.p. 5,

50

Rolul şcoalei moderne ni-l arată LiARD astfel:

«La

râgle

ă

suiure pour le choix des 6ludes doit ître dictie Bar an juste
souci de Putilite; occupons-nous sans fausse honte de ce Qui con=
duit ă, des applications pratigues, dirigeons Peducation vers ce
qui est d'usage daus la vie journalizre, ad usum comnunis

vitae, comme le demandait dejă Leibniz».
Dar şi HELMHOLTZ !) susținea în conferințele sale populare:
«Das Wissen allein nicht Zweck des Menschen auf der Erde:
sei, sondern dass sich das Wissen im Leben auch betătigen
miisse».

Reformă școalelor din Germania (1892) a venit în urma unui
discurs celebru al împăratului Wilhelm II (Decembre 1890) în
care zicea între altele: « Wenn 'man sich mit einem der Herren (die das Gymnasiuim vertreten) unterhiilt und ihm klar zu machen versucht, dass der junge Mensch doch einigermassen
praktisch fiir das, Leben und seine Fragen vorgebildet werden
sollte, dann. wird immer gesagt, das sei nicht Aufgabe der
Schule, Hauptsache sei Gymnastils des Geistes, und wenn diese

Gimnastik des Geistes ordentlich getrieben wiirde, so wiire der
junge Mann

imstande, mit seiner Gymnastik alles fiir das Leben

Notwendige zu leisten. Ich glaube, dass nach diesem Gesichts
punkt nicht mehr, verfahren kann.
_Statt des : klassischen Altertums

soll das

Moderne

und de-

sonders das Nationale în den „Mittelpunkt des Unterrichts treten>.
Fostul ministru francez LEeyGuEs, accentuiază această tendinţă

practică:

<Nous.avons .voulu

adapter Penseignement aux be-

soins de la societ& moderne, armer. la jeunesse pour les luttes €conomiques et tourner les esprits vers. Paction> 2).
De aceia în legea. școlară din 1902 art. 7, s'a: prevăzut înfiinţarea de școale speciale la terminarea primului ciclu şi alături
de al. doilea ciclu, cu o durată de 2 ani, în care:'să se învețe
alături de limbile moderne ştiinţele cu privire la aplicaţiunile lor.
; Pentru a arăta cât de mare e influenţa învăţământului ştiin- țific aplicat asupra . dezvoltării economiei naţionale, să citez un
exemplu luat din lucrarea lui Dr. H. KLeieETEeR3).: Pe la ju) HELMHOLTZ
2) Plan

: Populaere wissensch. Vortraege (Braunschweig 1865).

d'âtudes, etc. Op.

cit.

3) Dr. H. KLEINPETER, Mittelschule und Gegenwart (1906 Wien).

bi

mătatea secolului trecut (1850), industria germană era neînsemnată față de cea engleză. Cum a devenit ea azi cel mai periculos
concurent al Angliei? Aceasta se datorește aproape exclusiv

unui singur om, JusTus LIEBIG, care cu cheltuiala sa fundă pri-

mul laborator de chimie la Universitatea din Giessen
se puse temelia învățământului aplicat al chimiei.

Acest laborator

deveni

punctul

de plecare

şi acolo

al creării altor

laboratoare, care conduseră industria germană la dezvoltarea
sa colosală. Azi Germania numără zeci de mii de chimişti, specializaţi parte în domenii teoretice, parte practice. *
Germania a învins pe câmpul de bătaie al comerţului şi al
industriei prin şcoale şi școalele profesionale au fost cazărmile,
unde s'au pregătit meșterii, soldaţii acestor victorii.
La noi este o disproporţie circa întreită între populația şcoalelor secundare (gimnazii şi licee) cu 12.000 elevi: şi a şcoalelor
speciale agricole, comerciale şi de meserii, care împreună nu
instruesc mai mult de vre-o 4000 de tineri. Şi unele din aceste
școale

speciale,

mai cu vază,

au sistemul

nenorocit de internat,

cu număr restrâns de bursieri.
|
Școala e un factor de progres și după direcţia, îîn Care vrem

să progresăm, trebue să îndreptăm şi şcoala.
!
învăţământul profesional a început la noi târziu și incomplet
și de aceia suntem copleșiți de streini.
«Ce țară românească mai e asta, exclamă Dr.|. A. RApULESCU-POGONEANUU 1), în care marii agricultori, marii arendaşi
şi marii

exportatori

sunt

evrei

şi

greci,

în

care bancherii

şi

zarafii sunt evrei, greci şi bulgari, în care mai toţi negustorii,
meseriaşii și marii industriaşi sunt evrei, unguri, nemți şi tot

ce pofteşti — şi arare ori Români — în care lucrătorii sunt italieni şi bulgari, grădinarii nemți şi alte neamuri, birjarii muscali,
zarzavagii bulgari... în care mai toată averea mișcătoare şi o
mare parte din cea nemişcătoare e în mâna streinilor, în care
toată forța economică a țării, tot schimbul mărfurilor șşi. al pro-

ductelor,

tot

câştigul

şi toată

rezerva

unui neam e în mâna

streinilor ?» şi la acest tablou trist dar adevărat inimosul autor
adaugă mai departe. «În împrejurările de. astăzi, avem dătoria
es,

i) Dr. |. A. RĂDULESCU- POGONEANU,
1902, p. 15 şi 63.

Probleme ale
.

.

pe

culturii româneşti,

patriotică de a face, ca țara românească să nu mai fie ca un
om, care ar avea numai capul şi picioarele ale-lui, iar mijlocul
şi plămânii niște corpuri streine ; cu atât mai mult avem datoria
de.a păstra românești măcar capul şi picioarele.
“Nu

e vina streinilor de toate neamurile,

că am

ajuns așa, ci

vina noastră. Nedestoinicia şi nepriceperea noastră economică,
falsa cultură şi educaţie, ce ni s'a dat în vremea din urmă, nechibzuinţa şi neprevederea: oamenilor noștri politici dela începutul redeşteptărei noastre naţionale, cari s'au îngrijit numai
de partea politică avieței poporului român, pierzând aproape

cu -totul din vedere pe cea economică şi socială — acestea au
adus pe poporul român în trista stare economică

de azi: de a

fi în țăra lui tributarul streinilor, cari lau copleșit la oraşe.
." "Trecutul nu se mai poate întoarce îndărăt, dar prezentul se
poate îndrepta şi viitorul se poate pregăti. Pe streini nu- i putem
izgoni din ţară; dar pe de altă parte iarăşi, viața statului românesc nu se poate dezvolta normal şi sănătos cu o burghezie
streină în mijlocul nostru».
De aceia învățământul profesional capătă un rol preponderant,

covârșitor

în economia

naţională

a ţării.

Industria, comerciul şi agricultura au devenit factorii cei mai
puternici ai prosperității naţionale (LEyGuEs):
Pentru promovarea stării economice şi naționalizarea profesiunilor propun, ca liceele noastre (19 la număr) să aibă una
din cele 3 secţiuni (clasică, modernă, reală) destinată unuia din
„studiile speciale: agricole, comerciale ori industriale, paralel cu

clasele cursului superior și cu un curs de 2 ani.
Toţi elevii cu 4 clase secundare, ce nu trec în cursul superior şi cei cu 5, 6, 7 clase secundare, care fac un balast enorm

pe lângă puţinii elevi de elită din cursul superior, forțați printr'o
selecţiune riguroasă să treacă în. secția aplicată, să-şi creeze
un alt viitor decât lungul şi spinosul drum al liceului şi universității.

Cei 4 ani de gimnaziu

reformat-modern

şi cei doi

ani de

studii speciale-profesionale ar da acestor secţii valoarea unor
şcoale medii asemănătoare cu şcoalele reale (Realschulen) cu 6

ani din Germania şi Elveţia.

/

Există chiar un raport oficial al d-lui Dr. C. ISTRATI 1), inspector
1) Buletinul oficial al Minist. Cultelor 1893. (p. 271-—12).
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general, în care propune să se reducă la 6 ani studiil
e de liceu,

admițând: pentru cursul superior numai 2 ani
cu 2 'secţii: una
clasică, alta reală.
|
a
a.
Este de fapt o mare risipă de forţe în şcoalele
noastre secun-

dare. In clasele I a liceelor şi gimnaziilor
se înscriu anual vre-o
2.800 elevi, în tot cursul secundar se aglom
erează vre-o: 12.000

elevi, iar din clasele VIII promovează anual vre-o 400—5
00 elevi,

adică numai 1/;—1/, din cei ce bat la porțile
liceelor ajung, să
le termine, restul se opreşte la diferite clase.
Ce devin aceştia?

In celelalte state, în care învăţământul profesional
este complet organizat există trei categorii de şcoale prof
esionale
:: n-

Jerioareîn.
, care se primesc cu clasele primare;

medii, pentru

care candidații trebue să fi absolvit gimnaziul, cursul
inferior;

şi superioare, pentru care se cere bacalaureatu
l sau examenul
de maturitate,
.
|
De altfel aceste trei rânduri de şcoale profesionale
corespund

celor 3 clase sociale şi desvoltarea fiecărei catego
rii de școale
e în raport cu trebuințele fiecărei clase sociale.
o
1. Cum

agricultura constitue cel mai mare isvor. de bogăţi
e şi

alcătueşte specialitatea, care întrebuințează principalele
forțe ale

țării (Dr. C. 1. Istrati, 1) am

propus ?), ca școale elementare

agricultură să existe la țară 2.semestre

de iarnă

după

de

termi-

narea celor:4—5 ani. de învățământ primar,
Aceste cursuri de
iarnă ar corespunde. acelor -Winterschulen, care
s'au dezvoltat

aşa de mult în Germania 3).

:

Pentru școale medii de agricultură am propu
s secții agricole
pe lângă licee 1) şi am arătat care ar putea
fi normele pentru

organizarea acestor secţii.
Pentru învățământul superior ar trebui organizat
un. institut
agronomic universitar.
a
Di
Dacă învățământului agricol i s-ar fi dat dezvol
tarea cuvenită

în

şcoale și Sar fi instruit

fii de boieri

şi proprietari în insti-

tute agricole universitare, n'am fi avut „ocaziunea,
să vedem
trustul lui Moki Fischer luând cu arendă peste 100
(101în 1905)
1) Dr. C. 1. ISTRATI. Circulările generale pentru expoziţ
ia jubilară (1905).
2):N. Moisescu. Convorbiri: didactice 1905 Septem
bre,
3) Ministerialblattt

1905 No0.5.

..

d.

.

Kăn.

Preuss,

Verw. fiir' Land.

-

3) N. MorsEscu, Conservatorul (1905, No. 185),

Dom.

îi Forsten

bi

de 'moşii şi făcând o concurență înverşunată tutulor. celorlalte
elemente, ce îndrăznesc să'vină în contact de interese cu trustul;

2. Actualmente 1) se face un comerţ anual cu Germania şi AustroUngaria de peste 250 milioane lei şi acest comerț e mânuit
spre:paguba noastră. de cei, ce au avantajul că cunosc dialectul
evreo-german ?).
a
Acesta a fost încă unul. din motivele, care m'a făcut să propun, ca limba germană să se predea din clasa I-a secundară
şi să se continue și în secțiunile comerciale. Sunt evoluări sociale în viața popoarelor, evoluări, care trebue

să: aibă un ecou în şcoală, căci fără

aceasta școala rătăceşte.

<On ne peut pas, sans danger, rester €tranger aux choses de
son temps» zicea DESCARTES.
Vedem cu ochii, cum stradele oraşelor noastre se populează

cu comercianţi streini — burghezime evreo-greco-bulgărească —
şi stăm cu mâinele incrucișate 5).
Trebue

să se: știe odată

pentru

totdeauna,

că astăzi comer-

ciantul trebue să fie o persoană instruită, comerciul nu se mai
face ca altă dată şi cele 4 şcoale comerciale medii (superioare ?),
care-pot primi anual 250 de elevi, nu mai sunt îndestulătoare
pentru

țara. întreagă.

.

Secţii comerciale pe lângă licee nu e ceva nou sub soare.
În Belgia sunt şcoale zise ATHENEES 4). Ele au 7 ani de studiu.

După 4 ani de studii secundare urmează o secțiune superioară
ştiinţifică şi. o diviziune superioară
3 clase.

comercială şi industrială cu

Şcoala comercială din Berna este o subdiviziune a gimnaziului
local 5,
Şcoala reală din Basel $) este cu un curs! de 4 ani untere
Realschule şi cu 4 ani obere Realklassen. Dar alături de cursul

+) Ministerul Finanţelor, Comerciul exterior al României

în 1904.

3) D-r K. RICHTER, Revista de filosofie şi pedagogie, No. 1, p. 5t.
3) N. RAUTU, în Neamul Românesc No. 2, Ce a ajuns neamul românesc
în Nordul Moldovei.
!) L'enseignement comercial et les coles de commerce en France et dans
le monde entier par EUGENE LEAUTEY, Paris,

4 Handelsschule des Ştiidtischen gimnazium
6) Bericht der Realschule

zu Basel

în Bern 1900,

(1904-—905.)

.
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superior este o secţie comercială cu 3 clase i cu program de
specialitate comercială.
la liceu se găreunite
comercială
alta
şi
technică
secţiune
O

sesc în Friburg-Elveţia 1).
Școală comercială altoită pe o şcoală reală este, de exemplu
în Miinchen 2), unde după4 ani de curs secundar-real, se mai
fac în următorii 2 ani materiile comerciale.
3. Infiinţarea de secţii industriale sau technice pe lângă licee
se impune din mai multe împrejurări.
Ultima fază, în care au intrat popoarele civilizate de vre-o
jumătate de secol, este faza industrială şi întreaga economie
a popoarelor s'a transformat în urma progreselor extraordinare

ale technicei. Oraşe uriaşe — adevăraţi copii ai industriei moderne — au luat naştere din industrie.
Marea anchetă industrială 5) dusă la sfârşit cu multă
tate de Ministerul Domeniilor este foarte instructivă.

greu-

Ea ne arată;că în România se ocupă cu industrie și meserii
2.23% locuitori sau 13.5%/; capi de familie; pe când în celelalte
țări proporţia e cu totul alta: în Germania (1895) 15.4%/9 loc.

sau 36.9 capi de familie; în Franța (1896) 14.0/, -loc. sau
59/0 capi de fam.; în Belgia 16.6%/, loc. sau 720/, capi de familie se ocupă cu industria.

Se mai constată apoi, că din cele 15 categorii de industrii,
sunt tocmai cele de prima importanţă : ca industria alimentaţiunei, imbrăcămintei, textilelor, încălțămintei, care au un foarte
mare număr de străini.
Pâinea noastră cea de toate zilele, spre pildă, e fabricată în
România în 1.482 stabilimente, în care lucrează 2.381 români
şi 2.793 străini.

Este o campanie de cucerire economică, pe care străinii cu
capitalul şi capacitatea lor au întreprins-o încă de la începutul

desvoltării industriei în țara noastră, astfel, în cât suntem expuși
să avem o industrie străină și să rămânem tributarii străinilor
din ţară chiar.

Astfel între exploatatorii aşezămintelor industriale Românii nu
5) Collge St.-Michel Fribourg-Suisse, Progr. des etudes p, Pan sc. 905/06.
- 2) |. MAZĂRE, Bulet. Ofic. al Min. Cultelor 1901 No. 189,
3) Ancheta industrială din 1901. 902, 2 vol. Min, Domeniilor.
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reprezintă decât “un procent de 53.90, restul. impărțindu-se între
streini şi anume: supuşi streini cu 26.6%/, şi streini fără protecţie (ovrei) :cu 19.-0/,. Aceste ţifre arată proporţia, în care sta-

bilimentele industriale mari se află în mâna streinilor.
“Exemple de secţii industriale pe lângă licee se
Anglia, Elveţia,. Germania.
-

pot. găsi. în

In Anglia î) cin Hulmes grammar-school (Manchester), le com-

merce

et la science pure, les lettres et industrie

vivent sous

le mâme toit> observă Leclerc (p. 202). In Finsbury Technical
* College se prepară elevii între 15—17 ani pentru a-şi face.repede drumul în industrie. Cunoştințele teoretice, căpătate în.
şcoala technică li'dă o'-orientare în .viaţa industrială, li scurtează pe jumătate. ucenicia empirică de fabrică sau atelier şi
creiază acei maeştri şi şefi de lucrări, cari sunt elemente culte
şi de progres în orice stabiliment industrial.
i
Şcoale technice-.medii se aflau şi. în Prusia 2. Ele au fost
anexate la început pe lângă câte.un stabiliment: de instrucție

miedie generală: Realschule or Oberrealschule. Astfel au func:
“ționat până în ultimul timp- (1897), când s'au individualizat. ca
şcoli speciale. A mai rămas însă forma iniţială în Gleiwitz.

Secţiile technice

aveau în comun

clădirea, direcțiunea, profe-

sorii, colecţiunile şi din acest punct de vedere economic privesc
chestiunea propunând secţiuni profesionale altoite pe licee $).

- „Şcoala reală şi comercială din Braşov 4) au început prin a fi
nişte secțiuni

ale gimnaziului

local şi apoi au devenit

proprii.

şcoale

i

-..Ca încheiere:a acestui studiu,:
mă rezum în a se da importanţă: inateriilor de studiu în -gimnazii după partea, ce ele iau:
1) la dezvoltarea spiritului științific şi al simțului realității
ca baze 'ale unei culturi reale şi 1noderne;

2) la dezvoltarea gândirii ca scop sur em al şcoalei ;
-y LECLERC, L'education

des

gleterre. Paris, 1901.

|

classes _moyennes

et

dirigeantes

en An-

..2) PyFFEROEN, Rapport sur l'enseign. proilessionnel en Allemagne, Bruxel„les (1897),
3) N. MorsEscu, Universul (1906) 1No. 14, „445, 149, „ Secţii industriale pe
lângă licee:
5 ANDREIU BÂRSEANU, Istoria şcoalelor centrale române
i
din Brașov 1902,
pag. 311—361.
-
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SCAROI,

3) la dezvoltarea stării economice şi sociale ca
o adaplarezai
o pregătire dă tineretului la nevoile şi aspirațiunile
Românief'a
moderne.

O mare

parte a

literaturei ce citez în acest studiu am găsit-o

în Biblioteca Fundaţiunii Universitare Carol I,. de
aceia îmi
permit a aduce omagiile mele respectuoase Majestății
Sale Regelui, rugând Pronia cerească, să trăiască şi să ne mai
dăruiască
asemenea institute de cultură.Mulţumesc mult Domnului Ministru

al

Cultelor,

care,

şându-mă în Bucureşti, mi-a dat posibilitatea pregătirii

deta-

acestei

lucrări şi de aceia o dedic Domniei-Sale.
Vii mulțumiri exprim aici D-lor Dr. Prof. Paulescu,
Dr. Vranialici, Prof. Dr. Virgiliu Popescu, Prof. Bogdan-Dui
că, Cernescu, bibliotecarul ministerului, Inginer Paianu
, Nae Dumitrescu, şeful statisticii, pentru că mi-au înlesni
t literatura necesară.

N

S

CONŢINUTUL
Pag.

I. Introducere

..

ML, Organizațiunea actuală şi+ cea viitoare a pimnaziilor.
III. Invăţământul ştiinţific în gimnaziu
IV. Scopul suprem al şcoalei este dezvoltarea
V. Şcoala are un rol economic şi naţional.

.
gânăirii

.

9
19
HU
19

Ina

A 362

“ÎN VEȚĂMINTUL PROF ESIONAL
„ÎN BELGIA
——..——

RAPORT
„4!
PRESENTAT

DOMNULUI MINISTRU AL CULTELOR ȘI AL INSTRUCŢIUNEL PUBLICE
DE

„GHEORGHE ADAMESCU
SECRETAR GENERAL AL MINISTERULUI

, ——

if

di 3 o

|

BUCURESCI
IMPRIMERIA
|

STATULUI
|

|

DONAŢIUTI
A
g2

foa

CAROLĂZ
<,

$,

i

Domnule

Dlizzuistra,

In tâmna anului 1901, petrecând cât-va timp în Belgia, am
“profitat de ocasiune ca să visitez câte-va școli, şi flind-că la
plecarea mea din țeră era tocmai epoca în care se intemetată
primele școli după legea din 1899, pusă în vigdre din noă în

1901, am fost atras cu deosebire de invățămintul profesional,
care era — și este — pentru noi de actualitate.
- Belgia fiind o ţară cu o industrie puternică și cu întins comerciii,

presinta

un

deosebit

interes

modul

cum

tinerimea

este pregătită pentru aceste ramuri de activitate.
Gun6scerea organisării invățămintului din alte ţări este un
lucru depreţ pentru tote Statele ; de aceea vedem că şi cele
-_ mai înaintate în cultură trămit delegaţi pe alurea ca să adune

note și să observe mersul instituţiilor la faţa locului. Cu

maj de preţ e pentru noi acestă cunoscință,

atât

căci ne aflăm în- --

tr'o periddă de început, deci de incercare, de nesiguranță.
In dorinţa de a aduce un cât de mic servicii prin adunarea
câtor-va date şi prin consemnarea câtor-va observaţiuni personale, am întocmit acest raport, care se va put mat târditi
completa prin alte cercetări şi studii, și pe care am onâre a-l
presinta D-v6stre cam târgiii, căci l-am alcătuit în orele când

afacerile administraţiei mi-ati dat răgaz.
Bine-voiţi, vă rog, a primi D-le ministru, încredințarea pro| fundului meii respect.

„GHIEORGIIE ADAMESCU.

INTRODUCERE
In Belgia nu există

un Minister special al înv&țămintului.

Acolo șcâlele ţin de trei Ministere : Ministerul internelor are

asupra sa instrucţia primară, medie şi superidră ; Ministerul.

agriculturii are școlele de agricultură ; Ministerul industriei
și al muncii, școlele industriale și profesionale.
M'am niărginit în domeniul acestui din urmă Minister.
Bine primit de directorul serviciului şcdlelor, am fost pus .
în comunicaţiune cu D-nu Rombaut, inspectorul general al înv&țămenatului profesional. Am avut fericirea să dati peste o personă de o competință superidră și de o extremă amabilitate.

D-sa ml-a făcut o expunere orală intr'un mod magistral asupra întregului sistem de invățămiat profesional şi mi-a în-

mânat o broșură, copringând o conferință rostită de D-sa înaintea unui auditoriă de ingineri şi de industriaşi: „Sociste

belge des ingenieurs et des industriels. Confârence donnee le

samedi, 4 Mai 1901, pa” Mr. E. Rombaut, inspecteur general

de Vindustrie

nel, sur

et de Penseignement industriel et profession-

Lenseignement

Belgique. Bruxelles 1901.

industriel

|

et professionnel. en

o

D-nu Rombaut cunâsce cestiunea în fond, căci de 25 de ant
este inspector, de 25 de ani urmăresce pas cu pas soluțiunea

problemei, de 25 de ani privegheză la examene şi la începutul anului şcolar, de 25 de ani a deschis o sumă de institute
noiiă și chiar categoril noiă de școli.
Ast-fel inarmat, eram în posiţiune să fac cu profit visitele

“mele în câte-va aședăminte culturale din Belgia.

Imi luasem spre orientare o publicaţiune a lui Bertiaux:

» L'enseignement special en Belgique pur II. Bertiauz, L'en-

signement professionnele. D-nu Rombaut imi oferi insă ca lucrare generală publicaţiunea oficială a Ministerului. La dânşii
e obiceiul ca Ministerele cari ati școli sub alor administrațiune să adreseze Camerelor rapârte amănunțite la anumite
epoce. Raportul cel mai recent se intinde până la 1896; deci,

erp

în privinţa datelor statistice,: mai ales în ce privesce numărul
populaţiei școlare și costul instituţiilor, a trebuit fatal să mă
" Tati de pe acest raport: >Royaume de Belgigue. Ministere
de Pindustrie et du travail. Direction de Vindustrie. Rap“port sur la situation de Lenseignement industriel et proministre

de

industrie

et dutravail.

7*

fessionnel en Belgique, presente auz Chamibres legislatives
par Mr. le

Anndes

1884—1896, Bruxelles, 1897. In ce privesce numărul ŞcOlelor, am avut statistica din anul școlar 1900— 1901, căci mi.

s'a dat de la Minister lista nominală din acel an a tutulor șc6-

lelor ce depind de dinsul.
D-nu Hombaut nu s'a mărginit a-mi da indicaţiunt şi publi„caţii, D-sa m'a condus în visitarea câtor-va școli, și în Bruxelles, şi în Gand, Și în Verviers.

Peste tot mi

.

s'a dat prospecte, regulamente, programe.

In Verviers, visitând marele edificii al școlei profesionale

" »Exercice

1894—95.

Verviers,

PT cp

și de ţesătorie, am căpătat patru publicațiuni
a) » Ville de Verviers. Lcole superieure de textiles et 6cole
„professionnele. Riglements, Verviers, 1894;
b) » Ville de. Verviers. Ecole superieure de textiles. Pro- |
agrammes des cours. Verviers, 1899:;
„6) n Ville de Verviers. Ecole superieure des textiles et ccole
»profesionnelle. Rapport de la conmission administrative,
1896.;

d) » Ville de Verviers. Ecole suptrieure des textiles. Fila„ture, tissage, teinture.

Ver viers

1900.

Tâte aceste broşuri ati de scop să arate celor ce se intereseză, mersul școlilor și să atragă elevi.

Lucrările sint făcute în numele Comunei, pentru că supravegherea directă o are Comuna, care a dat și localul. Aşa
se petrece în cele mal multe orașe. Pe una din broșuri vedem
figurând o comisiune

administrativă,

lucrurile. Ministerul

represintă

dintr'un punct de vedere

căci așa sint organisate

controlul suprem,

exercitat

mai inalt, rămânând ca detaliile să-

tiva ; admivistraţiunea provincială dă un ajutor, dacă socotesce cu cale, și, dupe cât-va timp, când șcâla dă dovedi că e

bine întocmită, intervine și Statul cu un subsiditi.
Visitând şi o şedlă de fete, am luat programul:

.

p:

se reguleze de aceste comisiuni, cari se compun din delegaţi
de ai “Primăriei, de al provinciei și dia representanţi ai Ministerului.
Principiul ființărei școlelor profesionale este următorul :
Administraţia comunală ori o societate particulară fa iniţia„

x Ville de Verviers. Licole pro fessionelle de. jeuines fites.
> Programme des cours, Verviers, 1896a,

Din Gand de asemenea am primit o sumă de broșuri privi-

târe la șeola de berărie, istituţie de o importanță capitală în

"Belgia:

a) 2 Ville

de

>1901—1902;

Gand.

Ecole

industrielle.

Anne

scolaire

-b) „Societe des brasseurs. Programme des cours de lin„astitut superieur de brasserie, €cole professionnelle de bras„serie el de fabrication de levures. Gand, 1899;
„_ 0) „Socidte des brasseurs. Reglement organique de Vinstitut

superieur de brasserie. Gand, 1900;

d) „Societe des brasseurs. Ioraires des cours

„tions reglementaires

|
et disposi-

nouvelles pour 1901—1902 de

Pin-

stitut superieur de brasseriee.
Asemenea mi s'a pus la disposițiune publicaţiuni de acest
fel în Bruxelles:
a) » Răglement de Vecole nationale Vhorlogerie, 6lectm icită

„ »et petite mâcanique. Bruxelles, 1891;

a

„_b) „Institut St. Louis. Bruxelles, Ecole „Super ieure' de
»conimerce. Bruxelles ;
c) sAnnde seolaire .190-1—1902, Ecole industrielle de
|
" » Bruxelles. Palais du Midi ;
d) „Ecole nationale d'hor ogeri ie, 6lectricite et petite m6=canique. Reglement Vordre interieure,
Broșuri speciale privitore la școli din alte orașe, pe cari nu

“ le-am visitat, am mai primit:

a) 2 Universite catholique de Louvain. Eole des sciences
conumereiales et consulaives. Louvain, 1900;
b) Ecole “industrielle et 'commerciale de Frameries.
» Rapport du directeur sur la situation de Vecole pendant.

sVannee scolaire 1900—1901a.
- La acestea voiii adăuga publicaţiunea oficială a ministerului
cu privire la șcâlele de menagii: * .
-

> Ministere de industrie et du travail. Direction de Ven„seignement îndustriel et professionnel. Ecoles menager esu.
Ast-tel am închelat lista intregului material care m'a ajutat

„la alcătuirea notiţelor ce urmeză. Trebue să mărturisesc însă
„că cele mai preţiâse indicaţiuni le-am păstrat din explicaţiunile pe cari D-nu Rombaut mi le-a dat în cursul visitelor pe la
şcoli și în cursul călătoriilor ce am făcut impreună.
a

——.

_J———

ORGANISAREA ȘCOLELOR
Caracteristica învăţământului profesional

tocmal lipsa unei organisări comune.

dia

Belgia 'este

Când am voit să cunosc legea învățămîntului profesional,
mi S'a r&spuns că nu este o lege de acest fel. Conducătorii

şedlelor profesionale își fac o laudă din acestă lipsăşi nici nu

“vor să intocmescă o asemenea lege. Ei at negreşit dreptate,
pentru că acolo nu s'a pornit mişcarea de sus în jos, n'a fost
un ministru care să dea un 'plan general, ci din nevoile in-

dustriei, din nevoile profesiunilor, s*aă născut școlile profesio-

nale și industriale. Statul belgian nu a întemeiat nici o şcolă
de acest fel. Ele au răsărit ici și colo, dupe cerinţele particulare
ale localităţilor și ale speciilor de industrii. Acolo o şcâlă născendu-se, numai prin acest fapt chiar, îşi are succesul asigurat,

peniru că nu se nasce de cât unde cere trebuinţa.”

De şi nu avem o lege, totuși se deosibesc câte-va categorik
distincte de școli profesionale. Voiă nota aceste categorii dupe
lista pe care mi-a procurat-o Ministerul Industriei.

“1. INSTITUȚIUNILE SUPERIGRE SPECIALE
Acestea sint școli de comerciii și de industrie.

In fruntea -

lor stă şcola superidră din Anvers, care este, prin excepţiune,
o instituţiune a Statului.
"Întemeiată în 1859,

are

de scop

»să dea tinerilor cari se

destină carierelor comerciale complinirea instrucţiunii începute în școlile secundares.
|
Aci se primesc școlari car! ai terminat invățămintul secun-

|

.

.

40 —

dar în așa numitele Atenee, sai şi fără un certificat de acesta,
dacă trec un examen de admitere î). Ma
Certificatul unul Atenei -scutesce
pe elev de examenul de

admitere, pentru că in aceste Atenee sint duoă secţiuni : seciunea

umanităţilor— literară, am dice noi—şi secțiunea pro-

fesională, şi acestă din urmă

secțiune coprinde în a sa 'pro-

gramă materiile necesare: unui tinăr
şc6la comercială 2). :

care

vrea să urmeze în
Ma

„Pentru a se înlesni intrarea celor ce ar fi putin pregătiţi,
s'a instituit un curs preparatoriii de câte-va luni, unde merg,
mai ales străinii, cam de la Pasci până

la examenul

din Sep-

-tembre.
i
Sau
Cursurile ţin trei ani. O -dată primiţi, elevii plătesc 25 de
franci ca taxă de intrare şi apoi un menerval?) de 200 franci
în primul an și 250 în cei-alți.
Cursurile sint teoretice și practice. Programa este fârte
bogată. Ea coprinde : istoria comerciului

Şi a industriei,

geo-

- grafia comercială și industrială; economia politică si noţiuni
generale de statistică; principiile generale ale dreptului
; drep„tul comercial și maritim ; principiul

dreptului

ginţilor în râ-

port cu comerciul; legislaţiunea vamală a Belgiei și a altor:
"țări mari; construcțiunile maritime; istoria produselor de comerci (analisă și elemente de chimie comercială); limba germană, engleză, spaniolă, italiană și neerlandeză; drept constitu-

țional şi administrativ ; curs de legislațiune comparată comercială şi maritimă ; technologia industrială ; transporturi.

.

Invăţămintul practic se dă in hiuroul comercial și coprinde :
operaţiunile comerciale de tot felul (speculaţiuni, bănci, asi1) O composiţiune in franțuzesce;

o traducere

din

franțuzesce in en-

_ glezesce și în nemţesce ; aritmetica cu aplicaţiuni la come reiă ; elemente
de

ținerea registrelor ; geografia fizică; principii: de

"elemente de algebră şi geometrie;

istorie

universală ;

noţiuni elementare de fisicii şi de chi-

mie; noţiuni de economie politică și noţiuni

de drept comercial.

2) Iată programa acestei secţiuni profesionale : retorica şi studiul aprofundat al limbii francese, ilamande sati germane (aceste duoă dup provincie) și al cele! engleze ; matematicel elementare,

urmate

de geome-

.

tria analitică, geometria descriptivă, trigonornetria sferică și aplicațiunile
acestora la arte, industrie și comerciii ; elemente de fizică, mecanică, chi- |
mie, sciințe naturale şi astronomie ; ținerea registrelor de drept comercizl și economie politică ; elemente

de istorie și geografie modernă

şi în

deosebl istoria şi geografia Belgiei cu instituţiunile constituționale și administrative ; desemn și caligrafie; musică vocală şi gimn stică. (Greyson,
L'enseignement public en Belgique, pag, 134).
3) Aşa numesc el ori-ce taxă școlară, de la cuvintul latin minerval,

.

— 44 =

gurări, etc.); acitmetica comercială ; ţinerea

registrelor ; co-

'respondența în diferitele limbi ce se învață în institut.
Intreţinerea anuală a acestei școli costă vre-o 90.000
franci 1). Statul

dă cam

4090,

comuna

40%/, se acoperă din taxele școlare.
*

200,

de

iar restul de

%

Sint în total 11 instituţiuni de acestea 2): una la Bruxel"les (o școlă superidră de comerei:i); duoă la Gand (o şeâlă tech-

nică de berărie și un institut superior de berărie/; trei la Mons (o

şcolă de industrie și de mine, un institut superior de comerciii
şi de învățămint consular]; câte una în orașele Louviere
(şcolă de berărie/, Licge (studii comerciale şi consulare], Lou-

vain (studii comerciale și consulare], Verviers (șcâlă de în-

dustriă textile] şi Anvers (despre care am vorbit).

"Din

aceste 11 una este a Statului:

una este întemeiată

de

provincia Hainaut (șcâla de mine din Mons), una este a comu-

nei (cea din Verviers);, iar cele-altesiat tâte instituţiuni libere.

Am visitat duos școli din acestă categorie: institutul superior
de Derărie din Gani și șcâla de industrie textilă din Verviers.

Institutulde berărie din Gand este instalat într'o clădire

pe care noi am numi-o »modestăc, dar pe care într'un raport
oficial ministerul o numesce nun vast imobile, ceea ce arată

"că noi sintem deprinși cu clădiri mari şi lux6se.
află,pe lângă locuința

directorului,

“probe ; în fund se află o sală spaţiosă

sură, un laboratoriii de chimie,

"de berărie experimentală.

In faţă se

cancelaria şi

destinată

muzăul

pentru

de

cur:

altul de bacteriologie și altul

IA

e

Acestă școlă s'a intemeiat în 1887 de către un sindicat de be-

rari din localitate; ea a făcut an cu an progrese insemnate Şi astăgi ocupă un loc de frunte în instituţiunile similare ale Belgiei. |
Ea coprinde duoă divisiuni : una gratuită pentru lucrători

şi alta cu plată pentru studenți.
Divisiunea gratuită are de scop să dea lucrătorilor cunoscințele necesare meseriei lor. Acestea se predată în lecţiuni de
Duminică în limba francesă și în limba flamandă.
„
Divisiunea cu plată coprinde trei ani de studiti, fie-care an
1) Am

cifra

exactă

pentru

anul 1894. Personalul
: 53.100

şi 36.791

franci material și alte cheltuelt, .
:
?) Pentru numărul şedlelor, dat în tte paragrafele cifra anului școlar
trecut, dupe tabloul ce mi s'a procurat de Ministerul Industriel.

copriadând un ciclu complet de studii. Dupe un an se capătă
diploma de maestru-berar
saii maestru-distilator ; dupe duot
ani, diploma de licenţiat în berărie sai în distilărie ; dupetrei

ani, diploma de inginer al industriilor fermentaţiunilor. Ca să
fii admis la examen pentru o diplomă superidră, trebuesă fi vb-

ţinut aiplomă anteri6ră cu note mai mult de cât suficientet).
Inv&ţămintul în acest institut este teoretic și aplicat; cel
teoretic (însoţit de practică și experienţe în laboratorii) se dă

in șcâlă ; cel aplicat constă în excursiuni sciinţifice pe la dife-

rite berării, distilării, etc.
„Iată lista materiilor de studii : materiile prime și maltagiul,
— berărie sat distilărie cu technologia sa.— chimia organică
şi inorganică, — chimia fermentelor, — fisica, —

conducerea *

mașinelor cu aburi, — dreptul fiscal și dreptul comercial, —
comptabilitatea. — desemnul, — chimia industrială, — chimia analitică, — fisica industrială, — mecanica generală, construcțiunile industriale, — electro-technica și fisica indus-

trială,— mecanica aplicată, — stabilitatea construcțiilor, —
,
economia industrială.
Fie-care elev trebue să redacteze rapârte asupra excursii-

lor ce a făcut și să petrâcă un stagii intr'o fabrică.
Inseripțiunea în șcâlă se plătesce cu 50 de francipe an. Taxa
de studii este 400 fr. (anul 1), 250 (anul Il)și 350(anul II). Se

mai depune anual 10 fr. pentru eventuale stricăciuni de material.
" Examenele de diplomă se trec înaintea unei comisiuni compuse din corpul profesoral al șcdlei și din delegaţi din partea
guvernului, provinciei, orașului şi asociaţiilor de herari.

Până în anul 1900 s'ai liberat 845 de diplome. Direcţia şeolei ţine listă de toţă diplomaţii și-i urmăresce. Ei și-ati făcut
situaţiuni frumose prin diferite fabrici atât în Belgia cât și
în ţări străine.
Am asistat la un examen de diplomă. Pe lângă cercetarea
teoretică, m'a interesat-mat ales examinarea planului făcut de

candidat pentru instalarea unei Derării. Se dă fie-cărui candi- dat o serie de date dupe cari trebue să alcătuâscă un plan, care
este apoi supus la critica, juriului de examinare.

Disciplina este fârte severă. Se face apelul nominal la înce„ 1) Aci
vede un
„nimum,
admis la
anterior

se notăză cu puncte până
număr de. puncte până la
Totalul minimum este de
examenul pentru diploma
cel puţin cu 750 puncte.

la 1000. La fie-care materie se precare se pâte urca profesorul și un mi500 ca să se obţină diploma. Ca să fii
superidră, trebue să fi trecut «xamenul

=
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putul fie-cărei lecţiuni şi, dupe cinci minute, se intergice intrarea
în clasă a celui îatârgiat. Lipsirile şi răspunsurile nesatisfăcătâre la lecţiuni sint comunicate părinţilor și neorânduelile sînt
pedepsite cu pedepse cari merg până la excluderea din institut.

" Budgetul anual al șcâlei se ridică la 31.000 franci.
%

*

*

Școla de industrie textilă de la Verviers este instalată
într'o clădire vastă pe un teren cu o suprafață de 7.000 m. p.
Aci se află : cinci-spre-dece săli de cursuri, din cari cele mai
mari pot coprinde până la 80 de studenţi; patru laboratorii
(chimie, fisică şi electro-technică) pentru elevi, având fie-care

câte un mic cabinet reservat pentru cercetările personale ale
profesorului, ștse ateliere (de tors, de dărăcit, de ţesut, de
apretagiu, de vopsit, de incercări industriale de electricitate);
patru săli mari de desemn; o sală pentru analisa ţesăturilor;

” şese săli de colecţiuni (instrumente sciinţifice, probe de materii
colorante, de materii textile şi țesături, modele și materialuri
pentru

cursurile de

desemna,

motele de mașini și modele de

construcţiune); o. bibliotecă şi o sală de lectură, etc.

În acâstă şcolă se primesc absolvenţi al Ateneelor (licee) sati
tineri cari trec un examen asupra materiilor coprinse în programul Ateneelor.
-

Sint patru ani de studii, coprindenăd următrele materii :
1) fisica, mecanica elementară,

chimia, geometria

descriptivă

purăși aplicată, calculul diferenţial și integral, botanica, hmba
germană și engleză, lucrări grafice, manipulaţiuni. chimice,
exerciţii de

fisică şi de

botanică; 2) mecanica aplicată,

ele-

mente.de mașini, fisica industrială, chimia analitică, chimia
industrială, chimia aromatică Și materiile colorante, materiile

textile, limba germană și engleză, lucrări grafice, lucrări în:
laboratorii şi analise chimice ; 3) technologia materiilor textile, țesătoria, vopsirea teoretică, electro-technica, construcțiunea mașinelor, architectura industrială, comptabilitatea, limba
germană și engleză, lucrări grafice și de laboratorită și lucrări in

ateliere ; 4) technologia materiilor textile, țesături și apretagiu
(les apprâts), vopsirea teoretică, electro-technica, geografia industrială, economia industrială, dreptul comercial,

limba

ger-

mană şi engleză, lucrări grafice și proecte, cercetări personale,

lucrări în atelier, visite în ateliere și fabrici.
La fine se capătă diploma de inginer al şcdlei superidre de
industrii textile.
Ă
:

Şedla este pusă sub supravegherea

unei comisiuni com-
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puse din șese membri, numiţi de administraţia comunală, de
provincie, de Ministerul Industriei.
.
Acestă comisiune, în unire cu directorul, face budgetul

şedlei și vegheză

la aplicarea lui; ea visiteză şedla. ork când

crede și se informeză de mersul ei, luând măsurile ce socotesce

necesare pentru imbunătăţire,
Primarul orașului asistă la desbateri ori de câte ori voesce
și atunci are presidenţa.
.
N
La finele fie-cărui anșcolar, fie-care profesor face un rapert asupra mersului studiului săi și din tâte rapârtele di-"
rectorul extrage părţile ce crede de cuviinţă și le aduce la
cunoscinţa comisiei intr'o: ședință solemnă, la care iaă parte
și profesorii, și în care se discută tote măsurile ce sint de
luat pentru progresul instituţiei.

” Incheerile comisiei se comunică Consiliului comunal şi Mi-

pisterului.

_

|

tori,

şefi de

ateliere,

Gmeni de servicii.

_

|

i

Personalul șcâlei coprinde: un director, profesori, preparasupraveghetori,

un

!

secretar-casier și

|

Afară de 6menii de servicii, tot personalul se numesce de
către consiliul comunal, dupe recomandaţia comisiunii de su|
praveghere și cu consimţimintul ministrului.
cel
intră
categorie
prima
In
profesori.
de
Sint trei categorii
ce predati următorele materii : chimia organică, anorganică, vop- -

_sitoria; electro-technica, elemente de mașini, construcţiune de

mașini; technologia; mecanica aplicată, fisica și architectura
industrială: In categoria a dotia cei ce predaii: chimia indus-

trială, analisa chimică, materii colorante ; fisica generală, geo-

metria descriptivă pură și aplicată. In categoria a treia: ţesătoria ; limba engleză și germană; comptabilitatea; geografia
industrială, economia industrială, dreptul comercial.
Retrihuţiunile acestor diferite clase de profesori se pot mări
din trei în trei ani, până la un maximum de: 7.500 franci
clasa 1, 6.500 franci clasa II şi 5.500 franci clasa III.

Profesorii ţin cursurile dupe programul stabilit și sint obli-

"gaţi să

redacteze şi să

autogrâfieze

cursul,

dându-i

elevilor

“pe un preţ fixat de comisiunea administrativă.
Preparatorii ajută pe profesori în cursurile lor, conduc pe
elevi în lucrările de laboratorii și ati grijă de materialul laboratoriilor și colecţiunilor.

Şefil de ateliere se ocupă de învățămintul practic.

Regimul școlar este externatul.

-
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Elevii plătesc pe an 950 franci dacă sunt Belgi, 1.000 franci
dacă sint străini,
Se primescși auditori cari
-saii

și

tote,

fără ,a

urmeză

trece examen.

numai
Aceştia

unele

cursuri

plătesc

pe

an

„20 franci pentru o oră de curs pe săptămână și 10 franci pentru o oră de practică. Dacă
trită de cât a Belgienilor.

sint străini,

plătesc o taxă împă-

Pe lângă taxele regulate, fie-care student depune 50 franci
-la începutul anului ca garanție pentru plata stricăciunilor ce
ar face in obiectele şcâlei..
Se pot acorda dispense totale sai parţiale numai elevilor
belgieni cari se vor fi distins ca studii şi purtare și aparţin
unor familii sărace. Se pot acorda, în rare casuri, şi "burse..
“Anul școlar se împarte in duo semestre: primul începe la

Octombre, al duoilea la Martie. Sint duoi vacanțe: una de la 31
Iulie până la inceputul lui Octombre şi alta la Pasci.
Veniturile șeslei (compuse din subvenţiile date de Comună,
de provincie, de Stat şi din alte produse) se incasâză

“comunală, care libercză
„_-

mandatându-le

sumele necesare

în numele comisiunii

pentru

de casa

cheltueli,

administrative.

Compturile se supun, în fie-care an, aprobării consiliului
„provinciei și Ministerului.
In acâstă șcdlă se fac şi cursuri i de seră, la cari vin în
mare număr - lucrători de pe la diverse fabrici (Verviers este
un oraș vestit prin fabricele-i de postav).
Şc6la acesta are o vi€ţă destul de lungă. Incă înainte de

1855 exista o ședlă de meșteri, în care se învăța. geometria,

mecanica și desemnul mașinelor; La acâstă dată Camera de
„comerciii institue o șcâlă. de ţesătorie. In 1862 aceste ducă
școli se unesc și se adaugă şi invăţămintul vopsirii stofelor.
Aci venea mai mult lucrători ŞI funcţionari din fabrici
in

timpul serii. Nu se putea să csă de aci conducători industrial.

"Pe la 1875 iarăși Camera de comerciii se gândi la înfiinţarea
unei școli superidre, care se și infiripă in
i 1879 prin subscricrile

unul mare număr de industriaşi şi prin ajutorul dat de Comună.

- a

Până la 1899 șcâla a trăit fără să fi avut veri un sprijin
dia partea Ministerului. In acest an s'a trămis la Verviers D-nu
Rombaut,
impreună
Incepvră
prii și in

inspectorul general al industriei, care să se ocupe,
cu comitetul şeslei, de o mai bună intocmire a ei.
atunci și lucrările pentru ridicarea unui local pro1894 se deschide portă acestui institut, pe care am

avut ocasiune să-l admir şi ca instalaţiune și ca funcţionare.
„Budgetul acestei% şedle pentru 1896 a fost de 85. 209 franci.
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II. ȘCOLI PROFESIONALE

DE BĂEŢI

10 Şcoli industriale
Sint 72 de şcoli industriale de băeţi. Patru din ele sint instituţiună libere (private); iar cele-alte sint tâte înstituțiună comunale. Dupe ultimul raport trienal, apărut în 1897,
se socoteaii numai 32 de şcoli de acest fel. Se vede,

deci,

ce

progres uimitor ai făcut în Belgia instituţiile de acestă natură.
Nu aflăm un regulament și un program. uniform pentru
aceste școli. Scopul lor îl aflăm ast-fel arătat într'un prea interesant discurs rostit de D-nu Rombaut. inspectorul general al
învățămintului. profesional: „Şc6la industrială are de scop să
dea lucrătorului o instrucțiune sciiaţifică pe care n'o pote do-

"bendi în atelier, să-i desvolte inteligenţa, iniţiându-l în cunoscinţa legilor generale dupe. cari se fac transformările materiei,„—pentru ca, scăpând de rutină, să-și potă îmbunătăți ca-

“litatea lucrului său Și prin acesta, însăși situațiunea sa materialăe.

Dintre școlile acestea am visitat duoă: pe cea din Gand și
pe cea din Bruxelles. Despre acesta din urmă dice

un

raport

oficial că „se pâte cita ca un model in genul stiu.
Li

ek

Șcâla din Gand are de scop să dea mașiniști, lucrători electriciani, lucrători pentru construcţiile civile, desemnatori indus- -

triali, pictori decoratori, șefi de atelier pentru industriile tex-ule, xnecanice și chimice.
Elevii trebue să aibă cel puţin 16 ani la intrare şi să trâcă
un examen de admisiune, coprinqând: limba francesă. și flamandă, engleză și germană, aritmetica până la proporțiuni,
algebra până la ecuaţiunile de gradul I cu 2 necunoscute,
genmetria trei cărţi, plus formulele suprafețelor și ale volumelor, desemn liniar și desema cu mâna liberă (ă main levâe),
geografia generală și geografia Belgiei. ținerea registrelor În
partidă simplă şi dublă. Aceste duo din urmă materii sint
pentru candidaţii ce se destină secției comerciale.

Sint şâpte secţiuni: 1) secţiunea fesătorici,-cu patru ani de
studiii, cu plată anuală de 200 franci;

2) secţiunea torsuluă,

cu trei ani de studiii, cu plată anuală de 200 franci; 3) secţiunea vopsirii stofelor, cu patru ani de studii, cu plată de

200 franci pe an; 4) secțiunea desemnului pentru ţesut, cu

i

—
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patru ant de studiă, cu plată de 50 franci pe an;5) secţiunea
industriilor chimice, cu trei an! de studii, cu 50 franci pe an;
6) secţiunea industriei mecanice, cu trei ani de studii, cu
100 franci pe an; 7) 'secţiunea comercială, cu duoi an! de
. studii, cu minerval de 50 francă pe an).

O parte din cursuri se fac în limba flamandă; ; "o parte
fac în franţuzesce..
Localul este fârte frumos şi mare. E luminat

cu

sa

electrici-

tate. Are săli mari; are laboratorii, colecţiuni și o bibliotecă.
cu scrieri de specialitate, pe cari elevi! le pot consulta; luând o:
cartă de intrare.
Se primesc în şcâlă elevi regulaţi, cari trebue să urmeze

- tâte cursurile unei secţiuni, și elevi liberi cari se înscriă nu„mal pentru unele cursuri. Aceștia plătesc o taxă de 15 franci
pentru fie-care curs.

”

Asiduitatea școlarilor se încuragiază prin premii, cari constaii din cărţi, medalii, aparate sciinţifice.
„_ Poporaţiunea şcolară este destul de numerâsă. In 1888—89
a fost de 1.501; în 1889—90 de'1.543;

în 1896 de 918.

Budgetul șceslei pentru anul 1890 a fost de 59.089,85 francl.
Cheltuelile se împart ast-fel:
"Personalul . . .
e
41.443—
- Colecţiuni

[ae

Incălgit și luminat.

e

1.825

. . . . .

ete

1.530

Premil, ..
cs
“Biblioteca ."... . .
Mobilier. . ..

e

4.000
e
1.180
„500

Cumpărarea unui motor” cu gaz.
Cheltueli diverse.

.

.

.

.

.

4.011

—

—.
—
—
—
85

.

1.000
59.089 35
Aceste cheltueli s'aii acoperit prin următârele venituri:

Subvenţiunea Comunei . . . .17.3925 59

la cari: s'a

n
Statului . . . , 34651 20
2
* Provinciei
, . . 3.000 —
adaus „un excedent din anul. trecut cu. care s'a

“ completat totalul.

. Pentru anul 1896 s'a dat:

.

Subvenţia Statului.
» .

n

Provinciei,

Comunei.

Diverse venituri.

————

1) Acestă impirțire este dupe

e

|

. . , . .:. 33.367:
.

.'.
...

.

.

,.
.

.

.

.

4.500

. .16.083
,

. .

5.000

59.550!
ultimul, program

pentru

1901—1902,

2

—
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; Absolvenţii acestei şcoli își găsesc locuri bune în diferitele intreprinderi industriale din localitate şi din alte orașe ale
Belgiei. nUnii din ei—gice un autor care a studiat special istoricul şi situaţia acestei școli—s'aui stabilit ca şefi de ateliere
de construcțiune, întreprindători de lucrări, etc., şi aă sciut
să dea o nouă impulsiune diferitelor ramuri de industrie. Mulţi,
în urma studiilor speciale făcute în şcâlă, ai introdus industrii până atunci necunoscute în Gand, ma! ales fabrici de pro„duse chimice, de lucrarea cauciucului și a gutapercei, etc. Alţii,
. în posiţiuni mal modeste, aduc servicii însemnate, căci a devenit o excepție cu totul rară un maestru sati ajutor străine.
Şcsla din Gand este fârte veche. Ea a fost creată în 1828
şi a suferit diferite modificări în 1833,

35, 36, 52,

56,

până

când în 1860 a fost recunoscută de guvern şi subvenţionată.:
Acesta ne arată cu câtă perseverenţă s'a urmărit ideea. 'Ea a
corespuns de alt-fel unei necesităţi locale.
z

Şc6la industrială din Bruxelles este instalată în etagiul de
sus al unui vastedificiii, care portă numele de » Palais du Midis.
Aci sînt o sumă de săli de cursuri,

laboratorii,

bibliotecă și

colecţiuni.

Ea are următârele secţiuni, cari dati dreptul la următorele
certificate :

1) Certificat general al inveţărmatulul industrial: patru
ani de studii: aritmetica și algebra, geometria plană, desemnul cu mâna liberă ;— geometria în spaţii, geometria descriptivă, fisica, desemnul, igiena 5—— mecanica, chimia elementară,
comptabilitatea elementară, economia industrială; —maşinele
cu vapori, chimia industrială.

2) Certificat de mecanic-desemnator şi de Lucrător-mecanic: patru ani de studiii:aritmetica și algebra, geometria plană,
desemnul mașinelor, — geometria în spaţiti, geometria descrip-

tivă, fisica, desemnul mașinelor, igiena ; —mecanica, comptabilitatea elementară, economia industrială, desemnul maşinelor;—
mașinele cu vapori, desemnul mașinelor,
3) Certificat de chimist:

trei ani de studiă :

fisica,

chimia

“generală, igiena; — chimia industrială, operaţiuni de laboratoriă, economia industrială ; — chimia industrială, lucrări de

laboratorii și analise.
4) Certificat de electri ician : duoiani

igiena ; — electricitatea și practică de

de studiu: fisica, chimia,

laboratoriti,

economia

industrială.
5) Certificat de comptabil: un an de studii : comptahilitate,

—
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sciințele comerciale, geografia comercială, igiena, economia
industrială.
6) Certificat de supraveghetor de clădiri : patru ani de studiă : desemn cu mâna liberă, igiena ; —desemnul clădirilor, eco-

nomia industrială;—desemnul, construcțiile civile;— desemnul,
construcţiile civile.

Tote cursurile se ţin sâra sai Duminica de diminăţă, de la

1 Octombre până la 1 April.
La începutul fie-cărui an direcţiunea publică un prospect,

în care se arată cursurile ce se fac, certificatele ce se pot do-

bândi și taxele ce trebuesc plătite.
" Reproduc primul paragraf din prospectul pe 1901—1902:

„Învăţământul ce se dă la șcâla industrială din Bruxelles co” aprinde : aritmetica şi elemente de algebră; geometria cu pri-

avire la aplicaţiile industriale, ridicări topografice și nivelment;

„geometria descriptivă cu privire la aplicaţiile sale la perspec-

ntivă,la tăierea pietrelor și la zidărie; desemnul liniar aplicat la
»industrie şi la construcţiunile civile; elemente de construcţiune,
»cunoscința diferitelor materialuri și noțiuni despre resistența alor; fisica elementară cu desvoltări privitâre Ia aplicaţiunile
” »industriale ale acestei sciințe și mai ales aplicaţiunile electri- scităţii, cari formeză obiectul unui curs special; mecanica elementară: forțe, motori, transmiţători și receptori, noţiuni
„despre resistenţa materialelor întrebuințate în construcţia ma-

aşinelor; studii amănunţit despre generatori şi despre motorii
*cu vapori, cu apă şi cu gaz; chimia elementară și principalele ex
„aplicaţiuni industriale ; noțiuni generale de economie și de
„legislaţiune industrială ; comptabilitatea și noţiuni de drept
„ia raport cu ea ; noțiuni elementare de igienă, din punct

de

„vedere industrial ; fotografia și aplicarea acestei sciinţe la re„producţiunile industriale. Invăţămintul va pute coprinde și
„conferinţe experimentale«.

Se primesc în acestă șcâlă tineri de cel puţin 14 ani, carisciă
să citescă și să scrie și cunosc cele patru operațiuni aritmetice.
Toţi sint supuși unui examen de intrare,
Aceştia sint școlarii regulaţi, cară lucrâză ca să capete un
certificat. Sint și elevi liberi, cari sînt primiţi la lecţiuni, dar
nu pot căpăta certificate,
,
Inscrierea se plătesce cu 5 fr. Afară de acâsta, mal sînt
taxe anuale cari variază dupe felul secțiunilor . și dupe numărul materiilor de învăţămînt. In genere, pentru cursurile unui
an se plătesce 70 fr., la cari se adaogă încă o sumă, dupe sec-

țiune,

Cea mal ridicată este

cea de mecanic-desemnator

60 fr. pe an; cea mai eftină a comptabililor, 18 fr.

cu

—
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Toţi elevi! cari urmeză la cursuri ce ai trebuinţe de aparate, daii o garanţie de 25 fr. pentru repararea eventuală în
cas de'stricăciune.

- Dacă se cer taxe, se daii și premii în bani și in obiecte.pentru cei silitori; se dai chiar burse de către comună.
Se permite și urinarea unui singur curs, plătindu-se dupe
numărul lecţiilor (30 bani de lecţie).
|
câla acesta dateză din 1869. Ea s'a instalat în localul âc- tual în 1886.
Până în 1888 nu libera de câtcertificate de îaveţămint general, de atunci libereză și certificate speciale şi socot că acest
lucru este unul din elementele-i de succes.
Conducerea șcâlei e dată unei comisiuni, compusă din șâpte

membri : trei numiţi de guvern și patru de consiliul comunal.
Corpul didactic se compune din 15 profesori.
”
In 1396 aii urmat 523 elevi, (din cari 6 fete) pe cari e in-.
teresant să-l clasificăm dupe ocupațiune :.
9221 lucrători; :
117 funcţionari comerciali; -

91 tineri fără profesiune ;
82 școlari.
Acâsta arată că aci vin mai mult 6meni formaţi, cari. aă -ocupaţia lor, dar doresc să se perfecţioneze, să devie mai apți
" în* lucrarea lor, dupe cum am anuațat scopul acestor şcoli

industriale.

-

a “ZVoii mat vorbi în deosebi și de şcâla de la Frameries, pentru că mi S'a dat raportul direcţiunii pe anul școlar expirat. Din acest raport se vede că șcâla e pusă sub privegherea
unei comisiuni presidate de primar și compuse din duoi delegaţi ai guvernului, duoi ai provinciei şi duoi ai comunel. Ea
este diriguită de un institutor comunal și are 9 profesori.
Retribuţiunea personalului este de 5.850 fr. anual. Budgetul total e de 9.000 fe. Statul și provincia contribuesc cu 63%/,.
„Sint trei ant de studiă : unul preparatoriii şi duoi de specia'litate. Specialităţile sint : exploatarea minelor, mecanica,

- strucţiunea, comptabilitatea.

con-

”

„Pe lângă lecţiunile regulate din timpul septămânei, se fac și
Jecţiuni de Duminică,

.

Cursurile încep în prima Duminică din Octombre şi merg
până la finele lui Julie..
Înscrierea în șcâlă se plătesce cu? fr. de către locuitorii din

—
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Frameries şi cu 4 de către cel din alte localităţi. Suma ce
se adună se imparte ca recompensă elevilor silitori.
: In anul trecut şcolar S'aii. înscris 286 elevi, unii ca să-și
urmeze cursurile de Duminică numai, alţii numai pe cele de
peste săptămână, cel mai mulţi pentru amânduoă categoriile
Dupe profesiuni, cei mal mulţi sint lucrători.”

20 Școli zise St. Luc
Sint în Belgia cinci şcoli 1) cari pârtă acest nume. “Ele siat
instituţiuni particulare sati libere, conduse de comunități Teligi6se catolice,

”

-

Prima șcâlă de acest fel s'a înfiinţat în 1862: în oraşul Gand
de către o societate călugărescă „St.-Vincent de Paul. Ea
consta atunci numai dinte?o clasă de desemn în care, lucraii

vre o 60 de tineri săraci. Deatunci s'a desvoltat mult şi, dupe
ce a căpătat în 1888 ajutorul guvernului, a ajuns să aibă un

mare număr de școlari , ast-fel în 1896 — după raportul ofi„cial — aflăm 620.
Iată cum
tuţiuni :

se arată de către

Minister scopul

acestei

insti-

"Ea are în particular scopul să formeze buni lucrători, adică
20 elită, cari să nu fie sclavii mașinei, ca obicinuiţii lucrători
„industriali, şi dotați cu aptitudini personale, ca să-i înalțe
nin ochii lor proprii și în ochii celor-alți. Pentru acest scop.
nşcola se adreseză tinerilor debutanţi în tote profesiunile legate
„cu arta; îl formeză, îi conduce, îl instruesce și-i ţine într' un
„medii în care se găsesce spirit de ordine și sentimente înalte.

»Tinărul ast-fel preparat se pasionăză de lucrul săi și se con„duce În cariera sa cu cunoscințele cari îi permit să privescă
aviitorul cu încrederea. .
Obiectul principal al învăţăturii din acestă 'școlă este de-:
semnul ; sint apol câte-va cursuri teoretice necesare diferitelor
specialităţi la cari se aplică elevii.

Aceste specialităţi sînt : architectura, decoraţiunea
namentele, arta industrială. La
preparatorie.

aceste se adaugă

şi or-

o secţiune

Cursurile țin şepte ani, de la 14 Octombre până la Pasci și
de la 1 Maii până la 1 August. Lecţiile se fac numai săra
între 6—8 sau între 7—9.
1) Dupe lista din anul trecut, în oraşele: Gand,
Jean, Bruxelles (Skaerbeek) şi Tournai. ,
3

Lige,

Molenbeek- St.

—
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Pentru lucrătorii cart nu pot. veni în cursul s&ptămânei
sînt lecţii Duminica diminâța ?).
Studiile se fac în mod

simplu,

avându-se

tot-d'a-una

în

vedere partea utilitară.
Cursurile sînt gratuite;

dar se percepe 5 lei pe an de la

tinerii din oraș și 10 lel de la străini pentru întreținerea
colecțiunilor.
SR
|
“Sint admiși în șcâlă tineri de 13 ani cel puţin și absolvenți
al învăţământului primar.
|
In același mod sînt organisate și cele-alte şcoli din acestă
categorie2); numai că unele aii mai puţine secţiuni, or întru

cât-va diferite. De asemenea taxa diferă de la o șcâlă la alta.
Interesant de notat este că foştii elevi ai acestor școli ai.
deschis ateliere, în cari acum

merg de

fac practică

elevi! ac-

tuali. Ast-fel la Liâge erai până în 1896 patru ateliere.
3% Şcole profesionale
Şedlele profesionale
ai de scop să dea o profesiune şi au
"caracter mai mult practic.

„Am

visitat 6 şcoli de acest fel din Bruxelles și una din

Gand.

Pi

!

1) Şodla de ceasornicărie, electricitate şi mecanică elementară din Bruxelles (petite mâcanique) este șcâlă liberă
subvenţionată de Stat, de provincie și de comună. Ea are de
scop să dea tinerilor mijlâcele de a-şi căpăta cunoscinţele teoretice și practice necesare pentru aceste ramuri.
.
Sint patru ani de studii. Anul începe la 1 Septembre și se
sferșesce la 31 Iulie.
Inv&ţămintul

coprinde

cursuri

practice

(lucrări necesare

ork-cărei ramuri ale mecanicel de precisiune; studiul mașinilor de lucru [loutillage]; fabricaţiunea completă a orologiului, a pendule! și a regulatorului; fabricarea ceasârnicelor;
1) Iată lista obiectelor de studiii : desemnul elementar ; teoria proiecțiunilor și perspectiva; desemnul

profesional; algebra; reometria; trigonome-

tria; arpentagiul; teehnologia construcțiilor; resistența materialelor; elementele construcţiunel ; istoria architecturet şi a artelor legate cu densa;
archeologia ; estetica ; simbolismul; iconografia ; legislaţiunea construc=
țiunilor; încălgitul; ventilațiunea și igiena construcțiunilor ; economia
socială ; modelagiul; sculptura; lucrările în lemn, în pistră şi în metal; *
pictura decoratită ; pictura pe sticlă ; lucrările grafice pentru miniatură;
gravura ; broderia ; lucrarea aurului ; lucrarea smalțulul ; ferăria.
„. 2) Din acâstă categorie de şcoli! n'am visitat nici una. Am utilisat datele ce mi s'aii pus Ia disposiţie din Ministerul Industriel.

—
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repararea și regularea pieselor la tâte temperaturile ; instalațiunea orologiilor electrice, chronometria, telegrafia, telefonia;
semnale electrice; fabricaţiunea instrumentelor de precisiune;
fabricaţiunea aparatelor de demonstraţie . destinate pentru

muzăul șcâlei) și cursuri teoretice (matematice ; noţiuni de
fisică, de chimie, de

cosmografie

Şi

de

mecanică;

desemnul.

„liniar şi mecanic; elemente de comptabilitate ; limba francesă;
economia industrială)
In șcâlă se primesc tineri în vârstă de. cel puţin 14 ani cu
instrucția primară. Toţi candidaţi! sunt supuși unui examen
de admitere.

Taxa școlară este de 250

franci pe an, plătibilă în patru

rate trimestriale.
In momentul intrărei elevului în șc6lă, părinții sau tutorele

semneză un contract prin care se lâgă a respecta tâte regulele
Şe6lei. Ei sunt răspungători de stricăciunile ce ar face tinărul.
Dupe primele trei luni, comisiunea administrativă a şedlei
pâte să elimineze pe un elev care se constată că nu are aptitudinile necesare pentru profesiune.
Şcâla este condusă de o comisiune de

nouă

membri:

cinci

numiţi de guvern, unul de comună, unul de provincie și duoi
de sindicatul ceasornicarilor.

Membrii sindicatului ati dreptul să visiteze șcâla ori când
şi să atragă atenţiunea comisiunei asupra îmbunătăţirilor ce
ar fi de introdus.
“Comisiunea administrativă numesce pe director și perso- nalul didactic, fixeză salariile,

stabilesce

metodele de

învăţă-

ment. La începutul fie-cărui an comunică aceste date Ministerului industriei. La finele fiecărui an ea face un raport
despre mersul șeolei către tâte autoritățile cari dai subsidii.
Şedla e fondată în 1887,

dupe iniţiativa luată ded Societatea

ceasornicarilor, In 4891 a început a fi subvenţionată de gu- . - |
vern.
Anval, Statul dă 5.000 de lei; comuna 1. 500 (şi localul);
provincia 1.400.
Budgetul cheltuelilor ajunge la suma de 12, 000 lei personal
și 3, 000 pentra material,
Sunt patru profesori, dintre cari unul este director,

2) Şc6la profesională de tipografie a fost întemeiată de
asociaţiunea

tipografilor

din

Bruxelles

în

1888,

Ea are de

—4 —
scop a forma lucrători capabili, cu cunoscința aprofundată a
- meseriei lor,
SR
e
Cursurile sunt teoretice și practice și se fac în timp de
cinci anj, sera de la 8 ore,

|

Prin excepţiune, învăţătura se dă în mod

roaterialul chiar este pus
elevilor.
n

,

absolut gratuit Şi

în mod gratuit la disposițiunea
aa

“Şe6la este condusă de o comisiune administrativă, compusă
din 12 membri, aleşi parte dintre patroni, parte dintre lucrători, membri al asociaţiunel.

e

Aci se primesc tineri de 144 ani cel “puţin, sciind să citescă,
să scrie şi să socotâscă,

.

a

|

Cursurile ţin de la 1 Septembre până la 30 Iunie.
„_ Pe lângă cunoscinţele technice, li se predă și gramatica
” francesă.
. Dintr”un an într'altul.se

trece în

sferșit este un examen general,
de capacitate.

basa

unui examen. La

care dă dreptul la un brevet
Da

5

Budgetul acestei școli a fost pentru 1895—-1896 cam 7.600
franci, Acestă sumă se acoperă de Stat, comună, provincie și
din cotisațiunile membrilor societăţei tipografice. „__9) Şeâla de giuvaergii a fost înființată în 1895 de către
“Camera sindicală a lucrătorilor giuvaergii din Bruxelles,
avend de scop a forma lucrători buni și cu gust cultivat.
Elevii trebue să fie de 14 ant, să fi absolvit cursul primar;

el studiază cu deosebire desemnul artistic, pe care se basâză
tot meșteșugul lor. .
Aa
”

Intrarea în șclă se plătesce cu o taxă de 5 franci.

„ Gheltuelile școlei se ridică la 3.500 franci, acoperiţi în
același mod ca și pentru cele-alte școli profesionale.
_4) Șcdla de tapiţeri se datoresce cu totul iniţiativei private:
şi dateză din 1894,
“Anul școlar, ţine de la 15 Septembre până la 15 Maiă. |
Sunt trei ani de studii, în cari se învaţă: tapiţeria, gar-

nitura și diferite sciințe necesare profesiunel. Cursurile se face
sera,

- Se primesc tineri între.14 şi 20 de ani cu șcâla primară terminată; la. intrare plătesc 10 franci. Frecuentarea e gratuită, dar elevii trebue să-și aducă tâte uneltele ne-

cesare.

Inveţământul

este „teoretic și practic. El coprinde diferite:

cursuri necesare profesiunei: limba francesă și flamandă, arit-

metica, geometria, noţiuni de istorie cu privire la mobilier şi

Ă

draperii, geografie,

comptabilitate;

nitura 2).

apoi tapiţeria t) și gar- .

Cheltuelile școlek s'aii ridicat de la 2.532 fr. la 6.600 în 1896—1897.
Elevii fac visite prin musee, prin palate, prin exposiţiuni,

pretutindeni pe unde pot căpăta noţiuni pentru arta lor.

|

5) Şcola de croitorie s'a deschis, dupe pregătiri de câţi-va

any, în 1850.
„ Aci se primesc băeţi de 14 ani, cu studiile primare termi-minate. EI plătesc o taxă de intrare 'de 50 fr. și 12 fe. pe an.
„Dacă, 'dupe primul aa de

incercare,

se

constată

că

un

elev

Dupe cât-va timp, elevii primesc o mică răsplată săptămânală, dacă sunt sârguitori: 1 fr. în onul], 2 fr. în al Il-lea

3 fr. în al III-lea; și 4 în al IV-lea. Acești bani se depun la Casa

„de economie și se dati școlarului la sferșitul învățăturei sale.
Budgetul e cam 12.000 fe. pe an — pentru 27 de elevi. |

Cursurile se fac intre 7—12 și 41/,.—7.

.

ş

EI

Șcâla profesională din Gand a fost întemeiată în.1887

de către Comună. Ea are de scop să formeze lucrători instruiți
și mal ales destoinici în partea practică a specialităței lor. |

„Se primesc absolvenți al şcolilor primare, şi la intrare pă-

rinții subscri o ohligaţiune de a plăti o sumă, dacă copiii lor
ar părăsi şc6la inainte de trei ani; dacă însă elevii merg până

la finele cursului, atunci învățământul
este absolut gratuit. Aci sunt duoă ramuri de lucrări: lucrarea lemnului şi a
ferului.

„* Învățătorul

a

pune pe

elev să desemneze

lucrarea pe care

1) Cursul de tapiţerie se face în iref ant: proveniența, valSrea și întreținerea uneltelor ; materiile prime ; saltele, perne, perniţe ; cusături
diverse ; studiul tapetelor și aplicarea hârtiet pictate pe păreţi; lâna şi

părul, spălarea şi conservarea ; aşegarea storurilor ;—storuri şi persiene ;

„ perdele, aşegarea lor; covâre; drapagiul stofelor;— lucrări de întreg; decoraţiunea, aşegarea covdrelor; perdele și draperii ; istoria artel tapiserieY; ete,

Ă

3) Cursul de garnitură se face tot în trel dnt: descrierea, proveniența,
întrebuințarea şi întreținerea uneltelor; materiile prime ; resorturile ;
aşedarea resorturilor la mobile; —punerea pânzei; câserea pânzet pe resorturi; aşedarea părului; prinderea săculețelor de lână (bourrelets); —
croiala stofei ; acoperirea mobilei ; mobile capitonate ; diferite stiluri, ete,

.

p'are aptitudinile necesare, el este eliminat din șceslă.
Sunt patru ani de studiă: cusutul; — studiul separat al
părților vestmintelor; — incheierea ; — perfecționare.

—
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are s'o execute şi trece de la lucrări şimple la lucrări din ce
în ce mal complicate.
”
Pe lângă lucrul manual, li se dă elevilor să citâscă serierl

„ instructive, mal ales privitâre la profesiunea lor; li se arată
val6rea instrumentelor de lucru, li se face cunoscut modul

cum să socotescă

valdrea lucrărilor executate,

dupe

preţul

materiei prime, al orelor de lucru și al altor impregiurări cari

„determină acestă val6re.
i
.
Dupe ce a terminat șcâla, tînărul se găsesce pregătit pentru

a intra ca lucrător la stolerie, la dulgherie, la strungărie, la aba-

noserie saii la lăcătușerie, la ferărie, la construcția mașinelor,
Șcâla este supraveghiată de către un comitet de industriași
şi de patroni. Di
În localul actual sunt cinci ateliere,

o sală a mașinei, duo

„ Clase de studii și o clasă de desemn.

-

Intregul mecanism al șcâlei e pus in mișcare printr'un mo-

tor cu vapori, pe care-l conduc pe rând elevii. -

Budgetul șcâlei este 27.310 fr.

,

Şe6la ia parte cu lucrările ei la diferite exposiţiuni industriale şi la finele fie-cărui an şcolar se impart recompense

elevilor silitori.

-

.

Fie care absolvent primesce, la eșirea din Școlă, un număr

de unelte fabricate în şcâlă, număr ce variază dupe silința ce

a depus în cursul învăţăturei.

E

Importante între școlele profesionale sunt ședlele de pescărie, dintre cari am visitat pe cea de la Ostende.
.

Ea este prima șcâlă de acest fel, fundată în 1888, şi a dat nascere altor duo institute similare: la Blankenberghe Şi la
Nieuport.
|
DI
"Șcdla acâsta iși propune ca, printr'un învățământ teoretic,
„combinat cu lecţii practice și cu exerciţii corporale, să formeze o
„generaţiune de marinari de elită, cunoscându-și meseria în
„fond și practicând-o cu inteligență ; ea vrea să distrugă rutina

„şi falsele prejudecăţi și să le înlocuescă cu date sciinţifice si»gure; ea caută, în fine, să sădâscă în sufletele tinerilor pescari

nidei de ordine, de morală și de economie“. (Raportul oficial),

Școla este întemeiată de abatele Pype și ajutată
venţie de către comună și de către Stat.

cu o sub-

Sunt șâse profesori. Cursurile ţin trei ani și se preda gra-

tuit, trei ore diminâța şi tre! dupe amiadi.
E
Materiile de învățământ sunt: morala, limba maternă (fla-

—
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manda), aritmetica, scrierea, geografia, principalele fapte istorice, gimnastica și inotarea, desemnul pânzelor, cântul, navi-

gațiunea 1), conducerea

șalupei, întreținerea şi conducerea

mașinei cu vapori..
Am cercetat cu de-amănuntul acestă șcâlă.

Ea se compune din duoă mari corpuri

.

de clădiri: corpul

din faţă coprinde cancelaria, o instalaţie de maşină cu vapori
care pune în mișcare diferitele -mașini cari se află în mai

“multe săli, unde se lucreză pescele. Intr'una se frige pescele,

în alta se afumă cu aer cald, în alta cu aer rece, în alta se
pregătesc cutiile pentru conservarea pescelui. Tot aci sa află
Și o frumâsă ghețărie pentru păstrarea pescelui.
Aci se studiază diferite preparaţiuni de conservare. Pescii așa
“gătiţi se aștgă în cutii şi se păstreză un an pentru observaţie;
atunci se desfac cutiile și se vede starea pescelui.
Tot în acest corp se află un cabinet de chimie în care se
fac cercetări de bacteriologie aplicate la pesci.
Corpul de clădire din fandul curţei are duoă săli mari: una

pentru cursul de pescărie, alta servind ca mussă

zoologic. E

plină de interes visitarea acestui musăă, căci aci se găsesce,
pe lângă harte şi diferite obiecte necesare pescarului, o colec-

ţie bogată de produse vexzetale și animale ale mărei Nordului
adunate de elevi în excursiile lor pentru studii.
In curte se află o corabie pentru a se învăța în mod practic
mecanismul pânzelor.

In cele duot laboratorii ale şc6lei se fac interesante cercetări asupra unor cestiuni cari interes&ză sciiața teoretică: se
urmăresce vi&ţa micilor animale cari distrug lemnul; se studiază hrana pescilor; se studiază uleiul de pesce.
Şcâla are un vapor pentru pescuit. Dupe terminarea șc6lei,
elevii se imbarcă și pornesc îndată să aplice cunoscinţele lor,
servind câte

ș6se luni ia
i cele

trei

crător (homme), matroz (matelot).

grade:

elev

(mousse),
-

lu-

.

NOTÂ.—lată
lista completă a diferitelor şe5le profesionale ce aă funeționat în cursul anului şcolar trecut în Belgia : frizeria (Anvers, Bruxelles),
giuvaergia și lucrarea pietrăriilor (Anvers, Bruxelles), desemnul profesional (Anthisnss), lucrarea lemnului (Ath, Nirelles), tapiserie (Bruxelles,
Gană), lucrarea marmorel (Ath), plumbul (plomberie) (Bruxelles), pescă-

ria

(Ostende,

Blankenberghe),

desemnul

industrial (Br6e),.

tipografie

1) E un curs f6rte szrios, care coprinde: studiul mira! Nordului în cele mal mici detalii cari privesca pe pescar, citirea hărților marine, îngrijirile în cas de accidente, etc.

—
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(Bruxelles), legătorie de cărțişi poleitorie (Bruxelles), croitorie (Bruxelles
Licge), ceasornicărie (Bruxelles), pictură. (Bruxelles), țesătorie şi vopsirea
stofelor (Courtrai, Renaix, Zele), armurărie (Liege, Isaudre), cu
' ma!

multe meseril la : Lige,
total 35 de şcâle,

Louvain,

40 Cursuri

Manaze,: Namur,: Oostachker,

etc.; în
.

profesionale -

„Sub acest nume se înţeleg diferite cursuri libere pe cari le
urmeză de obiceiii adulţii, cari ai trecut prin școli, cari ai
un titlu, ai mai adesea diploma unei școli profesionale, dar doresc să se perfecţioneze într'o anume specialitate.
Nu am avut ocasiune să asist la nici un curs de acest fel.

Cele mai multe, dupe lista ce mi-am procurat de la Ministerul industriej, sunt privitârela invăţământul comercial sati la
al limbilor străine; puţine sunt de natură industrială 9,
Aceste cursuri publice şi gratuite sunt vechi în Belgia. Se

citeză unele cursuri din 1826. Este interesant a notă că dintr'o
asemenea instituție și-a luat .nascere universitatea cea mal
veche din Bruxelles, așa numita „Universite libreu.

Astăgi ele sunt organisate și conduse sati de vre-un sindicat
de patroni, sai de vre-o societate-de funcţionari, de vre-un

club saii de comună.

Guvernul le ajută și el cu mici subven= -

țiuni și are dreptul să le controleze

Lecţiunile se fac de obiceiti în gilele de lucru sera sai Duminica dimintţa.
“Voiii lua ca tip cursurile înfiinţate de un sindicat neguțăto„Tesc din Anvers, Se predă limba engleză și cea germană, operaţiuni și corespondență comercială, comptabilitatea, drept
comercial și economie politică, stenografie, limba francesă Şi
cea flamandă, caligrafia, etc.

„Instituţia acâsta a eșit din nevoia de a se pregăti func-

ționari comerciali destoinici, căci în Anvers cea mai mare
parte din tineri se destină ccmerciului, însă unii fac Studii în

1) In lista oficială sunt duoă categorii de cursuri profesionale:
a] cursuri sciințifice şi comerciale: pentru înv&țarea limbilor străine
şi a comerciului (ducă la Anvers, unu la Bruges, duoă la Bruxelles, unu
la Courtrai, unu la Gand, duoă la Liege, uriu la Namur, unu la Verviers);!

peniru învățarea numa! a limbilor străine (Charleroi, Dinant, Gand,
Huy), pentru învăţarea stenografiei, dactilcgrafiel, etc., (ducă la Bruxelles);

b] cursuri profesionale propriii dise : pictură, desemn profesional sa
industrial (Anvers, Audenarde, Herre, Meirelbeke, Crugshauthem, Mon=

teante, Waterloo) ; cismărie şi croitorie (Anvers, Louvain); mecanică şi
electricitate (Borsbeke) ; țesttorie (Rumbeke, St. Nicolas); împletirea cosurilor de nuele (Tamise).
”

z
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gimnasii și n'a preparaţie suficientă profesională, iar alții ies -

din șeâla comercială

fără să cunâscă

destul de bine limbile

străine.

„Din acestă pricină, gice raportul ?Ministerului adresat Ca"*merej, tinerii întâmpină mari dificultăți în biurourile comersciale și lipsa de cunoscințe suficiente îl împedică de a înainta;
„dar neajunsul cel mai grav este că se deschide străinilor
»iotrarea în casele cele mari de. comerciii, căci aceştia ai
„adesea o instrucţie superidră tinerilor „belgieni în limbile

„străine şi în comptabilitate.
nUn alt neajuns

este

că tinerii

belgieni

sunt adesea în

„ximposibilitate de a merge să caute posiţiuni bune în străinăstate, unde

ar

ave, pote, putinţa

să-şi creeze un viitor stră-

nlucit și să dea locuri de desfacere comerciului nostru .....a4),
Intreprinderea sindicatului a găsit răsunet în public, fiind-că
a răspuns unei necesităţi reale, și ast-fel vedem că în 1895—96
aii fost 224 de auditori.

Voii mal pomeni o instituţie similară
poliglot, unde se învață

limbile

comerciii, — care a început în 1868
cu „inveţămnent

din Liege: Cercul

străine și câte-va cursuri de -

«mutual. Originea

șia fost până la 1880

ei stă

într'o

asociaţie

de

Olandezi și Belgieni, cari voiaii să înveţe unii limba francesă,
alţi! limba neerlandeză.
ST
50 Ateliere

de ucenici

» Atelierele de ucenici —dice raportul ministerial —r&spund
„unei nevoi sociale; contribue la progresul industriei; fac să
„pătrundă deprinderi de ordine şi de

muncă în clasa munci-

-

storilor, dându-i un învățământ industrial, moral și literar, în

„raport cu trebuințele lore 2).
Aceste ateliere ati de obiect principal țes&turi de. pănzaturi

și de stofe; — sati lucrarea pietrei.
-" Pentru diferitele feluri de ţesttorii sunt 36 de ateliere 3),
Iată

cele

mai

răspândite genuri "de: lucrări: facerea pânzei

1) Raport „mona 1897, pag. 102,
)

Rapport, pag. 57.

3) In urmiătârele centre ai funcţionat anul trecut: Aerseele, Aertrycke (2), Ardoye, Deerlyk, Lendelede, Meulebeke, Oostnieuwkerke,
Passchendaele,

Pitthen,

Huddervoorde,

Ruysselede (2),

Thielt, Waere-

ghem (2), West Roosebeke, YVingere, Coolocamp, Dentergen, Moorslede,
Oostrosebeke, Rumbeke, Staden, Thourout, - Wacken; — Crenphautem,
„ Eenaeme,

Olsene,

Oordegem,

„ Rueselaere, Syngem. -

Ruşen,

Sinay,

Caleken,

VValstmunster,

.

—
de in și de câlți, pânză

de

30—

corturi,

pros6pe,

șervete,

canava,

moltâne, batiste, perdele, materie pentru. mobile, pânzărie:
damasată, flanele, etc,

/

|

In aceste ateliere elevii sunt plătiţi de la 30 bani pe di
până la 80 bani și chiar 1 franc. Aci, pe lângă teoria și:
practica ţesătoriei, se mal! învaţă în unele părţi și desemnul;
în multe se fac și lecţiuni de curs primar pentru ucenicii
„slabi pregătiţi sati analfabeți. In genere, numărul analfabeţilorla ei este restrins. Din 760 ucenici aflaţi în 1895—pentru
care-am datele statistice complete — în șcâlele acestea sunt.
numai 64 cari nu sciii de loc carte.
Dintre ateliere pentru lucrarea pietrei voiă vorbi în special
despre cele din Ecaussines-d'Enghien. al căror statut organic:

îl am în întreg publicat în Monitorul Oficial (1899).
Art. 1 gice: »In diferitele cariere din acestă localitate, dacă

S'ar putea în tote, se vor înfiinţa ateliere de ucenici pentru
„lucrarea pietrei

de

*provincieju,
Mai departe:

.
»Stăpânii

către comună

cu ajutorul Statuluiși al

de cariere cari vor dori să aibă.

„asemenea ateliere în exploataţiunile lor, se

„siunei administrative (compusă
„ai provinciei și ai Statului) și
„calurile necesarez.
Tâtă conducerea atelierelor e
trative, care numesce, personalul

vor adresa comi-

din representanți ai comunei,
vor. da, pe a lor socotălă, lo-în mâna comisiunei adminis-și studiază tâte. chestiunile

privitâre la prosperitatea și bunul mers al atelierelor.
Cursurile sunt date în atelier de un profesor, .care
să stea aci tâtă giua. |
|

trebue.

“

Numtrul școlarilor va fi cam de 20 într'un atelier. Frecuen:
tarea

este gratuită.

Ca

să

fie

admis,

elevul trebue să aibă.

cel puţin 12 ani, să scie citi și scrie și să cunâscă cele patru
operaţiuni ale aritmeticei.

N

Ucenicia ține trei ani şi la finele lor se liber&ză absolvenților silitori o diplomă de capacitate.
Munca elevilor se va

plăti lunar dupe

tariful

adoptat în

cariere. Se va opri din aceste salarii 20%, în anul 1, 10%/, în
anul II și 50/g în al III-lea, și din sumele acestea, împreună cu
donaţiunile eventuale, se vor cumpăra unelte pentru cei. mai
merituoși din elevi. *
|
|
Dupe ce a fost admis, fie-care ucenic primesce un libret,
În carese notâză gilele
pedepse, etc.
|

de

lucru,

salariul
.

primit,

observări,

Toţi proprietarii de cariere cari ati aderat la instituirea în-

-

—

vățământului

profesional

acestea se angagiază
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și ai iatemeiat la e! ateliere de

a nu lua lucrători

de cât. dintre diplo-

maţii atelierelor 4),
Primul atelier de acest fel s'a întemeiat în 1873.

"Pe

satunci — dice raportul Ministerului— nu se găseaii buni lu-

„crători, Atelierul avea de scop să pregătâscă pentru cariere
alucrători experimentați cari să nu mai fie mărginiţi, prin
„lipsa lor de pricepere, la lucrările grosolane, ci să fie capa-

„bilă a executa în bune condițiuni lucrările cele mat dificile.
„Pe dealtă parte, atelierul vola să scape pe ucenic de relele
- 2exemple şi de lecţiile primejdidse ale unor meşteri răi nă-__
arăviţi şi lipsiţi de instrucţie, cari căuta să facă pe copila
„produce cât mai mult într'un timp scurt, fără să se gândescă
sa-i da cunoscinţa completă a meseriei și vola să-i asigure
viitorule.
Acesta fiind scopul, se inţelege succesul cel mare ce ai

avut atelierele încă de la crearea lor, mai

ales “că inainte

„ucenicii trebuiaii să plătâscă pentru a fi primiţi la învăţătură,

-iar. acum li se dă învățătura cu totul gratuit, ba li se dă și un
salarii, care,

între anii 1890 şi 1896, a variat între 0,40 şi

0,83 bani pe qi. Unii elevi, din cei silitori, capătă daruri în
bani, cari li se depun la Casa de economie și la eșirea din atelier aii o mică sumă economisită.
IL. ȘCOLI PROFESIONALE
DE FETE
Până în 1865 nu exista pentru fete învățământ profesional
în Belgia, Se pare chiar că părinţii nici nu ar fi voit să-și
trămită copilele la asemenea școli. Cei mai cu dare de mână,
dupe cursul primar, le trămiteau la şcolele meâii ;.cei mal săraci le ţineau acasă.
”
Astăgi învățământul acesta se află într'o stare înfloritâre.

"Prejudiţiile au dispărut
-— constată raportul oficial — și în»v&ţământul profesional a făcut progrese însemuate, De alt„fel, el nu se mărginesce numai la învăţarea profesiunilor
„manuale, ci desvoltă și inteligenţa prin cursuri teoretice și
„contribue să facă din fete bune menagere, active și eco-

*nomes,
Ca și la băeţi, se deosibesc

cinci categorii de școli, — pe

1) In anul școlar trecut ai fost la Ecaussines- dW'Enghien 10 ateliere; la

Ecaussines-Lalaing 3 ateliere; la „Aywaille o șcâlă de” desemn industrial ;
la Sprimont o şcolă de desemn și 5 ateliere; la Namâdie şi la Quffet câte
o şcâlă de desemna.

—:39

cari le vom studia

=

de asernenea, începând de la: cele superidre

spre cele mai de jos.
40 Şcoli profesionale propriii ise
A funcționat in anul trecut 29 de școli.
Acestea coprind cursuri generale, predate diminăţa, şi curSuri speciale și lucrări în ateliere, dupe amiagă.
Durata studiilor este de 3—4—5 ani (nu esteo regulă uniformă pentru tote) și se primesc eleve de 12—13 ani, cari ati!

absolvit cursul primar,
Programa cursurilor generale” copriade

o repetiţie a mate-

riilor din clasele primare, cu desvoltări şi adause. .
- lată, de exemplu, programul şcâlei din Verviers, pe care: am visitat-o:
Aritmetica 2);

Geografia comercială 3) ;

1) Duoă la Anvers; duos la Bruxelles; una la Diest; una la Enghien;
una la Frameries; duoă la Gand; ducă la Grammont; trei la Ixellcs ; una
la Jodoigaz; una la Laeken; ducă la Liege; una la Louvain; una la Malines ; una la Molenbeek St. Jean; una la Mons; una la Nivelle ; una la St.
Gilles ; una la St. Josse-ten-Noode; una la Skaerbeek;

una la Ucele; una

la Verviers; una la Vilvord»,
>) Clasa I Exerciţii de calcul mental asupra operațiunilor fundamentale
”- aplicate la numere intregi, decimale şi fracțiuni. Procedeuri de calcul rapid.
Sistemul metric; probleme.—Divisibilitatea ; cel mal mare comun divisor
şi cel mat mie comun multiplu. — Fracţiunile ordinare. Operaţiuni prin

reducerea la unitate: regula de trai, interesul, schimb și comision, scompt,
asociaţie..

Clasa II. Revederea sistemului metric. Măsuri și monete străine,
mere coinplexe. —

Nu=

Probleme de amestecături şi aliagiuri. Interes simplu.

Metoda divisorilor ficși. Interes compus. Scompt. Scadeaţă. Proporţiuni.
Impărțiri proporționale.
„ Clasa III, Nuwmerose aplicaţiuni pentru rep-tirea materiei din clasele
precedente. Operaţiuni de bancă. ubligaţiuni și acţiuni. Operaţiuni de
bursă. Interese compuse. Ânuitiăţi. Renate viagere. Casa de economie și de
retragere. Comptuci curente.
3) Clasa 1. Belgia, Situaţiunea astronomică. Limite, Aspectul pământu-

” 1ut. Cursurile de apă. Clima. Producţiunile naturale. Industrie, Comerciii, .
Căi de comunicație.

Studiii amănunţit asupra

fie-cărei provincii,

aspect,

producţiuni, căi de comunicaţie, localităţi industriale şi comerciale, Geografia Europei,
- Clasa II, Europa. Geogealia specială a fie-cărel țări, aspect, producțiunt,
industrie,

comerciii, căi

de

comunicaţie, porturi

şi orașe

comerciale,

colonit.
Clasa IL. Asia. Geografia generală. Posesiunt europene. Geografia ținuturilor : China, Japonia, Indiile engleze. — Africa. Generalităţi. Egipt.

Al-

geria. Con 0. — Amarica. Generalităţi. Statele-Unite. Argentina, Chili.—
Oceania. Insule şi archipelaguri, Sondele. Australia, Noua- Zeelanda. Posesiuni europene,

i
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Sciinţe naturale 1);
Economia domestică și igiena 2);
Limba francesă 3); !
-

Limba germană %).
Cursurile speciale coprind

diferite profesiuni, cari

variază

de la o șcâlă Ia alta. Şc6la din Verviers are: croitorie, rufărie,

curs de desemn, pictură.

Ședla din Anvers are:

croitorie,

rufărie,

flori

artificiale,

mode, desemn industrial, bro jerii, pictură pe porcelană și pe

stofe,
Cam acestea sunt profesiunile ce se află mai la tâte şcolele,

„La altele se adaugă: fabricarea corsetelor 5), comereiul 6), ete.
Cele mai căutate din profesiuni sunt comerciul și croitoria;

vin apoi rufăria, ş. e. l.
Mai tote aceste şcoli profesionale

“
sunt formate din iniţia-

1) Clasa [. Fisica: Geavitaţiunea. Ilidrustatiea, —Anatomie : Noţiuni de

anatomie

și fiziologie, studit asupra corpului

omenesc. —

Botanica : Or

ganele plantelor şi funcțiunile ce indeplinesc.
!
Clasa I[, Fisica: Căldura. Lumina, Fenomene meteorologice.— Chimia:
nomenclatura chimică. Aerul și apa. Carbonul. Acid carbonic. Fenomene

de combustiune : clorul, sulful, fosforul, acidul azotic, cel sulfuric şi cel
clorhidric, potasa, soda, calea. — Zoologia : pastri, reptile, pesci, mo-

lusci, insecte, crustacei
- viermi,
,
mal folositre familii.

polipi şi protozoare. — Botanica:
ă

cele

Clasa III. Mincralogia.— Industril textile, metalurgice.— Pisica : Sunetul, magnetismul, electricitatea. — Botanica : Familii utile. Herbariă.
*) Clasa 1. Rolul femeil în conducerea unel gospodării. — Intreţinerea

casei; mobilierul. Incălţitul. Luminatul. Cumptvarea hainelor. Intreţi= nerea lor, Spălatul și călcatul, Seâterea petelor,
Clasa II. Alimentaţiunea. Val6rea nutritivă a principalelor alimente,
Preparațiunea lor și pistearea. Băuturi. —

Ţinerea socotelilor,.— Noţiuni

de educaţiune şi de bună purtare.
”
|
Clusu [II. Igiena în genere.— Igiena simţurilor, —4erul curat. Hrana.
Curiiţania. Exerciţiul. — Igiena locuinţei. — Igiena imbrăciininter, —
Igiena hraaet, — Farmacia cas2i, — Primele îngrijivl in cas de bâle;
3) Clasa 1. Lectură. Stil, gramatică,
Stil.

Clusa II. Lectură. Gramatica.

Clasa III. Analise literare de bucăţi alese, Notiţe biografice. Stilul comercial,
_
”
1) Clasa I.. Usctură. Scriere, Ducăţi uşăre, Memorisări şi pronunțare
Reguli gramaticale.
i
|
Clasa II. Citire cu voce tare. Memorisare. Noţiuni de gramaticii, Exer-

i

ciţii de redacţie.

Ciasa III. Litire şi explicare d= bucăţi, Vorbire.
Corespondenţă comercială,
NB. Cursul se face în limba germană.

Sintaxă. Redacţiune.
,
.
,

.

5) Bruxelles, Ecole Bischoffsheini ; Bruxelles, rue du Poingon.

8) Anvers ; Bruxelles, Ecole Bischofisheima ; Brusxeli:s, rue du Poinţon.

-

3
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tivă particulară:

unele de câte o singură persână,

vre-un comitet, duoă

trei de

altele de

câte o congregaţiune

religisă.

.

Puţine sunt întemeiate de comună. Guvernul le subvenţioneză
pe tâte şi le inspecteză.
Numai la vre-o cinci. șeole din tâte aceste profesionale elevele urmâză gratis; la cele mai multe se plătesce o taxă, cere

variază de la 24 de franci pe an până la 144 franci..
“Corpul didactic se compune dintr'o directâre,

din maestre

pentru profesiuni și din profesdre saii institutere pentru cursurile generale. Şcolele particulare: ai și un comitet de supra-

” veghere,.
i Personalul didactic e numit de comună, dupe recomandarea
comitetului, şi aprobat de guvern.

:

Budgetul lor variază dupe numărul profesiunilor şi dupe
| numărul claselor. Ast-fel unele cheltuesc 1) 48.940,29 franci,
(Anvers), sai 46.119,47

franci (Bruxelles), sati 39.900 franci

(Bruxelles), sati 23.000 franci (Mons); altele nu costă de cât
15.252 (Verviers), 18.300 (Gand), sai chiar 9.000 . (Ixelles), -

ori 6.292 (Schaerbeek), iar cele incepătore se mulțumesc chiar
cu 2.050 (Saint-Gilles).
La multe din aceste școli

se fac, în fie--ce an,

exposiţiuni

-

ale ohiectelor confecționate. La unele școli obiectele cele-mai
_ frumose se cumpără de șcslă și se reunesc într'un musti.
”.
Şedlele profesionale libersză diplome dupe o serie de exa-

creze costume caracteristice pentru diferite --epoce istorice, ln
unele școli lucrările se execută pentru păpuși » în altele se facrochii în mărime reală.
Diplomatele acestor școli iși găsesc lesne loc, fie caa maestre

în şcolele interidre
orașe.

de fete, fie în „diferite ateliere de. prin
.

20 Şcoli profesionale şi menagere
Sunt unele școli profesionale cari aii un învățământ general
mult mai redus — aprope o repetiţie a materiilor din clasele

primare, — ai și „cursuri de gospodărie.

Acestea se numesc

şcoli profesionale şi menagere.
In anul şcolar |trecut aă funeţionat 14 şcoli de acest fel 2),
1) Budgetul din 1896, “el mai r. cent ce am putut alla.
2). Braine Pâlleud,

Bruselles

- Hougaerde, La Loușiăre, Lierre,
beck.
-

(9),

Etterbeek,

Gosselies,

Hal,

Ileverle

Quiewain, St. Giles, St,
$ Frond, Schaer-

«

mexe, cari sunt forte seriose. Am asistat la un asemenea exa- men, la o secţiune de croitorie. Li s'a dat candidatelor să lu-

—
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Voi examina — dupe raportul cficial — organisarea uneia
din cele duot școli ce se află în Bruxelles (strada Terre-Neuve).

Se primesc eleve de 12——16 ani sai și de la 16 ani în sus;
însă acestea numai pentru cursurile profesionale.
„Sunt trei ani de studii,în cari se fac cursuri generale şi de
gospodărie obligatorii pentru tote elevele ce urmeză regulat,
şi apoi cursuri profesionale :: rufărie și confecțiuni, mode, flori
artificiale Și pene, comerciii, bucătăria.

Cursurile generale ati un caracter practic. Gospodăria constă
din: cârpitul “lidinelor şi al ciorapilor, spălatul și călcatul ru-

felor, întreținerea mobilierului. Fie-care lecţiune de economie
domestică este urmată de lucrări practice executate de
elevele împărțite în grupe de 8—-10 eleve:
Dupe amiadi se fac cursuri profesionale.

tote

Șeola se conduce de o directore și e pusă sub privegherea
unui comitet ales de societatea pentru

înveţământul

femeii,

care a şi intemeiat in 1888 școla acesta.
In același mod sunt organisate tâte șeslele din acestă categorie. Elevele plătesc o taxă, care

e în genere forte ridicată:

S0—100 de franci pe an.
Şc6lele se intreţin

prin

subvenţiile Statului,

ale Comunei

și ale provinciei. O asemenea instituţie costă cam 12.000 franci
pe ans Sunt unele cari se ridică până la 25, 000 franci.
„9% Şcoli menagere şi profesionale

"Ai funcţionat în anul trecut în Belgia patru 1) şcoli menagere şi profesionale, adică

școli

cu

un

învăţământ

general

forte redus, la care se adaugă câto-va cunoscinţe profesionale
Şi pregătirea pentru gospodăria casnică.

lată organisarea unei asemenea

școli dupe „însuşi regula-

mentul organic publicat de Monitorul Oficial?)
- Scopul e definit ast fel: „să procure fetelor mijlocul

de

a:

dobândi practica cusutului (travaux ă l'aiguille), cunoscințele
şi aptitudinile pentru conducerea unei gospodării modeste; să
le deprindă cu curăţenia, ordinea, economia și să le formeze
mintea şi inima.

invâțământul coprinde: cusutul, cârpitul, croitul, facerea albiturilor, bucătăria,

spălatul

rufelor,

călcatul,

casei și a mobilelor, economia domestică și igiena.
1) In orașele Ath, Gaua, Laeken şi Tournai.
2) Moniteur Belge, juillet 1897.

întreţinerea
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Cursurile țin trei ani.
Materialul pentru lucru trebue să fie adus de eleve,
Administraţiunea și supravegherea
dâmne

(duo

o are un

comitet

de

către

de-

numite: de consiliul comunal, ducă de

putaţiunea permanentă și duoă de către Ministerul Industriei).

Funcţiunile acestea sunt gratuite.
Primarul sai un delegat al lui face parte de drept din comisiune și, când asistă, are presidenţia; în aceleași condițiuni

pste asista și guvernatorul provinciei.
Ă
Comisiunea ; acesta propune numirea profesorilor; face proiecte de programe și orarii, stabilesce budgetul, verifică comp- turile, rămânend a ave pentru
munale și a Ministerului.

tâte aprobarea autorităţei co-

La sferșitul fie-cărui an adresâză autorităţei comunale

un

“raport, «dupe care se înainteză copie și. Ministerului.
Personalul didactic se compune din maestre—din cari se,
va alege directârea—și din institutore.
Se primesc eleve de 14—118 ani, cari posedă cunoscinţele
a patru clase primare,

Inv&ţămentul e gratuit.
Acesta este regulamentul ședlei din Ath. Cam aşa
- cele-alte institute similare.
Cheltuelile anuale

2 500

ale

unei

asemenea

școli

sunt și

variază între

și; 7.000 fe..

40 Cursuri profesionale şi ateliere de ucenicie
Se găsesc în Belgia și câte-va instituţiuni speciule pentru
studiul unor anume

profesiuni, fie sub formă

sub formă de ateliere.

|

de

cursuri,

fie

In anul trecut ai funcționat şepte.

1) In Bruxelles este o șcslă care coprinde cursuri de istovia costumelor. Intemeiată în 1895,

dupe

propunerea

D-lui

inspector general Rombaut, ea are de scop să dea o desăvirşire învețământului croitoriei. Se primesc eleve diplomate ale

școlelor profesionale, cari plătesc o taxă de intrare de'5 îr.
Programa coprinde studiul îmbrăcămintei din cele mai vechi
timpuri (Egipteni, Asirieni; Fenicieni, Ebrei și Cananeeni;
Greci; Romani; Gall și Germani), din evul mediti și din tira-

pul modern (Francia sec. XII şi XIII; sec. XIII și XIV; timpul
lui Earic II; Enrie IL; Enric IV; Ludovic XIII; Ludovic

XIV

şi Ludovic XV; Ludovic XVI; directoriul şi consulatul ; seco-

lul XIX) și din. epoca contimporană în diferite State (China,

—

37—

Japonia, India, Africa, Turcia, Olanda, Elveţia, Italia, Spania, Anglia, Rusia, Germania, Scoţia, Austria, Ungaria; cos=

tume populare din Francia).

2) In orașul St. Josse-ten-Noode
instituit o serie de cursuri

gratuite

autoritatea comunală
(croitorie,

albituri,

a
co-

merci, desemn) alipite pe lângă ședla primară și altele (pictură, croitorie, limbi străine) pe-lângă școla secundară.
3) In orașul Bassenge se află un atelier pentru fabricarea
pălăriilor de paiii, fondat prin iniţiativă particulară.
4) La Jemelle comuna a întemeiat un atelier de ucenicie,
unde se învaţă cusutul, spălatul și călcatul rufelor, pregătirea

bucatelor.
,
Cursurile ţin duoi ani și sunt gratuite. Se primesce de lucru de la magasine și de la particulari. O di pe săptămână
elevele lucreză în beneficiul lor.
5) La Maldeghem este un atelier special de broderie.
6) La St. Frond se află un atelier pentru facerea dantelei.

50 Clase şi şcâle menagere
Clasele și școlele menagere ocupă un însemnat loc în învățămentul dat temeii în Belgia. Cu ele se mândresc Belgienii,
dic&nd că ei cei d'ântâiii în Europa s'aă gândit la crearea lor.
Este, în afievtr, f6rte interesantă concepţiunea acestor școli
de gospodărie—cum le-am. dice noi cu un termen românesc.
Ele sunt destinate să reformeze viâţa claselor. muncitâre, să
asigure un interior familiei, să combată alcoolismul.
»Fata—dice circulara ministerială din 1889—plecă de di-

„min€ţă la lucru, adesea stă tâtă diua şi se intârce sâra în fa-milie. Ea nu are ocasiune să inveţe lucrările de gospodărie,
„nici să capete virtuțile domestice cari ii vor fi necesare când,
„la rândul ei, va fi chemată să întemeieze o nouă familie. In-.

„deplinindu-și munca dilnică, ea socotesce că nu mai are altă
»ocupaţiune. Forte rar îi vine gândul că trebue să se pregăatescă pentru viitârele ei îndatoriri. Ast-fel, ajunge la versta
„măritișului
derea nouei
»Ignoranţa
„fabrice și-și

străină aprâpe de tâte nevoile și de tâtă răspunsale condițiuni sociale.
fetei este și mai mare dacă muma lucrăză în
petrece giua departe de copii, pe cari ii încre-

"dinţăză străinilor saii instituţiunilor caritabile.
„Nu este, deci, surpringător că o căsnicie tintră, întemeiată
- aîn asemenea condițiuni nefavorabile, ajunge repede să înfă-

„mţișeze priveliștea cele! mai mari desordini morale

şi econo-
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„mice. Câștigul se risipesce ; casa și mobilele
„copiil sunt lipsiţi de îngrijirile morale și fisice
„carea este răi preparată. In curând bărbatul,
„făţișarea casei sale, se duce la cârciumă ca să

sunt rti ţinute;
necesare; mândesgustat de înpetrecă cu tova-

„rășii. Ast-fel familia se disolvă. Certele continue sting afec„ţiunea între soți, și copiii, lăsaţi în voia lor, lipsiţi de educa„nţiune, se depărteză Și el de o casă în care nimic nu le invese»lesce privirea și nu le însenineză sufletul.

nIn-mod fatal, răul cresce: din generaţie în generaţie și asttel totă lumea se deprinde cu ideia că „lucrul e normal și nu
„se pote schimba.

Acestea

sunt' consideraţiunile pe cari ministrul de Bruyn

le are în vedere, adresându-se guvernatorilor de provincii, îndemnându-i să ia inițiativa creării unor școli cari „să dea featelor muncitorilor educaţiunea de gospodărie pe care n'o pot
„primi în casa părintescă«.

Ast-fel se născură așa numitele școli de menagiii. Și așa de
mare a fost succesul întrepririderei în cât de la 35 de școli, ce se
găsesc în 1889—90 (anul circulărei), ajungem în 1895—1896
la 225 de școli; iar în 1900—901 la 280 de școli.

In privinţa numerului elevelor, statistica ne dă in18-9—1890
numărul de 1.899; iarin 1595—1896 numărul de 9.539. Nu
„am însemnare statistică mai nouă pentru numărul elevelor ;
dar

putem

conchide că acest

crescut numărul şedlelor.

număra

crescut,

de

dre-ce a

.

Faimssa circulară de care vorbirăm nu se mărginesce numai
a arăta importanța categoriei de școli pe care o recomandă, ci
indică și sistemele de punere în practică a principiului.
Trei sunt modurile de realisare : a/ învăţământul economiei

domestice, care e pus în programa șeslelor primare de fete, în
loc să se facă teoretic să se
clasă primară să albă câte-va
"€] să se creeze școli unde să
Tote aceste trei sisteme
pe tote. In adevăr, în B.gia

facă practic; b/ elevele din ultima
ore pentru lucrările de gospodărie;
sa înveţe în special gospodăria.
sunt bune și Ministerul le admite
funcţioneză câteși trele, dupe pu-

tinţa și nevoile fie-cărei localităţi.
"N'am intențiunea—gice ministrul în circulara sa—să im„pun un program obligatorii pentru cet cari ar lua iniţiativa
„ca să intemeeze învățământul gospodăriei. Acest program
„se va conforma cu obiceiurile și cu trebuințele poporaţiunii,

»Va fi altul în școlele mari de menagiii și alt-fel va fi în disstrictele agricole de cât în regiunile industrialec.
„Cu tâtă acestă libertate, se desemneză chiar, prin firea lu-

crurilor, câte-va norme generale:

pe de o parte nisce cursuri

teoretice (igienă, economie domestică, îngrijirea copiilor şi a
bolnavilor) și nisce cursuri practice: întreţinerea casei, spălatul, cusutul, bucătăria şi grădinăria în comunele

rurale.

-Tâte aceste ramuri ale economiei domestice trebucsc făcute
însă în vederea păturei sociale speciale la care se adresăză..
» Intreţinerea casei: casa omului sărac și a lucrătorului. Sco-

pul nu este dea face o servitâre de casă mare, ci o gospodină pentru casa ek proprie.
Spelatul: să se spele şși să se calce rufele obicinuite ale omului cu mic venit și în special să cârpescă rufele.

Cusutul : nuzmai haine și albituri de ale familiilor elevelor.
Am ohservat în unele școli că se interdice intrebuinţarea, maşinel de cusut, pentru ca să nu transforme pe copile în lucrătâre de atelier.
Bucătăria nu pregătesce hucătărese; de aceea nu se invaţă
prepararea felurilor scumpe. Nu se permite ca costul mâncării.
"de persânăsă lr&că peste 25 de centime pe di.

O clasă de gospodărie se compune din 30 eleve, împărţite
“în grupe de câte 10; o grupă are bucătăria, alta spilătoria,
alta cusutul și întreţinerea casei. Fie-care grupă trece prin
tote felurile de ocupaţiune.
Cursurile unei clase menagere ţin duoi ani, de duo ori pe”.
săptemână câte un ceas sati duoă, O dată se face lecţiune teo„etică de igienă și economie domestică; altă dată practică şi
anume: întreţinerea casei; spălatul și căleatul rufelor, facerea

și reparația. hainelor şi rufelor; în comunele
vele să ocupă și cu grădina de legume.

rurale vara ele-

Intr'o șcâlă menageră completă elevele stati acolo și dimineţa şi dupe amiadi, repetind .unele cunoscințe căpătate în
clasele primare și perfecţionându-se în operațiunile gospodăriei.
Cu aceste principii, coprinse în circulara din 1889, se incepură școlele de menagiti, formându-se un comitet de domne,

patronat de însăşi Contesa de Flanăra, şi instituindu-se în fiecare protiacie câte un asemenea comitef.

Peste dece ani—ia 1899 —ministrul Nyssens dă o nouă circulară către guvernatorii provinciilor, care constată resultatele dobândite și se ocupă de asigurarea șcdlelor acestora pentru viitor,
- =Aceste resultate sunt forte încuragiătâre; ele ne dai drepntul a spera că; cu tote dificultăţile de la început, inerente ori„cărei organisaţiuni nouă, iavăţământul acesta va continua să

2se desvolte din ce în ce. Inmulţirea acestor școli ar contribui,
intr” o mare măsură, la îmbunătățirea
Y

stărci morale și mate-

|

„= 30 —
»riale a familiilor lucrătâre. De aceea, guvernul favoris&ză din

atâte puterile sale stabilirea acestul învăţământ speciale.
In câte feluri se pâte stabili el?

Circulara din 1899 ne dă duoă categorii de instituţii : şeolă

menagere şi clase menagere.

IE

Șce6lele menagere sunt instituţiuni de sine stătătore. In ele se
primesc fete dela 14 anl.in sus, pentru o serie de cursuri teo„Tetice (repetiţie din clasele primare) și pentru învăţătura gospodăriei (gătitul bucatelor, spălatul rufelor și cusături și cârpeli). Cursurile pot să ţină șse luni, un an sai chiar duoi. Clasele menagere sunt anexate pe lângă școlele primare, pe

lângă șcâlele de adulți saii formeză chiar ele o școlă de adulţi,
proprii de-adulte..., unde vin lucrătâre de la ateliere și de la.

stabilimente industriale Duminica dimineța sati în serile gilelor

de lucru, ca să capete curoscințe de gospodărie. Inv&ţămentul . .

pote să țină dece luni, un an sai chiar duoi.
Circulara din 1899 emite ideia înființărei unor şcoli mena-

gere ambulante nca să se transporte în diferite regiuni ale ţăarei şi să arate ast-fel folâsele învăţămentulului gospodărieiu.
Ea mai stabilesce un program, nu ea tip, dar ca normă,

compus din cursuri teoretice 1) și din exerciţii practice?)

1) Lecţiunt de igienă ; îngrijirile de dat în cas de accidente; simpto=

mele bâlelor copiilor ; mijlâcele

pentru conservarea sănătăţii ; îngrijirile

ce irebuesc date copiilor, bolnavilor și bătrânilor; cunâscereu şi între=
buinţarea cător-va remedii ce pot alcătui o mică farmacie casnică ; întreținerea odăilor bolnavilor.
,
— Noţiuni de economie domestică,
:
— Noţiuni de comptabilitate pentru casă.

— Explicări privitâre la spălatul şi călcatul rufelor.
Ă
— Valdrea nutritivă a alimentelor; noţiuni de prepararea felurilor de

mâncare.
2) Intreţinerta

caset,

Intreţinerea

mobilelor, a odiilor

de

culcare, a

scândurilor şi geainurilor, ete. Lucrări de gospodărie,
"—Spălatul rufelor. Scoterea petelor da cernilă, de fructe, ete. Spălarea flanelelor şi stofelor de lână, etc.
—Uscatul rufelor și precauțunile ce trebuese luate.
—Căleatul, Recomandaţiuni privitâre Ia cilcarea feluritelor feluri de rute.
— Gătitul bucatelor. Prepararea felurilor dupe lista de bucate în limitele unul modest budget

de lucrător,

cure să dea o hrană

sănctâsă și în-

tăritore, variată şi puţin costisitâre. Pregătirea resturilor de legume şi de
cărnuri, ete. Facerea provisiunilor pentru iarnă.

— Lucrul de mână. Cârpitul și întreţinerea hainelor și rufelor. Cârpitul
clorapilor. Prefacerea hainelor vechi. Cumpărerea materialului şi contecţionarea rufelor și vestmintelor.
.
„ —In comunele rurale: lucrări în grădina de zarzavatur! şi îngrijirea
pastrilor de curte.

.

-

Ă

-
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În acest program se dai o sumă de detalii şi se recomandă
apoi ca tote cumpărăturile să se facă. în cel mai strict spirit
de economie și se cere ca fetele să se serve numai cu uneltele cari se găsesc de ohiceiii în gospodăria unei familii de lucrători 4).

Circulara din 1899 se ocupă şi de recrutarea

corpului di-

dactic,
-Trebue ca institutrele nu numat să fie pricepute în spencialitatea pe care trebue să o dea elevelor, dar să scie spune

mlucrurile

într'o vorbire lămurită, simplă și precisă; să facă.

„pe eleve a se pătrunde de calitățile morale cari formeză pe
„buna gospodină și pe mama de familie. Dacă institutârea va
nfi convinsă de înălţimea misiunei sale, va sci să facă pe elevele
„sale a ințelege importanţa rolului social al femeii şi datoriile
„cari decurg dintr'ânsele:.

Din acest pasagii, cât și din pasagii ce am

reprodus

din

prima circulară privitore la șcelele de menagii, se vede importanţa deosebită pe care conducătorii Statului belgian o a-

cordă acestor instituțiuni. De aceea și pe mine m'aii interesat
fârte mult și am visitat cu de-amănuntul câte-va : în Bruxelles,
în Gand, în Verviers, în Ostende,

"

O șeslă are cam 24% de eleve. cari se împart în patru grupe,-

ast-fel ca să trecă tote de un număr de ori indestulător prin
tote indeletnicirile gospodărescă : spălat, gătit și curăţitul vaselor, călcat. reparatul rufelor și hainelor.

Grupa care e de servicii la bucătărie

se duce dimintța

în

picţă cu maestra și târguesce tot materialul necesar pentru
bucatele din diua aceea. Am spus că nu trebue să se ridice
cheltusla peste 925 centime de persână; lista de bucate trebue
să coprindă : supă, un fel de zarzavat, un fel de pesce sait carne
de vacă.

|

Lista bucatelor se scrie pe tablă de o elevă,

calculându-se

preţul mesei intregi, preţul pe fel de mâncare și pe cap, stabilindu-se anume ce cantitate și cu ce preţ se pune fie care ingredient care servă la pregătirea unui fel (zarzavat, grăsime,
piper, sare, etc.), cum și timpul preparaţiunel fie cărui fel.

Lista se copiază pe caete de tâte elevele grupei. Acestă. lucrare se face în timpul când bucatele sunt puse la foc şi fierb.
"Când bucatele sunt gata, elevele se așegă la masă şi mănâncă. Maestra le supraveghâză și le deprinde cu obiceturi de

î) Am vățut că se opresce intrebuinţarea mașinel de cusut.

7
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ordine şi de curăţenie. Dupe

masă, ele spală tote uneltele, va-

sele, ete., Și le pun la loc în dulapuri.

Unele şcoli menagere întemeiate de comună,sunt alipite pe lângă ggrădini de copil Şi acolo se prepară de mâncare pentru
fetiţele cele mititele.

|

Pentru spălat şi călcat, elevele aduc de acasă. rufe pe cari le
spală și le calcă în școlă.
- Tot asemenea pentru cârpitul rufelor și hainelor.
Se pare că o instalare completă de şcolă se pâte face

cu

vre-o 500 de fr. În privinţa întreţinerei, am găsit sume forte
variate : una siagură cu 9.000 (în Bruselle=) şi alta cu 7.000
(tot în Bruxelles), câte-va cu 3.000 sau 4. 000; încolo cu 1.000

sati2.000 fr.; forte multe cu 900, 800, 700, 600, 500, 400,
300 și ici colo chiar cu 200.
Budgetul se alimentâză cu subvenţia Statului, a Comunei, a

Provinciei și în unele locuri cu a particularilor,

CHELTVELILE GENERALE ALE INVETĂRENTULUI PROFESIONAL
AL BELGIEI

BUDGETUL ANULUI 1896
>

L. Şcoli speciale superidre

Anvers. , .
Mons
... .
Gand
. . .
Gand. . . .
Louvitre . .

Total

. .'109.096
. . 78.857:
„.:. 31.840
. .
7.950.
. .
6300

. . . 233.345

-

235.45

II: 10 Şcoli industriale de băeți
Anvers.
Arlon

.

.

.

.

.

.

.

.

.,

Ath
cc.
Boussu . „ . .
Bruxelles”. ...
--

Charleroi

.

Châtelet

...

Courtrai

Coureghen
Dour
:..

.

.
,

99.491

„

.

.

.

...

..
, .

4.830

5.981
.
4.900
.,195.220
30.995

11.072
16.027.

.
.

5.191
16.900

De reportat . . . 2:39.837

/

—
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Report . . . 939.837
Fontaine

.

.,

Furnes.

.

.

.

6.290

..

9.914

.
.
.
.

59.550
6.034
4.459
7.380
11.949

. . . .

8.500

.

" Gand
. . . .
Gosselies . . .
Hosselt , . , .
Houdeng . . .
Huy...

Jemappes

Jumet , . .
Louvicre ...
Liege
.. .

.
.
.

Louvain

.

. 10.750
. 19.210
.: 36.916

.

.'.

- Marchienne

.

. ,

10.500

Morlanwelz

.

.

.

19.618

. .
...

13.960
7.100

Namur .
Nivelles

..
. .

90.845

Ostende
. . . .
Paturages. . . .

11.393
9.100.

Ghislain
..
St. Nicolas
.
Skaerbeek
.

8.800
6.712
8.694

.
.
.

*

.
.
.

Scraing . . . .

20.830

- Soignies
. . . . - 5,185:
Tamines
.., . .,
1.940
Tournai
. .. . 21.950
Vilvorde
. ... .
5.475
Walcourt . . . .
4.550
Verviers

Ypres

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Total . .

67.812

8.108

657.763

657.763.

II. 20 Şcăle dise St. Luc.
Total... 58.819 . 58819.
II. 30 Șcâle profesionale de băeți
Blankenberghe . .
„ Bruxelles: bijoutieri
"
ceasornic,
2
croitori .
De reportat . . .

1.888
3.920
15.15%
-19.565
33.527

Report . . .
Bruxelles tapiţeri .
„tipografi.
"Gand -. . . . .
Licge .., . .
Louvain
., . .
Nieuport . . . .
Ostende.
. . . ..
Total .-, .

38.527
3.965
6.612
98.760
. 7.9329
5.300
1.410
5.090
91.993

|
91.993

II. 40 Cursuri profesionale de băeţi

Total . . „ 94.684

24.084

II. 50 Ateliere de ucenici

Total , . .„ 66.945.592
606.945,52
Totalul şcdlelor inferidre de băeţi . . *. 900.204,52
III. 10 Şc6le profesionale de jete
|

"Anvers

.

Bruxelles
a
Gand
.

a

59.400

. . ,„ .
e
e
. . „ .

49.200
87.800
18.300

Grammont

.

.

.„

7.100

Ixelles
n

. .
e

.

. .
a.

16.949
9.030

Mons
Gilles

..
. .

.
.

.
.

.
.

93.001
9.650

. . .

7.340

Skaerbeek

Verviers
. .
Louvain
..
Grammont
.
Lessines
. .
Total „.

.
.
.
„
„

. 15.947
.
3.700
.
3.650
.
3.940
. 242.793

249.193

"TI. 20 Șcâle profesionale şi menagere
Braine .
Bruxelles

.
.

.
.

.
.

.
.

8.550
13.093:

24.039

St. Gilles ... . . 20.937
Skaerheek
Ucele

,..

. „..
.

Total . .

-

19.300
.

3.794

82606

82.606

III. 3% Șc6le menagere şi profesionale
Ath .
Tournai.

n
. .

.

.

Heverle

...

.

.

Total

,

.

9.050
4030
7.100

.

13.08

13.680

III. 40 Cursuri şi ateliere pentru fete

Total . . . 95.800

95.800

II, 50 Şc6le menagere
Şcdle menagere

co

munale
. . .
Școle menagere par-

ticulare

,

45904

. .

-

70.775

Clase menagere ca-

munale . . .

.

55.297

Clase menagere anexatepe lângă șc6-

lele primare . .
Clase menagere particulare

Total

.

.

.

928.393,50
49.043

|

Totalul sole

de fete

-

249.949,50

. . .949.949,50
: .

,

„

.

.

. 607.121,50

Ateliere pentru băeţi şi îete
Total

.

.

..90.389
Total general .

.

90.389
. 1.831.053,02

Partea de contribuţie a Statului pentru acest an 083.527,72,
-
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Caracteristica generală . a" învățământului profesional în
Belgia stă in impregiurarea că acolo nu șcâlele profesionale ati
creat industria, ci industria a creat șcdlele profesionale de
cari avea nevoe pentru desvoltarea ei. Problema stă dar tocmai invers de cum este la noi.
Văgend marele progres ce l-a făcut iaveţământul profe-'
sional acolo, ar trebui re să credem că noi urmăm un drum

„. imposibil, fiind că la noi iniţiativa creărei şeolelor profesionale |
a pornit de la Stat. ?
De sigur că nu, pentru că organisatorii acestor șcâle nu Și-ati

pus în gând ca prin

nală.

Acestă

industrie,

" desvoltare mai: mare

ele

care

să producă o industrie naţioacum

e

la

inceput,

atunci când împregiurările

va

vor

luao

dicta:

ast-fel şi se va indrepta în sensul în care vor dicta ele. Rolul
şcolelor. protesionale, ce noi creăm,-pâte fi, pe de o parte, să
- dea lucrători bine pregătiţi pentru industriile ce există și cari
cer braţe, pe de alta să creeze o atmosferă favorabilă pentru

progresul industrii i,
Dar chiar în Beluia am vădut pusă întrebarea acesta: dacă
o şcâlă pste produce o industrie, sai în tot: casul o pote desvolta, şi răspunsul este afirmativ.
.
Vorbind de şcslele de

electricitate,

D.

Ministru al Delgiet

dice in raportul săi către Cameră :

„In ce privesce aparatele electrice și mecanica elementiră, |
„țara nâstră pâte deveni un centru de producţiune.
„Electricitatea este o sciință cu totul nouă. In ce privesce
naparatele de cari are nevoe, vcm pute lupta cu ori-ce ţară
„din lume, când vom ave în ateliere tineri îndemânateci
„şi instruiți.

|

—
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sn parte, din pricinu lipsei de lucrători destoinici şi
nezercitaţi sa produs neisbânda cător-va societăţi indu-

nstriale

cari aii voit să

electrice.

întreprindă

construire

-

de

aparate

-

„ Tinerii cari vor urma cu succes cursuri'e profesionale ale
„școlei naţionale și cursurile technice ale șcâlei industriale
„vor fi de minune pregătiţi ca să facă servicii hine

r&splătite

zîn industria mecanicei elementare și în construirea aparate»lor de electricitateu.
,
Ceea ce e adevărat pentru o ramură de industrie, pâte îi
adevărat și pentru ort-care alta, mutatis mutundis. Sunt industrii îu cari

nici o-dată

ţera

nostră,

de

exemplu,

nu va

reuși să facă progrese simţitâre, pentru că-i lipsesc unele elemente și cari rămân multă vreme apanagiul unei singure ţări;
dar și în acele ramuri se pot înrleplini unele cerințe secundare, și apoi sunt alte ramuri cari pot şi la noi să ajungă la .
desvoltarea cea mai mare. Ori-cine a cercetat starea iadustrici nâstre, a vădut că sunt ramuri de producţiune pentru

cari n'am ave nevoe să ne adresăm străinătăţii, și totuși în
curs de ani de gile am fost trihutarii ci. Cine ar pute nega
că sunt alte ramuri în cari am pute face proprese așa de
mari în cât să ne creăm chiar în alte țări pieţe de desfacere?
Ca să ajungem aci, inv&țămentul profesisnal, dacă nu va
rolul hotăritor, va fi un puternic element de desvoltare.

In privința modului de organisare și de

lelor profesionale din
pornit

ave

funcţionare al șc6-

Belgia, am vădut că acolo iniţiativa a

tot-d'a-una de la particulari sau de la comune, şi Sta-

tul a venit mai târgiii să subvenţioneze sai să îndrumeze șc6lele create.

Situaţiunea este și aci diametral opusă celei de la noi; dar
lucrulse explică lesne prin impregiurările speciale din ţara n6stră unde iniţiativa privată este forte timidă chiar
comunele aii avut să lupte cu

prea mari

greutăţi,

adi, și unde
ca să pâtă

face ele primul pas în intemeerea de școli profesionale.
Din

punct

cheltuelile

de

şcolelor

vedere

al

budzetului și acolo. ca și la noi,

acestora se împart

şi provincie (judeţ).

între

Stat, comună

.

In duos puncte aflăm deosebire esenţială între

situațiunea

din Belgia și cea de la noi:
1) La noi, invățământul

profesional

este

absolut

gratuit

—
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pentru fiii de cetăţeni români;

naşii, peste

tot se plătesc

la ei, afară de șeslele de me-

taxe,

și in unele

chiar fârte

rivicate. E o şcdlă la care industrială se plătesce până la 250 lei
anval, pe când la noi cea mal ureată taxă la Universitate este

de 90 lei anual.
|
2) La noi, şeâlele profesionale

vind produsele lor și pri-

mesc comande; la ei se lucreză numai pentru învăţătură.
Cred că fie-care din aceste sisteme are cusururi, dacă se
aplică în mod absolut. Când se lucreză numai pentru comande,

se întemplă ca într'o epocă să nu vie

comande

de loc

și elevii să stea pe loc cu cunoscinţele dolendite, ba să nu-și
perfecționeze nici dexteritatea în execuţia lucrului. Când se
lucreză

numai

pentru

învăţătură,

cu material adus de elevi

pentru trebuinţele lor — cum e în Belgia — atunci se pote
ca lucrările grele, fine, cu material scump, să nu se facă,
Sind elevii negreșit dintr'o condiţiune socială modestă, şi
ast-fel să fie lipsiţi absolvenţii de cunoscinţa preţi6să a confecţionării obiectelor scumpe.
Cea

mai

bună

soluţiune

arfica

să se

combine

amhele

sisteme, adică în vremea când nu sunt comande să se facă
lucrări din oficii cu material al șcedlei, cari sar depune spre

elevilor a

j>

vindare întrun magasin central, sai să se admită
aduce material şi a lucra pentru dânșii. ,

.
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Scrisoare

deschisă

către

D. |. G. Munteanu
Profesor de limba franceză şi Director al Seoalei
de comerț

din

superioare

Galaţi

Jubite Domnule Murteazu
In revista

de

comerţ

şi contabilitate

No.

10

am

citit

n articol semnat de D-ta intitulat : Sfaturi către absolvenţii scoalelor de comerţ, iar în ziarul Universul era publicată
o recensie a acestui articol, făcută probabil tot de D-iași
«care se termina cu modestele aprecieri ce. singur ţi le îăceai: de aur sunt sfaturile ce distinsul director al. scoalei
omerciale din Galaţi le dă elevilor săi. :.
Articolul cra frumos, dar avea păcatul

.
că

.,
,
aproape. în.

întregime cra tradus cuvânt cu cuvânt; din bucata de citire:
Ja morale du commercant. publicată -in cartea. de citire,
- -„lecons commerciales".-de: Dl. profesor Sinigaglia: .
- .. -Am crezut că ai comis v omisiune involuntară- ne a:

vătând textul de unde ai împrumutat acele sfaturi şi pentru
ca să aduc un serviciu atât revistei, cât și în special D-tale,
am

Scris

câte-va

rânduri

redacţiunei ca.să atragă atenţiunea

colaboratorilor săi, ca aceștia să arate origina de
articolele cele publică.
N'am

cerut

și nici

n'am

unde

avut dorinţa ca. acea,

.

iau

revistă

să publice scrisoarea mea, şi ar fi fost mai nemerit ca. pe
ultima pagină a unui viitor număr să publice o notiţă în .
sensul de mai sus. Vezi dar că n'am avut intenția să.te...

_
blesez,

pentru

că n'aveam

4 —
nici

un

profit

moral din

aceasta.

Lumea, care mă cunoaște, ştie că nu sunt nici invidios, nici:
răutăcios.
”
In răspunsul care'l dai. după ce cauţi să te aperi de:
o invinuire

dovedită,

cea din urmă

și te aperi

îurie asupra

mic la suflet şi răutăcios.
D-ta ai pututfi atacat de
tru că: te :ştiam maleabil,
najai pe guvernanţii ca şi

ori ce acţiune,

mea

cum

poţi,

te năpusteşti

și mă ataci.

cu:

Eşti nedrept,..

“Ţi declar că m'a mirat mult că
un jurnal politic din Galaţi, penabil, omul cu zece feţe, care mepe opozanți, sata a te preta la

fie'ea cât de rea numai

situaţia.

ca

săi

menajezi:

”

Şi mă mir că pănă acum n'ai găsit mijlocul ca să-ţi:
capeţi grațiile acelui jurnai. Te ştiam atât de experimentat
în arta de a te incovoia
se va găsi cineva pe

şi a te insinuă
lume, care să

în cât-nu cred că
poată săţi resiste

mult timp.

|

Nu' insist mult asupra chestiei
nu merită. atâta importanță. şi după
voit să-i dai mare însemnătate. *"Ți
în a tăgădui evidența şi aceasta e
tare prețioasă, pentru a documenta

plagiatului,
pentru că
cum
am “arătat, n'am
admir însă tenacitatea.
pentru mine. o consta-cele ce urmează.

Ori cât te-ai :sili să amplifici chestia și ori căte opere:
și autori-vei cita, nu vei putea dovedi că articolul
nu e. tradus, cuvânt cu: cuvânt, din cartea citată mai

D-tale
sus, ca:

dovadă este că jurnalul din Galaţi te a pus pe două coloane.
-Ei

bine, asta nu-se iace,

iubite Domnule

Munteanu, și:

nu cadrează! de loc cu dorința ce o ai *de' a te prezenta
singur ca: om invăţat, economist distins, o la! la! şi'câtealte “calităţi. superioare, pe

cari

însă

ingrata Romănie nu știe:

“să ţi le. aprecieze. :Şi nu se iace, pentru

că se

cine, care are pretenţia de a fi în curent
petrec în lume pe ori ce teren, că atunci

„chestiune

ştie

de ori:

cu cele ce se
când tratezi o:

discutată şi de. alții, trebue: şă pui și ceva din ob-

servaţiunile

să

dai chestiunii nota

ta personală, căci nimeni nu-ţi a pretins
tocmai b-tale, ca să dai ceva original.

şi aprecierile

tale proprii,

sau “ţi va pretinde:

—

d

De alt fe! după reclama
-cști un

om

de

o prodigioasă

cunoaște alte producțiuni
articole copiate sai
„cari ai în totdeauna

—

ce ți 'o faci,
activitate,

s'ar

când

părea

nimeni

de cât câte-va conferințe,

că
nu'ți

câte-va

traduse din revistele. streine, pentru
grija de a-ţi face singur reclamă. Vad

„că acelaşi procedeu il intrebuințezi şi in apărarea
ce'i faci:
iți reproduci argumentele proprii ce le ai scris
intrun alt
ziar din Galaţi.
E
«dar
nici
cari
nici
“ești

Te asigur că în viața D-tale, atât de fecundă
în laude,
saracă în lucrări, căci n'ai produs nimic, nu
Yei întâlni
un zoil; cel mult se vor găsi oamenicu inima
deschisă,
din când în când îți vor atrage atențiunea asupra
mace ai de a te lăuda singur, căci în aceast
ă privință
un om obsedant, plictisitor, un tip: imprejurul.
căruia

“Carasiale ar compune o minunată comedie bulă,
Ce ar fi Doamne, dacă ai fi produs ceva mai de sea;
„-Mă, vre un op didactic, sau ştiinţific. Cred. că intreg
ul u
nivers

mod

l'ai fi umplut cu reclame.
Indrăsnești, iubite Domnule „Munteanu, -să

salbatic și o faci fiind că credeai

răspund.
consulte,

conţinea

a
mă ataci în

că n'am

cum

săți

În adevăr revista de comerț, după ce, Îără să
publică scrisoarea mea inofensivă, pentru că

nici o apreciare

blesantiă la adresa

mă
nu

D-tale, și după

ce publică în urmă şi răspunsul D-tale plin de
invective
Și calomnii la adresa mea, găsește. chestia.
inchisă peatru
mine, lăsându-mă sub
apasarea acestor. calomnii. Mulţu-

mesc,

colegi

domnilor dirijori ai acelei reviste, unii
ai

mei,-pentru

spiritul

de

inspiră în ori ce ocaziuni, când

din

imparţialitate

e vorba

de

am

avut

dese

neințelegeri

din

care

de persoana

Sunt două calomniile ce mi le arunci:.
“scoala comercială din Galaţi unde eram profesor
Director,

ci vechi

cauză

că

se:

mea.

10) că la
iar D-ta
fiind

şei

“contabil la Banca Naţională d'acolo, nu puteam lua
parte
la lucrările extra-scolare şi mai cu seamă la conieri
nțele

scolare şi a 2-a, că eram insuficient ca profeso
r de comerţ
“şi contabilitate, din cauză, după părerea î-tale,
că n'am alte

— 6

—

stadii de cât studiile şcoalei comerciale din ţară pe cari le
am absolvit acum 28 ani. Convin că în privinţa neparlicipării mele la conterințele şcolare am avut oare cari neințelegere,.
dar aceasta din cauză “că D-ta, cu spiritul de dreptate şi colegialitate ce te caracterizează, puneai acele con:

fcrințe tocmai când
aceasta

din

spirit

eu eram

de

ocupat

şicană, ca

la Bancă

să șatislaci

şi

o

făceai

exigenţele

oa-

meniior politici conservatori, de cari ştii că nu eram agreat,
fiind un membru devotat al partidului liberal. Nu o mai
jăceai

insă când

atunci deveneai
acel manej de
că n'am putut
Când mă
laşitate. Eu te
să arăţi, D-ta,
profesat

în timp

nistraţia şcolară
cu

ocazia

şcoală,

partidul

liberal era

la

guvern,

pentru

de

15 ani,

dacă

superioară,

diferitelor

vre-o

inspecții

mi

s'a

adresat

de

asupra

modului

meu

admi-

observațiune—sau

ce s'au

perindat

pe

mi S'a facut fie verbal, fie prin scris, cea

observaţiune

că.

mielul blând, mâţa miorlăitoare și incepeai
linguşiri la adresa :mea, la care recunosc
nici o dată resista.
acuzi de insuficiență ca prolesor comiţi o
somez ca prin ori ce mijloc vei ăsi cu cale,
care ai la disposiţie arhiva şcoalei unde am

de

a-mi

preda

dacă

la

acea

mai

mică
cursul.

Dacă nu "vei face această dovadă, şi nu o vei putea îace,
eu îţi arunc esitetul de vzlgar calomnialor, pentru că a:
arunca 0 invinuire cui-va, pornită numai din invidie, răutate şi răsbunare, pe care nu o poți baza pe nimic, aceasta
e îaptă,

nu

de director

de

şcoală,

dar e faptă

calomniator.
Dar tocmai D-ta te ai găsit să'mi
capacitate, ilustrule Domnule Munteanu?

limba Îranceză

erai chemat

de

delator şi

dai certificate de
D-ta, profesor de

să-mi apreciezi

activitatea şi:

capacitatea mea de profesor de comerţ şi contabilitate ?
care'ți e bagajul D-talc ştiinţific în ramura noastră? Ai
văţat școala reală din Brașov, după aceia ai stat 18
la Anvers, la institutul de comeiţ de acolo, ce ai putut
vața

D-ta

in ramura

noastră,

când

de

26

ani,

de

.când

Dar
înluni
înai

venit de la Anvers, nu te ai ocupat și nu te ocupi cu nimic în direcţia aceasta ? Nu vezi ridiculul în care ai căzut.

—

/

—

singur ? Dar bine, Domnul meu, ai uitat că în timp de 28
ani eu n'am făcut de cât comerţ şi contabilitate, că am fost

întăi funcţionar în contabilitatea Băncei Naţionale
cureşti,

apoi

şei contabil la Sucursala

Craiova,

din

Bu-

şei contabil

la Sucursala Galaţi, unde am fost şi profesor, apoi Director
al Bancii Naţionale din Brăila şi în urmă de 2proape 7 ani
Director al Bancei Naţionale din laşi? Ce am făcut cu în

acest timp

de

cât comerţ

și contabilitate?

D-ta,

inteligen-:

tule Domnule Munteanu, nu știi rolul preponderent cel are
prima noastră instituțiune de credit în toate manifestările
vieţei economice a ţărei noastr; enu știi că Banca Naţională,

ca bancă

de

emisiune

are

menirea

culația monctară a ţărei, că de fapt ea

țului şi industriei noastre?
Când
întregul

am

de

import

a regula

cir-

comer-

”

avut ocaziunea

comerţ

de

dă direcția

fericită de a vedea şi studia

de la

Galaţi,

când

în calitate. de

sutimi de mii de lei, când 'azi am ocaziunea
fi în curent cu intreaga mișcare
comercială

zilnică dea
și industrială

„Director al Băncii Naţionale din Brăila, am avut ocaziunea
de afi în contact direct cu toți marii exportatori de cereale
de la cari cumparam zilnic devise asupra streinătății de
din tot nordul Moldovei,
lipsesc cunoștinţile?
crezi

mai

poate cine va să Susție că-mi
|

"Dar D-ta, care ai o minte atât de conlusă
că toţi acei: cari n'au trecut pe la Anvers,

şi îngustă,
nu ştiu ni-

mic și uiţi că la ultimele examene de capacitate ce s'au
ținut anul trecut pentru catedrele de comerț și contabilitate

de la şcoalele superioare de comerț au fost admiși la exa-

mene diplomaţii
tică reală, adică
eu la concursul
cel dintăi reușit

şcoalelor noastre, cari aveau trei ani pracexact titlurile cu cari m'am presentat și
ce am depus acum 24 ani. Şi mai uiţi că
la acele examene cu media 10 a lost un

diplomat al școalei noastre,
pe la Anvers.

Pentru un om
aduce

acei

e greu

care

n'a

avut fericirea Să treacă
.

pornit ca D-ta, ori cîte-argumente ți-aș

să te conving

pentru

că

ai

tineri, cari veniţi în ţară cu vu diplomă

îăcut

a

parte, din

unei

şcoli

—
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din streinatate, căutau situațiuni înalte, lefi mari și muncă
puţină și pentru ca să parvină mai repede au început să
țipe şi să critice tot ceia ce era în țară.

Aţi ceiaimat vechile noastre școli, că n'au produs nimic: şi wați năpustit cu cea:din urmă îurie asupra.unui om,
acum

decedat, care ar fi trebuit

să

vă

inspire

respect

şi ad-

.miraţie pentru munca ce a depus în serviciul ţerei noastre.
Bar trec.
“Te aş mai ruga să-mi arăţi când şi cu ce ocazie
m'am

opus

cu

la introducerea

comerciale, la alcătuirea
căci

la ce ai fi putut

noilor

programe

la

şcoalele

cărora D-ta n'ai luat nici o parte,

servi?

Ca dovadă

că și aci

nu

cești

norocos în acusaţiuni eu îţi opun: afirmaţiunea că cu ocasia
conferinţelor profesorilor de contabilitate ce. s'au ținut la
ministerul Instrucţiunei în Aprilie
1907
sub președenţia
d-lui Haret şi a d-lui M. Bratilă, directorul învățământului

proiesional și protesor la școala
eu

am. fost apărătorul cel mai
"Eu te-aş consilia însă ca

de comerț

din

București,

hotărât al noilor programe:
în loc să decerni certificate

de capacitate acolo unde nu ești chemat,— să te îngrijeşti
de Î. frunceză ce o predai la școala comercială din Galaţi.
F adevarat că primele noțiuni de franceză ai început să le.
capeţi la cetatea de 19 ani, cănd te ai dus la Anvers, pentru că la Brașov în şcoalele de acolo să învaţă numai limba

ungurească,

pe-lângă

cea

germană.

Recunosc

că în 18

luni cât ai stat la. Anvers n'ai avut timpul material să'ți apropiezi nici expresiunea nici pronunția Îranceză, mai cu
seamă ciîi acolo nu se vorbeşteo iranțuzeasca pură. Devenit
profesor
duci un

de limba franceză la noi, ai căutat D-ta ca să te
an sau doi într'un centru cultural din apus casă

capcţi: ceia: ce-ţi lipsea ? Nu.— Pentru că avariția nu'ți permitea, așa că ai ajuns ca după-24 ani: de predare să pronunți o iranțuzească cu accent unguresc de care reposatul
fost ministru Stolojai, care venise însoțit de: d. - Inspector
Hazu în- inspecția şcoalei unde cram profesor, s'a scandalizat,
.

9
Revin, Domnul
-de la
jucat
„când,
mi-ai

meu,

—

asupra

examerelor de capacitate

şcoalele comerciale şi voiu arata rolul. odios ce ai
în această chestiune. Poate că a îost singura dată
Îără să .vroeşti, mi-ai făcut un serviciu, pentru că
dat ocaziunea de a lămuri chestiunea aceasta.

Ştii, Domnul
București

două

meu,

că la 1 Oct.

comisiuni

1908

examinatoare

s'a

instituit în

pentru

examenele

de capacitate, specialitatea comerţ şi contabilitate: una sub
preşidenția d-lui G. Tiţeica, profesor universitar și membru

în comitetul permanent

“superioare, având
cretarul

camerei

al instrucţiunei,

ca membri
de

comerț

din

Bucureşti

proiesor titular al specialității respective:
-siune

pentru

pentru

școalele

pe D-nul Chr. Staicovici, se-

şcoiile interioare

sub

şi

pe

mine,

iar a doua

preșidenţia

ca

comi-

D-tale, având

ca membri pe D. M. A. Dimitrescu, profesor de legi la
școala comercială din București şi pe mine, iară-şi ca pro“fesor de specialitate.
|
Examenele ţinându-se în acelaşi timp, cu trebuia să
lucrez simultaneu în ambele comisiuni şi de îapt lucram
-dimineața în prima comisiunc.şi după amiază în a doua.
Mai ştii că la şcoalele superioare erau numai două catedre
vacante : una la Bucureşti, care lusese ocupată de reare-.

tatul

Th. Ştefănescu

transferarea

canța

mea

și alta la Galaţi, rămăsă

la laşi

şi nici

nu

ce

vacantă prin:

perspectivă

de

va-

altor catedre. In asemenea “condițiuni examenele pen-

tru școalele superioare erau mai mult nişte concursuri şi
deci lupta foarte vic, întru cât era vorba nu numai
ca un
candidat să reușiască, dar să reușiască primul sau al doilea. Pentru aceste două catedre se presentase cei mai de

„scamă
lessian
curești,
vacante

tineri preparaţi în ramura aceasta. ca D-nii: G, Ași Chr.. Pantele, ambii suplinitori la școala din Bu-:
cel dintăi suplinitor de mai mulţi ani ai catedrei
de specialitate, al 2-lea suplinitorul catedrei de biu-

rou comercial; se mai presentase D. St. Țenov, colegul şi
-admiratorul D-tale. de la Galaţi, suplinitor de 7 ani, al ca-

tedrei respective, apoi D-nii Gr..L. Trancu-laşi suplinitorul
“catedrei de biurou de la .Galaţi, D. Panaitescu, secretarul

—
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camerei de comerţ din Galaţi. S. lacobescu, șeîul contabilităţei Băncii de Scont din București şi alții.
In comisiunea

aceasta,

examenele

au urmat în cea mai

perfectă regulă și n'a fost nici o divergință între membrii
comisiunii. E locul aci se aduc omagii D-lui G. Țiţeica:
pentru modul imparţial şi conştiincios, cum a condus aceste
lucrări- Pe la 17 sau 18 Octombrie dăm rezultatul acestor
E
examene.
La comisiunea presidată de D-ta pentru catedrele de
la şcoalele inferioare se presintase:vre o 24 candidaţi, catedre fiind multe vacante. Aci lupta nu presinta mare interes,
de oare ce catedrele vacante erau mai toate pe la școalele
din oraşele mici și nici una vacantă in Bucureşti.

Printre acei 24 candidaţi
datul

C. A. Rădulescu,

fostul

presentaţi se afla
nostru

elev

de la

şi

candi-

Galaţi,

un

tânăr activ şi inteligent, care ca elev eșise în toţi anii premiant şi luase diploma cu media aproape 9. El e contabil
la Agenţia Băncii Naţionale din Ploești.
D-tale, iubite Domnule Munteanu. îți era personal cunoscut acest candidat și ştiai că eu îl ajutasem. fiind că
părinții lui erâu oameni saraci. Mai ştiai că e ruda unui
cumnat al meu, că cu mine nu se află în nici un grad de
rudire. Când ai primit tabloul de la ministerul Instrucţiunei
cu numele candidaţilor admiși ca să dea examen, ai putea
D-ta mărturisi cu mâna pe conștiință câ n'âi spus celor de
acolo -nimic despre .aceasta ? Şi dacă n'ai spus-o pentru ce
ai tăcut? Mai mult, când la 2 Octombre ne întrunim în
comisiune, îţi atrag atenţiunea asupra acestei împrejurări,
căutăm regulamentul examenelor şi vedem că acolo nu se
prevedea incompatibilitate, iar D. Dumitrescu, ca legist imi
spunea că eu aș putea să fiu chiar judecătorul acestui candidat, pentru că nu-mi e nici o rudă, iar D-ta, ca arbitru

îmi spuneai cu emiază: când ministerul ne-a numit în comisiune ne-a dat toată încrederea. Totu-și V-am declarat.
că vă voiu lasa pe D-voastră ca să'l examinați— declarațiune, care ai confirmat:o către D. Lupu Antonescu cu o-cazia anchetei ce a lăcut în urmă.

Şi în această comisiune

am

fost

într'o

perlectă

ar--

monie pănă la data îatală de 18 Oct.
In adevăr la tezelescriptice, subiecte date de D-voastră, n'am avut nici o neînţelegere, iar candidatul meu. după părerea D-voastră îusese admis. Nici nu era vorba de nepot şi nepotism. După..
darea rezultatelor la examenele de la cursul superior, văd:
o schimbare bruscă în atitudinea D-lui M. A. Dimitrescu.
D-sa devine nervos, caută ceartă cu ori ce preţ şi adoptă.

ca tactică în examinarea
tică dubioasă:

D-sa

candidaţilor.la proba orală, o tac-

împarte

pe unii nu-i examinează

pe

candidaţi

în

de loc, dar le pune

două

ciase:

notele

ce le-

puneam
noi, pe alţii
îi bagă în chestiuni subtile
de
drept şi caută să'i incurce. Am Îost nevoit să intervin în
mai multe rânduri. pentru că D-ta, care erai dator să con-duci examenele, te [ăceai neutru,
Când vine rândul candidatului Rădulescu, care după.

cum

am

fără

ca

arătat la probele scriptice eşise printre cei dintăi,
eu. săi dau

un

punt

mai

mult

ca

D-voastră,

D..

Dumitrescu işi dă planul pe fața. După ce procedează și
cu acest candidat ca și cu cei-lalţi, adică caută să'l încurce în chestiuni

de drept,

îl întrebi

specialitatea lui, răspunde
D-ta

propui

ca să'l

D-ta

şi

candidatul,

admirabil. Când

admitem

la limita,

adică

8, 8 şi 7. Eu nu fac nici o obiecţiune și pun
catalogul

meu

personal

nota

8. D. Dumitrescu

pune nota 3, iar Dta:nota 7.
Va să zică la aceiaşi probă
notele

3, 7, 8.

i

se

tare în:

venim la notar ,

pune

să i

se

pună.

în adevăr îndeclară

că.

candidatului,

|

Am căutat să cădem de acord asupra acestei ches-tiuni, pentru că cu asemenea note examenele nu puteau fi.
confirmate. In loc de: discuţiune liniștită și demnă, D. Du-mitrescu imi scoate
postroieze și să mă

- scot protejaţii
bil să sustrag
țiune şi ori-ce
bile și atunci

inainte nepotismul şi începe să mă ainsulte că am venit in capitală ca să-mi;

şi că D-ta să te fereşti pentru că sunt capaacte Jin dosarele examenelor. Ori ce discu-colaborare mai departe ci:Dv. erau imposiîntr'un moment de supărare V'am declarat că:

—
-dacă

e vorba

sau

joc de

note, voiu

pune

pentru că

examenele tot,

să fie casate

batem

—

10 fără nici un discernământ,

-crau

să ne

(9

şi în adevăr

în catalogul

și cu

definitiv

1

mi se.

pare că am cerut ca la toți candidaţii din acea serie să li
„se pună nota 10.
Am părăsit sala de examen și am adresat on. Minis-.
ter

un

raport în care am arătat toate aceste fapte,

declarând

-că candidatul Rădulescu nu e în niciun grad de rudenie,
-cu mine şi că acusațiunea de pârtenire ce mi se aduce nu.
-0 primesc, nefiind dreaptă Am regretat mult că D. Spiru
-Haret, Ministrul Cultelor era în concediu, căci dacă așii
putut vorbi personal cu D-sa, poate aș [i reușit să-l conving
-de nedreptatea ce mi se făcea. Cu D-sa am
vorbit tocmai

după + luni în palatul
“clară

că cu

-că am
Am

am

mitropolitan

voit să protejez

pe

fost impedicat de cei-lalţi

mai

allat în urmă,

căci

din laşi,

când

îmi

de-

anumiţi

candidaţi,

dar

membrii

actele

din

comisiune.

ce s'au dresat la anchetă

mu le-am citit, că aţi avut curajul să susțineţi că eu am dat
notă prea mare acelui candidat şi că D. Dumitrescu a dat
:3

ca

semn

de

protestare.

Aţi

întors

ușor, întru

cât crați majoritatea

D-voastră.

Dar-eu

te somez

faptele

şi vă era loarte

şi toate actele erau pe mâna

ca să

declari cu

mâna

pe con-

- Ştiinţă și înaintea lui D-zeu, dacă laptele nu sau petrecut
-așa cum le relatez cu. În urma raportului meu, s'a de'egat
D.. Lupu

Antonescu.

cu

facerea

unei

anchete.

În mâna

d sale mi-am dat demisiunca din acea. comisiune, iar în
locul meu a fost numita profesor de specialitate d. C.
“Neamţu de la Craiova.
|
„Noua comisiune a casat proba la care se întâmplase
neiînțelegerea şi s'a procedat la un nou examen. Am văzut
“în urmă

că la aceiași

probă,

care

consta

in

examinarea

candidaţilor din toată materia prevăzută în program, aţi admis pe acel candidat şi i-aţi dat cel puţin notele ce le
propuseși D-ia. Si atunci întreb pe ori ce: om cinstit de.
partea cui e dreptatea? Şi ași fi voit să văd ce minăa
făcut acelaşi. D. Dumiirescu, când a fost nevoit să-și măr„turisească greşala. . .
-

—
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Am declarat-o inaintea delesatului ministerului *și '0.declar și acum : că-mi depun dimisia din invățământ -dacă..

se va

când

dovedi

că acel

candidat

d-ta repeţi cuvântul

Rădulescu

în articolul

îmi

e

nepot

și

din revistă, d-ta care-

ai cunoscut personal pe acest candidat, comiţi un alş şi
sunt în drept să cred că cu ştiinţă ai indus în eroare autorilatea şcolară superioară.
las ca alţii să califice faptul;

și purtarea

d-tale.

Dar ce'v'a făcut să vă schimbaţi

atitudinea faţă

cu

mine ? “Toată lumea.o știe afară de D-ta. La examenele de
la şcoalele superioare reuşise cu mediile cele mai mari:

D-nii: Gr. L. Trancu-laşi şi 'D. Panaitescu, „iar *D-nii Gs
Alessian, Chr.' Panteli, St. Țenov de și reușiți erau clasi-ficaţi mai

în urmă, deci

O dată ce s'au dat

căzuţi.

acele

-

rezultate,

i

aţi inceput

acea

urgie salbatică in contra mea, arătându-mă ca: autorul:
cestui dezastru. Intăi aţi făurit scandalul de la cursul in--.
ferior și ca să sune mai bine aţi inventat pe: nepot: Şi ne—

potismul.. O dată planul reușit, aţi început 'să lucraţi pen-tru a vă face atmosferă favorabilă. S'a indemnat candidaţii,
atât cei reușşiți, cât şi cei căzuţi la examenele dela Scoalele superioare. să adreseze: proteste ministerului. S'a căutat.

să se facă arme din -ori-ce. Se țineau consfătuiri

la

şcoala

superioară. de comerţ la care participai şi 'D-ta, de şi nu
"aveai nici. un amestec p'acolo, întru „cătexamenele de sub .
preşidenţia - d-tale-se țineau la. școala ::inferioară de comerţ...
Alte întruniri se.succedau la-:Uniunca absolvenţilor şcoa--

lelor comerciale.
D. Dumitrescu șe plimba in trăsură cu
D. Alessian şi-și asumase.rolul de Salvator al moralei. ul-tragiate. D-sa era pivotul Situațiunei și : :cu' 0: “grandomanie -

egală

cu.a:d- ale”

ce

simțeau. nedreptățiți- „prin “ această“ procedare.

se

distribuia

semne

de:. încuragiare

la

acei

: Nota:

-"::

'situaţiunii mi-a dat-o :amicul, rieu D.: :Rasidescu. preşedin--.::
tele Uniunii absolvenţilor școatelor comerciale, “care - întâl:-::.
nindu-mă

imi

spune

că

regretă

neințelegzerea

și că e pacat.

—
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„de candidaţi, dar -acea neințelegere de la cursul interior
nu va aduce casarea examenelor de la cursul superior ?
fală ce se urmărea. Era în fine o îerbere, care se asemana
„cu acelea ce se întâmplă când e vre un eveniment nou
Un lucru m'a frapat: periecta so„politic la ordinea zilei.
_ lidaritate .a celor .din.capitală: şi cât e.de :greu să-ţi capeţi
-un drept, când eşti isolat şi in conflict cu interesul lor!

“Ca

o dovadă de câtă

„ menţionez

de

şi: procedeul

prin

delăima

a mă

gazete.

„Voința Naţională“

apare prin ziarul

Ia adevăr

afacere,

această

în

pus

sa

patimă

o no-

- tiță de câte-va rânduri prin care menţionându-se incidentul,
- eram amenințat cu măsuri disciplinare din partea autorită-

AM'am dus la redacția acestui ziar, în care în
- ţii şcolare.
„diferite timpuri am publicat mai multe articole cu cuprins
- economic

şi financiar

și

m'am:

plâns

modul

de

acesta

dc

procedare, de a ameninţa un profesor vechiu şi cu o oare„care situaţie socială ca.cum ar fi cel din urmă funcţiunaraş la discreţia unui șef de biurou..
- Mi sa spus că informaţia era dată de cei de la mi; nisterul Instrucţiunei.
-După

acest

inceput,

alte

ziare

ca

„Adevărul“,

Or.

--dinea“ şi „Opinia“ din-lași.n'au scăpat ucazia de a mă
batjocori. Erau de altfel în “dreptul lor, de oare-ce eu sunt
-:de alte convinzeri politice.

cunoştea per- M'am adresat unei persoane, .. care mă
- sonal şi care ocupă o. inaltă situaţiune în Stat şi după ce
i-am explicat cum stau lucrurile, a căutat să lămurească

„ <hestia cu-uni. alt: personagiu din.minister.:* Acesta i a făcut
- următoarele. declaraţiuni : Toată lumea în. Ministerul Instruc- ţiunei crede: că .la acele examene nu s'a ţinut balansa

In special se accentua că eu am favorisat pe D.
dreaptă.
- Gr. [. Trancu- laşi, persecutând pe. D. Alessian, iar D. Ch,

- Staicovici ar fi favorisat pe D D. Panaitescu, ambii fiind
În asemenea situaţiune
„secretari. de cameră: „de comerţ.
„ori-ce

pretext

de căsare

era

bine

venit şi

când toată lumea

«V'acolo avea această convingeie şi lucrau într'o
= sulidaritate, era uşor de găsit și pretextul. De cât

periectă
se vede

—
că

pe lumea asta
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este o dreptate divină şi dacă faţă cu au-

toritatea superioară şcolară, indusă in eroare de cei
resaţi, cari crau şi acusatori și judecători, am rămas

părlinitor, cei cari mă

cunosc

şi știu că

inteomul

sunt incapabil

de

-o acţiune rea, ştiu unde e dreptatea.
Acusaţiunea de părtinire «e foarte. vagă. şi -se poale
adresa ori-cui, pentru că aci e chestiune de apreciare per“sonală, care nu se poate confirma sau infirma de cât prin-

tr'o contra probă, adică când alţii chemaţi găsesc, că
-apreciat bine sau rău. Această contra probă s'a făcut
ceia

ce mă

priveşte

pe

mine

in ambele

căzuri

pentru

ai'
în
cari

mi S'au adus acusaţiuni.
Am

aratat că acel

candidat

Rădulescu

la proba

la care i se făcuse nedreptate.

Şcoalele

superioare

tinut în Noembre

fiind

casate,

la noile

1909, pretinsul

meu

a. lost

admis

Examenele

pentru

examene

protejat

Trancu-laşi, care reuşise la primul examen
reușește la al doilea examen inaintea unei
cu media 10.

Când
senţa

faptele sunt așa,

lor, găsești

oportun

dta

să

Un

|

cu nota 9.60,
alte comisiuni

că mi-ai dat

avut

în toată

în e-

Eu iţi mulțumesc

|

singur regret am

s'au

Gr. L.

în loc să le judeci

le reinviezi.

incă odată că ai făcut-o, pentru

mă explica.

ce

D.

ocazia

această

de a

afacere:

acela că D, Gh. Țiţeica a consimțit ca să se caseze examenele presidate de D-sa şi la care coniucrasem şi cu şi

aceasta probează câ n'a putut resista curentului defavorabil
ce sc lormase în contra mea.
Nu știu dacă în urma resultatelor noilor
presidate tot de D-sa mai persistă în ideia că am

„ tinitor.
«le

'L iau pe D--a

ca

martor

caracter, care'] am întâlnit
| Primiţi, vă rog, Domnul

pentru

examene
lost păr-

că e singurul om

în aceste ocaziuni. |
meu, -consideraţiunea

meritați.

ce

o

C. Marinescu
Irofesor

la Școala

de Ştiinţele comerciale

superioară de comerţ
laşi.

-

a?

AROLLE
les

sf

+,

e
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SECȚII PORESIONALE, PE LÂNGĂ LICEE
Studiind: desvoltarea ecoaomică a diferitelor state se ajunge
la concluzia, că şcoala n'are de scop Ge a ridică numai nivelul cultural al unei țări, ci una din menirile ei e cu deosebire ridi„carea economică a unui popor.
Ă
Această ridicare se face. prin şcoale protesionale şi 6.lege
de organizare a învățământului profesional este un mare pas:
spre progresul economic. Acest pas a fost făcut la noi în 1893,
1899 şi 1901.

Agricultura, industria şi comerciul sunt cele 3 feţe ale muncii

omenești, ele au devenit factorii cei mai puternici, ai prosperității
naţionale şi în vederea acestor feluri de activitate s'au creat şeoale
speciale: de agricultură, de meserii și de comerț.
:
Se disting în mai toate statele cu organizaţie socială. bine:
chibzuită trei clase sociale şi potrivit culturii Și nevoilor lor s'au :
organizat trei categorii de şcoale profesionale : inferioare îîn care
se primesc elevi sau eleve cu clasele primare, medii pentru care
se cere câte-va clase gimnaziale sau gimnaziul și szferioare pentru.
urmarea cărora se cere bacalaureatul sau examenul de maturitate
şi acestea sunt echivalente facultăţilor unei Universităţi.
In lista ce, urmează sunt .date numărul, gradul și distri„buţia școalelor noastre profesionale. din" toată țara.
,
Sa făcut deosebire între şcoalele din orașele- capitale de...
cele din judeţe și pentru a face o comparațiune s'a dat populaţia totală a oraşelor şi judeţelor după recensământul general
din 1899 şi populația şcoalelor din anul școlar 1004—05.
Şcoalele din cele 4 categorii: agricole, comerciale, de me- .
serii şi profesionale de fete care lipsesc din "capitale şiș din judeţe
sunt însemnate cu zero pentru a se pune în reliet "lipsurile.
Prin legea profesională din 1899 se prevede creațiunea . de
două tipuri noi de școale de agricultură şi de meserii, unele
elementare, menite a "fi puse în speciale la îndemâna populațiu- .
nilor rurale și altele zpferioare pentru populaţiunea comunelor
"urbane.
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În total sunt 16 şcoale elementare de agricultura, '5 şcoale

inferioare, 11 şcoale de lucrători agricoli pe iângă cele.1r pe.
|
piniere ale Statului.
Cele mai multe din aceste școale sunt înființate de stat şi
câte-vă de persoane particulare între care M. S. Regele, Prințul
Şmneu, |. Canmxpenv, Contele Tauievicy, OrereLeșeanu, Nic, SoFIAN,

au dat pilde bune și demnede imitat de marii noștri proprietari.
Pentru pregătirea comercială există numai 10 şcoale elementare și 4
şcoale superioare sau mai just numite-zedi ; apoi sunt 31 şcoale
elementare de meserii, 15 școale inferioare și 2 școale superioare
de arte și meserii (sau mai just școale adi, căci se primesc

elevi cu 2 clase gimnaziale); în fine există 24 şcoale profesionalede îete precum şi 4 școale.de menaj. și 3. şcoale de eco-

Da
nomie casnică. .
„Multele nule din acest tablou arată lipsurile regretabile din
educația profesională a poporului atât dela orașe cât și dela sate,
Cea mai mare lipsă e aceia de școale comerciale și de școale

de agricultură. Exceptând oraşele-capitale cu 4—10 mii locuitori, sunt capitale ca Botoșani, Focşani, Tulcea, Bârlad, Buzău
cu câte 14-—20.000 locuitori fără să aibă măcar o şcoală elementară de comerț.“
De asemenea judeţele pentru nevoile lor : bănci populăre, ma-'
gazine de consum, perceptori, comersanți, băcani, etc.. ar trebui |

să aibă “câte o şcoală elementară de comerț cel puţin una la :
a
o populaţie de 100.000 locuitori.
Majoritatea prefecților, după cum se vede din dările de seamă.
anuale asupra stării județelor, poartă grijă mai mare de îmbu-

nătăţirea raselor de vite, de întreţinerea şoselelor, decât de cultura profesională a semenilor lor. ce îi administrează. Rari sunt
aceia, cari pun la inimă o asemenea problemă.
Statul are însă în schimb un număr relativ mare de școale

- secundare pentru cultura generală. Aproape în fiecare capitală -

de județ cevă mai mare se află câte un*gimnazisau
u liceu, în
total vre-o 23 „gimnazii şi 19 licee.
O alipire sau o altoire de secţii profesionale agricole, comerciale și industriale pe lângă aceste licee și gimnazii e posibilă
și e indicată, cum voi căută să arăt în această conferință 1) de

starea noastră economică precară, de complectarea cadrelor de
funcţionari ai statului și de predominența învățământului secun-

dar general în paguba celui profesional. .

-

*
*

*

|. AanIcuLmuRA este ocupaţia de căpetenie a poporului nostru.
In 1866 se cultiva o suprafață de 2.230.600 ha. și se obținea o
recoltă de grâu, porumb, orz şi ovăz de 15.224.700 hl. Treptat
s'au dat culturii noi porţiuni de terenuri și s'a ajuns în 1905 a

se cultivă de 2!J, mai mult teren ca în 1866, adică
1) Ținută

la cercul! profesorilor secundari

la 31 Martie

1907.

5.420.700

10

”

„„ha..cu o producţiune. anuală de grâu, porumb, orz :şi ovăz
de
-73.284:547 -hl. adică producţiunea s'a incincit, socoti
nd - numai
produsele celor 4 cereale citate în statistica dlui L.. “Coesc
u!),” Cantităţile de. cereale sunt atât de. mari în cât ajung. pentru
„trebu
ințele populațiunii şi mai rămâne un prisos pentru
export,
„care a fostîn 1866 de 547.608 tone, iar în :1905 de
2.647.000

„ton
adică e,
de. vre-o ş:ori mai. mult,
.
„„ Socotind a :10. lei .100 kg. cereale, revine pentru cele 500i
mil.

-

„kg. exportate în 1866 suma de 50 mil. lei; iar pentru cele 21|,
“miliarde kg. exportate în 1905 considerâbila sumă
de 230 mi-

„hoane lei..:.

.

|

„

n

„Această producţiune enormă eșită din mâna şi sudoarea
ță„ranilor va. distruge legenda creată în .zeflemea, pare-mi-se
de
P. P. Care, că țăranul român e leneș,
a
„:.
E interesant însă. de ştiut, cine încasează această sumă: Ul„timele statistice ne lămuresc în multe privinţe. Aşa N. R. Căor
- TASEANU 2). ne arată că:4) proprietatea mică țărănească până 'la
"10 ha. este de 3.319.695.
ha. adică 41.66], cu un venit fonciar
„de 124 .mil..lei.şi repartizată la 1.015.302. proprietari. țărani ;
b) proprietatea mijlocie de 10—10o.hâ. este de 861.409 ha. adică

10.810], cu un venit fonciar de 25 mil. lei“repartizată la-38.699
proprietari mijlocii ; -c) în. fine proprietatea, mare de la: roo ha.

„În. &us este în. întindere
de. 3.787.192. ha., adică 57.53%], din su„prafaţă cultivabilă cu un venit. fonciar de 102 mil. lei și aceasta
"revine numai la 4.171 mari proprietari, dintre cari 1.563 au:mai „mult

de,5
ha. și,.st
00
ăpânes
o c

împreună

"proape cât. toată... țărănimea proprietară

3.001.475

la un

ha., adică

loc, -

a-

a

“Exploatarea .prin arendare. predomină în proprietatea mare și
mediaei .pentru toată țara este de 600|.
::
„Din venitul proprietății mari de zo2 mil. lei, 36 mil. lei re-

„Vine pentru. proprietatea exploatată

direct de proprietari, 6r sui].

dei pentru proprietatea arendată şi. q mil. pentru. proprietatea cu
stăpânii domiciliați în streinătate,.
.
.
Se
Statistica 2) ne precizează și mai desluşit starea noastră agrară.
Ea ne arată, că din întinderea arendată.62%|, aparţine arenda
șilor români sau românizaţi, pe când. 35|; aparține arendaşilor“Streini.. În statistica profeșiunilor. supuse impozitului pe patentă
pe
tre care 3.465 adică 66%], sunt.Români, zar 7.737 adică

Sunt streini.

349

Când de oparte se află ş milioane de țărani cu 3 mil. “ha de
Pământ de cultură şi de altă parte q inii de proprietari cu
„1

L

Corescu, Progresele economice ale României

-5) N R. CAPITĂNEANU, Raport
censământului fiscal din 1903.

3) Dr. G. D. CREANGĂ,

prez.

d-lui Ministru
|

1597.

.

de Finanţe asupra re.

Propr.. rurală și chestia țărănească

1905..

.

anul 1903/04.se găsește
că în comunele rurale din toată
țara sunt 5.196 arendaşi de moșii, păduri, bălți, mori, etc.,
din-

II
4

3.900.000 ha. se poate zedea cui revine. cea

mai mare parte din

sumele. încasate din export.
aa
Pericolul. social e și mai mare -când cea niăi mare parte-din
aceşti mari proprietari nu-și cultivă ei singuri proprietăţile, ci
le arendează, iar ei cheltuesc banii cu politica, cu călătoriile

„ȘI în jocul de cărţi.

|

a

.

Intre proprietari şi țăranii cultivatori s'a interpus o clasă de“
oameni aycudaşii o mare parte din ei streini— greci, armeni, evrei,. bulgari— cari au'tot interesul: să ţină” pe

coconaşi

cu:

pensia viageră a moșiei, să-i înstreineze de inventariul lor agri-!
col, până ce se vor îmbogăţi pe spinarea. țăranilor și. își 'var

Cumpără -cetăţenia şi proprietatea. Aşă că viaţa de trăndăvie şi lăcomia de bani gata au făcut din majoritatea proprietarilor noş-

tri niște ciocli ai neamului și ai țării, cum bine le zice prof.V.

S.

Moca)...

e

_

-

a

Că marea proprietate stă rău în cât nu se cutează a se face:
o anchetă agricolă, atât. de necesară într'o ţară: eminamente!
agricolă, ne-o arată'și sarcinile cu care ea e grevată. î.

Nexsiescu 2) a găsit că din valoarea
de 1.115 mil. lei, s'a ipotecat până la
adică 35%], din valoarea venală, fără a
proprietari au încăsat arenzile pe mai

marei propristăți rurale:
1901 peste 400 'mil. lei;: mai adăogă, că “mulţi
mulți ani înainte.
-

Când se ştie cum e proprietatea rurală repartizată, 'se poate
întrevedeă cât şi cum trebue dată învățătura agricolă şi ce ca-

tegorii sau

tipuri de școale

agricole trebue să se înființeze:

*

In prima linie, proporțional cu marea masă: de: cultivaturiagricoli vor trebui: înființate cât mai multe şcoa/e agricole ele-:
mentare. Sistemul adoptat de d-l S. Haner e cel mai, bun. cAm

preierit, zice D.sa 3), să înființăm cât mai multe şcoale de -agricultură, mici, eitene, dând un învățământ foarte restrâns, şi pe:

|

„care să le putem răspândi pe toată suprafața țării şi mai ales

„în sate şi-în. oraşele cele mici. In adevăr,de oarece 'este vorba -

să creăm un învățământ destinat mai cu seamă copiilor de '0a-..

meni

săraci, eră natural să căutăm

a duce școala la ei, în loc

„de a voi să-i facem pe ei să vină de departe -la vre-o câteva ::
școale mari». Până

acum

abia s'au înființat '16.

Dar aceste școale agricole ar trebui să fie: organizate: după

|

tipurile cele mai variate. Astfel: ar trebui să se. încerce siste-'
mul de şcoale agricole de iarnă (ÎVinterschulen) cum sunt cu
sutele în Germania, 271: au fost în 1902/03, sau sub formă“de
învățământ

ambulant, predat de.agronoim: +). sau

Jante ca în Belgia 3).
Din

ceea-ce

1) V, S. Moca,

- 12)
3)
+
5)

sa

de

şcoale vo-

a

am găsit legiferat în alte state ale Europei -am: -

Casa

rurată fasc IV p. 25.

|

NENIȚESCU, Sarcinile proprietăţii rurale 1go1 Buc
SPIRU C. HARET, Raport adresat M,.S. Regelui: 1903 p. 263,
DR. MAx. POPOVICI, Învăţătorii ambulanți de agric. Buc. 1907,
Organisation du Ministere de Agriculture 1906; Royaume de Belgique

|

conchis și pentru țara noastră, că un învăţământ primar
complimentar — în cazul de faţă agricol — trebue trecut
în lege
ca obligator 3). In Bavaria au funcţionat în anul 1902/03
nu

mai puțin

de 285

şcoale

de ucenici

agricoli

(landw.

Fortbil

dungsschulen).
.
„Scopul acestui învățământ agricol să fie în a se obişnui
cu cultura raţională și intensivă a fiecărui petec de pământ,
pentru ca țăranul să utilizeze cât mai puţin pământ—în țările
Apus se susțihe că 3 hectare, sunt suficiente pentru îndestu din
lalarea unei familii de țărani.
Cu chipul acesta, țăranul, în cazul când n'are pământ —
și
sunt 400.000 capi de familie fără pământ

sau cu pământ

insuficient — să închirieze cât mai puţin și să scape de învoeli
agricole, care sunt tot atâtea dovezi neauzite de lăcomie şi le
de
exploatare neomenoasă ale proprietarilor și arendașilor şi
care
singure ar fi în stare să facă probele de vinovăţie ale acestor
a
în recentele răscoale țărănești,
IE
|
Din ultimele studii făcute asupra tocmelelor agricole din diferite părți ale țării rezultă, că de regulă 50—75%/, din munca
anuală a țăranilor ce iau locuri cu chirie e în profitul
direct
al arendaşilor și proprietarilor.
e
,
Noi vedem în chestia țărănească o chestie de cultură,
cum
zice d-l Haner 1) şi cred că țăranul va ajunge repede la:con
vingerea că e mai bine să înveţe 2—3 ani la tinerețe, ca ado--

lescent, tot ce trebue să facă, ca să nu mai muncească

muncă
„de rob ziua întreagă
pe câte 40—s0 de bani restul vieţei, ca
din această muncă să se îmbogăţească de cele mai multe
ori
chiar vrăşmașii țării sale și ai neamului său 2). |
|
„Să li se arăte cum să reacționeze contra dușmanilor lor naturali nu cu securea și cu bâta, ci cu armele ce le recomandă
economia socială, învățate în școala ce de fapt le-o tot: refuză
boierii într'adins, pentru

ca din țăranii rămași în stare de

brute
'să facă ei bune vite de muncă.
"Să-i înveţe pe: țărani să se organizeze şi să trăiască,
după cum a descris Io Gurca 4) că a văzut trăind locuitoașa
rii
din insula. Prosta

(Wight).

.

Dar alăturide ţăranii, cari vor 7rebui să urmeze şcoalele elementare agricole, sunt în şcoalele secundare vre-o câteva
mii
(4.600 în anul școlar 1904/03) .fii de săteni agricultor
mai cu
i:
dare de mână, moșneni sau răzeşi şi pentru mulți din aceștia
vor trebui înființate şcoale inedii de agricultură.
Până acum există în toată ţara una singură pentru cultura
mijlocie : şcoala centrală de la Herăstrău.
Numărul restrâns de elevi al acestei școale cu sistem, de in- '
1) N. MOISESCU, Şcoale de ucenici, 1go7.

?) SPIRU C HARET, Chestia țărănească 1905, Voința Naţională No.
6334.

3) Neamu!

românesc.

Anul

1 No. 100.

-

'4) lox GHrca, Scrisori către” Alexandri, vol

”

II, pag. 60.
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.

ternat, slaba reputație a școalei au făcut pe tineri săă aibă puţină
înclinare pentru a urmă acea :școală.
«Convius că sistemul şcolar al unci fări trebue să fe ogliiida
fidelă a trebuințelor, aspirațiilor şi caracterului național al foporului care o locueşte». d-uu Haner a introdus încă din 1902 '(Mon.
of. No. 110 din 21 August) ca încercare la 2 licee din țară Buzău
și Piatra-Neamţ un curs de -agricultură în 'locul limbii engleze
sau italiene din cursul superior.
Tat ca încercare am propus şi eu în 1005 DN să se.- înfiinţeze

Secţii agricole pe lângă licee.
Principiile, care ar servi de bază la înfiinţarea acestor secții,
sunt: 1) elevii să poseadă cele 4 clase gimnaziale, 2) cursurile
să dureze 2 ani, câte un semestru fiecare an (1 Oct.—1 Apr.),
iar semestrul de vară elevii să fie repartizați pe la ferme, domenii
sau școale practice de agricultură, 3) să se utilizeze localul Iiceelor și profesorii de licee, cari vor face cursurile ca ore suplimentare, iar nu ca complectare de ore.
Cursurile teoretice ce se fac 2!|, ani la școala centrală de agricultură (programa din Mon. of. 15 Maiu 1894) ar puteă fi făcute
de 4 profesori : 1) unul de matematică'cu 4 ore pe săptămână,
în total 176 ore, ar predă contabilitatea şi corespondența agricolă,
agrimensura, construcţii rurale, mașini agricole, hidraulica cu
aplicaţii la irigaţii şi drenaj; 2) alt profesor de fizică şi chimie

în 176 ore ar predă meteorologie,

chimie agricolă și industrii

agricole ; 3) un alt profesor ar preda în 176 oree sistematica plante- :
lor de cultură, anatomia și fiziologia plantelor și animalelor,
cultura plantelor sau fitotehnia, zootehnia și fitopatologia ; în
fine 4) un protesor de economie ar predă în 88 de ore economia politică, economia

națională

rurală, politica agrară, statistica

şi legislaţia agrară.
Aceste ore teoretice vor trebui însoţite de încercări,

experi-

ențe

fac le-

și lucrări

de laborator,

căci

numai

aceste

lucrări

gătura dintre teoria de clasă și practica de câmp, numai aceste
lucrări făcute personal de elevi vor forma legătura dintre actele

de ideaţiune și cele de voliţiune și singurele vor dă țării: oa-

meni de acţiune şi de caracter, caracterul nefiind altceva decât

perfecta identitate între ideaţiune și volițiune, sau pe scurt între

vorbe şi fapte.
Și după calcularea plăţii orelor destinate instrucţiunii agricole
dintr'o secție agricolă de 2 ani cu 4 profesori, ea n'ar costă decât
salariul unui profesor de liceu dintr'un an, pe când școala centrală de agricultură costă pe ţară 161 mii lei, dintre care numai
personalul didactic şi administrativ 77 mii de lei. (1906/07) pe an.

Asemenea; altoiri de școale profesionale pe școale secundare

se întâlnesc şi în alte state.

D-nu Oaxescu?), ne spune în raportul său că în Belgia se fac

1) Conservatorul No.

185.

|

3) D. C. OLăxEscuU, Raport general asupra part. Rom, la exp. univ. 1900.
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cursuri speciale agronomice în 30 școale secundare: ale statului
și în 32

școale private subvenţionate și doară Belgia

e una.din-

tre .cele mai industriale! țări, unde 720] capi de familie, se = ocupă
cu. industria.
:
„Şi fetele urmează în' Belgia învățămâântul agricol. în o școală.
superioară ale cărei studii “dureaz ă2 ani. şi fiecare elevă plăteşte câte 300 de lei pe an.
»
În Germania se află în Dăbeln 1) (Sachsen) un gimnaziu real
cu o şcoală de agricultură paralelă cu clasele cursului superior,
- Pentru învățământul agricol superior destinat fiilor de mari.
proprietari sau: celor ce je vor luă locul e nevoe de un Jusitut
agronomic: universitar, căci agricultura e industria, care reclamă:
cele mai multe cunoştinţe și viitorul agriculturei se poate rezumă
în

2 Cuvinte: «Ştiinţă

şi asociațiune»..

-

Către acest institut s'ar. puteă.. îndreptă cu succes mulți din. :
cei 2.400 studenți ai facultăței de drept, cari; după—ce au costat
pe stat cu instrucția fiecăruia 50 000—100. 000 lei, n'au altă perspectivă ca licențiaţi decât posturi de copiști cu 100—200 lei lunar,
Sunt -chiar dintre profesorii universitari, cari nu înțeleg rostul unei asemenea institut agronomic. Când: a fost vorba să se înfiinţeze catedra de chimie agricolă la Universitatea din București
S'a ridicat

contra

ei un

proiesor. prehistoric; zicând, că'e o ÎNjo-.

sire a.nivelului studiilor universitare o“ asemenea catedră. Am.
o muluțmire sufletească că M. S. Regele s'a exprimat cu privire
la această. catedră, că face mai mult de cât3 catedre de filozofie.
Se

va: răspunde,

că

şi aceştia lipsesc. Dar
nu

s'au alocat

pentru

înființare

de

şcoale

trebue

bani-

cu toţii știm că şi când au fost: bani, ei

pentru şcoale

profesionale,

cu

toate

că în acest

caz ar fi cei mai bine "întrebuințaţi, căci sar mări puterea de
producţiune a ţării.
Trusturile de politiciani, cari conduc destinele. acestei neno-

rocite, ţări, când n'au bani fac datorii; aşă în: 1005/06 s'au îm.-.
- prumutat, stat, judeţe şi comune cu 252 milioane 2), ei au scontat
viitorul și veniturile: țării, după

cum

proprietarii

au scontat ve-

niturile moșiilor lor.
Dar aceste milioane n'au fost afectate pentru școale, ci. pentru.
palate,: lucrări de edilitate și alte pretexte în dosul cărora se:
ascunde satisfacerea poftelor clientelei politice. .
„Nu sunt dar banii, cari lipsesc în ţară, ci lipsa de. orientare
economică, de dragoste a neamului şi de convingere că salvarea
țării stă în conducerea generațiilor tinere pe căi, care să asigure
viitorul: economic al țării.
Programul de, reforme școlare din trecut trebuesă se lărgească
ca să se adapteze cât mai bine la noul program de viaţă eco„nomică, ce ni l-a dat memorabila zi de 12 Martie 1907.
Norma pe viitor e casă se elimine din organismul : statului
4) 36 Jahresbericht des Kg Rcalsy; mnasium u d. h5h Landwsch
:.2 D. A STunoza, Finanţele României îîn 1906 p. 38.

zu Dober n.

“această. clasă de exploatatori,

arendașii, şi usociindu-se

capitalul (proprietatea)

cu munca,

sătești Pentru

de

arendări

direct

să se înlocuiască cu

obștii/e

moşii 1) și „pentru aceasta trebue mulţi

tineri cu știință agricolă.
e

*

*

:

II. A.doua formă de activitate economică este Comerciul, care
se ocupă cu circulaţiunea bunurilor.
După cum se servește” omul de inteligență pentru a speculă
sau pune în valoare ceeace are depus în memorie, tot aseme„nea se speculează toate bunurile naturale ori artificiale asupra
valorii lor și această speculă constitue inteligenţa. economică sau
comerciul,
Comerţul nostru exterior de import şŞI export se evaluă în 1866
la. suma: de 1883.000.000 lei pe când în 19053: s'a ridicat la frumoasa

sumă

de

7995.000.000

Dacă numai. 10 la sută
ților, ea tot ar fi de So
| Dar statisticele 2) ne
„streini şi vedem cu toții
cu prăvălii. conduse de

lei adică

cam de 4.ori

mai

mult.

din această sumă ar reveni comercian- milioane pe an.
arată, că în comerț se află pesta. 33.000
cum se populează treptat stradă cu stradă
negustori streini. -

Până şi: pe streinii câre ne. vizitează şi ne studiază. i-au
„presionat rău stărea noastră comercială.
a
aa

Paor. DE: Canor Faerrac 2) în importanta.
„țării: noastre

iunea
că

zice:

«Dar-iarăşi

mi

s'a'atras

sa :lucrare

im-

asupra

de repețite ori aten-

asupra :împrejurării cât de regretabil este peniru. Români

întreg

comerciul

țării

se găsește

mai numai: în mâinile strei- .

nilor, a “Grecilor, Jidanilor şi i Armenilor, cari -ca niște negustori

iscusiţi şi rafinaţi ce sunt, ştiu să-și vândă totdeauna marfa lor
cu preţuri potrivite ȘI de multe ori foarte mari şi ar fi timpul
Suprem ca și Românii să--și câştige cunoştinţele comerciale ne„cesare. ca. să poată susține lupta” cu..succes cu streinii venetici
şi pe-terenul comercial !2.
“Dar -nu numai oraşele, ci şi satele sunt invadaţe de streini.
Așă în judeţul Botoșani, după darea de seamă a prelecului Văsescu
(1906) sunt :490, dugheni evreeşti și 346 cârciumi, care exploatează pe țărani şi le speculează | toate produsele muncii lor.

„» G.

- Cneaxeă ) ne

arată că deși populațiunea .din

comu-

nele iniale e compusă din 4.699. 203 locuitori adică 98 0); Români
şi 98.508 adică 2%|p străini, totuşi pe baza rolurilor de patentă
S'a putut stabili,că în aceste comune sunt de pildă szrăini.57 9,
băcani, 400], birjari, 41 "| bogasieri, 60 “lo brutari, 46% precupeți,
69 0]; comercianţi, etc.

1) V. 1. BRĂTIANU, „Voința Naţională» No. 6409 şi 6410.
«Agricola» (D. Protopopescu) Asociaţiuni sătenești
-.2) «Revista

%) Canor
3) G

economică

şi financiară»

No

FREYTAG, Regatul României d

D, CaeanGA,

Proprietatea

1903. :

120 (1996).

p. v. al agric

E

sale 1899 p.59.

rura'ă şi chestia ţărănească 1905.
Ss
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În comunele urbane proporţia e tot așă de nefavorabilă. Din to-

talul patertarilor din comunele: urbane din . toată ţara sunt
16.062 adică 42 0|, Români şi 27.900 adică ş8 9]9 străini. Prin
urmare

în comunele

urbane

la

100 Români

vin numai

2 co-

mercianți şi industriași Români, pe când la 100 străini vin 7comercianţi și industriași străini.
|
”
In total dacă se consideră ţifrele din toată țara sunt 62 9],
comercianți şi îndustriaşi străini

industriași români.
Dacă

se iau numale

şi numai

comunele

38 9] comercianţi

-

urbane din Moldova proporția

e 859|, comercianți şi industriaşi străini și numai
cianţi și industriași Români.
Ă
Pericolul

actualmente
odată să
negustor,

e cu atât. mai mare cu cât neamul

cea

mai

și

15 9, comer-

românesc

suferă

cuceritoare invazie din câte a avut vre

încerce: e invazia Evreilor, a acestui neam născut
care de 2000 de ani n'a învăţat alt de cât cum să:

speculeze tot ce-i cade în mâini: bani, marfă,. pământ
carne vie.
|
|
.

şi chiar

Activi, economi, fără viţii, Evreii se înmulţesc la noi
mult ca ori unde. De altfel Pnor. DR Luzzarri, din Roma

mai
!) a

zis, că fiecare popor are atâțea Evrei, câţi îi merită. In țara Moldovei nu se poate vinde un car de lemne, o
găină, nici oulele ei fără intervenţia Evreului, fără să aibă şi
el o parte din acest Geschătt,
|

Naţionalii au ajuns să-și vânză maria cu coșul şi cu cobiliţa
iar târgul orășenesc, 'modern este stăpânit mai numai de străini.
De la Evrei să învețe Românii spiritul mercantil, căci nu-mi
închipui că se ţine în țară peste 1/, milion Evrei numai pen- tru prăsire şi îngrășare.
|
Școalele comerciale, care pot da cunoștințele necesare şi
pot pregăti tineretul pentru comerț sunt puţine la număr, 14
elementare și medii

şi

ele au dat până

acum

elemente,

care

ocupă locurile din băncile româneşti cu demnitate. Din cauza
sistemului adoptat n'au pătruns însă în măsura cuvenită în
comerțul de mărturi.
„Abia în ultimele timpuri. (anul școlar 1904J05 cu programa
din Mon. Of. 20 Iulie 1903) printr'o fericită inovaţiune cu spirit practic, admisă numai în școalele elementare, elevii în ultimii 2 ani fac practică în prăvălii, se familiarizează cu măriu-

rile şi trec gradat de la viaţa de şcoală la cea de prăvălie,
Acestea sunt școalele speciale cele mai nemerite şi ar fi
mai bune, deși sunt destinate numai comerțului interior, dacă
sar

predă

în ele și /imba germană,

căci

nu

trebue

să pierdem

din vedere niciodată, că suntem așezați pe marea linie comercială germană, care se întinde de-la Hamburg și până la
Golful Persic.
Școalele comerciale inferioare cu 3 ani sunt cele mai potri1) Opinia publică europeană și chestia evree în România,

1901 Buc.

-

op

vite școale pentru pregătirea

viitorilor conducători.ai băncilor

populare, ai magazinelorde consum, ai societăţilor cooperative,
.
etc. şi de aceea e de recomandat să se înfiinţeze cât 'de multe,
Prin legea învăţ.. profesional din 190
S'au' 1.
înființat cursuri co-.

“merciale

de seară, iar în

un regulament

de aplicare

1904

s'au făcut

programe

analitice și

(Mon. Of. 20 Aug..1904No. 114). .

„Desvoltarea: şi - independența economicăa țării e legată de

- învățământul comercial. Comerciul face starea socială.a clasei
mijlocii, a burghezimei. Dacă comerciul este scoala calculului,
),
a artei de a câştigă bani, apoi el este Și școala
'cinstei..:

Comerciul

se

bazează

cu

deosebire pe încredere. Viitorul .

comercial aparţine naţiunilor cinstite și ordonate
De aceea
.
-.
alături de știința comerciului, de practica lui, va -trebui practicată virtutea de om corect, moral, conştiincios.
Sa
“Cinstea e o putere morală, după cum ordinea'e o putere socială și munca o putere economică. Ori prin școale se vor
creă şi organiză aceste energii şi prin școale se vor. transmite mai departe în moravurile comerciale.
i
„Curentul către funcţionarisin favorizat de: numeroasele noastre
şcoale secundare a căutat, să-l abată d-nul Haner şi prin îuființareade secții comerciale fe lângă. licee «căci, dacă au fost
şi au prosperat națiuni numai de agricultori, de comercianți şi

de meseriaşi, nu Sa pomenit încă

să fi trăit vre un popor nu-

mai de funcționari»
e
a
Convins
.de aceasta d-nu Haner introduce în 1002 clasa V
"secţia comercială în liceul din Ploești (No. 27 Mon. Of. No.
„4 Maiu 1902) şi la unele școale secundare de fete din București (Mon. Of. No. 113, 115 din 24 şi 27 August 1902).
Obiectele de studiu prevăzute. în program au de scop a da,
îndată: după absolvire, buni și vrednici comercianţi, contabili
și agenți comerciali.

Ministerulde războiu redusese

militar

numai

la un

an.:

"

acestor

absolvenți

a

serviciul

Dar nici profesorii, nici ministerul n'au fost perseverenți. în |
această cale, așa că după o funcţionare de 1 — 2ania căzut în

„desuetudine,

:

..

-

i

|

„Eu atribui această lipsă de consecvență şi de patriotism fâptului, că mulţi profesori şi în special Ministerul Înstrucţiei nu
„Ştiu cât e de rea starea noastră economică,

dar spar

că se va

reveni la. bunele norme și ultimele evenimente sociale, care au

deschis ochii la mulţi, vor contribui a pune din nou în vigoare
secțiile acestea profesionale pentru a evită revoluţii sociale. şi”
la orașe.
|
_
„
Cred însă, că s'ar putea adăogă încă un an acestor secţii și
"în cazul când cursurile sunt numai de dimineaţă, orele de după

amiazisă fie rezervate practicei de birou sau de magazin.

wo

» Sp. C. HARET, Raport adresat M.S. Regelui p. g.

18.
.

Dar:o: variaţiune. în școalele profesionale e “necesară, ca și.
varietatea. în aptitudinele și trebuințele: poporului. : ..-..
“Legea învăţământului profesional art..73 „dispune ca unele:
şcoale secundare de. băeţi se vor putea transformă. treptat în
„Şcoale: cu' caracter: practic. și profesional, potrivit cu trebuinţele.
locale, de. aceea să vorbit

Chiar de

transformarea unora

gimnăziile- actuale în “gimnazii: comerciale, ceea- ce. ar fi'0o din
fericită inovaţiune: Ri
ENE
* Secţii comerciale pe lângă licee se află și în alte: state.
în Belgia sunt. școalele numite A//ândes. royaux'ou Coileges Așa
roVaux
1); Ele au

"unui

gimnasiu

7 ani 'de studiu, dintre cate primii 2 corespund

cu. cursuri

comune,

acestora

însă

urmează'o

bifur!!car
o :secţiun
e e cu 5 :clase : secundare şi-o secțiune .profesională. Secţiunea profesională - coprinde' o diviziune inferioară
cu:2 aniși o diviziune: superioară “comercială: și industrială cu

Se mai întâlnesc asemenea

școale în Elveţia: şcoala

cială din Berna?) este o bifurcarea gimnazului: local, decomerase:
menea..la liceul 'din Fribur
sunt reunite:
g o :secţiune tehnică și.
altă. comercială,

a

» - Școală comercială altoită pe un gimnaziu rea] este în:Miinc
hen,;
unde după 4:âni de curs secundar se mai fac'
în "următorii! 2
ani materiile comerciale
3):
e
- Școala comercială.
din Brașov, a-început prin a fio secţiune
a gimnaziului local și apoi-a devenit școală proprie: :
-:

-

.

.

:

III. A-treia formă-de

x

*..

e

activitate

PP

economică:

este Indus
adică transformarea materiilor prime în semifabricateşi tria,
fabricate,

produse proprii a fi direct utilizabile. Gradul de industr
ia-,
zare arată starea de civilizaţie a unui popor... .
...:: - :

„Aceasta e ultima fază în care au intrat cu tot -dinadinsul. poși
ga lor
economie naţională s'a ridicat în urma progreselor întrea
însemnate
poarele civilizate de vre-o .jumătate . de- secol

ale „technicșiei.
'ale științei aplicare:la viaţă.
„i
”
Pentru a arătă importanța industriei pentru o ţară şi
în special

pentru. ţara noastră citez un pasaj din cuvântarea'
de D-nu Da. C. Israarî) cu ocaziuinea serbării indust rostită
riașilor

români...

DR

aa

Da

ea

„«Trebue să facem totul, zice d-sa, ca 'Să . desvol
la noi .
„toate industriile posibile. Nw mai putem admite și tăm
nu se poate
să mai
existe

în Europa

o ară care

să trăiască,

ca

cele _ mai

*) LEAUTEY, L/enseign, comm. et' les ccoles:de commerce
'en France et
dans le monde entierp. 574.
i
2) Handeslsschule des stădt, Gymnasium in Bern

*) L. MAZĂRE, Bul. of. al Min.. Cul. No

*) Amintiri despre jubileul de! 4o

p. 229.

de
!

1900:

189,-din (1901).
ani de

domnie
”

=
ai M. S. Regelui
Ă

19

depărtate colonii, numai prin agricultură, Agricultura însăş va
câştigă enorm din desvoltarea industriilor noastre : . produsele

sale vor avea un preț -mai mare atât prin consumaţiunea.
lucrărilor al căror număr va creşte, cât și prin faptul că ea va
da esenţiala și cea mai importantă materie primă” pentru prin-

cipalele noastre industrii. . Sa
Nici nu se poate concepe o agricultura serioasă și-imai ales
intensivă fără o industrie înfloritoare.
:
Aa
Unde

oare pământul

este mai.bine

cultivat,

unde

hectarul.:

produce mai mult anual, în coloniile depărtate și fără industrii,

sau în Franța și Germania unde industriile au o importanță
atât de mare?
Ii
|
|
De când industriile” au început a se desvoltă în ţara noastră,
avem vara mecanicii noştri, avem posibilitatea de a repară sau
de a produce pe deantregul maşinele şi uneltele necesare. „Industria mare produce numeroase rămășițe, care. pot servi.
de. îngrășăminte. Ea utilizează tot, cerealeși paie, grăsime şi
piele, copite şi coarne și așa mai departe; nimic nu. rămâne
pierdut. .
a
.
A

” Proprietarul adesea arendează moşia sa şi trăește în
dăvie

(ca

la

noi);

trân-.

industrașul, oricât ar'fi el de avut îi. dă

exemplul unei culturi mai variate şi a unui interior, graţie că-

ruia buna stare materială, viaţa plăcută, aprecierea şi încurajarea artelor frumoase naționale se.yede mai. adesea.
E

Mentalitatea industciașilor. este superioară mentalități agricultorilor; ei înțeleg mai curând problemele mari sau- nouă,
se unesc mai-voios împreună;pe când agricultorii noștri nu se pot lăuda de cât cu clubul agricol, neunindu-se nici pentru

a se'ajută-la exportul productelor, nici sprea forma. comiţiile
agricole

atât. de necesare.

Lucrătorul industriaș lucrează

,

E

tot anul și poatefi mai curând

„format pentru eccnomie și scăpă de prejudiţiile sărbătorilor „păgâneşti ca Foca, Circovii, Mărina, Filipii și. atâtea altele ce
nu se pot stârpi la țară.

lată de ce sunt partizan convins al industriilor: mari Și mici

din cooperarea

cărora

rezultă

fericirea

Germaniei

moderne».

Instructivă în privinţa stării noastre industriale este Marea
anchetă : induștrială din 19o1/02. Ea ne arată că la noi abea
sunt 2.,; Ja sută locuitori industriali sau 13. la sută capi de fa-

milie, Se mai constată, că chiar din acest mic procentde in-

dustriali fac
Așa între
prezintă 54
Industriile

învățarea
au rămas
osebire în
„Cele 48
în număr

parte foarte mulţi streini.
o
exploatatorii așezămintelor industriale Românii rela sută, suguşi: streini 26 la sută şi Freii 20 la sută.
inici sau meseriile încă nu stau mai bine. Prin

meseriilor mai numai pe cale de ucenicie Românii
inferiori streinilor, cari îi decimeazăla orașe, cu deoraşele din Moldova.
Se
o
de şcoaie de meserii ce avem nu sunt suficiente nici
nici în specializare (sunt 7—8 specialități față de

nomice și cele mai nemerite a orientă tineretul mai mult în
spre
profesiunile economice.
“
e
„ Secţiunile profesionale 'pe lângă licee vor face ca
se explice rațiunea de-a fi a &xamenelor de absolvire de -să
'gimihaziu,

„căci în. acest caz făcându-se

riguros: selecțiunea, eleviice 'n'ar
putea trece în cursul superior n'âr mai fi expuși a rămâne
des„ orientațişi declasaţi,iar clasele “superioare ar primi numai
ele!

„mentelede. elită, așă cum trebue să fie întrun liceu.

_ţarea de .şcoale speciale la terminarea primului ciclu şi''alăt
uri
de al doilea ciclu, cu durata de2 ani, în care să se învețe alături
„de limbile moderne ştiinţele:
cu privire :la aplicaţiunile lor. !
_
|
„ni
;
Pa
ha

nn

î

Aruncându-ne privirea: asupra: stării noastre economice,
constatăm că în cele mai rentabile ramuri de activitate Români
i

împart sute de milioane de lei cu. streini. Ar fi deci” timpul ca
politici
anii noștri în loc să amăgească..şi să făgăduiască:de aci!
.
.
.
_.
„%
>
.
.
.
A
înainte
pentru. venirea -lor la putere slujbe ia orășeni şi pământ
la țărani să le promită şi să'le deschizăşi unoraşi altora
şcoale

frofesionale.:

,

Sa

Gio

Vep

S

»

-

s.

+

-x

i

.

Cei 4 ani de gimnaziu modern și cei 2 ani de studii profesionale

ardă acestor -secţii valoarea unor școale -asemenea'
şcoâlelor
reale (Realschulen) cu 6: ani din: Germania,
aaa
„În-:Franța în: legea. şcolară: din: 1902 art. 7 s'ă prevăzut
înfiin-

nu. h.34675

|
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ŞCOALE:DE UCENICI
„Două motive miau hotărât să mă ocup de soarta ucenicilor :
unul este reaua noastră stare economică și altul este modul obligator al învăţământului profesional al ucenicilor în alte state.
Studiind” această

chestiune,

voi căută să dovedesc,

că obliga-

tivitatea învățământului teoretic al ucenicilor se impune la noi mai.
„mult ca ori și unde.

|
Starea

I.

-

meseriaşilor noştri.

Starea inferioară a meseriașilor noștri este rezultatul mai
multor cauze.
Ceea ce a caracterizat prima perioadă a desvoltărei statului
„român a fost organizarea tutulor. serviciilor publice și formarea
cadrelor necesare funcţionărei lor, ast-fel că astăzi a ajuns să se
” întrebuinţeze peste 102,560 tuncţionari. publici 1).
Ocupat cu această organizare, statul, fără să vrea, a făcut
publicului timp de. 40 de ani, un fel de educațiune pentru funcţionarism, de care cu greu îl va desobișnul,
Statul a deschis tineretului porţile școalelor secundare pentru
formarea

unei

culturi generale,

umanioare,

căci prin ele îşi formă"

şi recrută el mai mult funcționarii; iar pentru meserii, - comerţ și
agricultură, nu rămâneau de cât cei mai puţin dotați din, punct
de vedere material şi intelectual.
Astăzi însă trebue pusă o stavilă acestei inclinări către funcționarism, căci cea mai mare parte dintre funcționari . sunt tineri”
şi stabili, aşă că cu greu

încărcare nouă a bugetului
prima

nevoie

se vor mai plasa

tineri în funcțiuni 2). O

cu funcționari dă ocazie guvernelor la

de economii să se scuture de ei,

1) Statistica funcţionarilor publici din România în 1909/8.
2) In anul 1905 au eşit la pensie 250 persoane, deci în
20030) pe an,

medie ies

a
Şi apoi nici această vieaţă

de funcționar nu mai este de in-

vidiat, căci în realitate este o vieață de parazit social, cu un cerc
de activitate limitat, cu un venit «nicht zu viel zum Leben, nicht

zu wenig zum Sterben>, expuși fiind în timpul crizelor economice
a fi impuși cu impozite deghizate, ca tot bieţii funcționari să salveze creditul țării şi să o 'scape de controlul european, după ce
politicianii fără scrupule timp de 20 de ani (1880—1900), s'au împrumutat în medie cu câte 50 milioane lei anual și au întreținut
clientela politică, în mare parte cu această rentă streină,
2. În timpul pe când se scoteă această mare armată de funcționari din. vieațași lupta economică, sau substituit în golul lăsat în profesiunile. libere tot atâtea elemente streine.
Și într'adevăr, statisticele 2). ne arată, că în meserii, în mica
și marea

industrie,

se află peste

40.000 streini, . că

în comerț

de

asemenea 'se află peste 35.000 streini 2), în total peste '75.000, fără
a socoti
"tot

pe

streini.

„Marea

negustorii

-de

pământ

sau arendașii,

cu

vechilii

lor,

-

anchetă industrială din 19012 ne arată, că în România

se ocupă cu industria și meseriile numai 2.2; la sută locuitori sau
13.3 la sută capi de familie, pe când în celelalte țări, proporția e
cu totul alta: în Germania erau în 1895 15. la sută loc. sau 36.

„la sută capi de familie; în Franţa erau. în 1896 14..la sută loc.
sau 59 la sută capi de familie; în Belgia 16.g la sută loc. sau 72
la sută capi de familie, cari se ocupă cu industria.
Dar

chiar din acest mic

procent

de

industriali de 2.2 la sută

se "mai constată, că tocmai cele mai populate industrii şi de prima
importanță ca industria alimentaţiunei, îmbrăcămintei, textilelor,
încălțămintei au un foarte mare număr de streini.
Pâinea noastră cea de -toate zilele, spre pildă, este fabricată

în 1.482 stabilimente, în care lucrează 2.381 români şi 2.793 streini.

- Rezultă din marea anchetă industrială, că este o campanie
de cucerire economică, pe care streinii cu capitalul şi capacitatea
lor au întreprins-o de la începutul desvoltărei industriei. în -țara
„noastră, astiel în cât suntem expuși .să avem o industrie: streină,
<streinii să producă

și Românii.să

consume»,

rămânând

tributarii

streinilor din țară chiar.
“Astfel : între 'exploatatorii așezămintelor industriale; Românii
nu reprezintă decât un procent de 53.» la sută,. restul împărţindu-se între streini și anume: supuși streini cu. 26, la sută şi
'streini fără: protecție (ovrei) cu 19. la sută. Aceste țifire arată pro-.
potţia, :în care stabilimentele industriale mari se află în mâinile
streinilor. “
Această. constatare. se poate face şi .din cele ce
| sau expus
în palatul industriei din expoziţia jubilară.
Streinii au înțeles, că câștigul şi bunul trai nu sunt de partea
1) Marea anchetă industrială 19012, Minist.
2) «Revista

economică

şi financiară»,

No.

Domeniilor, i

120, 1906.

|

_

_5—

funcționarilor, ci că industria, comerțul și agricultura sunt factorii
cei mai puternici ai prosperității naţionale.
.
Acapararea. comerţului . internațional, desvoltarea industriei
mari, cumpărarea de moșii mari, de păduri, de terenuri de exploatare minieră, acestea constituesc adevărata politică de cucerire eco-

nomică, pe care o fac la noi streinii.
a
Nu numai că au intreprins acestea, dar caută pe toate căile
permise și nepermise să le practice și nu cruță nimic ca printro

Economistul

englez

Cunningham

compară

pe

evrei

aul
(ei

7e

«cu un.

burete, care Suge toată bogăția națiunii în formaţiune».
Ei sunt agenţii de exploatare, elementele: de agitație și de
disociâre ale popoarelor în care au trăit și trăiesc și deși sunt consideraţi de toți ca un element neasimilabil şi ireductibil, - totuş ei
găsesc atâta toleranţă și trecere.la blajinul popor. român. Această
blândeţe le ingădue invazia lor actuală peste tot. elementul românesc dela Nistru până la Tisa.
au
Marele: nostru om de stat P. P-- Carp?) a văzut această calamitate de mult: Răul este serios astăzi, evreii sunt stăpâni pe
producțiunea 'noastră economică», exclamă el în 1879.
.
Mijlocul cel mai civilizat, pentru a ne scăpă. de streini,: este
de a formă Români apți, cari să-i înlocuiască. .
|
Misiunea poporului nostru în: faza sa actuală de cultură, zice
d. profesor A. C. Cuza, 3) este de a elimină din sânul său pe evrei,
cari amenință să devină clasa stăpânitoare şi de a înlocui treptat
-prin manca sa neobosită și la adăpostul - unor legi de excepțrune,
aceste elemente: ce nu:se pot asimilă»;
a
Prin concurența nelealăşi imorală a streinilor, Românii dau
înapoi

în număr

şi-putere,

pe

când

streinii progresează necontenit.

In judeţele de nord ale Moldovei 4), unde elementul. evreesc

e predominant,

meseriile

au căzut în mâinile lor nu numai în orașe,

dar şi la sate, în bună parte. Astfel, în Botoșani sunt 70.la-sută
meseriași ovrei şi 6 la sută Români, în Dorohoi sunt 67 la sută
“meseriași ovrei.şi 19 la sută meseriași Români,în Fălticeni sunt
1) Chamberlain, - Die Grundlagen “des. XIX: Jahrhunderts
«România jună» 1900 No. 299.
LEI
II
:2) Şedinta

”

Cumerei

din

29, Septembrie

1879,.

-

1901 Idem,
IE

...-

3) A. 0. Cuza, eMeseriaşul român» 1893 laşi, |
4) Lazăr Theodor, Darea de seamă asupra stărei economice. a județelor:
Botoşani, Dorohoi şi Suceava, 1906,
-.
.
.
aa

-

?

sa!

concurență înverşunată și nemiloasă să ocupe cât mai repede toate
locurile unde se câştigă şi aceasta în paguba populaţiunii autohtone.
Dintre elementele streine, cei mai numeroși şi mai periculoși
sunt Evreii <d/s fremde Volk», cum le zice marele cugetător Cham
derlain !).
.
Aceştia se 'disting de toate celelalte neamuri prin enorma desvoltare a voinţei lor, devenind tipul. volniciei și al îndrăsnelei. Orce
semit are o energică afirmare a individualităţii lui și nu se lasă să
fie absorbit de altele şi nici nu se supune voinţei altora.

e

e

—

6 —

67 la sută meseriaşi ovrei şi 20 la sută Români; iar în Iași, spune
d. prof. 4. C.. Cuza, se aflau în 1893, comercianţi ovrei 80 la sută,
Români 16 la sută, meseriași români 25 la sută, ovrei 68 la sută,
funcționari 90 la sută români, 2 la sută ovrei.
-<Se cuoine dar atât din punct de vedere social, cât Și economic, SĂ căutăm prin toate mijloacele de stat şi private, activitate
școlară și eztrașcolară, a ne îndrumă către industrie, comerț şi
meserii» încheie d-l Lazăr Theodor în darea sa de seamă (p. 220).
A

doua cauză

de inferioritate a meseriașului

lupta desperată: și demoralizantă a elementului
„evreesc

contra

elementului

român

este deci

strein și în special

românesc.

ii

Pe măsură ce industria, comerţul şi meseriile cad în mâna
Evreilor, ei își găsesc astfel mijloace de existenţă, se înmulțesc şi
tocmai în aceeaș proporţie în care pier, dispar Românii.
-3. Tot

statistica,

1) această

oglindă

a stărei

sociale

și eco-

nomice 2), ne arată şi al treilea pânct slab al meseriașilor.
Numărul meseriașilor : din toată țara, afară de Bucureşti, se
ridică la 141.708. Dintre aceștia vre-o 84.000 se află în judeţe și

vre-o 58.000

în oraşe.. După

ierarhia lor sunt vre-o

'76.000 maeștri

vre-o 26.000 'calfe şi vre-o 15.000 ucenici.
După naţionalitate sunt în capitalele de judeţe vre-o 30.000
Români,

vre-o

15.000

In București
5.000 . calfe,

streini

creștini

existau în

fără a

și vre-o

1899 vre-o

se. ști și specifică

15.000

18.800

numărul

Evrei.

maeștri cu vre-o:

ucenicilor.

“Dintre aceste regimente de maeștri și calfe, din toată țara
“ numai 489 au învățat meseria Într'o școală specială şi dintre aceștia
356

sunt

Români

şi 133 streini.

|

|

Numărul meseriașilor, care au învățat meseria întrun atelier
din streinătate, e de 3.504 dintre cari 155 Români și 3.349 streini.
Cea

mai

mare

parte

din

maeștrii și calfele,

seriașii noştri, sunt €șiți deci din
de

fapt vastele pepiniere

unde

"Cele

un

2

foarte

şcoale

mic

me-

se învață meseriile.

Şcoalele profesionale 3) dau,
meseriașilor,

ce formează

atelierele dia țară, Acestea sunt
relativ cu namărul cel mare al

contingent.

superioare

de

arte

-

și

mescrii

instruese

542

„, elevi, cele 16! şcoale inferioare: de meserii 'dau instrucție la 1270
elevi, iar. cele 30 școale elementare de meserii pregătesc vreo 701
elevi, în total cele 48 şcoale de meserii pregătesc 2513 elevi
(1 Januarie

1906),

dintre „care

însă 400—500

aproximativ

vor ab-

sunt școalele

profestonale

și

solvi școalele 'anual.
Școalele

viitorului

nostru

acel

guvern și acel patriot va merită cel mai mare prinos de recunoştinţă
națională, care va organiză fără zăbavă cea mai vastă rețea de școale
“profesionale.
1) L. Theodor şi Robin Derescu, Starea şi statistica meseriașilor 1901.
2) Serviciul statisticei e pentru starea unei ţări ceea ce e contabilitatea
pentru

afacerile

unui

negustor.

3) G. Huzu, Iavăţământul industrial în România

1906, Sfetea.

—

7 —

Cine n'a admirat, în marea expoziţie dela Filaret, lucrările
şcoalelor de meserii, cele mai multe din ele înființate abiă dela
1901, prin legea dela 1899/901 a d-lui Spiru Haret !
Școalele

noastre

profesionale

trebue să se înzecească,

pentru

ca tot Românul să învețe o meserie și cât timp va există un strein,
care să practice în țară o meserie, atâta timp va fi nevoie deo
școală în care să înveţe şi Românii acea meserie.
După terminarea şcoalei primare, tineretul în massă se îndreptează spre şcoalele secundare, unde s'au îngrămădit vreo 16.000
de tineri; iar pentru școalele profesionale, cam de regulă nu rămâne decât plevuşca, cei refractari la carte, «cei ce nu învaţă carte»,:

cum se zice.
EN
Aceasta însă nu e just, pentrucă în orce meserie se cere oa“meni cu carte, cu .pricepere 'şi cu o cultură
trunească și partea teoretică și abilitatea și

tehnică, care să înexactitatea practică,

Cred că unul din rele stă în faptul, că autoritățile şcolare:
fac uz de o selecțiune unilaterală, pur'didactică, admițând în gimnazii pe cei ce. obțin note mari “Ja examenul” de admitere, notele
flind de regulă la vârsta micilor elevi măsura aptitudinei -de a memoriză

și. nu se face o selecţiune pe cale socială, admițând

în gim-

nazii pe cei ce oferă destule garanţii materiale și sociale, că le pot
urmă

până

la sfârșit cu succes pentru ei şi fără pagubă

pentru so-

!

cietate.
Taxele,

care s'au

pus abiă în ultimul

timp, pentru a pune o

barieră celor ce intră în gimnazii sunt prea mici, ele trebuesc în'doite pentru a reduce populaţia şcoalelor teoretice, de învățământ
general,

iar pe

de altă partea

dă școalelor profesionale

tot grosul

nostru de tineret în vederea ridicării stării economice a țării.
Cred iarăş că e un defect şi faptul că profesorimea noastră
nu se ocupă de starea noastră economică deplorabilă și nu propagă

dela înălțimea tribunei şi: catedrei, care e rolul social și economic:
al diferitelor clase sociale și nu contribue a orientă tineretul şi poporul în luptele economice actuale. Abiă în ultimul timp sa dat

circulare în acest sens institutorilor, nu știu de ce nu și profesorilor
,
Pe
.
+

*

Contingentele slabe de elevi ce le iau în primire școalele pro- .
fesionale, numărul

insuficient al școalelor

fac ca numărul

maeștrilor

.

„eşiţi din școală să fie cu totul redus (489) şi fără de influenţă asupra
imensului număr de maeștri (94.800— 489) eșiți pe cale de ucenicie.
Deşi în ancheta făcută de Ministerul Domeniilor asupra stării
meseriașilor în 1901, Camerile de Meserii nu arată starea de ignoranță

profesională

a meseriașilor

ca

fiiind una din cauzele inferiori=

.

tății lor, totuși aceasta nu trebue să ne mire, căci nici bolnavii nu
pot în multe cazuri să-și pună singuri diagnoza şi au nevoie de intervenția medicului.
Când sunt în țară aproape 100, 000 de maeștri eșiți pe cale .
de ucenicie, cu sau fără clasele primare şi cu meseria învățată me>

—8—.
canic, pe cale empirică, este

Da

!

un: pericol naţional £a se lăsa acestora

toată grija formării ' viitorilor meseriaşi,
In rezumat, cele 4 cauze, care au contribuit înî diferite grade și chipuri la reaua stare a meseriașilor sunt dar: 1) trecerea mese-.
riilor, din cauza funcţionarismului predominant și a prejudecăților
sociale împotriva meseriilor, în mâinile naţionalilor celor mai puțin
"dotați din punct de vedere material și intelectual; 2) lipsa de școale
technice mai numeroase unde să' se formeze viitorii patroni, cari
"să pregătească în masse prin ucenicie pe tinerii meseriași; 3) concurența

neumană

din partea

elementului străin, care sa revărsat ca

-un roiu de lăcuste flămânde peste elementul autohton incult şi nepregătit și care n'a avut, din lipsă de educaţie națională, nici măcar
sprijinul moral, patriotic al conaţionalilor; 4) căderea

în desuetudine

a organizării breslelor în urma tratatului dela Paris din 1856, prin
care se aboll complet protectoratul rusesc şi cu el regulamentu
Organic

asupra

principatelor

dunărene,

trecute

de-aci

înainte

sub

Suzeranitatea Porții. !
Abiă în 1902, după un lung interval de 45 de ani și în urma
unor mari agitațiuni sociale, se reuși a se votă legea meseriilor și
cu ea sauu reînființat șiş corporaţiunile.;
Neamul

românesc se află

actualmente

într'o grea cumpănă:

sau își întrupează virtuțile strămoşilor Romani și se avântează cu
tot dinadinsul și bine înarmat în lupta ce sa încins în toate pro-

fesiunile libere, în comerț, industrie, meserii și agricultură și curăță
- drumul

de puhoiul

străin demoralizant

şi cotropitor,

care

nu

.

vede

în țara noastră decât o zară de exploatare; sau se va lenevi, nu se
va orientă şi va rămâne

o plebe 'valahă săracă,

incultă,, menită

să

-moară de boalele mizeriei fiziologice: pelagra la sate și oftica la orașe,
Ca și într'o luptă

cu armele,

în

lupta

economică

se fac mai

multe victime între cei mici, în gloată; se cuvine deci în aceste momente de reculegere 2) să ne gândim la plebea valahă dela orașe
și dela sate, la proletariatul Jovit atât de greu pe de o parte de
capitalişti și cămătari, pe de alta de străini și să cerem să se facă

"pentru cei, ceeace au făcut statele apusene pentru ai lor, încă de,
acum un stert și chiar o jumătate de veac: școa/e de ucenici (Ecoles
d'apprentis, Fortbildungsschulen).

E

II.

-

Şcoalele de ucenici. în alte state.
Germania a învins pe câmpul de luptă al comerțului și al
industrii prin şcoale şi școalele profesionale au fost cazărmile, unde .
sau

pregătit

meşterii, soldaţii

acestor

victorii 2).

1) Congresul din Paris de 'Teulescu şi Baronţi 1850 Bucureşti,
2) Cuvântare ținută la congresul jubilar al “corpului didactice din țară.
3) Pylleroen, aport sur Lenseiga. profess. en Allemagne, 1397 Brux.

«

„$ 120,

In Germania 1) prin Reichsgewerbeordnung din 21 lunie 1869
142, 150, 154, ucenicii, care n'au atins 18 ani, fură obligați

să urmeze școalele de ucenici (Fortbildungsschulen), iar patronii să
dea timpul necesar pentru a urmă lecţiunile la școală. Invăţământul |
“ucenicilor deveni obligator.
patroni
pe
obligă
1876,
din
Act
- In Englitera 2), Education
ca nici un tânăr să nu fie primit ca ucenic, fără să aibă şcoala

- primară absolvită ; iar în caz
timpul ucenicii.

Contrar, să fie

In Austria, legea din 1869: obligă pe patroni a lăsă pe
nici să urmeze la şcoală până la 14 ani împliniţi.
3), legea

In-Franţa

din

1850

prevede

în

obligat a o urmă
.

primare

școale

ucepentru

ucenici sub 12. ani, iar prin legea din 1874 se crea obligativitatea
legală,ca un ucenic să frecuenteze şcoala până la 12 ani ; iar dacă
mare şcoală primară terminată, să o urmeze ca ucenic până'la 15
ani, 2 ore“în

fiecare zi de lucru.

.

„o

In 1877, s'au separat ucenicii, cari au vârsta între 12—18 ani,
de cei ce au 18 ani împliniți și cari sunt trecuţi între adulți.
Legea din 1882 a făcut învățământul ucenicilor obligator
toți.

pentru

o

Ş

.

!

In Ungaria, prin legea-dela 1878, se obligă ca orice ucenic să
urmeze după scoala primară pe cea de repetiție, până la-15-ani
|
|
a
”
împliniți.
In Belgia,

legea obligă pe patroni a trimete

pe lucrători între

14—17 ani la școală și după 3 ani se țin examene cu premii în bani. Dintre școalele de ucenici ale acestor state, voi descrie mai

lor în Germania și Ungaria.
-pe larg organizaţia

a

În Germania 4), unde se găseşte o literatură bogată asupra
|
şcoalelor de ucenici, acestea sunt cunoscute sub numele de /'oz?bildungsschulen, şcoale de perfecționare sau de complectare ale şcoalei
.
.
primare.
Acestea sunt instituții, care asigură băieţilor și fetelor, cari au
absolvit cursul primar, o cultură generală și profesională de
„”
- perfecționare.
Ele sunt destinate acelor tineri, cari, îndată după eșirea lor
intră ca ucenici, lucrători sau de “serviciu în
a
' primară,
din şcoal
industrie,

meserii, comerţ,

sau agricultură.

a

De îndată ce elevul părăsește școala primarăşi pâşește în
meserie, comerţ, industrie și agricultură, el are nevoie de cunoștințe
tehnice speciale, ce nu se pot dă într'o cultură generală elementară.
"Afară de profesiunea ce /rebue să o înveţe, el devine cetățean
şi ca atare trebue să cunoască organizaţia. socială şi economică a
Statului său modern, el trebue să primească educaţia civică și socială.

1)
2)
"Hachette,
3)
4)

Pache, in Rein Eneycl. Handbuch d. Paedagogie, 1904, 11 Bd.
Buisson, L'education populaire des adultes en Engleterre, 1896, Paris,
Ă
.
Buisson, Dictionn. de Pedag. 1887 t. 1, Ecoles d'apprentis.
Germer, Die Fortbildungs und Fachschulen Deutschlands, 1904. .

—
„EI creşte, dar odată cu

10 —
desvoltarea

corpului.se formează și

caracterul și acesta trebue influențat în bine de educatorii şi instructorii săi.

,

|

|

:

-

„In vârsta adolescenței 14—-18-ani, i se desvoltă simțul genital
şi acesta trebue supraveghiat pentru a nu contracta neajunsuri, care
să-i compromită

sănătatea

pe

viitor.

-

Învăţământul tinerilor în vârsță de 14—18.ani împliniţi este :
obligatoriu şi ei sunt constrânși sub pedeapsă de a urmă o şcoală
de ucenici timp de 3 ani.
.
Sa ajuns la convingerea că și cultura ulterioară celei primare
nu se face fără constrângere, de: aceea s'a statuat printr'o lege uni- .

„formă o asemenea constrângere.
„___” Statul a arătat prin aceasta,

.
că poartă

mare

.
interes

pentru

“înălțarea culturei generale și profesionale a poporului.
Efectul învățăturei cu caracter obligator al ucenicilor a fost
în prima linie scăderea bruscă a recruţilor analfabeți. .
”
Celor mai multe şcoale de ucenici li s'au dat caracterul unor
şcoale profesionale și sa pus în acord activitatea din şcoală a elevului cu activitatea. lui. din atelier. Prin gruparea elevilor după
specialităţi, învățământul în școală se bazează pe experienţa elevilor.
Obiectul de ocupaţie al elevilor stă în centrul învățământului
7
şi toate celelalte științe și. discipline, ca fizica, chimia, technologia,-.
desemnul, economia naţională, legislaţia, igiena, contabilitatea, corespondenţa, îi dau complectarea necesară. Astfel se formează
această știință a profesiunii — feruf/shunde — ca o specialitate, pe
lângă care se dă ocaziunea. de a se desroltă cultura generală,

morală, socială și economică.

-

- Durata timpului de școală este fixată la 3 ani şi se poate să
se întinză

până

la 17 ani împliniţi,

în alte părți

până

la 18

ani.

„Timpul de şcoală începe să se reglementeze în. multe state
ale Germaniei în orele de zi între 4—7 p. m., ca cele mai potrivite pentru ucenici și pentru institutori.
In nici un caz nu după S ore seara,
de munca zilei, nu pot profită de lecțiuni,

când ucenicii,
nici Duminica,

obosiţi
ca să

nu fie împiedicaţi de la serviciul divin.
o
Numărul de ore de curs pe săptămână să nu fie mai mic de
şease, adică o oră pe zi de studiu, iar când învățământul reclamă
„şi desemn, numărul orelor pe săptămână e sporit la 8, căci desemnul e baza învățământului meseriilor.
Orele se fac de preferință câte 2 consecutive sau chiar câte .
3 de

|

două

ori pe săptămână.

-

Școalele de ucenici dau şi educație morală şi formarea caracterului,

de aceea

personalul

didactic

se recrutează

dintre

aceia,

a

căror conduită și situațiune nu inspiră de cât încredere.
Educaţiunea trebue făcută cu tact, consecuent și supravegherea
ei trebue

trecută în-ateliere,

unde

să fie asigurată

scara

serioasă, iar orele libere să fie destinate pentru jocuri,
şi excursiuni.

o

lectură.

gimnastică

— 11—
Invățământul este încredințat institutorilor 'în prima linie,
:apoi maeștrilor specialişti.
a
Da
Ast-fel la a IIl-a <Fortbildungsschule> pentru băeți în Leipzig,
“şcoală

ce

am

vizitat

distribuiți în 67 clase
persoane, dintre. care

neri de mașini,
Dintre

și eu,

au

paralele

72 institutori,

1 technician,

cei 1985

frecuentat

și cu un

elevi,

10 maeştri

1 arhitect,
S1

în 1904/5

1985

elevi,

personal didactic
de desemn,

5 ingi-

1 cofetar, 1 bărbier.

erau ucenici

constructori,

-

de 89
.

264

uce-

nici de arte industriale (grafice, plastice, etc.), 364 lucrători în
- metal, 137 “ucenici brutari, 90 frizeri, 162 ucenici legători de cărți,
43 ucenici cofetari, etc.
a
.
_ Spre a pregăti personalul didactic primar pentru aceste şcoale,
se fac cursuri speciale 6 săptămâni pe an, în vacanța mare, de

către Reuniunea profesorimei pentru școalele de ucenici în Leipzig
și Frankfurt am Main.
Aa
Ministerul de comerţ al Prusiei ține în Berlin cursuri anuale
«de materiile comerciale; iar ministerul de agricultură ține cursuri
de agricultură pentru dăscălimea de la școalele de ucenici rurale.
Sufletul acestor școale de ucenici este în Germania asociaţia
institutorilor:

«Deutscher

Verein

fur Fortbildungsschulwesen>,

în-!.

ființată în 1892 în Leipzig și care editează o revistă «Die deutsche
Fortbildungsschule>, un tratat. «<Handbuch des deutschen Fortbildungsschulwesen», reviste pentru ucenici «Der deutsche Jingling»,
«Zeitschrift fir Schuler».
SD
a
“
Pentru școalele de ucenici, se utilizează localurile școalelor
„primare, profesionale, la nevoie cele secundare;
- financiară a comunelor e bună, se clădesc locale

iar când
speciale.

starea

Institutorii și tot personalul didactic sunt plătiți cu ora, ca
funcțiuni accesorii ale lor, extra-şcolare, şi numai în centrele mari
cu populație școlară multă se numeşte un director special cu
funcțiune principală.

Școalele
corporaţiuni.

de

|

ucenici

In unele

sunt

state,

întreținute

se află sub

de

Stat,

autoritatea

comune

şi

ministerului .

comerțului și industriei; în altele, sub autoritatea superioară a ministerului
7
o.
adi
j instrucţiunii publice.
,
x

|

|

|
In Ungaria 1), pe care d-nu I. Calinderu ne recomandă a o luă
de pildă sub raportul desvoltării industriale, învățământul ucenicilor
e bazat pe principiul obligativității.
|
Ă

Fiecare comună cu un număr de 50 ucenici, trebue să întrețină o școală de” ucenici, orce patron trebue să permită ucenicului să frecuenteze scoala, căci altfel este supus la o amendă sensibilă,

după

cum

prevede

art. 80 din

legea

dela

1884.

„ Şcoala de ucenici este o instituție comunală. Organizaţia şi
planul de studii sunt uniforme pentru toate școalele de ucenici și
1) Szlerenyi, L'enseign.

industr, et profess. de la Hongrie, 1900, Budapest.:

.

sunt puse sub. controlul ministerelor instrucţiunii publice şi co-.
2
merțului,.
Scoalele durează 3 ani și anume 10 luni pe fiecare an. Se
cer .7 ore pe săptămână, dintre care 4 în zilele de lucru și 3 Dupentru desemn.

minica

Ucenicul e obligat a urmă 3 ani de curs, a trece un examen
la finele studiilor și primește un certificat. de studii de ucenic,
Cheltuelile se acoperă cu taxe de ucenici, corporațiunile, -co_
munele și chiar statul subsidiază aceste școale.
In cazul
să

urmeze

ucenicii n'au terminat clasele primare, ei trebue

când

încă

ani

3

celor

înaintea

un

an

pregătitor.

Cursurile se fac de regulă -între 5—7
Personalul

se compune pentru

didactic

p. m.
clasa

pregătitoare din

institutori, pentru celelalte clase din institutori și persoane ce posedă
cunoştinţe tehnice, artistice sau comerciale. şi care trec un examen
pentru școalele de ucenici..
Invățământul este parte general pentru tot felul de meserii,
|
o

special pentru

parte

meserie.

anumită

Lecturi din viața industrială, geografia- patriei, istoria naţională,
igiena publică și profesională se predau în anul I.
Geografia” I-uropei, legislaţia, impozite, fizica, chimia, şi “tehnologia minerală în anul II.

“Fizica, chimia și tehnologia organică, economia politică în anul II].

“ Afară de. acestea, în fiecare an: stil, compoziţie, contabilitate,
corespondența

desemn

comercială,

cu

liberă,

mâna

industrial și

profesional. Ministerul de comerţ ungar a făcut în 1890 0 statistică generală
.
a ucenicilor din regat.
S'au găsit, afară de Croaţia şi Slavonia, 104,572 ucenici, 375
_
şcoale pentru_ ucenici industriali și 79 școale pentru ucenici comer-

ciali. Numai7 la sută din totalui ucenicilor nu frecuentau școalele
de ucenici!
La aceste școale au funcționat în 1897—98, 2231 institutori,

- oraşele

au

și comunele

pentru. școalele

cheltuit

an vreo 500.000. coroane.

:

de ucenici

în acel

>
Ii

Şcoalele de ucenici
Art, 12 din legea asupra

din țara, noastră.

învățământului

primar 1901

prevede,

pentru patronii şi stăpânii cari au -ucenici, ce n'au absolvit cursurile .
primare, aceleași îndatoriri ca și părinţilor şiș tutorilor copiilor, adică
de a-i trimete la școala publică primară, dela 7—14 ani împliniţi.
: Ba legea e mai severă cu ei cîn caz de a contraveni la obligațiunile” legei 'de față, li se vor aplică amenzi. întreite de cât cele
aplicate părinților -în cazuri analoage».
Aceeaș obligaţiune o prevede și legea minorilor (Mforzforul
+

|

oi
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Oficial No. 258, 1906) art. 8: «minori mai mici de 15 ani trebuie
să dispună de un timp

suficient pentru

gioasă. Orice stabiliment

ocupă 30 de
școală

copii,

primară

în

industrial

instrucția primară și reli-,

sau

exploatare

trebue să aibă o şcoală
suburbia

sau

cătunul

minieră, care va

primară,

în

care

dacă nu e

se

află

instalat

stabilimentul>.
Aceeaș lege art. 12, prevede ca contraveniențiila art. 8 să fie pe-

depsiţi cu o amendă de 50 de lei cel mult de un lucrător întrebuințat.
Art.

26 al legei asupra

meserilor

(1904)

și art. 38 al regula-

mentului acelei legi, prevăd iarăș că patronul este dator să oblige
pe elevul ucenic să meargă la școală (ne prevăzând însă pedepse,
"legea

n'are nici o sancţiune).
.„Prin aceste 3 legi, care se susțin și se complectează una pe'
alta, se va ajunge ca învăţământul ucenicilor, cari nau terminat

cultura primară la intrarea în ucenicie, să fie asigurat.
Pentru învățământul profesional al ucenicilor, nu există însă
de cât art. 76 din legea învățământului profesional 1899/01 (art. '72
din

legea

din

1893), prin care se prevăd

. cursuri

pentru

ucenici Și

pentru” adulți.
«Pe lângă şcoalele de meserii și pe lângă școalele comerciale”
se vor înființă, în comunele urbane, cursuri speciale destinate

pentru

complectarea. instrucţiunii ucenicilor din fabrici, ateliere și prăvălii».
”
Acelaș lucru, art. 32, există și în regulamentul de aplicare a
legei: publicat

torul

în Afonitorul

Oficial. No.

pentru

școalele

203,

de adulţi

Oficial No.

1904,

49 din

sa publicat

cu cursuri

1904;

și

destinate

iar în Afozi-

programa

analitică

a complectă

instruc-

țiunea ucenicilor de fabrici, ateliere și prăvălii.
Deşi ministerul de. instrucție a alcătuit programa pentru școale
de ucenici cu caracter profesional, totuş asemenea: școale nu sau

mai înființat şi nu se vor înființă cât timp va fi lăsată inbinţarea
lor la voia corporaţiunilor ).
Aceasta probează iîncă odată
pentru

a se

Prin

înființă

legea

și organiză

actuală

mai

mult că trebue obligativitate .

asemenea

școale.

asupra învățământului primar, învățământul

primar
este

este obligator dela 7—14 ani împliniți, prin urmare 7 ani.
Din aceşti 7 ani, 4 vor alcătui cursul primar urban, așă cum
acum în vigoare, iar toți cei. cari nu vor mai urmă alte

școale să continue restul de 3 ani în școalele de ucenici, complimentare sau de perfecţionare, cum va binevoi. să se numească 2),
vezi

1) Rămân ca simple deziderate, ca acelea ce se publică
Cecropide, «Noua revistă pedagogică» 1901, No. 8.
.

prin reviste,

Cât de dâtori sunt institatorii de a dă o instrucție populară potrivită
adulților se poate vedea din alcătuirea ce au făcut a “unui regulament şi a
_unei programe analitice a şcoalelor de adulţi precum şi a unei Academii po-

pulare politechnice cu un program de studii analog şcoaletor inferioare de
comerț, meserii şi agricultură.
(«Noua revistă pedagogică» anul 1, No. 8 (1901), Bucureşti).
2)

Este

necorect

a se numi

şeoale! de

adulţi,

când

majoritatea

tinerilor

sunt de 12—18 ani, cum le zice Ncoromânul JV. „Fain, Şcoala de adulţi, Buc, 1897.

—
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Văd chiar un început de şcoale complimentare în art. 32 al
legei noastre (1901), în care se specifică că învățătorul e dator a
face pe fiecare săptămână, câte cel puţin 2 ore de conferințe şi
cursuri complementare pentru absolvenţii cursului primar, cari
n'au împlinit încă etatea de 14 ani.
Rămâne

să se

complecteze

acest: articol

cu specificarea

a 3

ani, până la 18 ani împliniți și cu 6 ore pe săptămână, aceasta
în interesul învățământului profesional ce. zrebue să-l urmeze.

Dintrun tablou grafic întocmit de d. Djuvara, șeful direcțiunii

„comerțului şi meseriilor, și expus între lucrările expoziției, se vede .
cum în 12 judeţe sunt mai numeroși meseriașii ovrei decât cei
români ; iar în: celelalte judeţe totalitatea meseriașilor-de alte na-.
ţionalităţi predomină asupra celei române şi de aceea nu văd ce
"Sar mai așteptă pentru ca să se înceapă în massă ridicarea naţionalilor prin

cultura

profesională.:

Faptul. că Românii nu rezistă concurenţei streine, - atestă
lipsa lor de. cultură şi de organizaţie și pledează pentru organizarea
învățământului profesional obligator. - |
.
Sunt școale de ucenici şi la noi, dar ele sunt foarte puţine,
“recente, sunt datorite inițiativei private şi nu îmbrățișează toate.:
ramurile

de activitate

economică.

.

-

d

1. Astfel merită atențiune: Școala industrială cu cursuri de
seară pentru ucenici, calfe și lucrători industriali și fondată la 15
Octombrie, 1901 de Asociaţia generală a absolvenţilor de arte şi
„meserii. Scopul şcoalei e acela ce trebue să-l aibă o școală de
ucenici 1),
o
Pe
Corpul. profesoral compus din 6 profesori.a avut în fiuntea
lui ca director pe d. inginer Joz P. Condiescu, care cu multă sârguință și cu multe sacrificii : personale a reușit să mențină această
școală.
Ă
E
mai

redactează

în scopul

de

a răspândi

cunoștin-

modernă,

|

A

Cursurile se fac seara dela 8—10 în 4 zile pe săptămână.
Durata cursurilor e de 4 ani. Corpul profesoral ales de directorul .
şcoalei este mai presus,
de. cerințele unei asemenea şcoale.
|
Școala e mult frecuentată, dar lipsa de mijloace o opreşte
să-și ia âvântul şi organizaţia cuvenită.
Ss

1) Vezi broşura

Şcoală

industrială,

1901, București.

Ap-

Domnia-sa

țele industriale Revista industrială, care acum se află în al VIII
an de existență şi ceeace este şi mai lăudabil pentru d-sa este redactarea unei biblioteci a profesiunilor, care conţine o lectură in„teresantă pentru 'ucenicii industriali.
2. Şcoala de adulți cu cursuri de seară a Bursei Auncei sub
direcțiunea d-lui avocat Marin Alexandrescu.
Ea sa înființat în 1902, în scopul de a:dă curioștințe tehnice
ucenicilor, spre a fi mai bine pregătiți pentru munca industrială
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In

ultimul timp M. S. Regele a' binevoit a subvenţionă acea-

stă școală.

3. Școala de adulți a Societăţei faneționar ilor comerciali!) deschisă în 1896 din inițiativa unui grup de tineri entusiaşti compus
din institutori de frunte. ca D. [. Pomponiu, P. Arsenescu şi din comercianţi de inimă ca M. Fain, C. T. Manciu. Ea a funcționat până
la 1901,

16,1 cu cursuri

duminicale,

iar dela acea dată se introduc

cursuri serale și conferințe și cu întrerupere (14 Mai 1903—1905
Sept.) funcţionează şi azi cu o populaţie de vie-o 140 elevi, în localul
școalei No. 1, General Adrian:
Şcoala e creată pentru
comerciali tineri adolescenți

a dă cunoștinte
și li se propun

necesare impiegaților
cursuri de limbă ro-

mână, geografie, matematică, istorie și curs special de contabilitate,
1. franceză” şi ]. germană.
4, Școala societății < Unirea constructorilor Români», înfiinţată
în anul

1874,

este destinată

ucenicilor

şi lucrătorilor

zidari,

tâm-

plari şi dulgheri. Are cursuri numai iarna şi este slab frecventată.
5.O altă şcoală de ucenici industriali este aceca. alipită pe
lângă atelierile
din București.

de aplicație ale școalei superioare de arte și meserii:

In regulamentul şcoalei (1906 p. 20) se poate vedeă organizația oficială a cursiirilor libere pentru ucenici, la care pot să mai
adaug că cursurile sunt: geometria aplicată la meserii, fizica, arit" metica, technologia fierului şi lemnului, desemnul industrial
: şi
ornamental, toate aceste obiecte predate de 5 profesori, câte 2 ore
pe săptămână.

Şcoala s'a înființat în 1904 conform legei, are dimineaţa cursuri teoretice şi apoi lucru în ateliere. Cursurile, când școala va fi
„completă,

vor aveă

durata

de 4 ani.

Ucenicii arată mare dor în a sc instrui teoreticeşte şi la
finele anului se ţin examene, în urma cărora cei mai silitori obțin
premii, ce constau,
PAN
Panaitescu,
economie.

din laudabila inițiativă a d-lui director inginer.
în câte un livret cu bani depuși la casa de

!

6. Mai există în Bucureşti o școală de cleui- meseriaşi pe lângă.
Arsenalul

Armatei,

înființată

Are durata cursurilor
ultimii

în

1881.

de 4 ani:

primii 2 cu studii comune,

2 cu studii pe specialități.

Cursurile se fac dimineața,
maeștri ; iar după

amiazi,

a

parte

de la 1—6

de

dnii ofiţeri,

lucrează

Absolvenţii trec ca maeştrii armurieri la regimente,
maeștri

în arsenal, șantier și sunt obligaţi,

parte de.

în ateliere.

în schimbul

ca sub-.
şcoalei,

a .

face” serviciul militar 5 ani în loc de 3.
7. Ministerul

agriculturii

a dat,

în

1902,

un exemplu demn

de imitat de către alte administrații și a statuat prin lege și regulament un model de școale de ucenici agricoli *),
1) M. Fain, Şcolile de adulți, București, 1900,
2) Ministerul Agris, Regulament p instr. practică a lucr. agr. 1902.

Aceşti ucenici agricoli, cu cursul ptimar absolvit, cu vârsta
între 16—25 ani, sunt angajați pentru lucrările de la ferme şi

pepiniere

pentru

un

timp

de

3 ani.

|

„Ei primesc lunar 30 lei din fondul de exploatare, din care
18 lei pentru întreţinere, '8 lei la casa de economie şi 4 lei de.
cheltuială. Sumele consemnate. vor servi ucenicilor. după terminarea
celor 3 ani, ca un

capital

de întreprindere

sau

de

exploatare.

Instrucţia lor teoretică s6 face în lunile de iarnă, de la 1 Nov.
până la 15 Martie, de 3 ori pe săptămână și numai în orele de
dimineaţă,

de la S—10;

în total deci

6 ore pe săptămână.

8. Din inițiativa d-lui institutor J//escu, sa înființat în Pitești,
în 1900, o școală de ucenici cu 30 de elevi, cărora li se dădea
cursuri teoretice dimineaţa de la S—11 și numai după amiazi, -

de la 11/—6 lucrau în ateliere.

a

n

„Această întreprindere, mai pre sus de orce laudă, ar trebui
generalizată şi în celelalte oraşe ale țării.
,
|
Pentru aceasta, domnu inspector inginer G. Hazu 1), a și
alcătuit încă din 1901 un proiect de statute, sub titlul de: «Statutele asociațiunii pentru patronagiul învățământului industrial»,
statute care ar puteă servi de model și altor asociaţiuni din ora„șele noastre.
|
o
In ultimul timp Sau organizat „prin diferite orașe din provincie școale de adulți cu cursuri și “conferințe din inițiativa
oamenilor de bine.

N

IV.

|

Importanţa, şcoalelor de ucenici.
Școalele de ucenici au de scop de a face
abrutizantă de atelier şi viața “intelectuală de
trecerea bruscă, fatală multora,
-de la viața de
atelier: una suprimă pentru studiu tot lucrul

legătura între viața
școală, de a evită
școală la -aceea de
manual profesional,

alta suprimă pentru lucrul manual orce urmă de activitate intelectuală. Numai cu învățământul primar, fără şcoale complemen„ tare de ucenici, statul pune în mâna tinerilor un instrument, care

„se rugineşte repede și își pierde valoarea
:
a
Școalele de ucenici, continuând instrucția primară a tinerilor
orășeni

și. țărani

până

la 18

ani,

ne luptă

cu un

inamic

vor

face

ca procentul

analfa-

beţilor, care trece la recruții noștri îngrijitoarea-țifră de 70 la
“sută, și la populaţia întreagă -800/, 2), să scază mult și să dea
probabil posibilitatea formării serviciului militar permanent de 2 ani.
-”- Pentru-a

nizat un serviciu
milioane

anual;

militar :obligator,
pentru

a

ne

luptă

eventual

care

din

afară, s'a orga-.

costă pe. țară. peste 45

cu “inamicul

zilnic: dinăuntru,

„*:1)'6, Hazu, Asociaţiuni pentru patronagiul şi învăţ.
industrial. 1906,
Buc., Sfetea.
,
|
2)
Population de la Roumanie, par [. Colesco, 1903, p. 22.

.
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care ne subjugă economiceşte şi -ne nimiceşte ca popor, noi nu
ne-am organizat aproape cu nimic.
Să se facă învățământul profesional obligator ca şi cel militar şi atunci vom aveă mai mulți sorți de a birul și inamicul
dinăuntru.
Scoalele

complimentare

sunt

cu

atât

mai necesare

cu

cât

din marele număr de copiii în vârstă de școală, nu termină şcoala
primară

decât un număr

relativ foarte

mic.

Astfel statistica ministerului instrucţiunii publice datorită d-lui
N. Dumitrescu, şeful statisticei, dă pentru anul 1902/3, 863.412
copii în vârstă de școală la sate și la oraşe, băeţi şi fete. Tot
acea statistică arată că în acel an au absolvit şcoala primară numai
26.493. Raportând cei 16.176 absolvenţi ai şcoalei primare . rurale

la ţifra populaţiunii rurale, care după recensământul

din 1899 eră

4

5.956.000 locuitori, se constată, că la „1000 locuitori abiă revin 3
absolvenți cu școală primară.
Dar tot aceeaș statistică mai arată că au urmat în acel an

în școalele primare urbane și rurale: vreo 340.000 copiii. Tocmai
pentrucă nu termină toți aceşti copii școala primară de 4—5 ani,
„se impune să fie prelungită peste termenul actual.
Prin cursurile complimentare Sar aduce la viața intelectuală
într'o vârstă Ja care sar înțelege mai bine scopul școalei o' armată
de cel puţin 100.000 de tineri.
Şcoalele

de - ucenici, în

organizațiunea

lor europeană îmbră.

țişează tustrele felurile de activitate economică:
pe

vor fi deci create

viitor școale de ucenici sau elevi industriali, comerciali și agricoli.
Aceste școale complimentare vor fi. pârghia cea mai “solidă

și mai eficace” pentru a susține

elementele slabe, a îndrumă bine

pe cele dezordonate şi a dă societății o massă mare, omogenă,
„cu o cultură profesională susceptibilă de progrese individuale, cu
legături de corporație bazate şi pe: colegialitatea din școală și pe

idealul comun ce li-l vor formă. instructorii lor,
Obligativitatea învățământului profesional al ucenicilor ar fi cel
mai

însemnat

eveniment

din viaţa meseriașilor, al doilea

după

în-

ființarea și organizarea breslelor și ar fi o nouă dovadă că suntem
conştienţi de lipsurile noastre, că voim sincer și cu tot dinadinsul
să pășim pe calea progresului, că suntem în fine hotăriţi să luptăm
alături de streini pe calea. economică, spre a asigură și păstră.
neatârnarea economică. și bogăţia țării.
Țara românească ne este rezervată nouă Românilor întru atât
întru cât vom ști-să ne arătăm. demniși . capabili că putem să o
avem ;'contrariu
nu ne.va servi la nimic nici numele cu trecutul
ei, nici munții și câmpiile ei, nici pretinsa- noastră cultură,
.

Gândească-se fiecare şi .cu- deosebire politicianiia căror deviză
ar trebui să fie asigurarea viitorului neamului, că se află în aşteptare,
„sub protecţia noastră, peste. 500.000 1) de: streini şi că.se poate
dă

1) Statistica oficială—Population
—
dela Roumanie par L. Colesco'. ride se
numai 256.588 să o crează numai cei naivi şi săraci cu dahul.

—18—,
găsi un năsdrăvan de neromân, care să-i încetățenească. Nu e prevăzător a luă măsurile necesare pentru a nu fi Românii robiți_ și
cotropiți de ei?
m
i
Dacă patronii și părinţii găsescîn ucenici și fiii lor niște forțe
de producţiune, apoi prin școalele profesionale aceste forţe se vor
dirijă, pertecționa, nivelul lor. cultural, moral și social se va ridică,
şi cu ele și producțiunca economică a ţării.
a

Nu trebue să se uite, că poporul nostru robe să muncească,
ca munca lui să. devină tot mai productivă, căci d'asupra fiecărui:

cap de copil şi de adult stă o datorie publică de peste 242 lei
(1.571.570.528 lei: 6,480.300 (1905) sufiete).
Şi apoi valoarea socială a unui om se socotește după ceea ce.

produce, iar nu după ceea ce consumă.
Continuarea

sau prelungirea

învățământului

-

primar

|

va aveă de

efect şi moralizarea și ridicarea stării noastre sociale, Statistica 1
ne. arată că la 9 majori criminali ori delicuenți se află şi 1 minor.
"Astfel între anii 1866—905 au fost pedepsiți pentru crime 23.089
majori și 2.563 minori, pentru delicte 112.153. majori și 13.158
minori.
ă
EN
|
In învățământul
nu numai cum să se

complementar de minor va zebre? să se învețe
producă mai: mult pe viitor, dar şi caz să -

Se conserve maşina umană în bună stare, căci afară de numeroasele
cazuri de oftică dela oraşe, zac la țară peste 44.000 inşi de pela-.:
gră 2), boală a mizeriei fiziologice și a exploatărei fără „milă. 2), .
„boală a foametei cronice și a răului. traiu.
:
„Școalelede ucenici agricoli, acelor în vârstă de 14—18 ani,
vor întreține la țară cultura primară și vor servi-cu deosebire în
lunile de iarnă ca școale agricole analoage acelor Winterschulen,
care sau desvoltat atât de mult în Germania și cu deosebire în.
Bavaria 4).
Su
Timpul, pe care îl pierd ţăranii (2.275.244 în stare de muncă),
din cauză că nu ştiu să-l întrebuințeze este evaluat de d-nu inginer.
Alimăneştianu 5), ca o pierdere de aproape 100 milioane lei anual, .
Cursurile. complimentare și. celor de adulți vor fi cea mai
rodnică activitate extrașcolară a dăscălimei, după cum de altfel
„se exprimă și unii învățători:5), cari intuesc mai bine viitorul.
Infiinţarea învățământului profesional al ucenicilor în mod. obligatoriu va face ca ucenicii să românizeze atelierele și uzinele

din

țară, ei, fiind bine pregătiți, vor împiedică roiul de lucrători

streini ce ne vin regulat de. peste graniță (68.69L-au intrat în
"
țară numai în 1902)...
Rolul ucenicilor este atât de important pentru viitorul nostru
1) Statistica închisorilor centrale. 1906, Min. de interne,

2)
3)
4)
5)
6)

Dr. Neagoe, -Pelagra şi administraţia noastră, 1906,
Dr. Lupu, Alimentaţia ţăranului, 1906, Iaşi,
PI
|
Chr, Negoescu, Rapoartele Delegaţilor, Min. Cultelor, 1906.
C. Alimâneştianu, Agric. şi ind, rom. în fața mod. tarif, 1903.
Gh. Todirifă, Activitatea extrașcolară, «Universul», 2/41, 906.

-
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economic în cât, când e vorba de meserii, acenicia şi şcoalele ei
/rebue să ocupe primul loc în învățământul profesional 1).
Va

trebui

pentru

aceasta

să se impună

prin legea pentru

încurajarea industrii 'naționale ca, din primul an chiar, fabricanţii
să aibă un număr de ucenici, toți copii, din ţară?).
|
„Pentru a dă o ființă cât mai repede acestor școale, propun să se înființeze din iniţiativa oamenilor patriotici o Jigză a învăză“mântului profesional, cu un comitet de acțiune, așă după cum s'a
înființat în Germania Deutscher Verein fiir Fortbildungsschulen în
1892 și care patronează și organizează acest fel de şcoale în
Germania.
i
In rezumat, toți tinerii și tinerele dela orașe şi sate, care
nu mai urmează după școala primară școale secundare sau profesionale, să continue școala primară încă 3 ani, până la vârsta de
18 ani împliniţi.
|

2. Această şcoală primară complimentară să aibe numai
Gore

pe săptămână

de

curs obligator.

câte

ă

3. Cursurile să fie încredințate institutorilor şi învăţătorilor și
plătite

ca ore suplimentare.
4. Şcoala primară complimentară

Ă
să aibe rolul de a îndrumă

1) Ing.

al meseriilor, 1903, Iaşi.

tineretul pe calea profesională şi de a-l orientă spre progresul economic și social al țării..
N
Modul de organizare al acestor școale economico-sociale va
face obiectul unui studiu deosebit.
”

P.AN.

Panailescu, Invăţ. profes.

2) Inginer P, N. Panailescu, Ucenicii şi învăt. profes. 1906.
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NAȚIONALIZAREA COMERŢULUI

CAP.

Şcoalele

I

de comerţ !)

Revistele de specialitate, precum şi unele ziare s'au
ocupat în mai multe rânduri de situaţiunea comerțului
şi industriei noastre din punctul de vedere 'naţional.
Fără îndoială că pe

noi

românii,

chestiunea, na-

ţionalizării forţelor noastre de producţiune şi organizarea, muncii naționale trebue să ne preocupe în mod
serios, căci prin acapararea, din ce în ce mai mult de
către străini a comerțului, industriei, meseriilor şi chiar
a agriculturii, adică a întregei noastre activităţi economice, se pune în joc însuși existența, noastră ca, naţiune.
In adevăr,

este constatat că o naţiune

pentru

a

se puteă conservă şi fi tare, trebue în primul loc să
satisfacă condiţiunei ca forța economică să fie repre1) Acest capitol „Şcoalele de comert“ s'a publicat şi în „Revista ge=
nerală de comerţ si contabilitate“ Nr. 6 şi 1 pe Iulie şi August 1909.

6
zentată prin ea însăşi, ca comerţul,

industria, meseriile

şi agricultura să se exereite de însuși poporul.
Noi românii însă ne-am abătut dela, această regulă,
de conservare naţională şi locul nostru în diferitele direcţiuni ale activităţii noastre economice, ni l-au luat
străinii.
Dovadă despre aceasta ne-o dă statistica, oficială,
asupra profesiunilor, publicată de ministerul de finanțe
în 1905, sub direeţiunea actualului secretar general al
„minisțerului de industrie şi comerț d-l dr. G. Creangă,
pe atunci director al statisticei
din acel minister.
lată cifrele din această statistică.
Toate profesiunile supuse la plată de patentă, în
afară de profesiunile libere (advocaţi, doctori, ingineri,
architecți și dentişti), se exercită în ţara românească de
17.080 români şi 22.023 străini la orașe şi dec 43.062
români și 11.756 străini la sate.
Dacă din ţifra de 43.062 români scădem pe cârciumari, profesiune ce la ţară se exercită numai de
români,

(străinii

neputând

ţine cârciumi

la

sate),

în

număr, de 10.311, precum şi pe fabricanţii de ţuică
și rachiu (acei ce posed poverne) în număr de 8.589,
în total 18.900, rămâne la sate 24.162 români faţă,
de 11.756 străini. Din aceste ţifre rezultă, că la orașe
străinii au copleşit elementul românesc, iar la, ţară, cu
toate. restricţiunile ce sunt puse prin diferite legi asupra
așezării străinilor la sate, totuşi străinii şi aici au
reușit a pătrunde şi a exereită diferite comerţuri, industrii şi meserii în număr de 11.756 faţă de 24.162
români.

Aceste date statistice, luate pe judeţe, ne arată
că în unele județe elementul românesc, este aproape

[i

dispărut din diferitele direcţiuni de activitate economică.
|
Iată câtevă, date pe judeţe cu capitalele lor:
Judeţul Ilfov
a

:

Iaşi
„Covurlui
„Brăila

5.814 români şi £.172 străini
897
1.39%
2158

01
,„
,„

8.29
„1.68
,
„1.632,

Op

2324
„1.530

637

,„

„2.321

637

4

„2.172

„
“Puleea,
643
„Constanța 1.494
„

Botoşani

„Dorohoi

:,

Dacă luăm din aceiași statistică, câtevă date pe
orașe și felul comerţului, găsim că.nu există nici un
băcan român în Dorohoi; în Botoşani sunt 4 băcani
români

faţă de 52 străini;

în Tulcea 8 față de 108;

în lași 11 faţă de 100; în Constanţa 20 faţă de 118;
în Galaţi 17 față de 86; în Bucureşti 118 faţă

de 131.

|

Cârciumari români sunt în Botoşani 6 faţă de
143 cârciumari străini; în Constanţa 69 faţă de 77;
în Dorohoi 4 faţă de 66; în laşi35 faţăde 231; în
Roman 4 față de 73; în Fălticeni 1 faţă de 37; în
Pulcea, 19 față de 140. Nu există niei un român negustor de peşte în oraşele Botoşani, Dorohoi, Iaşi, PiatraNeamţ, Fălticeni şi "Dulcea. Nu există nici un român
brutar în Botoşani, Dorohoi, Huşi, Târgu-Jiu, PiatraNeamţ, Slatina, Roman, Fălticeni şi Vaslui.

Faţă de o asemenea îngrijitoare stare de lucruri, se
impune ca Statul să ia măsuri serioase, pentru îndruma-

K

rea

elementului românesc

către "comerţ,

industrii

şi

meserii.

Dar cum?
Recunosc că, este “foarte greu de găsit o soluţiune,
care să fie favorabilă românilor şi, în acelaș timp, să
nu jignească: libertatea comerțului, garantată străinilor
prin diferitele convenţiuni şi legi.
Dar cum chestiunea, naţionalizării forţelor noastre
economice, în toate direcțiunile; nu este nouă şi cum
această, chestiune s'a, discutat larg cu ocaziunea, întocmirii şi votării proectelor de legi, pentru organizarea
meseriilor şi învățământului profesional, să vedem
mai întâi părerile bărbaţilor noștri de Stat, asupra
acestei chestiuni şi asupra modului cum s'ar putea
rezolvă.
|
|
D-l Dim. A. Sturdza, eu ocaziunea, diseuţiunii în
Cameră

a legii meseriilor, spune:

„Principiile sociale diferă

mult

după

educaţiunea

po-

poarelor; după gradul lor de înaintare, după poziţiunea lor
specială.
„Adesea principii foarte frumoase şi foarte bune într'un

loc, nu, pot ca să deă rezultate satisfăcătoare în alt loc.

„Prebue dar să luăm lucrurile aşă cum sunt la noi.
„La noi putem zice că meserii
— eu vorbesc de actualitate — în tot cazul meserii organizate, nu există. Jeserii există
numai acolo, unde din însuși poporul ţării se formează,

meseriași.
„Nu este vorba de a, exclude pe străini, nici de a pune
înainte idei exagerate; e vorba doar de un
şi natural,

viilorul,

anume

că un popor,

pentru

principiu

simplu

a trăi și a-și asigură

trebue să -muncească în toate direcţiunile activității

omenești. Nici una din aceste activități nu trebue să-i fie străine
și să nu-l preocupe; prin urmare, nici activitatea, ce se des-

voltă prin meserii. In toate ţările culte meseriile sunt purtate
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de însuși poporul. In Franţa de francezi; în Englitera de
englezi; în Germania de germani. Se pot împestriţă. indigenii
cu -străini, dar altcevă când străinii dominează ca la'noi în
mod. exclusiv. Să nu excludem pe străini, dar să ajulorăm
pe indigeni, ca meseriile să se desvolte pe baza muncii naţionale. La, noi meseriile nu sunt organizate;- trebue organizate
ca să intre în munca naţiunii, căci nu-și poate cinevă, închipui
o țară, în care elementul propriu al ţării să șeadă cu braţele
în sân și maumai elementul străin să producă munca organizată, 'singura care poate prosperă în situaţiunea, economică
actuală.
„Nu dăm oare protecţiune industriei celei mari din țară?
De ce nu am protege meseriile? Și nu s'a urmat pretutindenea, astfel?
|
|
,
„Englitera înainte de a fi liber-schimbistă, eră foarte
proteeţionistă şi astăzi ea seamănă să-și aducă aminte de timpurile protecţioniste, când s'a „ridicat în lume o concurenţă atât
de greu de învins,
„Sunt la noi organizate meseriile? Nu. ste la noi un
interes să le dăm un avânt, organizând mai ales şcoalele?

Da. Aiurea peste tot locul înfloresc şcoli de meserii. De ce să

nu le organizăni și noi în țara noastră? Și dacă, le organizăm nu e natural ca ele, mai ales la început să fie organizare ca școli românești?
„Şi după ce meseriaşii noştri vor învăţă carte, e bine și
- necesar ca, în privinţa, muncei lor să fie organizați pentru ca

pe deoparte,
să poată

cunoştinţele lor să fie o realitate şi pe de alta

asigură

celor cari

au

meserie,

o muncă

bună

şi

cornplectă“ 1).

D-l P. P. Carp, în expunerea, de motive a proeetului de lege asupra meseriilor, alcătuit de d-sa în anul
1881, spuneă:
»Ocupându-mă

de meserii nu am. putul rămâncă nepă-

1) Desbaterile Adunării Deputaţilor, ședința dela 21 Fevruarie 1902.
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sălor, față

cu faptul

a popoarelor,

straniu şi unicc poate În istoria modernă;

că meseriile stau la noi mai cu totul în afară

de activitatea naţională. Sirăinul ne face

bucatele,

străinul

ne îmbracă, străinul ne zidește locuinţele, străinul ne confecționează variile unelte necesare traiului omenesc; întrun. cavânt, străinul produce şi "românul consumă.

„ă sili individualmente pe meseriaşul străin, să transmită

meșteșugul său unui ucenic pământean, eră cu neputinţă; înfiinţând însă breasla şi impunându-i

obligaţiunea

de a cre

școli de meserii, în care numărul străinilor nu va puteă covârși
numărul pământenilor, obţinem dela colectivitatea, meseriaşilor
ceeace cu anevoie am fi putut obţine dela fiecare în parte.
Astfel înţeleasă, şcoala, de meserii ce avem în
de şcoalele din străinătate.
„Acolo meşteşugurile ordinare se învaţă, pe
de meserii este un așezământ superior, unde se
artistică a unor meserii ce reclamă desemnul,

vedere,

diferă

acasă și şcoala,
învaţă partea
de exemplu,

ebenesteria și lăcătuşeria. ..

|

„Şcoalele înființate de bresle vor fi un soiu de școaleateliere, unde se vor învăță, toate meseriile şi cele mai ordinare

și prin mijlocul cărora se va pod abizul ce desparte astăzi
pe meșteșugarul străin de ucenicul pământean“.

lar cu ocaziunea diseuţiunii în Parlament a actualei legi a, meseriilor, d-l P. P. Carp spune:
„Mă rezum şi termin. Principala menire a legii de
meserii la noi nu este ajutorarea, ci crearea meseriilor. Principala menire a ei este de a ne scoate din această, stare deplorabilă, în care cea mai mare parte a meseriilor se află
în mâinile străinilor; fără speranţă dacă nu va interveni
Statul, ca, să iasă din mâinile lor și să intre în mâinile Românilor.
„Vă repet cu toată seriozitatea și cu
convingere, dacii în această țară nu vom

o

mai
izbuti

adâncă
ca cea

mai mare parte a producţiunii să fie în mâinile Românilor,

1
iar nu în

inâinile străinilor,

atunci

putem

fi siguri

că

nu

avem nici viitor economic, că nu avem nici viitor ca existență
de Stat.
„Nu pot termină mai bine decât cu cuvintele cu cari
încheiam expunerea de motive la 1881:
„Pentru ţările cele mari asemenea cestiuni sporesc sau
împuținează puterea lor; pentru țările cele mici, ele sunt

cestiuni de existență naţională“.
După

cum

se vede,

oamenii

noștri de Stat, ară-

tând răul ce rezultă pentru ţară din o atare stare de
lucruri, admit ca mijloc fundamental pentru naţionalizarea, forţelor noastre economice, școala, iar asupra
scopului ce trebue a se urmări prin școală în general,
d-l Spiru Haret, întro circulară din 1902, dată cu
oeaziunea, introducerei cursului de agricultură în liceele
din Buzău și P.-Neamţ spune:
+. Dar învăţământul românese nu se cunoaşte prin
nimie că este fâcut pentru un popor eminamente agricol“.
El ar puteă să convină şi unui alt popor, neagricultor, tot
atâta cât ni se potriveşte nouă. Liceele noastre sunt pline de
copii de săteni, de arendași, de proprietari ruvali, de comercianţi, de îndustriași cărora timp de 8 ani de zile li se vorbește de orice, afară de agricultură, de comerţ, de industrie,

necesități naţionale de prima ordine.
„Sistemul şcolar al unei ţări trebue să fie oglinda fidelă

a trebuinţelor, aspirațiilor şi caracterului naţional al poporului care o locueşte.
„Reforma şcolară care se urmăreşte de câţivă ani are de
obiect principal realizarea acestui desiderat. Ne silim a face

ca 'tinerimea, care trece prin şcolile de orice grad să iasă din
ele, nu numai înzestrată cu cunoștințe generale şi cu o educaţie
naţională și umanitară cât mai desăvârşită, dar și înarmată

cât mai bine pentru lupla vieței și cu o cunoștință
deplină a ţării și a nevoilor ei.

căt 'mai
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Prin -şeoală deci trebue a se urmări în.primul loe
naţionalizarea tuturor forțelor noastre. economice, prin
şcoală, elementul românesc trebue îndrumat către toate
direcţiunilă activităţii omenești,
,
Șeoalele practicede comerţ şi industrie, și mai
ales șeoalele de ucenici şi adulţi, nouă însă ne-au lipsit cu totul, cu toate că în legile noastre se găsesc dispoziţiuni

prin

care se autoriză

înfiinţarea

unor atari

şeoale, ba încă; se găsese și pedepse pentru patronii şi
stăpânii cari vor refuză a-și trimite ucenicii la şcoală.
„Astfel în legea, de organizare a Camerelor. de comerţ
din 1886, art. 24, se găseşte dispoziţiunea că „şeoalele speciale și institutele pentru răspândirea cunoştinfelor comerciale și industriale se vor administră, de
Camerile de comerţ când se vor întoemi din fondurile
proprii ale camerilor, iar cele ce se vor înființă de particulari se vor încredință
Camerilor de comerţ, dacă
subseriitorii sau fondatorii o vor voi“. În legea învățământului primar din 1893, art. 12, se găsește dispoziţiunea că „patronii şi stăpânii sunt supuși la aceleaşi
îndatoriri (de a-şi trimite ucenicii la, şeoală) ca.
şi părințiiși tutorii copiilor“, iar în caz de contravenire,
amenda va, fi întreită decât aceia a părinţilor sau tutorilor ; deasemenea dispoziţiuni pentru înfiinţare de
şeoale practice de comerţ și industrie pentru ucenici și
adulţi, se găsesc în legea învățământului profesional şi
în legea meseriilor. Cu toate bunele intenţiuni ale legiuitorului, totuşi şeoalele practice pentru răspândirea
cunoştinţelor comerciale şi industriale în popor nu s'au
înființat, deşi toată

lumea

eră

convinsă că, dacă

îna-

inte răbojul ţineă loc de contabilitate și cuvântul loe
de poliţă, astăzi nu mai poate merge astfel.
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Dar dacă nouă ne-au lipsit: șeoalele ” practice de
comerţ, în schimb am -avut -şi încă de'mult, șeoale pur
teoretice de comerţ, destinate a, prepară, pentru întravea 'în comerţ, a elementului 'românese.

Rezultatele ce

aceste şeoale -de comerţ au dat, au fost însă negative;
ele nu numai că :n'au contribuit mai de loe:la introducerea românilor: în comerţ;: dar din. contră, au folosit
numai “străinilor:
Iată, ce spune în această piivinţă d. Spiru Haret.
în Senat, 'ew ocaziunea discuţiunii 'legii învăţământului
profesional: „În privinţa, 'şeoalelor de comerţ de gradul
al II, ele 'au dat în anii din

urmă

-un număr

de ab-

solvenţi, dintre -cari, chiar după cifrele date de un fost
ministru de domenii, nu sunt decât vre-o 409%/, cari
au intrat în icomerţ; dar din acești 40, ştiţi câţi
sunt români ? Cinci! adică în vre-o patru-cinci ară,
din şcoalele de comerţ, numai cinci înşi :au intrat în
comerț): - i:
Cum pentru 'cele două şecale de comerţ de gradul
al II-lea din Bucureşti şi Iaşi se cheltuiă în' medie 160.000
lei -pe an, urmează

că Statul

eheltuiă această - enormă,

sumă de'bani, ea să aibă drept rezultat pentru 'naţionalizarea, comerţului un român. şi restul străini. Cu
alte cuvinte, cu banii :noştri şi cu şeoalele noastre, noi
am coritribuit la, înmulţirea elementului străin “în comerţ, adică, la, desnaţionalizarea comerțului român.
De vină, pentru :obţinerea;-unor atari -rezultate, în
noi românii, cari am ocolit şeoalele
primăl loe suntem.
de comerţ, lăsând să profite de ele mai mult străinii,
şi în al doilea rând de vină este Statul, care aînlesnit
1) Desbaterile Senatului : Şedinţa dela 22 Martie

1899. -
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mai mult intrarea în slujbe decât în comerţ a absolvenţilor școalelor de comerț. Când lucrurile s'au petrecut
astfel, eră firese ca în comerţ:

să nu intre

decât

ab-

solvenţi străini ai acestor şcoale şi astfel seoalele noastre naţionale. să contribue la înmulţirea elementului
străin cult în comerţul: român,

în loc să contribue la

naționalizarea, lui. : Sistemul de a atrage la slujbe pe
absolvenţii şcoalelor de comerţ, meserii şi agricultură,
este greșit și Statul ar trebui, cel puţin acum, să înlesnească intrarea în comerța absolvenţilor şcoalelor de
comerţ ţinând seamă că scopul înființării şeoalelor
superioare de comerţ este 'a prepară elementul romdmesc pentru comerţ, de a da comerţului oameni
instruiți,
Nu de puţin folosar fi, pentru înmulţirea elementului :românese în comerţ, ea la licee, curs superior, să
se mai tae. din orele de grecească, şi latinească și să se
înființeze câte o catedră de ştiinţa comereială, contabilitate şi corespondența comercială, iar la predarea cursurilorde matematici, ştiinţelor fizico-chimice, limbilor
moderne,

geografie, economie

politică,

ete. să se aibă

în vedere şi comerţul şi industria țării, întrucât se
ating de aceste cursuri. In.adevăr, liceele sunt pline
de copii de negustori şi mulţi din aceştia, faţă de greutatea, traiului de astăzi, dacă ar avea o preparaţie cât
de puţină şi pentru comerţ, văzând că cu slujbele
şi profesiuni libere nu mai merge, bucuroşi şi-ar
luă sarcina de a conduce mai departe afacerile părinților lor...

Dar,

A

|

dacă șeoalele superioare” de comerţ

,

nu au

ajuns să contribuiască, la naţionalizarea comerţului în
raport cu sacrificiile ce Statul face cu ele, apoi co-
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merţul

român: este

ameninţat

a nu puteă profită

nici

după urma şeoalelor elementare de comerţ, înfiinţate
prin legea învățământului profesional din 11899,
Legiuitorul, dispunând înfiinţarea unor atari şeoale,
a, fost inspirat

de

una

din

cele

mai

fericite. idei,

de

oarece numai prin şcoale “practice de comerț, puse la
îndemâna tuturor, se poate contribui în mod puternic
la naţionalizarea, comerţului. Dar efectele salutare ce
trebuiăsă producă, aceste şeoale s'au micşorat prin enormele cheltueli ce se fac eu întreţinerea, lor. Din această
cauză . nu

am

ajuns

până

acum

să avem

decât opt

şcoale elementare de comerţ în toată ţara —iar acum
s'a, proectat înfiinţarea încă a, trei şeoale de acest fel—
în loc ca fiecare capitală de judeţ să fi avut câte una,
în Bucureşti să fi avut cel puţin 3—4 în diferite cartiere, iar nu numai una. Pe de altă parte, în oraşe co-

merciale ca Brăila și Constanţa, nu avem niei una din
aceste şcoli.
Incontestabil că înmulţirea şcoalelor elementare de
comerţ este prima condiţie ce se impune pentru a
se puteă ajunge treptat la naţionalizarea comerțului,
căci numai

mâna

atunci

când

tuturor românilor,

atari

şeoale

vor

se va înlesni

fi

la

înde-

drumul

către

comerţ al elementului românesc.
Pentru ca cheltuelile prea mari „de astăzi să nu
mai fie o piedică, la înmulțirea acestor şeoale practice
de comerţ, ar -fi nemerit ca corpul didactic al acestor
şcoale să fie compus din institutori diplomaţi ai şcoalelor. superioare de comerţ, adică corpului didactic al
acestor şcoale să i se deă, aceiași organizare ca şi celui
al; şeoalelor. inferioare de agricultură şi meserii. Este

drept că legea învăţământului

profesional face o deo-
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sebire între profesori de curs -seeundar şi profesorii
șeoalelor elementare de comerţ, acești din urmă fiind
obligaţi a face până la, optsprezece ore curs pe: săptămână, fără nici. un spor de: retribuţiune. Dar.cum toți

profesorii: şcoalelor -elementare: de: comerţ trebuese să fie
diplomaţi ai : șeoalelor : superioare: de comerţ şi supuși
unui examen de capacitate numai pentru o. singură
specialitate, este greu a li-se compleetă, orele până la
18 pe 'săptămână, întrucât nici o specialitate nu se
predă atâtea 'ore.. Cevă mai mult, sunt specialităţi cum
este productologia, care are .numai șase ore de curs pe
săptămână,

aritmetica,

compleetare

a orelor

comercială: cu zece ore,

ete. O

până 'la 18 pe săptămână

în

aceaiași specialitate, la alte şcoale profesionale este cu
neputinţă, de oarece, - sau locurile sunt ocupate, sau
cursurile — după organizarea, acelor şcoale — se predau
de institutori, orică, înti”o 'loealitate -nu -se găseşte niei
o altă şcoală, profesională. La cursurile de seara, în
cazul când -ele sar înființă -pe lângă toate şcoalele elementare de comerţ,.şi ar fi bine să se înfiinţeze cât mai
curând, sunt ore prea „puţine pentru a se .puteă com-

plectă numărul de ore. până la :18 pe' săptămână pen-

tru fiecare: specialitate. Deci, deşi legiuitorula căutat
ca corpul didactie al școalelor elementare de comerţ să
coste mai -puţin prin impunerea de mai multe ore de
curs pe săptămână, totuși din faptul imposibilității
complectării orelor cu o singură specialitate, profesorii
acestor şeoale trebuese plătiţi pentru oricâte ore ar aveă,
ca şi pentru optsprezece ore.:' Numai -așă, se. explică de
ce Statul, luând asupra

sa anul trecut

școala elemen-

tară de.comerţ din Giurgiu, s'a: văzut -nevoit a.0 înserie în budget cu o cheltuială pentru plata -corpului
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didactie de lei 30.300 pe an, pentru un total de 62
ore de curs pe săptămână prevăzute de program, pentru toate specialităţile, pe când dacă orele sar fi putut
complectă până la 18 de fiecare profesor, cheltuiala ar
fi fost redusă la jumătate. :
Introducându-se institutori la aceste şeoale, plata
corpului didaetie ar fi numai: de 8.100 pe an, cât reprezintă leafa a trei institutori, câte unul de fiecare
clasă, sau împărțind diferitele cursuri între ei. Cu modul acesta, nu numai că cheltuelile pentru plata corpului didactic, s'ar reduce eu peste 70%, şi ar înlesni
înființarea a cât mai multe şeoale practice de comerţ;
dar nici învățământul

w'ar

suferi de loc,

căei,

după

legea, învăţământului profesional, art. 59, cursurile teoretice și practice în șeoalele elementare de comerţ trebuesc să se predeă în așă, fel „încât să imiteze, pe
cât posibil, diversele operaţiuni, ale unui mic comerciunt“*. Aceasta, însemnează, că în aceste şcoale nu este
nevoe casă se facă multă teorie, ci să se predeă cursurile în o formă cu totul practică, pentru ca, elevul
să-şi însuşească repede cunoştinţele elementare necesare
conducerii unui mie comerţ şi să poată profită cu folos

de aceste cunoştinți imediat ce a, părăsit şcoala.
Pe de altă parte, pentru realizarea unui atare învăţământ, nu văd nevoia de profesori cu câte o sigură
specialitate. Din contră, pentru un învățământ elementar
şi practic, care să deă rezultate imediate, este nevoie
ca profesorii să fie cât mai mult în contact cu elevii,

să dispară dela ei exelusivismul la care duce posedarea numai a unei singure specialități și, unui atare
scop, corespund foarte bine institutorii însărcinaţi cu
25709

2
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predarea mai multor cursuri și a căror ocupaţiune să
fie numai școala. ă
o .
lată acum un exemplu de rezultatele şcoalelor elementare de comerţ, în funcţionarea lor actuală. In anul
şcolar 1907—908,

din 114

elevi

ce au urmat

regulat

clasa, |, A şi B la școala elementară, de comerţ din
București au fost promovați 43, corigenţi 30 şi repetenți 41, adică 380/0 promovați şi 620/0 corigenţi și
repetenţi 1),
Se
Cu asemenea, rezultate, pentru . Capitala țării, păşim greu de tot 'la prepararea elementului româneșe
pentru comerţ.
....
i
4 ,

1) Vezi anuarul şeoalei elementare de comert din Bucureşti pe1907-908,

CAP. II
Şcoalele pentru ucenici şi adulţi

Necesitatea de a, se luă toate măsurile pentru ca
să se asigure o bună funeţionare a școalelor de ucenici și adulţi, vine de acolo că o mare parte a. viitorilor negustori şi meseriași se va compune din actualii
ucenici și, dacă se voeşte ea ucenicii de astăzi să devină,
buni negustori şi buni meseriaşi, este de absolută nevoie ca să li se înlesnească și cultura, pe lângă practica ce o fac la patronii lor.
Dispoziţiuni privitoare la aceste școale se găsese
în legea învăţământului profesional, art. 76, unde se
dispune că:
|
„Pe lângă

școalele de meserii și pe lângă

școalele co-

meveiale se vor înfiinţă, în
î comunele urbane, cursuri speciale
destinate

pentru

complectarea

fabrici, ateliere și prăvălii.

instrucțiuni

ucenicilor

-din

.

„Aceste cursuri se vor ţine seara și în zilele de Duminică
şi sărbători, în orele cari se vor găsi mai potrivite și vor avea
de obiect noțiuni asupra, limbei române, a limbilor străine, a

aritmeticei

şi geometriei

elementare,

a comptabilităţei,

cu

adaose, după împrejurări, asupra comerţului sau a diverse
cunoştinţe relative la anumite industrii.
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„Aceste cursuri vor fi puse sub conducerea directorului
şcoalei pe lângă care să ţin. Ele se vor face de către insti-

tutorii şi maeştrii de învățământ profesional în comptul orelor
de lucru pe cari Ministerul are dreptul a le impune în virtutea acestei legi. Pentru orele suplimentare ce ar mai fi necesare peste acestea, plata, va fi în sarcina comunei.
„Auditorii acestor cursuri vor trece examene

materiilor ce vor fi urmat,

asupra

după care vor căpătă certificat“.

În legea pentru organizarea meseriilor, se găsese
următoarele dispoziţiuni :
„Prin art. 56, al. 3, se pune îndatorirea corporaţiunilor
„să înființeze sau să subvenţioneze școli speciale și de adulţi“ .
„In aceste școli, numărul şcolarilor români va fi, în orice

caz, cel puţin .5/4%;. prin art.. 26, al. 3, se pune îndatorirea
patronului ca „să oblige pe elev ( ucenic) să meargă la școală“,
iar prin art. 80 şi 83, se dispune că orice abatere a patronilor

dela dispoziţiunile art. 26, în care întră și îndatorirea de a
trimete ucenicii la școalii, se pedepseşte cu amendă dela 5—100
lei și Camera, de meserii.
va puteă ridică patronilor condam-

naţi la amendă şi dreptul de ated, ucenici sau lucrători minori pe un timp mărginit“.

Cum una din condiţiunile esenţiale, pentru ca şcoalele: de. ucenici să prindă şi la noi şi să dea rezultate
bune, este asigurarea freguentărei, de către ucenici a
acestor. şcoale, şi pentru a se ajunge la acest rezultat,
credem că ar fi foarte nemerit ca dispoziţiunile de mai
sus, adică obhguția pentru patron de a lăsă ucenicilor
timp liber şi a-i trimete la școală, să se generaliseze
și contravenienţii, pe lângă, pedepsele de mai sus, să
fie. excluşi, pe timp mărginit, și dela orice licitaţie
publică.
In ce priveşte. fabricele și marile ateliere, exemplul dat de directorii fabricelor de tutun și chibrituri
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din Bucureşti, cari au înfiinţat școale pentru lucrători
şi lucrătoare chiar în fabrică, ar trebui să devie o
obligaţie pentru marii noştri patroni, iar profesorii
şi institutorii statului să .predeă, cursurile, în condiţiunile ce le preserie legea, învățământului profesional,
până la o mai amănunțită reglementare a șeoalelor de
ucenici şi adulţi.

CAP. III
Camerile de comerț
Un rol însemnat pentru naţionalizarea comerțului
român îl au, fără îndoială, şi camerile de comerţ. Scopul
acestor Camere, după cum îl arată legea lor organică
din 1886, este de a representă interesele comerţului şi
industriei în diferitele lor relaţiuni, de a, culege datele
statistice relative la, mișcarea, comercială, precum și datele de import, export şi navigaţiune din porturile din
circumseripțiunea lor (art. 21), de a cred școale speciale pentru răspândirea cunoștințelor comerciale şi
industriale (art. 24), de a studiă şi a-și da părerea,
asupra, tuturor chestiunilor ce interesează sau ar puteă
interesă comerţul sau industria în general.
Prin

urmare,

Camerile de

comerţ,

potrivit

legei

lor organice, trebuiau să contribue la naţionalizarea și
înflorirea, comerțului român prin înființare de școale
practice de comerț pentru români, prin studiarea nevoilor comerţului român și prin propuneri:de măsuri.
Din nenorocire, Camerile de comerţ nu au corespuns
decât în parte acestui scop, iar în ce privește înfiinţarea, de şeoale speciale pentru răspândirea, cunoştinţelor
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comerciale și industriale: printre români, ' rolul acestor
Camere a fost nul. Nu există nici o şeoală de comerţ
sau industrie înfiinţată; de Camerile de comerţ, eu: toate
că legiuitorul a 'considerat ca una din cele mai principale atribuţiuni a Camerilor de comerţ, răspândirea
culturei profesionale prin înființare de şeoale de comerţ și industrie:In adevăr, cu ocaziunea discuțiunei

în Senat asupra modificărei: legei Camerilor de comerţ,

ce a avut loe în '1886, iată ce spuneă în această pri-

domeniilor de atunci, An.. Stolojan:
vință, Ministrul
„Inţeleg să se înfiinţeze Camerede comerţ în un centru
comercial, dar să se înființeze Camere de comerţ în fiecare

judeţ este a impune judeţelor cheltueli fără
cu seamă că
părerea, dar
comerț, școli
de comerţ în

necesitate, mai

Camera de comerţ nu este' numai! ca să-și ded,
are misiunea de a crea: Poate să facă școli de
industriale ; ei, dacă, d-ta, vei împrăştiă Camere
fiecare judeţ, cu micile resurse, pe care le au

nu O să ajungă să creeze nimic, abia, o să le ajungă, pentru
cheltoelile lor. ordinare“ .

: Legiuitorul deci. a căutat să restrângă numărul
camerilor de comerţ în scopul ca ele să: poată înființă
şeoale de comerţ și industrie, dar tocmai. acest scop,
urmărit de legiuitor, Camerile de comerţ au căutat să

“nu-l îndeplinească, deşi fondurile nu le-au lipsit. Dacă
aceste camere nu ar fi ignorat cu desăvârșire răspândirea culturei: comereiale în popor şi ar. fi urmat a
realiză în primul loc crearea de şeoale comerciale praetice, cel. puţin pentru ucenicii din comerciu, aşi după
cum

le autoriză

legea

lor

desigur

organică,

că

dela

1886, de când datează actuala lege, şi până astăzi,
multe generaţiuni ar fi: profitat! de aceste șeoale, ceeace
biti

!

”4

.

:

itu

[

i
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ar, fi contribuit mult la prepararea, . elementului românese pentru

comerţ.

Cauza, principală. pentru care Oamerile de comerţ,
nu .au corespuns.în totul scopului pentru care au fost
înființate, constă în faptul, -că majoritatea; comereian„ilor, ce au compus aceste Camere, sau desinteresat
cu desăvârșire:de lucrările lor şi însuși corpul electoral
negustoresc s'a desinteresat de aceste instituţiuni ale
lor, iar toată activitatea Camerilor de comerţ sa resumat, mai mult în activitatea, și priceperea președinţilor și a seeretarilor.
Din această cauză, şi din faptul că în Camerile
de comerţ n'au fost reprezentate în mod efectiv toate
ramurile principale de comerţ și 'industrie, aceste instituţiuni n'au fost în măsură să poată cunoaște toate
nevoile comerțului şi industriei țărei, iar din punctul
de vedere al naţionalizărei comerţului şi industriei, adică
pentru a se pune stavilă străinilor acaparatori ai activităţei noastre economice şi a se protejă românii, n'au
întreprins nici un fel de acţiune în acest sens, cu toate
că rostul existenței Camerilor de comerţ, şi la noi ca
și aiurea, eră, și este tocmai. de a contribui ca comerțul
şi industria țărei să se exercite de naţionali. La noi
însă, sub ochii Camerilor:de comerț române, străinii
au făcut și fac și astăzi o concurență neleală comercianților, industriașilor și meseriașilor români, fără ea
aceste Camere să se miște. La noi de exemplu, ghetele
şi papucii cu talpă de mucava trebue să treacă — în
toată, libertatea — dept cu talpă de piele veritabilă,
căci comerţul e liber!
Credem că este timpul ea actualele Camere de
comerț să nu-și mai mărginească

activitatea numai

la

|

p
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votarea şi manipularea
rouri de înregistrare
chemate să deă, .ci ar
lor în primul loc .la
industriei țărei noastre
nalizărei,să se ocupe
diferitele comerţuri şi
să intervină
. oriunde

unui budget și a servi ca .biupentru diferitele avize ce sunt
trebui ca să îndrepte activitatea
studierea nevoilor comerţului şi
din punctul de vedere al naţioserios de modul cum se exercită
industrii de către unii străini,

să caută a se suprimă

concurența,

în vederea, speculei, să urmărească şi să combată, frauda
pe baza, căreia se crează concurența neleală,: să înlesnească învățământul practice comereial pentru ucenici
şi adulţi, să înlesnească. intrarea în comerţ a absolvenţilor şeoalelor de comerţ şi să propună guvernului măsurile de îndreptare bine ehibzuite.
Se impune însă şi o modificare a legei Camerilor
de comerţ în sensul ca în Cumerile de comerţ să fie
reprezentate toate ramurile principale de comerţ şi industrie. Pentru a se ajunge la acest.rezultat, ar -trebui
ca să se grupeze comerţurile şi industriile ce-au între
ele mai multă asemănare şi legătură şi fiecare grup
de comereianţi şi industriaşi să formeze un colegiu și
să aleagă,

după

importanța

grupărei,

un

număr

mai

mare sau mai mie de reprezentanți în Camera de comerţ. Ar mai trebui încă ca directorii și profesorii de
ştiinţele comerciale ai șeoalelor superioare de comerţ
“să fie membri de drept ai Camerilor de comerţ şi biurourile lor. Această soluțiune se impune din următoarele considerațiuni: Prin art. 51 din regulamentul legei
camerilor de comerţ se prevede că secretarul camerei
de comerţ „va da camerei toate explicaţiunile de care
va aveă nevoie“ şi că „secretarul poate luă cuvântul
în toate chestiunile ce se discută în cameră“. Din uceste
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atribuţiuni,

date secretarilor

Camerilor
.de

vede. că, legiuitorul a înţeles
că

comerţ,

aceşti secretari

se

să nu

fie simpli funeţionari, cari să-şi limiteze activitatea, la,
expedierea, hârtiilor de biurou și încasarea lefei, ci să
se ocupe şi să fie buni cunoscători ai stărei noastre
comerciale şi industriale, să fie buni economişti. Cum
nu toţi secretarii Camerilor de comerţ pot satisface
acestor îndatoriri impuse lor de regulament şi cum de
oameni luminaţi, eu cunoștinți economice şi experiență
este nevoie în sânul Camerilor de comerț, profesorii de
ştiinţele comerciale ai şeoalelor superioare de comerţ
nu pot fi decât bine veniţi, — știința și experienţa lor
fiind de mare folos pentru lucrările Camerilor de comerţ.
Astfel alcătuite camerile de comerţ, credem că vor
fi în totdeauna în măsură.să studieze şi. să cunoască
nevoile tuturor ramurilor de comerţ și industrie şi
să propună guvernului măsuri raționale de legiferat
pentru prosperarea şi oerotirea comerţului și industriei
naţionale şi pentru ușurarea introducerei în comerţ şi
industrie a, elementului românese.

„CAP. IV
Legea

pentru încurajarea industriei naţionale

Prin legeade încurajare a industriei naţionale s'a
urmărit scopul ca să se desvolte industria în ţară pe
urma avantajelor ce i le dă statul, să se înlesnească
intrarea, românilor în industrie

şi cu timpul, industria

țărei să treacă în : mâinile. românilor. În acest scop, în
art. I. al legei sa pus aliniatul următor: „In termen
de cinci ami dela înființarea unei fabrici, două treimi
din lucrători trebue să, fie români“.
Termenul de cinei ani, începeă să curgă dela data
acordării dreptului de a se folosi de avantajiile acordate de lege, iar prin lucrători, se înţelegeă, și să înţelege, nu numai

lucrători, propriu zis, dar şi funcţionarul

de biurou. Legea a intrat în vigoare în anul 1887; de
atunci şi până acum s'au folosit şi se folosese de avantajele legii toți fabricanţii şi pe baza, avantajelor acestei
legi s'au înființat şi industrii noi. 'Nu avem nimie de
de zis contra încurajerii industriei naţionale eu toate că
în

timpul

din

urmă,

combătându-se

cartelurile,

sau

adus acuzaţiuni, că s'a abuzat de încurajeri şi că unele
industrii există numai pe urma unor enorme sacrificii
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budgetare și cu sacrificarea naţionalilor în folosul străinilor, că traiul s'a scumpit de pe urma unor încurajeri nejustificate şi că, sub pretextul încurajerii industriei
naționale, s'a dat prilej ca toate interesele particulare
să se năpustească asupra budgetului Statului.
Nu vom discută aci temeinicia, acestor acuzaţiuni.
Ceiace voim să arătăm este faptul că mulţi fabricanți
stăini au beneficiat de avantajele legei pentru încurajarea industriei naţionale, dar nici unul n'a îndeplinit
condițiunea din lege ca, după cinci ani dela acordarea,
avantajelor, două treimi din . personalul lucrător şi de
biurou să fie români.
Cum unul din scopurile principale ce se urmărește
de legea, pentru încurajarea industriei naţionale este și
acela, ca să se deă de lucru românilor şi să se iniţieze
în ale industriei, îndrumându-se

astfel elementul

româ-

nese şi în această, direeţiune, credem că este timpul ca,
să nu se mai îngădue eludarea legii din acest punet de
vedere; iar pentru ea pe viitor, acei ce se bucură de
„avantajele legei să nu continue a profită numai de
avantaje, fără a, se îndeplini și condiţiunea, pusăde lege
în ce privește pe români, ar. trebui să se introducă în
lege sancţiuni severe, între care să nu lipsească acelea,
ca contravenienţii să fie obligaţi a restitu) statului împozitele de cari au fost scutiţi pe ultimii cinci. ani şi
înlăturarea, lor dela orice licitaţiune publică sau cumpărare prin bună învoială, pe timp mărginit.
Numai cu sistemul: acesta se poate speră ca cu
timpul să vedem în fabrici pe români în număr de două
treimi, 'așă după cum cere legea pentru încurajarea
industriei naţionale.
|

„CAP. V
Licitaţiile
O cauză,

care face

nu numai

ca să nu se îmul-

țească elementul românesc în comerţ şi industrie, dar
care contribue şi la nimicirea puţinilor comercianţi şi
industriaşi români, este concurența, neleală ce se face
românilor. de. către străini, concurenţă bazată, pe falsificarea produselor, prin prepararea nai dinainte a
falimentelor și prin fel de fel de intervenţiuni. In privința falimentelor, iată datele ce se găsesc în „Anuarul
Statistie“ al României din anul 1909. Numărul total
al falimentelor din anii 1900—1904 inclusiv a, fost
de 1.163. Din ele s'au regulat prin coneordat ori lichidaţiune 977 și 186 s'au închis pentru insuficienţa activului. Din cele 977 falimente, 395 privese pe români
și 582 pe străini. Statistica nu ne spune de ce naţionalitate erau faliţii celor 186 de falimente închise pentru
insuficiența, activului, dar în schimb ne spune că din
numărul total al faliților, 116 au fugit din ţară şi, în
acest caz, se pricepe lesne naționalitatea, celor cari şi-au
aranjat afacerile şi-au părăsit țara, înainte de a prinde
de veste creditorii.
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Concurența, bazată pe astfel de mijloace, fără îndoială, că, duce la ruină pe negustorul cinstit Și cu
puțină îndrăsneală. In ce privește licitaţiunile publice,
concurența este mai straşnică și stăinii, în scopul de a
„le acapară,

au inaugurat şi concurenţa, de intervenţiuni.

Din această cauză, românii nu pot beneficiă nici de
banul public, astfel că, din zecile de milioane ce statul,
județele și comunele cheltuese anual pentru diferite furnituri şi lucrări, foarte puţini din aceşti bani tree în
mâinile românilor. Dacă s'ar face o statistică în această
privință, toţi bunii români ar rămâneă surprinși de rezultatele ce ar da o atare statistică. Pentru a se atenuă
o atare

stare

de

lucruri,

s'au

luat

oarecari

măsuri

pentru protejarea românilor. Astfel în legea pentru organizarea meseriilor:se găsesc următoarele dispoziţiuni
privitoare la licitaţiuni:
pri.

95.

În toate întreprinderile sau furniturile Sta-

tului, județelor, comunelor și ale celorlalte autorităţi, civile și

militare, cari nu trec peste 30.000 lei, Românii vor fi pr fe

viți chiar dacă oferiele lor vor fi mai scumpe cu 5/0 decât
a celorlalți concurenți.
„Societăţile de meseriași români, constituite legalmente,
vor fi admise a depune nnmai pe jumătate din garanţia cerută

la licitaţiile ' publice.

„Întreprinzătorii

şi societăţile prevăzute

mai

sus nu vor

puteă cedă întreprinderile lor altor persoane; în caz contrariu,

ei. pierd de drept, :chiar dela încheierea, contractului, avanta-

jele acordate prin cele două, aliniate de mai sus.
„Se vor aplică aceste dispoziţiuni şi în cazul când în-

treprinzătorii:şi societăţile vor servi de persoane interpuse.
„ântreprenorii străini nu vor fi primiţi la licitaţiuni de
cât dacă vor fi dovedit că există în țara lor un drept de reciprocitate pentru Români.

„In caetele de sarcini de lucrări publice sau de furnituri
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ale Statului, judeţelor, comunelor şi celorlalte autorităţi civile
Şi militare, se va prevede clauza că antreprenorul nu va putea întrebuinţă meseriaşi străini decât în proporţiunea fixată
de administraţiune, după natura, lucrărilor şi regiunea unde
ele se execută“.

D-l B. Missir, fost ministru de domenii şi alcătuitorul acestei legi, motivează aceste dispoziţiuni
astfel:
„Aceste

avantagii

nu

pot să supere pe nimeni, căci sunt

constituite în sarcina Statului. Dacă punem oarecare sarcini
Statului român în favoarea meseriașilor români, aceasta nu va
să zică că, nu'au aceleaşi drepturi atât meseriașii români, cât
şi străini. Și unii şi alţii se bucură de exerciţiul meseriei. în
mod egal.
„Dacă Statul acordă o favoare meseriașilor români la
unele

lucrări

sau furnituri,

sau

se îngrijește de

soarta

lor,

aceasta nu poate da drept la nicio plângere, din partea străinilor, şi este foarte natural. In Franţa chiar, ţară aşă de
demoeratică şi republicană, aşă de puternică şi necopleşită de

străini, se găseşte decretul din 10 August 1899, care se îngrijezte de soarta meseriaşilor francezi; de ce n'am puteă şi noi
să facem acelaș lucru?“1)

Ca să nu ajungem ca elementul român din comerţ
şi industrie să fie ruinat şi distrus de elementul străin,
credem

că Statul ar trebui ea să-și mai inpună un sa-

erificiu în folosul românilor și să întindă, aceste dispoziţiuni și la industriaşii și comercianții români. Un început
de preferire la, lieitaţiuni, a -produselor naţionale, dar
nu şi a, industriaşilor români, se găseşte și în legea
pentru încurajarea industriei naţionale din 1887, art. 5,
care glăsueşte:

„Pentru furniturile Statului, judeţelor

1) Desbaterile Adunărei deputaţilor, ședința dela

19 Fevruarie 1902,

şi comunelor se vor preferi, în “condițiuni egale, produsele fabricate în țară.
Cum acum importul inultor fabricate străine sa
redus în urma protejerei industriei naţionale și cum în
multe cazuri concurența este limitată numai la, produsele
fabricate în ţară, este timpul ca, industriaşii români să
se bucure de oarecare oerotire din partea, Statului şi să
fie preferiţi la licitaţiile publice, chiar în cazul când
ofertele lor ar fi cu. 5%/0 mai scumpe decât ale concurenților lor străini. Această încurajare trebueşte dată,
pentrucă la noi se protejează şi se dă avantage în
mod, egal industriei naţionale fără deosebire de naţionalitatea, industriaşilor, dar când acești industriași vin
în coneurență ]a licitaţiile publice, trebue ca să fie preferiţi românii, pentrucă, interesul nostru, din punetul
de vedere naţional, nu este numai de a aveă o industrie
naţională, dar şi. ca acea industrie cu. timpul să fie
exercitată de români, să fie a românilor. Se impune dar

a se da preferire industriașilor şi comercianților români,
pentru a-i feri de a fi sdrobiţi în lupta concurenţei,
care, după cum am spus, de multe ori nu se bazează
pe calitatea mărfei sau a luerului, ci pe intervenţii şi
mijloace neleale, din care cauză 'străinii, la licitaţii,
răușese mai totdeauna în paguba românilor.
Iată cum d-l C. Dimitrescu- Iaşi, rectorul Universităței, în calitate de raportor al proiectului. de lege
asupra învățământului

Deputaţilor

situaţiunea

economică este în mâna

profesional,

expune - Adunărei

unei ţări în care activitatea,
străinilor: |

„In desvoltarea de astăzi a relațiunilor dintre State, nu
există Stat în Europa, în care să nu fie un număr oarecare
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de străini strecuraţi prin diferitele ramuri ale aciivităţei publice,
mai ales în industrie şi comerţ.
Ceiace însă face ca lucrul acesta să nu deă loc nici unei
îngrijiri sau temeri naţionale — e faptul că numărul străinilor
e relativ mic, față cu masa totală a comerţului şi a industriei
naţionale. Străinii se pierd în masa cea mare a paţionalilor;
unii dinei se contopesc;

în orice caz, ei se subordonează

ele-

mentelor naționale, cari dau tonul întregei activități.
„Lmerul devine îngrijitor numai atunci când proporţia
e atât de izbitoare, încât diferenţa între străini şi naţionali

ajunge să fie ca între 8 sau 92 din sută!).
„Fără îndoială, din punct de vedere economic, va să zică
din punctul de vedere al bogăției sau sărăciei unei națiuni,
luată în întregul ei, ca, colectivitate socială, „străin“ san „naţional“, nu are niei un interes deosebit.
„Munca! desfăşurată pe terenul economic să măsoară du pă
calitatea și cantitatea ei, nu după credințele politice, naţionale
ori religioase ale celor ce muncesc. .! :!
e

;

„Totul e ca munca. industrială isă se. producă pe teri-

toriul țărei, înăuntrul frontierilor. Prin aceasta, atât industria

cât şi comerțul

capătă. calitatea, de „producţie a țărei,

inde-

pendent de naționalitatea celor cari muncesc, |

„Cestiunea însă să prezintă cu totul sub un alt aspect;
când, pe lângă problema economică pură, luăm
seamă, problema politică.

în băgare de

„Nu e de loe indiferent, pentru o. fară, alcătuirea diferitelor sale pături. sociale. . .. ,
RE
„Spiritul naţional răsare din armonia, tendinţelor şi aspiraţiunilor diferitelor straturi sociale. Acea unitate de cugetare
şi simţiri, care face dintr'o naţiune un tot organic, şi care îi
dă puterea, morală de a trăi şi a se afirmă ca naţiune, răsare
din convergenţa tuturor straturilor sociale către acelaşi. tel al
vieţei naționale, către un ideal comun. !
1) Este vorba de Camera de comert din Botoșani, care arată că
numărul comercianților şi al industriaşilor români din regiunea de sus a
ţărei, este: de abia opt la sută din numărul total al comercianților şi îndustriaşilor din acea regiune.
25709

.

3
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„Lucrul devine și mai grav în Statele eu organizaţie
democratică, unde viaţa politică să razimă pe activitatea,
și
viligenţa maselor populare.
Aa
-„În acest caz, covârșirea colosală a elementelor. străine
asupra celor locale devine un adevărat pericol pentru
desvoltarea normală, a Statului.
„Au dreptate cei din ţara de sus să rămână înmărmuriţi
faţă cu adevărul zdrobitor al cifrelor statistice.
|
„De sigur, această stare de lucruri e anormală. Ea trebue
să pună pe gânduripe oamenii politici ai țărei — şi
asta cu

atât mai mult, cu cât, dacă lucrul să prezintă în proporţiuni

atât de îngrijitoare în ţara de sus, din nefericire, în proporțiuni. mai reduse, să prezintă cam tot astfel.şi în alte
puncte

ale țăreil)“,

|

Ri

Credem că nu mai este nevoie de niciun alt ârgument asupra necesităţei de a se luă măsuri pentru
protejarea naţionalilor-.
E
|
Pe “lângă. preferirea, la licitaţiune a industriaşilor
și comercianților 'români, chiar când ofertele lor ar fi
mai scumpe cu 50/0 decât ale străinilor, mai este de
absolută nevoie ca, să se ia măsuri contra străinilor
improvizaţi în negustori sau antreprenori şi a samsarilor.
„Legea asupra comptabilităţii publice cere. ca persoanele, cari iau parte la o licitaţiune publică, să prezinte
dovezi de capacitate şi în acest scop dispune:
„Mai îmainte de deschiderea ofertelor, se cerceteazăi, garanţiile şi dovezile de capacitate prezintate
de
concurenţi“.
|
a
|
|
„Nu se vor deschide - decât ofertele acelora cari
vor îndeplini condițiunile de capacitate şi cari vor fi
depus garanţiile cerute“ (axt. 76),
Da, Dimitrescu-Iași. Raport prezentat Adunăr
ei Deputaţilor asupra,
proiectului de lege al învățământului profesional,
Şedinţa dela 3 Martie 1899.
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După

cum

vedem,

singurele persoane, cari pot luă

parte la o licitaţiune, sunt fabricanţii sau comereianţii,
oferind ei înşişi, ori prin procuratorii lor. “Nici o altă
persoană interpusă nu poate fi admisă la licitaţiile
publice.
Dovada capacităţii trebue făcută, pentru persoanele necunoscute, printrun certificat al Camerei de
comerț locale, prin care să se arate calitatea, persoanei
ce ofertează, şi sub nici un motiv să nu se admită în
locul unui atare certificat recipise pentru plata patentei
pe 3 sau 6 luni, ce de multe ori se iau numai pentru
utilitatea cauzei. Deasemenea, nu trebuese admise certificate eliberate de alte autorităţi, pentru motivul că
numai Camera,de comerţ e în stare a se pronunţă, în cunoștință, de cauză, asupră calităţii de comerciant, fabricant sau comisionar.
a
|
Acest certificat trebue să 'se ceară de rigoare la
toate licitaţiile publice şi menţiune despre aceasta să
se facă în totdeauna prin avizele de licitaţii.
|
Cu modul acesta se poate speră la înlăturarea
samsarilor de tot felul, ce mișună pe la icitaţiunile
publice.
|
O mare economie ar realiză Statul, judeţele şi comunele și în acelaşi timp s'ar înlătură, şi multele neajunsuri ee prezintă astăzi licitaţiunile publice, dacă,
Sar înființă, în Bucureşti un biurou central de licitațiuni, iar în județe biurouri. sucursale compuse din
prefectul judeţului, comandantul regimentului local,
primarul şi un inginer din corpul technie şi orice licitaţiune să se facă numai prin aceste biurouri, şi în acelaşi timp să se ia următoarele măsuri:
Î. Să se facă un regulament asupra licitaţiilor
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publice, în scop ca, legea contabilităţii publice să aibă
ună şi aceiaşi interpretare pentru toţi, regulamentându-se
totdeodată garanţiile, plăţile, cuantumul sumelor ce
se pot angajă prin bună învoială, ete.
2. Să se unifice diferitele caete de sareini pentru
toate administraţiile publice, stat, judeţe şi comune,
atât întru cât privește . drepturile: administraţiilor faţă
de furnisori sau antreprenori și vice-versa, precum
şi asupra calităţilor speciale ce trebuese să îndeplinească,

fiecare

material

în parte,

conform

cu. între-

buințarea.
o
„3.8. Să se institue un laborator, central în care să
se. facă toate analizele asupra materialelor, pentru a se
vedea dacă, satisfac condiţiunilor. cerute prin caietele de
sarcini. Aceasta, pentru că nu toate administraţiile dispun
de laboratorii și aparate şi o recepţie numai după ochi
e defectuoasă.
|
RE
„_&. Să se regulamenteze condiţiunile ce trebue să
îndeplinească un - funcţionar pentru a, putea, figură într'o
comisie de recepţie, precum. şi răspunderea ce va avei
în cazul când statul, judeţele sau comunele va, încercă
daune din cauza neglijenţei, nepriceperei sau relei 'cre-

dințe a funcţionarului,

i

5. Să se institue, un, control. serios asupra aprovizionărilor şi lucrărilor ce se fae în „regie şi asupra, modului -de întrebuințareal diferitelor materiale . din depo-

zitele administraţiunilor
i

a

publice. -

|

|

CAP. VI

Băncile populare şi cooperativele săteşti
Un alt factor, care

deasemenea

are

mare

rol în

naționalizarea comerțului şi înlăturarea fraudei
şi :ex-i
ploatărei, este insțituţiunea, băncilor populare şi eoope-:
rativelor: sătești. Acestor bănci şi eooperativelor sătești
de tot felul statul, judeţele și comunele trebue să le:
deă cel mai mare sprijin, căci dacă la oraşe ne-a copleşit străinii în: toate direcţiunile activităţei noastre economice, apoi nici la ţară -nu stăm pe roze. Străinii

au început a inundă şi satele, întinzând astfel firul
exploataţiunilor de tot felul în tot coprinsul țărei. Iată,
după aceiași statistică a patentarilor, câteva țifre înîn ce

privește comerţul și meseriile la sate.
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e
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„Bă se noteze că în aceste ţifre nu sunt prevăzuţi
negustorii ambulanți, cari mai toţi sunt străini, şi cari
cutreeră satele noastre, adunând tot.ce este mai bun
pe preţuri derisorii sau în schimbul vreunei mărfi de
cea mai proastă, calitate. Este locul să arătăm că întinderea exploataţiunei străinilor şi la sate, în mare
- parte se datorește și. relei administrații, care făcea politică multă şi treabă puţină. Astăzi, când administraţia sa refăcut şi când la, recrutarea, agenţilor administrativi se ţine. socoteală de -capacitate şi cinste, să
sperăm că aplicarea legilor relative la stabilirea străinilor la, ţară și la, exercitarea, diferitelor comerțuri, industrii şi meserii vor fi aplicate cu toată rigoarea, iar
instituţiunile și legile menite a scăpă, populațiunea ru-

rală de camătă

găsi în întregul

și de

tot felul de speculațiuni,

aparat

administrativ

sprijin. *

cel

mai

a
=
*%

E

vor
deplin
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În rezumat, intervenţia Statului pentru naţionalizarea comerțului trebue îndreptată în special asupra
răspândirei cât mai mult în popor a învăţământului
comercial

practic, sprijinirea românilor comercianţi, in-

dustriaşi sau meseriaşi, organizarea Camerilor de comerţ, pedepsirea, cu cea mai mare severitate a faliților cari prepar falimentele mai dinainte, sprijinirea
şi înlesnirea băncilor populare şi a cooperativelor de
tot felul nu numai la sate, dar și la oraşe, interzicerea,
cartelurilor şi supravegherea administraţiei în sensul de
a aplică cu stricteţe legile.
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APEL CĂTRE PĂRINŢI
Ziua în care

părintele îşi. înscrie

.

copilul în

şcoală:

trebuie să fie "pentru
'el una din cele mai frumoase şi
mai însemnate zile din viaţă. Autoritatea a dispus, ca
„ începerea anului şcolar să se serbeze cu o deosebită
solemnitate ; de solemnitatea acelui moment trebuie să
fie -pătrunşi şi părinţi. Cu cât vor fi ei mai pătrunşi
de insemnătatea inscrierii copiilor lor în şcoală şi de

datoriile ce încep a le aveă din: acel moment,

cu atât

vorr lucra mai bine şi mai conştient în interesul copiilor
lor, în. interesul şcoalei şi al societăţii din care fac
parte,

.

Daţi-vă seamă, părinţi, de puterea cs
copiilor voştri, de inrâurirea ce 'o aveţi
binele şi de răul ce-l puteţi face, cu
voastră.
" Gândiţi-vă la răspunderea ce vă luati
voştri, cărora sunteţi datori: să le daţi o

de răspunderea

ce o aveţi faţă de ţară,

o aveţi asupra
asupra lor, de
sau. fără voia
fată de copiii
bună educaţie, .

căreia sucteţi

datori să-i daţi elemente bune şi folositoare. Cândiţi-vă
la păcatul ce-l faceţi, dacă din neştiinţă, din nepăsare,
sau din rea'voinţă, nu arătaţi calea bună şi adevărată”

copiilor voştri şi faceţi din ei nişte:rătăciţi.:
Multe din relele, de care sufere şcoala, se datoresc

părinţilor, cari, neinteresându-se de copiii lor, zădărnicesc scopul şcoalei şi împiedecă rezultatele bune ce
ar puteă ea să le dea. O mare parte din numărul şco-.-.

larilor se pierd din cauza greşelilor părinţilor.

N

Faţă de aceia dintre „părinţi, cari greşesc din rea
voinţă, nu se pot găsi mijloace de influențare. Cei mai
mulţi însă, greşesc din necunoaşterea datoriilor ce le

au; asupra acestora se poate influenţă uşor.

Indreptaţi,

Eipotfi

îndată ce vor fi puşi în stare de-a cunoaşte

îndatoririle ce 'le au faţă de şcoală şi față de copiii lor.

Trebue să vă cunoaşteţi acele: datorii, pentru ca să
nu suferiţi urmările .neştiinţei sau ale nepăsării voastre:

- Altfel, părerile de rău vor fi mari, dar prea târzii. Chiar
copiii voştri, cari se vor fi folosit de indulgenţa sau de
nepăsarea voastră, mai târziu, când vor suferi urmările,
vă vor învinovăţi

şi vă

vor face răspunzători

de nere-

uşita lor în viaţă.
-.

Pentru

ca

să ştiţi

cum

să licraţi,

pentru

ca să aveţi .

o indrumare, în greaua sarcină de educatori ai copiilor”
voştri, vi se dă în mână acest Povăţuitor,. în care se
arată

drepturile

şi datoriile voastre şi ale copiilor voştri.

Acesta e un contract. între voi şi şcoală ; sunteţi datori
să vă ţineţi de condiţiunile prevăzute în acest contract,
căci altfel veţi suferi. urmările - prevăzute de legile și
regulamentele

şcolare. şi mai

cu

seamă

rale ale .nepăsării voastre. Cetih cu
şi cu încredere această carte, faceţi

urmările

natu-

băgare -de seamă
tot ce vi se cere

prin ea şi va fi spre binele vostru şi al copiilor voştri.
Faceţi-vă

datoria

de

părinţi,

pentru

a

da. copiilor

voştri pilde vii de datorie implinită în mod conştiincios;

pentru a-i invăţă şi pe ei să-şi facă datoria.
Deprindeţi-i cu ordinea, cu regularitatea, cu punctualitatea. Deprindeţi-i cu disciplina şi cu respectul legilor.
Indemnaţi-i să muncească, căci numai omul mun-

citor poate fi cinstit. El nu are nevoe de mijloace piezişe şi necinstite, pentru a ajunge unde vrea şi unde
„numai munca şi 'voinţa lui îl pot duce. Invăţaţi i să

“Imcreze cu folos. Nu-i lăsaţi să-şi piardă timpul, pe
"care nu-l vor mai găsi.
|
“Nu-i cruţaţi, nu fiţi prea indulgenţi cu ei. Să nuv vi se
pară

niciodată

că muncesc

prea

mult,

căci

Ministerul

ce

s'a gândit să e

poate

timp

cruţe forţele şi să le deă „destul

pentru odihnă şi
prin regulament,
decât ar puteă ei
sau de scris. Tot
şi nu

Li

pentru recreaţie. Sau luat măsuri,
ca să nu li se deă de lucru mai mult
lucră, să nu li se dea malt de învăţat
ce li se:dă e măsurat cu puterile lor

să le pună

în

priniejdie

sănătatea.

Vârsta copilăriei e slabă şi nechibzuilă; ea trebue!
vecinic călăuzită, pentru a o feri de rătăcire. Plăcerile
sunt pentru. copii mai ademenitoare decât: pentru oa“menii formaţi şi ei au mai puţină putere de împotrivire.
Trebue îndrumați, trebue sfâtuiţi şi călăuziţi, pentru.
ca să nu cadă în rătăcire, pentru ca să nu şi peardă
timpul şi sănătatea: Mântuirea copiilor voştri atârnă
-de îngrijiraa voastră. Cea mai mică negligenţă din partea voastră

poate

aveă

urmări

ucigătoare.

Dacă le veţi da o direcţie sânătoasă, îi veţi feri nu:
numai de urmările imediate ale greşelilor lor, ci îi veţi

.

“deprinde să lie înțelepti şi chibzuiţi în toată viaţa lor.
Cum îi veţi deprinde să trăiască de mici, cum vă vor
vedeă trăind pe voi, aşa vor trăi şi &i, căci pilda are
mai mare putere decât cuvântul.
Fiţi cu băgare de seamă, cu deosebire la vârsta, în
care copiii voştri încep să devină formaţi 'cu corpul,
rămânând copii cu mintea. Supraveghiâţi in acea vârstă, nu-i lasaţi să fie robiţi de acele plăceri,. care le
Fe- .
pun în primejdie sănătatea corpului şi a sufletului.
riţi-i de acele boale, care-i pot duce la moarte sau la
nebunie, sau care în cel mai bun caz,iîi pot face să-şi

piardă memoria, sau puterea şi deprinderea de a luoră

_cu mintea.. Dacă nu vă pricepeţi şi nu ştiţi să-i călăuziţi, cereţi sfatul şi ajutorul medicilor'şi al profesorilor.
Deprindeţi-i să fie stăpâni pe ei, stăpâni pe; sufletul şi
pe corpul lor. Să-şi jerttească plăcerile şi să nu lie ju-

căria pasiunilor lor. Să se deprindă din copilărie a se

stăpâni,

pentru ca, mai

târziu,

să fie stăpâni

pe

ei, să

ştie ce vroiesc, să facă ce vroiesc şi să vroiască numai
lucruri

chibzuite Şi care

duc

la bine. să facă

exerciţii

de voinţă

pentru lucruri mici chiar, şi aceste exerciţii,

vor: folosi

mai

Omul

târziu

şi pentru

lucruri

mari.

cu voinţă, omul stăpân pe sine e în mare parte

stăpân şi pe soarta sa. Numai un astfel de om e liber,
căci nu e în fiecare clipă condus de pasiune în planurile lui. Voința e un elemental succesului. Ea are mai
valoare şi mai mare. putere decât inteligenţa şi- decât

" averea.

Deprindeţi pe copiii voştri să înlăture şi să învingă
tot ce-i poate împiedică dela implinirea datoriei, Deprindeți-i să lupte în contra egoismului, a pasiunilor,
a lenei şi a laşității.
-.

Iubirea părintească trebue să fie călăuzită de rațiune.

Ea! nu trebue să vă orbească, aşă în cât să nu vedeţi
„» cusururile copiilor voştri. Nu-i admiraţi, nu-i credeţi
“copii extraurdinari, nu-i faceţi să devină presumpţioși.

„Nui lăsaţi să se creadăa

fi chemaţi să deslege ei pro-

blemele mari. sociale: Lăsaţi-i să muncească şi să-şi
vadă de şcoală.
Nu judecaţi şi hu» condamnaţi, - faţă de copiii voştri,
Şcoala, programele şi pe. protesori.
Autoritatea şcolară face tot ce e cu putinţă, pentru :
a asigură copiilor voştri o bună educaţie. Nu le însuflaţi neincredere în cele : ce sau hotărât pentru ei.
Programele,. legile şi regulamentele sunt făcute de oameni pricepuţi şi cu dragoste de şcoală şi de: neam,
de oameni cari şi-au închinat toată viaţa Şcoalei ; nu
trebue deci, să se pronunţe. cu uşurinţă asupra lor ori

şi cine.
Totul în invăţământul.
mărirea

unui

scop

secundar e alcătuit. pentru ur-

bine.hotărăt. Prin şcoala secundară

se caută a se dă elevilor cunoştinţele trebuitoare pen-

tru a puteă eși învingători în lupta pentru traiu. Lise
dau cunoştinţi generale superioare, de care are nevoe
orice om

cult:în

viaţă.

Prin mulţimea

Şi varietatea

ma-

teriilor ce se predau în şcoală, se dă tuturor copiilor
prilejul de a: şi „arătă dispoziţiile şi înclinațiile fireşti

şi li se dă putinţa de a se întări în anumite materii. Se
deprind elevii: cu munca şi li se dă cea mai bună
metodă a muncii intelectuale. Se desvoltă în ei sentimente âlese şi nobile, se întăreşte judecata şi voinţa.
Se pregătesc pentru a ajunge buni cetățeni şi oameni
folositori societăţii. Din Asttel de elemente se formează.
pătura cultă, care e menită să conducă societatea.
Nimic din ele ce să 'dau în şcoală nu e de prisos,
totul e trebuincios; dar acest învățământ şi această e.
ducaţie trebue complectate prin lucrarea personală a
elevului. prin reflexiune, prin observaţie, prin cetire în particular şi mai cu seamă prin cultura și educaţia
căpătată în familie.
Părinţii sunt datori să îndrumeze sşi să supravegheze
această complectare de educaţie. Părinţii trebue să: se
intereseze de mersul instrucţiunii copiilor lor. Ei pot
face aceasta cu mai mult succes decât profesorii, căci:
aceştia lucrând cu sute de elevi, nu pot lucră cu atât
folos cu fiecare dintre ei în parte, cum ar putea să lu-.
creze părintele: cu copilul său.
Lăsaţi pe copiii. voştri să se ocupe cu şcoala tot tim-

„„pul cât e necesar. Nu-i întrebuinţaţi pentru lucrări extra-şcolare,

care var

uşură

erde lor timpul.

pe. voi,

dar care li-ar pi-

Indemnaţi-i să urmeze regulat la toate cursurile. Nu
vă faceţi complicii copiilor voştri Şi nu le inlesniţi mo-

„tivarea absenţelor, căci orice absenţă,
„motivată, dovedeşte

în lipsa lor.

Dacă

motivată sau ne-

că elevii nu cunosc materia

vor

rămânei

cu

făcută .

părţi din materie

necunoscute, vor fi lăsaţi corigenţi sau repelenţi.
Dacă vor fi lăsaţi: repetenţi vor pierde anii cari sunt

scumpi şi cari nu se mai întore. Dacă vor rămânea
corigenţi, îşi vor pierde vacanța și vor începe obosiţi

anul. şcolar următor. .In amândouă cazurile, îşi
pierde deprinderea de a lucră în inod regulat.

vor

Indemnaţi-i să fie atenţi în clasă, pentru ca să pri- "ceapă explicaţiile profesorilor, pentru ca 'să învețe ușor

lecţiile şi să nu le rămână totul de învăţat acasă. Surmenajul intelectual îl simt elevii, nu: din cauză. că pro- gramele ar fi prea încărcate, ci din cauză că trebue să
facă sforţări, pentrua invăţă în câteva zile ceia ce au .
neglijat de a învăţă lecţie cu lecţie.
Să caute. să priceapă explicaţiile profesorilor şi cu“prinsul cărţii, pentru ca să nu înveţe lecţiile pe din

afară,

fără ca să le priceapă. “Invăţarea

pe de rosta

-

unei lecţii, departe de a aduce vre- un folos, aduce mult
rău minţii copilului, o întunecă.
- Cercetaţi-i dacă îşi fac regulat datoria, dacă îşi invaţă
lecţiile, dacă au note bune. Cereţi să vă arăte regulat
lucrările scrise ce le dau. la fiecare materie şi pe care.
profesorii le inapoiază cu greşelile indreptate şi cu nota
pusă pe ele,

Fiţi cu băgare-de seamă

când alegeţi

gazda. Nu vă

incredinţaţi copiii decât unor oameni cinstiţi şi price-!
puţi, cari să le poată da o bună educaţie; în lipsa.
"voastră.

a

Nu lăsaţi în părăsire educaţia religioasă, pe care numai părinţii o pot dă şi: care, odată căpătată în copi- .
lărie,

lasă

„Ori

de câte ori aveţi vre-o

o întipărire

puternică

„ profesorilor şi cereţi-le
„sunt

cu

deosebire

datori

sfaturi.
să

in

viață.

nedumerire,

-adresaţi-vă

Diriginţii: şi directorul

vă ţină

în curent cu

tot ce

vă interesează în privinţa copiilor. voştri, să vă dea în-

drumările trebuitoare şi să ţină cu voi corespondenţă
regulată, cu privire la tot ce se întâmplă în Şcoală cu .
copiii voştri. Căutaţi să vă folosiţi de sfaturile ce vi le
,
vor dă..
Indemnaţi pe copiii voştri să lucreze. cu tragere de

„inimă şi încredinţaţi-i că vor fi răsplăiiţi pentru munca

şi meritele.lor. Arătaţi-le că este în lume mai multă
dreptate decât ne închipuim de multe ori, că cei conștiincioşi şi energici îşi capătă în cele din „urmă răsplata.” |
'
Dar, nu numai interesul vostru şi al copiilor voştri

-

cere această muncă cinstită şi conştiincioasă, ci şi interesul societăţii, faţă de care au datorii toţi membrii ei. Avem cu toţii drepturi, dar avem şi datorii; și,
dacă există pentru. toți o deplină egalitate de drepturi,
nu există şi o egalitate de datorii. Cei mai aleşi, cei
mai inteligenţi, aceia cari s'au consacrat carierelor intelectuale, cei mai bine înarmaţi şi mai bine înzestrați .
la minte, âu mai multe datorii faţă de societate detât |
cei slabi. Ei sunt datori să consacre pentru alţii o parte
din timpul şi din activitatea lor.
Indemnaţi pe copiii voştri să-şi iubească patria cu

pasiune, din toată inima, din? toate

puterile

lor.

gloria

S'o

iubească in

norocirile

trecutul

ei, 'in

sufletului
ei şi în

ne-

ei:

Arătaţi-le

ce aşteaptă

tara „dela ei, când

_milia le-a înzestrat sufletul cu insuşiri

dit-in inimă

sentimente

şcoala

şi fa-

alese şi le-a să-,

sfinte şi de iubire de neam.

-Binele şi fericirea ţărei să fie idealul lor; să -ridice al-

tar acestui ideal Şi lui să-şi închine: viaţa toată.

:

REGULAMENTUL ŞCOALELOR SECUNDARE
,

Articole . care

privesc

”

pe

părinţi

CAPITOLUL
Inscrierea

şi pe

elevi.

I
a

.

Art. 3 din regulament. Dacă un elev vroeşte să se
„înscrie intr'o clasă a unei şcoli secundare, certificatul
de studii ce-l prezintă nu trebue să arăte o întrerupere

în studii mai mare de doi ani şcolari. În cazul contrar,
elevul, pentru a puteă fi înscris, va „trebui să treacă
din nou, la şcoala unde vroeşte să se înscrie, un examen pe scurt pentru cea din urmă clasă cuprinsă, în

acest act.

.

So

Acest examen :se face-pentru a se constată că elevul
mai păstrează cunoştinţele generale, de care are nevoe,
pentru -a continuă studiile.
|
Art. 4. Şcoala secundară fiind făcută. numai pentru

"cei bine înzestrați la minte. nu se vor -primi îni ea de
cât acei elevi, cari au inteligenţa cerută pentru a urmă
cu folos studii mai înalte. De
putea urmă mai mult de 2 ani

puteă

rămâneă

de -două

ori,

în
iar

aceea, un elev nu va
într'o clasă. El nu va

cursul, inferior repetent
în

cursul

superior

mai

mai mult
mult

decât

odată. Acest drept de a repetă clasa se acordă, numai
avându-se în vedere faptul, că la unii copii
intelectuale se desvoltă mai târziu.
|

Pentru

implinirea

calităţile

dispoziţiei de mai' sus, directorii

.
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,

vor însemnă pe toate certificatele
sau duplicatele ce.
vor eliberă elevilor, numărul repetărilor de clase; iar
pe şcolarii, cari şi-au perdut

dreptul

de a se mai în-.

scrie, îi vor trece într'un tablou, pe careiil vor

trimite

ministerului spre publicare prin Monitor şi Buletin.
.
" Ministerul însă, poate să deă autorizare de înscriere
"acelor şcolari cari, în cursul anilor petrecuţi în aceiaşi
clasă vor fi fost siliţi să. absenteze dela şcoală un timp

mai îndelungat, din cauză de boală bine

constatată.

Cererea pentru: auiorizaţie de acest fel însoţită de
dovezile trebuitoare se va adresă, în 110 zile dela data

când situaţia de repetent a rămas definitivă. Ea se va
inaintă prin direcțiune,

"Art. 6, Pentru

a putea

care işi va dă avizul.

urmă o. clasă, elevul

trebue

să prezinte o declar aţie de înscriere, dacă nu şi schimbă
şcoala, sau o cerere dei inscriere, dacă elevul îşi schimbă:
şcoala.
Art. 7. Cererea de înscriere trebue adresată direc
țiunii scoalei ;; ea trebue 'fâcută şi subscrisă, de tatăl
“elevului; în lipsă de tată, de către. mamă. sau tutorul:
legal al copilului, cu arătarea locuinţei sale şi cu de- |

semnarea

numelui

şi locuinţei

corespondentului

ele-

vului, dacă petiţionarul locueşte în altă iocalitate. La
cerere se vor-alătură: actul de naştere, de vaccină, cel"
din urmă certificat de studii al elevului, chitanța
de
„plată

a celei

dintâiu

rate

din

taxa

de

frecventare

"cererea de scutire de 'taxă,
cu toate dovezile
toare ;'în sfârşit, se va alătură la aceste acte
țiunea ce o ia părintele sau

sau

trebuiobliga-

corespondentul, că se va

“supune tuturor. îndatoririlor ce-i impune
ţuitor faţă de şcoală.
Cele dintâi trei acte alăturate
inapoiază îndată petiţionarului.

acest Povă-

cererii de iuăerierei se.
Prezentatorul actelor

va subserie de primirea lor, chiar în-cererea de înscriere.
In caz când elevul, pentru a se înscrie intr'o clasă,
„nu-şi schimbă şcoala, declaraţiunea va fi însoţită numai
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„.

de chitanța celei dintâi rate şi de
telui sau corespondentului faţă de

obligaţiunea părinregulament.

La inscriere, directorul va înmâna. “betiţionăraului şi
un exemplar din acest Povăţuitor, din care părinţii şi,
" elevii vor afla datoriile ce le au faţă de şcoală.
“
Inserieri provizorii nu se primesc ; cererile, din care
vreunul. din actele sus pomenite: va. lipsi, nici nu se
vor

înregistră.

Art.

:

e

formulare tipărite şi puse
puse

“

8. Cererile şi declaraţiile de inscriere,
la direcţiunea

în

şcoalei

comerţ,

intre

cluziv, de la 8—12 a. m.
|
Direcţiunea este datoare să
_rile de înscriore şi să libereze

vor

90 şi

,,

scrise pe

trebui de- .-

31: August

ine

|
inregistreze “toate cerepetiţionarului

chitanța

de primire;
Arl..10. Insevieri în clasa I. Direcţiunea formează,
in ziua

de

3l

August,

lista-cererilor

s'au prezintat pentru -clasa |.
In această listă va înscrie pe

de

înscriere

ce i

|
toţi copiii cari
«
vor fi :

trecut vărsta de-l! ani împliniţi în. ziua de 1 Septembrie a anului curent. Va mai înscrie şi pe copiii care în acea zi vor avea etatea cuprinsă între 10 şi 11 ani,
dacă vor avea dispensa de vârstă, care o acordă directorul sau: directoarea şcoalei.

Pentru a se face alegerea elevilor cari sunt vrednici
de a urma cursul
vor fi supuşi unui

secundar, toţi cei-. înscrişi in listă examen de admilere, care va. începe.

în ziua de 9 Septembre, orele S a. m..şi

cel mai târziu

in ziua de 5 Septembre.

se va sfârşi

Fxamenulde

admitere constă : dintr'o bucată în limba română, scrisă.

„după dictare; dintr'o problemă de âritmetică de greu: tatea celei. din urmă. clase primare, Şi dintr-o probă: de
celire.

Nota la limba

iN

română

se va da ținând. seamă de Ca-

ligrafie, ortografie şi punctuație ; la aritmetică, de exac-titatea rezultatului

şi de. așezarea calculului ; iar la lec-

tură de lacilitate şi pricepere.
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“Notele lucrărilor scrise se vor însemna

chiar pe

lu- .

_crări, în cifre şi litere. Lucrările se vor' păstra în arhiva şcoalei, până la stârşitul lunii Octombre, când se
vor. arde.
Scolarii români, cari au trecut examenul de admitere, vor fi trecuţi pe o listă după ordinea mediei.

„Fiii de străini vor fi trecuţi pe o altă listă, după aceeaş normă. Nu se vor socoti ca străini, într'u cât
priveşte înscrierea, copiii născuţi . din părinţi naturalizaţi sau recuncscuţi, chiar dacă sar fi născut înainte
de. încetățenirea părinţilor.
-

Nu :se vor trece în listă şi nu vor fi primiţi în. şcoala
secundară acei copii cari nu vor avea cel puţin media
3, precum nici aceja cari, la vre-una din cele două .„lucrări scrise, au căpătat o notă mai mică de 4.

Arl.. 11. Admiterile în clasa la se vor
de 6 Septembrie, de către diriginte, pe
tului examenului de admitere, urmând
,
"cestea:

a) La şcoalele
pentru 'bursierii
internat.

cu: internat,
şi solvenţi
-

se

vor

ce urmează

face

în ziua

baza rezultadispoziţiile aȘi

păstra locurile
a se primi

în

-.d)-Se vor primi repetenții. şeoalei, rămaşi în lunie
sau Septembre.
”
|
„.-.c) Se vor primi elevii români reaşiţi, după ciasifica' ţiaistabilită de medie.
"In aceeaşi zi se va anunţa la poarta şcoalei şi, dacă
„e cu putinţă, prin ziare, numărul jocurilor ocupate şi
numărul locurilor rămase libere, sau, din: contră, numărul cererilor. inregistrate şi rămase nesatisfăcute, fie

_

din cauza respingerii elevilor la examen, fie din causă
- că numărul. locurilor a fost mai mic de cât numărul.
elevilor prezintaţi.
„Locurile rămase libere se vor ocupa în ziua de 15:
Septembre, după prescripţiile de la art. 19 bis.
Art. 12. Dacă şcoala are mai multe clase 1 paralele, .
repartizarea şcolarilor între aceste clase se va face al-

15

.

„ ternându-se admiterea între ele, in ordinea clasificării
,
aşa încât toate clasele paralele. să cuprindă elevi
de
toate puterile.
Da
_
Cu toate acestea, dacă printre cei admişi sunt fraţi,

aceştia se vor înscrie la un loc, in: aceiaş
tru a le da mai

mult îndemn la lucru şi pentru

pe părinţi la cheltuieli.de prisos. |
Art. 12 dis. La şcoalele: cu internat,

elevele, cari vor să intre

mai întâiu

țeamă

în

unui: examen

de

cei reuşiţi

la examenul

a scuti

a
toţi elevii sau

clasa I-, se

vor

supune

admitere, fără a se ţine

de cererea lor de a concura

fi admişi sau admise

.

clasă, .pen-.-

ca solvenţi

la bursă,

sau de a

sau solvente; Numai

de admitere-vor

concureze pentru bursă.
|
art. 15. După 15 Septembre, nici
scriere nu va mai fi primită. Totuşi,

fi

primiţi

să.

.
„i
o cerere.
de în-:
când cererea de

inscriere a fost întârzia- tă
din cauze . serioase şi mai
presus de: voința omenească, ministerul: poate
“încu-:
viinţa“ inscrierea! şi după: acea dată. : |
.

Art. 16. In oraşele unde sunt mai multe şcoale se=.
cundare, candidaţii reuşiţise vor impărţi „pe
la dife-

rite şcoale,

şcoală.

după

numărul

La această repartiție se
clasificaţiei,
“

numai

-

locurilor libere de la fiecare.

i

va ține

de apropierea

seamă,
locuinţii

în

ordinea

declarate

a

părinților. Cu toate acestea, părinţii au dreptul
să ceară

înscrierea copiilor lor într'o altă şcoală,
ce nu ar fi în

* apropierea locuinţei lor, arătând motivele . pentru
care.
au ales aceu şcoală; Conferinţa diriginţilor..
poate să.
„ţină seamă, dacă găseşte de cuviinţă, de prefer
inţele:
motivate ale părinţilor...
ii
a
va

Art. 19. Inscrierile în clasele I1—VII], Direcţ
iunea
Înregistră toate declâraţiunile ce i 'se vor prezin
tă,

cu toaie actele necesare, până

în seara de 31 August

"şi le va împărţipe clase,
.
.'
„. In ziua de 7 Septembre, după -sfârşirea exame
nelor

de corigenţă, dirigintele fiecărei clase va rezolv
ă cere-

.

-
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rile, primind după. numărul : locurilor: libere, în. urmă-.
toarea ordine de preferinţă:.
- a)

elevii şcoalei,

"“bhelevii români

.

din alte şcoli ale Statului,

_c) elevii români din şcolile particulare,
-d) celelalte categorii de elevi..
a
Nu se vor primi elevi dintr'o grupă, decât

mai -rămâne locuri. libere, după
- grupa de mai sus.
In
„apoi

„In

dacă 4or

primirea tuturor. din

-fiecare grupă se. vor primi. întaiu elevii promovați,
elevii repetenţi.

seara de77. Septembrie,-

|

dirigintele “fiecărei clase

vă afişă lista elevilor primiţi, precum şi a celor. neprirmiţi; vă pune pe cererile :acestor din urmă rezoluţia
“sa, “arătând cauza neprimirii şi le vă încredință secre- .
tarului, pentru ca acesta-'să "le înapoieze, la .cerere, pe- - tiţionarilor.. Aceştia le vor puteă prezintă la altă şcoală.
In .aceiaş zi, directorul vă îngriji ca să se publice numărul locurilor rămase libere în fiecare. clasă şi al ce"lor ocupate, său numărul cererilor înregistrate. Şi respinse.
.
Aceste locuri se: vor „ocupă contorm articolului următor.

-

Art. 19 bis. Pentru” ocuparea locurilor ce vor a. ră.
mas vacante după întâia serie de inscrieri, se .va pro-..
cede în. modul următor;
î
Pe temeiul publicaţiei făcute, sevă înregistră la can-

celariile tuturor şcoalelor. noua

serie a cererilor de în-

scriere. Se adaugă că, pentru clasa Ia, se vor înregistră
numai cererile elevilor. reuşiţi la examenul de înscriere,

“precum şi cererile elevilor ce se vor fi prezintat la un
“concurs. de seminar sau şcoală normală şi vor ți căpătat o. medie suficientă.
Da
;
In. ziua,de :15 Septembre, dirigintele “Rscărei clase

clasifică după medie.

toate cererile şi satisface numai

..

pe acele care intră în numărul de locuri publicate ca .
libere sau care sar fi: mai deschis; prin neplata taxei:
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N

de. către

cei respinşi

dela “dispensă.

Tot odată,

el a- |

nunţă lista definitivă şi complectă a tuturor înscrierilor.
Art.

20. Scolarii cari au absolvit

“vor.să urmeze

cursul

cursul

superior, vor trebui

inferior

şi

că, pe lângă

cererea de inscriere in clasa Va: să prezinte şi certificatul de absolvire şi să arate
secţii doresc sa fie încrişi.

Odată cu

declaraţia

de

în care

mai sus,

dintre cele trei

şcolari

secţiunii

reale vor declară, care din limbele, italiană sau engleză,
doresc să o urmeze, dacă în liceu se predau amândouă
Alegerea trebue să o facă cu mare băgare de seamă,
căci studiul limbei care au ales-o e obligator pentru
"dânşii.
- Tot aşă.se,vă procede şi cu elevele şcoalelor secun.
dare de fete gr. Ila, în ceeace priveşte limbile latină, |
"italiană

sau

engleză,

la înscrierea lor în clasa

Va.

In cazul strămutării unui elev din cursul superior,
dela un liceu la altul, el in.orice clasă s'ar afla, trebue.
să inveţe limbele care se predau în 'noua sa şcoală.

„Art. 22. Fiecare şcolar, înscris într:o' şcoală .secundară, trebue să aibă un coreșpondent iîn oraşul unde
se afiă şcoala.
N
: Acest corespondent trebue să fe major, să (ie persoană cunoscută că având purtare bună, să fie recomandat de părintele sau tutorele copilului, .să declare
că .primeşte sarcina şi că seva supune'tuturor înda-.

toririlor. ce'i impune regulamentul faţă de şcoală.

“CAPITOLUL 1.
„Taxele

de

A.

șeolari

N

|

„Art. 4, A. Pentru înzestrarea şi înavuţirea
cu material didactic, fiecare şcolar, admis. într'o
secundară a Statului, va plăti o taxă. - Pentru
români această taxă va fi de.50 de lei pe an

şcoaleişcoală
fiii de
pentru

„scolarii de curs. inferior şi de 80 de:lei pentru cei de :
curs superior, Fiii de străini vor plăti 60 de le pe an
9%

a
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pentru cursul inferior „Şi 90 de, lei pentru

perior.
Intră cât priveşte taxa, se vor. socoti „ca

străinilor

împământeniţi.

sau

“momentul naşterii lor.
Taxele se vor plăti în trei

recunoscuți,

rate. Cea

„va plăti la inscriere, sau după 8 zile

cursul suromâni: fiii
oricare

: ar fi

dintâia rată se

dela respingerea

cererii de scutire; a doua rată intre 1 şi 30 Ianuar
ie, „iar a treia intre 1, şi 30 Aprilie. Pentru fiii de
români,
la cursul inferior, cea dintâi rată va -Îi de 90
de lei,.
„iar celelalte de câte 15; la cursul superior, cea. dintâi
rată va fi de 30 de-lei, iar celelalte de câte 25 de lei.
Pentru fiii de străini, . fiecare rată va fi, la cursul infe"rior de 90 de lei, iar la Cursul superior: de. căle 30
de lei. Repetenţii plătesc taxa indoită, ca op pedeap
să
pentru

nepăsarea

lor

şi a părinţilor.

“ Fiecare rată trebue plătită: întreagă; nu se va
primi
numai 0 parte din. ea. Se: poate primi:însă de odată
“ plata a două rate, sau chiar a taxei întregi.

„Art. 24 B. 'Taxa se plăteşte pe socoteala Statului, la
administraţia financiară, în schimbul unei chitanţe, pe
„care şcolarul o dă directorului Şcoalei.
-.
"Art.

24

C. Şcolarii

ale căror rate nu au fost achitate

- până în zilele de 20 Septembre, 1 Februarie Şi 1: Maiu,
se vor elimină îndată din şcoală şi partida lor în._ma-

“tricolă se va inchide. Dar! pentru motive cu totul
binecuvântate, aduse la cunoştinţa direcţiunii în timpul
plăței, se poate ingădui, de către 'director impre
ună

cu dirigintele clasei, o singură întârziere în 'cursul
unui an, dacă plata se face in: primele 10 zile dela tre.

cerea termenului. In tot cazul, absențele făcute
de e..
lev până a fost primit din nou în şeoală, rămân
neinotivate.

:

art. 24 D. Pentru a nu indepărtă de şcoală elemen-

tele bune, 'şcolarii -fiiii de români sau fiii de străini
,
cari vor fi sârguincioşi şi cu „purtare bună, 'vor
putea
fi scutiţi de plata taxei, dacă vor fi lipsiţi de
mijloace.

-
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De asemenea pentru consideraţiuni de umanitate,
petenţii pot (i: scutiţi: de jumătate din taxa Bia A
„art.
A. Alineatol-It.
Cererile de scutire se vor adresă directorului şcoalei
- odată cu cererea de înscriere. Scutirile se acordă Ro- " mânilor de către conferinţa fiecărei clase, iar străinilor
de către Minister, cu recomandarea dată de aceiaş con_ferinţă, în ziua de 1 Septembre.
. a
Numărul total al: scutirilor de taxe na vă putea trece.
în fiecare clasă, peste a treia parte din numărul total
al şcolarilor acelei clase. De aceste scutiri nu se vor
“putea folosi repetenţii şi acei elevi: cari, . la încheerea
anului - şcolar precedent, vor: fi avut. media anuală la

purtare mai mică de. căt 8 şi media de studii mai mică
decât 6:

-

"Dacă 'şcolarul va îi din cei înscriși in clasa la, pentru
a i scutit, vă trebui ca, pe lângă dovada de lipsă de
“mijloace, să [i avut la examenul de admitere, ca medie
a lucrărilor scrise, cel puţin nota 6.
Lista celor scutiţi se vă

afişă, în ziua de 7 Sâptam-

brie, în şcoală. Cei respinşi vor trebui să-şi achite taxa
până în 7 zile dela acea dată. Acei cari, până
de.14 Septembrie, nu 0 vor achită, vor. pierde
de inscriere, locul lor se va declară vacant
„ocupi, la adoua serie de Inscrieri, în ziua de
"tembrie.
d

Art..94 E. Scutirile de taxă se

un an şcolar.

:

dau

i

în ziua
dreptul
şi se va
15 Sep-

nurai , peniru

a

“Pentru a provocă o emulaţie: înire elevi, pentru a
incuraja pe cei muncitori şi pentru ca scutirea de taxă
să fie o răsplată a meritului, conferința bimestrială a
clasei, după recomandarea dirigintelui, poate, să ridice.

„

scutirea şcolarilor nemeritoşi şi să o acorde celor meritoşi.: În aceste schimbări însă, se. vor respectă . dis--poziţiunile din “articolele precedente, căutându-se ca,
numărul celor scutiţi să nu crească în cursul: anului.
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CAPITOLUL (IL
Matricole
“Art,

Și cataloage

31. Toţi elevii. unei

şcoale

-

secundare se inscriu

în. matricotă.

Art. 33: Un

7

şcolar

inscris

in. matricolă

nu: se

va

puteă, strămută la altă şcoală, decât la începutul anului
şcolar

rului

următor.

se

Dacă

strămută

însă,

părinţii

sau

tutorul

şcola= -

în alt oraş, strămutarea şceolarului

într'o şcoală din acel oraş este ingăduită chiar in cursul
anului şcolar.

„Art. 34. Când

un şcolar se strămută dintr-o

şcoală

în alta, direcţia şcoalei, de unde elevul pleacă, inchide
partida . lui' din matricolă şi ii dă o copie, pe' una şi
- -aceiaş foaie, de pe toate partidele lui din deosebitele

__matricole ale şcoalei. Această copie va fi semnată

de

_director, de secretar şi de şcolar şi întărită cu sigiliul
,
şcoalei.
Scolarul prezintă acea copie matricolară la şcoala

„unde se strămută.
„Art,

85.

Dacă strămutarea

se face -in cursul

anului

_şeular, notele căpătate de şcolar în matricola celei
dintâiu şcoli se vor trece în matricola celei de a doua
- şi se vor socoti, la sfârşitul anului şcolar, în regularea
promotiunii lui.
Dacă strămutarea se face în cursul unui bimestru,

“se vor comunică şcoalei: de a doua-şi notele căpătate

în cursul acelui bimestru

la prima şcoală şi netrecute

încă în matricola ei, dar trecute în catalogul ei de clasă.
La a doua şcoală se va line. seamă de aceste note,
când se vor da notele şcolarilor pe bimestrul în cursul

căruia s'a fătul strămutarea.
_"

“Art. 86. Dacă un şcolar părăseşte şcoala, fără a: se
mai: înscrie în altă şcoală secundară, partida lui din

„_matricolă se închide şi, dacă cere, i se va liberă un
N
certificat de situaţiune, conform art. 143.
Art. 38. Până .la 20 Septembrie, direcțiunea va îngriji
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să

se

pentru

facă,

un

fiecare clasă, "câte

catalog

de

clasă. Modelui acestui catalog va fi trimis de minister;
el va îi aşa alcătuit, în cât să permită însemnarea no-.
“telor şi absenţelor fiecărui
_<are a fost făcută nofarea.

:

în

ziua

arătându- se

elev,

De pe: catalogu! de clasă, profesorii îşi vor face
carnetele lor personale, care vor servi numai pentru
însemnări mai amănunțite şi pentru controlul ce _ar

face catalogului de: clasă.
Notarea

însă în acest din

urmă

este

catalog

obliga.

_torie; ea trebue'să se facă numai cu cerneală şi la zi.
- Art. 88 bis. Se va formă câte un catalog special pentru
fiecare obiect şi clasă. In acest catalog, profesorul res-

pectiv va trece, în cele dintâiu
fiecărui

precum
- mestrului

bimestru,

dela

8 zile

şi

absenţele. motivate

incheerea

nemotivate,

şi notele căpătate de fiecare elev în cursul bitrecut. 'In acest

pentru examenul

şi

fi

catalog 'va

o

rubrică

.

de rorigenţă.:

-Un catalog special, pentru notele bimeştriale la Condoită şi pentru nota anuală la trecventare, „se va pune
la dispoziţia protesorului airiginte.
Art. 39. Până în 15 zile, cel mult, după sfârşitul fie„cărui bimestru, absenţele şi notele bimestriale din ca“taloagele speciale ale profesorilor vor fi transcrise în

matricolă. Directorul este

răspunzător

de

greşelile

şi

|
schimbările de note ce s'ar face la transcriere.
Dacă se găseşte vre-o greşală la trecerea notelor sau
absențelor în matricolă, directorul subliniază cu cer-

neală roşie nota: greşiță,

apoi tot

cu

cerneală

roşie

trece nota. exactă în coloana de observaţiuni. și subsemnează. Orice fel de altă corectură, ştergere sau ră- .
sătură, în cataloage sau matricolă, este cu, desăvârşire

oprită. Se vor pedepsi
dela această

prescriere.

cu

asprime
+

ori şi

ce

abateri
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CAPITOLUL III
Matricole
“Art.

31.

și

.

cataloage.

-

Toţi elevii unei şeoale secundare se inscriu

în. matricotă.

„Art.

383: Un

şcolar

înscris

în. matricolă

nu

se

va

puteă strămulă la altă Şcoală, decât la inceputul anului, Si
„Şcolar următor. Dacă însă, părinţii sau tutorul şcola= rului se strămută în alt oraş, strămutarea şcolarului
intr'o şcoală din acel oraş este în găduită chiar îni cursul
anului şcolar.

„Art. 34. Când un şcolar se strămută” dintro şcoală
în -alia, direcţia şcoalei, de unde elevul pleacă, inchide

partida lui din matricolă şi ii dă o -copie,. pe: una şi
„.aceiaş foaie, de pe toate partidele lui din deosebitele
matricole ale Şcoalei. Această copie va i “semnată de
„director, de secretar şi de şcolar Şi întărită cu sigiliul
Şcoalei.
Scolarul prezintă acea copie matricolară la scoala
„unde se strămută.
i
Ari. 85. Dacă strămutarea se face. în cursul anului

. şculăr,

N

notele

căpătate

de

dintâiu şcoli se vor trece în
"şi se vor socoti, la sfârşitul
promoţiunii lui.
|
Dacă strămutarea se face
„se vor comunică şcoalei: de

şcolar

în

matricola

celei

matricola celei de a doua
anului şcolar, în regularea
în cursul
a doua. şi

unui bimestro,
notele căpătate

in cursul acelui bimestru la prima şcoală şi netrecute

încă în matricola ei, dar trecute în catalogul ei de clasă.
La a doua şcoală se va: ține. seamă de aceste note,
când se vor da notele şcolarilor pe bimestrul i in cursul
căruia s'a făcut strămutarea.
Art. 86. Dacă un şcolar părăseşte şcoala, fără a :se
mai: înscrie în altă şcoală secundară, partida lui din
„ matricolă se închide şi, dacă cere, i se va liberă un
certificat de situațiune, conform art. 143.

Ari, 38. Până la 90 Septembrie, direcţiunea va îngriji

:
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să se facă, pentru fiecare clasă, câte un catalogde
clasă. Modelui acestui catalog va fi trimis de minister; '
el va fi aşa alcătuit,

în cât să permită însemnarea no-.

“telor şi absențelor fiecărui
care a fost făcută nofarea.

elev,

arătându-se

ziua

în

De pe- catalogu! de clasă, profesorii îşi vor face
carnetele lor personale, care vor. servi numai pentru însemnări mai amânunţite şi pentru controlul ce_ar
face catalogului de clasă.
.
Notarea însă în acest din urmă catalog este obliga.„torie ; ea trebue: să se facă numai cu cernsală şi lazi.
„" Art. 88 bis. Se va formă câte un catalog special pentra |
fiecare

obiect

şi clasă.

In acest catalog, profesorul res-

pectiv va trece, în cele dintâiu 8 zile dela încheerea
fiecărui bimestru, absențele. motivate şi nemotivate,
“precum şi notele căpătate de fiecare elev în cursul bi: mestrului

trecut. 'În acest

pentru examenul

catalog

va

fi

şi

o

de rorigență..

rubrică...

o

-Un catalog special, pentru notele bimeştriale la CON |
diită şi pentru nota anuală la fvecventare, se va pune
la dispoziţia protesorului diriginte.
Art. 39. Până în 15 zile, cel mult, după sfărşitul fie“cărui bimestru, absenţele: şi notele bimestriale din ca“taloagele speciale ale profesorilor vor fi transcrise, în
matricolă. Directorul este răspunzător de greşelile şi
schimbările. de note ce s'ar face la transcriere.
Dacă se găseşte vre-o greşală la trecerea notelor sau
absenţelor în matricolă, directorul subliniază cu cer-

neală roşie nota: greziță; apoi tot cu cerneală roşie
trece nota. exactă în coloana de observaţiuni, şi subsemnează.. Orice fel de altă corectură, ştergere sau ră- |
-sătură, în cataloage sau matricolă, este cu, desăvârşire
oprită. Se vor pedepsi cu asprime
dela această prescriere.
e:

ori

ce

abateri

.-

>
Lo

CAPITOLUL

W

Vinerea

claselor
Art, qi. Lecţiunile, în şcoalele secundare, incep în
ziua de 9 Septembre la 8 ore dimineaţa, prin sfinţirea
apei,. în fiecare şcoală, în prezenţa directorului, a
co:pului: diriginţilor şi a întregului corp profesoral ; după
„aceea,

urmează

0:cuvântare

către

şcolari,

ţinută

de

„director sau de unul din profesori.
Anul şcolar. dureaz -până în ziua de 15 lunie inclps
iv:
„In intervalul acesta, se vor ține lecţiuni în toate zilele,

atară. de Dunmineci şi de vacanţele
„mătoare :
|

Vacanţe”: a Crăciunului” dela op: Decembre. „până

lanuariu inclusiv; a Pastelor, dela
_.

şi sărbătorile urla 7.
*

Dumineca Floriilor:

până la Dumineca Tomei inclusiv.
N
Sărbălori bisericeşti :. Inălţarea Sfintei Cruti, 14
Sep-.
tembre.
|
Sf. Dumitru, 26- Octombre. A
Sfinţii Arhangheli Mihail” şi Gavril, 8 Noembre.

"Intrarea în biserică, 21 Noembre.
Sf. Nicolae, 0 Decembre.
“Imtâmpinarea

Domnului, 9 Fevruariu.

Buna-Vestire, 25 Marie.
St. Gheorghe,

+."

23 Aprilie. -

.Inălţarea Domnului, Joi, lă 40 de zile după Paști.
Pogorârea Sfântului Spirit, Luni, la 5l dezile după Paşti.
Sfinţii Constantin şi Elena, 21 Maiu.

Sărbători naţionale: Aniversarea unirii țărilor român
e,
24 Ianuariu. |

" Aniversarea naşterii M. s, Regelui, la 77 Aprilie.
Ziua numelui M. $. Reginei, la 24t Aprilie.

„Aniversarea Independenţii Şi-a i întemeierii Regatu
lui,
la 10 -Maiu.

Patronul şcoalei.
Serbarea de incheere a anului şcolar, | in ziua de 15

Iunie.

.

_. |

9
[2]

„Pentru serbări şcolare, cu orice scop ar fi ele făcute,
(afară de serbarea patronului şcolii) nu se va jerili nici
n
o zi de clasă, nici! pregătirii, nici ţinetii.
Art. 42. In afară de zilele de vacanţă enumerate,
este cu totul oprit de-a se întrerupe lecţiile, sub orice
„motiv ar fi.. Directorii: sunt direct răspunzători, pentru
indeplinirea acestei prescripţiuni.. Directorii însă, au dreptul de a întrerupe “cursurile,
până la 2 zile pe an de fiecare clasă, pentru excursii,

cu condiţie ca excursia să ocupe toată clasa, toată ziua şi să se facă inlăuntrul

sau

în iraprejurimile. oraşului,

fără cheltueli cari .nu s'ar putea suportă de toţi elevii.
“Această întrerupere a cursurilor se va face. cunoscută
ministerului.
Art. 43. Orarul zilelor şi orelor. de prelegeri trebue |

să fie afişat în şcoală în ziua de 10 Septembre.
-La alcătuirea orarului, se. va- căută ca studiile ce cer
o mai mare încordare a minţii să alterneze cu studii mai recreative ; el se va dispune în așa fel, ca să dea
şcolarilor timpul trebuincios pentru recreaţiune şi pentru pregătirea serioasă a: materiilor. In nici-un caz nu
se vor pune în acsiaşi zi mai mult de patru obiecte
_de studiu, afară de dexterităţi. O aceiaşi materie nu.
va putei să figureze în aceiaşi'zi cu mai mult decât'o'

singură oră; numai pentru limba latină, la clasele V şi
VI, se va face excepţie dela această regulă.
i
Dacă orarul nu ar fi alcătuit după aceste regule, mMinisterul va cere sau va aduce modilicările necesare.
Nu se pot face schimbări în orar, decât. din cauze
cu totul neatărnate de voinţa membrilor corpului didactic, în urma unui raport motivat al directorului şiș |
"în puterea unei aprobări date de minister.

art, 44.

In şeolile

fi dela încaputul

secundare

orele de lecliuni -vor

anului: şcolar şi până

la vacanța

Paş--

tilor, dela 8 ore până la 11 ore şi 20 minute dimineața,
şi dela
2 şi până la 4 şi 10 minute după amiazi ; iar
pentru limpul după vacunţa . Paştilor până la sfârşitul

k

”

anului şcolar, dela 7'ore, 30 de minute. până la 10 ore,

DU de minute

dimineaţa,

„40 minute după amiazi.
Porţile

.

şi dela 31/,-ore

a

curţei şi uşile claselor

i.

a
până la 5'ore

ae

se vor deschide

cu

jumătate oră. înainte de ora: fixată pentru încep
erea
lecţiunilor. Nu este ingăduită staționarea elevil
or: pe”
stradă inaintea scoalei."Indată ce profesorul a
intratîn -

„Clasă,
„ „mâne
țiune,
se vor

elevii nu mai au dreptul de a
în curte,. sau în sălile ce li se
cu îndatorirea de a nu faca cel
“pedepsi cu îndoită severitate

cute de elevii întârziaţi.

Elevii

Clasă numai la inceputul 'otei

intră; ei vor răvor fixa de direcmai mic sgomot;
neorânduelile fâ-

întârziaţi
vor intră în.

următoare :: se fuce-ex:

cepţie pentru ora | de dimineaţă,
'gădue o întârzie'e de 5 minute.

pentru care
a

se în-

-

Odată intrat în curte, elevul nu mai poate eşi fără
o

invoire specială...
E
o
An. 45: Durata fiecărei lecţiuni va fi. de câte 60
de

minute. Lecjiunile vor 'fi despărțite unele de altele
prin
intervale de câte 10 minute pentru recreaţiune.
Ince-

putul şi” sfârşitul fiecărei lecţiuni se anunţă prin
clopot.
In clasa I şia II, profes
-va luă.
oru
măsuri
lle necesare
„Ca să varieze ocupaţianile clasei, pentru ca
intervalul

de o oră să nu aducă, prin

continuarea

aceleiaşi

lu-

crări, o prea mare oboseală în spiritul copiil
or. :
|
Art. 40. Profesorul trebue să int
înre
clasă îndată

- după sunarea clopotului:

i

La intrarea lui, şcolarii trebue.să fie aşezaţi în. bănci,

fiecare la locul său. Ei salută intrarea profesorului
sculare în picioare:
.
-

prin

Indată după intrarea: sa, profesorul inseamnă
în catalog pe elevii absenţi, fie făcând singur apelul,
fie ţinând' seamă de. raportul ! făcut de şeful. clasei
cu. glas
“tare, pe temeiul condicii de clasă. In acest
jurnal; şeful.
de clasă, după însemnările ce i s'au dat de
către fiecare cestor cu privire la grupa
_de bănci incredinţată-

lui, a scris în ordine alfabetică, pe toţi absenţii în-ru-

-

2
"brica

respectivă, în

care a iscălit. înainte

Sa
de intrarea:

profesorului. La dictarea lui, toţi elevii intraţi în urmă
cer îndreptarea trebuitoare ; aceasta se face îndată, iar»
în catalog se trec de protesor numai elevii cu adevărat
absenţi. După aceasta, nu se mai poale, face nici o.-in„dreptare, sub nici un cuvânt. |
Avt. 47. Odată ce sa făcut apelul, nu mai este îngăduit nici unui şcolar de a intră în clasă sau de aa
ieşi, până la “sfârşitul lecţianilor.
Scolari cari, după facerea apelului, ar părăsi clasa
„sau 'şi şcoala pe ascuns, se vor pedepsi, socotindu-li-se
orele lipsite drept absențe nemolivate. Pe lângă aceasta,
li se vor puteă dă şi alte pedepse mai grave, după a-"
precierea directorului.
De oarece elevii işi petrec în şcoală o mare parte a
zilei, trebue să se respecte în clase toate prescripţiunile.de higienă. Pentru a se reinnoi.necontenit aerul,

clasele se vor. goli după fiecare lecţiune. Şeful de clasă
cu cestorii vor luă măsuri de deschidere a ferestrelor
şi de închidere a uşilor, iar intrarea în clasă nu va fi
“îngăduită decăt. lu sunarea clopoţelului şi: sub privegherea şetului de clasă. Fiecare diriginte va fixă pentru
clasa sa, funcționarea acestei -năsuri.
Privigherea şcolarilor în recreaţie cade în sarcina direcţiunii care va hotări, în cea dintâiu conferinţă anuală,
modul cum se va face această Privighere, mod care se
va afişă în clase.
Art. 45. După facerea apelului, profesoral procede

la interogaţiuni şi la explicări: Subiectul lecţiunii date,
atât spre învăţare, cât şi spre scriere acasă, trebue să
fie scris de şeful clasei în rubrica respectivă a con- .
dicii clasei. Inaintea intrării -profesorului, se face de.
câtre cestori cercetarea caetelor şi celor necesare lecțiunilor tuturor elevilor. Constatările lipsurilor se vor

aduce la cunoştinţă de fiecare cestor lă rând, cu glas

“ “tare, în auzul clasei şi se vor consemnă în jurnalui de
clasă. Lecţiuriea vav incepe după aceasta.
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Fiecare elev va trebui să aibă la indemână cărțile,
„caietele necesare lecţiunii, precum şi cerneală, condeiu
şi hârtie. Abaterile dela această indatorire se vor însemnăîn condica “clasei şi se vor avea în vedere la
darea 'nolei' bimestriale la conduită.:
* In tot timpul lecţiunii, şcolarii sunt datori să păstreze cea mai deplină linişte, să asculte cu atențiune
-explicările şi întrebările profesorului, şi să fie gata a
răspunde în- tot minutul.:
|
Abaterile dela „aceasta se vor consemnă' in condica
clasei. Când un elev va fi notat rău la învăţătură, nu
se va trece în jurnalul de clasă nota dobândită, ci nu- :
„mai faptul că a răspuns rău.. Aceeaşi normă se va aveă

“pentru notările la conduită.
notarea

In ambele căzuri, mai bine

se va face prin predicate. verbale, care să spue

anume vina reală a elevului. Insemnarea
şeful

„Art.

de clasă,

sub

dictarea profesorului

se va face de
clasei.

49. Școlarii trebue să fie totdeauna

:

gala de a

răspunde in scris la lecţiune, fie în total, fie în parte.
Se vor luă toate măsurile ca să nu se deă elevilor
„pentru
lucrări în. scris un număr. de toi. de: repetat,
ceeace i-ar obosi fără folos şi i-ar face să lase în pă-

răsire pentru câteva. zile, toate

celelalte

materii.

Lec;

țiunile de sinteză a unui număr de capitole trebue tă„cute îndată ce capitolele s'au învăţat şi trebue făcute
întâiu oral şi numai pe.urmă pot fi date pentru. lucră-.
rile în scris. E în interesul elevilor ca. să fie atenţi in

clasă când se. vor [ace aceste sintetizări, care vor servi
ca subiecte
Art.

50.

de lucrări scrise.
Peniru

clasele cari au ore libere, se va căulă

„ca acele ore să fie numai

după prânz—şi

anume

ulti-

mele ore. Este de preferat ca,-pentru băeţi, această întrerupere de ocupaţiune să se facă Miercurea sau Joia,
iar pentru fete Miercurea sau Sâmbăta.

+9
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CAPIIOLUL v.
Aprecierea activităţii şi sâzguinţii şeolazilor
Ant. 51. In tot timpul cursului, şcolarii vor fi. întrebaţi cât mai des asupra tuturor obiectelor de studii.
Intrebările vor fi orale sau scrise, lungi sau extem„porale; Cu 'ajutorul lor, profesorul va căută să afle; nu
atât modul cum şcolarul este pregătit asupra părţii din

materia celei din urmă sau celor din urmă lecţiuai, cât
mai cu seamă măsura în care ela
ştiut să se folo-.

sească- de întregul curs, dela începutul anului până în
acea

zi,

pentru

a'şi înmulli

cunoştinţele, a'şi formă cu-

getarea şi a'şi perfecţionă. putinţa de a se exprimă.
Arl..52. Intrebările orale extemporale vor fi scurte;

şcolarii vor trebui să

răspundă

la ele

îndată

oral in

câteva cuvinte. Intrebările se vor puteă face, sau asupra materiei explicate la altă lecţiune, sau asupra aceleia

"care se explică.
Ele vor avea de: scop, pe de o'parte, de a ţine într'una deşteaptă - atenţia şcolarilor: asupra celor ce se
tratează in clasă; iar pe de-altă parte, dea le aminti

mereu

toate .părţile

materiei şi de a-i face. să şi dea.

seamă de legăturile dintre ele.
Pentru ca elevii să lucreze continuu,

dator ca în fiecare - lecţie să facă

protăsorul este. :

intrebări:.orale ; ru.

"este îngăduit să facă explicaţiuni toată ora, fărăa pune
" întrebări. În primele clase, în' deosebi, vorbirea neîn-

treruptă a profesorului nu va trece niciodată şi sub nici
„un motiv peste 110 sau 12 minute; în celelalte clase, ea.
se va.puteă urcă: până la 15. minute.
Intrebările vor trebui puse în aşa fel, încât fiecare.
şcolar să se aştepte în tot momentul'ca să fie întrebat.
Profesorul este dator să intrebe pe fiecare şcolar |

„măcar odată la fiecare 5 lecţiuni. Pentru a fi sigur. de
“îndeplinirea acestor prescripţiuni, este bine ca profesorul să noteze în catalogul de clasă zilele acestor scurte *
„ întrebări, precum şi apreciarea. lor in bine sau în rău.
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a

Pe

lângă asifel de întrebări

orale, 'se «vor face! din

când în când şi întrebări sintetice asupra materiei uneia
sau mai multor 'lecţiuni, întrebări care să ceară răspunsuri mai lungi. In acest caz, timpul ce se va lăsă
- Şcolarului pentru a răspunde nu va fi mai lung de
câteva minute, rămânând ca răspunsul să-l continue un
altul, dacă celdintâiu nu l'a sfârşit..
In clasele superioare şi mai ales în clesa VIla şi a

Villa, se poate. spori timpul ce
. răspunâs.

Acestuia

se acordă

i se poate îngădui

elevului ce

să facă desval-

tări mai lungi ; chiar pentru lecţiunile de sinteză şi la
obiectele la-care se
filozofia, geografia şi
„traţi vor fi deprinşi
nea lecţiuni sunt de

poate vorbi mai frumos, ca istoria,
limba română, elevii bine înzessă ţie adevărate disertaţii. Asemerecomandat în ajunul lucrărilor de

sinteză.

Pregătirea elevilor pentru desertaţii va fi urmărită în
special în clasele III, IV, VIla şi VIIIa. Conferinţa bimestrială a doua va împărţi între deosebitele materii
numărul disertaţiunilor, aşă că fiecare elev să aibă a
ţinea măcar câte o disertaţie.
i
„Art. 58; Lucrările scrise pot fi de mai multe feluri:

a) Lucrări. de exercitare,
grafie la limbi,

menite

maginea vizualăa

să

precum

sunt. cele de orto-

fixeze în

cuvintelor.

mintea 'elevilor i- .

Asemeni

lucrări nu

se

vor dă “nici odată cu această singură, intenţiune ; ele se:
vor face impreună cu lucrările dela punctul b, la care

se va notă osebit priceperea lecţiunii şi osebii atenţiunea cu .care s'a urmărit forma vizuală a cuvintelor.
d) Lucrări de aplicaţiune: teme, versiuni, probleme.
Acestea se vor face “totdeauna după explicarea şi ascul-

tarea orală a lecţiunii. Pentru ele, elevii vor aveă câte
an

caiet special

de

fiecare

materie,

care lecţiune -va purtă: qata zilei

caiet

în care fie-

şi titlul lecţiunii. In

primele două clase, ru se va dă acasă nici o lucrare
de această natură; în celalalte clase se va luă măsura
ca totalul pe o zi al lucrărilor scrise de către şcolari a- |
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casă să nu treacă peste o oră: în condica clasei se vor
trece desluşit toate
' lucrările acestea în ziua când se
dau, pentru ca profesorii, luând astfel cunoştinţă de
ocupațiile elevilor, să poată Impăcă rebuințele cursu- :

lui lor cu puterile clasei.

>

Ă

Aceste lucrări sunt mai ales menite să pună în a
mină, pe lângă calităţile de curăţenie, cinste şi de a" tenţiune ale elevilor, şi priceperea lor, gradul de înţelegere a lecţiunilor făcute. Cercetarea lor trebue să facă
"parte din ascultare; şi, la îndreptare, trebue să ia parte”
toată clasa, făcând tndreptările necesare ; pentru a înlesni lucrul acesta, fiecare profesor va: adoptă, normele
ce vor conveni mai bine materiei sale.
.
„Pentru aceste lucrări, nu se poate - da notă aparte,

notele 'acestea combinându-se cu' cele dela oral.
Clasele

I: şi a Il vor avea câte un

caiet zis al: acla:

sei» trimis de minister pentru fiecare din materiile la
e

'care se pot dă asemenea lucrări scrise în clasă; în a„ cest caiet, fiecare- elev, în ordinea pe care o va fixă
“ profesorul, va face pe rând lucrările scrise. Caietul 'clasei
se va. păstră tot cursul anului -în archiva şcoalei, iar
“dacă va prezintă merite deosebite, va putea fi păstrat,
după hotărărea conferinţei. dela sfârşitul anului, definitiv în archivă.
.

€) „Lucrările de control «sau extemporale, constau din
“întrebări la care se pot dă răspunsuri scurte ce intră în cadrul lecţiunii. Ele-sunt menite să controleze mai

ales promptitudinea. acţivităţii intelectuale

şi preciziu-

nea cunoştinţelor căpătate. Asemeni lucrări se pot dă
în toate clasele şi la toate materiile ale căror. material
intelectual se poate desface în unităţi. mici; „dar, de
" oarece preciziunea'! şi. „promptitudinea se * dezvoltă mai
târziu, lucrările acestea .nu trebuesc utilizate decât mai.

ales in clasele mai: mari (clasele IIla
— V[a). Ele se vor
notă în condica clasei, de profesor, care va avei grije.
„să însemne şi cercul de cunoştinţi pe care. la vizat cu
extemporalul dat.
N

-
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“Exstemporalele trebuesc înapoiate în lecţia următoare;
da inapoiere, toate greşelile trebue insemnate şi lucră-

rile trebue să poarte notarea ce merită. Profesorul le
încredinţează şefului clasei şi menţionează aceastaîn
-condica de prezenţă.In lecţia următoare toate lucrările
trebue adusela şcoală indreptate de către elevi; pro“fesorul, printr'o repede cercetare, se va convinge de
aceasta şi va “notă la conduită pe cei ce nu-şi vor.fi
„făcut datoria. Notele dela extemporalele scrise trebue
să aibă aceiaşi însemnătate ca şi notele dela răspun- surile orale extemporale; . ele. nu,.vor servi nici odată
pentru a conformă singure aprecierea profesorului, ci

numai pentru a o complectă sau fixă.
|
d) Lucrări de interogaţiune, in cari elevii aştern în
scris

lecţiunea pe care

„acea. “Aceste lucrări
stăpânirea

au avut o de preparat în ziua

îngădue şcolarilor. să dovedească

deplină a: unei. chestiuni, "puterea

de

con-

„centrarea atenţiei , iar, celor nu preă înzestrați cu da„rul vorbirii sau cu prezenţa de spirit, le dă putinţa de
a-şi dă: măsura puterilor lor.
|
Aceste lucrări trebue date în toate clasele, dar. trebue ca profesorul să învețe pe şcolari cum se dispune “

Şi cum se face asemenea

lucrare.

. Nota. meritată

cu o

asemenea lucrare este mai hotărâtoare decât notarea
împresiunii fugitive dela oral sau extemporal, cu condiție ca profesorul: să se asigure că: elevii n'au copiat.

Asemeni lucrări trebue: anunţate în cancelarie, pentru
<a profesorii ce urmează să ţină
«de spirit ce elevii au avutîn

seamă
de . tensiunea

lecţiunea

ce'i-a precedat:

în aceiaşi dimineaţă sau în aceiaşi după amiază nu va
puteă. fi dată decât

o

lucrare în scris,

se. vor

da. cel

puţin 2 lucrări de această natură pe-anla un obiect.
Lucrărilea acestea se vor inapoiă elevilor în cel mult

-o săptămână cercetate şi notate.
e) Lucrări

de compoziţiune,

o
adică de

a

sinteză, me-

nite să pună mai ales în lumină puterea de concen„rare a atenţiunii, puterea de creare a inteligenţei,

-

putere de oxpresiune a limbagialui. Asemenea
se vor'da numai după încheerea unui. ciclu de
Ştinţi şi se pot cu folos utiliză după măcar o
orală pregătitoare. Subiectele acestor lucrări se
lege în -aşi fel, in cât'să nu se facă apel numai

meria şcolarilor;

se va: căută, din

lucrări
cunoleţiune
vor ala me-

contra, a li se da

ocaziune să deă dovadă de pătrundere, de inţiativă şi:
- de originalitate, şi să se poată vedeă cum şi-au asimilat

ei materia. Totdeodată,

lucrările scrise

trebue

să fie

«un: mijloc de a se vedeă.cum şeolarii ştiu să expună
- ideile lor din punctul de vedere al clarității, conciziunii şi corecţiuni limbii.

- Astfel de subiecte de lucrări scrise se vor putea alege :
pentru religie, aplicaţiuni morale. ale celor învăţate;
pentru limba română, compoziţiuni; pentru istorie, bio:
grafii, rezumate asupra istoriei unei perioade, apropieri
“şi comparaţiuni ; pentiu-geografie, schițarea unei hărţi,
" descripţiuni, rezumate; pentru matematici, probleme;
pentru ştiinţe fizice, şi naturale, comparaţiuni, descrip-,
“ţiunea în mod - general de fenomene, organe, esplicarea de fancţiani liziologice şi alte chestiuni de acest fel.
„Se vor da două lucrări scrise de sinteză pe an la
fiecare studiu, avându-se grije ca să alterneze cu cele
două lucrări dela litera d. Lucrările-de
- compoziţiune
sau .de sinteză nu se vor.puteă dă nici odată, fără ca
"elevii să [i tost pregătiţi pentru, ele de către „profesor.
Ele vor fi precedate de cel. puţin o lecţiune orală de
- sinteză, în care, revenind asupra lecţiunilor precedente, .
profesorul va fi atras „atenţia. elevilor asupra ideilor.
dominante din materia percursă şi în cadiul : cărora
intră subiectele ce are de gând să dsă elevilor. spre
" desvoltare.. Ziua lucrării -scrise va fi anunțată şi elevi- lor şi în cancelarie, cu .cel puţin o lecţie .înainte,; ..a-

“ceiaşi clasă poate avea în aceiaşi
două

lucrări

săptămână . până. la

scrise: de această natură.

„ar puteă eşi- de aci

Nepotrivirile cari

se vor: deslegă . în conferinţe con-

vocate. ad-hoc de diriginţi.

+
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La aceste lucrări

se va anunţă.

pot sau nu- aduce şi ultiliză
“cea

mai mare severitate

din timp

cărţi,

dacă

elevii

se vor ;pedepsi cu

incercării,

reuşite

sau

nu,

ae

-- a călcă. dispoziţiunile luate. lucrarea va-dură
:. în cursul
inferior 30—40 minute; în cursul superior 40—50.

Profesorul trebue
să: aducă

lucrările in cel mai mult

15 zile, după ce va [i insemnat greșelile şi dat nolteie
“pe lucrări. Lecţiunea în care se vor restitui lucrările
“va fi consacrată numai criticei -lor.
ă

Notele

dela

aceste

lucrări

vor

aveă o -insemnătate .

„ deosebită în aprecierea definitivă a elevului, din cauza
poterilor sufleteşti şi intelectuale ce se pun în lucrare i

cu această ocaziune. Aprecierea profesorului. trebue să
“se facă chiar-pe lucrare,
servaţie

pe

în afară de

notă, printr'o

ob-

scurt, care se.va trece şi în: statul personal

al elevului, atunci când ea va- fi caracteristică.
.
Pentru toate lucrările scrise; fiecare “elev va trebui
să lucreze. singur ; încercările. de a înşelă vor fi socotite ca nişte greşeli foarte grave şi, după vârsta elevului,
se vor pedepsi la conduită 'de profesorul diriginte, de
conferinţa vlasei sau de consiliul şcolar; în tot cazul,
Ja învăţătură elevul se va consideră că a căpătat, la

acea lucrare în scris la care a fraudat, .nota 1.
Școlarii sunt datori să -păstreze în original

şi să reu-

" nească îhtr'un caiet toate lucrările lor scrise in cursul.
anului, dela punctele c,dşie..- Observaţiunile profesorilor asupra. lucrărilor scrise .
var privi erorile: de fapte, defectele de expunere şi ne"corectitudinea limbii. Profesorul se va sili să facă pe
şcolari să capete deprinderea de a expune bine cele ce
știu şi să nu se preocupe numai de obiectul” materiei
predate de dânşii. Va fi cauză de scădere de. notă pentru
-o

lucrare

scrisă,

le-ar expune

deşi

in mod

ar expune

lucruri

exacte,

dacă

confuz, prolix sau necompleci,

într'o limbă necorectă.:
Ar. 54. Dacă vreuna

din lucrările

ȘI.

scrise” prezintă.
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merite deosebite ca fond şi ca formă, ea se va păstră
în archiva şcolii, într'un dosar special.
„Ari. 55 bis. Sa va dă o deosebită băgare de seamă
“lucrărilor extraşcolare, pe care elevii le vor tace cu
- privire la, cărţile cetite de ei, după recomandarea sau
după învoirea profesorilor.

-

“Cetirea în particular,

precum şi lucrările făcute după

astfel de cetiri, au o .mare putere educativă asupra
elevilor: Ele le înmulţesc cunoştinţele şi le' desvoltă
puterile sufleteşti, Când șunt bine condust, eleiinspiră
elevilor gust şi plăcere pentru ocupaţiuni serioase şi le:
dau metoda muncii intelectuale.
Asemenea lucrări se pot utiliză pe lângă societăţile
de lectură ale elevilor. De oarâce în ele se poate vedea

personalitatea şi originalitatea. rnai mult: decât în orice

alte lucrări scrise, trebue săfie luate în seamă,
este vorba de notarea definitivă a şcolarilor.

când

Art. 59. Anul şcolar se împarte în.4 bimestre.
Cele

dintâiu

bimestre

se sfârşese cu Sâmbăta cea mai

apropiată de următoarele date:

45 Noembrie,

IE

31 Ianuarie:.
să
iar despărțirea dintre cele dini urmă două bimestre

se

va fixă în fiecare an, având în vedere căderea Paştilor..
In cursul

unui 'bimestru,

fiecare şcolar trebue să deă

cel puţin o lucrare scrisă (art. 53, litera d şi €), iar la
. oral să fie ascultat de atâtea ori cât e necesar pentru ca
protesorul să poată aveă despre elo impresie hotărâtă.

-— Pentru fiecare lucrare scrisă. (art. 5), litera d şi e),

pentru fiecare ascultare “orală, precum şi pentru fiecare
extemporal elevului trebue să i se deă câte o notă cu
| "data zilei.
Lecţiunile, încetează la 10 Iunie: Intre 11 și 15 Iunie
se va organiza, pentru ziua de 15, expoziţia anuală de
„ desemn şi caligrafie şi producţie de muzică şi gimnastică, în vederea serbărei de închidere 'a anului școlar.

Art. 00. In cele dintâiu 8 zile cari urmează după sfâr-

3

|

NO

şitul fiecărui bimestru, profesorii sunt datori să insem-

neze, în cataloagele: speciale, notele: bimestriale ale
şcolarilor în rubricele speciale.
|
Pentru fiecare bimestru se va da câte o notă medie,

fără fracţie, a tuturor notelor: obţinute de elev.
_ In catalogul special de absenţe, dirigintele va trece,
in acelaş interval, mai întâia numărul tuturor absen-

ţelor motivate

şi

apoi

al

celor

nemotivate

făcute.

de

fiecare elev în cursul bimestrului. Nota la conduită. se

|

va da in conformitate cu art. 66.
Art. 61. Până în-trei zile după, trecerea în catalogul
- special a notelor şi. absențelor unui “bimestru, fiecare

diriginte va dictâ în clasă tabloul notelor şi absenţelor
şcolarilor din clasa pe care o dirige el; de asemenea,

cu ajutorul şefului de clasă şi al cestorilor, dar pe răspunderea sa, va anunţă părinţilor situaţia şcolarilor.
Art. 62. Studiul religiunii este obligatoriu pentru toți
Şcolarii de confesiune creştină ortodoxă. :
Art: 63. Pentru desemnul: artistic, muzică, gimnas„tică, lucru de mână, nu se vor face interogaţii de teorie
de nici un fel. Pentru fiecare din aceste dexterităţi se.
va da fiecărui şcolar câte o singură notă pe bimestru,
după îndemânarea la lucru, şi după stăruința ce va de-.
pune la studiu. Notele mai mici de5 nu se vor da la
aceste materii, decât în caz. de vădită rea voinţă din
partea

şcolarilor.

In

acest

caz,

reaua

voinţă

se va con-

stată de diriginte ; în primele două bimestre, nola se :
va da de diriginte, care va cere părerea maestrului; în

celelalte

bimestre,

nota

se va

da

de

director,

diriginte

- şi maestru, în comună înţelegare, stabilită prin procesverbal. In tot cazul, -părintele sau corespondentul va fl
pus în cunoștință de urmările pe care -şcolarul le- -ar *

.

putea suferi potrivit articolului 78. ..,
Art. 64. Se vor putea acordă dispense de a urma
cursul de desemn artistic şi cel de lucru de mână, însă
numai şcolarilor cari ar aveă o infirmitate a mânei drepte

.

4

3
ÎN
ana

:sau'a ochilor,
-de

care să-i impiedice

aceste organe

„Pentru

|

muzică,

pentru

acest

dispense

de a se servi su totul

Scop.

se vor acordă

numai

şco-

Jarilor a căror. voce ar fi în mod permanent stinsă sau

“răguşită în chip evident, sau cari. se vor constata că |
sunt cu totul. lipsiţi de aptitudine muzicală. Această
-dispensă se va da de către director, după propunerea
maestrului de muzică, care nu o va putea face decât după
-cel puţin trei luni de incercare. |

Păeţii, în. epoca schimbărilor de voce, vor îi dispen“saţi de a lua parte la lecţiile de cânt.
Pentru gimnastică, nu se vor acordă dispense. Dacă
însă: vre-un şcolar ar aveti o infirmitate, care să-l împedice de a lua parte la toate exerciţiile, maestrul îl
"va supune numai la acele exerciţii care nu-i. pot fi vătămătoare.,
Toate cererile de dispensă se vor adresă directorulii
.cu dovezile necesare. Pentru acordarea dispensei, afară
:de cazul de infirmităţi vădite, este trebuință de o 'cer-

cetare medicală făcută de doctorul şcoalei, sau lă şcoală.

-de doctorul sanitar al comunei. Rezultatul acestei cer-.
cetări se vă aduce la cunoştinţa directorului, care, luând
-avizul dirigintelui şi al maestrului, va hotări.
|
Şcolarii cari beneficiază de vreuna de disperisele enumărate în acest articol, afară de cei de cl. IV, nu vor
"-aveă nota de dexterităţile la cari au căpătat dispenisa.

Toţi dispensaţii vor fi datori să utilizeze în şcoală
timpul căpătat liber, prin dispensă, după cum va crede
nemerii

directorul.

E

Art. 65. Fiecare şcolar va avea o notă de: trecven“tare, care va constată regălarilatea cu care a urmat el

-cursurile în timpul anului. :Nota se va dă de către di-:
riginte, după încheierea anului şcolar. Ea va avea în

“vedere numărul şi continuitatea absenţelor nemotivate.
in cea din urmă conferință, dirigintele va pronunţă
nota, ţinând seamă de numărul
Şi după următoarea normă :

absenţelor

nemotivate
x
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Va avea nota 10 la frecventare şcolarul

cursul anului

nu va ave. nici o: absenţă

nici un obiect:
Nota 9 cel care ar aveă
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Absenţele dela exerciţiile de muzică corală ini comun
şi de gimnastică vor contă îndoit.
Conferinţa, având în vedege vârsta elevului, purtarea

“lui de mai "nainte, 'obiectele”la care sunt făcute absen-.

țele, sistemul 'cu care sunt făcute, precum şi dovezile
de bună sau rea voinţă ce a dat în implinirea poveţelor ce i sau dat, poate spori sau scădeă, cu o unitate
sau două nota propusă de diriginte.
A
Nota rea la frecventare nu. este o pedeapsă şi nici o
măsură de indreptare ; ; ea este numai o constatare. De
aceea, ea e departe de a înlocui celelalte măsuri ce
„trebue să ia dirigintele, pentruca, impreună cu părinţii
elevului, să reuşească să-l indrepte.

_- De

altmintrelea,

„deocamdată,

deşi

regulamentul

la punerea

nu ține* seamă

notei de frecventare, decât de

absenţele nemotivate, totuşi profesorii
și de numărul absențelor

motivate

îi vor pune nota la studiu, căci

vor ţine seamă

ale elevului,

orice

absenţă,

când

moti-

.Vată sau nemotivată, presupune necunoaşterea materiei
făcute in timpul cât-a lipsit elevul. De existența acestor.

lipsuri în cunoaşterea materiei, vor căută să se încre-

-dinţeze
“mai

«les,

profesorii,
pe

examinând

elevii cari

au

cu- mai

obiceiul de

multă

atenţie şi

a absentă.

|

Când un şcolar are la un obiect un număr de ab„senţe nemotivate „mai mare decât a patra parte din numărul 'lecţiunilor de peste an ale acelui obiect, sau
când numărul de absenţe nemotivate ale unui şcolar |
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“a ajuns a fi așa de mare, încât nota sa de trecventare
“să“devină mai mică decât5, el va cădeă sub prevederile art. 78 ter, adică va fi indepărtat din şcoală, putându-se înscrie la altă şcoală.
Permutărea elevului la o altă scoală, din cauza frec- ventării neregulate sau a purtării.rele, se face pentru
a feri de molipsire pe ceilalţi elevi, asupra cărora un
elev rău ar puteă influenţă. Prin această măsură se dă
„şi o lovitură materială meritată acelor părinţi, cari nu
se interesează de copiii lăr. Avt. 00. Fiecare .şcolar va aveă o notă anuală de
purtare ; la inceputul anului şcolar, fiecare. elev este.

considerat ca' având: nota 10 şi cu această

notă va ră-

mâne, dacă nu i se face în cursul anului nici 0 scădere bimestrială. Aceste scăderi se hotărăsc de diriginte şi de director, în urma consultării conferinţei:
Dimestriale, după normele următoare: conferinţa se
pronunţă: asupra cazurilor ce i se referă de diriginte
pe temeiul condicei clasei; ea apreciază gravitatea lor
relativă ; această apreciere se consemnează in procesul-..
verbal, pe temeiul căruia dirigintele singur, în primele două bimestre
;. dirigintele cu directorul, în cele două .
himestre finale, decid nota cu care.rămâne şeolarul.
Nota care 'se trece în catalogul special de către diri-.
ginte este restul rămas din 10, după tacerea scăderilor
hotărăte.

Se

menţionează,

se poale ridică,

dup:

în special, că

aceleaşi

vedeșşte stăruință remarcabilă

norme,

o notă scăzută

dacă

elevul

do-

în indreptare. Se adaugă,

de asemeni, că de pedepsele date pentru greşeli întâmplătoare, elevii pot-fi absolviţi, dacă dau dovadă de
serioasă indreptare. Absolvirea o pronunţă consiliul:

şcolar, după propunerea dirigintelui clasei.
acestea

nu

se trec în

In momentul

certificatele

elevilor.

Pedepsele
|

-

când nota bimestrială de purtare ajunge

sub 5, i se va aplică elevului art. 78 bis.
„Art

67.

Media

anuală

la:
| studii, se face adunând no-
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„tele bimestriale

și impărlind

mari decât 5 se calculează
Art. 67 bis. Fiecare elev
„obiect 4.note bimestriale.

suma

cu 4. Mediile mai:

cu o zecimală.
trebue să - aibă

p
la fiecare.

-

In cazul când un elev lipseşte . în mod indelunggat,.
pentru motiv de boală bine constatată, în cât la unul
sau mai.multe obiecte n'a căpătat notă, el va fi ascultat..
din toată, materia „parcursă în lipsa sa şi supus la ace“leaşi probe ca şi colegii săi. Dacă absenţa durează unbimestru,

el va

fi ascultat

oral

şi scris

la

toate

mate-

_riile. Dacă elevul absentează din aceleaşi cauze ultimul:
bimestru, el va puteă fi admis a trece examenul inte-.
gral in Septemvrie şi noţa căpătată la acest examen se
va combină cu nolele primelor bimestre urmate la
şcoală, pentru a-i dă media anuală. Obţinerea acestui.
drept este supusă prescripțiunilor următoare: elevul.

trebue să ceară, pe temeiul unui certificat medical. in-.
voirea, înainte de 10 Maiu, prezentând şi recipisa deplata ultimelor rate de taxă”; cazul trebue să se cer-:
ceteze.

de visu' de. director,

şi acesta

„Acest examen

elevii din

care

să refere” ministerului:

să aprobe.
intregal

nu

se

va

încuviinţă

pentra.

clasele IL, 1Y şi VIII.
CAPILOLUL VI,
Promoţiuni, repetenţi, corigenţi

|
-

Art. 75. Un şcolar este. promovat dacă, la fiecare;
obiect de studiu şi la fiecare dexteritate, media sa a-.
nuală, precum şi nota ultimului. bimestru, este egală:
sau superioară lui 5 şi dacă.nota. lui anuală de purtare:
şi freeventare este de asemenea egală sau superioară.

lui 5. Se specifică că in clasa IV se dă o singură medie-

pentru științele fizice şi ştiinţele nâturale.
de „asemenea,

că la şcolile: unde

Se specilică:

esie introdus

studiul.

agriculturii sau comerțului, nota la acest studiu intră
in facerea situaţiei elevului ca și desemnul liniar pentru
elevii din secţiunea reală.
-

.
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Art. 76. Când condiţiunile prevăzute la articolul de
mai sus, cu privire la materiile de studii, nu sunt im-plinite, scolarul este declarat corigent, după normele
„următoare :
a) Şcolarul din clasa I* care are, cel mult la irei
obiecle de studiu, media anuală sau nota bimestrului
al IVica între5 şi.3, va fi declarat corigent la acele

clarat repetent.

va fi de-

nivel

care nu va atinge acest

obiecte. Acel

.

b) In clasele II—VI şi. în aceleaşi condițiuni, elevul
va puteă. fi“declarat corigent numai.la două materii de

- studiu.
tent.

Sub

acest

nivel,

școlarul

va

fi

declarat

repe-

c) In clasele VII şi VIII elevul nu va puteă fi declarat

"corigent decât numai la O materie de studiu, cu condiţie ca acea materie să nu fie in studiu de diferenţiare,
adecă o inaterie care joacă un rol foarte insemnat în
secţiunea pentru care elevul Sa crezut că are aptitudini deosebite şi pe care şi-a ales-o. Aceste studii de
diferenţiare sunt: pentru secţia reală matematica, ştiințele fizico-naturale, limba italiană, enăleză sau studiul |
care o inlocueşte şi desemnul liniar, pentru secţia. clasică limba latină, elenă şi o limbă modernă, iar pentru

secţia modernă limba : latină, geografia,

ştiintele fizico-

|
naturale şi o limbă modernă.
Art. 77. La dispoziţiunile art. precedent,
mătoarele uşurări:

se fac, ur-

a) Când un elev are la un si: gur' obiect de studiu ,
media anuală între 5 şi 4, fără ca nota ultimului bi'să
mestru

fie inferioară

lui 5,

iar

la

celelalte

obiecte

are mediile anuale egale sau superioare lui 6.50, el va.
declarat promovat

de către

conferinţa

ultimă

a clasei,

dacă: obiectul este de aşa natură că lipsa de cunoştinţi

din clasă precedentă nu constitue o piedică pentru priceperea materiei anului următor. Această îngăduire nu

"se va- dă elevilor
diferențiare ;

de

cursul superior “la materiile de

.
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b) In calculul mediilor şi numai „pentru

inedia 4.75 va [i considerată

un „obiect,

drept 5;

c) In clasele VII şi VIII, dacă

la una

din “Jimbele

franceză și germană elevul are media7, el poate fi pro-.
movat,. chiar dacă la cealaltă limbă modernă media sa
anuală va fi între 5 şi 4. Acest caz se va hotări de conferinţă, numai după propunerea profesorului de limba
la care elevul are media: cea mai mică.

* Art. 77 bis. De nici una din excepţiile

prevăzute la .

art. precedent nu poate beneficiă elevul care are la
conduită sau la frecventâre nota inferioară lui 7.
Ari. 78. Pentru. dexterităţi, nu: există nici examen,

nici. curigenţă, nici repetenţă.

Elevul care a dovedit rea

voinţă şi, cu toate încercările prevăzule in art. 63, a
căpătat o medie anuală sub5, va fi indepărtat din şcoala
în care a urmat anul. EL va aveă dreptul de a se inscrie,:
pentru anul următor Şcolar, în altă Şcoală ; de acest
drept poate poate beneficiă un: elev, în cursul superior, numai odată şi în tot cursul liceului, cel mult
de
două ori.
Prin. excepţie, pentru elevii de cursul inferior cari la
conduită au cel puţin7 se va acordă înscrierea în clasa
următoare la aceeaş şcoali o singură dată ; şi, dacă
în
cursul anului următor, elevul nu va dovedi indreptare
in primele două luni, el se va indepărtă din școală,
cu
dreptul de a trece examen ca elev prep.rat in particular.
Art. 78 Lis. Pentru conduită nu există nici corigenţă,

nici repetenţă. El&vul care a ajuns cu nota 'sub'5 va fi

indepărtat: din şcoală, rămânând cu. dreptul de a se.
înscrie în altă şcoală. De -acest drept poate bencficiă
un elev din cursul superior numai odată, iar în tot

cursul liceului cel mult de două ori.

Depăşind aceste limite; elevul pierde dreptul de a mai
figura printre elevii Statului şi se poate prezentă numai

_

«ca elev preparat în particuiar.:

Art. 78 ler. Pentru frecventare, elevul nu poate rămâneă i repetent în aceeaş şcoală. Elevul: care a ajuns

4l

cu o notă sub 5 va suferi aceleași

urmări,

cu aceleași

„restricţii ca și cele prevăzute la art. 78 bis pentru nota de conduită.
Art. 79. Situaţia definitivă. a elevilor cari vor [i lipsit

în bimestrul ultim. se.va incheiăîn Septemvrie, în urma
examenului integral. În tot cazul, pentru anul următor,
acestor elevi li se se vor rezervă locurile, dacă au făcut.
cunoscut direcţiunei când s'au 'bolnăvit, probând, cu

certificat :medical, că au nevoe de îngrijire îndelungată
şi dacă

direcţiunea s'a .convins

dvi. 80
„tăţii,

se

de adevăr.

NE

In ziua de 15 Iunie, după sfârşirea sotemni- *
afişează

situaţia

şcolară.

A

doua

zi, fiecare .

profesor va avea o convorbire cu corigenţii săi, pentru
a le atrage atenţia asupra părţilor din materie pe care
“aceştia le cunosc mai puţin, pentru a le arăta chestiunile cu care trebue să se ocupe mai cu seamă şi pentru

„a le.da lucrările scrise. pe care elevii vor trebui să le
pregătească in vacanţă şi asupra cărora profesorul va
da toate desluşirile. La această convorbire pot fi faţă

şi reprezentații legali ai “copiilor, adecă părinţii, tutori
sau corespondenţi. La urmă, profesorul va. isa chestiunile pentru elevii cari au de trecut: examenul integral.
|

“GAPITOLUL VII
Examene

de absolvire de gimnaziu, liceu şi școală
secundară de fete de gradul I şi IL.

Ant. 89. Scolari promovați

din clasele IVa şi Vila

ale şcoalelor secundare de băeţi, precum și elevele .
promovate din clasele I1V2. şi VIII ale externatelor şi

internatelor

secundare de fete vor

90 lunie, la orele 71/, dimineaţa,

începe, în ziua de..

examenul

de absol-

vire respectiv, care va puteă dură i până în ziua de 25
lunie inclusiv,
Acest examen are de scop de a constată întru cât

elevii şi-au asimilat cunoştinţele căpătate în şcoala se-

cundară Şi întrucât aceste cunoştinţi
formarea personalităţii elevilor.

au
:

contribuit

la

Art. 91. Examenul de absolvire pentru gimnaziu,
cursul inferior de liceu şi şcoală secundară .de fete de

„

gradul ] va constă din următoarele probe :
Dezlegarea unei probleme de matematice
tea ultimelor două clase:.

O compunere

scrisă în limba română,

de greuta-

„asupra. unui

subiect ales, de. fiecare școlar, din o listă de 55 subiete
deosebite, propuse de comisiune:
a
Traducerea unui text francez, de greutatea ultimei
clase, sau reproducerea în franţuzeşte, după două citiri a unei bucăţi cu coprins narativ, sau' desvoltarea:
în limba franceză a. unei mici compuneri cu, coprins

«narativ și după un plan dat. In tot cazul, textul scris
„de elev nu va trece peste o pagină de un sfert de coală.
O .disertaţiune vorbită de 10 minute cel puţin şi 2
minute cel mult, asupra unui subiect ales de fiecare
şcolar, dintr'o listă de 20 subiecte deosebite pentru
fiecare candidat, şi asupra căruia va urmă o scurtă
„convorbire cu comisia, cu:scop de a pune în lumină
preciziunea cunoştinţelor din dizertaţie, seriozitatea me:
todei de lucru şi de cugetare, precum şi sinceritatea
credințelor exprimate. Preşedintele va uliliză in special
constațările

portul

făcute

său. Nota

cu

ocazia

oralului

acestui

coloquiu,

în

ra-.

se va dă, ținând seamă şi de

dizertaţie şi de 'coloquiu.
Art. 92. Se acordă şcolarilor:trei ore de lucru pen-

tru compunerea scrisă în limba română, -câte două ore .
pentru probele de limba -franceză şi de matematică
Şi două 'ore pentru pregătirea disertaţianii.

„Cele cinci subiecte pentru Jucrarea
şcolarii

vor aveă a

scrisă, din care

şi alege câte unul, conform

al 9, se vor scrie pe tablă,
didaților.in sala de lucru.

art. 91,

în momentul intrării
|
i

can-

Pentru lucrarea scrisă din limba română, şcolarul va
“Fi dator a-şi face un plan, pe care-l va remite profeso-

43

rului supraveghetor, deodată cu lucrarea scrisă: la no
_tarea acestei lucrări, se va ţine seamă şi de modul cum:

a știut să se ţină de planul tras mai
_tuirea lucrării. sale...

dinainte,

în alcă-!

lucrările scrise ca și pentru prepararea diser-

„Pentru

taţiunii, se-vă

ingădui fiecărui şcolar să

se va

Şi dicţionare; ; nui

îngădui

consulte “cărţi:

însă.să primească.

- dela alţi nici un fel de. ajutor pentru prepararea lu|
“crării sale.
pretimpul
in
şi
cât
scrise,
or
lucrăril
timpul
în
Atât
comu-o
nici
avei
vor
nu
şcolarii
iei,
parării diserltaţ
municare cu exteriorâl.

Art. 93.

Pentru pregătirea disertaţiunii, fiecare şco-

lar va intră în sala de lucru, cu două ore idainte demomentul în care va fi chemat să -o vorbească.
Alegerea subiectului de compoziţie română şi de di-sertaţie se va face în momentul intrării în sala de lu-cru sau de preparaţie.
Pentru fiecare” grupă, comisiunea va. alcătui o listă.
deosebită, compusă din 20 de. subiecte, luate din deosebitele materii, aşă -că, pe cât se poate, să fie repre--

în care se pot face disertaţiuni

zentate toate materiile,
- orale.

măr

Comisiunea

vă pregăti, pe'lângă acestea, un nu--

destul de mare de chestiuni, pentru ca fiecare su-.

subiect luat de un elev să poată fi inlocuit cu altul de:
aceiaşi materie. Comisiunea va îngriji ca lista unei grupe:

“să nu.semene

cu lista grupei de mai "nainte.

La expunerea disertaţiunii, va fi de faţă preşedinteleşi cel puţin încă doi din membrii. comisiunii.

"Art.

94. Examenul

de absolvire pentru cursul supe-.

rior de liceu va constă

a) Comune.pentru

din următoarele

câte treile secţiile:

probe:

|

O-compunere scrisă în limba română, asupra unui»
subiect ales de fiecare. şcolar, din o listă. de 5 deose--

|
”
bite, propuse de comisiune;
după
,
O. compoziţie în limba franceză "sau germană

sun: plan dat şi de o intindere
gină în: 80;

ca de o jumătate de

'O disertaţine vorbită de 20 minute

pa-

cel puţin. şi 40

minute cel mult, asupra unui subiect ales de fiecare
“Şcolar, dintr'o listă de 20 de subiecte deosebite, pro- :
puse de comisiune şi potrivite fiecăreia din. cele trei
secţiuni ;

“b) Speciale peniru secţiunea clasică:
Traducerea. din limba română în cea latină a unei”
bucăţi de proză. de o întindere ca de jumătate de pagină în 8;
Traducerea din limba elenă în” cea română au unei
bucăţi luate dintr'un autor clasic, din cei studiaţi în
ultimii doi ani; dar care să nu fi fost tradusă în clasă,

şi de o intindere ca de 8—10 rânduri:
c) Speciale pentru secţiunea'reală:

„Rezolvarea unei probleme de” matemateci, de greutatea ultimelor două clase;
Tratarea unei chestiuni generale de fizică sau știinţi
maturale 'de greutatea celor tratate în cursul „Superior.
d) Speciale pentru secţia clasică modernă:
O' traducere din limba latină în cea română, a unei
bucăţi de proză, de o intindere ca de o jumătate pa-

gină în 8;

O. chestiune generală de fizico- naturale, "ca cea dela
secția reală.
Se acordă câte trei ore
«
de: lucra pentru fiecare lu- :

<rare scrisă şi două ore de preparaţie pentr disertaţie.
Celelalte. dispoziţii coprinse in art. 92 şi 93-de mai
sus se aplică şi examenului de absolvire de liceu.

Art. 95. Examenul
“cundare

de absolvire pentru

de. fete de gradul

al douilea

mătoarele probe:
O compunere

din

limba

vorbită,

scrisă în

limba

germană în limbă

regulate ca. şi pentru

| al liceului.

şcoalele se-

va constă din ur-

română,

franceză
examenul

o traducere.

şi o disertaţie
de

absolvire

_

Ge

Rezoluţia unei probleme de “matematici, de forța
celor de şcoli secundare de gradul Îl.
Traducerea în limba română a unei bucăţi de proză.
latină, “italiană sau engleză, de o întindere ca de o jupagină

de

__mătate

în 8 și de

două

greutatea “ultimelor

clase.

-

Dispoziţiunile art, 92-şi 93. de mai sus se vore aplică
şi examenului de absolvire.al şcoalelor secundare de
“ fete de gradul al II-lea.
|
i
Art. 95 bis. Comisiunea va luă toate măsurile; ca să.
nu :se propună elevilor nici unul din subiectele, asupra.
cărora ei vor fi făcut disertaţii sau compuneri în tim-:

pul anului.
Art. 96. Lucrările scrise se cercetează de către unut
din membrii comisiunii, care pune în cunoştinţă pe
ceilalți membri, intr'o şedinţă anume, de meritele Ş

defectele fiecărei lucrări în parte.
“Nota pentru fiecare lucrare se va dă: în comisiune,
„după propunerea profesorului care a citit-o.
Nota la dizertaţie se va dă, îndată: după expunerea.
ei,

de

către

La darea

membrii

cari

asistat

au

notelor în genere,

comisia

i
”

la dânsa.. |

va avea în ve-

| __dere şi valoarea candidatului, aşa după cum rezultă din
matricolă pentru ultimele 4 clase.
..
In aprecierea meritului lucrărilor scrise şi al disertaţiei, -comisiunea va aveă- în vedere până la ce punct

ele denotă, la :şcolarii
nateriei

respectivi, mai

învăţate și formarea.

„intinderea-

cunoştinţilor . lor.

- ştiu să grupeze

faptele,

cugetărei

Va vede,

mult asimilarea.
mature,

decât.

dacă şcolarii

să aleagă pe cele necesare

su-.:

biectului lor, să lase la o parte pe cele inutile, să:ex- pună

cu claritate şi in mod

sistematic

ideile lor, să-şi:

mărginească expunerea în limita timpului de care dispun.
"

Va fi o cauză de inferioritate însemnată pentru un
şcolar,. ca lucrarea lui să nu fie terminatță, din cauză că. :
s'a abătut

dela

chestiune,

sau că a croit-o pe

un plan

-

46
7

o
“prea vast,

chiar dacă partea expusă-ar fi bine

tratată.

“Comisiunea va apreciă nota : personală: a lucrărilor, fie
-ca idei, fie ca formă de expunere. Va pune deosebit
preţ pe corectitudinea limbei întrebuințate şi pentru
-disertaţiune, pe facilitatea şi. metoda expunerii.
Se vor declară admişi şcolarii cari nu vor fi căpătat,
„la nici una din probe, o notă mai mică decât 5. Acei.
cari vor fi căpătat una sau două note mai 'mici decât
3,

din

dar

nou

nu

mai

mici

probele

decât

trei,

vor

fi admişi

la cari vor fi căpătat

ziua de 4 Septembrie

să

treacă

aceste note,

în

următor la S ore dimineaţa; cu

- Şcolarii: prevăzuţi la art: 98 bis, de mai: jos. Toţi ceialţi se vor amână pe anul viitor, când vor trece exa-

-menul din nou, la acelaş” şşooală Şi. tot între
lunie.

20 şi 25

Art. 97. Şcolaril6r, cari se vor declară admişi la exa-.
menul de. absolvire, li se vor eliberă câte un certilicat,
pentru care se va percepe o. taxă de 10 lei “in folosul
Statului.
| Certificatul de absolvire al şcolarilor cari vor fi-do. :
Dândit, cel mult la două probe, o notă mai mică decât.

1, dar nu mMui mică decât 9; iar la celelalte nota 10,
'va purtă menţiunea «cu laudă».
-..
!
Art. 98. Dată un” candidat a căpătat la o 'singură
„probă o notă mai mică decât cinci, dar nu mai: mică.
«decât 4, şi dacă

media

notelor

sale,

la toate

probele,

„_mnu-& mai mică decât 6; comisiunea de examen va apre„-Ciă, dacă, în vederea rezultatelor! obţinute la celelalte .
probe, candidatul poate fi declarat admis. In.acest caz,
“omisiunea îşi va motivă avizul său, printr un procesverbal deosebit.
- Art. 98 bis. Examenul

movaţi

de absolvire al şcolarilor pro-

din clasa IV. sau a VIII, se va ţine în zilele de

4—8, Septembre

în urma

unui

examen de corigenţă, de

diferenţă, sau in urma unui examen integral, trecut în
zilele -de 1, 2, 3 Septembre, orele 8 dimineaţa; tot în
„Ziua

de 3 se va aduna

comisiunea

pentru a face

pro-

,

4
!

grama lucrărilor,
la 8 inclusiv.

s

i

iar examenul, efectiv

va dură

dela

«d
v

CAPITOLUL
Examene

de

corigenţă

VIIL
și de

diferenţă

Art. 100. In zilele de 1 şi 2 Septembrie, se vor ţine,
Ja fiecare şeoală, axamenele de corigenţă pentru elevii
de clasa 1, ce s'ar află în condiţiunile
art. 77 şi 78; în

zilele 1—3,

sa vor ţine examenele de corigență pentru

clasele: IV şi VIII; in zilele. de 1—5, se vor
menele de corigenţă pentru celelalte clase.

ţine exa|

“Odată cu examenele de corigenţă, se vor trece şi
examenele de diferenţă
ale elevilor cari au urmat o
secţiune a cursului superior. şi doresc să-și completeze
examenele pentru materiile altei secţiuni, precum şi

examenele integrale în virtutea art. 67 bis.
Toate aceste examene se vor trece, pentru

Să
liecare

materie, dinaintea unei comisiuni compuse din profesorul respectiv şi un profesor asesor, fixat de director,
cu avizul dirigintelui respectiv.
Art. 101. Scolarii corigenţi nu pot trece examenul
de corigenţă. decât la şcoala unde au fost declaraţi corigenţi şi numai în luna Septenibre a anului în care au
fost lăsaţi corigenţi. Şcolarii cari uu se vor prezintă ia

examen

la această dată, vor rămâne repetenţi.

Art. 102. Nu se vor primi la examenul
de corigență
şi la examenul integral acei elevi, cari, până in ziua
de 225 August, nu vor fi depus la cancelarie caietul de
lucrările scrise pe vacanţă, date după articolul 80.
|

Art. 103. Examenul de corigență va fi oral şi înscris,
aşa precum. se prevede în acest articol.Examenul oral va începe prin controlul caietului pe
“vacanţă. Comisiunea va căută să st încredinţeze, dacă

şcolarul a lucrat
„

meinic

singur şi bine,

cunoştinţele

“ din caiet şi dacă şi-a

ce sunt

dacă şi-a

însuşit te-

întrebuințate în lucrările |

imbunătăţit

metoda de lucru şi

,

„48

de cugetare. Dacă această probă orală este hotărâtoare
Şi în favoarea candidatului, comisiunea hotăreşte dacă
mai

este

scrisă.

nevoe: să “se facă

întrebări

Dacă cea dintâiu. probă. orală

candidatului,
- ora] şi scris.

trebue
.

să se facă

orale

şi lucrare

este in: defavorul

rumai

decât

examen

Art. 104... Notele se trec. deadreptul de profesorul
respectiv in catalogul său special.
Art. 105. Elevii corigenţi se vor promava, numai
„dacă, la toate obiectele la cari au trebuit să treacă examenul de corigenţă, vor. obţine media 6, cu condiţie
ca nici una din ultimele două note (Oral şi scris) să
nu fie mai mică decât 4. Cei cari nu vor îndeplini această condiliune, vor fi declaraţi repetențţi.
- Resultatul

examenului

de

corigență

trebue

să se

a-

nunțe îndată la sfârşitul jumătăţii de zi în care s'a făcut.

"Art. 105 bis. Corigenţii promovați vor fi supuşi lao .
specială priveghere-în cursul anului următor, întrebuinţându-se toate mijloacele pedagogice pentru a-i îndrepta. .
Art. 106. Examenul integral se va ține întocmai ca
şi cel de corigenţă, cu deosebire că la el câte şi trele

probele,de care se vorbeşte la art. 103, sunt obligatorii.
„ Media notelor de la“aceste trei probe va fi adunată,
pentru fiecare materie, cu notele bimestriale din cur“sul anului şi suma, impărţită prin numărul notelor, v
da

mediă

anuală.

i

-

. Condiţiunile de promoţiune vor fi aceleaşi ca şi pen„tru elevii regulaţi, cu deosebire că la. aceste examene
“nu există corigenlă sub nici un pretext.
Art. 108. Scolarii cari au urmat una sau mai multe
clase ale unei. secţiuni de liteu, cursul superior,şi doresc să-şi complecteze examenele pentru materiile altei
secţiuni, vor” trece examenul de diferență pentru ma.
teriile care figurează în programa celei de a doua secțiuni şi nu se află în programa celei d'intâi.
Aceste

examene

se

pot

trece,

ori tot

in liceul

unde

elevul a urmat cursurile primei “secţiuni, ori în altul,
în care-el se inscrie pentru a urma anul următor sau
a “trece examenul de absolvire. Ele se pot trece pentru
mai multe clase deodată, insă nu mai multe decât cla-

-sele trecute de candidat în prima

secţiune.

acest

In

caz, nu se va trece examenul de. diferenţă pentru o
clasă; decât după ce se va fi trecut cu succes examenul
.
.
_pentru clasa-precedentă.
inclusiv,
August
31
şi
16
Candidatul adresează, între
cererea sa directorului liceului unde doreşte să treacă
examenul, arătând clasele şi secţiunile. pe cari le-a: ur-mat.şi clasele şi secţiunile pentru “care doreşte să
“treacă examenul de diferență. Dacă liceul unde se preziită este altul decât acela.- unde a urmat cursurile

primei “ secţiuni, ei: va alătura pe lângă cererea sa şi
certificatul de promoţiune pentru clasele - urmate în prima secțiune şi cererea de inscriere pentră anul ŞCOlar vrmător sau pentru examenul de absolvire.

In orice caz, dacă candidatul nu este fiu de român,
el va prezenta, in acelaş timp; chitanţa de achitare la
o. administraţie

financiară,

care clasă pentru

a taxei de 30 de lei de fie-

examenul.

care trece

“plata acestei taxe se pot. acorda

de

Dispense de.

minister în modul

prevăzut la art. 28 din acest regulament. In caz de ne„prezentare sau de cădere la examen, taxele : nu se vor
„restitui.

Art. 109. Examenelă. de diferență, prevăzute la. artti„colul precedent, se trec între 3 şi S Septembrie, in=
>
„Clusiv..
- Materiile asupra cărora se vor face aceste „examene

„vor fi cele următoare :

,

'

_„ Pentru trecerea dela secţia Clasică: la .cea reală: co| smografia, geografia, matematica, ştiinţele fizice şi naturale, igiena, limba italiană sau engleză, desemnul

liniar ;
Pentru

!
trecerea

latină şi elenă;

dela secţia reală la cea clasică:

limba

LI

50

Pentru trecerea de la secţia clasică la cea clasică
modernă: cosmografia, geografia, ştiinţele” fizice şi naturale,. “igiena; |

Pentru trecerea ' dela secţia. clasică, modernă Ia cea
clasică:

limba, elenă;

-

-

Pentru trecerea” dela, secţia reală” lă cea clasică-rnoEt
dernă: limba latină;
Pentru trecerea “dela secţia - clasică modernă la cea
"reală ; “matematica, limba italiană sau engleză, desemnul liniar.
d

Ă

Art. 110. Examenul va consta din câte o probă scrisă
„şi una Grală la toate materiile; pentru desemnul liniar
se cere executarea unei lucrări, sub privegherea. maestrului respectiv, în timp de două ore.
Şcolarul va fi declarat admis, dacă media notei dela

proba orală şi a celei dela proba
Obiect

asupra

căruia a fost

scrisă,

examinat,

dela. fiecare

va îi 5 sau

măi: .

mare de 5, cu condiţia - ca nici una din acele note 'să
nu fie mai mică de 4; se mai cere ca nota de desemn liniar 'să nu fie

rai

mică

sta nu este împlinită,
" Examene

de

decât5.

candidatul

Dacă

corigență nu se admit

de diferență.

condiţia

acea-

.

este refuzat.
la aceste examene”

|

CAPIFOLUL x

N

Examinarea şcolarilor prepar: aţi în: particular
„pentru cursul secundar.

i

“Art. 112. Elevii şi elevele, pregătiți în familie sau in |
, institute

private,

sunt

admişi

să. treacă examen

materiile cursului secundar.
Cei cari vor reuşi, -vor fi promovați

şi

pentru

vor căpăta

aceleaşi” drepturi. ca şi “cei” “promovaji din „şcoalele secundare ale Siatului: da
“Nu vor fi' admişi la “aceste. 'examene . şcolarii eliminaţi din şcoalele Statului pe tot timpul pe cât au, 'fost
eliminaţi, nici şcolarii, cari fiind înscrişi într'o şcoală
x
i

.

I

-

îi

.

=

.

3i.

“secundară «a Statului, N, părăsito

:

,

după

3l

Decem-—

“brie.

.

. Se vor admitg însă “scolarii: eliminaţi din şcolile Staă tului. din cauzele: prevăzute la:art. 4:alin. ], precum -şi
-acei cari au fost. eliminaţi -€Cu. dreptul de asee prezenta
” la“asemenea: examene.
Re
:
Ti
„Art: 115. Elevii pregătiţi: în poticalar- vor tiebui să
reacă. exaimeriul.în 'oraşul-in care :s'au 'prezătit, afară
-de cazul când în acul oraş nu sar afla nici 0: şcoală
secundară a Ștatului: de: felul acelora - pentru care se

“cere trecerea. examenului, sau când
:stitui o comisiune în acel oraş:
Art.

110.

Cererile” pentru

nu se poate «con:

inscriere se” adresează: mi-

„nisterului între 4 şi 30 Aprilie.
Elevii pregătiţi în familie se înscriu „de către repre
:zentauţii lor legali ; cei' pregătiţi. în institute se înscriu
prin direcţiunea' institutului.
Ş
Pe lângă petițiunea de inscriere, „vor. „trebui ânexate
“următoarele acte:

a) Certificatul
"cedentă.
e

-

pablie de promoiane dia clasa pre
pa
e

-b) Recepisa de vărsare, la administrația financiară,
“in.contul:şi la. dispoziţiunea | ministerului. instrucţiunii -

şi al cultelor, ..prin- administraţia”
-sumei

de 50 de

lei pentru

Cassei

şcoalelor, a .

fiecare clasă a-cursului

in-"

- ferior, a sumei.de:30 de lei pentru fiecare. clasă a ŞCOa" lelor. elementare..de::comerţ;şi profesionale de gradul 1;
-a sumei de 80 de lei pentru: fiecare : clasă a: cursului .
superior; a sumei de 40. de lei Pentru fiecare ' clasă. a.

Şcoalei: superioare de comerţ. :

i

--Dacă certificatul 'de studii! a candidatului 'este'-mâi.
vechiu decât de 2 ani, candidatul va fi supus mai! "ntăiu
la-un examen pe scurt pentru clasa: precedentă.» Pen- -

tru acest "examen: va:plăti: taxă de „30 de lei.
d

2

pi

32

pn

CAPITOLUL XI

-

„. Certificate Şi duplicate.

RR

i Ant. 148. Şcolile secundare. ale Statului liberează,,
şcolarilor lor regulaţi, certificate de: aosolvire şi certificate de clase. Aceste: din urmă se liberează când. ŞCO- larul vrea să părăsească studiul; pentru liberarea. certificatului „trebue „să se. anuleze: o „coală “timbrată deun leu.
::
..
.

Art. 144. Dacă

secundară;

de

doreşte

şcolarul care
să treacă

un

urmează întro
Concurs, un

şcoală.
examen

diferinţă sau un alt asemenea examen, în altă şcoală -

secundară, fără a-şi: pierde inscrierea în prima. şcoală,
“sau dacă vrea să se prezinte a vreun. concurs . pentru;
„obţinerea

- vreunei

funcțiuni,

direcțiunea Şcoalei

la care:

„. urmează, eliberează, anulând o coală de un leu, şi expe- diază autorităţei respective, deadreptul, în mod oficial,
o dovadă de studii, care cuprinde situaţia şcolarului:
atât în ce priveşte: studiul, conduita și frecventarea,

cât şi numărul repetărilor de. clasă ce a avut

până

in.

curent. Art. 145. In caz de pierderea iunui certificat de Glasă,
nu” se va: eliberă 'nici un duplicat ; şi, dacă pentru inte-

resele fostului elev :un asemenea certificat este necesar,
“direcţiunea va eliberă, anulând o coală de 2 lei, şi expe-“diă, dovada de studii; precum se prevede :la articolut:
precedeiit: in acelaş timp însă, va incunoştiința pe minister, comunicându-i numărul şi data cer tificatului pier-„dat, pentru -a se publică anularea lui prin Monitor.

“Art. 146. Duplicatele după certificatele de absolvire,

se cer dela minister şi se vor eliberă numai în. caz
de: distrogere dovedită, iar. nu 'de Pierderea. origi-.
'nalului::
E
„IN caz: de. aprobare, duplicatul nu s6 va liberă postu-.
Tantălui, decăt în “schimbul chitanţei de vărsăre:a unei
N

taxe de 30 de lei în contul Statului. Pentru
taxă nu .se va acordă nici o dispensă.

această
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si

Cei cari s'ar. servi de un y certificat.t pierdut de un altul
anulat, 'se vor pedepsi. după. prescrierile codului

penal ; şi toate

examenele :trecute. în. urmă,

pe temeiul

înscrierii cu- acel certificat, se vor.anulă.
,
Art: 147 ter. Dacă elevul se .va face vinovat, fie de
"-o gravă iacorectitudine: lung timp ascunsă . şi eşită la
lumină

în

momentul

examenului 'de absolvire,

fie de o

nebişnuit de rea purtare în timpul sau în urma: examenului, consiliul şcolar, pe temeiul propunerii diri-.
-gintelui ultimei clase sau a directorului, poate reţine
cu. aprobarea ministerului, diploma absolventului,; un ..
număr

de

sesiuni,. potrivit

cu

gravitatea

CAPITOLUL NU
Părinţii. Și gazdele
„Art

148.

greşelei.

-

şeolarilor

Părintele sau. tutorui,

care

locueşte in.“altă

«comună, “este dator să arate direcţiunii, chiar în petiția
_-de iuscriere, gazda unde are să locuiască copilul sau
pupilul său, profesiunea acelei persoane, strada şi nu
mărul casei şi condiţiile învoelei făcute.
Părinţii şi. tutorii, prin. taptul:că încredinţează şcoalei

“copilul, contractează față: de şcoală indatorirea
"ajută în opera 'de educaţiune şi instrucţiune.
Ei sunt datori deterinţă autorităţii şcolare.

iunile ce:au de- adresat,
in

trebue. formulate

..

de a.0
.. .:
Reclama-

cuviincios,.

ordine. ierarhică : profesorului, 'dirigintelui,

directo-

rului ; şi, nurhai in caz de nemulțumire cu deciziunea
directorului, tânguirea se poate adresa ministerului. Sub

pedeapsă de eliminare a elevului din şcoală, părintelui
:sau tutorului

mestecă
torbara,

nu-i este în nici un chip invoit

în. mersul Şcoalei,

pentru

a.se

a-l impedica

a-

sau

E

Părinţii şi tutorii sunt datori a inlesni elevului munca,
„dându-i i ŞI. mijloacele de lucra Şi răgazul trebuitor pentru
„aceasta.

“

Părinţii şi tutorii sunt datori a ajută corpal
=

profesoral

.

or

Rz0i

în: ce priveşte. desvoltarea copilului, ţinând. seamă de
cerinţele. muncii. şcolăre, urmărind de aproape. 'activitatea intelectuală a copilului, priveghind toată. purtarea.
lui în afară de şcoală; după. normele fixate. de. regulament: : prezentându- -se la. convocările. dirigintslvi şi: di
rectorului, anunțând din: timp. direcţiunii toate . absentările făcute. de. şcolat...
a
„Ia special punetualitatea, curăţenia, bunăcuviinţa, "CO--

„rectitudinea trebue să fie urmărite de, „aproape: de „pă
rinţi: sau 'tutori.:

..-:

:

.Gazda va fi, -prin. aceasta însăși, corespondent,

al co-

.

pilului. Ea intră în toate îndatoririle. prevăzute la articolul acesta,

pe lânggă- care

se

adaugă

şi

cele

urmă-

- toare, care decurg din însărcinarea sa specială.
Art. 149. Nu pot ţine copiii în gazdă persoanele cari.
țin stabilimente publice de orice natură, precum nici:
persoanele. a căror-.moralitate .nu 'va [i .bine stabilită.
Art. 150... hirecţiunea: şcoalei ţine:un registru. “special
de gazde, cu' toate. indicaţiunile necesare pentru un.
control serios..
Acest conţiol se. exercitează de directori şi dei inspectorii. Şcolari: sau 'sanițari.

La

caz. de.

trebuinţă

ei

vor

puteă.cere concursul autorităţii comunale. şi în special
„pe al medicilor: comunali. Directorul poate delegă acest
drept al. său şi profesorilor diriginţi,:cari nu L.pot:rafuza.

-Art...151. Nimeni nu va -puteă jua copii în gazdă, de.
“cât numai: dacă: :implineşte. următoarele condițiuni :

-a):Să aibă „un local întrunind -condiţiuhile
20) Să „dovedească 'că pune-la

igienice;

dispoziţia: copilului. ori

copiilor: cameră încălzită şi laminaţă şi liniștea neceșară studiului; ;.. ui:
0) Să''deă:o declaraţie.scrisă în. mâna directorului,
cum

că a luat cunoştinţă

de regulamentul geoalei şia că

șe.va..conforma lui... : -.

>

„"Autorizaţia -de "a. ține copii. în. gazdă: se. va retrage.
atanci când: s'ar » apreciă că moralul copiilor „Poate fi:
„ primejduit.:.E
a
iai

PI
e
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”

"Gazdele, cari vor ținea mai, “mult de 10 copii, vor fi
supuse. regulelor stabilite pentru: internate în „regula-

mentul pentru şcoalele: private.

.

“Art. 152.. Nimeni nu, va putea ține, în gazdă copii de
„sexe diferite. Se exceptează cazul când toţi copii dela
o gazdă ar fi fraţi. Art. 153. In luna Octomvrie directorul va “inspecta

„toate gazdele şcolarilor. El poate, prin o hotărâre mo-

i
7

tivată, aprobală de minister, să interzică dreptul : de a
ține copii, gazdelor cari nu: îndeplinesc condiţiunile
cerute de regulament. .
ă
Această hotărire se va face cunoscută de director părinților sau tutorilor copiilor . găzduiţi acolo, până în
termenul cel mai scurt posibil, punându.-li-se în vedere
să retragă pe copii dela acele gazde, sub pedeapsă.
de
a îi. opriţi copiii de a intră în şcoală.
E

„Art. 154. De acele gazde cari implinesc condiţiile de
igienă;

îngrijire

şi

moralitate

cerute,

se

întocmeşte un

lablou la direcţie:. el va fi la: dispoziţia. părinţilor cari

le-ar cere.
Art. 155. Fiecare gazdă va trebai inspectată - de

di-

rector cel puţin odată pe an. Inspectorii şcolari de orice .
grad, au şi ei dreptul a inspecla gazdele, ori -de câte
-ori vot cr+de de cuviinţă. Profesorii 'diriginţi vor in-.

spectă gazdele şcolarilor din clasele lor respective.
Art. 156. In lipsa părintelui sau a tutorului, orice plân-

“ere a elevului contră gâzdei se adresează directorului.
- Acesta cercetează cazul, ia măsuri de indreptare, în cazuri grave poate schimbă gazda și denunţă lucrurile autorităţilor în drept, “pentru a se dăîn judecată vinovatul.

Art. 157.

Părintele, tutorele sau corespondentul este.

dator a arătă. „direcției

schimbarea de gazdă a copilului.

CAPITOLUL: XIII
- Divectorul.
Art.

170.

Directorul

„tor, să supravegheze,

unei: Şcoale secundare

este

da-

ca şcolarii să nu fie pedepsiţi cu
N

.

56.
pedepse

AI

neprevăzute în regulament,

să nu fie incărcaţi

cu lucrări afară din clasă mai presus de puterile lor.
sau de timpul de care: dispun, sau care n'ar îi de vrefolos vădit.

“un

El privighează - “ca lucrările

date acasă -

_şeolarilor, de către deosebiți profesori, să fie potrivite,
aşă că şcolarii să fie,: pe cât se poate,-de

anului, căutând a

cupaţi: în tot cursul

oo potrivă

stabili

pentru

această o înţelegere între profesori.
Art. 171. Directorul observă. ca să nu se impună şcolarilor cărţi de.studiu în afară de cele aprobate de

minister şi recomandate de profesor în conferinţa clasei.
EL nu va ingădui ca şcolarii să fie obligaţi să şchimbe
cărţile în cursul

mici să li se

anului,

2

rare de caiete, blocuri de desemna, hărţi,
al căror folos nu va fi fost. recunoscut

impună

cumpă-

rechizite, etc.,
de conferinţă.

Pentru economisirea timpului şi a puterilor elevului
-şi pentru ca.aceștia să nu fie siliţi să inveţe după texte
scrise sau copiate gresit, directorul:va ingriji ca lecţiile

să nu se facă după
Art.

179.

manuscript.

Directorul

are datoria de a păstră

ordinea

şi disciplina in şcoală. El observă purtarea şeolarilor în
şcoală şi afară din şcoală, le aplică el însuși pedepsele
ce are. drept, în puterea art. 21 din acest regulament,
iar dacă crede că e necesară aplicarea unei pedepse.
mai mari, convoacă consiliul şcolar. El pronunţă scăderea notei de purtare a şcolarilor, după. modul arătat -

la art. 292 — 2993 dinacest regulament.

|

-

Priveghează ca şcolarii să . fie curaţi şi ingrijiţi,ca
fiecare. să poarte semnul de uniformă prescris de regulament, şi pedepseşte pe cei care nu-l poartă,. îngrijeşte ca porţile şcoalei să fie inchise şi deschise numai
la orele regulamentare ; ca şcolarii să nu fie în grupuri
în jarul şcoalei: și în steadele vecine şi să, facă turbu.

rări.
In timpui claselor,

privighează

clasă şi să nu staţioneze
-

,

prin

ca« , şcolari

să fie in

curji sau coridoare.

sr

_

In

cazuri da

tarburări,

ia

măsuri. imediate

Și ener-.-

“pice pentru restabilirea ordinei.
Art. 181. Directorul este dator a aveă cel “puţin. o.
oră hotărâtă” pe săplămână, pentru aprimi pe: părinţii, .
tutori şi corespondenţii şcolarilor, cari ar avei a-i cere
inforraaţiuni sau a-i prezentă reclamaţii. In cazuri ur-:
gente,

şi pentru

părinţii

cari locuesc

în alt

oraş,

pri-

mirile se vor putea face și în altă zi şi oră. Directorul
le vă da informaţiile cerute, -şi cu acsiaşi ocazie 'le va
dă consilii pentru indreptarea copiilor slabi la: iuvăţătură

sau

Art.

cu

purtarea nesatisfăcătoare.

1858. Directorul va

tru ca biblioteca scoalei
şcolari şi de profesori.

luă: măsurile cuvenite,

pS0-

să poată fi întrebuințată de.
.
Sa

CAPITOLUL XV
Pro fe sorii

dirig

inţi.

“Avt. 194. Pentru fiecâre clasă va [i câte un profesor _
diriginte, care va aveă sub a sa deosebilă
Şi răspundere, ordinea şi disciplina clasei.

- Art. 196. Protesorul. “diriginte,

privighere

la” începutul

anului.

- şcolar, hotărăşte locul pe care fiecare şcolar trebue să-l
-ocupe in bănci. Şcolarii de talie mai mari, vor fi aşezați mai departe de catedră ; + se va face excepţie pen-

tru cei miopi.
Dirigintele

:
are

.
deosebită

însărcinate

de

condiţiile igienice ale clasei, ţinuta elevildr,

a observă

disciplina |

lor, şi în genere de a îngriji de partea- lor educativă.
In această privinţă profesorii diriginţi vor fi auxiliarii
cei

mai

eficaci

ai directorului.

Dirigintele va urmări de aproape pe. fiecare. olev şi$
din constatările proprii, din amănuntele ce i. se vor
da de colegii săi profesori, din ceeace va indică con-

dica clasei, el va alcătui foile

personale

a căror funcţionare îi este special

ale

elevilor,

incredinţată.

„Tot el dictează pedepsele pe temeiul reclamaţiunilor

8.
ce i se fac de: ceilalţi profesori, “în limitele „sate de,
regulamentul de: faţă.

„Dirigintele va

ține

socotsală. de' frecventarea şcolari-

lor: el primeşte cererile de motivare, admite“ sau reş„pinge,. prin rezoluţie pusă pe ele, motivele” invocate,
motivează direct absenţele. şi însemnează în catalogul
„bimestrial' de frecventare, numărul absenţelor. motivate
şi al. „celor nemoltivate.. In caz de absetiţă indelungată

a dirisintelui, . motivarea absenţelor, se, face de
_
_
rector.

di-

„Pentru. reaua fr&cuentare dirigintele „va ţine. în special. in curent familia 'efevului şi va căută 'ca aceasta

'să ia toate: măsurile de indreptațe.

|

|

Dirigintele judecă, şi rezolvă neinţelegerile dintre ŞCo=
lari, apreciază, şi, la nevoe, supune directorului recla-.

maţiile pătinților, tutorilor, corespondenţilor

sau par-

“ticularilor cari privesc pe şcolarii din' clasa lui.
EI. ţine corespondenţă cu părinţii, tutorii sau cores-

-pondenţii. scolarilor, cu privire la purtarea.şi la activitatea acestora.
....
„

Dirigintele urmăreşte- în special pe “elevii. dispensaţi
de taxă; pe “foştii „corigenţi. şi pe.. acei ai căror li sau.
acordat o întreită repetare ; €l ţine în. curent conferința:
_himestrială a clasei cu constatările sale.
Dirigintele. va aveă,: cel puţin odată pe lană,. convor__bire eu elevii din clasa sa, pentru dictarea și controlarea pedespelor, facerea admoniţianilor, “darea pove-

ților şşi laudelor.”

Se

EL“va aveă, 'cel pățin odată pe bimestru, conferinţă!
cu profesorii . clasei, cu privire la măsurile de disci- -

plină, precum; şi la tot ce priveşte, Dunul mers al €la“sei ; în fiecare bimestru, una din. aceste: conferinte - va.
fi insărcinătă să se. Ocupe” cu situaţia “bimestriâlă' a elevilor. Aseihenea: va, „aveă, cel Bulin, două conterințesă
e
pe lună cua părinții, a
ta

- si i

“CAPITOLUL XVI.
Con

Art, 197.

s lin: şeo lar.

Profesorii diriginţi formează sub. preşedin-

ţia. directorului, consiliul şcolar.. în lipsa directorului.
preşedinţia 0. vă aveă cel. „mai in vârstă “dintre dirizginţi.

'

Art. 202. Votiirile coasilicilui scolăr nau putere, de.
cât-dacă sunt luate cu majoritatea membrilor prezenţi.
In caz de paritate, votul presedintelui vva aveiă prepon--

derenţă.
“Art. 203.

Dirigintele

care” nu primeşte

părerea 'ma-..

jorităţii, va face, chiar în şedinlă, „opinie separală, mn0- N

tivată.

| -

a

i

E

ni

CABISOLUL XVI
: Conferinţa

profesorilor

școalei

“Art. 204. “Toţi, profesorii şi mueştrii. şcoalei fntraniţi»
sub preşedinţia directorului, formează conferinţa şcoalei. |

Conferinţa. şeoalei se poate împărţi pe. secţiunii, care
"să formeze confeririţe de clase.
Un profesor sau maestru face “parte din secţitinile i
tuturor claselor” în cari dă lecţii.
"Art. 205: Conferinţa Scoalei se convoacă de director,
"conterinţa. clasei, de diriginte, sau director. Ea nu. se.
poate ţineă nici odată şi sub nici-un: motiv în timpul
orelor” de clase. La datele : fixate” în regulăment, atât.
conferinţa scoalei cât şi conferințele de clase sunt "da-toare să se întrunească delă 'sine.
Art. '206. Conferinţa şcoalei din ziua de 4 Septembre,
va tace” programul . examenelor 'de corigență,: de dite--

“renţă -şi celor integrale;- va acordă -dispensele de taxă;
vă prezentă direcţiunii,. în: “scris, dezideratele cu privire:
la orar. şi va alege comisiunsa jentru alcătuirea lui ; va:

fixă lista cărţilor recomandate, avându-se in vedere câ.
să nu se oblige şcolarii a cumpără mai multe manuale:

60
«pentru aceeaș materie ; pentru cursul inferior să nu se

în limbi străini ; în ceiace priveşte :
“clasă, să aleagă ediţiile cele mai
iettine; în nici un caz să nu treacă
sunt de absolută nevoe.
ă
aprobat
manual
vreun
fi
va
materie
“Dacă, pentru. o

- “recomande: manuale"
-pe autorii de cetit în
bune, dar şi: "cele mai
„pe listă cărţi cari nu

.

'de' minister, pentru acea materie nu se va putea trece
“în listă decât unul din manualele aprobate.
“In nici un caz nu se va permite ca vreun prolesor
"să-şi

facă cursul

de

pe text manuseris.

"Lista fixată de conferinţă se- comunică de directoi ministerului, cu observaţiunile sale, dacă are vreuna
a
.
a
de făcat.
. Dacă vreuna din dispoziţiile acestui articol nu a fost
observată de conferinţă, când a alcătuit lista, ministerul
va întoarce lista directorului, pentru a face să i se
. „aducă indreptarea „cuvenită ; şi dacă nu: capătă salisfacțiunea cuvenită, aduce el insuşi modificarea necesară.
|
Inainte de 9 Septembre. lista trebue să fie definitivă.
“ Odată ce lista a rămas definitivă prin aprobarea ministerului, directorul o va ufişă pentru cunoştinţa” per-

|

:soanelor interesate.
|

Lista cărţilor fiind odată fixată cu modul acesta, uici

„0. schimbare nu i se mai poate aduce în cursul anului
“Şcolar. .
.

- Este oprit cu totul profesorilor şi maeştrilor să oblige

pe şcolar de a mai cumpără şi alte cărţi,
curi de desen,

ițate in

caiete,

blo-

hărţi, rechizite, etc., cari nu vor fi anuu-

conferinţa

şcoalei, în

şedinţa sa -dela 1 Sep-

|

tembre.

„Art. 211. Voturile conterinţei şcoalei sau ale conte:
“inţelor de clasă nu sunt valabile decât cu'majorita
membrilor

-

prezenţi: 'In caz ds paritate, votul preşedin-

„telui: va aveă

preponderență.

6

|

- CAPITOLUL XIX:
o

- Profesorii

|

Si

Art. 21 7. Chemarea. profesorului: este. de a face, din:
„copiii cari îi sunt încredintaţi, Qameni instruiți, cu pur-tări bune în familie şi în societate, cu sentimente aleseşi buni cetăţeni din toate punctele de vedere.
_
protesorui
-instrucţiunea,
priveşte
ce
In
„Art. 218.
este dator a.aplică programa în întregimea ei şi în spi-ritul ei... Nu-i este îngăduit să suprime din: cursul său
părți din materii pe care programa le: prevede. Nu-i:
este îngăduit nici să facă părţi pe care programa nu le
"prevede.. Programa fiind alcătuită in. vederea timpului
de care dispune fiecare profesor şi a puierii “de lucru.
şi de pricepere a şcolarilor, adausele : de materii nu

pot aveă alt rezultat, decât imposibilitatea de a se sfirşi:
materia: cerută de programă, ori nevoia de a se încărcă.
„Şcolarii cu o muncă mai presus de puterile lor'şi vătămătoare -sănătăţii lor şi temeiniciei studiilor.
Art, 994. Datoriile profesorului în ce priveşte . edu-.
caţiunea ce trebue să o deă şcolarilor, sunt de o însemnătate tot aşă. de. mare ca şi acele cae privesc instrucțiunea lor.
Profesorul nu trebue să piardă din vedere nici oclipă că educaţiunea copilului trebue urmărită mai cu
seamă pentru formarea: unui om folositor | lui şi socie-

tăţii şi unui bun cetăţean.
De aceea, el.nu va lăsă să treacă nici un prilej, va.
_ întrebuinţă toate mijloacele pentru a îndreptă defectele
morale ale copiilor, pentru a le înălţă
: sufletul, a le.

sădi principii sănătoase de purtare. şi a le insuflă sentimente bune şi alese. :
Pentru: aceasta, exemplul

profesorilor iînsuși este cel

mai. bun, mijloc de educaţiune. *..
Art.: 225. Cea dintâiu datorie a şeoalei este de a.
formă buni cetăţeni, însulleţiţi de cea mai neţărmurită. .
iubire pentru ţară, de respect pentru. legile şi institu--

62

iunile ei, de iubire ŞI. încredere către concetăţenii lor.
De aceea, datoria: profesorului! 'este' dea căută prin

“toate. mijloacele şi în orice ocaziune, să desvolte şi să
întărească iubirea. şcolarilor.pentru ţară. şi neamul lor,
precum şi simţul. supunerii şi respectul către legile,
“ instituţiile şi: autorităţile țării. Profesorul este dator:să.

«se ferească,

cu cea mai mare

.

îngrijire,. de a provocă...

“ara. sau. dispreţul'. copiilor pentru oricine-ar. fi şi'să
“caute a întări într'inşii mândria- naţională, - increderea .
în țară Şi -in conducătorii ei, simţul. de datorie, Simţul.

-de devotament pentru. binele public.
Aceste sunt sentimentele

cari:
<
trebue

cultivate: în ti-

-merime. |
Art. 228 Profesorul. este. dator să; aibă faţă de şco:
“ari purtare blândă, să nu:se serve .niciodată de cu-

|

vinte şi aluziuni jignitoare, să .se abţină dela orice fel
“de violenţă. Este -cu totul oprit de. a uză. de > pedepse
corporale.
"Cu toate acestea, profesorul este. dator. să-şi i menţină
autoritatea față de şcolari, prin purtare liniştită, fermă

=ŞI dreaptă. i
» Arb.. 299. Profesorul
rilor n chipul cel: mai
pună fiecărui

şcolar

este dator să. deâ note. şcola-nepărtinitor. EL este dator. să.

un:

număr

destul

de

mare

de in- .

trebări, pentru a da. notele în deplină cunoştinţă. „Art.: 230. Profesorii sunt datori. să privegheze pur-.
tarea şcolarilor,. atât în şcoală cât şi afară din şcoală.

„Ei lepot. aplică . pedepse,

conform

articolului 299 din

regulament;
|
,
Art. 283. Membrii corpului. didactic “secundar. nu
“potli asociaţi, directori, profesori sau repetituri:în in-.

-stitute private,
Şcoala

unde se

află şcolari cari frecventează.

în: care: ei funcţionează,. şi. nici lecţiuni private

“sau repeliţiuni de nici.“un, fel. nu -pot: dă. la, asemenea
=Şcolari, drd, :234.. Profesorii şi Maeştrii-

secundari - sunt ,da-

.

63.

tori să-şi aibă: locuinţa în oraşul „unde se află şcoala
sau scolile” în care proiescază. -

„_“

Nimeni

nu poate avea vre-o

ocupaţiune cu caracter

» permanent, fie” publică, fie privată, în alt. oraş de cât
acela unde să află şcoala sau şcolile în care “prolesează,

| În- afară de cazurile îngăduite de legea: de 1! Iunie 1903.

CAPITOLUL

SI

3

Să Șeolarii. ES
„tăt

At, 259. Şcolarii sunt supuşi disciplinei scolare, aîn şcoală cât, şi în afară din. Şcoală, da tot, timpul

căt îi aparţin.

“Orice abatere dela disciplina şcolară, “atat în, şcoală.
„cât şi în afară, se pedepseşte 'contorm acestui regulament. |
.

sau tutorii şcolarului, nu 1o-

sus,

căruia se

va adresă toată corespondenja privițoare

pe şcolar.
Art. 261. Scolari sunt “datori respect, “bună cuviinţă.
şi âscultare directorului, profesorilor, masştrilor Şi tu-,
turor superiorilor lor, atât în şcoală cât Şi in afară. din:
școală.
Oricând un scolar întâlneşte pe oricare din: profesori

“sau maeştrii - ŞCO alei, este dațor,să-i salute.

Orice „semne de. nesupunere

..-

-».

sau necuviință, . către -:

- oricare protesor sau maestru, în şcoală. sau. “în afară
din şcoală, se va pedepsi cu severitate.
„Pedeapsa o va: puteă pronunță chiar. profesorul sau.
maestrul faţă de care s'a comis nesupunerea sau necuvi- .
a

iinţa, comunicând-o, când va. fi necesar; dirigintelui sau

-

directorului, pentru a 0 pune. în aplicare. .
Art. "962. Faţă de camarazii lor din orice clasă, şŞCOlarii trebue să aibă o purtare blândă, şi cuviincioasă,
cum

șe. cuvine să fie, fraţii.

9

Art, 260. Dacă, părinţii

- cuesc în oraşul: unde este şcoala, şcolarul va trebui să
aibă în oraş un. corespondent conform art. 22 de. mai

..

Ei trebue să se ajute: unul pe altul: în toate, împrejurările, să se : iubească, să nu aibe certe, să nu să
1
E
părăsească.
Sunt oprite cu severitate cuvintele triviale, necuviocările, vatjocarile, Lovirile:
incioase sau ofensătoare,

2

și violențele de orice fel.
„“ "Art. 263.
“Cu. răutate

Este cu
a ocări

totul

sau:a

oprit. şcolarilor a se purlă
maltrată

pe

oricine,

oameni

*
sau dnimale, fie în coprinsul şcoalei, -fie' aiurea.
„Art. 264. Se vor pedepsi cu îndoită severitate toate.
abaterile cari au de -bază minciuna; frauda sau incer-.
„carea de a “înşelă, “sub 'orice formă a fi. Falşitatea --Caracterului, fiind un defect şi vâătămător şi ruşinos, nu
se va: eraţă nici un mijloc pentru a se stâvpi din sufletul şcolarilor. '
Art. 265. In afară de şcoală, şcolari sunt datori să
aibă purtare înţeleaptă şi cuviincioasă, ca „să nu-şi a-tragă supărarea. ori “disprețul oamenilor.
Art. 266. Şcolarii interni în internatele Statului, atât.
bursierii, cât- şi solvenjţii, sunt datori să se supună re-:

gulelor stabilite de ordinea interioară a institulului,
Art. 267. Şcolarii sunt datori să urmeze regulat toate
lecţiile şi lucrărite: clasei lor, nu li este permis a'se
sristrage: dela nici .una, nici in total, nici în parte: ei
sunt datori
tru toate.

„At.

să dea

aceiaşi. sârguință

şi atenţiune

208. Seolarii sunt datori să vină la

pen-

clasă

îna-

inte de! inchiderea uşilor, care se face la orele: prevă__zute de art.'44 de mai sus. Ei trebue -să fie spălaţi,
„pieptănaţi, cu hainele curate şi in ordine, să aibă toate.
rechizitele necesare şi să: „aibă preparate lecţianile şi.
Incrările

scrise

ale zilei...

e

In timpul dela sosirea “lor până

şcolarii nu trebue să strige,

să

la îhceperea

clasei;

alerge prin „eoridoare'
.

şi prin: clase, să facă stricăciuni.
|
Dacă sosesc. după închiderea uşilor, ei sunt primiţi
-"în curtea şcoalei în timpul primei ore şi vor avea ab-

6a.

" senţă: nemotivată pentru ora aceeă : vor fi primiţi însă
in clase la orele

următoare.

In timpul primei ore cât

sunt primiţi în curtea şcoalei,
nu le este îngăduit a se
“ jucă sau alergă la uşile claselor sau pe stradele vacine,
nici a petrece timpul. prin grădinele publice sau pe
strade.
|
_ Art. 209. Odată; intraţi în clasă, şcolarii sunt datori
să steă liniştiţi, fiecare la locul lui, cu „atenţiune la explicări şi întrebări.

Sunt oprite în clase
de obiectul lecţiunii,

Ant. 270.

convorbirile,
purtarea

ocupațiile

turbulentă

străine

de orice fel.

După intrarea în clase, nu mai este îngă-

duit eşirea inainte de. terminarea orei de lecţie, decât
cu-permisiunea profesorului şi nu pentru mai mult de

„cât 5 minute. Această permisiune nu se va acorda celui care se va vedea că o cere în mod
conlra se va pedepsi

de dânsa.
Art. 27|.

sistematic; din

acela care va incercă să abuzeză

.
Şcolarul, care, după facerea apelului nomi-

„nai, va plecă pe ascuns din clasă sau din şcoală, inainte
de terminarea lecţiunilor, se va pedepsi socotinduise,

“ orele lipsite drept absențe

nemotivate, fără că aceasta

să-l scâtească de pedepse mai grave,
după aprecierea directorului.
_

cari se vor aplică
.

Art. 272. Şcolarii sunt datori să-şi. păstreze curate
şi în bună stare cărţile, caietele şi rechiziteje lor ; le
este cu totul oprit de a introduce în şcoală cărţi stăine
de materiile de' învățământ, precum şi ziare de orice

natură.
n

Art, 273.

Şi

e
Scolarii sunt datori să fie imbrăcaţi. simplu

curat.

Toţi vor fi datori să poarte uniformă, fără excepţie,
şi în tot locul. Fiecare

şcolar,

în

şcolile de: băeţi, va

“purtă cusut pe guler un număr de ordine pe care- 1 va
păstră tot timpul cât se va află în acea şcoală. Abaterile se vor pedepsi 'Unilormă nu este obligatorie în
Îi

3

C6

clasa I pentru primul bimestru,
tru. ultimul,

nici în clasa VIII pen- *

bimestru.

Art. 274. Şcolarii a căror “purtare - ar fi o cauză. de
scandal sau de perversiune pentru colegii lor, vor fi
eliminati, După gravitatea cazului, pedeapsa va putea
merge până la eliminarea definitivă din şcoală.
Art. 9275. Şcolarii, bolnavi de poale molipsitoare nu
vor fi primiţi la lecţiuni până la. vindecare.

Art. 276. Este oprit şcolarilor a sgâriă, tăiă sau strică
în. orice mod pereţii, geamurile” şi. mobilierul şcoalei.
Cei vinovaţi se vor obligă a plăti stricăciunea şi vor fi

pedepsiţi.

Dacă vinovatul nu se va cunoaşte, clasa în-

treagă va răspunde de stricăciunile făcute într'insa.
Dirigintele va face inspecţiune cât de. deasă, pentru
a reprima la timp greşelile făcute de felul acesta.

At. 278. Sunt opriţi școlarii de a face, atât intre ei,
cât şi cu străinii, schimbări, vânzări sau cumpărări de
cărţi sau orice alte. obiecte ale lor, fără voia părinţilor.
„La din contra, vor fi pedepsiţi, iar obiectele se vor
confiscă. :
Amt. 279. Fumatul este cu desăvârşire oprit, atât: în
şcoală cât şi afară din şcoală; el se va pedepsi cu asprime, ca o dovadă de grava lipsă de disciplină.

Art. 280. Şcolarii nu vor puteă petrece în şcoâlă tim-

pu: dintre clasele de dimineaţă -şi cele după amiază,
“fără o învoire specială a directorului. Această invoire
nu se va acordă de 'cât şcolarilor a căror locuinţă este
mult depărtată de şcoală, sau cari ar avea alte molive
ce le-ar împiedica trecventarea şi numai după apre=
cierea directorului.

Şcolarii cari vor fi căpătat această învoire,. vor trebui
să

aibă

purtarea

liniştită tot

timpul

cât

il petrec în

şcoală şi să nu deterioreze localul sau mobilierul şcoalei. La din contră, permisiunea se va retrage indată şi
li se .vor aplică articolele din 'acest regulament care
pedepsesc purtarea turbulentă şi stricăciunile.

Art. 981. După

terminarea lecţiunilor,

şcolarii

sunt

MI

datori

să. părăsească şcoala în ordine, să meargăpe

străzi liniştiţi, să nu fie sgomotoşi, să nu fie brutali sau

necuviincioşi către nimeni.

:

|

„Art. 282. Nu este îngăduit şcolarilor. să viziteze balurile publice, cafenelele, casinele, tavernele, grădinile
cu spectacole şi alte asemenea stabilimente, să participe
la întruniri publice, nici chiar cu părinţii lor. Locurile
de preumblare, teatreleşi grădinele publice le vor puteă

vizita, numai însoţiţi de părinţi, rude sau corespondenţii
lor. Cu toate acestea, directorii vor puteă opri frecventarea unor anumite

localuri

sau spectacole,

le-ar socoti vătămătoare. pentru

morala

pe cari

sau disciplina

şcolarilor.

Art. 283. Sunt cu totul oprite pentru şcolari jocurile:
de biliard, de cărţi şi orice joc de noroc, în orice loc,
fie între dinşii,. fie cu persoane

străine.

Art. 284. Este cu totul oprit şeolarilor de-a formă
între ei orice fel de asociaţiuni, sau de a luă parte la

cele întemeiate de alţii. Nu le este învoit să publice
articole”în foile publice, fie politice, fie de orice altă
natură, afarăde cele curat ştiinţifice sau pedagogice.

Se vor putea insă înfiinţă societăţi de lectură, puse
sub conducerea şi privigherea câte unui profesor; pentru aceasta va fi necesară aprobarea directorului, care
o va retrage, îndată ce s'ar vedeă că funcţionarea so-

cietăţei ar aduce ori cât-de mică atingere
tului sau

bunei

ordine

regulamen- |

a şcoalei.

.

Nici o manifestare a societăţei in afară de Şcoală nu
este permisă.
Art. 285. Se vor pedepsi cu îndoită severitate gre| “ şelile săvârşite, cu vădită precugetare; cele repetate: şi
mai ales cele comise prin înțelegere între mai mulţi.

„Art.

292. Orice abatere dela datoriile

"_rului se pedepseşte, după

“toarele
A

pedepse:

impuse şcola-

gravitate, cu una din

urmă-

..

a/ Inscrierea în condica clasei ;

UV] Admonestarea
de către profesor în particular;

- 08
c] Admoneslarea- de către piolesor

în clasă;

'-d/ AGmonestarea

de diriginte în particular;

e) Admonestarea

de către diriginte în clasă;

[] Admonestarea
ților ;

.

de diriginte în clasă în fata “părinSi

9] Admonestarea de director în faţa şcolii ;

'B. a) Oprirea în clasă, una sau ? ore, pentru facerea
unei

lucrări;

b] Oprirea. în clasă, 2 până la 5 zile consecutive, câte
o oră:sau

cel. mult

2 ore

pe

zi, „Pentru

facerea

lucrări ;

.

unei

C.a/ Eliminarea pe 'cel mult o săptămână, o singură
dată în cursul unui an;
y
b] Eliminarea din şcoală până la sfârşitul anului, cu

dreptul

de a se inscrie

în altă şcoală publică;

"c] Eliminarea din şcoală până la sfârşitul anului, fără
drept de a se inscrie în acel an şcolar în altă şcoală

publică, dar cu dreptul de a se prezentă, la sfârşitul
“anului şcolar, ca elev preparat în .particular.
d) Eliminarea. din şcoală - până la sfârşitul anului, fără.
- drept de a se, înscrie în altă şcoală publică, dar cu
dreptul de. a se prezentă in Septemvrie la examen in-

tegral la Stat;
€) Eliminarea din: şcoală până la: sfârşitul anului, fără |

drept ds a se înscrie

în

altă

şcoală” publică,

dar

cu

„dreptul de ase. prezentă ! în Septemirie. ca preparat in
particular ;

F) Eliminarea din şcoală până Ja sfârşitul anului, fără

drept a se înscrie în altă şcoală publică,
tul de a repetă clasa în aceiaşi şcoală;

dar cu drep-.

9) Eliminarea din şcoală până la sfârşitul anului, fără

drept de a se înscrie în altă şcoală publică;

“

h) Eliminarea. definitivă din toate şcolile Statului:

„Fiecare pedeapsă

din cele

dela

litera A, B. precum

şi prima dela litera C, atrage după „sine o scădere. a
notei dela conduită. Această scădere trebue pronunțată

-de către conferinţa

bimestrială a clâsei,
A

pe temeiul ra-

|

co

portului scris al dirigintelui, care, pe de o parte'va aveă
-

'în vedere greşelile elevului, aşa cum reiese ele din jurnalul de clasă, iar pe de altă parte va urmări efectele
ce pedeapsa -a avut asupra elevului. .

pronunţă

Fiecare pedeapsă se poate
executarea până la o nouă
„şala este in nepotrivire cu

amânându- -i-se

vină a şcolarului, dacă grefirea şi purtarea de până

atunci a şcolarului. Cu amânarea pedepsei

"şi scăderea

notei la conduită.

La o nouă

se

amână

greşală,

pe-

deapsa cuvenită creşte cu- pedeapsa “trecută şi, prin
|
"urmare, şi scăderea notei la conduită.
In darea pedepselor,

afară de cazurile excepţional de

grave, nici una din pedepsele de sub literele B şi C:
- nu se vor putea pronunţă, până nu se va face apel la unele din cele inşirate sub litera A.
La darea pedepsei, se va ţine seamă de gravitatea greşelei, de vârsta elevului, de clasa în care este, de

trecerea de care se bucură în clasă, de purtarea lui de
ce a dat de

urma pedepselor trecute.
Art. 298: Inscrierea în condica

indreptare,

pe

clasei se pronunţă

„de către profesor.: Opririle în clasă se pronnnță de către diriginte şi director. Directorul poate pronunţă şi

- eliminarea însă cel -mult pe o săptămână şi.o singură
dată în cursul unui an pentru un elev. Elimibările până
la sfârşitul anului, de sub litera C, însemnate cu b

până la e inclusiv, se pronunţă de conferinţa clasei,
“cea dela litera f de consiliul şcolar, iar pedepsele dela.
g. şi h se propun de consiliul şcolar şi se pronunţă de
minister.

Art. 298 bis. Eliminările până la sfârşitul anului au
drept. de recurs la minister. Pedepsele se vor consemnă
- în certilicate, cu restricţia dela. art. 66, alin. Il, adecă
„când e vorba. de greşeli întâmplătoare, „de care elevii
„pot fi absolviţi, dacă dau dovezi de serioasă îndreptare.

:

până atunci şi de semnele

Gun.

GHIBĂNESCU

|

Profesor
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ŞCOLILE NORMALE PRIMARE
„(din înitiatiră

O

particulara)

pagină din istoria învățământului

pedagogic din România.

INTRODUCERE
Indemnul spre organizarea învățământului pedagogic la noi în
tară, depăşeşte prevederile legii Instrucțiunii . Publice din 1864,
care prin articolul 344 dispune următoarele:
«In oraşele unde vor fi mai multe şcoale primare urbane, consiliul permanent

va, determina

şcoală. primară

normală».

una

d'intrânsele,

care va serui de

“In mintea legiutorului dela 1864 nu era clară ideia organizării şcoalelor normale primare, căci prin art. 343 se dispunea
că: „Nu se vor putea primi învăţători în sate, decât cei care
vor justifica ci au trecut cursurile prevăzute prin art. 32%.
Iar prin art 32 se prevedeau următoarele materii obligatorii

în cursul primar : „Cetirea, scrierea. catehismul, noțiuni de higienă,
de gramalică, de geografie, de istoria zării, de dreptul administrativ
alțării, cele patru lucrări de aritmetică, sistema legali a măsurilor
o
şi a greutăților“.
Deci, pentre a fi numit învăţător se cerea cunoştinţa a + clase
primare: Iar în caz dacă una din şcolile primare urbane din oraşele cu mai multe şcoli primare, se clasă de şcoală primară
normală,

art. 345

din legea

dela

1861

mai

cerea:

-

„In acest caz consiliul permanent va elabora o programă specială, care va cuprinde şi noțiuni de agricultură și de arta veterinară“.
|
Pe cât ştim această prevedere a legii (art. 345) nu s'a realizat
niciodată, ca iniţiativă a consiliului permanent, căci nu găsim
nicăirea, elaborat un program special pentru vre-o şcoală primară
normală de băeţi, care se cuprindă nofinni de agricultură şi de

arlă veterinară.

.

—

4

Se nesocotea în primul loc educaţia pedagogică a viitorilor can-

didaţi de învăţători, căci

învățământul Pedagogiei
nu-l cerea, cuiva,

nu se prevedea

nicăiri

ca obligatoriu

şi Didacticei şi nici art, 32 nici art. 345
|

„In mintea, legiuitorului dela 1864, învăţământul pedagogiei
şi
didacticei eru rezervat să se predea în conferințele bianuale
, organizate prin art. 849 din lege:
|
„De două ori pe an, şi anume la începutul lui Iunieşi la
începutul lui Septembrie, subrevizorul va aduna în conferi
nţă la o
şcoală comunală cea -mai centrală, pe toţi învătăţorii sătești
din
circumscripţia sa.
N
o
„Aceste conferinţe vor ţinea cel piiţin câte 3 săptămăni€.
„Subretizorul va, ținea încă un mic curs de Pedagogie şi
didaclică“,
Iată pe saina cui se lăsa învăţământul pedagogiei," după
li-

tera legii din 1864!

or

ŞI din cine se recrutau subrevizorii? Art, 353 ne zice: „Nu
se vor putea numi subrevizori decât cei ce vor justifica că posed

„cunoştințele claselor primaret.
Cum dar în şcoalele primare nu se învăţa pedagogia nici
didaclica, subrevizorul nu putea să, predea. ceia ce nu ştia;
și dar
prevederea, legii a rămas literă moartă.
Legea din 1864, nu prevedea, nici cât de fapt se preda
la

şcoala preparandială din laşi, (azi Şcoala Normală „Vasile
Lupu“)

care pe la 1864, avea acest program : „Religia, Gramatica
română
cu metoda ei, Aritmetica cu metoda ei, Fizica cu melodn
ei, Cos-

mografia cu metoda ci, Agronoimia, Pedagogia cu aplicațiuni
în

clase, Caligrafia, desemnul, muzica vocală 'şi gimnastica“.
(Colecţia de legi de C. Lascar şi [. Bibiri, 1899).
Iar în şcoalele centrale de fete din Bucureşti şi Craiova
,
pe care legea din 1864 le găsește fiinţând cu organismul
lor şi
programele lor se prevedeau tot pe anul 1864 următoărele
pentru
clasa V complimentară :
„In clasa V elevele şi mai ales cele destinate a deveni institutrice vor asculta un curs de Pedagogie cu toate ausilia
rele ne-

cesare“.

De ce legea delu 1864 părăsia în mod aşa de
rea, pedagogică a învăţătorilor ?

vădit pregăti-

» Răspunsul îl găsim în ant/froectul de lege al învățământu-

lui preparat în 1863 de o comisie compusi
rescu, Gh. Costaforu, Creţescu şi Bozianu.

din d-nii: V. Boe-

.

—
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Antreproectul e lucrat de V. Boerescu și este precedat de
"o lungă, expunere de motive, în care se ating toate chestiile de
învățământ.

Vorbind

de

recrutarea

învățăturilor,

YV. Boerescu

zice că şcoalele normale sunt de prisos „căci arta de a instrui
pe aiţii nu se învaţă ca o meserie“ (pag. XII). Şi de şi în anteproect se organizau un fel de şcoli zormale comunale, câte una
în fiecare ocol de eparhie episcopală cu curs de 3 ani, în care
să se primească numai fii de săteni şi de meseriaşi, având şi o
grădină pentru experienţe practice, cu credinţă că znai săteanul este cel mai bun învăţător pentru sătean, totuşi legiuitorul
din 1864, ministrul N. Creţulescu, n'a ţinut samă de aceste deziderate şi a lăsat pregătirea pedagogică a învățătorului pe seama,
experienţii lui proprii şi pe sama îndrumărilor lipsite de orientare ale subrevizorilor tot uşa de slab pregătiţi ca, şi învățătorii,
Ministrul din 1864, N. Creţulescu, n'a ţinut samă nici de
alte anteproecte şi rapoarte ca cel din 1859, elaborat de eforia,
şcoalelor şi inaintat domnului cu proectul de budget. pe 1860. In
acel raport se spuneau următoarele pentru pregătirea pedagogică a învățători?or :
„Spre a da învăţăturii primare toată desvoltarea şi perfecțiunea, eforia a crezut de neapărată necesitate de a înfiinţa
şcoale normale pentru prepararea şi formarea, de institutori buni
pentru şcoalele primare. Spre acest scop sau instituit 4 şcoale
normale, care după ideia dată de Ministru al Cultelor şi Instrucţianii, Publice, se vor aşeza pe la, locurile pe unde.se află
seminarii de clerici, ca să poată şi aceştia lua parte la învățăturile ce se vor propune înr'Ansele; prin urmare una din aceste
şcoale va fi in Capitala, ţării, a doua la Râmnicul-Vâicii, a treia
la Curtea-de-Argeş şi a patra la Buzeu. (Dos. Min. de Culte
No. 11 pe 1860).
Dar cea mai mare nesocotire a legiuitorului din 1864 a fost
că n'a pus în lege singura şcoală normală, care exista pe atunci
în țară, şcoala preparandială din Iași, organizată încă din 1855,
cu profesori de pedagogie ca Anton Velini, Titu Maiorescu, cu

un curs

de 2 ani

şi care putea

sluji

de

model

legiuitorului

din 1864,
Pu

Legea din 1864 urma să se pus în aplicare cu începutul anu:

lui şcolar 1865 (art 418 şi cel din urmă).

In vederea aplicării legii, consiliul permanent de instrucţiune,
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țată încă din 1828 putuse satisface nevoile învăţământului primar —mai ales urban—că nu se observă o contra mişcare de cât
în câteva, oraşe, ca Iași, Bârlad, Focşani, Piatră, păstrându-şi
la Iaşi, caracterul filantropic, la Bârlad pe cel cultural, pe
când în Piatra şi Focşani dânsele a fost de scurță durată:
„Sunt momente, zice C.. Esarcu în discursul său inaugural
la 8 Noembrie 1866, când .idei vagi plutesc pe deasupra societăţilor, precum ceața deasupra pământului. Cât timp vântul îm- .
pinge această ceaţă pe .şesul câmpiilor, nu e decât abur. fără
formă. Intâlnească o colină ; colina atrage aburul, îl condensează
şi-l face nour, şi apa care se revarsă din el formează în vale
ploaea, care străbate câmpia sau socie/alea şi care se numeşte
Danubiul sas o mare iustituţiune“.
Prima, sorginte a marii noastre instituţiuni sunt acele idei
vagi, care se preumblă pe deasupra societăţii. Acei ce le-au dat
o formă pipăită acestor idei vagi sunt ca colinele ce au condensat elementele răspândite în atmosfera socială în care trăesc.
Supt, o asemenea atmosferă prielnică organizării şi desvoltării învăţământului pedagogic, fireşte că și miniștrii de pe vremuri au găsit îmboldul activării deschiderii şcoalei normale în
Bucureşti,
a
Și în adevăr în 1867 Oct, 17, fiind ministru D. Gusti, găsim
că se înaintează sub No.J0978, următorul referat la Domn pentru deschiderea primei şcoale Normale, în care cetim:

«Nu vom avea, şcoli bune sătești de

cât cu condiţia de a

avea mai întâiu învățători capabili şi la înălțimea chemării lor
Convins de acest adevăr și în vedere avdud că institutul Vasile
Lupu din Iaşi nu poate da de cât un număr cu totul restrâns

de învățători rurali. Măria

ta, doreşti

ca cu

o zi

mai

inainte

să se organizeze în Bucureşti o şcoală preparatoare, în care să
se admită un număr de candidaţi de învăţători, luați din fiecare.
judeţ care să faciliteze apoi neintârziata realizare a acelor vii
dorinţi a Măriei tale: «înmulţirea şi îmbunătăţire școalelor săteşti, care să dea lumină, iubirea de patrie și cunoştinţa datoXiilor în cele mai departate colțuri ale țării,
„Pentru pregătirea lucrurilor necesare la imediata organizare
:A şcoalei, şi pentru care Măria Ta 'în dorinţa realizărei ei neîn“târziate, ai proms! chiar însemnate ajutoare din caseta, privată *
a Măriei Tale, subsemnatul viu cu ce! mai profund respect a
“Supunela aprobarea şi subsemnarea, Măriei Tale alăturatul proiect
de decret pentru. chemarea unei comisiuni compusă supt preșe'denţia subsemnatului din d-nii d-ri Davila, C. Exarcu, licențiatul
“Gr. Ştefănescu, Aug. 'Treb. Laurian, decanul Facultăței de litere
Si V, A. Ureche.

—
Tânărul: Domn
lună,
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aprobă acest decret cu

No. 1510. Peste o

in ziua de 24 Noembrie, Mercuri, se deschidea cu deosebită

solemnitate cursurile şcoalei Normale din Bucureşti, numită de
atunci CarolI, în casele Cornescu, cum ne spune pe scurt referatul Ministrului de culte D. Gusti din 23 Noembrie 1867 supt
No. 12830, cătră Măria Sa Domnul «şi astfel astăzi 22 Noembrie, Mercuri, institutul pedagogic sau inaugurat şi sfinţit, are
peste 70 de elevi şi în curând
mulţemită și mijloacelor ce a acordat generositatea Majestăţei Voastre, va fi în complectul ei de
150 candidaţi.
Şcoala s'a, deschis cu aceşti profesori, admişi de Domn prin
decretul din 23 Noembrie 1867 supt No. 1737.

1. Massim.

.

|

I. Beiu, pentru clasele de aplicaţie şi pretect de studii.

I. Cartu,

pentru

Muzica

vocala,

Dr. Negură pentru Higienă.
|
1. Ionescu (dela Brad), pentru Agronomie.
C. Esarcu pentru Şt. Naturale.
Iosif Naniescu arhimandrit pentru Religie.
Popovici pentru Istorie şi Geografie.
Eustațiu pentru Matemateci.
C, Stăncescu pentru Desen.

R. Ştefănescu pentru . Caligrafie, -

" Moceanu

pentru

gimnastică,

*
*

*

Am stăruit asupra acestor lucruri, pentru că începutul școlilor normale, azi în neființă, ce voiu avea de studiat, se leagă
cu mişcarea începută la Bucureşti.
Societatea, pentru învăţătura poporului Român din Capitală a
găsit răsunet pentru înfiinţarea de şcoli normale în următoarele

oraşe:

Ploeşti, (1868) Focşani (1870) Birlad, (1870) iar la /aşi,

unde exista deja şcoala preparandială Vasile Lupu, societatea s'a
oprit în a da ajutoare de haine şi cărţi copiilor saraci din şcolile
statului.
Comunele şi judeţele n'au rimas indiferente la această mişcare culturală, ci au ajutat cu sume însemnate iniţiativa societăţii, sau pe unde nu s'au putut înjoheba asemenea societăţi,

ele au luat iniţiativa, înfiinţării unor asemene şcoli.

—
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Următoarele judeţe au înfiinţat; şcoli normale:
Romanați 1868 ; Dolj. 1870; Gorj 1872; 'Teleorman
Mehedinţi 1577.

1874;

Școala Centrală din Bolgrad.
(1858— 1878)
Inainte de a intra în tratarea
propriu

zise, e bine

să amintim

istoricului

în scurt

despre

şcolilor

normale

şcoala

centrală

“din Bolgrad, care de şi n'a avut caracterul unei şcoli- normale,
a îndeplinit un rol cultural în părţile cedate Moldovei prin trac.
tatul de Paris,
Sub ocârmnirea caimacamului N. Vogoride se dădu un hrisov organizator învățăturilor publice din părţile de jos ale Basarabiei. Potrivit acestui hrisov se înființă în Bolgrad un liceu complect cu 7
clase, cu un personal didactic şi administrativ, care se urca în
1870 la 13 persoane, cu obiecte de studii ce se predau în limba
română şi bulgară, cu un internat pentru elevii scăpătaţi, cu o
tipografie de cărţi ; toate acestea făcute întrun scop prea patriotic, căci în tot timpul duratei sale de 20 de ani a împrăştiat lumina în tinerimea română şi bulgară din Basarabia de jos.
Pentru întimpinarea, cheltuelilor cu ăceastă, şcoală centrală
se prevăzură următoarele venituri provenind din arenda moşiei
Kişilia Mare, lacuri, crâşme sătești şi legate. In 1869 totalul
acestor venituri se urca la 180652 lei vechi, bani 42, deduse
astfel : de pe lacuri 102.449. (Chitai, Catlabuga, Beleu, Cartal Cahul și lalpuk);

De

pe crâşme 20,147;

Moşia Kişilia Mare

21.176;

Donaţia lui Nec. şi Vas. Parus de 1000 galbeni.
Nu e fără interes a ști și populaţia, atât a oraşului Bolgrad,
cât şi a judeţului cu acelaşi nume, după statisticile culese din

„ dosare, Oraşul

Bolgrad

avea

în.1869— 1870,

un număr

de

1250

familii de bulgari; iar după statistica, prefecturei populaţia orașului ar fi fost de 1297 familii, din care 100 români, 597 de„cieni şi 600 bulgari. Pentru această populație “erau următoarele
şcoli în Bolgrad: 1 şcoală centrală de băeţi cu 7 clase, 1 şcoală
primară de băeţi cu 3 clase, 1 şcoală primară de fete cu3 clas e,
2. şcoli sucursale de băeţi şi de fete cu câte o clasă, o şcoală
centrală de fete cu trei clase. Total 499 elevi, din care 381,
" băeţi şi 111 fete.

—
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Judeţul Bolgrad enumera în 1869—70, 7298 familii, din care
3619 in plasa Ismail cu 21
cu 49 comune ; din aceştia
1154 decieni, 3377 bulgari,
Pentru toate acestea

cu 1118 elevi şi 157 eleve.

Administraţia publică a şcolilor și mai ales a veniturilor
şcoalei centrale era lăsată unui comitet de 3, prefectul județului
fiind preşedinte de drept, potrivit paragrafului 3 art. 11 din hrisovui lui Vogoride. Puterile comitetului şcolar erau pe 3 ani şi so
alegeau cu vot de cei 74 delegaţi ai comunelor ruralo din jud,
Bolgrad, câte 2 delegaţi de fiecare comună.
Majoritatea populaţiei fiind bulgari, atât în comitetul şcolar
cât şi în personalul didactic al şcoalei erau bulgari. Cursurile
se predau şi în româneşte, dar mai mult în bulgăreşte.
Iată ce constati o comisiune de anchetă, trimisă de minister în privinţa mersului școalei centrale:
"In limba română se predau 1) cursul de limbi şi literatura,
română, 21 ore pe săptămână; 2) Limba germană cu 12 ore pe
săptămână; 8) Ştiinţele Naturale cu 10 ore pe săptămână; 4)
Catigrafia, şi. Desen cu 10 ore pe săptămână; In limba bulgară
so predau: 1) Traducerile din limbile latină, greacă, franceză şi
slavă,

2) Fizica, şi Geografia;

3)

Prelegerile

de

Matemateci

de

Geografie, de Istorie şi Comerciu, care se explicau pe românește numai pentru elevii români.
Dacă am
scoate din lista profesorilor pe unii ca T.
Pârvu, A. Sculeti, V. Zotta, A. Sacco, toţiceil'alţi erau bulgari și
ruşi ca: Cazanah, Filipov, Iambulov, Iconomov, Cristev, Ivanov,
Paraladov, Sepov, Radilov, Grecov, Vasilievici, etc.
Frequenţa şcoalei centrale era pe anul 1870 pănă la 150
elevi, din care pe clase erau:
1, 4l elevi;
Clasa
;
II, 28 «
Clasa
.
«
Clasa III, 23
ME

Clasa

Clasa
Clasa
Clasa
Majoritatea
duce o tulburare

IV,

24

!

comune, şi 3679 în plasa Cahul-Prut
după naţionalitate erau 3037 români,
152 arnhuţi, 69 ruşi etc.
populații serveau 43 şcoli, cu 76 clase,

«

i

;

;
YV, 17 «
;
VI, 9 «
;
VII, 8 «
elevilor erau" bulgari; şi când în 1870 se proîntre profesori şi directorul T. Părvu, Ministrul

|

" de atunci, d-l Gh. Mârzescu

rândueşte

o

anchetă

<dacă în adevăr şcoala centrală se conduce

Studiul se face în |. slavă».

de

să

constate

Bulgari

și

dacă

e

Cu un comitet. şcolar compus din V. Radeft, P. Tifcev
şi P,
Grecoff, cu profesori ca, cei daţi mai sus, nu ne
mirăm de ce
n'a prins rădăcini în popor 0 asemenea şcoală şi viața
de 20 de
ani a acestei şcoli centrale n'a sporit cu mult curent
ul romanesc în părţile sudice ale Basarabiei, unde Grecii,
Arnăuţii, Decienii şi Bulgarii majorizau cu mult elementul române
sc.

“Şcoală Normală
—

„Radu

Negru“

din Făsăraş.

1868 Septembrie --

.

|

Atâta ştim de această școală că în $ Sept. 1868,

pitanul districtului Tării Fâgăraşului,
găşanul,

curatorele

şcoalei

d-l 1. German

Greco-Orientale

cere

!

vice. că-

Codru Dră-

2000

lei

ajutor

de la Ministerul Instrucțiunii „în favoarea unui
fond de construcţie al Şcoalei Normale Căpitale Făgărăşane, căreia
i se va
da numirea „Şcoala Radu Negru“,
* Cheltuelile cu instalaţia școalei se suportară de cele 2 sinoad
e
potopopiale, cum reiese din adresa No. 10743 din 20 Sept.
1868:
«de oare ce Ministerul a acordat 2000 lei în vedere cu
scopul emi. |

namente naţional român al acelor şcoale ;... cele 2 sinoad
e proto-

piale care şi-au propus râdicarea construcţiei menţionate
i şcoli“,
Reţinem dar că pe când în ţară se organizau secţiile
Societăţei pentru Invăţătura poporului Român, prin iniţiat
iva şi
avântul corpului didactic al timpului, guvernele de după
vremuri

nu

nesocoteau,

ba din contra

țarea de şcoli Normale

A.

ajutau cu subvenţii de bani la înfiiu-

şi la, fraţii noştri din Făgăraș,

Internatul pedagogie

din Caracal.

— 1 Martie 1863—Iulie 1875

In toamna anului 1867, consiliu! general de Romanaţi,
adunat în sesiune generală, Inând în vedere dispoziţiile art.
3:44
şi 3145 din legea de la 1564, în care se prevedea că în
oraşele
cu mai multe şcoli primare, una din ele va fi Şcoală primar
ă

normală, în care să se predea şi noţiuni de agricultură şi de artă

veterinară, a dispus prin budgetul exerciţiului

1868—1869

înfi-

—
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ţarea pe ziua de 1 Ianuarie a unui internat de băeţi
pentru a putea. urma, cursul ultimelor 2 clase primare (clasă III
şi IV-a).
Numai dela 22 Februarie 1368 elevii începură a, veni
în in-

ternat,

cu a cărui

conducere

fusese

însărcinat

institutorul

de

clasa III Matei Gorjau, căruia
i. se dădu 200 lei pe lună, cu în-

cepere de la 1 Martie.
Internatu! fu instalat în casele 'colonelului St. Vlădoi
anu,
căruia i se plăti chirie 80 galbeni pe anul întâiu şi câte
100 galbeni
pe anii următori.
Un regulament fa întocmi de “Consiliul General pentru
buna
fuucţionare a, acestui internat. Se cerea : 1) Să fie
fii de'săteni.
2) Să aibă vârsta între 16 şi 18 ani. 3) Să fi urmat
cursul a 3
clase primare rurale. 4) Să treacă un examen de
admitere înaintea unei comisiuni compusă din: un profesor, directo
rul internatului, medicul internatuluiși un membru din consili
ul județan ; 5) Sâ aducă în internat obiectele necesare
după o anumită
listă. 6) Să dea o garanţie verificată de primăria
locală, că va,
Sluji 10 ani în acea comună ca învățător.
Noul director odată instalat stabili un regulament de
administraţie interioară a internatului, După acest regula
mant atribuţiile directorului erau: a îngriji de elevi, de nutrim
entul lor,
contabilitatea, de cancelarie, a privighia servito
rii, a înainta,
comitetului permanent lunar conturi de tabloul
elevilor prevăzuţi la hrană, în fine, a Supune prefecturii roadele
experienţii
culese în cursul anului. Iar viaţa elevilor se reglem
enta astfel:
Sculare la 5 ore a. m.; de la 5!]:—7 meditaţie; 7—"1!/e
gusture;
7]J2—8 vecreaţie ; 5—11 cursuri la şcola primară,
dusul şi întorsul in ordine; 11—1 (iarna de la 12—1), inspec
tarea curăţe-

nici;

1-—11/2 prânzul;

11/22

recreaţie.

aceiaşi ordine ca şi dimineaţa ; +—6

riceşti în institut,

5— 81], masa,

Dela 2—4 şcoală, în

recreaţie ; 6-—8 cântări bise-

8/2—91/2 recreaţie, 91/a —101/2

meditaţie, 11 culcatul.
In acest chip un elev işi intrebuinţa astfel timpul
de 24 ore:

6
ore, somnul
|
.
Piz „cursuri şi meditații

Total ..

pimasu
2
2
dexterități
Gi/2 „
recreaţii
24
ore
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Pentru cântările bisericeşti se numi încă din 11 Aprile 1868
ca profesor pe părintele A. Monescu cu 37 lei lunar, El avea a preda cursul său în internat, de oarece la şcoala publică pri

mară nu se învățau cîntările,
Prin budget se prevăzuse 50 de burse, dar în anul I n au
fost prezenţi decât 36 elevi, a căror situţie lunară directorul o
arată către comitetul permanent. Jar ca personal administrativ
găsim. pe lângă director, un servitor şi o spălătoreasă.
Programa, primului an şcolar fu a claselor 3 şi 4 primare,
şi anume:

Clasa III. Scrierea caligrafică şi dictando. Cetirea pe diferite cărţi. Etimologia,
ropa,

Aritmetica,

Geografia

ţărilor române, cu parte din. Eu-

fracţii ordinare

şi zecimale, 4 operaţii compleze,

măsuri şi greutăţi, noui, Istoria Românilor dela fundarea, Romei
pănă la colonizarea Daciei. Religia şi Catehismul partea. 1. Veţi.

uni de agricultură. Iligiena.
Clasa IV. Sintaxa. Geografia celor 5 continente. Raporturi,
regula de trei, regula de asociaţie. Arpentagiu. Istoria Românilor dela, colonizare până azi fe /arg. Agricultura pe larg. IHigi-

ena pe larg. Istoria Naturală.
mână

Muzica

vocală 3 ore pe

Cu predarea, cursului de Higienă se însărcină
tuit pe d. dr. N.

se prevăzu
era

săptă-

în înternar.
Grosu

încă

din Noembrie

1868;

în mod
iar

mai

graapoi

salar de 100 lei lunar profesorului de higienă.

„ Cum elevii din internat aveau a urma la şcolile publice,
de fapt o îngreuiere pentru institutorii claselor” respective,

de a asculta altă serie de elevi, pelângă cei din oraș, care şi prin
vârsta şi prin chemarea lor erau cu totul deosebiți de ceilalţi,

Erau

dar

în clasele 3 şi 4 elevi

între 10—12

ani,

şi internii

dintre 16—18 ani. Pentru acest plus de muncă se prevăzu în
budgetul judeţului mici sporuri de salariu şi anume: câte 40 lei
pe lună institutoru'ui de clasa IV (Nae 7i omescu) şi câte 80 lei
pe lună institutorului de clasa Il (Î. Arogeşanu) ; iar în budgetul
anului 1869 s'a prevăzut o diurnă de 40 de lei profesorului de
agricultură (7. Oruceanu).
"Budgatul judaţului Romanați pe 1870 prevede la acet institut pedagogic 12,206 lei, din care 3,146 lei la personal şi 9,060
la material (întreţinerea a 50 de elevi ce urmează în internatul
pedagogic cu destinaţie u se numi învăţători comunali). Iar pe

-

15
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anul 1871 budgetul prevede 16,078 lei pentru întreținerea aces *
tui internat, din care 4,668 lei pentru personal și 11,410 lei pentru material şi chirie. In ultimul an de funcţionare al școalei
(1874— 1875) budgetul personalului sa ridicat Ja 5,220 lei anual,
Prin urmare personalul didactic care a funcţionat la institutul pedagogic din Caracal a fost acesta. :
1. Matci Gorjan institutor de clasa “II şi director (probabil

a predat și un curs elementar de pedagogie) 3 clase
1858—1877 demisionat).
2. Nae Tomescu institutor de clasa IV (2 clase

gimnaziale
gimnaziale

— 1884),
1855

3,
Argeşanu, şi Pr. Stef. Uzoreanu, institutor de clasa II.
4, C. Cruceanu şi Si. Demetrescu pentru agricultură, cel

întăiu dela 1871—1872 Martie 15; cel de al doilea dela 15 Martie 1871--1875 Iulie.
5. Pr. N. Monescu

pentru cântări bisericeţti.

6, Dr. G. Grosu şi Dr. Degrețeanu pentru

cursul de Hi-

gienă şi mica Hirurgie.
Rezultatul general al frequentări ii şi absolvirii cursurilor din

acest internat pedagogic în tei7 ani de funcţionare a fost acesta.:
W

1. 18685—1869
1869—1870
3. 1870-1871
4. 1871—1872
5. 1872—1873
6 1S73—1874
7. 1814—1875

.
,
,
,
.
.

.
.
,
.
.
.

Total.

. .
. .
. .
. .
. .
, .

ilelevi
23 «
90 «
90 «
94 e
20 «
_21_ e

TI

e

Ia rezumat caracterul şcoalei normale din Caracal a fost cel
primar. Absolvenţii internatului parte trecură concurs pentru a,
ocupa posturi în învăţământul rural, cea mai mare parte din
ei .
însă căutară a urma mai departe: la Seminarul din Râmnicul
Vâlcea, în dorința de a se face preuți.

Şcoala

Pedagogică

din Ploeşti

(S-Febr. 1863—1835)
Asupra înflințărei şi funcționărei acestei şcoale normale,
avem bogate data pentru primii 7 ani în 2 lucrări tipărite :
cActivitatea secţiunii de Prahova a Societăţii pentru Invăţătura
po-

—
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“porului Român» de O. Ienescu-Ploeşti 1875 şi „Autobiografia mea

de Zaharia Antinescu.
Ploeşti 1896. Amândoi aceştia și C. I0nescu şi Zaharia Antinescu au fost directorii şcoalei normale și
deci arătările lor fac dovadă oficială ; cât pentru ultimii ani arzând
localul școalei cu întreaga arhivă ne- -a fost greu a afla, ceva date
mai preţioase ci atâta ştim că starea ei de inferioritate vădită faţă cu similarele: ei a provocat pini şi în Parlament discuţiuni

turtunoase

în 1885,

când

cu

therea

subvenţiei

din

par-

Ploeşteni,'

gata

tea ministerului şi inchiderea, forţată a şcoalei, ministru al Instrucţiunei fiind di. D. A. Sturdza.
In 8 Noembrie 1866 se înjgheabă in București socieatatea
pentru

învăţătura

poporului

Român.

Cetăţenii

totdeauna la fapte bune şi măreţe înființază secţiunea de Prahova
către sfârşitul anului 1866 In fruntea mișcărei găsim pe direc-

torul Gimnaziului local /. Romanescu cum
tutor M.

Georgescu,

şi pe bătrânul

insti-

ales şi preşedinte al Societăței.

In cursul anului 1867 s'a frământat ideia înfiinţării unei
şcoale normale pedugogice, în care să se prepare fii de săteni,
cari vor voi a deveni învăţători. Si, pe când în Buenreşti se
înaugura în ziua de 22 Noembrie 1867 şcoala Normală „Carol 14, Ploeştenii harnici şi darnic, deschid şcoala Normală în 8 Februarie
1868 după propunerea fâcută de [. Eliade, revizorul școlar şi cu-

noscutul autor de Pedagogie şi Istoria Pedagogiei, care văzână .

opera fâcută la Bucureşti, propuse din Decembrie 1867 societăţii
crearea unei şcoale Normale in Ploeşti.

In luns Ianurie 1868, şi anume în şedinţa de la 21 ale aceleiași luni, noul comitet ales de secţiunea din Prahova luă în
discuţie propunerea, revizorului şcolar I. P. Eliade şi pe dată
un grup de profesori se oferiră a preda gratuit cursurile, şi anume:
D-nii I. Eliade, 1. Romanescu, N. Crapeleanu, N. 1. “Micescu, C:
lenescu, M. Georgescu, Zah. Antinescu, Ios. Ionescu senior, Ios.
Walenstein, Dr. Popa, iar Director se orânduia fi d. 1. Eliade, revizorul scolar,
Cu acest personal şcuala se înaugură în 8 Februarie 1868,
cu 60 elevi, şi deja în primul an şcoala a funciionat cu 2 clase.
în clasa 1 41 elevi, şi 29 elevi în clasa a IL. Total 70 elevi, din
care au absolvit in Iunie 1869, 15 elevi.
Doi ani cursurile au fost gratuite; şi în acest timp pentru

—
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a se putea înlesni elevilor putinţa frequentării regulate a cursurilor se înflinţă, şi un internat susținut de societate şi judeţ,
„în care elevii normali, feriţi “de contactul corupţiunii oraşelor
să fie crescuți întrun mod simplu, auster şi să li se dea o educaţie potrivită
cu menirea lor“,
Ma
e

Infiinţarea internatului cereao cheltueală de aproape 25000
lei, de aceia se căutară mijloace, și din primul budget al şcoalei
vedem că totalul veniturilor a fost:
|
Cotizaţiile

membrilor

.

.

. ..-.

4000 lei

. . . . 10000,
Subvenţii de la judeţ.
Donaţii.
.
01176
- Alocaţii în budgetele com. rurale.
6000 ,
Loteria.
. . . . . . . . .
80244
Contribuţii voluntare . . . . .
4800,
Extuaordinare
. . . . .
300 ,
Total 29500 lei

In internat se intreţineau 60 elevi interni. socotit a 1 leu
de elev; de fapt n'au funcţionat de cât 40 elevi, localul nefiind încăpător.
"
Infiinţarea internatului asigură, şcoalei o existenţă proprie
şi un caracter adevărat pedagogic. E bine de reţint gândul inte„ meetorilor, care se vede limpede din primul raport al d-lui C. Ie-

nescu din 1869 vara:

„Consideraţiunea cea. mai puternică pentru înfiinţarea internatului lângă şcoala pedagogică era că elevii noştri normalişti
veniţi puri de la vetrele părinteşti să se întoarcă în sânul consătenilor lor mznizi cu cunoştinţele utile, dar nu şi atinși de
viţiul contagios“,
Primul director al internatului a fost V. 'Tomoroveanu, care
din cauza neglijenţii sale e urmat de di. C. Ienescu de la 1869
Nombrie 16.
|
:

Tot la 16

Noembrie

1869

se

votată şi

statutele şcoalei

.
a
Pedagogice secţiunea de Prahova.
Statutul cuprinde 27 de articole, şi dispun următoarele:
Scopul Şcoalei e de a pregăti învăţători apți pentru comunele rurale din jud. Prahova şi cele limitrofe (art 1, 2).

Durata

cursurilor. Şcoala

va avea

3 clase,

un internat;

elevii vor fi interni, (art. 3—7). Materiile de predare sunt: limba
Română, Istoria şi Geografia, Matematica, St. Fizico-Naturale,
Religia, Morala şi Muzica Vocală, Agricultura, Higiena, Pedagog ia

şi

şi Didactica, Dreptul administrativ şi constituţional, caligrafia

9

—-
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desenul, în total 10 giscipline, fie-care cu :profesorii ei după putinţa budgetară (art. 8).
Practica didactică (didactica) se va face de institutori şi la
scolile publice (art. 9)
.
Recrutarea elevilor. Se vor primi fii de săteni, de cel puţin
16 ani, câte unul de fie-care comună rurală (art. 10—13)
Internatul, Atât scoala cât şi internatul vor fi puse supt
privigherea, unui director. a cărui

“atribuţiuni

sunt

specificate,ş

între altele a da anual raport către secţiunea de Prahova îe
mersul şcoalei şi îmbunătățirile ce se vor cere. Intreţinerea internatului

şi a scoalei

cade

în sarcina,

societăţii

(art.

14—19)

Profesori. Recrutarea. lor, organizarea consiliului școlar, notarea elevilor, sunt prevăzute în (art. 20—22)
Examene. Vor fi 2 examene; unul la Ianurie (7—14) şi altul în Iunie 6—22 (art, 23—27)
„Cu

aceasta

nouă

tribuit materiile, şi au

organizare

început

a şcoalei,

de le

profesorii

1870. toamna

şi-au

dis-

a primi şi

diurne pentru lecţiile lor. Subvenţiile ce se acordau de judeţ, comună şi de minister puteau acoperi cheltuelile aşa :că cotizaţiile
membrilor s'au redus încetul cu încetul de la 4000 lei pe an la
500 lei.
|
Corpul didactic al şcoalei a fost acesta:
1, Romanescu, limba Română
N. Crapeleanu, Matematica
N. Micescu, Şt. Naturale
C. Ienescu, Istoria Geografia, clasa 1
AM, Georgescu,

Istoria

Geografia

clasa

I

Dr. & Pappa, Higiena
B. Tomoroveanu, Pedagogia
Ios. Ionescu senior, Agricultura.
Ios. Wallenstein, Caligrafia şi desenul
Zaharia, Antinescu,

Religia

şi Muzica

Vocală.

Diurnele acestor profesori au fost în anul 1870 de 10000
lei pe an, şi au variat între 800 şi 1200 lei pe an, pănă cătră
1876 când a fost ameninţată şcoala în însăşi existenţa ei şi atunci s'au concentrat catedrele și s'au redus subvenţii.
In 1874, înflințându- -se şi școala secundară de fete o remaniare se face în.corpul dicaetie, DI. N.. Crapeleanu trece la esternatul de fete, şi în. locui predă Matematica Io8. Ionescu senior,
iar în locul lui V. Tomoroveanu scos din directoratul internatului, predă Pedagogia şi Dreptul d. V. Dragoşescu, iar bătrânul
institutor M. Georgescu murind, Istoria şi Geografia o predă di.
C. Ienescu.

—-
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Iată şi diurnele ce le primeau lunar:
Zaharia, Antinescu, director, Religia
lei lunar.

şi Muzica Vocală

1. Romanescu— limba Română
. , .
C. Ienescu--Istoria, şi Geogratia
. .
N. Micescu— Şt. Naturale şi Higiena ,

.
.
.„

Is. Ionescu junior— Matematica , . ..
V. Drugoşescu— Pedagogia şi Dreptul.
.

Is. YVillenstein— Desen şi Caligrafia
Is. Ionescu

senior— Agricultura

,
.
.

esa

..

100
100
100

„
,

100
50

TO

s0

lei lunar
»
>
«
«<

<
«

«
«

a

e

_10_ ec

«

Total 670 lei lunar
Măsurile luate în 1872 de ministerul de pe atunci Chr, 'Tell,
n'au atins şcoala Normală din Ploeşti, căci profesorii se hotăriră
a preda gratuit cursurile lor; spre binele tuturor însă măsura
luată se revocă. Camerile puseră la loc sumele în budget şi gu-

vernul

nu

sa împotrivi

Ja aceasta.

În 11 Dec. 1875 președintele societăţei 7, Jon arată că cheltuelile de acoperit fiind de 27000 lei, iar resursele numai de
“13000 lei, pentru a nu se desfiinţa şi scoala, normală şi scoala
secundară de fete să li se dea sala gimnaziului pentru serate
literare şi artistice.
"In 1876 scoala trecu prin grele încercări.—Faţă cu această
stare precară. Camera, în şedinţa de la 17 Decembrie a votat ca
scoala rurală din Ploeşti să fie luată pe sama județului, deficitele fiind mari şi existenţa ei ameninţată.
Votul camerii cerea „subvenţia de 8000 lei ce o plăteşte
Ministerul scoalei normale din Ploeşt să se mănţie cu condiţie
ca iceastă scoală să treacă supt autoritatea consiliului judeţan
și a statului“.
Societatea interveni la minister contra acestui vot, şi în
29 Maiu 1876 ministrul de instrucție Gh. Chițu răspunde că el .
nu

împărtășește

votul

camerii,

Şi cu

cea

întăiu

loci să se revoace.
Pe baza votului camerii, consiliul judetan
la Februarie 16 dispune : „subvenţiunile acordate
deţan și de onor. Minister pentru intreținerea
de. băeţi dinPloeşti nu se or acorda pe viitor
ție ca această scoală st treacă supt direcţiunea

țan şi a statului“.
Pe baza acestui

ocazie

va mij-

în - şedinţa su de
de consiliu! juscoalei normale
de cît cu condiconsiliului jude.

vot, se dispune o reorganizare

radicală a

—
scoala

—.

organiza scolile sale normale pe curs

scoalei ; şi pe când statul
de 4 ani,

90

era redusă

de la Ploeşti

normală

la cursul de

.
doi ani.
,
gimnaziului
localul
în
i
internatulu
Sa dispunea mutarea
„căci fundatorii au înființat acest edificiu cu destinaţie de a aşeza
întrânsul un internat: de pedagogie, precum se vede în planul
acestui edificiu din 1863“.
Ca măsuri de economie se dispune că elevii vor urma la
scolile publice din oraş, ca să nu se mai plătească profesorii:
Pentru a justifica aceste măsuri Prefectura face socoteală
că în 8 ani de funcţionare (1868—1876) scoala a produs numai
67 absolvenţi cari au costat foarte scump, iar subvenţiile ce le
acorâă judeţul și statul se cheltuesc pe diurnele profesorilor.
Se scoboară și efectivul elevilor, căci se admit numai 20 de
bursieri.
Pentru instrucţia şi intreţinerea lor se întocmeşte un budget de 10000 lei, adică:
hrana a 20 elevi d, 0.45 bani pe zi 2700 lei
1 director ă 200 lei lunar . . . 2400,

" 9 profesori ă 100 lei

.

„

.

.

2400,

e e 25900 p
'Total 10000 lei
- Cursul scoalei normale îl coborisela 2 ani, având de bază
scoala primară. Iar ca să se ajungă la 2 profesori grupează catedrele astfel:
Catedra l-ia cuprind: Gramatica, istoria, Geografia, Dreptul.
Catedra I-a cuprinde: Matematici, Geometria, Ştiinţele, Higiena, Zootehnia, Fizica.
Profesorii pot fi institutori on profesori secundari.
Lecţiile vor ţinea 4 zile pe 'septămănă, iar 2 zile vor fi rezervate practicei pedagogice la scolile din oraş.
O asemenea organizare nu conveni, căci se reducea scoala,
Ja starea ei de ia început, din 1869, cînd se dispusese următoa“_xele în privinţa practicei pedagogice: „toţi tinerii din şcoala, pedagogică anul II, cari vor fi apți de a eşi învăţători prin comunele rurale, vor face practică de la 15 Aug.—15 Sept. în scomaterial.

lile publice

supt

.

,

.

privigherea

.

.

.

imediată

.

a institutorilor

respectivi

spre a se deprinde cu aplicarea metodelorîn predarea lecţiunilor“.
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C. Scoala Normală

din Focşani.

1870-—1813.

Incă din 1868 profesorii de la gimnaziul local s'au: consfătuit că ar trebui să deschidă și în Focşanio scoală normală, Curentul provocat în ţară prin înfiinţarea societăţii pentru Invăţătura poporului Român şi-a uvut răsunetul său deci şi în Foc-:
şani. Ca urmare a fost că încă de la 10 Septembrie 1868 profesorii gimnaziului au formulat următoarele deziderate: „despre modul cum ar putea să deschidă o scoală normală pentru pregătirea de învăţători comunali din districtele Putna şi Râmnicul
Sarat“. Acest desiderat a fost înaintat cu raportul No. 279 din16 Septembrie acelaş an cătră onor. "Minister de Instrucție,
şi între altele se arătă că consiliul profesorilor a însărcinat pe

dl. N. Tipeiu cu direcţiunea atât a scoalei normule cât şia scoa-

lei de adulţi, ce urma să se înfiinţeze.
Consiliul permanent fiind sesizat de acest raport primeşte
ideia cu mare mulţumire și încheie : „Iniţiativa luată de profesorii gimnaziului din Focşani fiind foarte lăudabilă se vor invita
consiliile judeţane de Putna și R. Sarat a înlesni localul cerut şi
prefecturele respective să ia măsuri a se trimete la această scoală
normală câte 2 elevi din satele peste 50 familii“.
O dată ideia aruncatăîn vileag ea a preocupat toate spiritele în tot. decursul anilor 1868 şi 1869. Nu cunoaştem peripeţiile intemeerei

acestei

cistatea Focșăneană nu

şcoli, dar se vede că şi Doamnele

s'au lăsat pe jos;

că au

din . so:

contribuit cu

tot felul de ofrande să înlesnească deschiderea, scoalei şi a înternatului, după cum reese din
ţiunei centrale din Bucureşti

darea de samă a Comitetului secîn şedinţa de la 6 Iunie 1871, unde

“cetim aceste :“ Cu ocazia, deschiderii scoalei normale a secţiunei
de Putna

sa

manifestat

un

fenomen,

care merită a atrage

aten-

țiunea noastră. Un număr considerabil de doamne s'au asociat
cu opera binefăcătoare intreprinsă de comitetul societăţii de Putna
şi au venit în ajutorul întreţinerei internatului oferind mobilierul,
rufele şi nutrimente elevilor“.
Scoala a început a funcţiona abia în toamna anului 1870.
Ministerul cu adresa No. 9537.din Oct. 1870 cere lămuriri asupra stării scoalei ca, să ştie ce măsuri să ia pentru dânsa, de
oarece Ministerul are tot înteresul a vedea progresând scolile

—
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normale fundate de societatea pentru Invăţătura poporului Român.
Ministerul Instrucţiei prevede 5000 lei subvenție, care se
şi cere în 1871 ca să se poată închiria un local mai încăpător
şi să se sporească numărul internilor, ca, aşa, sconia să-și atingă
mai bine scopul ce urmăreşte.
In anul întăiu scoala a fost frequentată de 18 elevi, director fiind 1. P. Filibiliu, iar profesorii gimnaziului predau aceste
obiecte:

Religia,

L. Română,

St. Naturale şi Muzica.

Aribmetica,

Istoria,

|

Geografia,

|

In al doile an (1871—1$72) sau mai înscris 34 elevi, iar în al
treilea an (1872—18783) s'au înscris alţi 31, aşa că scoala era frequentată de 83 elevi peste toţ. Cum atunci cursurile scoalelor normale:
erau de 3 ani, nici o serie n'apucaşe să ubsolve scoala, când întervine şi desfiinţarea ei. Cel puţin așa reiese din adresa, No. 22
din Iunie 12 anul 18783 a direcţiei scoalei, care dând sumă de
frequența elevilor zice între altele: „Scopul înființărei acestei

„scoale fiind

numai de a scoate un rând de tineri,

care-şi finesc

cursul cu. finitul acestui an scolar, pănă, astăzi nici s'a putut a
absoebi nici să se numească învățători“,
|
La + Iulie acelaşi an scoala deja încetase de a mai funcţiona, căci preşedintele secţiei. de Putna, dl. Gh. Apostoleanu cu
adresa No. 19 din 4 Iulie zicea: „s'a găsit în casa acestui comi-

tet suma, de lei 605, care ne mai fiind trebuincioşi din cauza
„desființării scoalei normale Sau depus la domnul casier de
Putna“.

”
Dim mai jos numele celor 18 elevi, ce au urmat 3 ani
complecţi cursurile Şcoalei Normale de Focşani :
Avrămescu loan, Chiru Ioan, Dragu Ştefan, Diaconescu
Const. Iftimescu Vasile, Jiloteanu Ștefan, Grigoriu Emanoel, Io-.
nescu Gheorghe; Manolescu Sandu, Nikita Ioan, Novacu Niculae,
Nistorescu Gh. Popescu Ioan, Popescu Pantazi, Patrașcanu Ioan,
Pricupănescu Const. Radovici Alexandru, Spiridon 'Theodor.

D.. Școala Normală din Bârlad

- 1870 Noembrie.—1874 Tulie 1
- Azi şcoala Normală din Bârlad e a stalului ; dacă amintim de ea este faptul că primii 3 ani şcoala a funcţionat pe sama
societăţei pentru învățătura poporului Român.
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In 1870 Iunie 22 preşedintele societăţei pentru
poporului

Român,

secţia de

Tutova,

răposatul

Ioan

invăţăture
Popescu,
im -

“preună cu întregul comitet compus din d-nii Pan. Chenciu, vice“preşedinte. St. Neagoe, Adămescu şi Ioan Galin ca secretar, iarGh. Albu casier, mijlocesc la preşedintele societăţii, secţia centrală, la C. Esarcu, să bine voiască a-i ajuta cu ceva, având în
gând a deschide pe toamnă o şeoali Normală in Bârlad cu 60
burse. La 8 Iulie comitetul central ia în desbatere cererea secțiunei de Tutova şi aprobă subvenție 8000 lei. (Cap. 2 art. III
$ 1), pe următoarele

considerente

generale.

cAvând-in vedere marea
necesitute ce se simte de a se
înfiinţa, şcoli normale pentru a forma buni învăţători pentru comunele rurale.
„Având în vedere că lipsa de învăţători este unu din cauzele principale, care împedecă punerea în aplicare i legii instrucţiunii în ceia ce priveşte obligativituteu învăţământului
primar. „Având în vedere deliberările camerii din sesiunea trecută
prin care sau exprimat cereri pozitive de a se înființa cât mai
in grabă şcoli comunale spre a pune în toată întinderea sa în
aplicare principiul obligativităţei invăţământului primu... ete.
Cu ajutorul dat şi cu mijloacele proprii ale socielaţii secţia
de Tutova, şi cu autoritatea care o capatase în societatea BârJadeană Ion Popescu, vechiul profesor public, şcoala «a deschis
în Noembrie 1870 cu 60 elevi, în aceiaşi lună când şi secţia centrală din Bucureşti îşi inaugura cursurile şcoalei sale Normale
(Duminică 14 Noembrie.) .
Şcoala Normală din Bârlad a funcţionat 3 ani, dar numai
cu o clasă, căci din cei 60 elevi intraţi în 1870 iarna, au absolvit 53 în cursul anului 1873 ! 74, când s'a şi închis la 80 Iunie
1874. fată ce zice dl. [. Popescu, preşedintele secţiunei, în raportul său din 21 Iunie 1873, supt No. 27. „Există dar o diferenţă între şcoala Normală din Bârlad faţă cu celelalte .şcoli normale, numai în privinţa, modului de primire al elevilor; pe când
şcoalele normale ale statului au avut şi au elevi pe fie care
clasă, şcoala noastră normală de lu înfiinţarea ei până astăzi a
“avut şi are numai o serie de elevi, tot in una şi aceiaşi clasă...
actualminte există numai clasa, III, iar clasa 1 şi II deja nu mai
există“.
Arătările directorului şi preşevintelui IL. Popescu consună
cu cele zise de raportul general, de mersul şcoalelor normale ale
societăţii în darea, sa, de sami pe ziua de 6 Iunie 1871:

— 94 —
„Şcoala normală din Bârlad s'a deschis pe la începutul a:
nului acestuia şi funcţionează cu 60 elevi. O altă idee de câtla
celelalte şcoli a dominat lu organizarea acestei şcoli, şi aceasta,
esplică numărul conisderabil de elevi, cu care a început... Școala
secţiunei de Tutova este organizată în ideea de a dura 3 ani,
adică durata studiilor necesare de a forma pe învăţători. Prima
serie de elevi s'a trecut succesiv prin fiecare clusă, fără a fiînlocuită de alta, şi când elevii vor termina toate clasele, şcoala
va înceta de a mai funcţiona.
In adevăr cu data de 20 Iunie 1974 şcoala s'a închis, cum
cetim în Procesul-Verbal din 14 Nuem. 1873 al societăţii secţia
de Tutova: „Considerând că şcoala normală din aceasta urbe în'celează .de a mai funcționa de la 3o lunie anul viitor 1874.
In acelaşi timp societatea stărue ca şcoala să fie luată de
stat, și în adevăr în acelaşi an 1874. luna Sept. se aprobă ca
Şcoala, Normală: să continue de a funcţiona pe sama integrală a
statului, şi preşedintele 1. Popescu întocmeşte un proect de budget în amănunte pentru funcţionarea cu o clasă, cu ? și cu 3,

stabilind următoarele cifre : 19248 lei pentru şcoala cu un singur
clas; având 30 elevi ; 833843 pentru 2 clase 41648 pentru
având 98 elevi.

3 clase,

Secțiunea de Neamţ a societăţii pentru învățătura popo- .
rului Român, organizată tot prin 1870, nu sa .incumetează a
deschide o şcoală normală, căci nevoile enlturale ale şcolilor erau

satisfăcute cu elevi eşiţi de la Iaşi, sau cu elementele recrutate
de pe la şcolile rurale şi caiehetice. Singurul lucru ce găsim că
a cerut preşedintele secţiunei de Neamţ, Gh. Adamescu. e de a
controla mersul învățământului rural din judeţ, ceia ce ministerul
de pe atunci aprobă, în următoarea, redactare: „Se va răspunde
ca ministerul le incuviinţează, ceia ce este permis la tot românul de a vizita şcolile şi le va mulţemi pentru informaţiunile ce
vor da“. (Adresa 11988 din 19 Ianuarie 1871). |

E. Școala

Normală

din

Craiova

In 20 Noembrie 1869 consiliul judeţan de Dolj luând în samă
nevoile judeţului în ceia ce: priveşte lipsa de învăţători la şcolile rarele, cum și curentul care stăpânea societatea românească

-

de pe acele vremi vota înfiinţarea unei şcoale normele susţinută
din budgetul judeţului, după modelui Şcoalei Normale Carol I
din Bucureşti.
„
Delegaţia judeţană se gândi să dea direcţia şcoalei d-lui C,
Olteanu căruia cu adresa No. 214 din 28 Ianuarie i se dă a.
ceastă insărcinare,
Luând modelul Şcoalei Normale din Bucureşti, noul director
al şcoalei proectate înaintează un raport asupra organizărei

şcoalei.
Iată în scurte cuvinte planul de organizare,
Scopul Şcoalei Normale va fi de a crea învăţători pentru
comunele rurale. In acest scop se vor primi copii de săteni având vrâsta între 16—18 uni, şi certificatul de + clase primare.
Intrarea, se va face prin concurs, trecut înaintea unei comisiuni
compusă dintr” un institutor,2 membri din consiliul județan, 2
delegaţi ai Primăriei, şi Prefectul Judeţului,
Numărul burselor se fixă la 22 pentru anul întăiu:

Cursul

şcoalei

urma să

fie

de 3 ani, cu

următoarele o-

biecte:
Anul

I

Anul

II

L. Română
Religia, Morala
Aritmetica
Geografia, Istoria
Agricultura
Caligrafia, Desen

L. Română
. heligia, Morala
Geometria
.
Geografia, Istoria
Agricultura,
Istoria Naturală,

Muzica,

Caligrafia,

corul

Gimnastica
Ex. militare

-

Desen

Anul

JI!

Pedagogia, Didactica,
Higiena, arta veterinară
Dreptul administrativ
. Practica
Muzica,
Gimnastica
Ex,

militare

Muzica
Gimnastica

Ex. militare

Toate acesta obiecte vor fi grupate în 7 catedre, predate
“de 7 profesori: 1) Româna-—
Istoria — Geografia, 2) Religia—Morala, 83) Aritmetica
— Geometria — Agricultura, 4) Caligrafia—
Desemnul, 5) Muzica vocală, 6) Gramatica. 7?) Armele.
Şcoula a început să funcţioneze în toamna lui 1870; căci
in cursul lunii Septembre abia intrase 18 bursieri din 22 câți se

prevăzuse în budget.
Şcoala a început să, functioneze
Qactic:

|
cu următorul personal di-

*
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0. Olteanu
7.

director 200 lei lunar.

Bumbăcilă

„și

profesor

Româna

N. Georgescu preot

Istoria.

Geografia

profesor la Şeoata Centrală

a predat

la, Liceu

a predat

cu 100 lei diurnă,.

Religia cu 50 lei diurnă.

M. Mărăcineanu profesor -la Şcoala Centrală a predat Ma-

tematecile și Şt. Fizico-Chimicecu 100 lei diurnă.
_Z. Pop guvernor a predat Pedagogia cu 100 lei diurnă.
„Isidor Sălăgeuniu maestru de Desen şi Caligrafie.
Fernando Seltelino maestru de scrimă şi gimnastică.
Personalul administrativ al şcoalei era compus din 7 per-.
soane cu diurne lunare de 360 lei.
Anul IL şcolar se închee la 16 Iunie şi toţi elevii în număr

de 20 promovează în clasa II.

|

(1871-1872) a adus ghimbări şi
didactic, și în sporirea numărului

Anul II de functionare
- în regimul şcolar, în corpul
burselor.
Se. întocmeşte de directorul 9. Olteanu un Proect de Regulament pentru administrația internă, cuprinzător de 20 articole,
în care cuprinde: întrebuinţarea timpului, disciplina şcolară, educaţia fizică şi morală.
Iată în scurt economia acestui rezulament, aprobat de con"
|
siliul judeţan :
+14—5 dim, sculareu; 514 —7 meditaţia ; 7—'724 dejunul ;
recreare ; 5—7
8—1 şi de la 2—4 lecţiuni; 1—2 masa; 4—5

meditaţie ; 7—724 cina; 8—9 meditaţie; 9 culcarea.

“Curăţenia şi serviciul interior îl vor face elevii în echipe de
câte 4; ei vor mătura clasele, dormitoarele, aduce apă de băut
şi spalat.
Cate 2 elevi noaptea vor veghea de strajă câte 2 ore. (art.
1—10) Educaţiunea morală e reglementată, în ascultare, resignarea,
iubirea de adevăr, stăpânirea de sine, (art. 11—20).
In personalul didactic se aduce următoarele schimbări : In
locul lui M. Mărăcineanu se numesc 2 profesori: G. Coustauti-

noscu profesor de

Matematici

cu 120 lei

ceai profesor de Agricultură şi Istoria

diurnă

Naturală

şi V. Rânmi-

cu 120 “lei

diurnă. Se aduce maestru de muzică pe I. Pudil, cu 50 lei, anul
T nefiind maestru, iar Pr. I. Alexandrescu e rânduit cu oficiul religios al internatului cu 30 lei diurnă.
Se sporese bursele cu 10 pentru anul II.

—
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In total pentru anul al II-lea de funcţionare budgetul Judeţului Dolj prevede pentru Şcoala Normală 83100 ]ei, din care
9960 Corpul didactic 2000 personalul
administrativ, 5548 lei
hrana câte 60 bani pe zi de elev, 5000 lei încălţemintea, restul
chirie şi material,
Şcoala a funcţionat în localul d-nei Zamfira1. Broşteanu cu
“chirie de 2350 lei pe an.
Orarul de distribuirea lecţianilor prezintă o anomalie, din
cauză că, unele cursuri.erau puse în oare cu totul nepotrivite,
din cauză că aceiași profesori predau şi la alte şcoli în oraş şi
„îşi aşezau oarele după timpul liber de care dispuneau.
Așa găsim cursuri între 12—1, cum e Matematica „Lunia,
Mercuria şi Vineria de la 1l—1.
Dăm drept dovadă orarul pe 3 zile:
Clasa ]
Luni :

Clasa

8—9
9—10

Desen
LL. Romănă

—
Desemn

10-—11

Religia

L. Română

11—12: Aritmetica

12—1
8—9
9—10
10 —11

11-12

2—3
3—4
Mercuri:

—

—

Geometrie

3—-4

Marţi:

Il

Gimnastica

-—

Muzica Vocală
Higiena

—

—

Geografia
E

-

—

Şt. Naturale
—
armele

$--9
Caligrafia
9—10 . L. Română
10—11
—.
11—12 Aritmetica:
12—1l
—
2—3:
—
3—4
Gimnastica

—
Desen
|
L. Română
—
Geometria
Istoria

|

Mai rău orar de cât la .o școală particulară!
In cursul anului 1872—1873 budgetul judeţului Dolj prevede
frumoasa sumă de 18075 pentru întreţinerea Şcoalei Normale.
Se înființase acum şi anul al III-lea, iar şcoala funcţiona
cu 13 profesori:

Director. Istoria şi Geografia, L. Română şi Pedagogia, Matematici, Fizica, Şt. Naturale şi Agricole. Contabilitatea Agricolă,
Medicina şi Higiena, Religia. Desemnul şi Caligrafia. Muzica, Armele cu Gimnastica, Perfectul de studii, Una limbă modernă cu
3 lecţii pe săptămână,
Corpul diductic sufere o mică schimbare ; aşa în locul d-lui
I. Pudil a funcţionat dl. I. Ilarian pentru muzică în' 1872, iar dl.
]. Metroni a predat cursul de Pedagogie Dr. Economu s'a oferit
cu predarea cursului de Medicină şi de Higienă de la 5 Maiu,
iar ca, medic curant a fost insărcinat Gr. Caligari.
Cu complectarea anului al III scoala a început a deveni
pentru budgstul Judeţului o sarcină prea grea. De aceia ca măsură de economie s'a dispus a nu se mai primi elevi pentru cl.
1 în toamna anului 1872; şi deci scoala a funcţionat de fapt
numai cu 2 clase (clasa, II, 10 elevi, și clasa III, 18 elevi).
In vara lui

1873

nu

rămăsese

în

scoală

de

cât

10 elevi,

promovați în clasa, III şi scoala

dâduse 18 absolvenţi, prima serie.
„Cea întăiu măsură ce se luă de prefectul judeţului și de
consiliul judeţan a fost uşurarea, sarcinelor budgetare cu scoala
Normală.
Pentru anul 1873—1874 se votă un budget de 25872 lei de
unde în 1872-— 1873 fusese de 48000 lei, reducere uproape la jumătate. Se fixase bursele la 30, în loc de 40; clasa II de fapt nu
funcţiona, căci s'au primit din nou pentru clusa I-a, 18 bursieri.
„Reducerea cea mai mare & fost la personal. De unde în
1873 se prevăzuse 13 profesori:în ședința de la 16 Aug. 1873,

consiliul

judeţan dus de

ideia snizăţii

învățământului, a votat

" gruparea catedrelor în 3:
1) Grupa literară, cuprinzând : Pedagogia, Limba Rom:nă,
Istoria, Geografia, Religia, Morala, Dreptul administrativ ; în total 7 discipline.
|
.

2) Grupa ştiinţifică cuprinzând : Matemateca, Şt. Naturale,

Agricultura, Arpentajul ; în total 4 discipline.
|
3) Grupa accesoriilor cuprinzând : Higiena, Veterinara, Desenul, Caligrafia, Muzica, Exerciţiile: in total 6 discipline.
Qonsiliul merse mai departe ; distribui obiectele pe clase, şi
fixă şi orarul redus.

([

»

»

»

»

_

Caligrafia. (
n
m»
Câteloră
Igiena, Veterinara Dreptul, clasa III
Armele Duminica

i

Il

»

Total

|

Desen,

6 oare.
3
5
3
6
6
6 »
3 »
3 »
3

MINUNI.

Iată economia Programului şi a orarului.
- Pedagogia cu Didactica anul II III câte 3 oare
Religia anul I, II, III câte 1 oră
Istoria anul I, II, MI (3+14+1)
Geografia, în anul I, IL, INI câte 1 oră
Limba Română anul I, II, III (34+2+1)
Matematica
n
pn
pp (8F2+l)
Fizico-Naturale
, pe „ (Sr1+2)
Agricultura
»
n n w CAteo0oră,

47oa
Sare

Repartizând pe cele 3 grupe găsim că, grupa, literară avea.
de predat 24 ore pe săptămână; grupa științifică 15 ore pe săptămână, iar grupa, accesoriilor numai 8 ore pe săptămână.
Din această întocmire de program şi orar, directorul şcoa:
lei işi dă demisia, căci n'a putut primi această combinare, La 27
Sept. 1873, cu adresa No. 12954, dl. C. Olteanue desărcinat de

la direcţia şcoalei

şi se

numeşte director pe dl.

Gh. Constanti-

nescu, -profesor la Liceu. EI primeşte noua combinaţie şi tot atunci se fixază și personalul didactic, cum urmează :
1. Bumbăcilă ia grupa literară toată cu 24 oare pe siptămână, Gh. Constantinescu iu grupa ştiinţifică cu 15 oare pe săptămână,
Iar pentru grupa accesoriilor continuă a preda domnii:
Selăgeanu

Beitler (armele)

(Caligrafia,

Desenul),

Ilarian

(musica

vocala),

Settelino (gimnastica) şi - Roscovski (Higiena şi

Veterinara).
Elevi erau 19 în clasa Ia şi 10 în clasa III-a, căci clasa a
douu lipsi.
Pe lângă interni a început a se primi şi externi. Aşa in 1874—
1875 şcoala a funcţionat cu clasa I şi Il, şi n'a dat nici un absolvent în vara anului 1875, şi la adresa Ministerului ci de ce.
n'a dat şcoala absolvenţi, direcţia răspunde că „s'a neglijat a se
„primi bursieri (?1)“
De fapt nu s'au primit bursieri mulţi ; căci mijloacele bi-

nești nu mai îngăduia un număr așa de mare.
In toamna lui 1875 se primesc în clasa [ numai 2 bursieri
şi restul de 8 externi, (clasa, III, 15 elevi, clasa IL, 13 elevi, şi

— 30 —
clasa I, 2 elevi

bursieri=total

30 elevi). In alti ani s'au

primit

numai externi în clasa II (20 elevi în 1878).
Pe când dar nevoia de economiila judeţ, cârpia aşa de îngust tunctionarea, scoalei normale, vine statul şi organizază, scoalele normale pe cursuri de 4 ani (ilonit. Off. No. 238 din 1876).
Ca, îndrumare pe o nouă cale de disciplină pedagogică ecă
încă din toamna lui 1875 după o adresă a, revizorului de atunci
Radu Popescu se admise ca elevii clasei: III să frequenteze scoalele primare din oraş în vederea practicei pedagogice.
|
Inmalţirea anilor de studiua adus după sine neputinţa de
a se mănţinea catedrele clasate în 3 grupe.
_
In corpul didactic se făcură mai multe schimbări şi adause,

Dr. Caligari muri în 17 Mart 1875, 1. Mateescu de la Liceu fu
însărcinat cu predarea cursului de Fizică ; Gr. Constantinescu
procuror. predă gratuit cursul de Drept Administrativ şi Cons„__tituţional, 7. Măciucă e rânduit profesor de L. Română şi imediat apoi vine D. Popilian.
Pe lângă înmulţire de profesori şi diferenţiare de catedre,
vin şi cerințele pentru sporire de salariu, şi anume 200 lei în
loc de 100. In budget s'au sporit lefurile cu puţin și după 1880,
căci pe vremea războiului : fecându-se greu faţă nevoilor, chiar
profesorii se adună şi închee un proces-verbal, prin care declară
că vor continua dea face cursurile regulate, urmând ca plata să
se facă când se va putea şi cum se va putea.
„ Iată mișcarea făcută în corpul didactic de la 1877— 1590.
Gh. Constantinescu sta în directorat până la 1881, când îi
urmează“in direcţie dl. î. Bumbăcilă. Dânsul a predat Mutemateca, Pedagogia, şi cu mici intermitențe, revine apoi tot d-sa,
pănă la sfârşitul scoalei.
Î. Bumbicilă a fost unul din cei mai legaţi de scoala normală şi a predat când grupa literară complectă, când numai Istoria şi Geografia.
|
Sc. Mateescu a rămas iarăşi legat de scoali predând St.
„Naturale şi agricole, cum şi apoi L. Română, urmându-i la St,
Naturale d. I. Păsăreanu, adus de la Târgu-Jiului, şi care tuncţionează şi azi la sc, normală a statului.
Dr. St, Roscovs shi, rămâne iarăşi până la finele scoalei,
predând Higiena, Veterinara şi Medicina, cu o mică intermitenţă
a d-lui Dr. Banciu în 1882,

—
|
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D. 1. Popiliau a predat L. Română, fiind urmat apoi de dl.
Sc. Mateescu care predă acest obiect pănă la finele scoalei.

Pr. A. Georgescu a predat Religia până la sfârşitul scoal

D. Căpreanui a predat Dreptul Constituţional şi Administrativ, urmat apoi de G/. Columbeanu, care stă până la sfârşit,
Fr. Senttelin a predat gimnastica până la sfârşitul scoalei.
Isidor Sălăgeanu a predat Desemnul şi Caligrafia, urmându-i cătră sfârşitul scoalei dl. E. Burbea.

1. Marian a predat,

Muzica, urmându-i în 1882 G/r. Srefa-

nescut, iar cătră sfârșit dl. Gh. Simon,

In privința numărului de absolvenţi ce a, dat aceasta Şcoală
Normală în cursul duratei sale (1870— 1892), găsim date exacte
în matricolele școalei, foarte hine păstrate, cum şi în diferite rapoarte a, direcţiunei şcoalei.
In Raportul No. 79 din 15 Maiu 1885. directorul şcoalei [.
Bumbăcilă raportează că de la 1870, până la 1885 au absolvit
școala 112 elevi, din care au îmbrățișat cariera de învățător,
potrivit angajamentului încheiat 102 absolvenţi, iar restul de 10
au devenit agricultori: sau speculanţi, şi unul din ei dl. J/arie
Marian, primar în Calafat şi deputat al Doljului,.
Complectând aceste date cu arătările matriculelor de la
1885/86 incoace reiesă ct şcoala a mai. functionat complect cu
4 clase pănă la 1888 toamna, când nu s'au mai primit elevi în
clasa 1, și s'a desființat şi internatul. In udresa Prefecturei pentru desfiinţarea internatului, dl. [. Bumbăcili director spune aceasta : „desfiinţarea internatului Şcoalei Normale nu este de cît

o desființare deghizată a însăşi şcoalei“,

terni
Iunie
male
elile
ziua

Deja din toamna lui 1887 nu se mai primise de cât 7? inîn clasa I-a, iar în vara lui 18S9 cu adresa No. 6007 din
30 Consiliul județan face cunoscut direcţiei Şcoalei Norcă nu s'au prevăzut în budgetul județului de cât cheltupentru 3 luni cu întreţinerea Şcoalei Normale, și că dar pe
de 1 Iulie 1889 şcoala este și rămâne desfiinţată,
„Subsemnatul

zice adresa —consecinte

încheerii

comitetului

vă invită cu onoare să bine voiţi a pune în vedere întreg per.
Sonalului didactic şi de serviciu al școalei că pe ziua de 1 Iulie

- 39—
a. c. să înceteze din

serviciu, comitetul ne mai având mijloace

să

retribueasci acest personal“.
Budgetul județului pe 1888 —89
Şcoala, Normală.

prevăzuse 21659 lei pentru

“La această adresă consiliul profesorilor şcolii se adună şi”
dezbătând chestia desființării şcoalei hotărăsc a continua, cu pre:
darea, graluită a cursurilor şi mai departe, cerând de la judeţ
a se pune ia dispoziţie Jocal, lemne şi servitor.
In adevăr controlând cele 6 volume a condicilor de prezenţă
(1872 Dec. 23—1890 Dec. 10) constatăm că s'a continuat cursurile pănă la 1890 Decembrie 10, când se închee cu: totul predarea gratuită,
Deja în 1889--1890 şcoala a funcţionat cu a clase (clasa
III şi IV) iar în 1890—91 numai cu un clas (clasa IV-a), dar şi
acela foarte neregulat. Matricula în schimb a început a scrie şi
pe anul 1891—92 elevii clasei IV, dar nu se vede trecută nici

„p notă, ceia ce arată că şcoala a încetat definitiv în toamna lui
1891, pentru a se deschide peste un an de stat, în forma cum
faneţionează astăzi.
Din viaţa, care a trăit'o această şcoală, nu am putut culege

date

exacte,

căci

pentru

aceasta

se cere

să

cunoşti

pe

cei ce au urmat cursurile ei,
”
Regimul internat a fost predomnitor şi faza ei de progresare corespunde tocmai sacrificiilor mari date pentru regimul internatului. “In măsura în care s'au introdus. externii, decăderea
şcoalei a fost simțită, cum vom avea prilejul a o vedea şi la
altă şcoală, normală ca la cea din Târgu Jiului.
Cărţile didactice după care se învăța erau cele ale timpului.
Nu am putut da o listă â lor, căci îmi lipseau datele.
Practica agricolă a suferit la scoala, normală .din Craiova,
cum şi azi chiar sufere, cu tot terenul dat în jurul scoalei. Peutru acest scop dau mai jos un pasaj dintr'un raportal directorului
scoalei tocmai asupra întinderei ce cătă să se dea practicei agricole, şi starea

în care se afla

de agricultură şi
acolo pe o sară
buit să înceapă
vede:
Intr'o ţară

dânsa.

DI. |. Păsăreanu

profesorul

naturale, adus de la T. Jiu după ce organizase
destul de mulţemitoare grădina Şcoalei, a trede la capăt, dar fâră mult folos, cum şi azi se
agricolă prin escelenţă cum

este România,

stu-
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diul agriculturii pentru populaţia rurală este de o impoanţă, ce
nu mai are nevoe de demonstrat. Insă şi aci ca în toate, teoria fără practică nu conduce la nici un rezultat trainic; practica;
agricolă, cultura diferitelor soiuri de plante şi anume cultura ra„țională, sistematică este aceea ce învățătorul trebue s'o înveţe
şi să se silească a întroduce intre consătenii săi. Este dar evidentă necesitatea unui teren de aplicație pentru elevii normalişti. Admiţându-se, precum nu mi îndoesc, această idee, ar mai
fi nevoe de oarecare alocaţiuni pentru uneltele de lucru şi pentru diverse seminţu. Pe acest teren sar putea înfiinţa în mod
sistematic şi o scoală de pomi roditori şi. de arbori de ornament;
din acești pomi să se dea normaliștilor absolvenţi, deveniti invățători, un oarecare număr de pomi, cu îndatorire a-i plănta lângă
scoala sa căutând a-i înmulţi şi a deştepta şi în săteni plăcerea
pentru atari ocupaţiuni folositoare. Cu chipul acesta, întrun timp
nu.prea depărtat putem spera, să vedem dispărând acea privelişte desgustătoare ce înconjoară

locaiurile: celor mai multe scoale

rurale, de care astăzi murdăria şi selbăticia par a fi neseparabile. Chiar actualii învăţători normaliştisă fie împărtăşiţi după
putinţă din aceste scoale de pomi în condiţiunile de mai sus, şi
după 5 sau cel mult 10 ani star resimţi influenţa binefăcătoare
a unei asemenea -măsuri, precum “a întâmplat şi aiurea ca un
singur învăţător prin stăruinţă şi exemplul
său să schimbe viaţa
unui ţinut întreg. Atunci cu drept cuvânt vom putea spera că,
nuditatea şi goliciunea atât de caracteristică satelor noastre, remarcată aproape de toţi străinii, căți au vizitat ţara, să fie înlocuită prin plantaţiuni nu numai plăcute vederii, dar şi mă-:
"noase; atunci chiar condiţiunile de salubritate s'ar îmbunătăţi.
Locul cel mai potrivit pentru acsst scop fiind și destul de
spaţios şi alături cu grădina scoalei, nu ar mai lua elevilor timpul cu ducerea şi intoarcerea, ci ei ar putea utiliza orice moment liber, pe lângă aceasta el presentând şi vale şi deal e pro:
priu pentru toate culturile—este cel din dosul scoalei care se
intinde până în uliţade lăngă spitalul Ştirbei şi formează un trup .
cu localul scoalei Normale aparţinând d-lui Geanoglu şi care s'ar

putea închiria cu o modestă s_mă'.
_

In fine ca educaţie internă,

am

Mi

gâsit

instructiv

o întimpi-

nare ce direcţia, scoalei face comitetului permanent tocmai în felul cum înțelegea să se reglementeze munca, gospudărescă în înternat, şi câtă, parte să ia elevii la satisfacerea, nevoilor lor de
locaţiune,Și fiind că cele practicate la Craiova de la început,
par a fi de actualitate, le dăm loc în întregime de şi sunt 23
ani de atunui. (Raport No. 10 din 3 Febr 1883):
„Era un principiu, o' normă constituțională care a predomnit Ja organizarea actualei scoale Normale, principiu care dicta,
:

3
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ca elevii normalişti să indeglinească singuri toate serviciile cu
"privire la trebuinţele lor personale, precum: aducerea apei de
băut, tăerea, lemnelor trebuincioase în clase și dormitoare, măturarea claselor şi dormitoarelor, ete. Am azistat la memorabilele
şedinţe ale consiliului județan din 1869 care au discutat infiin- țarea şi din 1870 şi mai încoace care au discutut organizarea
scoalei. Intenţiunea fundatorilor scoalei Normale, ideia lor fundamentală și conducătoare a fost a da, elevilor acestei scoale toate
cunoştinţele necesare unui învăţător în timpui de faţă, iar încolo
a nu schimba nimic din deprinderile şi obiceiurile fiilor de să:
teni, care după un scurt timp urmeazză a, se întoarce la ai tor,
adică tot; la săteni. Onor d. G. Chițu, voia ca normaliştii să mănânce mămăligă, să se îmbrace cu dimie şi să facă toate lucrăzile relative la trebuinţele lor proprii, ca să nu uite un singur
moment că sunt fii de săteni. „Nu voiu, zice dsa, să iasă din această scoală coconași.“. Munca nu numai nu umileşte şi nu dezonorează, dar înalţă şi înobilează pe om; numai lenea este ruşinoasă şi blamabilă,
In acest spirit s'a lucrat, de atari cuvinte s'au condus fundatorii scoalei normale, așa au stabilit ei, şi aşa s'a urmat de
când există scoala şi până astăzi. Nu este o inovaţiune întrodusi, de mine. Am fost neintrerupt la sc. normală profesor de la
înfiinţarea ei; sunt al III-lea care ocup postul de director şi
Ştiu că aşa, s'a urmat sub cei doi predecesori ai mei şi aşa am
urmat şi eu.

F). a) Scoala Normală din Târgul Jiului.
Unul din judeţele, care și-au impus sarcini mai grele pentru desvoltarea învăţământului normal, şi care a cules roade mai
bune, a fost judeţul Gorj, Datorită întrecerei unor oameni de
bine,

cum a

fost pe

vremuri

Pleşoianu,

s'a produs

în micul

șel al Jiului o mişcare culturală, care şi azi îşi vede
frumosul muzeu, care face cinste şi ţării şi oraşului,

așezat,

oră-

roadele în
unde este

|

Inceputurile scoalei normale din Tărgu Jiu se confundă cu
a unei scoale reale de băeţi, deschisă in 1869. Deja de câţiva
ani mai înainte de deschiderea scoalei normale, judeţul prevăzuse în budgetul său burse pentru trimeterea a 6 elevi normalişti în scoala normală din Craiova, pentru a deveni învățători
săteşti, cu bursă a 900 lei.vechi—total 5400 lei. Iar burse şi
ajutoare se văd figurând în sumă de 14917 lei şi anume: 0 bursă pentru medicină, pentru inginerie, pentru conductor, pentru un

agronom tocmai la Herestriu «şi 4500 lei bursa d-nei Ecat, C.
Stanciovici pentru ca prin învăţătura ce va face 4 ani în străinătate să devie institutoare acelui judeţ pentru scoala de sex:
femenin».
In acet mediu aşa de. folositor îngrijirii de preparare a tuturor elementelor chemate a satisface nevoilor obşteşti ale judeţului Gorj (medic, inginer, conductori, agronom, institutoare, învăiători), în budgetul lui 1869 se prevede 16800 lei ca fond «pen|
6222 lei
tru instituirea a 2 clase reale pe lângă scoala primară a. urbei,
cum şi 3703.70 pentru instituirea unei scoli de agricultură, şi
o fermă model în judeţ».
“
Imediat ce s'au prevăzut mijloacele budgatare, s'a și publi-

cat

concurs

pentru

ocuparea

celor

2 catedre,

cu care

avea

să.

înceapă cursul real, alipit la scoala, de băeţi No. 1.: L. franceză
şi L. Română. Concursul se ţine în Craiova şi deja la 16 Oct,
1869, concursul era terminat şi cei 2 candidaţi reuşiţi ; dl. Gr.
Căzănescu pentru L. Română şi Gh: Safirim (actualul Episcop
de Roman) pentru L. Franceză» cum se ceteşte în adresa No.
18300 din 16 Oct. 1869, cătră Primăria de Jiu, prin care se face
cunoscut numirea, provizorie a celor doi profesori titulari.
Ministerul nici nu ştia cui să se adreseze şi credea că Primăria a mijlocit înființarea şcoalei reale, pe când ea de fapt qăduse numai mobilierul şi incălzitul!). Se înscrisese pentru anul I
_ numai 3 elevi 2).
Ineheerea ce se pune pe această adresă de la minister e hotărâtoare : „Conţinutul din acest ordin neprivind pe primărie, de
oare ce această şcoală este înființată din inițialiva comitetul
ui
Permanent, dispunem punereu ei la, dosar“,
1) In darea de samă făcută la premii în anul 1870 la institutu
l de
fete Savoiu găsim aceste cifre : 195 elevi clasa | primară băeţi,
104 (el. I1),
67 (clasa IIl). 43 (clasa 4-a); 3 (clasa I şcoala reală); 7
elevi
pri-vată de ]. germană ; 27 fete la clasa [ şcoala primară fete, 12 şcoala
(elasa II).
10 (el. il). 10 (clasa 1, IL din înterstatil Săroi), 7 (el. II),
5 (el. 1V), 4 (ed.
V). In total 49 elevi şi eleve.
2) Adresa No. 1573 din 17 Sept. „iar pe de alta s'a invitat
dl. institutor superior ca să părăsască camerele ce se ocupă de
d-sa încăperile şe,
primare, a rămâne libere pentru trebuințele elevilor ce
să udue pentru
învăţătură în clasele reale“. lar mai jos: „că acele încăperi
ce s'au destinat
pentru învăţătura claselor reule“ „ŞI după cum au avut bună
voință deau
făcut

măreațu punere la cale în înfiinţarea claselor reale în interesul
fiilor
tineri ai disirictului, uşa să aloce în budgetul judeţului somă
pentru locuința directorului“,
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Cei 2 profesori

au

început

cursul

în

Oct.

1869;

. şi

leafa

rânduită a fost: 259 lei lunar profesorului de L. Română, şi 222
lei profesorului de ]. franceză. In al doilea an (1870—1871) şcoala a mai primit 7 elevi şi
s'a adăugat un profesor de |. germană pentru 4 luni cu 222 lei
salar lunar ; aşa că budgetul şooalei pe 1871 a fost de 6666 lei,
52 bani.
In al treilea an (1871-— 1872) au mai frequentat cursurile

şcoalei alţi 10 elevi; în total dar în cei trei ani

de funcţionare

„a şcoalei reale au urmat cursurile 20 elevi.
„
Primăria nu era chemată de cât a da încălzitul şi mobilierul, iar locuinţa, era în sarcina județului 3).
„. Şi în adevăr în budgetul pe -1870 găsim prevăzute aceste
„sume : servitor la, şcoala reală 240 lei, ajutor la chiria şe. reale
329 ; lemne la şc. reală 100, spese la şc. reală 60, cancelaria

Şc, reale şi primare 400;
La, început şcoala, primară fiind la un loc cu primăria,
iviră multe inconveniente ; când s'a adaus şi clasele reale, şi
depărtarea, directorului din localul şcoalei. De aceia încă din
Aug, 1870 Gh. Safirim directorele şcoalei reale face raport la
deţ, ca să se închirieze alte case ale d-lui C. Piscureanu — ca să
mai fie în localul primăriei».
|

Ideia, înfiinţării claselor reale

nu

satisfâcea, pentru

se
în26
juaut

moment

nici o nsvoe obştească.
Cu cei 10—20 elevi din cele 2 clase
reale nu se urnea cultura. De aceia utilitatea acestor clase reale
fâră scop definit fu reluată la discutat în şedinţele. consiliului
judeţan și se hotări după propunerea membrilor din. comitetul
permanent a se transforma— începând din toamna lui 1872
— şcoala
reală în şcoală normală

cu -internat,

ba se şi

rândui

o comisiune

care avea să institue un regulament de administraţie interioară
a şcoalei, cum şi un orar. Propunerea fu aprobată apoi de consiliul general de iastrurţie şi se hotări ca de la 1 Sept. 1872 să
înceapă a funcţiona şcoala normală cu profesorii de la, școala reală.
De altfel istoricul acestei transformări îl cetim în raportul: No.

5 din 2 Febr. 1873 adresat; Ministerului și care sună astfel:
3) [n raportul No. 34 din 8
Petrescu zice: „La 15 ale curenlei
deţan, va trebui a se inchiria din
şeoala reală, rămânând în Sarcina
inobilierul“.
-

Oct. 1869. Directorul șeoalei primare T.
luni urmând a se întruni consiliul jufundul casei județene
încăperi pentru
cousiliului comunal numai încălzital și

.

—

3]

—.

Donine Ministere!

La ordin D-v. No. 764 din 24 Ianuar anu curent venim cu
onoare a vă înainta Indicele cerut şi a Vă da încă şi următoarele desluşiri despre Şcoala Reale.
|
La întăi D-bre anul şcolar 1869—70 s'a, deschis pentru
prima oară în această urbi, şcoala numită Reali, întreţinută din
fondurile judeţului, Primării. Profesorii cu cari s'a şi deschis

şcoala au fost. doi, adecă: Dl. Grig. Căsănescu de.L. Română şi

subsemnatul de cea Francesă. In numitul an, am început lecţiunile cu clasa ÎI, rămănând ca treptat pe fie-care an ce va urma
'să se înfiinţeze şi 'cele-l-alte pănă la numărul de patru clase cerute de Programa şcoalei. De atunci şi pănă la finele lui August
anul expirat 1872, u continuat u, funcţiona şcoala tot cu numiții
doi Profesori şi numai cu clasa I-a. Nu s'au înfiinţat și cele alie
„trei clase din causa micului număr de elevl, după cum se poate
vedea şi din alăturatul de acesta Indice. In urmă văzând Onor.
fondatori că școala aceasta reală nu'și ajunge scopul, am cerut
şi căpătat în anul trecut voia de la acest Onor. Ministeriu ca
să o transforme în şcoala Normală după cum este cea de aci
din capitală Şi de la 1 Septembre trecut, funcţionează actualmente ca Normală şi tot cu o asemenea numire de o cam dată
tot pe foşti 2 profesori.
|
Bine-voiţi vă rog D. M. a accepta pe lângă acestea, şi asi-gurarea prea distinsei mele consideraţiuni.
-

Directore (5.) G. Saffirim
Pe lângă obiectele ce se predase la şcoala reală, se propunea
în cl. [ Normală Religia, Agronomiu şi Muzica. Gh. Safirim se oferi a da gratuit cursul de Şt. Naturale şi Agronomia, iar Gr.
Căzănescu acel de Religie.

Tot în toamna lui 1872 (adresa Nr. 2237 din 11 Sept,
1872) se înfiinţă un internat alipit pe lâng: școala Normală. Director al internatului fu numit dl. St. Sadoveanu,
Tuia inpunându-se a, preda şi Religia, el o refuză.

Pentru trebuinţele internatului sau

institutor, că- .

închiriat

casele

D-nei

Maria Braşovanu cu 80 galbeni pe an chirie, unde se mută şi
şcoala, din localul primăriei.
Consiliul judeţian împreună cu prefectul. se îngrijiră pentru

elaborarea unor statute şi regulamente, i căror
ceasta :
A). Regulamentul
1) regimu: internat, 2)
plasă a județului Gorj.
din prefectul judeţului

de
se
8)
ca

economie e

a-

primirea elevilor în şcoală prevede:
vor primi :câte 5 elevi din fie-care
comisia, examinatoare se va compune
preşedinte, din un delegat al judeţului,

—
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dintr'un institutor şi medicul. 4) Se vor primi numai fii

de să-

teni cu vrâsta între 16 şi 20 ani, având 4 clase primare, sănătoşi, cu fizic. frumos, cu certificat; de bună purtare şi cu angajament a servi ca învăţători în judeţ, cel puţin G-ani cu 40 lei
leafă lunară. 5) elevii vor fi bursieri. 6) modul primirei ca bursieri e concursul. 7?) Comitetul permanent în schimb se obligă a
îndatora, ca comuna unde învățătorul va funcţiona să facă local
propriu de şcoală, cel mult în 3 ani de zile. 8). Judeţul va elibera, certificatul de absolvire nu la isprăvitul şcoalei, ci după ce
va, funcţiona un an ca învăţător,

B) Programele de studiu se întocmesc pe cursuri de 3 ani

şi anume;
Anul I,

Anul II

Anul III,

L. Română
Religia şi Morala
-

Artimetica

„

Geometria

. Higiena
Arta Veterinară,
Dreptul Administrativ
Practica Pedagogică,

Geografia,
Istoria
Agricultura
Caligrafia

|

Desenul
Muzica
Gimnastica
Armele

".. C) Programele

Pedagogia
Diaetica

Obs. Elevii anului al
III-lea vor face pe repetitorii celorlalţi2 ani;
şi anume iarna; iar
vara vor vizita, şcolile
primare din oraș,

analitice se vor tace pe

D) Budzetul şcoalei

Wormale

se

fie-care obiect.

fixează

pentru

anul

I

(1872—1873) la suma de 22070 lei, din care personalul 15000,
iar materialul 7070, şi anume:
Vor fi 5 profesori cu leafă de 3840 lei, 3120, 8000 lei și
1920 lei, iar la material va fi hrana a 30 elevi interni 4950 lei,
|
E) Regulamentul de ordine cuprinde următoarele13 măsuri 1)
elevii vor fi impărţiţi în grupe de 10 supt un caporal; clasa va,
avea un chestor; chestorii vor sta direct supt controlul profesosilor şi directorului. 2) Erarhia, acestor grade va firiguros observată. 3) Intrebuinţarea timpului : scularea la 5 dimineaţă, 4—7)
meditaţia în clasă, la mâncare (caporalul cu compania lui), la
culcare; 8—13) ordinea la biserică, escursiunea, gimnastica, ex.
militar, penalităţi (mustrarea, postirea, închisoarea, şi eliminarea).

„__F) Statutele de organizare ale școalei Normale au 7 capitule

cu 28 articole şi cuprind: 1) scopul (prepararea de învăţători
apți pentru şcolile rurale). 2) organizarea (3 ani, internat, obiec-

—
tele de curs).

3) recrutarea

mat cu Succes

anul trecut

39 —
elevilor (4 clase primare,

săteni,

16

ani, angajament pe 6 ani. 4) administrarea şcoalei (director, monitori. atribuţiile directorului). 5) Consiliul şcolar. 6) Examene și
vacanțe.
7) regulamente de administrare pentru fie-care lucru.
Cu astfel de măsură şcoala normală începu a, funcţiona bihişor cu cei 2 protesori de la, şcoala, reală, Gr. Căzănescu şi Gh,
Safirimu, care işi împârțiră studiile.
Elevi bursieri au fost 18 în anul |.
Se vede că. nefiind mare
deosebire între cursurile reale şi
normale, elevii anului I real din 1871—1872, trecură în al 2-lea,
an normal în 1872 —1873, după cum sună adresa direcţiunei
şcoalei din 6 Sept. 1872 cătră Preşedintele consiliului judeţan:
„Conformându-ne adresei Dv. No. 6747 atât subsemnatul cât
şi dl. Gr. Căzănescu începurăm a, funcţiona la această școală de
la 1 Sept. curente. Numărul elevilor clasei 1 s'ă urcat pănă azi
la 16, Până să urmeze 6 şcolari în clasa II], din cei ce auurcursul clasei

1, e bine a grăbi infiin-

ţarea interaatului,“ şi a, închiria un local, în
sale deosebite prelegerile claselor 1 şi IE,

Şi în adevăr

în statistica întocmită

care să

se țină în

de prelectul Moscuna

At. ne dă pe anul 1871—1872, zo elevi; iar pe 1872—1873 zș
elevi. Din cei 16 elevi ai clasei reale, au trecut în toamna lui
1842, abea 6 în clasa, ÎI normală, şi pentru ei sa închiriat şi
sală deosebită,

ca să nu

ţină curs

la un loc cu elevii clasei I-a.

Cu începerea anului şcolar 1873—1874 cursurile se fac pe
3 ani şi corpul didactic se râdică la 5 profesori, şi anume, G/.
“Safirămu, Jon Păsercamt, Pr. Căzinescu, Gr. Stefulescu, Cr.

Negrescu (gratuit) şi /. Sfinescu,
„grafia

Materiile și Je împart astfel.
Gh. Safirinu a predat: L. Română (12, 112, 1112) Istoria, Geo(18. 112, l%

si Higiena

II?.

Gr. Căzânescu a predat : Matematica, 12. 113, 18. Fizica 12
Qhimia, Meteorologia, IIl:. Religia 18, II2. le, Desen şi Caligrafie

8, 2. NE,
gogia,

Jon Păsereanu

a predat

Şt. Naturale, Agricultura şi Peda-

Cr. Aegrescu, medic veterinar a predat veterinara şi Higiona (gratuit)
]. Stănescu a predat muzica bisericească, gramatica şi exerciţiite militare,
Nu puţin interes gresintă şi orarul şooalei, cu12 ore de clas
„dimineața, Ş. 2 oare dupi prânz.
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Socotind timpul ocupatcu claselede fie care profesor vedem
că: Gh. Safirim avea 20 oare de curs pe săptăm-nă.
Gr. făzânescu avea 29 oare curs pe săptămână.
I. Păsereanu avea 15 oare curs pe săptămână, iar ceilalţi
din ce în ce mai puţin.
Pănă la finele anului şcolar pe 1873—1874 s'au mai numit
următorii

profesori :

Preutul P. Szefulescu pentru

Religie de la

25 Sept. 1873

cu 100 lei salar lunar.
Gr. Negrescu medic veterinar ia şi Higiena pe lângă Veterinarie.
|
Pe ziua, de 24 Decembro 1873 Gh. Safirim îşi dă demisia
şi de la catedră, şi de la direcţie; și cu suplinirea catedrei de
partea liierară e însărcinat /V. Iunian, iar la direcţia şcoalei e
însărcinat Gr. Căzănescu pe ziva de i Ianuar 1874.
La, sfârşitul anului 1874 se rândueşte o comisie din partea
judeţului compusă din D. Pleşoianu, C. Stanciovici şi protopopul
St. Nicolaescu care vine şi azistă la examene şi închee raport
de situaţia şcolară. Din acel raport cetim care era corpul didactic la finele anului 1874:
St. Sadoveanu,

director internatului,

a “predat

Pedagogia.

Gr. Căzănescu a, predat Matematica, Fizica, Chimia, Desen
şi Caligrafia,
N. lunian a predat L. Română, Istoria, Geografia şi Dr.
administrativ.
]. Păsereanu a predat Agricultura, Zoologia Botanica şi
Mineralogia.
Pr. P. Stefulescu u predat Religia,
C. Negrescu redicul veterinar al judeţului a predat Veterinăria.
I. Stănescu a predat Muzica.
Căpitan Popescu, comandantul dorebanțiler a predat Bxerciţiile militare.
- "Tot în-acel raport cetim şi lista premianţilor şi vedem că,
- prima sere de absolvenţi ai şcoalei Normale de Gorj a dat2 elevi:
Ciobanu C. premiant

Bircan

Nic.

»

1.

II.

“Budgetul şcoalei a fost următorul:
1879--1873

1873-1874
1874—1875

în sumă

,
,

de

16.155

„ „1796
„18.877

lei
n

.
'

Iată cum erau repartizate cheltuelile 2 profesori a 260 lei lunar
l profesor a 250,
„,
Il profesor 2.200,
,
Directorul internatului 200 lei lunar,
"3 persoane de' serviciciu câte 50 lei lunar.
30 elevi bursieri a 360 lei pe an.
Iar proporţia între cheltuelile Şcoalei şi ale internatului era:
18783/74
1874/75

In anul
era, aceasta:

Şcoala
8380
8420

Ă

scolar 1874—1875
a

Internatul
9586.50
10257.

mişcarea
-

populaţiunei.

scoalei

Clasa 1 15 elevi.
Clasa I[ 10 elevi.
Clasa III 18 elevi.

De-abia scoala, Normală, apucase a da 2 absolvenţi în vara
lui :1874 şi deja consiliul judeţian prin budgetul nou pe
1875—
1876 (1 Ianuarie) hotărâse ca şcoala Normală să ţie numai
6

luni (1 lanuarie—1 Iulie), şi restul de 6
în gimnaziu,

care

urma

să se deschidă

luni să se
pe ziua

de

transforme
1 Sept. 1875.

In mintea, celor de atunci gimnaziul ar fi satisfăcut mai
mult interesele orăşenilor din Târgu-Jiu penirucă li se
înlesnia
cultur
- secundar
aă, acasă la ei, pe când şcoala, Normală satisfăcea
interesele judeţului având o chemare specială, apoi numărul
elevilor era, prea restrâns și regimul de internat; apoi şi cheltuel
ile

budgetare

din

ce în ce mai

anevoioase

mai

ales cu internatul,

„ Votul consiliului judeţian fu referat ministerului de interne
;
Acesta înaintează Ministerului de Instrucţiune cu adresa
No.
1003 din 18 Ianuarie, 1875 asupra celor hotărâte, pe care
mipistrul de atunci dl. Tit. Maiorescu pune rezoluţia : <avizul
nos-

tru este să se continue ca

şi în trecut

numai cu

şcoala nor-

mală» ; apoi continuă 2 rinduri pe care singur ministrul le-a
şters
fiind un fel de angajament, pe care împrejurările politice
de pe.
atunci nu Pau îngăduit să-l îndeplinească: «urmind ca după
noua
organizare a instrucţiunei publice să se înfiinţeze și gimnazi
u
dacă va fi trebuinţă».
In vara lui 1875, absolvese 17 elevi scoala, și toţi intră
ca

învăţători la şcoalele rurale din judeţ,

Gândul însă al membrilor consiliului judeţan s'a realizat
în
parte, căci din toamna anului 1875 a început a se primi
și
„ externi,

— 43 —
Iată populaţiunea scoalei pe anul scolar 1875 | 76.
Clasa I
25 elevi, din cari 12 externi şi 13 interni,
2

II

»

IL

8

»

»

»

l

»

»

7

»

10

»

»

n

2

»

2

8

»

Total”
"43 elevi, din cari 15 externi şi 28 interni.

Din aceşti 43 elevi 28 au fost bursieri, potrivit budgetului
scoalei, iar 15 externi: Din aceştia 8 erau în clasele u 2-a şi a.
3-a; şi îngăduiţi a, urma, cursurile ca externi, ds oarece perdeau
bozsa, iar din nou s'au primit deodată 12 externi în clasa I-a.
In cursul anului 1876 sa modificat cu totul caracterul

şcolilor normale, înființându-se anul al 4-a.
Potrivit aceştei noi organizări,
s'au publicat şi noi programe
(Monit. Off. No. 288 din 1876). Cu adresa No. 10448 din 25 Oct.
acelaş an se invită ca şi şcoala Normală din Târgu-Jiu să se
conformeze nouei organizări,
Absolvenţii clasei III din vara anului 1876 n'au fost reţinuți pentru a urma clasa IV, ci au devenit învăţători; aşa că
s'a întârziat cu un an aplicarea nouei organizări.
„Pe anul şcolur 1876—1877 mișcarea școlară, a-fust aceasta:

clasa

I 16 elevi din cari

„Ul
2

III

total,

15

7

»

38 elevi

8 interni

n

»

din care

7

>»

28 elevi interni

Cei din clasa III sunt; opriţi a continua cursurile

clasei

a

4-a, în anul şcolar 1877/1878.
In adevăr cu Raporiul No. 47 din 3 Noembrie

1876 direc-

ţiunea, şcoalei face cunoscut că pe ziua de 1 Noembrie s'a şi pus
în aplicare la Școala Normală din Târgu Jiu programele nouăpe
4 ani, iar în 15 Dec. acelaş an 1876 Direcţiunea înaintează alt
raport consiliului judeţan, aducând la cunoştinţă noua organizare

pe 4 ani, cu invitare a se dispune
secinţă.

luarea
|

de

măsuri

în

con-

In vederea sporirei numărului anilor şi a unei organizări
temeinice a şcolilor normale, şi consiliul județan de Gorjia multe
măsuri reglementare în privința admiterii elevilor în Școala Normală din 'T.-Jiu, modifisător ceva al dispoziţiunilor din 1872 şi

anume:

|

Comisiunea de examen pentru burse se va compune
prefectul judeţului ca preşedinte, din delegatul consiliului

din:
per-

—

manent,

44 —

dintr'un institutor public şi din medicul "primar al ora-

şului. Iar între condiţiunile de admitere cetim acestea:

1) să fie

fiu de român 2) să aihă, vrâstă de 16—20 de ani, 4) să
aibă
certificatul a 4 clase primare, 4) să fie sănătos, 5) să aibă
certificat: de mosalitate, 6) să aibă fizicul frumos şi corespunzător
chemărării pedagogice, 7) să faca contract cu comitetul permanent că va, 'sluji în judeţ ca învăţător, depunând pentru
aceasta
şi o cauţie la casieria judeţului.

Elevii şcoalei vor putea fi interni şi externi,

Cu deschiderea noului an școlar 1877/18 se aduce o mare
schimbare în corpul didactic;
erau acum clase mai multe, obiecte şi oare mai multe; de aceia şi numărul profesor
ilor se
râdică de la 5 la 7,
Iată, mişcarea, elevilor pe acest an
" clasa

I

clasa II
clasa III

care

„inserişi
29

.

18
14

promovați
24

13
12

repetenţi
4

—
2.

retraşi
1

—
—

clasa IY
7?
?
—
Din aceştia bursieri au fost. 39, iar externi 24 elevi.
Corpul didactic se compunea din următorii profesori, din

4 titulari, 2 suplinitori

Gr. Căzănescu,

şi 1 gratuit,

,

director şi profesor de Matematici, Desemn şi
Caligrafie
Jon Păsereamu, provizor al internatului şi profesor de Ştiinţe Fizice
Naturale.
Gh. Valy, profesor de Istorie şi Geoarafie.
A. Cloşanu, profesor de Limba Română şi - Pedagogie, supli-

„

Ditor; şi e înlocuit cu titularul Catedrei dl. W,
N. Săulescu, care a dat concurs în 23 Iunie
1878 și e

numit provizor cu

ord. No. 7560 din

2 August 1878. Dl. N. N. Săulestu a fost și di-

rectorul şcoalei pănă la desființare, iar actualminte e magistrat în Târgu Jiu, şi de la d-sa am

luat verbal mai multe lămuriri de starea Şcoalei

|

Normale.
JI, Flimându, profesor de Drept Administrativ şi Constituţional
.
Pr. P. Stefulescu, a predat Religia.
August. Geger, a predat Muzica; după el vine apoi Jon Constau
-

Zinescu, titular

încă din 1871, dar fiind bolnav,

se daclară vacantă la concurs catedra în 1 Octombrie 1879.
Practica pedagogică potrivit nouei progrume are 10 ore pe

—
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“ săptămână, urmând a, se face vizite pe la şcolile primare din
oraş. Cum însi direcţiunea Şcoalei No. 1, refuză acest lucru, se
naşte un conflict între direcţiunea şcoalei normale (Gr. Căzănescu)
şi direeţiunea școalei primare ([. Rădulescu), aşa că practica n'a
putut începe
de cât în 13 Mart 1878.
Pentru budgetul judeţului noua organizare era o îngreuiare.
In anul 1876—77 cheltuelile cu personalul didactic erau de 11920
lei, din care:
1) Un profesor de Ist. Geografie, Dreptul a 250
lei lunar
,
3000 lei
„.2) Un profesor de Matematică, Desea, Caligrafie

-.. Agronomie a 250 lei lunar

.

3000 lei

3) Un profesor de Agricultură, Şt. Fizico- Natui
rale a 250 lei lunar
.
3000 lei.
4) Un profesor de Religie şi Morală a 140 lei .
i
lunar
«
„1680 lei
5) Un profesor de Muzica Vocală a 100 lei lunar 1200 lei

Diverse pentru cancelarie

.

.

,

.

.:

6Olei

|
Total 11940 lei
In 1877 se sporeşte budgetul cu 1480 lei la catedra de
limba Română, adică cu un total de 13360 lei.
|
In 1878 se râdică la 15780 lei budgetul personalului didactic, fiind 7 protesori, din care 6 cu plată şi unul gratuit.
In 1880—81 era acelaşi budget de 15720 lei pentru perso:
nalul didactic, :
|
Dacă la aceste cheltueli de personal adaugăm şi cele ale
internatului, lucrul e si mai vădit, că pentru un budget caaljudeţului Gorj întreţinerea, unei scoale normale era 0 sarcină prea
oneroasă.,
.
In anul 1876—77 budgetul internatului a fost de 7490, din
cari : 4 pe-soane din administraţie
. . . . 1860 lei.
80 bursieri a 18.50 lei pe lună. a.
„ 4050,
“chiria

localului

lemne, iluminat,

.

.

.

a.

1000

580 j
Total 7490 ,
In anui 1877—1878 budgetul internatului a fost de 7160 lei,
însă se prevăd 40 burse a 13.50 lei pe lună şi se scade la jumătate plata personalului, dandu- se povizorilui internatului un
mic

„la

spor

la cutedră..

spalat, ete.

a

-

In anul 1878—79 budgetul internatului
se râdică de o dată
12800 lei, prin înfinţarea clasei IV-a și prin organizarea prac-

-— 46 —
„ticei agricole, pentru care se prevăd 4000 lei
spre cumpărare de
instrumente agricole, ,
In anul 1879-80 budgetul internatului e de
9812 lei, din
care 2000 lei pentru grădină, Aceiaşi sumă se
menţine şi la bud-

getul pe anul 1880—1881, când se prevăd 11900 lei
din care:

„

|
reducându-se cu mare greutate

suma

de

1320

_10830

11990>

vlv

diverse,

vu

w

40 elevi bursieri a 15 lei . . . . . 6000
lei
chiria localului . ,
_1400 >
intreţinerea grădinei - .
ae.
1200
facerea unei case de bârne la grădină . 2000
un grădinar . ,
960

din totalul

de 13310

cât se întocmise de direcetorul şi provizorul'
internatului proiectul de budget pe acel an.
In anul 1880 | 81 pare a fi fost cea mai râdica
tă prevedere
budgetară pentru întreţinerea Şcoalei Normale
şi aruee 29130

Zei, din care 880 cheltueli extraordinare,

”.
Cheltuelile provocate cu înfiinţarea şi întreţinerea
unei grădini şcolare pentru practica agricolă, erau cele
mai necesare pentru bunul mersal Şcoalei. Graţie hărniciei
fostului profesor Ion
Păsereanu

s'a îngrădit locul grâdinei,

sau

cumpărat

toate

unel-

tele necesare lucrului Câmpului, s'au însemințat
locul Şi s'a reuşit

a se da şi un mic folos din recolta grădinei.

Dosarele intre 1878 | S1 sunt pline de
ale profesorului de agricultură, care ar putea,
şi astăzi.
„Spre lămurireu felului acestei practici
renului dăm 106 în întregime unei adrese din

memorii şi referate
fi cetite și utilizate
şi a întinderei te1878 Septembrie 15.

D-lui Prefect local.
Am onoare a vă anexa pe lângă aceasta
cativ, de speciile şi varietățile de plante cultiv un tablou specifiate în grădina botanică şi câmpul de experiență al şcoalei
Normale, cu explicaţiunile următoare relative,
Intinderea grâdinei după cum D-voastră bine
ştiţi fiind cinci pogoane, şi destinaţiunea sa find experienţa
, adică: cultura unui număr cât se poate de mare de specii
şi varietăţi de plante
care pentru a putea fi puse în experienţă
, a trebuit să renun.
țăm cu totul la ideia de beneficiuri ; bine
înțeles, o colectivitate
de varietăţi de plante pe o întindere de
5 pogoane nu pot ocupa

—

41—

fiecare înparte de cât o intindere de câţiva stânjeni patrați. Urmează deci de aci, că producţiunea nu poate fi alta de'cât îm- mulţirea seminţei sămănate, în raport cu suprafaţa ocupată, de
„fiecare specie. Pentru a demonstra, că având o întindere de pământ, unde pe lângă sămănăturile de experienţă, s'ar putea realiza şi un oarecare beneficiu, am întrodus cultura cartotului şi
sfeclei pe o întindere mai avonisată; in această cultură
de şi
cu destulă

părere

de rău

trebue

să

mărturisesc,

că în lipsă

de

teritoriu, a trebuit, să abuzez extrăgână două. recolte după un
pământ, după cum am făcut cu cartoful şi sfeclele de zahăr cultivindu-le printre plantaţiunile de pomi şi asențe forestiere, cea,ce este contra unei raţionale culturi, când mai ales solul din natura sa, este steril, dar a trebuit să dau oarecare prelej, că având un teren mai avansat s'ar putea dacă nu asigura un beneficiu, cel puţin a se equilibra cheltuelile cu cultura de experienţă.
Este stiut în toate părţile şi chiar în toată lumea, unde
progresul este înaripat, că prin culturile experimentale, beneficiurile sunt enorme; însă aceste beneficiuri nu se pot reflecta în

tesauvul din care s'au făcut avansurile întrun mod direct, ci
indirect şi încă cu procente de sută la sută.
Îmbunătăţirea soartei terenului depinde totdeauna de mărirea fondului său material; această mărire de materialuri îşi
are sorgintea în raţionala cultură a plantelor de întreţinerea existenţei masselor societății, singura ramură de avuţie până acum în ţara noastră,
Ei bine dar, cultura de experienţă din grădina școalei Normale, are deviză îmbunătăţirea posiţiunei materiale a terenului,
solida bază u statelor, şi prin ei asigurarea şi tot odată mări-:
rea

timp

tesaurului

public,

tesaurului

mai înainte neînsemnate
Acestea

fiind

din

care a decurs

cu

cât-va

sume.

explicaţiunile

ce

avem a da, termin

cu rugă-

ciune însă să bine voiţi a interveni . prin onor Comitet de a se
estima și tot odată a se vinde producţiunile ce am putut do-

bândi prin avansarea culturii citate, spre
a se desdauna casa judetului cu cât chiar o experienţă a putut produce.
In adevăr se reuşise a se aduce următoarele foloase
recolta grădinei, cum vedem înti'un raport din 1883:
790

ocă

215
500

„
„

80

,„

3919,
19 ,„

din

grâu

orz
porumb

Soe

bob
mazere..

O altă greutate pentru bunul mers al şcoalei Normale a fost 1ocalul faţă cu înmulţirea frequentării elevilor frrinindu-se şi extârui.

=48
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Cât timp şceala a dus'o cu regimul

mai bune rezultate.

Dovadă

stă

internatului, a dat cele

la aceasta numărul

cel mare

de absolvenţi, cari toţi au întrat în învățământul rural. Cum
a,
început a se primi externi, disciplina a scăzut şi şcoala nu mai:
corespunse chemării sale, de oare-ce externii nu intrau cu scopul

precis de a se face învăţători.

|

Iată un tablou de mișcarea elevilor în clasa I-a pentru a
se vedea mereu deosebiri în spiritul şcoalei, mai ales după înfiinţarea, clusei a 4-a.
1874, 4875, 1876, 1877. 1878, 1879, 1880, 1881, 1892, 1833, 1881. 1883.
Clasa î-a _15 _2t
16
29
35
51
57
17
7, 107
53 136.
Total
13, 42, 88, 53, 79, 103, 195, 154,
955, 219,191, 333.

Şcoala noimali devenise un adevărat gimnaziu!

„Chestia elevilor orăşeni şi săteni era vie pentru conducătorii de la consiliul judeţan şi de la primărie. In 1879 Sept. 22
primăria, înaintează o adresă direcţiunei Şcoalei (No. 1834), prin
care se cere raport.de câţi fii de orășeni au fost şi sunt în şcoala
Normală. Directorul răspunde cu raport No. 35 că de la începu-

tul şcoalei- Normale (1872) au fost
Jiului, care au urmat un clas

erau 40 fii de orăşeni. -

40 fii de orăşeni din 'Târgu-

două normale,

In privinţa localului găsim că încă din
etajul de sus al caselor d-nei Braşoveanu

scoală şi internat.

iar

în anul 1879

|
1870, s'a închiriat
(7 camere) pentru

La, început şcoala reală fancţionase în acelaş local cu primăria, punându-i-se la dispoziţie o singură sală. Cu înmulţir
ea
claselor, mai ales din 1877 toamna, localul d-nei Braşoveanu nu
mai era îndestulător, căci potrivit adresei No. 9549 din 5 August
1877 vedem că se dispun următoarele: locuinţa directorului
.
şcoalei să fie dormitor pentru clasa IV-a, iar cancelaria şcoalei să,
sarvească de locuinţă directorului, cât despre cursurile clasei
a
4-a să se ţină prin celelalte clase, în oarele libere. Cu asemenea rânduială nu mergea. Cei 7 elevi din anul 4-lea umblau
cu

„clasa din o

sală

în alta, iar

bietul

singură, odae slujind şi de cancelarie.

director strâmtorat

intr'o

|

In vara anului 1878 s'a închiriat casele d-lui 1. Paladi, în-

cheindu-se

contract pe 8 ani (1 Ianuar 1879—1

lanuar

1882),

cu putinţă de a se muta şcoala chiar de la 1 Septembrie 1878.
Localul dispuneade 8 odăi şi chiria era de 1400 lei anual,

-
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. Dar-viaţa şcoalei în acest nou local nu fu lungă, căci cu
adresa No. 13819 din 29 Decembrie
1880, se dispune ca: de la
1 Ianuarie 1881 şcoala să se mute în chiar localul .Prefecturei,.
etajul. de jos, de oare ce în localul. Paladă
se mulâ,. Batalionul de dorobanti.
Tot atunci se dispunea desfiinţar ea internatului, rămânând ca.
scoala să fie populată numai de externi.
Cei 7 elevi din clasa IV (Catalinescu A. Cocânlă Ion, Dimi-"
trescu Gh. Diculescu N. Dobrescu V. Pupizeanu Gh. Rădăcineanu Gh) fac jalbă la minister că neavând mijloace de a se întreținea să fie ajutaţi de minister, lucru ce li se refuză.
Ultimul local, în care a fost instalată şcoala, era cel' mai
impropriu. Neavând nici ogradă împrejmuită, nici loc retras pentru
liniştea ţinerii lectiunilor, elevii -la eşire din: clasă erau în drum,

în ochii tuturor care veneau cu afaceri la prefectură. Nu puţine
incidente au fost între Prefectură și direcţiunea scoalei, mai ales
din pricina ciaselor de muzică şi gimnastică, aşa că există mai
multe rapoarte în privința aceasta, că din cauza aparatelor de
gimnastică e.ameninţat să se dărâme întreg localul, care nu fusese clădit în vederea unei, şcoli, ci numai pentru prefectură.
Ca urmare unei astfel stări de lucruri vedem o pertur-

bare în corpul didactic al ultimei perioada (1881—1885) Gr. Că:
zănescu fostul director şi profesor de matematici e trecut la Craiova, la gimnaziul real unde funcţionează şi astăzi, iar în loc găsim pe
Victor Bălăcescu (2 Nvem. 1882); apoi pe G. Stoicescu
(1881 | 85) iar la catedra de desemn. caligrafie şi gimnastică, care
pănă acum
le-au ţinut unite dl. Căzănescu se aduce dl. M. 7,
Tulunariu (Noem. 1882), care ţine pănă la 1884, după care se .
numește

dl.

7, 1. Carti,

stând

aproape

un an

catedra

neocupa-

tă. La direcţie dl. Gr. Căzănescu e urmat de dl. VW. W. Săulescu,
care a predat şi Pedagogia (Octombrie 1882). Acesta cerând concediu pentru sludiu e suplinit de dl. N. Gâlescu.
DI. ]. Păsereanu profesor provizor de st. Fizico-Naturale e

mutat 13, Craiova, unde funcţionează şi azi la şcoala Normală de
acolo, dar ca suplinitor (7); iar în locul d-sale se numeşte (31
Oct. 1881) di. 7. Cartian care ocupă catedra pănă la Oct. 1883,
când trecând“la stat e numit dl. P. D. Costescu.

DI. Gh.

Pay,

profesorul

de

Istorie şi Geografie,

trece la
4

—
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gimnaziul real din Turnu-Severin, iar în locul săn se numeşte dl.

Î, Spineanu (6 Oct. 1883).

Pentru catedra de muzici nu se prezentase de 3ani dezile
nimene, fiind greu de a găsi maestru de muzică cu 50 lei diurnă
lunară, și numirea lui Marin Poenăreanu a fost numai pe hârtie (1880 Febr.).

|

Apoi la o schimbare

de profesori

“stăteau cu

lunile cla-

sele neocupate, până ce titularul se prezentă la post, aşa că direcţiuniea scoalei nu arareori arătă comitetului permanent răul
ce decurge pentru scoală din aceste lipsuri şi goluri de catedre,
Pentru catedra de Medicină şi Higienă, pe care 1. Păsereanu le ţinuse unite cu catedra de naturale-agricultura, şi veterinarie, vedem perândându-se o serie de medici ca dr. Modâlcă,
dr. Bardescu, dr. Ionescu, dr. Saicu.
o
Iar pentru cursul de Drept Administrativ şi Constituţional,
care era alipit la cursul de Pedagogie, vedem predând intre 1878
până la 1881 d.
V. Lascar, fostul ministru de interne, de loc
din Gorj.
E
Iată “cari sunt profesorii. cari iscălese situaţia scolară din
22 Iunie 1885, ultimul an de scoală normală: N. N. Săulescu ;
Pr. P. Stefalescu, Dr. Ionescu, P. D. Costescu, I. D. Spineanu și

V. Bâlăcescu.

.

In privinţa. rezultatului general al scoalei găsim 2 rapoarte
edificatoare.
.
In Raportul Prefectului Moscuna din 1880 Sept. 8, cetim
că până în 1880 scoala normală a dat următorii absolvenţi :

anii

absolvenţii

|

1874— 2
1875—17
1876—10
1877—
nici unul, înființându-se clasa a IV-a
1878— 7
|
1819—12
1880—10
Total 58 din cari 48 funcționau ca învâţători. Iar
în
raportul direcţiunei scoalei din 14 Febr. 1885 (ca răspun
s la ordinul No: 1842), cetim că în răstâmpul de !a, 1880—1$85
au mai
eşit absolvenţi 41 elevi, cari toţi funcţionează în judeţ,
şi anume:

78

Totai

21

99

invățători normaliștiîn Gorj
-

apsolvenţi.

-

» Mehedinţi

|

—
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Controlând statul personal al învăţătorilor din Gorj am găsit că actualmente funcţionează ca invăţători cu certificate de
-absolvire a scoalei normale din 'P. Jiu 76 învăţători, din care
unii fac podoaba învăţătorimei noastre rurale,
Din cei 14 ani de viaţă ai scoalei normale, 9 au fost ani de
înflorire, cât timp regimul a fost internat şi sa ţărcuit numai
la elementele rural. Ultimii ani de viaţă ai scoalei normale au

fost, ani de lipsă şi de desorganizare.

|

In lipsa de mijloace budgetare, corpul didactic sa rezleţit ;
în loc de

titulari

am

avut

o serie de suplinitori,

cari nu se cre-

deau lipiţi de scoală, duceau o viaţă precară, şi tote aceste
stări de lucruri s'au resimţit şi asupra mersului scoalei.
Cu toate acestea nu putem încheea rândurile despre această,
scoală fără a nu zice că sacrificiile fâcute de județul Gorj cu întreţinerea acestei scoli normale timp de 14 ani sunto pildă vie
de ce poate iniţiativa privată, când se găsesc oameni doritori de
progresul bunului public ca bătrânul Pleşoiunu, iniţiatorul ei, sau
“ca, Atan. Moscuna prefectul de Gorj, de după vremuri.

b).

Internatul

de fete Săvoiu.

In istoria învăţământului public,. vorbind de jud. Gorj nu
putem trece cu vederea internatul de fete Săvoiu, care încoronează munca depusă de oamenii de bine pentru scopul culturei
femeii, pe lângă cea a barbaţilor,

Nu știm începuturile acestui internat de fete, care e datotorit în

totul carităţii

particulare;

clase, puse supt direcţiunea

Eleve

d-nei

deja în 1870 institutul

Hermine

avea

5

Zodie, cu contract.

erau în acel an 26 la număr şi anume:

10 în clasa I şi

II, ? în clasa III, 5 în clasa IV şi 4 în clasa V-a;
Scoala avea o subvenție din partea epitropiei aşezemintelor
Brancovinești din Bucureşti cu nobilul scup de a se da „tuturor părinţilor cari ar dori să-şi instrueze fetele“, Se mai susţinea cu
o subvenție din budgetul Ministerului Instrucţiunei, cum şi cu o
parte din budgetul comunei 'Târgu-Jiului (3703 lei). Viaţa acestui institut era hotărâtă prin un statut şi regulament a căror
dispoziţiuni erau acestea:
A). Admiterea elevelor. Se admit eleve până la 16 ani vrâstn.
Regimul scoalei e internat şi semiinternat. Plata internatului e

—
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de 36 galbeni pe an; semiinternele plătesc 10 galbeni:
nile de piano costă, 10 lei noi pe lună. Toate articulele

Lectţiupentru

întreţinere în internat vor fi procurate de eleve.

|

B). Disciplina. Elevele sunt privighiate de directoară, guvernante şi bone. Elevele vor vorbi franţuzeşte şi nemţește în
“timpul recreaţiei.
”
C). Pedepsele sunt: mustrare, consemnare, privare de masă,
arestul şi excluderea provizorie ori definitivă.
__D). Profesorii şi datoriile !or. Ei nu pot pedepsi elevele de
cât cu vorba şi cu nota.
.
E). Guvernante şi bone : dorm cu elevele; privighează conversaţia în franceză şi germană, etc.
F).

Dutrebuiufarea

timpului.

Scularea

la 7 dimineața, 724 —8

meditaţie, 8 cafeaua; 9.--12 lecţii; 12 dejunul, 224 prânzul, 3—
374 recreaţie, 4—6 lecţii ; 7 gustare, 7:4 —8% recreaţie, 9 culcare.
G). Instrucţiunea Se vor preda în limba română cursurile
a 4 clase primare şi a
clasă suplimentară după programul
statului.
L. franceză şi L. germană obligatorii.
Muzica instrumentală pe piano-forte până /a concerte.

„Desen grafic la Broderie.

haine.

Lucrul de mână

|

de la, împletitură pănă la confecţionarea de

G). Scoala normală

din Turnu-Măgurele.

187.4—1880
In şedinţa de la 24 Oct. 1878, consiliul județan de 'Teleorman votează înfiinţarea, .unei scoli normale în “Purnu-Măgurele,
cum cetim în Procesul-verbal din 25 Mai 1874, (dosar 161 pe
1874); prin care se cere de la Minister programe şi publicarea
la concurs a catedrelor.
.
_
„Comitetul având în vedere ca de la1 Sept. viitor urmează

a se deschide

cursurile

scoalei

normale,

ce s'a votat

de

onoratul

consiliu general a se înfiinţa la reşedinţa acestui judeţ“...
„Potrivit acestui Proces-verbal, prefectul judeţului cu
No. 4764 (din 28 Maiu 1874), intervine şi el la minister,
programele şi scoaterea, la concurs a catedrelor.EL zice :*
«La 1 Sept. viitor urmând a se incepe cursurile
rorinale, ce s'a votat de onoratul consiliul general a, se
în reşedinta acestui judeţ».

raport
cerând
scoalei
înfiinţa,

-

—
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In adevăr.consiliul general votase înfiinţarea unei scoale
normale, cu doi profesori, grupând astfel catedrele:
«Grupa I-a). Religia. Istoria, Geografia, Agriculfura.
>
II-a). L. Română, Aritmetica, Desemnul și Caligrafia.
Se votează salariu 800 lei lunar de fie care profesor, Nu
ştim, dar după felul grupării catedrelor, putem deduce că consilierii judeţeni când au votat înființarea unei scoale normale, nu
s'au îndepărtat cu gândul mult ds litera legii din 1864, care cerea, în plus de materiile scoalei primare, un curs de agricultură,
de şi de lu

1864—1878,

în răstâmpul

de 9 ani se înființase atâ-

tea, şcoli normale în diterite orașe, iar centrala Carol I din Bucureşii putea, sluji drept pildă de ce trebuia să fie o scoală normală.
Cum se svoni despre intenţia bună a consiliului judeţean

se şi găsi doritor a ocupa una din catedre. Şi în adevăr Preutul
I. Constantinescu.

profesor la scoala

centrală

de fete

din Bucu:

reşti, dorind a/'şi servi târgul lui de naştere, ceru a fi numit el
titular la una din catedre, pentru a doua, publicându-se concurs
la Craiova pe ziua de 9 Dec. 1874.
Cu adresa No. 7874 din 26 Aug. 1874 se aprobă numirea
pr. I. Constantinescu. Cum însă dânsul cerea să fie garantat cel:
puţin pe 8 ani cu contract din partea judeţului ca să poată veni
din Bucureşti la T.-Magurele, și cum comitetul nu se putea prinde la
aşa cevă, elişidă dimisia, carese şi primește peziua de25 lanuar 1875.
Deschide:ea şcoalei se fixase la 15 Dec. 1874, aşa că târguiala cu catedra preutului I. Constantinescu nu strică mult
şcoalei. Concursul ţinut la Craiova avu de rezultat numirea lui
I. Metroni ca, profesor şi director.. Şcoala, s'a. deschis în adevăr
şi a funcţionat anul | cu un singur profesor /. Metrou, care a

predat toate ubiectele.

|

Asupra localului în care s'a instalat întăiu şcoala, cetim lămnuriri în adresa (No. 10693) a Comitetului către Primărie, prin
care se hotărăşte, ca pe ziua de 1 Sapt. să fie libere camerele
şi salonul din localul primăriei, oferit încă din toamna anului
1878, pentru înfiinţarea unui gimnaziu.
Deci şcoala a funcţionat în acelaşi local cu primăria; cat
despre caracterul şcoalei cetim date complecte în răspunsul co
face comitetul la adresa directorului şcoalei primare din 3 Sept.
1874, Gh. Patriciu, care auzind că s'a hotărit deschiderea unei

-şcoli normale în Măgurele, cere lămuriri asupra caracterului acestei școale. 1 se răspunde următoarele:
|

—
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1) Elevii vor fi exferui.
2) Se va aduce câte un

|

elev de

puţin 25 elevi de clasă.

3) Şcoal va fi aşezată în localul

fie-care

comună,

primăriei,

.
sau

cel

înteun salon

oferit de primărie şi alte 2 odăi.
4) Unul din cei 2 profesori va fi şi director.
5) Materialul şcolar îl procură comitetul.
In ce scop directorul Gh. Patriciu cerea aceste lămuriri, nu
reiese din alte scripte, bănuim însă că Gânsul ar fi nutrit ideia
de a deveni profesor şi director de şcoala normală.
„In adevăr în 'Purnu Măgurele se agitase încă din 1873 ; ideea,
înfiinţărei unei şcoale secundare-Gimnaziu. Ba chiar Primăria se
şi obligase a, oferi şcoalei din localul ei pentru gimnaziu,
Atunci se făcu o schimbare în dorința generală; curentul
obştesc care stăpânea orașele de prin partea locului (Caracal,
Craiova, Jiul,) era favorabil şcolilor normale; Revizorul de 'Tele-

orman,

7, Pasca/,

era ca

şi

Eliade

de lu Ploeşti,

un

înferbâutat

apostol al înfiinţărei de şcoală normală Şi în judeţul lui. Şi în
adevăr ucest, T. Pascal reuşi a înjgheba încă din 1873 planul u-

nei şcoli normale în 4fexandria.

Cu raport No. 344 din 29 Sept. 1873 (dosar

Pascal arată, că

a reuşit

zriu

Stăruinjele

127 pe 1873) 7.

lui a înfiinţa în A-

lexandria, o şcoală normală pentru învățătorii rurali, cu spese oferite de comunăşi de casa judeţului. Cursul va fi de 3 ani cu
următorii profesori :
1) Un institutor
2) Un profesor gimnazial.
3) Protoereul județului.
4) Un agronom (Al. Petrescu primarul oraşului fiind elev
al şcoalei de la Herăstrău va predă agricultura).
5) Revizorul care va, preda 20 lecţi de pedagogie pe an, făcute la întoarcerea din revizie din 10 în 10 zile.
Ba harnicul revizor a şi anunţat că cursurile acestei școale
normale din Alexanăria vor începe la 15 Oct, 1873. In consecinţă

el cere de la minister să i se

trimeată anuarele şcoalei normale

Carol 1 pe anii 1867—1869, ca săi slujască drept normă.
Nu se vede nichiri că aceasta şcoală să fi fancţionat, căci
pănă la anui s'a deschis şcoala, normală în 'Turnu-Măgurel
e, pe

ziua de 15 Decembrie.

”

.

—
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La deschiderea şcoalei erau faţă următorii 6 elevi:
.
Negulescu Stoica,
Stanescu Ioan
Georgescu Petre
oicu Crăciun
Grueanu Alex.
Mitroeanu' Petrea
Cu aceştia şi-a început cursul Ion Metroni singurul profesor, care a funcţionat în anul întăiu.
Potrivit planului de organizare al şcolilor normale similare
din ţară, programul de învăţitură al şcoalei normale din T-Măgurele era întocmit pe 3 uni cu următoarele materii ;

],

Anul

L. Română
Religia şi Morala
Geografia şi Istoria
Agricultură

,

Anul ŢII

Anul ÎI],

Caligrafia şi Desenul
Muzica, Vocală,
Gimnastica
Ex. Militar
Aritmetica, Geometria
Istoria Naturală

Pedagogia,
Didactica,

-

Higiena
Arta Veterinară

-

Drept Administrativ
Muzica
Gimnastica
Ex. Militar
Practica pedagogică,
cu observarea că elevii din anul IIL vor
servi ca repetitori celor din anii precedenţi

şi se vor exercita în
pedagogie.
Pentru întreţinerea. acestei şcoale normale judeţul a prevăvăzut în budget pe anul, 1874 suma, de 7000 lei „pentru punerea
în lucru de la1 Sept. 1874 a înfiinţărei unei şcoale normale“.
Cu începerea anului II judeţul s'a gândit la complectarea
şcoalei. S'a dispus prin proces-verbal din 23 Sept. 1875 ca fie-care
comună rurală, din judeţul Teleorman să trimeată câte un elev
la, școala normală, acel elev să aibă 3 sau 4 clase primare rurale, şi să i seprevadă în budgetul comunei 200 lei bursă pentru
întreţinerea la şcoală, Cu executarea acestor disposiţiuni se însercinase comitetul permanent şi în adevăr una, din întinsele cores.
pundenţe, ce formează dosarele gcoalei e achitareaşi încasarea
acestor burse de elevi:
Cu toate măsurile luate în toamna anului 1875 abia mai
vin 7? elevi, pe lângă «cei 6 şi anume: |

Cristescu Gh, (actualul subrevizor şcolar) Popescu Anton,
- Florescu Ion, Dumetrescu Stan, Rizea Ioan şi Teodorescu Pan.
Judeţul prevăzuse pentru întreţinerea, şcoalei pe anul 1875—
1876 suma de 10200 lei, din care:
2 profesori pentru anul 1 a 800 lei
2 profesori pentru anul'Il, 4 luni
mobilier . . . . . . . . .

7200
2400
600

lei

-10200 lei
Metroni continuă a preda toate obiectele, căci 7, Măciucă
numit ca al 2-lea profesor în 22 Sept. 1875 nu se prezintă la
post nici la 4: Decembrie, Atunci face cerere la comitetul permanent institutorul T. Munteanu de la clasa IV-a a şcoalei primare că poate preda spele obiecie de la şcoala normală, d...
Metroni nefiind suficient singur.
Se mai întâmplase ca I. Metroni să se îmboldăvească prin
Oct.

1875

şi cursurile

au

suferit, rămănând şcoala fără, profesor,

căci suplinirea făcută de N. M. Droc, institatorul clasei I—]I
primare fu mai mult nominală.
Tot atunci intervine o nouă cerere a d-lui 7. Gheorghiu,
maistrul corului vocal al primăriei, care neavând başi şi tenori
pentru cur dintre elevii şcoalelor priraare, cere de la judeţ, autorizare de a preda muzica vocală la şcoala, normală, unde elevii
fiind” mai mărişori, poate găsi toate elementele pentru corul său;
cererea i se încuviinţă.
In cursul anului 1876 se mai primesc în şcoală 11 elevi,
trimeşi de diferite comune: AnastasescuC. Florea At., Dimitrescu
C., Manea Ilie, Popescu D., Popescu Iordan, Stănescu A., Voicu
Ion, Vişănescu R., Marinescu Paraschiva, şi Teodorescu C,
Toţi aceşti elevi intervin la Prefectură ca să vină primarii
comunelor de unde sunt ei şi să închee contractul că vor servi
10 ani ca învăţători în satele lor.
Nevoia celui de al 2-a profesorera foarte mult simțită; cu
lecţiuni predate de institutorii locali nu mergea; programul nu
se putea

"+" 1n

trece şi elevii sufereau.

24 Ianurie

1876

intervine o nouă

|

cerere

a

d-lui Joan

Cireş, student la universitatea din Iași. E! cerea, una din catedre;
“şi

în adevăr la 27 Ianuarie Ion Cireş e numit profesor, şi n'a
„ fancţionat de cât o lună -pănă la 28 Februar, când demisionează
trecând ca revizor şcolar al judeţului Teleorman.
.

In lipsă judeţul numeşte pe di. Moisescu,
lexandria, dar nu s'a prezentat la post.
Astfel s'a trecut şi anul 1875 —1876 tot cu
fesor, având pe toţi elevii într'o lecţie.
Abia în 10 Aug. 1876 se regulează cu cel al
prin numirea d-lui /. Bran pentru clasa II, care

fancţiona din toamna lui 1876. (Adresa

profesor din A1. Metroni prodoilea profesor
a şi început a

No. 7364 din 10 Aug.

1876). Această numire se făcu în urma -recomandării d-lui 1.
Metroni directorul şcoalei (raport No. 19 din 28 Iunie 1876)
Asttel pentru toamna lui 1876 şcoala avea 2 profesori, ce
aveau a preda:
Jon Bran. —Şt, Naturale, L. “Română, Istoria Românilor şi
Caiigrafia,

„Jon Metroni.—

Matematica, Geografia, „Religia

şi Desenul,

Budgetui şcoalei pentru anul 1876—77 fu tot de 10200 lei
cu aceleaşi prevederi (2 profesori a 400 lei lunar fiecare), prevăzindu-se în plus 150 lei pentru 3 stânjeni lemne la încălzitul |
şcoalei.
In cursul anului 1877 viaţa Şcoalei Normale din TurnuMăgurele a fost tulburată de izbucnirea războiului. Cum orașul
Turnu (Culă) era expus bombardărilor de la Nicopole, populaţia a în-.
ceput a se retrage din oraş, autorităţile au fost mutate provizor la Alexandria şi deci şi Şcoala Normală a trebnit să fie
mutată la, Alexandria. In asemenea împrejurări critice nimenea
nu se gândea lu complectarea, şcoalei, mai ales faţă cu noua

organizare ce se dădusa şcoliior normale pe 4 ani, nu pe 5 ani.
cum

fusese

pănă

atunci.

Incă din 26 Dec. 1876 un domn V. Atanasiu, bacalaureat,
şi student cu 2 ani de facultate ceru catedra, „de Istorie, Geografie, Pedagogie.şi Religie. Consiliul permanent al Instrucțiunii
aprobă numirea ; prefectura de Teleorman raportează însă (No.
1437 din 12 Febr. 1877) că s'a suprimat o catedră de la Şcoala
Normală şi că se poate scoate cel mult la concurs catedra cerută

de V.

Atanasiu.

In Martie însă

Prefectura

face

alt raport,

Ja minister că s'a suprimat şi această catedră de Pedagogie, Istorie şi Geografie şi deci cere scoaterea din concurs a catedrei
anunţate, ceia ce s'a, şi făcut,
Războiul bătea la uşe, şi cei din Măgurele fugeau la Alexandria.
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In 29 April 1877
răşte
ziua de

mutarea
1 Maiu.

consiliui judeţan se întruneşte şi hotă-

provizorie

a Şcoalei Normale

(Proces-Verbal

din 29 Apri!

la Alexandria pe
1877).

Din

cetirea

acelui -proces-verbal se vede că elevii deja începuse
a părăsi
şcoala din cauza, bombardărilor oraşului şi că faţă cu hotărâ
rea
luată de a muta reședința, autorităţilor la Alexandria,
şi Şcoala
Normală se va muta la Alexandria, ca toate greutăţile
ce vor
întimpina elevii, fiind prea departe.

In adevăr 19 elevi trec şi urmează
male la Alexandria.
|

cursurile Şcoalei NorĂ

Odată mutată școala la Alexandria vedem că diaconul IL.
Costescu cere dânsul suplinirea catudrei de: Religie şi Istorie,
nu
ştim însă dacă a funcţionat sau nu.

Pentru anul şcolar 1877—78 Şcoala Normală a funcţionat
numai cu 2 clase: clasa II-a şi III-a, căci nu sau primit de loc

în clasa I-a, comunele rurale ne mai având capul a se gândi
la

acordarea de burse pentru elevii normalişti, şi nici împrejurările

nu permiteau atunci acestea.
Budgetul judeţului pentru

sumi :

2 profesori

a 300 lei lunar

Subvenţie profesorului
Un servitor
.

.

de muzică

prevede

1877-78
.

.

următoarele

.

.

.

„7200

.

„600,
600

Lefile elevilor ce vor rămânea vara, la Cor a 5 lei lunar

Lemne

a

Mobilierul pentru

Lc

.

,

.

.

,

.

.

.

,

,

înfiinţarea clasei a, III-a,

Cheltuele de cancelarie

Cărţi de premii

.

.

,

.

lei

600

„250,

„800

„120,
„

,

100,

10070 lei

Cu începutul anului şcolar 1878—79 Școala Normală a reintrat în starea ei normală mutându-se iar la T. Măgurele.
S'au
primit 10 elevi în clasa I; așa că ea a funcţionat numai
cu 3
clase, lipsind clasa II-a.
Iu budgetul judeţului s'au fost prevăzut 3 catedre a 300
lei,

0 subvenție maestrului de muzică şi în total budgetul şcoulei
se

râdică la suma de 12960 lei.
Pentru ocuparea, celei de a 2-a catedre, se pune concurs
și
0 ocupă provizoriu Moise Boeriu, care a predat Şt.
Naturale,
Limba Română şi Pedagogia ; |
„AL
doilea profesor a fost Gr, 1. Joaniu, care a, predat

.
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Istoria, Geografia, Agricultura şi Religia, şi ministerul îi dă gi
direcţia, şcoalei ca compensație. că a părăsit revizoratul, dar. comitetul judeţan refuză instaiarea lui ca director, păstrând tot pe

d. Metroni, care predă, Dasenul, Caligrafia şi Matemateca,.
La examenul din Iunie 1879 absolveşte prima serie de elevi din cei 13 înscrişi în 1874—75, şi toţi trec ca învăţători la
comunele lor,
.
|
In anul şcolar

1879 —80,

cu 8 clase (clasele.
Clasa
Clasa
Clasa

Şcoala

II. IV), având
1 32 elevi
II 12 >
IV 10 >

Normală

urmatoarea

a funcţionat

tot

mişcare şcolară:

54
In
budget se pusese şi a d-a catedră, prevăzând la
cheltuciele pentru instrucţiunea şcoalei suma de 17260 lei, cu
un spor de 4300 lei față cu anul precedent,
Pentru aceasta a 4 catedră se recomandă ca suplinitor de
consiliul permanent al Instrucţiunei pe tânărul student A. Cosăcescu, care avea 5 examene trecute la facultate şi dorea să
meargă la catedră (Fizica, Chimie şi Dr. Constituţional) Cum

„însă catera fu cerută de
se dădu acestuia.

titularul de la Carol I, GH. Cardaş i
|

"Astfel anul şcolar 1879—80 s'a, deschis cu aceşti 4 profesori, I. Metroni, Moise Boeriu, Gr. loaniu şi Gh. Cardaş; 1.
Gheorghiu preda muzica vocală.
In 20 Ianuarie 1$80 Gr. 1. ioaniu demisionează, mai ales
că şi consiliu! judeţean în proectul de budget pe anul 1880—81
dispunea desfiinţarea, celei de a 4 catedre, prevedea sumele pentru întreţinerea şcoalei numai pe 4 luni (Aprilie— Iulie 1881).

Deci soarta Şcoalei Normale era hotărită a se înlocui cu o şeoală
de meserii ;
La examenul din Iunie 1830 absolvesc cei 10 elevi din
clasa IV-a—a doua serie; şi cum
pentru anul următor
nu e:
"rau elevi în clasa IV-a, elevii celorlalte 2 clase (II şi III) auzind
de hotărârea de a se desfiinţa școala fac o cererere colectivă la
minister, prin care solicită putinţa.de a continua studiile la alte

şcoli normale, In cererea lor se vede
şcoalei : lipsa
scoala.
N

de mijloace

ce

urătat motivul desfiinţări

constrânge

pe judeţ

a

desfiinţa,

—

6U —

Prelectura de Teleorman cu raport No. 15693 din
15 Noenbrie

1880 trimete la minister cererea elevilor norma
lişti pentru a se lua

măsuri în consecinţă. Iar la Cererea unui
arăta condiţiile de consurs

candidat pentru a se

a câtedrei de

muzica

vocală

, înre„gistrată la No. 9839 din 16 Oct. 1880, se
vede această, încheere;
„Şcoala

Normală

ceasta la acte“,

din

Turnu-Măgurele

desființându-se,

|

a-

A

Elevii celor două clase (II şi III) S'au împră
știat IA Şcoala

Normală a societăţii.

|

Astfel s'a încheiat viaţa acestei Şcoli Norma
le, care a durat
7 ani. şi a dat 2 serii de absolvenţi.

„H.. Şcoala Normală Traian din 'T.-Severiu
|
18771582
In anul când războiul era în toiul

său, Ministrul

de

Ins-

trucţiune de pe atunci. Gh. Ghiţu se gândeşte
a mai îumulţi nu:
mărul şcoalelor normale cu 2, înființând pe
ziua de 1 Septembrie 1877 o şcoală normală la Ismail şi alta
la Turnu-Severin.
„În vederea pregătirilor cu deschiderea,
acestei şcoli se numeşte director încă de la 2 iunie pe d...
Ştefânescu Priboyp,
de la şcoala de meserii din Turnu-Severin,
unde era profesor de

Matematici şi Şt Naturale,

S'a închiriat locul unde azi

funcţionează şcoala

|

|

comercială

şi s'au luat măsurile de cumpărarea tuturor
articulelor necesare

instalării a 15 elevi bursieri, pentru care
se înaintează MinisteTului cont în sumă de 1321 lei, bani 50.
Catedrele ce aveau a, funcţiona la, această
şcoală se hotă-

rise a fi aceste 6.

1) Istoria şi Geografia, 2) Limba Română
şi Religia, 3) Matematici şi Şt. Naturale, 4) Dasemn şi Caligr
afie, 5) Muzica vo-

cală, 6) Gimnastica şi Ex. Militare,
"Primii

o

profesori ca cure s'au deschis cursurile au
fost:

Jon Șlefănescn Priboy director şi titular la

Şt. naturale

revenindu-se asupra mutării lui

inatematiei

şi

Gr, Căzănescu

de

la T.-Jiu.
|
|
Rudolf Corvin e numit suplinitor la catedra de
L. Română

şi Religie începând a funcţiona de la 22 Octom
brie

1877, căruia

—
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i se dă şi Muzica, de la 28 Noembrie
schimbându-și numele în
Iodion.
Ion Şurculescu, e numit profesor de Istorie şi Geografie şi
începe'a funcţiona ve la 12 Octombrie. 1877.
Gh Stravolca e numit maestru de Caligrafie şi "Desemn Și
începe a funcţiona de la 25 Octombrie 1877.
Locot. ]. Ţupeag începe a preda Gimnastica şi exereiţilo
militare de la 22 Octombrie 1877.
Elevi s'au prircit 15 din cele 5 județe ale Olteniei, cari au
căpătat

bursa

prin

concurs:

Noi ştim

de

această

prima

serie

arme

muş-

prin cei 7 absolvenţi : tâmpeanu, Crivineanu, Didicescu, Niculescu,
Bărculescu, Iliescu şi Georgiân.
De oare ce însă 20 elevi absolvenţi” de la scolile primare
din oraş fac jalbă la Minister să fie primiţi și ei a urma cursuvile scoalei Normale, consiliul permanent iu act de raportul Revizoratului scolar de Mehedinţi, (No. 216 din 23 Septembrie) care
înaintase în original petiţiz colectiva a celor 20 de absolvenţi și
admite şi elevi externi.
Tot odată directorul scoalei dl. [. Stefănescu. Priboy cere
cărţi

de scoală

(Rap.

52 din

19 Noembrie

1897).

25

chetoane (Rap. 7 din 28 Ian. 1878), şi haine (Rap. 31 din 6 Mai
1878).. Intreţinerea materială a elevilor era toată pe sama, statului.
Una, din cele dintăi griji-a fost de a da un nume, scoalei, de
aceia încă

din

20 Noembrie 1877, când cursurile

abia, începuse de o

lună, direcţiunea scoalei înaintează un raport ia Minister, prin care

cere că școala să poarte numele de „Traian“. Avizul consiliului
permanent
iscăleşte

e favorubil şi pe baza

decretul

No.

2318

din

22

acestor lucrări M. S. Domnul
Decembrie

1877

prin

care

se

stipnlă că Scoala Normală înfiinţată anul acesta în orașul
Turnu Severinului -se va intitula „Scoala Normală
„Traian,
Ministru de instrucţie era Gh. Chițu
Cu toumna, lui 1878 se * înfiinţază clasa II, şi la ruportut
direcţiunei scoalei No. 45 din 7 Iulie 1878 se răspunde că s'au
prevăzut în budget suiele necesare pentru înființarea, clasei II-a,
având a se mai primi încă 15 bursieri, cari sunt aceştia :
Modâlcă,
Dănciulescu, Lungulescu,
Colescu,
Roșulescu,
Scrădeanu, Săftoi, Cotorogea. Romila, Popescu Grig., Bălăceanu,
Pârvulescu, Ionescu Filip. Mihăescu Ion şi Iliescu Petru. '
Aceasta a 2-a serie a isprăvit complect scoala, căci din

—

prima

serie numai

7

elevi

02

au

distribuiţi la alte scoli normale.

—

urmat

cursurile clasei 4-a, dar

a

Pentru instalarea, elevilor clasei II-a s'a necesitat cheltuia=
la de 2477 lei, bani 10 prin procurarea de toate articolele necesare dormitorului, bucătărie], sufrageriei şi elevilor, cum se vede
în raportul direcţiunei scoalei supt No. 7477,
a
Corpul didactic continuă a fi tot acelaşi, cu mica, schimbare
că, Irodion Corvin fiind bolnav la Braşov se consideră demisionat
şi catedra de muzică se dă lui 1. Şurculescu, profesor de Istorie
şi Geografie, iar la catedra de L. Română şi Religie se numeşte

N. Cloşean de la, 20 Octombrie 1878*), iar pentru Gimnastică şi
arme se numește 7 Zizunariit.

In anul al doilea scolar au început a se naște mari certuri între profesorii şcoalei, ceia ce a provocat; greve între elevi,
bătăi între profesori şi denunţuri la minister urmate de anchete:
Dosarele scoalei sunt pline de asemenea anchete făcute de d-nii
I. Bumbăcilă, general Davila, Zefir Herescu, Zalomit şi D. Pe-

trescu.

|

|
In 16 Septembrie 1879, 1. Ştefănescu Priboi e scos din direcție şi înlocuit cu AV. C/oşeanu suzlinitor, de şi consiliul per:
manent opinase a duce pe M. Cloşean ca, revizor în Dobrogea şi

pe

Ion Bănescu să-l aducă

direstor la, scoala

normală 'Traian

din 'T-Severin.
Cu anul scolar 1879 | 80 incepe a funcţiona, şi clasa III-a
iar pentru instalarea ei cu toate cele trebuincioase se cheituese

1821 lei, bani 50.

|

Pentru a se putea preda mai bine cursul de agricultură,
horticultură, şi foresterie se nurieşte gratuit pănă la bndget pe
dl. Gh Bohorian.
In

corpul

didactic

nu

se face altă schimbure

de cât că se

numește profesor dl. Gh. Mi/oteanu. care a predat Matematecile

şi Şt
Fizico Naturale. iar de la 12 Mart 1880 ia și direcţia în
locul lui N Cloşanu, supt care se produse iar zarve întie profesori şi personalul administrativ al scoalei.
Noul director cum intră în fanţiune adun profesorii şi se

aleg diriginţii pe clase. (Raport No. 30 din 27 Mart 1880).

*) Acest nou profesor care iscăleşte Closheano, cere să i se acorde
pe ziu+ de 1 anuar 1879 să ţină eoufer nţe in sula clasei I a scoalei noranale, aşezate în ospiciul onor. Primarii,

:
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- Se apropiau examenele de fine de an şi odată cu lăsarea
cursurilor, direcţiunea scoalei înaintează Ministrului
un raport
(No. 63. din 29 Mai 1880), prin care mijloceşte a se lua măsuri
“pentru înfiinţarea clasei a IV-a potrivit legei din 1876. Consiliul
permanent al instrucţiunii dă, avizul favorabil şi lucrurile erau
aici, când în August intervenind din nou cu alt raport; găsim pe
el pusă următoarea, rezoluţie: «să se ceară direcţiunii scoalei numărul elevilor promovați în clasa IV-a, care e/evi se vor distribui la celelalle scoli normale, cun va permite numărul».
Ce întervenise la mijloc pentru schimbarea de atitudine a
ministerului? Noi credem că mijlociri locale de la Severin au făcut
că cu tot avizul favorabil, ministerul să desiste de a grăbi în
indeplinirea «i, iar la August se dispuse ca elevii de cl. IV-a să fie
împrăştiaţi pe la alte scoli normale.
E
Aceasta era o desfiiinţare deghizată ; şi Ministerul era dus
Ja aceasta pe lângă intervenirea locală, şi de starea precară u

scoalei şi a corpului didactic.

|

Supt directoratul al 3-a a lui Gh. Miloteann se produce
grevă în scoală. O nouă anchetă se face în 18 Sept. 1880, de
Zefir Herescu, revizorul general al scoaleior.
Raportul lui Herescu fu defavorabil profesorilor şi scoalei
și faţă cu nevoile orașului, de care revizorul general a luat cunoștinţă cât a stat în Severin, opinează să se transforme scoala

* normală întrun externat secundar cu 2 clase gimnaziale.

“ Raportul lui Herescu e depus tocmai în 8 Ianuar
1881 Ş
consiliul permanent luând act de încheerile sale cpinează a se
transforma scoala normală în scoală de meserii,

unindu-se cu scoala

de meserii a judeţului, putând prin aceasta a spori fonduriie budgetare pentru ajutorarea celorlalte scoli normale.
Dar nu numai autorităţile superioare erau înclinate pentru
desfiinţarea scoalei normale, ci şi consiliul judeţan in şedinţa de la
.20 Oct. 1880 opinase pentru transformarea
scoalei normale în
gimnaziu.
Votul consiliului judeţan satisfăcea nevoile reale ale oraşului, cum cetim în adresa de mulţumire a institutorilor de la sc.
No. 2 de băeţi, pe care o dăm în întregime ca act:
“

64 -Domnule Preşediniite,
Domnilor „Membri: Consilieri
|

Subsemnaţii institutori. de la şcoala de băieţi No. 2 din a-.cest oraş,-informându-ne că în şedinţa ce aţi avut la 20 curent
inspirați de frumoasa, idee, aţi dispus prin votul: D-vstră transformarea, școalei normale în gimnaziu. Această operă dovedeşte

în de

ajuns

că

D-vstră

simțind

pulsul

necesităţii

ce reclamă

în-

fiinţarea, unui gimnaziu în acest oraş aţi probat că şi şcoalele
“noastre primare pot fi auxiliare unui învăţământ secundar şi aşa
dar n'aţi perdut din vedere valoarea instrucţiunei la care trebue
ridicată populaţiunea urbană .şi rurală din judeţul nostru. :
Prin această, procedare aveţi dreptul la recunoștinţa noiei
generaţiuni, care, setoasă de învăţătură aţi făcut prln părinteasca,
D-vstră dispoziţiune ca această, dorinţă să fie ameliorată. Impurtanţa dar ce se naşte din înfiinţarea Gimnazului are caracterul
public [ că, saraci ca şi cei cu mijloace, pot gusta în mrd îndestulător din binefăcătoarele fructe ale instrucțiunei și al II lea,
că, copiii nu vor mai fi siliţi a-şi părasi oraşul lor şi a se duce
în altă parte ca si învețe, pe de-oparte, iar pe de alta, părinţii
tot d'auna vor avea sufleteasca satisfacţiune de a-şi vedea pe
copii

lor şi a-i

cerceta

întru

toate

ce le trebue.

Astfel,

prin

a-!

ceastă lucrare D-vstră d-lor Membri Consilieri. aţi dovedit cu
suficiența că sunteţi pătrunşi de spiritul legii Instrucţiunui Publice din 1864, care prevede şi în Severin o şcoală secundară,
Gimnaziu.
Un gimnaziu bine organizat, va da foloase îndoite dea cât:
şcoala normală; a:a că şcoala secundară fiind baza nnei mai
desvoltate instrucţiuni ne va procura ocaziunea ne putea mândri, ca, cele-l alte judeţe, că copii noştri, aproape de căminul pă:
rintesc, îşi fac cultura spirituală şi întelectuală. potrivit cu fra-

geda lor vârstă.

|

i

Onoare şi recunoştinţă dar, D-vstră D-le Preşedinte şi
D vstră D-lor Membri Consilieri, care aţi împărtășit şi simţit de-o
potrivă salvatoare ideea ca învățămăntul secundar să atingă cu
razele sale şi pe copiii populaţinne, rurale şi să-i facă a nu mai
zăcea in negura timpurilor trecute.
„D-vstră meritaţi prin această măreață faptă, cuvăntul e“vangeliei care zice „Fericiţi cei ce ascultă cuvântul lui D-zeu
şi-l păzesc pre .dânsul“. D-stră aţi ascultat glasul ce ne cheamă
la cultură şi fără preget; aţi respectat acest glas; Cuvântul.lui
D-zen dar estv răspândirea :instrucţiunei în masa poporului şi
D-vstră. ascultându |, aţi facut şcoala lângă casa părintească, ca
toți să afle calea mâituirei prin progres.
Vă vugiun dar, d-le Preşedinte, să bine-voiţi a comunica
D lor membri consiheri recenoştinţa ce vă manifestăn cu această,
ocaziune şi a fi interpretul nostra pe lângăD nii Membri, comu-
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nicându-le felicitările ce vă adresăm în numele nouei generațiuni
ce suntem chemaţi a-i inspira primele cunoştinţe şi a o pregăti
pentru studii Gimnaziale,. Aci. copii noştri .vor culege fructele
culturei și instrucțiunei şi vă vor păstra onoare și recunoştinţă,
pentru-că, prin înfiinţarea gimnaziului, asiguraţi un bun şi fericit
viitor ori-cărui ya voi a învăța.
Primiţi, Domnule Preşedinte şi Domnilor Membri Consilieri,
" expresiunea sincerului nostru devotament.
(ss) A. Axentie
(ss) Gr. Gregorescu
(ss).D. Bungeţiunu
(ss) N. Spineanu
|
|
Anu! şcolar
elevi

în clasa

III,

1880—S1
19

a mers

numai

în clasa II şi 192

cu 3 clase,

în clasa

având 'l5

I, deci

un

total

de 46 elevi, părinţii dezistând de a'și mai da copii, ştiindu-se că
şcoala nu va.avea durată.
In corpul didactic se făcuse o schimbare : pentru Muzica
Vocală se numise d, Miesbach; iar Religia, . o preda, acum Pr.

Călăraşanu.
La finele anului şcolar, după examenele din Iunie se declară
“următoarea listă de premianţi, pe care o dăm pentru a se ști de
numele câtor-va, elevi, azi învăţători ; clasa Ia: Marinescu Ilie,
“Stanculescu Oprea, Anghelescu lon; accesiţi Mândru Ilie, Mateescu Gh. Clasa IL: Diaconu I., Presbitereanu N, Ionescu Ilie;
accesiți Ioniţă

P.. Tânăsescu

N.,

Ionescu

Ilie. Clasa

V., Dănculescu C., Lupulescu N.; accesiți
lescu Gh. La obiectele secundare : Scrădeanu 1,
D., Romilă Alex. din clasa, III. Papinescu N.,
0. din clasa, II. In'total 23 premianți din 46

„Anul şcolar 18861—82 se deschide

III Modâlca,

Cotescu D., RoşcuSăftoi 1., Cotorogea,
Tâboiv I. Ștănilescu
elevi.

şi cu clasa IV. Toţi cei

15 elevi cure intrase în şcoală în toamna lui
urma, cursurile clasei a IV-a. Gh. Miloteanu e
„şi în locul său, se numește P. D:/fu, care a
şi limba Româna. Dulfu fu trimes la Severin
pace între profesori,
Frequenţa elevilor a, fost aceasta, : a, 1:

1878, acum puteau
scos, din direcţie
predat, Pedagogia
să aducă liniște şi
13 elevi,

cl. II 12

el6vi, cl. III 19 elevi, 'cl. IV 15 elevi. Total 59 elevi...
„Corpul didactic, care a tuncţionat în ultimul an de existenţă
al şcoalei se vede din lista zilelor de examen că a fost acesta:
9

—
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„ Religia—Pr, Călărăşanu
Aa
» „Geografia şi Istoria —I).. L.. Şurculescu
„ Agricultura— Bohoreanu
-.
PI

ae

LD. Română şi Pedagogie—P. Dulfu

Matematica și Şt. Fizico-Naturale—
Gh, Miloteanu

.

Dr Constituţional—Em. Porumbaru, şi Teodorescu.
Medicina
— Dr, Chercea
Muzica— Miesbach
Desen — Caligrafla—Gh. Stravolea
Gimnastica— 'Tutunariu
D. 11. Surculescu, profesorul de Istorie şi Geografie cerând numirea definitivă, ministerul ceru avizul primăriei de
Severin
asupra persoanei lui Şurculescu. Primarul crede de cuviinț
ă a
opinaîn adresa ce a, trimes ministerului că „este pentru
desființarea cu totul a“ şcoalei normale Traian“.
|
Tot în acea adresă cetim că dorința personală'a Regelui
a
fost de a se

înfiinţa o şcoală

comercială,

uceasta

zitei făcută oraşului Severin la 8 Oct. 1882. -

cu prilegiul vi-

Lucrările pentru închiderea şcoalei normale se făcuse
Ia
minister şi cu ordinul No. 4386, din 1 Iulie se dispune
inchide-

rea şcvalei

normale

Traian din

Severin,

încetarea drepturilor pro-

fesorilor, iar pe cei 44 elevi „remași (cl.I pentru cl.
II-a 13; cl.
II pentru a IIL-a 12; cl. III pentru a IV-a 19) sau
repartizat
astfe
: l12 eievi s'au trimisla şcoala normală Carol1,
10 la
“şcoala normală „Vasile Lupu“; 11 la şcoala -normală
din Galaţi

mutată de la Ismail şi 11 elevi la Bârlad. Averea școalei se dispune a se da Şcoalei de meserii.
4
Astfel s'a încheiat viaţa şcoalei normale Traian, cea de mai

scurtă durată, dar cea mai agitată prin . scandalurile
iscate în
sinul corpului didactic al şcoalei, pagină tristă
dar adevarată din

Viaţa și educaţia corpului nostru didactic.
Cetăţenii

Severinei

ceruse înființarea unui gimnaziu, școală

care S'a şi deschis în 1883 toamna

cleşanu.

(15 Sept.) în

|

casele N. Ba-

E) Școala Normală din Ismail
Incă din 28 Februar 1877 consiliul permanent dădu
avizul,
pentru înfiinţarea unei şcoale normale la Ismail,
care se: deschise

în ziua de 26 Oct.

1877,

(Rap. No. 38

din

27 Oct.

1877). Di-

-Tector şcoalei fu numit; Gr. Petrovanu de la Iaşi
şi fost director

——
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al şcoalei normale. „Vasile Lupu“. Se hotărise

a se primi 60 e-

levi bursieri, peste tot, din care 15 intrase în anul |.
„ Elevii primiţi în prima serie au fost aceştia 15:
,
Buruiană Gavril, Flutur V. Melinte C., Plesnilă 1. (Covurlui) ; Bercarul P. Bezman Iacob, Catănescu p, Iorga Emanuel (Ca.
hul), Careişa Iosif, Remenco Y. (Bolgrad), C. Rufu Ant. Tanascu

I., Munteanu Chirilă, Șerbănescu M. (Ismail).
„Tar corpul didactic cu cares'a deschis şcoala a fost acesta:
Gr. Petrovanu, director, profesor de Istorie
V.. Artinescu pentru desen şi Caligrafia
Gr. Popescu pentru L.' Română
_8t. YVasilian pentru Muzica Vocală
0. Barbeseu pentru Şt. Naturale şi Matematici,
C. Teodorescu pentru arme şi gimnasică
Budgetul primului an a fost de 183439 lei, 25 bani, dincare
4740 pluta personalului şi 8699 lei 25 bani, materialul. Lefe:e
erau de 200 pentru obiectele principale, 300 directorul, 120 De:
“senu,

10

Muzica,

50 Gimnastica,

20 armele.

Resultatele râsboiului din 1877, în. urma, congresului de la
Berlin au influenţat şi asupra stării Şcoalei Normale din: Ismail.
In toamna
lui 1877 şcoala fu mutată la Galaţi în ziua de 13Noembrie, cu 30 elevi, mai primindu-se alţi 15 elevi dar nu din
judeţele retrocedate.
Alegerea localităţii pentru mutarea școalei normale din Ismail a fost lasată, la discreţia răposatuluiV. A. Ureche. Dânsul
în dragostea ce avea pentru Galaţi, de care şi-a legat numele cu
frumoasa donaţiune a bibliotecei, a opinat pentru Galaţi, de și
directorul şcoalei Gr. Petrovanu cu Rap. No. 23 din 5 Iulie 0pinase pentru Tulcea „unde a ramas un frumos local râdicat a.
nume pentru un colegiu“,
In acelaş timp işi strămutau locuința și Episcopatul Dunării de jos şi Seminarul din Ismail, tot la Galaţi.
Şcoala normală de Galaţi a funcţionat de la 1878 Noembrie
pănă ia 1 Sept. 1905, când s'a desfiinţat pentrua se da loc unei
alte şcoli Normale suparioare, care în gândul actualului ministru
de Instrucţiune e chemată a închega in același scop cei trei factori culturali de la ţară: preutul, învățătorul şi notarul.
Ideia aceasta e închegată deja într'un proiect de lege, ce
stă gata elaborat în portofoliul Ministrului, şi daci împrejurările
vor decide întrun .fel sau altul, e bine a reține că Scoala Nor-

—
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mală din Ismail: era chemată a pregăti corpul de învăţători ne-". cesari populaţiunii xurale din părţile retrocedate.
|
In acest senz directorul Scoalei Normale Gr. Petrovan i îna-.
intasă un raport: (No. 10 din 3 Feb, 1878), prin care opina că.
psntru mântuirea Şcoalei Normale de Ismail, care .are de Scop:
de a instrui populaţia din părţile de jos ale Basarabiei, să se:
prevadă prin Ministerul de interne în bugetele fie-cărei comune.
rurale cum şi judeţelor Covurlui, Cahul, Bolgrad şi Ismail suma
de 100,000 lei, aceste judeţe făcând circumscripţia, Şcoalei Nor-. .
„male din Ismail—punând la contribuţie şi comitetul şcoalei centrale din Bolgrad, care are fonduri suficiente. |
Tot în scopul arătat mai sus, statul a înfiinţat in 1898:
Şcoala Normală din Constanţa, care a avut durată: de 8 ani, iar
dacă va fi vorba când-va de a. se satisface nevoile culturale ale
Dobrogei cu elemente proprii, apoi Tulcea e chemată a cuprinde.

şi 0 şcoală normală pe lângă, liceul şi externatul secundar de fete

căci nu numai pentru populaţiunea orășănească avem nevoe de+:
şcoale românești, ci mai ales pentru populaţia rurală unde avem
cele mai impestrițate elemente. etnice.

ST.C. IOAN
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„ ROLUL SŞCOALEI
- “Anul trecut am sărbătorit cu toții împlinirea a patruz
eci de
ani de domnie a Regelui Carol. Cu această ocaziune am
putut
face o comparaţiune între prezent şi trecut şi ne-am dat seamă
de
progresul realizat.
Este drept că statul

român,

având să străbată nişte împreju-

rări foarte grele, se afla acum jumătate de secol într'o
stare de
inferioritate nepotrivită faţă şi cu hărnicia şi cu deşteptăciun
ea

poporului nostru. *:
De atunci el s'a încordatla muncă.

|

“Statisticile oficiale ne-au arătat, cu ocaziunea jubileului, că. la
1866 aveam numai 1068 kilometri de şosele, astăzi avem 26.543
km.; importam atunci mărfuri pentru 71.500.000 lei şi expor
tam
pentru 116.500 360, iar astăzi importul atinge cifra de mai bine
de 337.000.000 şi exportul de 457.100.394 lei.
In special cereale, acum patruzeci de ani, exportam numai
547-608 tone, pecând în anul trecut am exportat de. cinci: ori
pe atât, adică 2.646.944 de tone.
i
Budgetul statului avea la 1866, la venituri 59.053.493 lei şi la
cheltueli 68.286.449, iar la 1906 veniturile au atins 231.500.000 şi

_ cheltuelile 2253.000.000.
|
i
- Acest. progres, nu trebue să ne dispenseze de a luicră
mai
departe.
-a
: In special pentru tânărul nostru regat, o muncă încordată, se-

rioasă şi inteligentă este indicată ca indispensabilă condiţiune
pentru a păstra ceeace ne-au lăsat părinţii noştri şi de a desăvârşi
|
opera lor, ferindu-ne de a imita exemplul fiilor risipitori, care
BOHAI
prin- trândăvie şi nepricepere cheltuese repede imensele
averi
moştenite.
a
a
„ Aceasta cu atât mai mult cu cât, pentru a ajunge la starea
de progres de astăzi, s'au făcut cele mai. mari sacrificii mate=

2
riale, s'au încheiat împrumuturi peste împrumuturi, care vor apăsa şi asupra generaţiunilor viitoare. Astfel, pecând la 1866
țara plătia pe fiecare an numai 11.197.733 pentru sumele împru- .
mutate, astăzi plăteşte 83 de milioane
— de şapte ori şi ceva
mai mult—,iar datoria publică deatunci cra: de 80.282.217 lei,
pecând acum
zece ori!

ea a

crescut la

1.443.570.538, adică

de optspre-

“La Bruyere, cunoscutul scriitor francez din secolul al XVII,
în opera sa Les caracttres, se ocupă, în capitolul despre o, de
soarta mizerabilă a plugarului:
„Lon voit certains animaux farouches des mâles et des fe-

„melles, 'r&pandus par la campagne, noirs, livides et tout brâlâs

„du soleil, attaches ă

„avec „une

la terre quiils fouillent

opiniâtrete invincible;

particule ; et, quand

ils se l&vent

„une face humaine, et en

ils

ont

et

quwvils remuent

comme

une voix

sur leurs pieds, ils montrent

effet ils sont des hommes. [ls se re-

"„tirent la 'nuit dans des tanieres, ou ils vivent de pain noir,
„deau et-de racines; ils &pargnent aux autres hommes la peine
„de semer, de labourer et de recueillir pour 'vivre, et meritent”
„ainsi de ne pas manquer de ce pain qu'ils ont semâ“,
|
lată un scriitor care, atunci când domnia, marele rege Ludo-

vic al XIV-lea a îndrăznit să-şi arunce privirile mai departe, în
afară de Curte, să se ocupe

de cei umiliţi, apăsaţi -şi nesocotiţi,

înloc de a lăuda calităţile, meritele şi virtuțile regelui, după
cum făceau toţi ceilalţi scriitori ai secolului în afară de Fenelon
şi Saint-Simon.
Şi ceeace spunea La Bruyăre acum două sute şi mai bine de
ani, în

privinţa

locuitorilor

dela

sate,

se poate

repeta

întocmai

de noi, chiar şi astăzi.
e
Țărănimea noastră a fost o pătură cam negligeată şi de aceea”
s'a desvoltat foarte încet. In schimb însă orașele s'au bucurat
în totdeauna

de cea mai mare

atenţiune din partea mai. tuturor

“stăpânirilor.
i
Locuitorilor din oraşe statul le distribue toate bunătăţile, în
” calitatea sa de mare şi singur distribuitor: slujbe, burse, diurne,
gratificaţiuni, subvenţiuni, demnități, etc, Pentru ce? Pentrucă
aceştia! se agită, fac sgomot, .votează, organizează manifestaţiuni
şi pot să asigure astfel triumful cutărui personagiu ambițios pe
calea onorurilor, nu întotdeauna însă şi pe aceea a onoarei.
Carierile de muncă, în care şi-ar putea găsi întrebuințare o
“parte însemnată a populaţiunii noastre, cum. sunt industria şi

AI
comerciul, au fost desconsiderate

oricărei încordări,
Agricultura

de acei care tremură înaintea

a

atât de bănoasă,

artis, cum o numiau

Romanii,

|

acea loria antiguae laudisct
este şi ea din nenorocire părăsită:

„de 2/, dintre marii noştri proprietari, care lasă moşiile cele mai
adese ori pe seama unor arendaşi lacomi, iar aceştia, întocmai caşi

lăcustele, nu plează, decât după ce au istovit pământul şi au să:
răcit pe săteni.
<
”

Feciorii de mari proprietari, mulţi la număr, înloc de a se o-

cupa de agricultură, stau la oraşe
loc plătit cu câteva sute de lei pe
gistratură ori prin ministere.
„Într'o atmosferă aşa de viciată,
jos pe cei mai mulţi din pătura
împiedică

de

a-şi

arunca

şi solicită cu umilinţă vreun
lună în administraţie, în ma:
_
egoismul învălue de sus până
conducătoare a oraşelor şi-i

privirile ceva mai

departe,

pentru

a

examina starea acelora dela sate.
E
Acolo, situaţiunea este într'adevăr foarte grea: țăranul, în cea mai
mare

şi

parte a cazurilor, este absolut sărac, lipsit de hrană bună

indestulătoare, trăind

mai totdeauna

mizerabile,

în bordeie,în colibi sau în nişte case
exploatat de toți cămătarii, lipsit de

ajutorul medical la nevoie, foarte adesea lipsit de justiţie şi de
administraţie şi, mai presus de toate, cufundat în ignoranță. Aceasta este principala cauză aproape a tuturor nenorocirilor lui.
Mulţi—toţi putem spune—cunoaştem această rea stare 'a po-.
pulaţiunii nostre rurale, pentrucă ea nu durează nici de ieri, nici
de alatăieri, ci de foarte mult timp. Prea puţini însă, mai ales dintre
guvernanţi, şi-au dat osteneala, ca să studieze o problemă atât.
de importantă; mai puţini însă şi-au bătut capul de a transforma
în măsuri de administraţiune şi în dispoziţiuni legislative solu:
ţiunile mai nemerite, pentru a aduce îndreptarea mult aşteptată.
Un ministru al instrucţiunii publice, prieten sincer al cauzei
sătenilor, a căutat să traducă în faptă ceeace cu experienţa adunase, ceeace mintea coordonase, ceeace inima-i dicta,

Convins că, după cum s'a arătat mai sus, ignoranţa este cauza
mai tuturor relelor de care este bântuită populaţiunea dela
țară, a luat măsuri dela 1897la 1899 şi dela rgor la 1904, timp
de vreo şase ani, ca acei patru mii şi mai bine de invăţători
“rurali să fie în acelaş timp patru mii de luminători, însărcinaţi
a ajuta pe consătenii lor de a se emancipa din robia economică
şi a-i îndruma către o soartă mai bună.
”
E
În urma dispoziţiunilor luate şi a entusiasmului ce s'a . desvoltat în sprijinul unei acţiuni atât de frumoase, S'au clădit sute

4
de localuri
mod

de şcoli

rurale, frecventarea

elevilor a crescut în

simţitor, nu atât prin împlinirea amenzilor,

ci mai ales prin

schimbarea orarului şi prin înfiinţarea cantinelor; s'au ieftenit
cărţile de şcoală, sau uşurat programele, în jurul celor mai
multe 'şcoalese vedeau frumoase grădini cu legume, la care
lucrau elevii sub conducerea învățătorului lor; se înființară
cercuri culturale, şezători, cursuri de adulţi, jurii de împăciuire
şi mai presus de toate acele binecuvântate de D-zeu bănci
populare.
Satele începură să prezinte un aspect pe cât de diferit pe atât şi .
de interesant, prin progresele ce se obţinuseră așa de repede,
" întocmai ca de sub lovitura vreunei zâne din poveşti.

Şi agentul acela care a contribuit mult la realizarea acestui
rezultat îmbucurător până in unghiurile cele mai îndepărtate ale
țării a fost învățătorul, un modest şi obscur funcţionar al statului, plătit cu 79 lei pe lună, dupăce a făcut studii destul de serioase
în şcoala

normală,

dupăce

a trecut un riguros examen de capa:-

citate şi un altul, ca să obțină titlul definitiv. Acest funcţionar,
considerat de unii ca element periculos în stat, interesat, ambițios, invidios, etc., a fost adesea persecutat, fie de proprietar, a-

rendaş sau
ori

aceşti

cârciumar, fie de preot sau de
notabili

din

comunele

primar,

oridecâte-

rurale se găsiau

incomodaţi

întru ceva în operaţiunile lor, prin prezenţa învățătorului, singurul'sau aproape singurul element cult deacolo.
„După instrucţiunile ce i s'au tot trimis, dar mai ales şi din
tragerea lui de inimă, acest pion al culturii naţionale a căutat să
fie amicul, sfătuitorul şi modelul celorlalţi săteni: i-a sfătuit să:
părăsească drumul cârciumii prin cuvântări antialcoolice; le-a
„dat obiceiul şi gustul grădinelor de legume şi a reuşit, în unele
părţi ale ţării, să zădărnicească aproape cu totul comerciul cu
zarzavat al Bulgarilor; le-a. spus" că, în locde a pierde zile întregi şi a face drumuri lungi pentru diferitele lor pricini la oraş,
să se judece înaintea unor jurii de împăciuire, care au şi funcţionat cu mult folos în câteve judeţe; le-a ţinut conferinţe despre.
cestiuni care interesează agricultura, vitele, arborii fructiferi,

precumşi. subiecte anume alese din religie, din istoria Românilor; a lucrat pentru înfiinţarea şi funcţionarea cantinelor şcolare,
“cu contribuţiuni mai mult benevole

din partea locuitorilor;a în-

fiinţat ici-colea cursuri de adulţi, pentru a scoate. din ghiarele
întunericului o sumă de elemente româneşti bune. de luptă; în
fine le-a dat poveţe sănătoase, ca să pună la o parte micul prisos ce rămânea din câştigul muncii lor şi să înființeze băncile

-

*.

populare, care sunt astăzi în număr:de peste

un capital de vreo optsprezece milioane
prins rădăcini puternice,

pentrucă

au

adânci ale poporului nostru.
Invingătorii dela Metz şi Sedan

două

mii,

lei. Aceste
răspuns

spuneau

având

bănci

la nişte

că au

au

nevoi

biruit nu cu

“armele, ci cu învățătorii, căci aceştia âu ştiut să infiltreze iubirea

„de patrie, vitejia şi toate sentimentele cele înalte în soldaţii ger-.
mani; acelaş lucru îl putem spune si noi; că numai prin cultură vom ajunge să ridicăm la o vieaţă, în adevăratul înţeles al cu-

vântului, pe acele cinci şesimi din întreaga populaţiune a țănii.

Administraţiunea şcolară, de care mă ocup, şi-a îndreptat privirile şi asupra meseriilor, a căror lipsă se - simţia foarte mult
la noi.
i
Ion Ghica () spunea, acum treizeci de ani, că n'avem meşteşugari şi că pentru nevoile noastre trebue să recurgem la streini,

„Vânătoarea funcţiunilor publice şi părăsirea

„peirea ţării aceştia, sunt inimicii cei
„mânilor.'
p» «++ Noi nesocotim meşteşugurile,

industriilor

mai „ Primejdioşi

sunt
ai Ro-

care dau 'avere şi inde-

„pendenţă şi alergăm după acele 70.000 de posturi, la dispozi„ţiunea cărora s'au pus 120 de milioane pe, an, | luate din :sudoa-

„rea muncitorului de pământ“.
Această stare de lucruri s'a prelungit mulți ani încă şii după
moartea ilustrului bărbat de stat, până când în vara anului 1901

Sa votat şi s'a aplicat legea meseriilor, destinată a crea şi ră-

spândi industriile mici printre săteni. S'au înfiinţat astfel treptat-

treptat go de şcoale elementare şi 16 inferioare de ' meserii, pelângă cele două superioare ce existau deja. . - - »

In şcolele elementare, țăranii se deprind a face o bună întrebuinţare şi a-timpului ce le rămâne liber dela muncile agricole,
şi a materialului ce au la: îndemână în localitate, putând astfel

să-şi îmbunătăţească starea materială. Prin urmare aceste şcoale
nu formează meseriaşi în adevăratul înţeles al cuvântului, ci
numai oameni obişnuiţi a executa diferite obiecte necesare pentru
agricultură şi pentru vieaţa dela țară în general; totuş acei ab:
solvenţi

care

se disting

prin

aptitudini

speciale

pot, dacă împrejurările le sunt favorabile, să

pentru

meserii

exercite în mod

exclusiv meseriile învăţate la şcoală.
Şcoalele elementare de' meserii surit de o mare utilitate

() 7. Ghica, Convorbiri economice., 1879.

nu

6
numai

la. sate, dar şi în oraşele mici,

în care lipsesc meseriaşi

ca: rotari,. fierari, cismari, cojocari,
Învăţământul

mediu

industrial se predă. în şcoalele inferioare

de meserii, care pregătesc: pe meseriaşii propriu zişi, în diferitele dispărţăminte de care e necesitate, precum: tâmplărie, fierărie, lăcătuşerie, tinichigerie, sculptură în lemn, croitorie, cera-

mică, săpătorie în - piatră, caretăşie, curelărie,

liage, etc.

turnătorie

de a-

Aceste şcoli, împreună cu acele două superioare care existau
mai dinainte, au dat rezultate bune şi lucrările lor au fost obiectul unor laude meritate la expoziţiunile ce s'a organizat. la
noi în Capitală în anii 1903, 1904 şi 1906.

Când ne gândim că înainte de 1gor existau numai trei şcoli
inferioare şi două superioare! de meserii, iar astăzi avem vreo
cinci-zeci, numai atunci ne putem da seama cât de bogată în
roade a fost legea din.rgor lulie 9.
Invăţământul acesta practic, mână în mână cu învățământul
primai- -rural, îndreptat şi el în direcţiunea practică agricolă, precum

şi acel curent

sănătos de regenerarea satelor, care începuse

deja să le schimbe faţa şi despre care am vorbit mai înainte,ar
fi dat în scurt timp 'cele mai strălucite rezultate, dacă sar fi păstrat continuitatea atât de necesară în chestiuni mari de organizaţie, cum

este aceea a culturii maselor. Din nenorocire, în anii

următori, lucrurile nu s'au petrecut aşa, în 'ce priveşte mersul
şcoalei iurale.
Invăţătorii n'au.mai fost stimulaţi şi incuragiaţi în direcţiunea
sănătoasă ce apucaseră; două din şapte şcoale normale, menite
„a forma pe învăţători, au fost suprimate; obligaţiunea pusă sătenilor de a-şi trimete copiii la şcoală, sub pedeapsa 'amendelor
în bani, a fost zădărnicită prin circulările revizorilor şcolari de
a se ierta în întregime toate amenzile şi de a se încuragia
părinţii recalcitranţi în a nu trimite copiii la şcoală; în fine, mai
presus de toate, prin introducerea militarismului s'au luat măsuri de natură a goli cât mai mult şeoalele
pia
ranţă pe săteni.

şi a lăsa în

igno-

Luându-se oarele de dupa amiază pentru instrucţiunea: militară,
pe deoparte s'a redus

la aproape

jumătate

timpul. destinat

în-

văţăturii şi s'au paralizat lucrările practice agrico'e, iar pe: de:
altă parte s'a făcut imposibilă aplicarea noului orar cu alterna-

rea diviziunilor, orar care permitea ca un număr îndoit de şco- Jari să capete instrucţiunea primară.

7
Desigur, 'este greu ca toţi acei care vin în fruntea învăţământului public să aibă în totul aceleaşi idei în această grea şi complicată problemă, dar este dăunătoare pentru progresele cultu-

rale în ţara noastră această lipsă de continuitate, pornită fie
din divergență de idei, fie din sentimente de un ordin cu totul
inferior.

|

Ca să ne convingem despre aceasta, n'avem decât să arătăm.
în treacăt soarta ce au avut cantinele şcolare, o adevărată providenţă pentru copiii săraci şi depărtați prea tare de localul
şcoalei rurale.

Copilul săracului, găsind o mâncare hrănitoare pentru 5 sau
To bani pe zi, ori chiar degeaba, prin contribuţiunea benevolă

a sătenilor, la uşa cărora bate şi se roagă

învățătorul,

binecu-

vânta această instituţiune creştinească.
La 19o3 erau 421 de cantine, care hrăniau aproape zece mii
de şcolari; aceştia n'ar fi putut desigur să mai frecventeze şcoala,

dacă n'ar fi fost ajutaţi de cantine.
Avântul,

lat încă din anul

,

1898, ne făcea să credem

că

se

va îndoi şi întrei numărul cantinelor şcolare. S'au găsit însă prefecţi care au pornit un răsboiu de exterminare în contra acestor.
bune instituțiuni, care crescuiseră cu 50%, populațiunea şcoalelor
rurale.

,

|

|

Astfel în judeţul V...... funcționau la Martie 1899 ' optzeci
şi şase de cantine, iar la Martie 1gor, adică peste doi ani, nu :
mai rămăseseră decât trei. Ordine severe au fost date ca' jan:
darmii să distrugă cu topoarele: mobilierul şi materialul uneia,
care nu fusese închisă până în ziua fixată de acest Nerone al
timpurilor. moderne!
|
ă
-„ Ar expus până aci, în mod foarte pe scurt, adevărata stare
a lucrurilor la noi, cum cea mai mare parte a populaţiunii ţării
zace în ignoranță şi sărăcie, cât .de datori suntem noi, orăşenii, .
a ne ingriji de aceşti fraţi ai noştri, precum:şi puţinul ce s'a

făcut până astăzi în această direcţiune.

a

Ne mai rămâne să cercetăm acum ce trebue de făcut în viitor,
prin ce mijloace am putea ridica țărănimea pe tărâmul econo-

“mic, social, politic şi moral. . .
După cum am arătat şi mai înainte,

i
cauza aproapea tuturor

relelor de care 'sufere săteanul este ignoranța, lipsa de cultură.
“Căutând să înlăturăm această cauză, vor dispărea neapărat şi
înspăimântătoarele ei efecte.
i
Dar, pentru aceasta, trebue muncă încordată şi sacrificii, tre-

|

8
bue ca învăţământul public să fie organizatîn mod raţional
şi

să înceteze nedreptatea ce 'se face satelor: pentru: învăţământul
orăşenilor se cheltuesc aproape zece milioane (patru pentru
învățământul primar urban şi aproape şase pentru:
învăţământul

-secundar şi superior), pe când pentru lumiriârea țăranilor
deabia
şase milioane.
|
Când soarele cel dulce .al culturii va trimete “până
în cătunele indepărtate din fundul dealurilor şi munţilor razele
sale binefăcătoare, atunci se va: împrăştia negura

rece, care ține în să-

răcie cinci şesimi din populaţiunea ţării.
a
„Învăţământul primar. rural îndreptat în 'direcţiunea
practică agricolă să fie răspândit cât se va putea mai mult;
numărul învăţătorilor sporit cu cel: puţin două mii, pentru
a se putea da
lumină copiilor în etate de şcoală ; localurile completate
prin
- noi construcţiuni ; încurajarea învăţătorilor în activitatea
lor extra- şcolară ; creare de şcoale de meserii elementare
“în număr cât
mai mare:

iată ce trebue să facem

pentru

a contribui la ridi-: |

carea ţărănimii.
E
“Aceasta ar fi organizarea şi îndrumarea raţională
a învăţă=
mântului poporului; numai astfel am face ca la
şcoala“ Statului

să se lumineze toate forțele acestei țări, toate
clasele societății,

Departe de noi intenţiunea de a se abandona

sau restrânge

cultura” orăşenilor în actualele şcoli primare urbane,
în gimnazii,

licee. şi universităţi, dar această continuare nu exclude
legitima
* solicitudine ce. trebue să avem pentru învățământul
dela sate.
„Până acum, ocupându-ne aproape exclusiv cu instrucţiunea:
copiilor din oraşe, şcoalele au dat. o mulţime de tineri
învăţaţi:
avocaţi, doctori, profesori, ingineri, arhitecţi,
de care Statul, în
perioada sa de regenerare, a avut nevoie şi i-a întrebuințat
în
* diferitele locuri libere de pe atunci;
vărată

supraproducţiune..

:

ustăzi

am.-ajună la o ade-

A continua şi de acum înainte pe această cale, a pune
un zid
înalt şi imposibil de trecut între elementele. dela ţară
şi cele
dela oraşe, ar fi să facem o operă pe.cât de nedreaptă
pe atat

şi de periculoasă din punct de vedere al interesului

nostru na-

țional. Să ne.explicăm.
|
Se ştie că pătura conducătoare, mai ales la noi, unde
ne găsim
în condițiuni cu totul speciale din câuza lipsei de
întreprinderi
industriale şi comerciale, se formează din acei tineri
care au ter

_ minat studiile secundare

şi superioare (1).
Sta
(7) Vezi P. Poni: Expunerea de motive la proiectul
de reformă a legii în.
vățământulni
primar și normal-primâr din 1896.

m
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Se mai ştie deasemenea că

populaţiunea

oraşelor

este cos:

mopolită, eterogenă şi eterodoxă, că în Moldova sunt foarte mulţi

izraeliţi, iar în Muntenia şi Oltenia mulţi greci şi bulgari. Unde

am ajunge oare noi, într'un viitor nu tocmai. îndepărtat, dacă

viitoarea pătură dirigentă a ţării, formată exclusiv din” populaţiunea oraşelor şi absolut fără conlucrarea satelor,
— părere ce
„ S'a-susţinut cu multă putere, dar fără dreptate, în deosebite împrejurări —ar fi compusă în bună parte din străini, care nu cu-

getă şi nu simţesc româneşte?

Statistica vine şi ea ca să confirme legitimile noastre temeri.
Astfel, Camera de comerciu din Botoşania publicat acum nu de
mult o interesantă dare de seamă asupra stării economice, sociale şi culturale în judeţele Botoşani, Dorohoi şi Suceava, dând
cifre statistice asupra mişcării populaţiunii, asupra desvoltării

agriculturii, comerciului Şi industriei în Moldova de sus. Cu părere de rău, constatăm că populaţiunea românească este în scă-

dere: In
a scăzut
izraelită,
mânească
a crescut

Botoşani populaţiunea românească, în anul precedent,
cu 25 suflete, iar populațiunea străină, mai ales cea
a crescut cu 200 de suflete. In Fălticeni, populaţia roa scăzut cu 7 suflete, în timp ce populaţiunea străină
cu 41 de sutlete. La Dorohoi, românii au crescut cu 63,

iar străinii cu 159 de suflete.

Rezultă. deci că, pentru binele: acestei ţări şi pentru interesul
ce trebue să avem de viitorul ei, învăţământul public, distribuitorul
culturii, trebue să se: desvolte în mod raţional, având în o
deosebită atenţiune pe locuitorii dela ţară: trebue să lăsăm,
după cum foarte bine sa zis, să circule toate forţele naţiunii şi
să căutăm a întroduce pe cât posibil în viitoarea pătură conducătoare a ţării şi elemente curat româneşti dela sate.
S'a zis cu drept cuvânt că omul luminat

pecând cel incult vede

„în mod complet;

numai

|

Fiul de sătean, terminând

vede

cu

cu unul şi poate nici

|

doi

ochi,

cu acela

cursul primar, va căpăta, odată cu

acele cunoştinţe absolut trebuitoare în veaţă, şi un minimum de
educaţiune morală, care-l va face să distingă adevărul de minciună, binele de rău, să fie conştient de drepturile şi datoriile
lui, să-şi iubească patria, să aibă prevedere pentru viitor, să-şi
ingrijască de sănătate, folosindu-se de noţiunile de higienă cea
:
„învăţat, să meargă la biserică, să nu consume rachiu şi aşa mai
departe.

.

IO

In afară de acestea, el va mai.fi căpătat şi deprinderea de a

sădi pomi, de a lucra la legume, etc.

”

Dacă va fi fost un elev distins la învăţătură şi deştept, el va putea
merge la oraş, ca să continue studiile, bine-înţeles că'va tace aceasta
numai cu multă greutate, din cauza lipseide mijloace şi a dorinţei
părinţilor de a-l păstra pe lângă dânşii pentru munca câmpului.
Aci putem vedea cât de bună şi de patriotică a fost dispoziţiunea legiuitorului din 1898 ca o treime din locurile de bursieri
in internatele Statului să se dea fără concurs fiilor de săteni.
Muncind şi economisind, țăranul luminat cu cunoştinţele ce a
„ căpătat la şcoala primară va putea cu înlesnire să înlăture boalele şi sărăcia. In timp de pace va fi un bun gospodar, în timp
de răsboi un apărător al patriei.
a
" Din cauza lipsei de cultură, a noţiunilor elementare de higienă,
vedem adeseori chiar pe unii săteni cu o avere relativ mare că
se hrănesc rău, că ocupă camerele cele umede, lipsite de lumină,
cu totul nesănătoase, iar pe cele mari, spâţioase, aerisite şi
"expuse la soare le lasă nelocuite, rezervându-le exclusiv pentru
petreceri, pentru nunţi, botezuri etc,
|
Țăranul luminat nu se va: mai lăsa înşelat de vataful de pe
moşie sau de arendaș, nu va cădea lesne în ghiarele cămătarilor, va şti să-şi urmărească dreptatea, va dirigui bine munca
braţelor lui şi va izbuti, cu modul' acesta, să-şi îmbunătăţească
traiul; asociindu-se cu alţi consăteai, el va putea să cultive cu
profit o bucată mai mare de pământ, să-şi procure încetul cu
incetul instrumente agricole, vite etc.
Mulțumită băncilor populare, întemeiate tot din iniţiativa şcoalei,
ţăranii vor câştiga pe fiecâre zi tot mai multă prevedere,
Din dările de seamă ale unor asemenea bănci se poate vedea

influenţa binefăcătoare ce ele au exercitat, dând unor localităţi
din țară o înfăţişare cu totul nouă ; în unele părţi, băncile au înlesnit pe săteni să se' intovărăşească şi să ica în arendă bucăţi
mari de pământ, chiar moşii întregi ; în altele, ţăranii şi-au cum
părat vite, instrumente agricole, au întemeiat prăvălii de consum,
unde se găsesc obiectele necesare cu un preţ mic, evitând astfel perderea de timp cu drumul până la oraş şi specula micului

„comerciant etc.
Infiinţarea şcoalelor de meserii a dat deasemenea foarte bune
rezultate printre săteni, mai ales că şi elevii profită prin vânzarea obiectelor! lucrate în atelier; aceasta îi îndeamnă
la muncă

şi le dă putinţa de a-şi cumpăra cele trebuitoare
lor, la ieşirea din şcoală.

meşteşugului

II

D-l inspector al acestor şcoale, printr'un raport oficial (1), spune
că şcoalele elementare de meserii au fost pretutindeni bine primite de populațiunea dela țară, lesne accesibile, mulțumită mai
cu seamă cantinelor ce s'au mai putut menţine pe ici-colea. Sătenii, fără să fie împiedicaţi dela muncile agricole mai importante,
fără să se îndepărteze prea mult dela vetrele lor şi mai cu seamă
fără să-şi schimbe modul lor de trai, pot căpăta într'un timp scurt
cunoştinţe îndestulătoare asupra meseriilor celor mai de trebu:

inţă; unii din elevi îşi procură uneltele necesare şi încep a se
hrăni cu ceea ce câştigă din practicarea meseriilor învăţate, chiar
înainte de a termina învăţătura dela şcoală.
Astăzi aproape trei mii de şcolari, . destinaţi învățământului

industrial, urmează în cele 41 de şcoale de meserii,
tatea

va avea

un

număr de trei mii

de viitori

iar socie-

meseriaşi români,

înzestrați cu cunoştinţe suficiente pentru a munci în această direcţiune rentabilă, unde se simţia lipsa în mod destul de accentuat.
In statistica, despre care am vorbit mai sus, a Camerei de
comerciu din Botoşani, vedem că meseriaşii români sunt într'o foarte
mică şi neînsemnată minoritate faţă de cei. străinii şi că ne găsim

deci într'o situațiune foarte îngrijitoare din punct de vedere na:
ţional. Astfel în judeţul Botoşani din 3379 de meseriaşi, numai
857. sunt Români, iar 2722 sunt străini; în zadar se va căuta în
întreg judeţul acesta vreun român croitor, blănar, vopsitor, alămar, săpunar, ceprăzar etc. Olăria care odinioară înfloria în

această parte a Moldovei şi care a îmbogăţit pe o mulţime de

persoane — ceea ce n'a împiedicat pe :urmaşii îmbogăţiţi să- şi
schimbe şi meseria şi numele
— este! actualmente : aproape com:
plet părăsită, căci nu mai există decât doi patroni şi: cinci lu- |
crători olari; deasemenea şi brutăria (pităria), meserie ce trebuia

îmbrăţişată mai ales în acest judeţ fertil, cu un grâu vestit în
toată ţara, a fost şi ea nebăgată în seamă de români: din 229
de brutari, numai

14 maeştri şi:25 lucrători sunt-români!

|

In judeţul Suceava sunt 235 meseriaşi români şi 916 străini,
iar în Dorohoi din 2155 de meseriaşi, numai 412 sunt români.
Faţă cu o stare de ueruri

atât de rea,

ne

putem

îndeajuns

explica * marea importanţă a şcoalelor de meserii, precuin şi rolul
ce ele au fost chemate să îndeplinească.
* Crearea

unui: mare număr

de meseriaşi

români

este încă o

faţă sub care noi privim binefacerile şcoalei diriguite în mod
raţional, aşa după cum dictează nevoile timpului ; este evident
6)

G. Hasu,

Invăţământul

industrial în România.

București '1906.
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că această organizare şcolară contribue la realizarea progrese!or
noastre economice.
Dar, în afară de desvoltarea culturală: şi economică, şcoala
ajută în chipul cel mai puternic desvoltarea politică a ţării. Cu !
cât vom avea mai mulţi oameni luminaţi, cu atât vom avea mai
mulţi cetăţeni conştienţi de drepturile şi de datoriile lor, în stare
de a-şi îngriji bine de propriile lor interese, 'de casa, familia
şi
averea lor, precum şi de interesele generale ale Statului.
- Este astăzi un adevăr care nu mai are nevoie de demonst
raţiune că acel Stat progresează mai repede şi mai mult, în care!
cetăţenii sunt luminaţi ; acolo “autoritatea guvernului se simte
foarte puţin, deoarece tot cetățeanul ştie ce trebue să facă
şi
ce să nu facă. Astfel este Elveţia. Dinpotrivă, acolo
unde lipseşte „cultura, domneşte absolutismul, pentru că cetăţea
nul nelu-

minat are nevoie de conducere

care, neexistând

exterioară, chipul.
"Pentru

întocmai: caşi

un animal 0are-

între el şi animal altă deosebire

noi, Românii,

decât

forma

această chestiune este de cea mai mare

importanţă, deoarece ne găsim într'o situaţiune foarte grea
şi
din punctul acesta de vedere: nici 20 la sută din populaţ
iunea

regatului nu sunt ştiutori de carte ();

cestiunea

ales pe acei oameni luminaţi, cu vederi
suflet, care vor să cheme la vieaţa publică
egală lă toate contribuţiunile către țară
tățeneşti. Este o nedreptate evidentă ca

de câteva mii de alegători să conducă

preocupă

mai

largi şi cu dreptatea în
pe toţi care iau o parte
şi la-toate sarcinele cenumai o pătură subţire
destinele celor aproape

şapte milioane de locuitori.
E
|
Nimic mai îndreptăţit decât acest ideal, mai ales astăzi,
când,
dacă pentru orăşeni dările şi angaralele au crescut în
proporţie
de 3o la sută şi chiar mai mult, în intervăl numai de
câteva decenii, la ţară creşterea este şi mai mare. Cu ocazia recensă
min-

telor :s'a văzut că, în aceeaş localitate, hectarul
3

de

pământ

al

marelui proprietar a fost apreciat adesea mult mai
jos pentru
darea fonciară decât ogorul săteanului care, nepri
cepându-se a
face la timp contestaţiunile prescrise de lege, a
rămas impus în

mod

exagerat.

|

Dar este oare cu putință ca, în acest mare întun
erec ce dom(4) Statisticile militare dau un procent încă și mai mic
de Ştiutori de carte.

din cauză că recruții, temându-se

a nu f puşi la servicii suplimentare

rieri etc., declară adeseori că nu ştiu carte, chiar dacă
au învăţat.

de fu-
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neşte astăzi la ţară, când imensa majoritate a țăranilor nu ştie
- nici să scrie nici să citească, când nu posedă cunoştinţele absolut
indispensabile orişicărui om, când nu poate. distinge binele de
rău şi dreptul de datorie, când nepăsarea, indiferența şi mai ales
lipsa de prevedere
laţiune

rurală,

ocupă

un loc atât de mare în această popu-

repetăm, este

oare

cu putinţă

să se acorde la toţi

deopotrivă dreptul de vot, de conducere a intereselor generale

ale Statului?
Desigur că nu, căci ar fi să se incredințeze aceste
;
interese
generale pe mâna celui dintâiu demagog, care, promițând ma:
rea cu sarea, ar putea lesne să atragă în cursă zecile şi sutele
de mii de alegători simpli şi neexperimentați.

Urmează deci ca toţi cei care ţin la realizarea cât mai grabnică
a acestei legitime dorinţi, să lupte din răsputeri pentru estinde- .
rea, pentru generalizarea cât mai marea învățământului elementar.
Dealtmintrelea lucrul acesta a fost înțeles perfect de bine şi
_ de adversarii acestei reforme, care sub diferite pretexte au cău-.

tat să slăbească curentul cultural în comunele rurale, neaplicând
cu seriozitate obligativitatea, în scop de a nu face pe ţărani ca să-şi
aducă copiii la şcoală, neînființând şcoale pe unde se simţia ne-

voie, neconstruind localuri şi "dand alte destinaţiuni fondurilor
relative la aceste instituţiuni de cultură a săteanului.
Dar -idea în sine este atât de dreaptă şi are astăzi sprijinitori atât de numeroşi şi convinşi, încât sperăm
tea realiza întrun viitor: nu tocmai îndepărtat.

că ea se va pu-

Pentru aceasta însă este nevoie, dupăcum am spus, de muncă
- multă

şi continuă; trebue

ca

săteanul

să-şi

trimeată copiii la

şcoală, iar Statul să le pună la dispoziţiune în mod larg hrana
intelectuală. Măsura legală de a se aplica amenda încontra sătenilor recalcitranţi nu este suficientă; cred că ar fi bine ca, pelângă amendă,
curgem

pelângă

şi la măsuri

constrângere, pelângă
de. altă natură:

să creem

ameninţări, să re- .
avantagii

acelor

tineri săteni, care vor absolvi învăţământul primar.
In primul loc propun, ceeace am mai susţinut şi în alte ocaziuni, ca serviciul

militar să fie

numai de doi ani, înlocde trei,

pentru absolvenţii. şcoalelor' primare.
Această măsură va conveni de minune sătenilor, căci vor avea de făcut un an mai puţin serviciul militar şi astfel se vor
reîntoarce mai curând la munca câmpului; la rândul lor comandamentele militare, având aface cu nişte recruți mai luminaţi,
vor izbuti a-i instrui mai lesne. şi mai degrabă, decât ar instrui
recruți absolut ignoranţi. şi neîndemânateci.

|

ot
Deja s'a făcut o încercare, în 1904, creându-se un batalion de
vânători la Ploieşti, cu serviciu numai de doi ani şi rezultatele
date sunt din cele mai satisfăcătoare..
Sătenii,

atraşi

de acest

simțitor

avantagiu, vor

alerga: în nu-

măr din ce în ce mai mare la şcoală şi se vor lumina, exemplul cel bun se va comunica repede in tot satul, prevenţiunea
ţăranilor încontra şcoalei şi nepăsarea lor vor dispare. cu: uşurinţă

şi cu modul

vem 40—50%,

acesta

în scurt timp

vom „putea

ajunge să a-

de ştiutori de carte.

Văzurăm până aici cât de mare este rolul şcoalei, câte servicii
reale poate aduce ţării şi-în ce insemnată măsură contribue ea .
“la desvoltarea noastra pe tărâmul moral, economic şi politic,
Dar, pentruca şcoala să-şi poată exercita acest mare rol, tre'bue o organizare raţională a învăţământului public, precum şi
o activitate extraşcolară continuă a tuturor membrilor acestui:
învățământ, începând cu învățătorul celui mai îndepărtat cătun
şi pânăla profesorul dela Universitate.
Şcoala este datoare să dea tinerilor elevi cunoştinţele” necesare în vieaţă, fără deosebire de clasă socială sau de avere şi
să pregătească

elemente

bune

pentru

toate

carierele,

spre

a a-

sigura pentru viitor bunul mers al Statului.
Dacă s'ar mărgini învăţământul numai la cunoştinţele teoretice, dacă s'ar neglija cu totul partea practică şi nu sar orga-

niza şi un învăţământ profesional atât de. folositor. mai

ales în

secolul în care trăim, desigur că rezultatele ce se vor. obţine nu

'vor corespunde cu interesele şi nevoile timpului.
Organizarea neraţională a învățământului la noi, pânăla reforma dela 1898, a dat rezultate foarte rele, căci a lăsat în pă-.
răsire carierile practice, în care o mulţime de tineri români ar
fi putut găsi întrebuințare şi unde străinii le-au luat locurile,

iar.

funcţionarismul a crescut în proporţiuni înspăimântătoare.
„Intr'o societate bine echilibrată, zice Ion Ghica

(op. cit.), de-

yosebitele ramuri ale organismului său constitutiv trebue să
„funcţioneze împreună. Dupăcum, în ordinul fiziologic, un corp.
„nu poate fi sănătos, dacă toate organele nu-şi îndeplinesc func„ţiunile lor, conform legilor naturii fizice:a omului şi precum
„o rea circulaţiune a sângelui, o digestie slabă sau o respira„țiune detectuoasă aduc boală şi chiar incetarea din vieaţă, ase„menea şi in ordinul social...
azere
„Activitatea intelectuală a unei naţiuii nu poate absorbi pe
„cea

fizică. sau

viceversa,

fără

ca

societatea

să

nu

se

resimtă
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„mai curând sau mai târziu în consideraţia, în puterea şi. chiar
„în existenţa sa“.
Trebue cu orice preț să scoatem

poporul

din

ignoranță, căci

nu este tolerabil ca numai o treime din copii în etate de şcoală
ai sătenilor să poată fi admişi a primi învăţătura elementară. A se lucra şi pe viitor numai cu ordine oficiale şi cu măsuri
administrative, dată fiind acea cunoscută încetineală ce se pune
în executarea

ordinelor de sus, atunci

când se întâmplă

ca acele

ordine să se execute, înseamnă a ne mulţumi cu starea actuală de
lucruri sau cel mult cu nişte rezultate foarte slabe şi foarte târzii.
Este de nevoie ca toţi cei care pot contribui cât de puţin la
ridicarea nivelului cultural al poporului românesc să dea contribuţiunea lor de muncă.

La această mare operă, iniţiativa aparţine membrilor corpului didactic de toate gradele. Prin cultura şi mai ales prin iubirea de neam;

care trebue să-i conducă în activitatea lor, ei sunt

chemaţi în primul loc la îndeplinirea acestei ridicări a ţării pe
tărâmul moral, economic, politic şi social.
|
“Bună şi folositoare este lucrarea unui membru al corpului didactic pe catedra sa, în ora sa de lecţiune; dar această lucrare
nu este deajuns.
Invăţătorul rural, institutorul urban, profesorul de liceu şi cel

de universitate nu sunt numai nişte simpli funcţionari ai Statului;
ei sunt şi trebue să fie totodată şi apostoli, având a

lumina

și a

face mai buni nu numai pe şcolarii lor, dar şi pe toţi cei care
- au nevoie de instrucţiune şi de lumină.
Incercarea din anii 1902, 1903 şi 1904 de a se utiliza activitatea
extraşcolară a corpului didactic rural, pentru propăşirea economică şi morală a populaţiunii rurale, a dat rezultate mulţumitoare.
Acest curent sănătos, întrerupt momentan,

sperăm că va fi în-

curajat din nou, când împrejurările vor permite, pentrucă el
corespunde spiritului timpului şi unei cerinţe generale.
Cu energie, muncă şi entuziasm suntem convinşi că vom putea
izbuti a avea într'un viitor cât mai apropiat o ţară bogată, cultă
ŞI puternică!
22 Februarie

1907.
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In chestia învățămîntului
_ Eșite din sfătuinile zilnice, ale cîtor-va colegi, profesori ai liceului din Ploeşti, observaţiunile acestea nu țintose la altă ceva decit să aducă la cunoștința celor în_
drept experienţa noastră şi dorinţele pe care ni le-am formulat pentru îndreptarea, relelor învăţămîntului, —acesta
e cuvîntul la modă—și în acela-și timp să atragă atenţiunea, şi a celorlalte centre de cultură ca să lucreze şi pe
cale .de publicitate pentru întărirea temeliilor seoalei : pină acuma mai la toate înoirile bune sati

rălo ce sait fă-

cut în şcoală, membrii rezleți ai învățămîntului mai cu
seamă din București ai avut partea lor: aii făcut dar
zi-aii îndreptățit în faţa colegilor purtarea lor și, adesea
pe nedrept, ai fost învinuiți de prea, mult individualizm
în sfațurile ce ati dat autorităților superioare. Să rupem
acest mutism : dacă el e foarte util celor ce așteaptă moe
mente oportune, e dăunător însă şcoalei.
“Multe din aceste 'observaţiuni sînt sai făcute saii adoptate de cătră toţi colegii; unele sînt personale; am
pus în parantez numărul de ordine al acestora, din urmă :
pentru celelalte n-am făcut alta decit să coordonez păre-

zile colegilor şi să le transeriii.
Vom fi mulţumiţi dacă ni să va recunoaște

drepta-

tea măcar pentru cîte-va din ele și dacă publicarea aces:
tor observaţiuni va trezi în corpul profesoral un curent
e
mai -energie de studiarea chestiunilor şcolare.
Nefiind acuma

timpul de

multă teorie,

cela

ce

ne

i i

2
-vezervăm pentru altă dată, ne mărginim a dezvolta o seamă de propuneri, arătîndu- le principiele ce presupun şi
foloasele ce dai.
I

.

Inscrierea

1. „Elevii vin slab pregătiţi din clasele primare“
e un răspuns unanim al profesorilor secundari, menit nu
să îndreptăţască slăbăciunea răspunsurilor de la bacalau„_reat ci să lămurească greutăţile ce -întimpină profesorii
- secundari în dezvoltarea lecţiunilor lor.— Două puncte alcătuese astă slăbăciune în preparaţie: a)- lipsa de cuno- |
ştințe, b) metoda învățării de rost; și dacă la primul punct
să pot găsi multe abateri norocite, la

al doilea cu

grei

le puteni afla.—Nu. discutăm cauzele, dar să constatim
efectele și săi le căutăm leacul întru cît să leagă cu învățămîntuluă secundar.
ă
2. Ar fi o greșală să urmăm cu obiceiul de pînă
acuma, ca, necontrolaţi şi neexaminaţi, copiii șă treacă de -

la învățămîntul primar a cel secundar.—Nu e aceasta o
“insultă” adusă învățămîntului primar: corpul prin: ar dă
primele

noţiuni

elementare trebuincioase

tuturora ; .insti-

tutorul nu să ocupă de modul cum va întrebuința copilul aceste cunoştinţe, nu să ocupă dacă le va întrebuința,
pentru

câștigarea unei culturi mai înalte,

cerea, socotelelor zilnice ; în
“1vec peste o limită oare-care.
fi foarte potrivită pentru cei
„primare și întră de exemplu
şi chiar

este—prea jos pusă,

ori

pentru

fa-

cât dă atestat tuturora care
Această limită însă, poate
care rămîn. cu patru clase
întro „prăvălie, dar poate fi—
pentru

cei

cari

trebue

să

urmeze mai departe.
Acuma vine rolul protesorului secundar, care neputînd primi pe ori cine, trebue să aleagă.
3. Cum să să facă alegerea?
Două soluţii să pot da: : sau să ne luăm după mediile obţinute în cursul primar şi să nu primim decit de
„la o limită în sus, sati să supunem la examen pe toţi elevii absolvenţi ai cursului primar,

Amîndouă să pot susținea. Intiia pe argumentul foarte serioz că, atunci

cînd

institutorii vor

ști că

nota

lor :

3

hotărăște primirea, sati respingerea elevului în liceii, vor
avea totdeaunaîn vedere acest lucru și voravea respunderea faptului ; a doua pe argumentul tot aşu de serioz
că în asemenea caz fiind multe cupete care judecă, sînt
multe unităţi de măsură, deci rezultatele nu sînt compa=-

rabile și prin urmare

trebue supuse unei nouă -măsură-

tori, care să reducă fracțiile la acela-și numitor...
* Amândouă măsurile însă ai defectul de a condam-

na, fără nădejde de scăpare, înteligențele tîrzii şi nu caută atita a da mijloace de îndreptare celor căzuţi, ci mai
mult a scapa cît maj răpede şi mal eftin de el.
„Credem că asta e nedrept: nu trebue să căutăm
moartea păcătosului ci să să întoarneşi să fie viii.
Dar cum?

4.

|

|

e

Iată cum: la fie-care şcoală secundară să să fa-

că o clasă preparatoare, în care

pe lingă

repetarea

ma-

teriilor primare necesare cursului secundar—citireu, serierea (dictando, ortografie, scoatere de note) gramatica, aritmetica, geografia—să, să mai predee oare-care noțiuni
de liceii; fimli nu, căci ele încurcă .mintea copiilor atuncă
cînd repeţirea limbei materne nu e deplină. Examenul anual al acestei clase dă dreptul

„__5. O

de înscriere în liceii.

singură obiecţie să poate

anilor de studiii.

Noi am înlăturat-o

ivi

aci:

deja

îmulţirea,

căci,

în clasa, preparatoare, cîte-va' noţiuni de

liceă,

ca întreg

de

trei

clase;

am identificat clasa aceasta preparatoare cu clasa

I-ia (1)

de azi,

cursul inferior să rămie numai

punînd

am făcut

minus

franceza și latina; i-am

schimbat

menirea

şi-i schimbăm și organizarea, căci iată ce zicem noi:
_„ Da această-clasă să fie cîte doi profesori speciali
pentru fie-care 50—60 elevi căci dacă vor fi aceia-și
profesori ca şi în cursul inferior să poate foarte bine

ca

să treacă mulți elevi slabi, pe motivul foarte natural că
la anul avîndu-i tot în mîna lor, îi pot îndrepta. Sfiala
de ceilalți protesori
va, fi un mai bun imbold la severitate,
_

A
Cursul inferior

6.
1)

Indată ce admitem ca un lucru

Veză și raportul D-lui Vîrgolici.

pe care nu . tre-

4

?

bue să-l mai îndreptățim acuma, despăr rea cursului superior. în două, cursului inferior nu-i rămîne. altă meni-

de a da cunoștințe superioare, care pe de o par-

ve” decît

te să alcătuiaseă un tot, iar pe de ulta să pregătească
pentru specializarea, din cursul superior.
7. Durata cursurilor să fie de 3 ani.
8. Limbile clasice să se înlăture, ca prea speciale.
Istoria. In anul întiîiii să facă un rezumat al isto-

rieă Grecilor și Romanilor precedat de o întroducere generală, a. istorică Orientului ; cursul fâcut nu în jurul nu-

melor
al

proprii ci în jurul perioadelor de cultură; în anul

doilea și al-treilea să să facă istoria Rominilor

toria Europei intr-un timp anumit, ţinînâu-se o
cumpănă

între interesul

ce avem

și is-

dreaptă

pentru istoria, noastră

şi

interesul ce trebue să dăm istoriei apusului,
9.
Limba franceză să înceapă în clasa I-ia, iar limba

germană în clasa a Il-a, pentru ca să nu încurcăm mintea
elevilor cu prea multe de odată. Studiul limbelor moderne să să facă de la limbă la gramatică, pe baza unor cărți, dialogi, cu: bucăţi la nivelul intelectual al copiilor, dar facute după capitolele gramaticale.
|

10.

Limba

romînă studiatăîn toate clasele, va înce-

pe cu studiul formelor (cl. 1) cu al sintaxsi generale (cl.
[I) pentru a o încheia cu noțiuni asupra tuturor compozițiilor (el. III) și va avea ?/, din timp ocupat
ţii practice,

cu

tiri monografice

citiri în toate ramurile

de

cu aplica-

cunoştinţe

(ci-

asupra chestiunilor de învățămînt al cla-

sei), cu recită, cu bagare specială, de seamă, pentru sericerea corectă romînească.
Geografia ax începe cu Europa şi Romînia și în
_
cctolelti două clase ar fac2 restul continentelor stăruind
mai mult asupra gradului de civilizaţie a neamurilor și
asupra legăturilor “dintre ele.
12. “Afatemateca să wu mai. despartă aritmetica așa
zisă raţionată de cea papagalicească : este o singură aritmetică: anume cea raționată care să să facă în cl. 1
pînă la rădăcini. Rădăcinele să vor face în cl. IL cu noţiuni de algebră şi geometrie (aritmetică. algebrizată) u-.
şoară, iar în cl. III-a va conţinea algebra, mai dezvoltată
şi restul geometrici'în

13.

mod

uşor.:

:

-

Științele fizico- naturale vor începe. cu

apoi (el. Il) Botanica

!

zoologia;

şi Fizica și (el. III) Chimia și isto-

5

ricul pămîntului; toate să. vor face cu aplicațiuni la nevoile de toate zilele.
Se
14. Să adăogim însă la matematici un curs de contabilitate uşoară ; lecţie de higienă și de drept în el. UI.
15. 'Toate cursurile literare vor face în semestrul: II al clasei III, o recapitulare a gimnaziului. întreg.
.:
16. Muzica, desemnul, gimnastica, religia rămîn a-şa, cum sînt, cu contopirea pentru religie a studiului movalei cu explicarea dogmelor. :
a
IL
Cursul superior

17.
Cussul „superior va avea o sumă
mune şi cîte-va, numai speciale, pentru că
avea menirea de a produce specialiști și
14—16 ani îneclinările ?) copiilor nu sînt
cializate.
|

de cursuri coliceul nu poate
pentru că la
destul de spe-

a
„Cursuri

comune

18. Limba romina: cl. IV retorica; cl. V poetica ;
cl. VI istoria literară romînă.—Nu sîntem de loc de părere că studiul retorieci și poetieei să se alunge, intru
cit ele sistemizează cunoștințele ce putem căpăta din studiarea compozițiilor, dar nu sîntem iară-și de părere să
„Tămînă cum să fac azi: regulele poetice şi retorice să iasă din citirea de bucăţi și analiza lor; studiul deci să se
facă pe baza istoriei literare și să se întărească prin com
poziţii : rămîne atunci pentru cl. VI nu atita analiza .0perilor literare, cât mai cu samă caracterizarea sistematică a, perioadelor literare şi a. personalităților literare.
19. : Limba franceză și. cea germană : cl. IV sintaxa, cl. V fineţele limbei; cl VI compoziţii, analize de opere literare, aplicaţie a retoricei Și poeticei şi cu menirâ de

a pregăti istoria literaturei.-

|

AI
2)

Să nu

prea exagerăim rolul înelinătilor, în teorie chiar unilateralitatea
telectuala are puţină îusămnâtate; în practică, azi cînd trăi din îuvăţătură, innu
înelinările decid pentru majoritatea cazurilor ci legea. cererei şi a ofertei,

2

|

20. . Geografia : cl. 1V . geografia României;
cl. V
geografia universală fizică în legătură cu producțiunile
„maturale ; cl. VI geografia universală. politică, în legătură
cu etnografia cu gradul de cultură şi cu geografia
. economică ; (legăturile economice între interesele actuale ale
statelor); cl. VII teoria, filosofică. a geografiei, importanța - Şi legăturile atit alo obiectului ei cât și ale studiului ei
cu celelalte științe.
21.

Istoria Românilor

şi

a Euvopei

în

acest timp :

cl. VI pînă la 1600; cl.. VII de la 1600—1848..
|
22. Higiena cl. VI.
23. Dreptul administrativ cl. VII.
„24. Educaţia cl. VII. Curs încredinţat directorului
(vezi mai jos) şi Psihologia cl. VI.
a
„25.
Un curs sintetic al tuturor cunoștințelor pentru
fie-care ramură aparte,
Sa

“Cursuri speciale literare

26. Limba romînă : istoria limbei el. VII.
Limba franceză și germana : literatura cl. VIL
„21... Istoria orientului (el. IV) şi a Grecilor şia Ro_mînilor (el. V), _Zimba latină (cl. V. VI VII) și limba greacă. ițel.
V, VI, VU).
29.
Logica el. VII.
30.
Aorala (cl. V) precedată (cl. IV) de un curs de
„ sociologie pregătitor,
a
„91.
Geologia: un rezumat al istoricului pămîntului
(cl. IV) iutemeeat pe clasificația zoologică, şi botanică.
e.
Cursuri speciale ştiinţifice

32.

“Matematica cl. IV și V algebra: cl. IV şi V.

„ Geometria cl. V şi VII geometrie analitică Și descriptivă;
noțiuni de algebra superioară.
83. - Științele fizice cl. IV și V-fizica; cl. V şi VI
” chimia și mineralogia.
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34.

Științele naturale: cl. IV anatomia

animală ; cl. V, clasificaţia

și fiziologia

animală și istoricul

formelor

animale ; cl. VI anatomia și fiziologia vegetală și istoricul formelor vegetale; cl. VII sinteza, parţială: istoricul
pămîntului (mineralogie, -zoologic, botanic).
d,
Orariul |

35.

În

chestia

orariului,

alcătuireu

lui

pe

teme-

lia oare căror principii didactice, sub "rezerva, aprobării
inspectoratelor este soluţia, cea mai bună.
e
Cu atita mai mult va fi cu neputinţă o unitformita-

te a orariilor, cînd să va admite împărțirea, materiilor în-

tre profesorii în alt chip la fie-care licet.
36. O îndreptare însă am cere, să se ţină seamă nu
numai de materii, de profesoride, elevi, ci și de anotimp ;
nu pricepem pentru ce să nu schimbăm, ca la clasele primare, întrarea și eșirea din şcoală, după anotimp. Nu în
orice lună un ceas e nimerit pentru învăţat,
„Să lăsăm iarna maximum de 4 oare pe zi 9—11 şi
2—4 iar vara 1—10 şi 3—5 cu obligaţia ca oarele. după amează să fie studil de agrement; în acest chip vom
avea totdeauna maximum 3 ore de carte pe zi, și numai
studiile de agrement se vor deosebi după anotimp. :
IV
Cursul universitar
31. - Un prim și de căpitenie punctee-l cerem. cu
stăruință esto complectarea: cursului universitar cu atâtea,
catedre cîte cere cursul secundar. Noi nu avem atiția,
bani, în cît să plătim luxul de a avea la universitate specialiști, care în loc să conrespundă nevoilor reale și actuale ale culturei noastre, să trezească dinpotrivă nevoi
noue și factice, și să ne facă să introducem mai tirzitio .
sumă de obiecte şi în. programele secundare. pentru a:
da o ocupaţie specialiştilor creați în mod artificial.
38. Cerem cu tărie și nu. putem în destul să stăruim ca să se pue în lege principiul complectărei cursu-

a

rilor universitare, cu cel puţin cite o catedră pentru fiecare catedră secundară. DI Inspector Virgaliei cerea deja întroducerea unui curs de geografie; ne asociem din
inima lu cererea aceasta,

dar

nu

uitaţi

că

în toată

țara candidaţii pentru catedra de limba romînă să .prezintă la concurs cu acelea-și cunoştinţă oficiale în chestie de stilistică, retorică,

poetică cu care ati trecut

4

toată

ca e-

“levă examenele de fine de an; nu uitaţi că Bucureștii
n-ait o catedră de limba franceză, că nicăire nu e catede de limba germană, că nicăire nu e un curs de filosofie a istoriei.

:89. Afară de. aceusta e frumos: lucru suveranitatea
profesorală, dar cînd această. suveranitate e în dauna înstrucțiunei

absolut

necesare,

ea

trebue

oare-cum

mărgi-

-nită : nouă.mne trebue la universitate cursurk complecte, Așa
că a examenul de licenţă elevii să posedă în întregime
cursul oficial de care sa tie întrebaţi; nu să fie lăsaţi să
“muncească ei singuri $| din materie, din care sai să nu
“poată fi întrebaţi sai să nu poată fi făcuţi responsabili ;
trebue .deci organizate cursurile universitare. după nevoile.
învăţământului: secundar și să lăsăm pentru o şcoală specială de Inalte studii absoluta, suveranitate a marilor nOŞtri specialişti.

50. A organiza numai şcolile :normale superioare
pentru. învățămîntul secundar ar. fi. o -greșală şi o nedreptate; o greşală pentru că repetitorilor Ji s-ar încărea programele care ar trebui să cuprindă şi complectarea cursului universitar şi practica pedagogică a lui ; ar fi o nedreptate pentru că ar împedeca pe marele număr. de studenți să aibă un curs sistematic, și credem că u fost destulă anarhie în învățămîntul superior, și pe urmă tot noi
am dus ponoasele
și. greutăţile -și, drept culme a ironiei,
tot noi. am fost acuzați de nepricepere.
YV.
Învățământul fetelor
“51. In. această chestie ştim că opinia cercurilor superioare scolare este contra egalizărei culturei teoretice a

fetelor cu: a băeților.
Neaflind timpul unci discuţii: întinse asupra acestui

9

punct, noi, considerînd că nu cultura este cauza
relelor aparente ce sufere familia astăzi, că ru
„este cauza

întindevei

proletariatului, femeesc,

căci

„proletariat există și cultura nu-l crează ce-l face
mai

cult, deci îl schimbă

intr-un

factor

țel. Considerînd că uumărul cel mare
„se prezintă pentru un număr. restrâns
a îi o-primejdie socială, e dinpotrivă:
tor; considerînd că însăși cultivarea
rea gustului nostru pentru carte ne
traiul cu femei inferioare

nouă. în

mai

de

tuturor
cultura

util

acest

numai
societă-

concurente ce
de locuri, departe de
un semn îmbucurănoastră, desvoltaface mai imposibil
cultură,

considerind

în fine că chiar în familie o femee cu cît e mai cultă cu
atita e mai în stare de a conduce creşterea și instrucțiunea, copiilor ;—sîntem de părere că ar fi nu numai în înteresul

general al culturei, dar

chiar al familiei și al

sta-

tului şi societăței ca, să egalizeze teoreticeşte cultura femeei cu a barbatului. Precum însă am cerut pentru
cursul primar—într-un memorii special, aşa cerem și pentru cursul secundar, studii speciale de educaţie şi gospodărie. Ca o concesie de principiu putem admite egalizarea învăţămîntului fetelor eu cursul real al bieţilor. .
Credem însă ră a să desființa încă şi scoalele sccundare de azi sati a să transforma în scoale profesionale, atunci cînd pensionatele particulare gem de fete cari
cer învăţătură, însamnă

nu a stîrpi proletariatul femeesc,

ci ax cobori nivelul cultural și nu a cunoaşte şisatisface
nevoile sociale, ci.ale necunoaşte și neglija.
“VI
Bacalauveatul . -

42. Cu împărțirea cursului superior în clasic
-şi real, bacalaureatul să găsăşte de-a dreptul împărţit de- asemenea.
e
Poate că ar fi mai bine ca băcalaureatul să se desfiinţeze și să se înlocuească cu un examen de înscriere la.
facultatea, respectivă, pentru ca să nu vedem ca azi -înscriși la o facultate elevi care tocmai :la obiectele res„pective aii fost mai slabi în tot liceul și .aă :trecut la
limită bacalaureatul.
„Insă legăturele-cu străinătatea ne: silese să-l păstrăm,
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43. . Să-l organizim însă:

să se facă la . fie-care li-

cei (pe baza -unui chestionar care să cuprindă o sinteză
niai amănunțită a tuturor materiilor) de cătră profesorii
din toată țara, cite 5 de fie-care, trași la sorți îîn cancelaria inspectoratelor, între 1 și 15 Sept. şi 1—15 lanuarie. În orașele cu mai multe licee şi cu elevi preparați în particular se va numi o comisie pentru 50—75
-de elevi, iar peste 75 elevi să vor numi. 2 comisii, între
cari. elevil.se vor împărți prin tragere la sorţi.
44.

La

inscriere în facultate,

vor trece

un

examen

„de inscriere numai cel cari vor fi obținut la materiile:
respective media între 6 şi 7; cei cu medii superioare
lui 7 se vor inscrie de-a dreptul.
VII
„Recrutarea

membrilor

corpului didactic

45. * In această chestie sistemul actual al concursului
între titraţi, fără nici o condiţie alta pedagogică, este peste. măsură criticat în cît merită să-i luăm apărarea. Nu
toate relele de cari sufere învățămîntul secundar derivă
“din sistemul concursului, ci de la împrejurările în care să
trece acest concurs,

A alege prin ajutorul unui concurs serioz şi aşa pus
ca comisiunea să poată alege pe cel mai apt, e o idee
aşa de naturală şi de practici, în: cît ne mirăm cum rălele
actuale ne-ai orbit pînă a nu deosebi cauzele eficiente de
cauzele ocazionale.

46. Să nu uităm că avem în corpul didactic trei
pătuai de profesori: cei mai bătrîni intrați fără concurs
şi adesea cu o cultură egală cu a unui bacalaureat de
azi; cei în vîrstă care aii intrat cu concurs de toate obiectele şi cu o cultură de universitate şi cei tineri intrați pe baza unui concurs special de obiecte.— Concursul
n-a putut face alta decit să aleagă din inteligenţile culte
dintr-o epocă anumită pe cele” superioare şi să le dee
școalei.
|
47. Să notăm însă că nimeni n-a făcut studii prealabile de pedagogie teoretică și practică şi că toţi am
făcut experiență pe socoteala elevilor ; că chiar condiţiile
concursului au fost adesea nenororite (profesorilor de limbi

|

ii

„străine nu li se cere cunoștința limbei romîne, profeso=
rilor de limba romînă, nu li se cere de loe simţ literar
„etc.) acuma, fără să mai vorbim de timpul cînd se trecea
concursul la toate obiectele și se întimpla să ajungă unul
profesor de materia la care capatase nota cea mai mică,
să ne. închipuim acum o școală alcătuită din . profesori
„veniţi din toate părţile, fără nici un sistem pentru fiecare
în parte, fără nici 'o armonie în modul de a lucra a

fie

căruia, fără un regulator comuna activităței didactice,
cu o sumă de programe fără Dumnezeu, pretutindeni fără
chestionare şi atunce ne vom da samă de greutăţile prin

care

a avut

să treacă

şcoala...

Aceste consideraţii explică mult.mai bine de cit prezenţa a doi trei viţioși, neajunsurile culturei de azi.
Să, le lecuim. .|
Cum? |
a
48. Iată ce măsuri am propune-noi: o dată reor_Şanizate universităţile complect, să li se alătureze cite o
şcoală normală superioară menită aplicaţiei teoretice a cur:
surilor universitare - şi înlesnirei lucrărilor studențești : conferințele vor fi libere, dar obligatoare pentru externii
0 dată înseriși.— Aceste. școli normale vor avea un an
de practică pedagogică, pe care-l vor urma toți titraţii
(sau absolvenţii) cari se hotirăse a se face profesori : clevii școalei normale

sau

acei

cari vor fi urmat

aceste

cursuri Vor întra, de-a dreptul în acest an; foştii elevi
externi al universităților vor îndeplini oare-care condiţii
de capacitate.— Practica pedagogică va fi nu pe facultăți
ci pe specialităţi cari ar cuprinde 2—3 materii. Catedrele
se vor ocupa numai de absolvenţii cu succesai acestui
an de practică. Acești absolvenţi vor depune concurs nu-.
mai atunci cînd numărul lor va fi mai mare de cît al catedrelor vacante ; cei căzuţi la concurs se vor trimite: la, „ deosebitele licee din ţară ca agregaţi și pedagogi (vezi
No. 53) pînă cînd un concurs îi va face să reușuscă : la,
acest nou concurs

se va conta ca o notă

cu

coeficentul

doi, nota pe care i-o va da directorul şcoalci unde

agregat.— Concursul să nu. fie pe obiecte ci.tot pe

a fost
speci-

alități ; între cursul inferior și cursul superior să nu fie
nicio deosebire de titlu (vezi No. 61).
|
„Pentru limbele moderne, vor fi tineri romînă. cari în -

locul agregaturei vor face

studii în străinătate

cu

burse
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de la stat obţinute prin concurs.— Maestrii de muzică ete.
să fie toţi bacalaureaţi cu un an .de practică pedagogică
specială.
.
A
Ea
„49.

Asupra

concursului, dorim

mănţinerea

lui la u-

niversitate: ori înaintea unei comisiuni mixte a amînduror universități, ori înnaintea comisiei unei singure universități.

Concursul va alege cu

mai multă compelință

de

cât: ori cine pe cel mai capabil.
|
Invinuirea de părtinire e .mai puţin îndreptățită faţă
cu. comisiile: universitare de cît faţă cu oamenii politici :

la toate concursurile universitare din ultimii timpi

au

e.

şit triumfători acei cari meritau, cu toate intrigile politice.
Și dacă, împotriva acestei dovezi de fapt, ni se va opune
o bănuială,

o posibilitate,

vom: respunde

că cine bănueşte

evidența, merită afi bănuit. Azi avem-o opinie publică
a” școalei, mai statornică de cit cea politică și pentru ce!
să înlocuim'o autoritate atît de bine încercată, atit de puțin bănuită, atît de perfectibilă, cum e a comisiunilor universitare prin una; atît de schimbătoare ȘI poate pasio„nată a. factorilor “politici?
|
|
50. „Faţă însă cu propunerile ce am făcut ni se
poate face o obienţie : toate bune, dar ele cer timp ; ce
facem noi acum,

cînd... cînd, cînd ete. ete?

Ce

măsuri

"tranzitorii propuneţi ?
Mai întiiii să nu ne închipuim că putem într'o clipă
să lecuim un reu vechiu; prin urmare să nu fim nerăbdători: Fabius Cunctato
a putut
r ajunge la nemutire răbdînd, nu pripind. Pe urmă să ne păzim încă de o gre„Șală: căutînd să tot aduptăm leginirile cu. starea de azi,
„în Joc să rădicim

nivelul

cultural,

îl vom

cobori. - Sunt

prea mulți suplinitori, așa: e; pentru că. n-au titluri ; dar
“ce urmează de aci? că e mai bine să nu cerem titluri la
concurs? de unde asta? Credem că e mai nimerit săi
silim să se ridicecei la nivelul concursului de cât să cobo-

râm concursul. la: iivelul. lor. Dacă luăm numar şcolile
de băeţi, avem 459, suplinitor *) aproape toţi netitrați; în

„cît chestia-are deosebită însemnătate,

ne fiind vorba

deo

fracțiune fâră valoare. Una din donă.: își fac suplinitoril
datoria oră” nu? dacă şi-o fac, atunci nu vor întimpina
+

"3

Să adăugim 9974 cari vor eşi la pensie în cursul acestor 4—5 ani.

i
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nici o greutate de a-și trece, cînd vor fi nevoiţi s-o facă,
licenţa, şi de a trece concursul ; dacă au și-o fac, atunci
ușurarea căpătărei provizoratului, le va asigura poziţia,
dar nu. împlinirea

datoriei,

Şi să nu ni să zică că starea

de nesiguranță a suplinitorului îl împedică de-a. lucra,
căci catedra nu e ca o moșie arendată; cine nu lucrează,
ca, suplinitor, nu va lucra nici ca provizor.
a
51. Sîntem deci contra ușurărei concursului Şi -a,
condiţiilor de admitere; să nu credem că, schimbiînd. din
suplinitori în provizori, lucrurile vor merge mai bine;
vom îngreuia putinţa îndepărtărei celor nemeritoși, și întroducerea împărţirei materiilor pe specialităţi. Să nu ne

grăbim: am așteptat atita; mai putem aștepta vre-o 3, 4
ani ; în acest timp organizate tot provizor universitățile şi

școlile normale (pînă cînd să vor putea
cade) vor da o sumă de tineri, cu care
ces umplea locurile suplinite, și să fim
ce suplinitorii să vor vedea ameninţaţi
ceasta,

îşi vor

trece

organiza cum să
vom putea cu sucsiguri că, pe. dată
de posibilitatea a-

şi licenţele și concursurile,

două

o-

cazii cu care cei nemeritoși vor putea, fi însemnați cu o
cruce. O singură ușurare putem face suplinitorilor pe mai
mult de 2 ani:. scutirea de anul de practică pedagogică,
„52.
Insă un lucru absolut cerut de dreptate este publicarea vacanței tuturor catedrelor suplinite şi ţinerea,
regulată a concursurilor la începutul lui Septenmwvrie
:şi al
lui Ianuarie. Acuma să face lucrul pe dos: concursuri
nu să publică ori să publică pe data de lunie, Iulie, și
pe urmă să strigă că avem mulţi suplinitori: cum să nu-ă
avem cînd îi asigurăm la societate pe viaţă?
In scurt deci iată măsurile imediate: Publicarea la concurs

a tuturor catedrelor suplinite,'

Concursul la 1—15 Ianuarie și Septomvrie, făcut serioz pe
specialităţi, nu cu graba do a ne da cât mai mulți „provizori, și cu măsurile ce am cerut în memoriul pentru înăţămiutul prim
; — complec
ar
tarea imediată a. universităților în mod provizor, pînă când întorcîndu-se bursieril
trimiși tot prin concurs,

imediat în streinătate, să va pu-

tea ținea, concurs pentru catedrele universitare.
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VIII
Organizarea scoaley

53. Sistemul actual ca directorul'să fie şi profesor la,
“acea scoală, e reii: e cumulul a două funcţii incompatibile. . Directorul nu trebue să aibă nici o altă ocupaţie
decit

conducerea

scoală ; cel: mult

i să poute încredința,

cursul de pedagogie din el. VII,
|
|
>“ Directorul trebue să aibă doi ajutori: pedagogi ori
agregaţi (vezi No. 49). cari să-l secondezeîn privigherea
„morală a elevilor,şi să îulocuiască pe profesorii absenţi. „254,
Directorul nu are numai misiunea de a conduce
educația: morală a școalei; el trebue să fie pe lingă asta,
pe de o parte organul armonizator al cursurilor și pe de
altă parte mai mult decît un ajutor al inspectorilor:
trebue el însuși să fie un inspector permanent. — Nevoia
moderărei zelului didactic al unor profesor și : stînirei
„Zelului altora este adine simțită şi nu e nimeneaca s-o
cunoască bine și să “poată lua măsuri; băeţii, care sufăr, se cam tem să spue; inspectorii venind rar de tot nu
„Prea pot s-o simţă și, chiar cînd surprind fapte cari le-ar
da să, bănuiască ceva, une-ori ca specialiști aprobă faptul,
alte-ori nu-l pot, controla decit greii:. directorul e sin„gurul în stare să studieze acest defectși supunîndu-l chibzuinţei profesorilor, să-l lecuiască.— De altă parte inspecțiile făcute de inspectori nu prea pot da rezultate exacte ;
cum profesorii care vin neregulat la clas sînt totdeauna
expuși de a fi înişelați de elevi, tot așa și. inspectorii pot
“îi minunat de bine înşelaţi de profesori : superficialii
cu
tupeă pot aranja minunat .reprezentaţia, de gală, cînd alţii
timizi, deși minunaţi profesori, se pierd. înaintea, inspecției
;
de altă parte inspectorii aii multe şcoli pe cap și n-aă
putinţa materială de a studia îndelungat și sistematic
pe
profesori : numai directorul poate face acest lucru.
Directorul trebue deci să fie un pedagog bun și un
_

enciclopedist inteligent.

-

|

„85. După 5 ani de definitivat, profesorul va, trece
înaintea unel comisii ulcătuite anume la dată fixă un
examen teoretie şi practic. enciclopedie de materiile liceului
,
fiind vorba nu atita de cunoștinți amănunțite
cît de
metodica feluritelor obiecte; cei care vor reuși vor putea
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fi numiţi directori după modalitatea următoare : pînă cînd
numărul

lor nu

va întrece

numărul

posturilor,

ei vor

fi

numiți de drept la una din șceoalele din ţară (aii dreptul
de a refuza numirea); cînd însă numărul lor va întrece
numărul posturilor, profesorii şcoalei unde profesează vor
alege dintre aceştia doi dintre care Dl. Ministru va numi
pe. unul : capacitatea dovedită prin examen, demnitatea,
chibzuinţa și integritatea dovedite prin această dublă alegere, vaîi pentru director o îndoită pavază şi o îndoită
garanţie de merit.— Pensionarii nu pot fi directori.
Pină atunci, să așteptăm: Chi za piano, va sano;..
putem lua oarecare: dispoziţii tranzitorii, ca scutirea directorului de curs, chiar numirea lui la altă școală etc, însă
să avem

stăruință de a aduce

și directoratul

acolo unde

trebue să fie : factor cultural și moralizator,
IX
Organizarea învăţămîntului
56. Mai totdeauna am aratat D-lor inspectori dorința ca în cursul inferior teoria să cuprindă numai! trei
ore pe zi, iar în cursul superior numai patru , pe când restul
pînă la 6 ore să să ocupe cu desemnul și mat: cu seamă
ca muzica și gimnastica,
Stăruim în rugămintea noastră, adăugind că pentru
cursul superior ceasul al patrulea: de teorie, care să să
facă după prînz, să fie mai mult cetire în clas ori expe- |
rienţe; credem că școala trebue să între pe calea de aîn-.
văţa singură pe elev, nu de a-i da de învăţat.
571. Am cerut mai înainte pentru clasa preparatoare doi profesori; pentru restul liceului două soluţii să
pot ivi: sau profesorii să fie statornici la, obiecte, ori obiectele lor să se schimbe

la, fie-care doi, trei ani..

58. Statornicia la un singur obiect prezintă avantajul speeializărei, şi pe lîngă aceasta dă profesorilor se„cundari dreptul și putinţa “de a lucra ceva într-o ramură
hotărită; prezintă însă primejdia pedantizmului şi a formulei. Controlul însă permanent al directorului și pedagogilor, conferințele didactice septămînale obligatoare,
vor fi un fericit corectiv pentru aceste înclinări.
|
59. - Uu corectiv mai bun ar fi schimbarei materii-
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" lor la fiecare 2-3 ani; aceasta ar prezenta enorma greutate a nepregătirei și ne experienţei: cu toată practica,
făcută în anul de pedagogie, totuşi în asemenea caz am
pune pe profesor la.o muncă prea grea și cînd sk ajungă
mai îndemanatec în obiectul lui, atunce i-am încredința
altul. Prezintă aceasta un avantaj pentru școală? Nici
unul față cu celalalt sistem, decit că chinueşte pe profesori și-i imobilizeazăîn meseria lor; fără u-I face specialiști, rodnică, îi face Siziphi didactică,

60.

Avînd deci dinainte două “sisteme: sistemul fixi--

tăței la, catedră

și al schimbărei,

numa!

acela

să va

pro-

nunța pentru al doilea, care pe lingă preocuparea de cultură, să va conduce și de mobilul. mumificărei profesorilor și a anihilărei lor chiar pe tărimul cultural. -In aș
caz la cultura ţării vor lucra numai profesorii universitară și studenții; ca profesor secundar omul e mort pentru cultură.
Ia
61. Să luim însă de la acest sistem o parte bună : fiind
mal mulți profesori de același obiect, controlul reciproce
e unul din cele mai bune îmboldiri de exactitate.
EA bine să facem

același

lucru ; putem

da profeso-

„ilor cîte două trei obiecte, însă să nu dee același profesor lecţit de cît cel mult la două clase succesive și atunci și specializarea, profesorului e cu putință și el e scutit de boalele didactice ale specialistului.
62.

Afară de aceasta ar fi bine întroducerea confe-

rințelor didactice septămînale, în care fiecare profesor pe
cît posibil,

în curent

cu

publicaţiile

speciale,

să

discute

chestiunile la ordinea, zilei pe teren ştiințifie și chestiuni
didactice.
|
Aa
vor

Conferinţele acestea, preparate şi scrise sati rezumate,
alcătui arhiva didactică a școalei, care să va publica

în anuar.
”
63.
O chestie de mare însemnatate este chestia așa

numitelor metode individuale.
Ază

nu numai

că

N

fie-care profesor are metodu

sa,

dur încă fiecare: să crede în drept de a tăia şi torfeca pro-

grama

după

cum

îi cere

sistemul,

încît

numai

datorită

îngăduinţei poate un elev 'de la o școala dintr-un oraș
trece examenulîn alt oraș. — Lucrul acesta să explică:

fiecare ne-am

făcut -sistemul, ținem la

el și adesea

zim-

bim -cu un aer de protecţie faţă cu un elev care ne schim-
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bă literele unui triunghiii.—
Dar, chiar explicat, lucrul a-

cesta

e un

rău,

64. E absolut necesar un chestionar care să cuprindă numărul “minim de. chestiuni pe care să le facă
toți profesorii fără excepție : pe lingă dînsele, cu gener
ațiile bune, să vor putea face și alte chestii; dar impo-

triva

chestionarelor să vor

adresa, raporturi

care

să vor

publica olligator în anuarul ministerului; curentul profesorilor va dovedi dacă e bun ori nu chestionarul, dar pînă
la triumful unei îndreptără, chestionarul să va face,
65. Pentru a crea un îndemn mai puternic la părăsirea metodelor individuale, să să admită de o cam dată
ca principiă ca examenul anual să nu să îfacă nici o dată
de profesorul respectiv : dintre profesorii notaţi ca mai
buni de cătră inspectori (iar, după organizarea complectă a directoratelor, și de cătră directori) să vor trage
la sorți pe orașe aceia care vor examina pe cît posibil la
toate școalele unui oraș, şi pe elevii preparați în parti„cular și pe cei ai statului: socotind examenul de 6
ceasuri pe zi, un profesor poate examina 50—60 elevi şi
deci în 12 zile de examen 600—720 elevi; în cît luîndu-se aceasta

de normă, un

profesor

gimnazii de provincie ori la 2
gratis, diurna s-ar reduce la 15
peri din taxele particularilor,
stat.— Greutățile care s-ar ivi

“numai

să admitem

poate

examina

la 4

din capitală : drumul ar fi
lei, care aproape s-ar acoîncasate în întregime de
s-ar putea pe uşor înlătura,

scopul.— Metodul

acesta ar

avea

e.

normul folos că profesorut ştiind că nu face cursul pen-

tru

a-l asculta el, să va, sili să-i deie cît mai mult aerul

impersonalităţii și să.va ocupa foarte amănunţit de înţelegerea faptelor. Afară de aceasta; e. un minunat. mijloc de control și de inspecţie a tuturor școalelor, mai ales dacă vom inpune tuturora să facă dări de seamă

anuale.

66... In chestia cărților didactice ar fi bine să să ia
următoarea hotărire : toate cărţile trebue să respunză
la

chestiunele puse în chestionar.

să fie scrise cît mai

minește și potrivite cu mintea copiilor. Bunătatea
țilorsă va, controla de cătră consiliul “imspectoral

ro-

cărcare
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va lia, de normă mărturisirile profesorilor
de carte și rezultatele constatate direct
Numai acele cărți pot fi excluse care sai
puns la toate chestiunile, sai sînt: dovedite
în urma înspecţiunilor.— Pe respunderea
pot întroduce ori-ce carte ne respinsă, dar
anunţa

67.

ce să servesc
prin inspecții.
nu conțin resca netrebnice
lor profesorii
sînt datori a o

inspectorilor.

Pentru cărţile de curs superior e de dorit

să să publice

premii,

sau

să să tipărească,

de

stat

ca
care

să-și scoată cheltuiala din vînzarea primelor cărți, sati
dintr-o anuitate luată din leafa profesorului, cum să va
face invoiala: fără însă ca premiarea sati tipărirea să
constitue un monopol pentru

cărţile premiate

ori tipărite

de stat.
68. O mare nevoe fiind unificarea terminologiei didactice, pentru ca să să poată alege persoanele capabile
de a face parte din comisia aceasta, ministerul să anunţe
un termen de studiii al chestiunei și numai dintre cei
cari

ai

publicat

cercetări în chestie

să vor

membrii comisiunei, preșidate de un profesor
numit de consiliul permanent.

putea

alege

universitar

x
Poziţia profesorilor
69. Două chestii își împart acest capitol : a drejturilor şi a salariilor.
70. In chestia a doua nu vom vorbi aproape de
loc pentru: că autorităţile politice aii bunul obicei de a
nu să agăța decit de “hestiunea aceasta; curioază minte!
Ne mulțărmim exprimîndu-ne dorinţa ca salariile să
fie proporţionale cu munca ; ca minimul de muncă să fie
aşa ca din salariul cuvenit să poată trăi în voe un profesor cu familia lvi, ca diferențele de numărul orelor să
fie cît mai mic și ca maximul de muncă să nu treacă
peste 15 ceasuri septămînal.
11. In chestia drepturilor, revenim la cererile făcute: sîntem de părere că fați cu pozitia ce aii profesorii, ori-ce teamă de revoltă. împotriva societăţei actuale e
copilărească, nefiind nică macar în mediul - în care sînt
nenorociţii de învăţători “sătești, şi care, după expresiunile
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unor mată oameni politici actuali, i-ar putea îndemna, la,
revoltă, Sintem de părere că ocupaţia didactică nu e necompatibilă cu cea: politică, după cum toată lumea ad-mite deja că nu e necompatibilă cu ocupaţia administrativă în ramura

didactică ; într-un cuvint credem

că pro- .

fesorii ati tot dreptul de a fi eligibili, cu condiţia expresă
expusă deja în celalalt raport al nostru, ca în asemenea
caz, ca în toate cazurile analoage, în locul profesorului
să să numească de cătră Onor. d. Ministru un suplinitor
cu leafa întreagă.
_
În ce priveşte diepturile de stabilitate, credem 'că în
principii cel mai bun mijloc pentru judecare şi pedepsire este judecati semenilor în ori-ce chip s-ar întocmi,
dar în tot cazul să rămie principiul ca mai puţin: dăunător pentru cultură poate fi spiritul de corp, de cît puterea, anarhiei politice ce domnește azi: inamovibilitatea
supusă judecății inamovibililor, iată ce cerem.
e

XI

Învăţământul particular
12. Dacă este vre-o chestie în care calmul obicinuit
să nu ne poată stăpîni, apol este aceasta. Credem că organizarea actuală, a, învățămîntului privat este mai mult
de cît dăunătoare pentru cultura țării: este distrugătoare și serveşte ca un ferment de ruină şi putrezire a întregului sistem cultural.
|
Concurența morală însă pe care o fac instrucţiunci
statului. cîţi-va indivizi, nu e datorită numai spiritului lor
de speculă: ei:nu face decît să speculeze o nevoo reală
a țării şi ca ori-ce negustor, să o falşifice atrăgînd în
curentul consumatorilor chiar pe acei care n-ati nevâe,
13. Care e această nevoe socială ?
E pe de o paste nevoia de internat. Pe drept sat
pe nedrept, credem însă mai degrabă pe drept, toți părinții cred că mai bună creştere: pot căpăta copiii lor în
internate ; prețul mai urcat de acolo face pe părinți să
crează, că, neputînd străbate săracii cu obiceiurile lor adese grosolane şi uneori imorale, copiii vor fi mal fe„riţă de molipsirea reului.
>
Afară de aceasta sînt enormele facilități ale trecerei
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materiilor: profesorii sînt aci la dispoziţia directorului de
studii și acesta la a părinţilor iar aceștia la, cheful copiilor, încît printr-o curioază ironie în loc ca profesorii să
educă şi să rădice pe copii, copiii educă și scoboară pe
profesori.
Știm că sînt o mulţime de excepții fericite: Aceste
excepții

însă să găsesc

cu toate că, nu peniru că

învăţă-

miîntul privat le-a, opus înainte facilităţile cunoscute,
|
14. Și dacă printr-o iluziune nenorocită atât de naturală azi, aţi fi dispuși să luaţi excepția drept regulă, vă
rugăm să vă gîndiţi la poziţia pe care învățămîntul privat o face celui oficial: nu remînem ridicull cu severitatea
noastră, atunci cînd numai suma -de. 1000 saă 2000 lei
plătiți regulaţi, pot să-și bată joe de toată severitatea oficială ?
Matrona rușinoasă, şi cinstită între satirii Nerușinaţi.

,

Căci. dacă e o deosebire fundamentală, între instrue- țiunea publică și cea privată, apoi e acea, căa doua eo

afacere

negustorească

înainte

de toate

și deci

o

speculă

și deci probabilitatea unei falşificări.
15.
Dacă zicem, consideram ca necesare niște asemenea supape de siguranță pentru geniile cari nu pot
răbda, jugul oficial și D-zeii ştie cîte genii de acestea resar
"pe fiecare ceas—ori pentru nulităţile cari își spală greșălilo
și-și acopăr necapacitatea schimbînd internatul — cum în
evul medii criminalii căpătaă dreptul de-a ierta crimele
îndată ce întraii într-un ordin preoţesc -— atunci să fim
logică.și să dăm școalelor statului puterea de a decide în
„asemenea caz: să ştim că sîntem nişte funcţionari netreb„nici saii niște pedagogi ai mojicimei.
|
Lăsînd însă indignarea la o parte, iată ce credem că

“e şi în interesul

statului

și a-l culturei:

16, Ziceam că învățămîntul privat răspunde unei ne„voi reale de internat; credem că ar fi foarte nemerit eirearea unor asemenea internate model în București

și Iași nu-

mni de solvenţi plătiţi cît de scump voiţi și de internate
bursiere și solvente plătite cu preţ mic la aproape toate
liceele din ţară.
Cu metodul acesta să va mulțumi o nevoie reală
a Țării,
Să vedem cum remine acum cu capriciile și cu viiile: toți părinții fâră capriţii îi vor da copil- la școala,
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statului,

unde

seriozitatea

Copil viţioşi, daţi afară
căror

mîntul

învățămîntului

din șeolile

părinți ati morgă

aristrocatică, vor

privat.

este

manifestă,

statului și copiii
alimenta

al

învăţă-

Bine înţeles că pe lîngă» aristrocraţii cari vor căuta
educaţie Dbon-ton și înlesniri intelcetuale, pe lîngă viţiozii
cu dare ce mînă cari vor căuta diplome î bon marehe,

învățămîntul privat va mai putea, recruta tineri și mal cu

seamă tinere cu. totul serioaze.— Dacă pe lingă aceasta
mai adăugim că într-o lege a instrucției, nu poate fi de loc trecut cu vederea învățămîntul particular, căruia i-sar
cere și bon-tonul pe lingă carte, vom vedea că încă va

merita atenţia noastră

acest învățămînt.

Un ultim argument în
azi. îuvățăirîntul privat nu
ternat ci și unei alte nevoi
rimenta metode şi sisteme
cuma,

n-a

crezutde

așa

această privință este că: chiar
respunde numai nevoei de inculturale: nevoea de a, expenouă didactice. Statul, pînă adatorie

experienţe : le-a lăsat peseama

să călăuzească

el aceste

iniţiativei individuale ; în-

vățămiîntul piivat a cercat și, dacă am numi Institutele.
Unite din Iași, am avea dreptate să zicem că a izbutit,

să experimenteze o altă împărțire pe
un alt metod didactic.

clase a

materiilor,

17. Ce facem noi cu această necesitate didactică, cu
această nevoe de experimentare? A căuta să înnăduşim
cu totul învățămîntul privat e o greșală;; a-l lăsa însă cu
totul în prada; legei oarbe a concurenței, este o greșală
și mai mare și iată pentru ce:
1). Cele mai de multe ori sub mască, însă une-nal și
cu dorul de a face ceva bun, de a.realiza o înoire fericită,

antreprenorul institutului particular nu aduce nici

citatea necesară,

nici capitalul cât trebue;

foarte

capaadesea

o școală particulară e înjghebată cu câte-va sute de lei
împrumutați și e dusă cu poliţe: ce mijloace de experiență
didactică poate face această școală ? și iară-șă foarte
adesea persoane cari ar fi vechill minunaţi ori bune menagere, sînt în capul pensioanelor şi fac experiențe didactice ! Experiențele astea merg așa de minunat că învăţămîntul fetelor, care în special este cîmpul de experienţă, a început.să ajungă o pepinieră de... diplomate fără,
|
carte... cu excepții, asta să-nțelege de la sine. .
18. 'Trebue deci să dămo soluţie acestei chestiuni,
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pe care n-o putem lăsa în voia soartei. adecă a „Iăcomiet
debani.
18. Mai întiiui statul să-și ia sarcina de a face elar
ceste experienţe didactice ; cum, credem, vor fi măca
|
două școli normale superioare; cum, sperim, numărul ce- .
lor ce să ocupă cu chestiile didactice va, creşte și împreună cu €] și operile relative la aceasta; sistemele . didactice

să vor "formula,

susținea,

foarte cu putință organizarea
lor didactice.
"*-

80,

Pină ază

aceastu

îndreptăţi,

şi atuncea

de cătră stat a

fu cu “neputintă,

va'fi.

experienţe-.

şi pentru

că

asemene sisteme n-ai fost formulate în public, şi mal cu
„seamă pentru că învățămîntul a fost pînă acum chestie
ministeviala nu chestie de stat. Să tacem un început. Cu
legea, actuală, experienţele

vor

atirna' tot de ministru, căci

el de el atîrnă consiliul superior de instrucție; dar cu.
timpul, cu creşterea gradului nostru de civilizaţie şi cu o
propagandă din ce în ce mai activă a profesorilor, sperăm
că vom ajunge lao alcătuire, în care ministrul să remi
numai reprezentantul politie al instrucției, iar didactica să
vene toată

în minele

unui

consilii superior

de instrucție,

care schimbîndu-se la doi ani de pildă cu cîte o treime
din membrii săi, va putea împăca tradiția didactică cu
inovaţia, fără a fi, pe cit posibil, sub înriurirea schimbărilor politice, atit de răpezi și de nesocotite. — Atunci or- ganizarea acestor. experienţe didactice în mod oficial, pe o
scari întinsă și sistematică, va'da cele mai serioaze rezultate... Pînă atunci datori sîntem a stărui pentru ele și a,

le considera ca o datorie a statului, ca un leac care să
ne curățe de învățămiutul primar falşificat.
Sl, Al doilea punct mai grei este următorul: sta-..
tul să ia toate garanţiile posibile de. seriozitate. statornicie şi de neatirnare a „corpului profesoral din învățămâîn- .
tul privat.
Să ştie că cele mai multe pensioane își alcăituesc corpul profesoral dintr-un număr de persoane cunoscute care pentru firmă

și pentru

cîte-va

ceasuri pe

lună iati su-

me bunicele, iar greul învățămîntului îl lasă pe seama a
o mulțime de studenţi. fără condiţii de capacitate care a-.
desea. pe salarii de .nimie fac o muncă de bivol.—Nes-r
guranța pune pe acești profesori la dispoziţia elevilor cu

23.

cât. printr-o conspirație tacită, profesorii mici: pregătesc ig-.
noranţa,

iar cei mari

stărue

de

să patentează.

Cum să indreptăm acest răti?
82.. Directorul de studii și directorul internatului
să întrunească tot acele condiţii de capacitate ca și la scolle statului ;

__9). Corpul didaetiesă fie recrutat de cătră aceşti
doi directori dintre profesorii scolilor publice de același
grad și dintre titrații cu practică pedagogică pentru scoli
-de același grad,
3). Impărțirea materiilor pe clase și pe obiecte să
lasă

la

chibzuinţa consiliului

scolar

al scoalei,

care

va

prezenta un memoriit de principiile care-l îndemnă să introducă anumitele modificări în sistemul. oficial. Aceste
modificări nu. vor atinge însă nici numărul maxim. de
ceasuri de lecţii, nică nnmiărul de obiecte încredințate uSE
nui profesor.
4).

Corpul didactic şi administrativ va avea aceiași

leafă şi aceiași stabilitate ca la, soalele publice ; antreprenorul pensionului va, fi obligat să depue la casa de consemnații, pe seama ministerului public, salarul totdeanuna
pe doi ani înainte; veținerile pentru pensiuni să vor face
ca, la școala statului, lefurile să vor plăti de cătră mi-

nister, anii serviţi 'să vor .socoti la pensie; o secțiune specială a contabilităţii va fi însărcinată cu aceste operaţi-

uni. Pensionulcare nu va avea depuse
ya - închide.
şă nte.
ani înai
5). ::Numai aceste scoli vor avea

salariile
,

pe

doi

dreptul de a elibe-

|
|
ra certificate. de maturitate.
6). Pînă la găsirea atitor membri ciţi trebue pentru
împlinirea locurilor și numai
pot împlini

cu

profesori

pentru locurile care nu

și cu titraţi,

să vor numi

să

după

“ aprobarea decanului respectiv din circumscripția scolară
și studenți din anul al III-lea saii absolvenţi.
1). Ministerul nu va putea refuza autorizarea sa
nici unui institut care împlineşte condițiunile mai sus expuse; îl controlează, prin inspectori care au acela-și drept
ca și la seoalele publice, indepărtarea sait pedepsirea unul
membru didactic sait administrativ să va. face toemai ca
la, scoala publică ; închiderea unui pension nu să va pu„tea face pentru motive de moralitate oră cultură, „decit atunci. cînd după două somaţii la distanță de cîte2 luni,

t

ensionul să „dovedește. neputincios de a-si schimba diceia.
|
83. Cu aceste condiții vom ajunge între altele la
rmătoarele rezultate: nu ori cine va

deschide

pensioane,

r acele pensioane deschise vor prezenta toate garanţiile
ci creșteri șerioaze şi a unei culturi cum să cade.
84. Micile pensioaneși micile gazde de băoţi ori
fete vor rămînea, dar vor fi supuse controlului directolui la scoala unde

elevii urmează,

sub raportul morali-

ei și a higienei ; iar pensioanele ale căror elevi tree
amenul la scoalele publice, vor avea acelea-şi inspecţini din partea inspectorului de acel grad de care e scoala.
In observaţiile făente n-am atins toate chestiunile,
1 pe toate ie-am dezvultat, cer ertare: n-am gîndit să
cătuim o lege, ci să contribuim cu. experiența și cuno- -

ințele

noastre

la o mai

Avea-vom noroc
nvingem macar în
ni imepectori și pe
reeteze și să voteze
Ne am simți atit

nimerită

alcătuire

a acestei legă,

să câştigăm părerile colegilor şi
unele puncte pe D. ministru și
cei care sînt chemaţi să lucreze,.
legea?
|
de fericiţi |!

să
pe!
să
,

