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Supuindu-mă invitaţiunei stăruitâre a mai multor membrii ai cor- 
pului didactic din Pucuresci, precum și din eră, public în acestă 
mică cărticică, reunite la un loc, tâte studiile apărute între 3—I4 
Octombre 1887, în diarul Lupta, cu prilegiul discursului de închide- 
rea sesiunei consiliului general al instrucțiunei, pronunțat la 25 “Sep- 
tembre de d-l ministru Sturdza și publicat în /Monzzorul oficial No. 
140, din 27 Septembre 1887. 

Pe ici pe colea, am completat cu alte acze oficiale cele susținute 
şi am adaos un noi studii, al Vl-lea, sub titlul: Consecința mă- 
surilor luate de d-l ministru Sturdza, Revenirile, Sistema de ad- 
ministraţiune a învățămîntului publie, menit și acesta a lumina 
în de ajuns studiul de față. | 

Sar înșela amar cine-va, când ar crede, că numai atâta este de 

dis despre acestă pagină din istoria învetămintului. Dacă ocupațiu- 
nile mele 'mi-ar fi permis a analisa punt cu punt tote actele oficiale 
publicate în /forizorul oficial, dacă, ceea ce este și mai interesant, 

aș fi putut pătrunde în arehiva, şe6lelor pe acești trei ani, de si- - 
gur, că acest studii m'ar fi condus la o lucrare și mai completă Și 
mai însemnată. 

Aşi fi avut multe de dis......, dar m'am gândit, că mai trăiesc încă, 

cei despre cari se ocupă acest studiii istoric! 

Pentru acum e de ajuns și atâtal... 

C. C. DOBRESCU.
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Ș2 cum credeți că prin sn „în- 
sfecto: la spale şi prîn o lege dra- 
conică veți face pe profesori adecevații 

A A pa: > x 
apostoli at învețămițtului publre 2... 
Acesta este o erdre gravă. 

(Răspunsul d-lui C. Dumitrescu, ac- 
tualul membru în consiliul permanent, la 
acusările aduse corpului didactic de d-nul 
Sturdza în Adunarea Deputaţilor. Monito- 
ul de la 1 Aprilie 1886, pag. 1165), 

Cum atacă d-nul ministru Sturdza corpul didac= 
tic şi şcolele românesci, 

Diarul Zap, cu multă regularitate, a ţinut în curent „pe nume- 
roșii săi cititori despre lucrările de estimp' ale consiliului general al 
instrucțiunei publice. Dintr'un spirit mai mult de condescendință către 
cititoii sa publicat în colânele acestui diar și ac/u/ de acusare, con- 
tra corpului didactic, rostit de ministrul instrucțiunei, ca dzscups ofi- 
cal, la închiderea sesiunei consiliului general de instrucțiune. 

Actele și ale unuia și ale celui-lalt fiind de față, opinia publică. e 
chemată să judece. 

De obiceii, până acum vro trei ani societatea a pus puțin preţ 
pe lucrările acestui organ al învețămîntului. Abia dacă putea găsi 
cine-va desbaterile consiliului general risipite prin Monitorul oficial |
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Totul se petrecea în liniște. La închiderea sestunei, ministrul ura că- 

Iztorie bună membrilor consiliului, toți se despărțiaii voioși și plini 

de încredere în viitor, mulțămindu-se şi unii și alții, că a făcut tot 

ce ai putut pentru. interesele învățămîntului. Iubirea școlei îi făcea 

să trăiască într'o dragoste deplină. Chiar acele mici lupte, căcă lupte 

ati fost, cari pasionaii pe membrii în discuţiunile lor, nu treceait din- 

colo de pragul sălei de deliberare, atâta de solemne se păreau tu- 

turor lucrările consiliului general! Pe acele vremuri fericite consiliul 

general al instrucţiunei, ca instituțiune şcolară, era un orz comauz, 

pe care se întâlnia ministrul cu membrii învățămîntului din diferitele 

părți ale ţăreă, își schimbau ideile, se sfătuiaii, discutaii, se nivelaii, 

ca să dic așa, în fața marilor trebuințe ale instrucțiunei publice și 
private. 

Mult-puţinul progres, ce sa făcut în șcâlele nostre de la 1864 în- 
câce, să datoresce în Gre-care măsură și consiliului general. Cu ele- 
mentele de care a dispus țera nâstră, fără tradiţiuni vechi în ale 
șcâlei, sa făcut destul, și de sigur, că sar fi făcut și mai mult, 
dacă statul se inspira de alte sentimente, de cât, de cele pornite din- 
tr'o economie re înțelesă, 

Actualului ministru al instrucțiunei îi revine marea ondre de a fi 
schimbat cu desăvirșire natura desbaterilor și lucrărilor consiliului 
general! Şi anul trecut şi anul acesta, d-nul ministru Sturdza sa năpustit 
cu înverșunare asupra consiliului general și — lucru curios! — asupra 
întregului corp didactic. Din înălțimea posiţiunei sale d-nul ministru sa 

„rostit în nisce termeni așa de aspri, și 'mi permit a dice nem&surați, 
a formulat contra consiliului general nișce învinuiri, cari dacă numai 
pe jumătate ar fi drepte, ar trebui să s& revolte consciința ori-cărui 
om cinstit. Cât de ticăloși și de miserabili voeşce s&ne presinte d-nul 
ministru înaintea țărei! 

Mulţi cred, că acest aparat de acusări contra corpului didactic sar 
înșcena numai în scopul de a-l compromze [!/) în faţa opiniunei publice, 
pentru ca apoi mai ușor să trecă în corpurile legiuitâre reformele ce 
s& pregătesc. Se pâte să fie așa! ” 

Alţii cred, că d-nul ministru este pzczzmza 7n formațiilor interesate, cei 
dai acele ființe, cară mișue în jurul săi și cari împinse de pofta con: 
sumărei diferitelor paragrafe budgetare, nu caută a presinta d-lui mi- 
nistru adevărata stare a lucrurilor. Se pâte să fie și așa! 

'Mi-am luat curagiul, de a da pe faţă toț ce sa petrecut în sesiunea 
de anul acesta a consiliului general de instrucţiune, pentru ca să scie 
lumea, ee credămînt să dea tuturor colomniilor r&spândite pe socotela 
acestui consilii general, atât de crud stâșiat de vrăjmașii lui. D-nul mi- 
nistru sa servit de 7%formafiuni, ei mă voii ajuta de acte oficiale 'și 
numai oficiale ! Pâte, că la urma urmelor d-nul ministru se va hotări s& 
pună pe viitor la carantină, pe aceia cari, dintrun egoism răi înţeles, 
"1 fac a afirma lucruri, ce se bat în capete cu realitatea faptelor. 

In statele civilisate când vorbesce ministrul instrucțiunei publice 
corpului didactic, în ori-ce împrejurare școlară, toți 6menii de bine 

ascultă cu luare aminte cuvintele ministeriale, pornite de la acela pe 
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care împrejurările Vai adus în capul direcțiunei învățămîntului. Acolo - 
ministrul în vorbirea sa nu se tăvălesce în lucruri mici și migălse, 
ci, inspirat de maiestatea ocasiunei, se înalță tot mai sus în sferile senine 

ale aspirațiilor naționale, mișcă pe cei cel ascultă, entusiasmeză tine” 
rimea, cu un cuvînt discursul mimistrului respiră dorința ardătore 
patriotului „ convins pentru ridicarea culturală a ţerei. Acolo cuvintul 
ministrului e glasul răsunător al trâmbiţei, care chiamă pe toţi la 

lupta nobilă pentru cultură! 
Mi se strînge sufletul, când gândesc unde ai ajuns lucrurile la noi 

de vre-o trei ani! In loc de unire, vrajbă; în loc de înfrățire; dușmănie; 
în loc de încurajări, insulte; în loc de entusiasm, cădere a sufletului ; 
în loc de apeluri către mai bine, rechizitoriul de procuror și vai! ce 

rechizitor ! 
Ce cântă la urechia. țărei d-nul ministru D. A. Sturdza de la venirea 

sa în capul instrucțiunei? Ce spune?... 
Estrag din discursul ce d-sa a pronunţat în Cameră, la 27 3 Martie 

1886, când i sa impus a convoca consiliul general, pe care îl suprimase 
fără a (i autorisat de nimeni. 

> Apoi câte aliii de cât profesorii aă înlăturat din scală discapliua 

„»scolară, ordinea scolară. 
» Doresc ca cola se fie “zepresculanta vie şi fundamentul puternic 

vad probităță și onestitățtă, talpa simnfintintelor oneste și probe. În, școlă 

învață coptă a nu respecta adevărul Șz manca, probitatea Șz datoria, 
»eă în școlă se deprinal cu minciuna, cu falsificarea, cu ucorânduiala, 
cat lipsa de datorie. Nam vedut un catalog, Paz adu o matricolă, 

»nefalşzficată. 
> Vrmenă na mai poze face ătă distratetiuiteă pubhce adi, în statul 

»ziber. al României, de cât numai profesorii ! i 
lată acum, cum termină filipica sa d-nul ministru, la închiderea 

sesiunei consiliului general, contra întregului corp didactic. 
»Când privesc cum trec anti, cum în școlă mu se lucvesă puternic 

»a întări iierimea în tubirea Și plăcerea de a ntinci, în practicarea 

virtutilor și în observarea unei vieți morale; cut cor pu didactic, 

sân loc să se lumineze tot mai amarlt, în l0e să-și părăsâscă met6- 

»dele învechite și car? pu vaz corespund cu progresul sciintelor din 

»ilele nostre, se preocupă de închipuite privilegii: o mare “jale 76 

„coprinde de acestă zeră ! 
Fiind-că tot d-nul ministru esprima în 1886 dorinţa ferbinte. ca: 

copiii noștri s€ fie educați și s& înveţe bine, caz învaţă copită Ger. 

manilor în Germania, aă "Fyancesilor bt Francia, aă Finglesilor în An 

glia, aă Habhenilor în Ilahia, cred că nu strică causei, ca opiniunea 

publică din România s€& scie, cam cum vorbesce, de pildă, un mi- 

nistru al Franciei corpului didactic frances. Era în anul 1883. In ca- 

pul instrucţiunei se afla, d-nul Jules Ferry. Se făcea împărțirea pre- 
mielor. Ministrul frances, după ce rosti câte-va cuvinte la adresa. ti- 
nerimei pe .care o îmbărbăta la muncă, se întârce către profesori și 
le dice următârele cuvinte: 

»A se urcă, a se urca. înec, penru ndivigi ca și pentru fopore,
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»zafă singurul midloc de a nu cădea! Pe acest câmp de luplă pach-: 
»Hică, unde se întâlnesc 1ote activitățile, buplătorul, care se opresce, pe 
»dată e întrecut! națiunile, câră se odihnesc, încep a scăpata. Prin 
»sfudză înalte nivelul cultural se. vidică, prin ele se făpiuesce progre- 
»sul. Trebue a de dubi, a le ajula, a de cinsti, și a de apera. A tre- 

»cut fimpul, când erati părăsite prin nepesare, Sluțite prin economit ]... 
Pe când ministrul Ferry dicea corpului didactic frances aceste mă- 

rețe vorbe: 7monzer, monter toujours! la noi d-nul ministru Sturdza, 
în tâte ocasiunile, dice, cum sa vădut mai sus, că corpul didactic 
românesc e plin de falsificatori, de șariatani, de omeni imorală, de 
zgnoranți, de vechituri ale societății, de deneşi, de Mzucinoși, de o- 
menă necinstiți și alte graţiosități de felul acesta! Dacă, precum do- 
fim și noi profesorii români, d-nul ministru Sturdza voesce cu ori-ce 
preț să ne asemEnăm cu profesorii francesi, de ce nu a dat d-sa 
întâiă pilda apropriindu-și stilul ministrului Franciei?.... 

Citind un strein discursurile pronunţate în Cameră de actualul d-n 
ministru, precum și chiar pe cele pe/agogice, dise de d-nul ministru 
în diferite ocasiuni, vEdând acusaţiunile nemil6se aduse contra între- 
gului corp didactic, de sigur ar crede, că în fericitul regat al Ro-, 
mâniei s'au desfundat tote pușcăriile, pentru a se recruta pro-. 
fesori și educatori ai tinerimei! O așa de logică conclusiune nu 
convine, nici chiar d-lui ministru, o recunosc, dar așa ar fi, dacă, din 
fericire pentru țera nâstră, tâtă clădăria de acusări nu sar rezima 
pe un puternic strat de nisip mărunt! 
„De trei ani actualul d-n ministru cheltuesce o activitate extraordi- 
nară, demnă de o causă mai fericită. N'a rămas nimic nerăscolit: pro- 
fesori, părinți, administraţiune, guvern, representațiunea naţională etc. 
etc. Expuneri de motive, noui expuneri de motive complimentare, 
proiecte de legi: ale ministrului, ale comitetului delegaților, ale con- 
siliului general de instrucțiune, amendamente, sub-amendamente, pro- 
puneri individuale ale vre-unui “profesor isolat, memorii peste memo- 
ri, publicațiuni prin diare, consfătuiră pe față sai secrete, misiuni pe- 
dagogice, raporturi publicate, iată atâtea și atâtea midldce întrebuin- 
țate, numai și numai cu scopul da mișca cazu/ reformei înainte! 

Nu mai încape îndoială, că se va face reforma învățămîntului, dar 
nu în condiţiunile actuale și cu actualul ministru. Sunt mai multe 
cause, cari cât pentru acum opresc săvîrşirea reformei învEățămîn- 
tului. Pe una din aceste cause, și cea mai principală, o voii arăta 
în tâtă strălucirea sa în cele ce urmeză mai la vale. 

II 

Pedică la realisarea reformei înveţămîntului 
este însuşi d-nul ministru Sturdza, 

Am făgăduit că voit desvăli aci una din multele cause, care a 
contribuit, mai mult ca ori-care alta, la oprirea reformei învețămîntului.
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O reformă în genere nu este și nu păte fi despărțită de 6menii ce 
sunt chemați a o îndeplini. Personalitatea reformatorului, sai a re- 
formatorilor, iată după părerea mea cestiuuea de căpetenie. Fără în- 
doială e cu neputinţă a nu se ţine socotelă şi de mediul social, adică 
de totalitatea împrejurărilor, cari de aprâpe saii de departe ai în- 
rîurire asupra unei lucrări de felul reformei în instrucțiunea publică 
şi privată. 

Intr'o reformă, însă, trebue să să străvadă bine și personalitatea 
reformatorilor şi mediul social. De o cam dată las la o parte. ces- 
tiunea mediului și nu m& preocup de cât de personalitatea vrefor- 
matorului, care ne intereseză întrun grad suprem. De la omul, care 
ridică stegul reformei, care până la un punct 6re-care personifică miș- 
carea, depinde în mare parte succesul, ori nesuccesul unei întreprinderi. 

S& ne concentrăm bine atenția! La 2 Februarie 1885, Monitorul 
oficial făcea cunoscut țărei, că ministru al instrucţiunei publice s'a 
numit d-nul D. A. Sturdza. D-sa măsurând greutatea sarcinei ce 'și-a 
luat, mărturisesce întrun discurs pronunțat în Adunarea Deputaţilor, 
la 7 Februarie 1885, că a trebuit s€ 'şi ia de ajutor, de colaborator, 
pe d-nul profesor Haret, care a făcut un raport asupia stărei generale 
a învățămîntului, pe care d-sa Ta citit cu luare aminte şi care va- 
Zori va remânea, ca un monument în analele instrucțiune - publice ! 
Nu e fără interes a aminti aci că d-nul Haret 'și-a presintat zpzozemteut- 
ful la Academia Română spre a fi resplătit, pote, cu premiul Mare- 
lui Ehade, unul dintre restauratorii învățămîntului naţional! Nemilâsa 
sârtă a voit că între academiciani să se găsescă și d-nul! B. P. Hasdeii, cel 
mai genial, fără contestare, dintre învățații noştrii. Cu pătrundătorul 
său spirit d-nul Hasdeă caracteriseză de minune 7ponzmeutu/-raport al 
d-lui Haret, când dice cam aceste vorbe: 7 a Ungur mar fi ju 
decat mal aspru școla românescă, de cât cum a Jăcuto d-uul Flaret în 
raportul să! 

Dar... să trecem înainte. 
N'ai trecut mai mult de cât cincidile de la venirea d-lui Sturdza 

în capul instrucțiunei și la 7 Februarie 1885,:4-nul Ministru a fost pus 
în posițiune, să se explice formal în Adunarea ț&rei asupra gânduri- 
lor ce nutreșce în privința înv&țămîntului. D-nul deputat Cozadini anun- 
țase o interpelare în privința grevei studenților în medicină! La or- 
dinea dilei era o cesiune cu totul specială, de ordine particulară pen- 
tru facultatea de medicină. Vorbirea d-lui ministru este. însă un is- 
curs-prosramă, menit sE atragă atenția tuturor. Spicuind prin acest 
discurs găsesc aceste afirmări îndreptate contra întregului corp didactic: 

Profesorii de adi nu sunt ca profesorii inainte de Divanurile ad. 
foc, Bu "Și îndeplinesc datoriile, ca ntsce apostoli ai culturei natonale ! 

„Pericolul cel mare un este că copti nostri nu învață ntmte în şcoli, 
că se strică... în inimă și în sufier. Tele ca în școli de Jos până sus 
ordinea să fie: finută și profesorii se "și facă datoria lor. 

Se cere aphearea regulamentelor, Se cere noui zegulattente, se vor 
face, e bucru usor, dar mal întâză profesorii să le apizce pentru dfustă. 

Fapt curios! lîntr'o ocasiune, când se vorbia de neorînduelile şco-
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larilor contra profesorilor, d-nul ministru a credut de cuviință s€ lovescă 
în profesori, pe cari avea datoria chiar de a'i apăra. E bine s€ reți- 
nem acest moment psichologic! 

“Lăsând la o parte atacurile nedrepte contra corpului didactic toc- 
mai la cinci dile de la venirea în capul instrucțiunei, noi trebue să 
păstrăm promisiunea solemnă și cavalerescă, ce a. dat țărei actualul 
d-nul ministru, de a sfârpi relele din învătătiti, de a goni mintceatita 
şi corupțiunea din scolă, de a chema pe toți, fără osebire, ta îndepli- 
nirea Sfântă a datoriei, cu un cuvînt de a întemeza în scola română 
sentimentul legalitătei! Ce frumosă programă! Cât de mari servicii 
se vor aduce țărei și generaţiilor viitore!... 

Reformatorul luând îndatorirea de a ffenieza legalitatea, de a cu- 
răți grajdurile lui Augias, ca un Hercule, gânditu-sa la marea r&ş- 
pundere ce Şi iea asupră? 

Atitudinea reforimatorului, preocupă în prima linie pe toţi ce-l 1u- 
meză și de la podul lui de a lucra, atârnă isbânda. lată în două 
vorbe causa primorazală. 

Ce condzfiani trebue s€ îndeplinescă un ministru al instrucțiune, 
care ar năzui la marea ondre de a presida la o reformă, așa de grea 

şi care se încruciștză cu atâtea și atâtea împrejurări? 
Mi-se pare, că trebue s€ fie în primul rînd un om concentrat, fără 

egoism vanitos, inspirat numai și numai de zdeza reformei, pornit 
spre. cugetări înalte, un sufiet deschis și blând, un om generos, nu 
un om de me&runțișuri, un om tolerant, nestăpânit de ura care orbeșce, 
gata a primi ori-ce sfaturi și în fine- voios a se sacrifica pentru bi- 
nele general. Nici calomnia, nici patima Grbă, nică intriga, nică min- 
ciuna, nici delațiunea, nici insulta, nici corupțiunea, nimic din tâte 
acestea să nu intre în programul său de luptă. 

Când. reformatorul va fi înzestrat c/zar ca jumătate din aceste ca- 
lități, când va fi un suflet nobil în tâtă puterea cuvîntului, atunci o 
simpatie ivesistibilă se va arăta. în jurul lui, cuvîntul săi va fi res- 
pectat, opiniunile sale ascultate, gândirea lui transmisă din om în om 
în tine suflarea lui va fi vița societăței contimporane. 

Prestigiul, amoritatea morală, iată calitățile de căpetenie ale unui 
harnic reformator. Adversarii pot săi contesteze ori-ce, pot s&l trateze 
ofi-cum, dar săi surpe autoritatea morală, acesta nu se pote! Zră- 
săfura nobilă a caracterului săi va remânea, ori-cât de tr ăsnitore și 
de nedrepte ar fi loviturile adversarilor. 

Cred că am lămurit din destul ca/razea sfofei din care trebue să 
fie tăiată personalitatea unui reformator în genere și a unui reforma- 
tor -al instrucțiunei în parte. 

Sunt cel d'intâiă gata a recunâsce, că actualul ministru al instruc- 
țiunei a venit cu Gre-care prestigiii, cu re-care autoritate morală. 

Afară de câte-va calități inerente persânei sele, actualul ministru a- 
ducea la venirea sa probele unei activități considerabile, aș dice extra- 

„ ordinare, unei hotărâri nestrămutate, Se părea, că reforma învățămin- 
tului, atât de mult dorită de alți miniștrii, intra într'o eră cu totul 
nouă, -menită a mâna și opiniunea publică ȘI teralegală către ținta voită,
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Reformator mul a fost chiar primit de unii cu Gre-cari eazfestări 
de simpatie. De la dibăcia lui, de la mijl6cele de luptă, cari le va în- 
trebuința, de la crenzi de cari se va încungiura depindea reeșita sat 

căderea lucrărei sale. 
Reformatorul n'avea trebuință de a mai dovedi pecesitatea reformei, 

atâta de mult ideia reformei își făcuse drumul. în societate, Ceea ce 
i se cerea, era modul cum Irebue făcută acestă zeformă, era dataria 
ce vea de aşi da pe fată intentennzte. 

Pentru a'și da pe față intențiunile avea înainte done căi: ori să facă 
şi s& pregătescă reforma szugzr cu ajutorul câtor-va intimi, pentru 
ca apoi să 0 znifuze ferei; ori să pună cestiunea în desbaterea publică, 

să se explice lămurit, s& primescă sfaturile tuturor și să se presinte 
înaintea ţărei legale imputernicit de suflarea opiniunei “publice. 

Ș'apoi, actualul ministru avea norocul, că venea mai târdii, după 
ce se experimentaseră amândouă căile arătate mai sus. Ministrii con- 
servatori, ca Zoan Strat, Christian Tell, Titu Matorescu, a încercat 
calea d'intâiii, adică sai presentat cu o. reformă pregătită în cabinez. 
Dintre liberali numai răposatul Conza na urmat calea a doua, de 
aceea. sorta prozectului său a fost așa de nefericită. 

Atât d-nii G. Chifu şi P. S. Aurelian, în reformele parțiale, precum 
și d-nul VA. Urechiă în reforma totală a înveţământului, singuri dintre 
mniniștrii liberali, aă pus cestiunile în discuțiunea publică, ai consulat 
consiliul general, aă publicat reformele în ozzforu/ oficial înainte 
de a le presin ata Corpurilor Legiuitore, ai întrebat formal pe corpul 
didactic, au participat chiar la întruniri publice și dacă nu sai realizat 
tâte proiectele, causa este în mare parte Funeționarea prea sub ză a 

mecanismului constituțional 1... Mai ales d-nii Chițu și Aurelian mer- 
gend pe calea a doua a /jferalismului adevărat ai avut fericirea a 
realisa, prin proiecte parțiale, câte-va reforme în învețămiînt, precum 

legea concursurilor din 1870 și legea gradațiunei. 
Ceva mai mult. Instituţiunile nostre cer, ca tote reformele să plece 

de jos în sus. D-nul Sturdza, totă lumea scie, a preferit, de și lzeral, a 
urma 0 cafe conservatore, a lucra în cabinetul săi, a întreba de formă 
pe câți-va suba/teri, şi a, se presenta cu reforma gata înaintea țărei. 

Țera legală, mai înţeleptă de cât sar crede, l-a cozstrizs a se pre- 
sentă în desbaterea publică, a veni cu proiectul săi înaintea consiliului 
general. Ceea ce. sa întâmplat reformatorului aci, t6tă lumea scie, şi 
deshaterile de anul trecut ale consiliului genera! se pot consulta cu 
folos în acestă privință. lată începutul acelei asprimi cu care d-sa 
trateză o insțituțiune legiuită, cum este consiliul general. 

Bine a făcut țera legală, că a trimes proiectul de reformă în desbaterea 
corpului didactic? Tâtă lumea va răspunde afirmativ. Aduc aci părerea 
nui mare învăţat al Franciei, d-nul Yufes Son, care, find ministrul a ins- 
trucțiunei la 18 72, în circulara sa de la 27 Septembre, dicea aceste cuvinte: 

As voi, dacă Sar putea, ca fie-care reformă în învofămint, se fie 
cerută de către aceta cari "si-a petrecul villa cugetând şi practicând 

învățămîntul, ca reforma să zasă din experiența comună a tuturor, 
iar nu să fie impusă prin o singură voinţă, :
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lată cum se procedeză în Francia, și în cele-alte state civilisate. 
Actualul d-n Ministru singur a început să lucreze, singur a lucrat, 

și de aceea, din nenorocire, singur a rămas. , 
Prin urmare, să nu se mai plângă de sârta, care așteptă pe acestă 

țeră, căci causa căderei reformei este modul săit de a proceda. 
Din cele arătate se vede, că calea urmată nefiind conformă cu în- 

stituțiunile țărei și cu așteptările corpului didactic, ideia reformei sa 
compromis până la vremuri mai bune. 

III 

Cum înţelege d-nul ministru Sturdza întărirea 
sentimentului legalităței în şcolele nâstre. 

Voiă începe a dovedi cum însuși d-l ministru, prin actele safe ofi- 
ciale "și-a scădut prestigiul și autoritatea, ajungend acolo, că âdi nu 
va putea săvirși reforma, pe care toți o dorim, rămâind isolat. D-sa 
pornind pote cu bune intenţiuni la început, nu a căutat s& scie de 
unde trebue s& începă și unde trebue să se oprescă. Aci stă greuta- 
tea posiţiunii și primejdia lucrului. Am intima convingere că, dacă ar 
fi evut de la început nisce colaboratori destoinică, nisce arici buni, 
cari să ție la prestigiul și autoritatea morală a șefului, de sigur, că 
adi am fi în altă parte cu reforma învăţămîntului. 

Că d-nul Sturdza a venit în capul departamentului instrucțiunei. încon- 
jurat de aureola omului distins și muncitor o dovedesce și următorul 

. fapt, ce nu se pote contesta: de la 2 Februarie 1883, de când a fost 
numit ministru, până la 24 Ianuarie 1886, când a presentat reforma, 
adică, aprâpe un an, d-sa a guvernat nesupărat de nimeni, nică chiar 
de corpul didactic, de și discursurile d-sale din acest acest timp ne 
îngrozise pe toţi, prin nedreptatea acuzărilor. 

Nu se pâte aduce nici un acf formal pentru acest timp, din care 
să se pâtă dovedi zar ce ai profesorii, cum place unora a crede 
în potriva ininistrului. Et unul, împreună cu mulți profesori, am stat 
de o parte, am așteptat s&mi fac convincţia, căci am fost, precum 
sunt și acum, unul dintre cei mai entusiaști doritori ai reformei în- 
vățămiîntului. Și cum putem. face alt-fel, când vedem că d-l ministru 
își iea ca devisă: zi/roducerea legalităței în școlă? 

Din punt de vedere general, îzzărirea sentimentului legatităței în 
țera nostră, unde se petrec atâtea și atâtea..., trebue st fie lucrarea 
de ttă diua a ori-cărui om cinstit. - - 

Am spicuit prin Monztorul oficial, am scotocit diferite drsposzzzzuz,. 
decisiună mintstertate, regulamentele cele nouă, Și nam trecut cu vede- 

rea nici chiar czrcularele, pentru că ţinem să urmăresc pas cu pas 
mersul introducerei sentimentului legalităţei în. școlă! 

lată rezultatul cercetărei mele quasi-istorică. 
Deschidend /Monzrorul oficial No. 42, din 26 Mai 1885, întro 

“decisiune ministerială, citesc aceste Jose cuvinte:
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Azfud în vedere, că egalitatea înaintea lege Trebue înrădăcinată 
a şcolă şi ori-ce tratare excepţională gărămă acest principii al ut- 
efei cetățenilor în stat, 

Că formarea de cavactere zdravne şi morale ss sâgdărnicesce 
rin facere de concesiuni, saz prin predomnire de infiuenţă, je 
acestea de ori-ce natură, 

decade: 
Aici an examen al elevilor sai elevelor preparate în particular ua 

se pote face de cât în epocele fixaje de lege şi regulamente. 
Profesorul care a pregătit pe cine-ua în particular Să nu filă e- 

ratina. 
Cât de orală şi de chibzuită a fost acestă măsură! Motivarea 

find nu se mai pote mai nemerită, toți cu mulțumire sai supus, 
mai ales că cu acest chip se stârpeai Gre-cari abusuri. 

Fatalitate însă, căcă nu trecură nici șepre qile și autorul conside- 
rantelor de mai sus, ministrul, permise de astă-dată, nu prin decisiune 
oficială publicată în Monor, ci printrun ordin nvidual, Papil cum 
am dice, ca, examenele particulare să se facă la donaacz/zu/ a două 
scdle "particulare, destul de cunoscute în Bucuresci, iar nu în șco/ele 
publice. Ceva mai mult: s'au instituit două comisiuni, cu putere de 
a examina și da elibera cerfzficate oficiale! 

Acum s& deschidem legea instrucțiunei | 
Art. 96 dice că: Zes/imonzle de înverăturile gimnasiale nu se pol 

da de cât de autoritățile instrucțiunei publice, adică, frecum glăsuesce 
ari. 1713 din lege, de profesorul ordinar al clasei, de conferinta pro- 
fesorilor clasei, ori de directorul colet. Dintro trăsătură de condeii 
se jertfese numai două articole 'din lege, negreșint pentru a nu se 
dărăma principiul egalităței cetăţenilor în stat, pentru a se forma ca- 
ractere zdravene și “morale, în fine pentru a nu se face concesiuni 
prin prodomnire de influențe de ori-ce natură!.. 

lată puterea sentimentului /egalităței. 
In Monitorul ofiezal No. 33, din 16 Iulie 1885, este o czrcu/ară 

ititică numai de cznzci r?uduri, cu No. 8,689 din 13 lulie, adresată tu- 
turor revisorilor școlari din ţâră, prin care Ii se face cunoscut de către d-nul 
ministru că conferintele învătătorilor nur se vor fine, pe formidabilul motiv 
că S'a deschis o azc/hetă asupra învățământului primar rural! 

Ei bine, acestă circulară ministerială înlătură, pe față trei articole 
din legea instrucțiunei, anume art. 349, 356 Și 351, “cari „prescriii cor- 
vocarea conferințelor învetătorilor săteszi! N 

Sentimentul legahiăzei e zdrobit de; puterea aucherei /. E 
„Numai vorbesc de Regulamentul daspectiunilor scolare, publitat în 
„Monitorul oficial din 13 lulie 1883 5 prin care se înlătură iarăși leăea 
și se crează zuspcefori g generali şi zkspectori școlari, căci se va dice, 

că corpul didactic nu voesce controlul, ceea ce nu este exact. 
Să mergem înainte! | | 
In Monitorul oficzal, No. 86, din - 19 lulie 1885, este o decese 

ministertală, în care se dice, că registrele de înscriere ale șcâlelor 
primare uabane și secundare s& fie deschise cu 10 dile înainte de
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începerea cursurilor. Pentru șcâlele primare urbane zevisori? sunt aufo- 
risați însă să înscrie și după începerea cursurilor, iar pentru șcâlele 
secundare numai ministerul 'şi 7eservă dreptul de a da ordine de în- 
scriere și după 1 Septembre. Acestă hotărîre se întemeiază pe priz- 
cipiul vegularităței începerei cursurilor! Atunci întreb: ce fel de re- 
gularitate strictă se mai urmăresce, când și revisorul și ministerul 'şi 
reservă prerogativa de a ordona înscrieri? Dar... s& lăsăm logica la 
o parte!. - 

SE vedem însă, ce dice legea? Art. 50, modificat prin legea de la 
3 lulie 1865, spune că cursurile încep la 15 August, la șcâlele primare 
urbane, iar după art. 47 și 54 din lege zi directorul va înscrie 
pe copiii în virsta. legiuită. Pentru gimnasii și licee, și pentru tote 
șc6lele. secundare, art. 134 și 124 hotărăsc în mod imperativ ca în- 
scrierea școlarilor să ţie de la 1—13 Septembre. 

Interesul  presintei regularități a începerei cursurilor a jertfit 
mai mult de patru articole din lege, negreșit pe altarul întărirei 
sentimentului de legalitate în șcâlă! S& întrebe cine-va pe părinţii, pe 
directorii șcâlelor, pe revizori, să asculte vaetele tuturor, dacă voesce 
s& înțelegă, ce însemnă mult cântata regularitate a începerei cursurilor, 
Părintele se duce la epoca legală să 'și înscrie copilul, directorul îl 
trimite la revizor, revizorul îi dă adresa ministerului, ministerul îl în- 
târce înapoi la director și așa, de colo până colo, e o forfotelă, care 
strică așa demult acea solemnitate liniștită, ce ar trebui să predomine la 
începerea cursurilor. 

In Monitorul oficial, No. 112, din 22 August 1885, sa publicat 
un 7egulamieut pentru înscrierea în clasa l-ii secundară a elevilor şi 
elevelor, cari vin din clasele primare publice, se zesfZfe un eraneii 
suiiar constând dintro rasă ușoră de analisat, o problemă tor 
uşoră de deslegat și o probă de /ecfură cu voce tare. Scolarul care 
na dobândit la câteși trele obiectele esamenului nota șase în parte 
pentru fie-care obiect de examen, se va Zrimize” înapoi la șcâlele pri- 
mare, după ce i se va anula certificatul liberat conform legei. 
“În raportul către consiliul de miniștrii d-nul ministru, între alte 

motive, aduce și pe următorul destul de caracțeristic : 
Socolese, că ar fi si rațional, și drept, și folositor a na acestă me- 

sură care St oprâseă intrarea în învățămîntul secundar a copiiloi 
cu eunoscinţe insuficiente. | 

Legea instiucțiunei la ărt.. 121 se rostesce așa: școlarii cari vor 
avea ateștate de la ședlele publice se vor înseri, fără alt esamen. 
Mie, cel puțin, mi se pare că nu este nici raționai, nică drept, nici 

foloșitor a se suprima art. 121 din lege, pentru a se lua o mă- 
sură de oprire a tinerimei care vrea să propășâscă pe calea culturală. 
B uimitor, ca într'o îEră ca a n6stră, unde So la sută dintre locui- 
tori, nu sciii, nică scrie, nici citi, ici socoti, să vie cine-va, fie chiar iun ministru, să mai pună și obsfacole acelcra cari vor să mergă 
înainte., Sunt cu totul alte midiâce de îndreptarea învățămîntului  pri- 
mar urban, dacă s& crede că dă! resultate rele. Prin urmare e ceva 
nedrept, ca statul pe de o parte! să proclame principiul Cconstitu-
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tional al învăţămintului obligator, să "1 dea filor săi, iar pe de 
alta, printi”un regulament, se anuleze acel învățămînt sur pându-i i 
prestigiul și autoritatea, de care trebue să “se bucure, 

Am enumerat până aci numai patra dasposifiună zonă din eva 
legalităței, cari pe nesimţite szprzpză nouă articole, din legea ins- 
trucțiuneă ! 

lată progresul ciescând al sentimentului de legalitate în școlă ! 
E interesant din tote punctele de privire a continua acestă cestiune, 

pentru ca să ne dăm socot€lă, în care parte oscileză autoritatea şi 
prestigiul reformatorului instrucţiunei. 
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IV. 

Tot legalitatea în şcâlele românesci, cum o în= 
ţelege d-nul ministru Sturdza. 

S& continuăm mai departe cu studiul ce am întreprins de a observa 
de aprope mersul tot crescend nd legabhiiței în şcolă!! Eă tot sper, 
ca până în fine d-nul ministru, cu cavalerismul săă, se va convinge, din 
acestă recapitulare a trecutului, că acei din jurul săi lati împins pe 
o cale, ia capătul căreia s€ citesc în litere :mari aceste cuvinte: scă- 
dorea autoritățcă şi prestigiului refornatorului, iar ecoul din depărtare 
se aude îngânând încetișor cuvintele bisericei: a/e fa/e dintru ale 
ale !... 
Se apropia 1 Septembre 1885. Tâtă lumea, mai ales corpul didac- 
tic, se aștepta să vedă pe d-nul ministru convocând. cozsz/zu/ general 

-al înstructiuuci, ca să stea la vorbă cu dânsul, și printr'ensul cu cor- 
pul didactic, să 'și spună vederile, să discute diferitele îmbunătățiri, 
ce și propune a aduce învățămîntului. De astă dată, nici prin decisie 
ministerială, nici prin vid circulară, nici chiar printrun regulament, 
ci numai printr'o maestosă tăcere oficială se desființeză o institu- 
țiune legală, se suprimă art. 5, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 260, 27, 28, 
29 și 30 din legea instrucțiunei publice Să se observe bine, că ast. 
23 dice: consiliul general se va aduna o-dază pe an în Bucuresci de 
la 1—23 Septembre, prin urmare disposițiunea legei este zzzperazivă 
iar nu facultativă. Find interpelat, atât în Cameră cât și în Senat, 
asupra acestei grave, suspendări a legei nul ministru a răspuns că 
și azi anod iștriă, dunidră reposatul Ta el], aii făcut asa și că la urma 
urmelor avea ce să dea de lucru consiliului general, / Argumentul 
cu faptele miniștrilor dinaintea _d-sale, cade în fața propriei sale de- 
claraţiuni că: câz va fi ministru, nu va tolera cu nici un chIf să se 
nai calce legea, că va chema pe tori da îndeplinirea strictă a lege ! 
Argumentul cel-l-alt, că n'avea ce sE dea de lucru consiliului general, 
e cu destvirșire slab, când ne gândim că peste câte-va luni d-sa a 
Brezintat un protect de reformă a învețământului în Adunarea Deputaţilor. 

Sentimentul legalităței în șcâlă înăbușit de puterea tăcerei oficiale
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costă pe biața lege a instrucțiunei suprimarea a dou&-spre-dece ax- 
ticole!... Dintre toți miniștrii, cari sai prefirat pe la departamentul 
instrucțiunei de la 1864 încâce, d-nul ministru Sturdza n'a găsit alt 
prototip de cât pe r&posatul Tell, care a jucat un rol Gre-care în 
politică, dar căruia în ale instrucțiunei i sa dat numele de przgozifor a/ 
scălelor ! 

În Monitorul oficial, No. 118 din 29 August 1885, se promulgă 
regulamentul pentru examenul elevilor pregătiți în particular, regula- 
ment care pe da întregul fîu/ăzură multe articole din lege și crează 
șcâlelor private o sfyazie exceplională. ME mărginesc a indica numai 
articolele de lege, ce sati desființat reservându-mi dreptul da a r&s- 
punde acelora, cari ar crede alt-iel. Art. 409, 412, 139, 122, 96 și 
113 Sai suprimat. Ar trebui cine-va să 'și aducă aminte de zedrep- 
fățile revoltătăre ce se întemplă la aceste esamene, de acea arzormalze 
clasică, după care un biet profesor e chemat sE examineze în7ro d 
aprâpe câte 750 școlari la o materie de studii, de călcarea în picidre 
a celor mai elementare principii de pedagogie școlară, când e vorba 
de a se examina tinerimea, de acea gr6znică forfotelă și agitațiune, 
în care sunt aruncați părinții și copiii, fără nică un folos real. Unii 
părinți cu durerea în suflet, speriați de atâtea vexațiuni, ce întâmpină 
cu examenele particulare, a început să 'şi ducă copiii în străinătate ! 
Nu există o sesiune de examene de acest fel, care să nu fie însoțită 

de zonă dispositiună, dle reveniri peste reveniri, de ordine pe față sati 
felegrame secrete, în cât vechiul regulament din 29 August 1885 să 
perde întrun dedal de forme și iarăși de forme! 

Dar regulamentul pentru promoțiunea $colarilor din șcâlele statului, 
primare urbane și secundare! Cu acest z7eg//ameni, publicat în Mo 
nztorul oficzal. No. 105 din 13 August 1885, nu se suprimă numai 
câte-va articole, ci se râstornă capitole întregi din legea instrucţiune! 
Dar nemuritârole zeveniri și esphcațiuni, publicate în Monitorul ofi- 
ctal, cari tot zevenzzi sunt, de natură a încurca și pe cel mai deș- 
tept director ! | 

Dar zaferminabilele calcule cu coeficrenții ca și când ar fi vorba de 
a se drămui capacitatea şi intekgența copiilor! Opiniunea publică tre- 
bue să scie, că d-nii directori ai șcâlelor din regatul României ai la 
îndemână a fel de table de logaritmi, cu cari să ajută să măsâre 
srizuta şi inteligenta școlarilor! 

Că cu aceste regulamente și dispozițiuni noui sa înlăturat legea 
cu toptanul, acesta .o mănturisesce d-nul ministru în circulara "No. 14.190 
din 30 Octombre 1885, publicată în Monitorul oficial No. 3170 din 
2 Noembre 1885, când dice: trecerea de la vechia stare de lu- 
ceruri la cea nonă s'a făcut cu Ore-care esitare, care trebue să 
înceteze acm, că trausiția Sa făcutii!.. Care va să dică eszfaze a 
fost înainte de trecerea Rubiconului?!... Pricina însă este că transi- 
ţia s'a făcut... și de aceia respectul lesii, cu esitare cu tot, a trebuit 
să cedeze pasul 1... 

In Monitorul oficiat No. 176 din 30 Octombre 1885, găsim pe 
pagina întâi un: avertisment public îndreptat contra profesorului /dz
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Vrâncenu, de la gimnaziul Alexandru-cel-Bun din Iași, prin care, după 
ce “| acuză de sustragere de acte oficiale din cancelaria scolei, că "si 
Țalsifică îscălitera sa proprie (II), -că este în scolă un agitator de a- 
cusări nedrepte contra directorului și că a resvrătit pe scolari, îl pe- 
depsesce cu un averzzsmeur! Ce dice legea în acestă privință. Copiez 
art. 397 din lege: avertismantul se va da de superiorul imediat Bra 
scris6re secretă. De ce sa publicat avertismentul în Monzzorul o- 
ficial? Nimeni nu scie. Cum! un profesor care sustrige acte publice, 
care și falsifică iscălitura, care se agită contra directorului, care a 
resvrătit școlarii, un profesor care 'și-a compromis demnitatea și pres- 
tigiul să în acest mod, este pedepsit numai cu avertismentul! Apoi 
din două una: ori profesorul Vrâncenu este vinovat și atunci Zrebaia 
dat în judecată seridsă, ori nu este vinovat de ceia ce i se impută, 
căm cred și et, și atunci rău a făcut ministrul care acuzându-l de- 
gcaba a voit să-l compremită și să "i distrugă prestigiul de profesor, | 

Cestiunea profesorului Vrâncenu ne aduce fără voe la o altă aba- - 
„tere de la lege și mai primejdi6să. In casul despre care mă voiă o- 
cupa acum, nu e vorba numai de suprimarea art. 397 din lege, ci 

„AQ de înlăturarea pe furiș a întregului capitol privitor la judecata pro- 
Qgfesorilor. De când există legea de la 1864 nu i sa dat o interpre. 

tare mai sucită, ca aceea despre care voiesc a vorbi. După art. 396 
So profesorul, care și calcă datoriele ce “i sunt impuse prin lege, sati care 
CO 3rar compromite demnitatea caracterului, se va da în judecata unci 

comisiuni, care după art. 398 să compune din cinci membrii, aleși 
prin sorți. Până aci așa a procedat și actualul miniztru. Ce se în- 
tîmplă? 

Atât comisiunea care a judecat pe trei profesori de la Seminarul 
din Buzău în 1886, cât şi co:misiunea care a judecat alți profesori 

- din lași, tot în 1886, ambele aceste comisiuni, s'ati despărțit în za- 
zorifate şi mznorilate, cum natural se întîmplă în asemenea: ocasiuni. 
Ce a făcut d-nul ministru? Pentru unii din acusați, pe motive personale, - 
a primit opinia matorităţei, iar pentru alţii, tot pe motive personale, 
sa raliat la opzuza menorităteă ! 

Cu alte cuvinte a întors judecata pe dos: unul condamnat la cu- 
tare pedepsă, a fost lovit cu pedepsa minorităţei, altul scăpat de pildă 
de maioritate a fost pedepsit după părerea minorităţei. Principiul dar 
al judecăţei este viţiat, de Gre-ce chiar bunul simț ne spune că opz- 
sa matiorității este sentința juriului, sentința legală și aplicabilă. Nu 
sa mai pomenit ca cine-va fiind chemat a aplica sen/znfa de Ju- 
decată a semenilor să esecute părerea minorităței și să înlăture ju- 
decata maiorităței. Ei bine! ce nu sa mai făcut întralt colț de lume, 
sa îndeplinit în -gioriosul regat al României! Consecințele funeste ale 
acestui Joc cu două ntesuri le pricepe ori şi cine, de aceea sentimen- 
tul legalităței stă așa de înghemuit întrun colț și de grâză nu mai 
dice nimic! Prin urmare, s& mai înscrim la activul întemeierei sentimentu- 
luă de legalitate în scslă și înlătararea art. 395, 397, 398, 399, 400, 
401, 402 şi 403 din legea instrucțiunei publice. 

Nu am isprăvit cu aceste conszazări, dar sum silit, din pricina spa- 
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țiu'ui, s& mă opresc aci. Nar ajunge, mărturi.esc sincer, un volum 

întreg, pentru a se scri istoria administrațiunei învățământului în acești 

din urmă trei ani. E așa de însemnată și caracteristică ! 
Dovedile ce am adus cu acte oficiale pun, aşa cred, întro lumină 

strălucitâre, ceeă ce sa făcut și ceea ce se cugetă a se face. 

In AMonzforul oficial No. 86 din 19 Iulie 1885, d-l ministru moti- 
veză ahațerile de la lege pe cuvântul că d-sa interproteză legea (!? 
îu sensul răpândirei binelui. în societate !!.. Dar în casul în care 
ne aflăm nu e vorba de interpretare, ci de înlăturarea pe faţă a 
legei, ceea ce nu e tot una. Dar răspândiroa binelui în societate 
prin suspendarea legilor, aceea e lată de toti. Vaz năzdrăvan, mâne 
poimâne, ar putea face multe, pe socotela r&spândirei binelui în so- 
cietate!!... 

lată unde am ajuns. cu legalitatea, ordinea și moralitatea în șcâlele 
n6stre. 

V 

Bilanţul legalităţei. Noui abusuni. Starea scâle» 
lar» judecată de ti-nul Haret, 

" Stimaţii mei cititori, în urma articolelor al Ili-lea și al IV-lea, ait 
putut să aprecieze, din studiul actelor oficiale, unde am ajuns cu 
acea falnică şi măr€ță deviză: znzroducerea și înteinearea Senlivent- 
fubră legalităței îe școle românescă, deviză pusă înainte, ca tablele lui 
Moise, din care să isvorască tâtă măsurile și tâte îmbunătățirile în 
învețămînt, ! 

S& încheiăm bilanțul ca Gmeni de omenie! Introducerea și înte- 
mcierea sentimentului legalităţei. în școla română costă suspendarea 
şi desființarea a nu inai puţin de patru. zeci şi trei articole din_ 
legea instrueţinnei publice, "promulgată în 25 Noembre 1864, de 
Marele domn al. României contimporane, Vodă-Cuza. Să se observe 
bine, că aceste 43 articole dateză din epoca cea mai măn6să a ad- 
ministrațiunei actuale, de la 2 Februarie 1885, data venirei d-lui 
Sturdza la ministerul instrucțiunei, până la 24 Ianuarie 1886, diua pre- 
sentărei noului proiect de reformă generală a instrucțiuneă. Suprimate 

mai sunt și alte articole, cari să legă direct saă indirect cu ce cele 
arătate, în cât dacă sar face o socotelă de... mai amenuntă, âtuncă 
pote că sar îndoi numărul. | 

Mai înainte de a părăsi acestă neîntreruptă comparaţiune a Alo 
nztoruluă oficial cu legea tustrucfizmneă, Nu pot s& nu amintesc cir- 

culara No. 12,014 din 22 Septembre, publicată în /fonztora/ oficzal, 
No. 1 39 din 26 Septembre 1885. D-nul ministru spune tuturor directo- 
rilor și directârelor de la șcâlele primare și secundare, că sa obser- 
vai, că pe lângă școli mai tot-Ta-ama se 'aglomeres să dferifi vindă- 
Zori aminlanți cu covrigi, saharicale și fructe, cari întvețiu pe copil
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întrun neastimper continui și de aceia "i învită se opriscă pe ase- 
nenea negustori de a mai vinde asemenea lucruri vătămiătore, căct 
se deprind copii de maci cu risipa!2... Nu pot iarăși să nu mărtu- 
risesc, că acestă circulară nu desfiinţâză nici un articol din legea 
instrucţiunei, căci se raportă la un cas cu totul spectal, neprevădut 
de legea de la 1864! 
Ca profesor la liceul Sf. Sava am fost numit, anul acesta, la 1 Septembre, 

în comisiunea de bursieri. Am început în comisiune verificarea actelor, ca 
se ne încredințăm, dacă concurenții aă vârsta legiuită. Art. 168 din lege 
hotărăsce virsta, iar aliniatul acestui articol spune în mod imperativ că: 
cei ce vor fi în etate sai înatntată nu vor fi primiți a concura. In Moni- 
Zorul ofictal, din 23 lulie 1887, se „coprind nsfrucfiunile mministertale, 
după cari ai să se facă examenele acestea, în conformitate cu legea. Ve 
rificând actele negreșit că, conform legei, comisiunea a respins pe cei 
cu o vîrstă mai înaintată. S'aii respins zei orfan? de la Panteleimon, 
vro două, trei fii de ferani, şi alți câță-va copii seraci, a cărora îm- 
brăcăminte îţi făcea milă, pentru diferințe de vîrstă, mai mari sai 

"mai mică, căci dura /ex, sed lex! La urmă ni se presintă ovi sco- 
iară cu vîrstă mai mare de cât cea legiuită având dispensă (| DU de 
la minister! Părintele elevului Mincu avea dispensa cu No. 11,368 
din 28 August 1887, iar cel-alt părinte Atanasiu se presintă cu di s- 
pensa 11,628 din 1 Septembre. Majoritatea comisiunei a respins dis- 
pensele ca contrare legei și instrucțiunilor ministeriale, prin proces- 
verbal motivat. Comisiunea cerea d-lui ministru ca: ori s& retragă 
dispensele date contra -art. 168 din lege, ori să ispenseze pe of, 
ca ast-fe] nedreptatea s€ fie mai puţin strigătâre la cer! D-nul ministru, 
prin ordinul No. 11,894 din 4 Septembre tespunde că: ordinul 
fiind emanat de la minister căruia îi aparţine a aplica legea 
cun înţelege (111), urmeză să fie executat așa cum este dat!!. 
Ne mai putând lucra în ast-fel de condițiuni mi-am dat a ea 
Ce am dis, între altele, în  demisiunea mea din acea comisiune, în 
care nu mai puteam lucra? 

lată: am intima, convingere, că dispensele de etate, ori de 
unde ar veni, aruncă asupra acestor concursuri, cari trebue să 
fie în totul curate și legale, pata hatirului, aşa de ruinătâre 
prestigiului ședlei. 

Pentru acestă frasă din demisiune d-nul ministru 'mi-a adresat ur- 
mătorul apostil: a/ăzeraza demistune fiind redată în termeni ne- 

_€Cuviincioși se v4 restifui celui care a scriso neînregistrată și fără 
adesă [!7). VEdend cine-va asemenea purtare a ministerului ar crede, 
că ne aflăm în Hotentoţia! Cum! pe un profesor, care voesce să 7 
fecte legea, care se ține strict de îndatoririle sele, care a Iuat în 
serios sentimentul legalităţei, de care se face atâta paradă, d-nul 
ministru, în loc de laudă, îl insultă, îl deciară de zerzvzzuczos! Atunci! 
ce mume să se dea acelora, cari sfâșie legea de sus până jos, acelora 
cari pedepsesc pe alții în numele unei legi; pe care n'o respectă, 
acelora cari za vorbesc sz alfa Jăptutese 2... 7 

Mai denunţ încă un fapt, care sa petrecut în acestă tristă împre-
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jurare. Părintele elevului Atanasiu neavând dispensa bine redactată de 
la „minister, căci da nascere la îndoeli, 47 orz 9 diminefa a pleca da 
minister de la liceul sf. Sava şi peste un ces, da 70 072 dimineta, 
sa întors cu ordinul prefăcut şi îndreptat!!! Câtă influenţă avea acel 
d-n Atanasiu pe la ministerul instrețiunei! Intrun câs hatîrul sa con- 
“sumat!... Și când mă gândesc, că cei orfani, cei săraci, nu pot găsi 
şi ci sprijin, atunci grozav de negru mi se arată înainte viitorul acestei 
țără!.. Fapte de- acestea le face d-nul Haret, fostul bursier al liceului 
Sf. Sava, Spiru Haret... care acum... nu 'Și mai aduce aminte de șco- 
larii săraci)... - 

La venirea sa în capul instrețiunei publice d-nul ministru a manifestat 
“ardătârea dorință de a reforma radical învățămîntul. Pentru acesta se 
cereaii studii adâncite, era trebuință a se cunsce și experiența altor 

state. D-sa a recurs la escurszuzle pedagogice trămiţend, pe timpul căldu- 
rei celei mari din lulie și. August, pe câți-va intimi din cercul d-sale, 

Şi guvernul frances a trămis escursioniști, dar ză! se pot compara 
ai noştrii cu cei francesi. Francia a trămis tot ce avea mui distins și 
mai cu prestigiii dintre bărbații, cari sat ocupat ani întregi cu orga- - 
nisarea: școlelor, pe când la noi sai dus în esczrszani prdagagice ae 
câte o lună sai două, câți-va admiratori ai d-lui ministru. M& rog, 
pâte fi comparațiune, ori cât de bine-voitori am fi cu ai noștri, între 
un Michel Breal şi Scurel, între un /lzppeau și Mândrenu între un 
Dumesnil şi Bogdan, între un Buzsson și Mezsner! Dar să fim drepți, 
bine-răă am vădut rapâitele d-lor Bogdan și Mândrenu, însă pînă 
acum nu ne-am învrednicit a citi prețiosele studii ale d-lui Meisner 
și de tot profundele observaţiuni ale d-lui Scurei! Ai mai fost în 
escursiuni pedagogice și d-nii /fazer şi Zauriau, dar, după cum îmi 
spunea cine-va, unul sa oprit drept la Azr-/es-Bazns şi cel dal douilea 
'şi-a vădut de sănătate la fReic/henhal]! De sigur. că aceste escarszaază 
pedagogice ai costat mai mult de vi'o 20,000 lei, cari bani mai bine 
sar fi întrebuințat la înființare de șco/e rurale. Nu tăgăduesc bunele 
intențiuni ce a avut d-nul ministru, dar ce să-i facil... trebuia să se gân- 
descă, că escursiunile pedagogice nu sunt apanagiul amicilor . d-sale, 
ci se cădea a face dintr'ensele un mijloc mai mult pentru a mâna 
reforma mai departe. ” 

Dar va întreba cine-va: peniruce d-nul ministru a trămis în escur- 
siuni pedagogice pe cei mai sus arătaţi, când avem în corpul didactic 
alți profesori și mai distinși, și mai cu prestigiii, ba chiar mai- com- 
petinți în ale învățămîntului? Diarul /Vazzzznea de la 3 Octombre 1887, 
citeză un fapt, care lumineză bine criteriul după care judecă d-nul mi- 
nistru pe profesori. Era vorba_de a se numi un director lă o șcâlă 
din Bucuresci. Cine-va propune d-lui Sturdza să numescă director pe 
profesorul cutare, care n'are alt păcat, de cât că a subsciis odată un 
act public contra d-lui ministru. Nici una, nici alta, d. Sturdza r&spunse: 

pe d-nul culare nu îl numesc director, căci îl ar scris CU Cern6la cea 
mai n6gră!... Despre un alt profesor, când era vorba a'i încredința 
o sarcină onorifică, “tot d. Sturdza a dis: pe acela Pam sters din 
catastif! Dacă, precum dice d. X în Pozuza Wașzonală de la 29 Sep-
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tembre, d. ministru Sturdza n'are nici o ură asupra coroului didactic, 
dacă nu voesce să 'și r&sbune asupra nimănui, atunci cum se esplică 
scăpările de conscitulă, de cari am vorbit?... Este întristător ca ţera 
să afie, că la ministerul instrucțiunei ar exista o condzcă uegră, ținută 
de însuși d-nul ministru și o altă corudică albă, cu litere de aur! Care 

va să dică în ţera românescă profesorii se împart în: unii puşi la 
index, ca pe vremea. inchisițiunei, și alții în eatastitul siânt, adică 
unii. blestemaţi şi alţii blagosloviți! "Cat de departe am ajuns! 

Din studiile al III- lea, al IV-lea și al V-lea, întemeiate pe acfe ofi- 
cale, am constatat: 

O completă lipsă. de consecință logică în măsurile luate; - 
că s'au instituit comisiuniă extra-legale pentru esamenele particulare; 
că sa modificat legea în privința înscrierei, atât la șeolele primare 

cât și la cele secundare; 
că sa înființat un noi esamen afără din lege, la intrarea în învă- 

tămîntul secundar ; 
că în anul 1885 nu sa covocat consiliul general ai instrucțiunei, 

după cum cere legea; 
că sa promlgat un regulament de inspeciun, alăturea cu situația creată 
de lege; 

că sau întrodus examenele particulare, cu comisiuni constituite afară 
din lege; i 

că adi se libereză certificate ofictale. de alte autorităță de cât cele-- 
legale; - 

că promoțiunea scolarilor statului se face pe alte base de cât ale legei; 
că sa dat unui profesor un avertisment fub/ze, când legea dice să 

fie secret ; | 
că nu Sa respectat frznczpziul majorităţei la. aplicarea pedepselor 

pronunțate de comisiunile legale; 
că sa acordat /speuse de vivstă la concurenţii pentru burse. și 

acesta în potriva legei ; 
că prin circulări sai decisiuni ministeriale s'aă suspendat multe ar- 

ticole din lege; 
că regulamentele, în loc să esplice și se desvolte principiile fegeb 

ai desfiinţat însăși legea; 
că decisiunile” întrun fel și revenirile întralt fel ai distrus ordinea, 

armonia și regularitatea ; 
că micele instituţiuni școlare, precum: conferințele clasei și consiliul 

școlar, ai fost delăturate de la administrația învățămîntului ; 
că în sfirşit, sai desființat ori sai suspendat patru- -decă și 

trei articole din legea instrueţiunei publice!!!.., 
Tâte acestea sat făcut pentru a se întemeia în şedla română sen- 

timentul legalităţei care din nenorocire a dispărut de la Divanu- 
rile ad-hoc!. | 

Ei unul, me€ îngrozesc a caraferzsa acestă modernă sistemă d'a ad- 
ministra învățămîntul public. Cu mare respect cedez cuvîntul devotatului” 
colaborator al d-lui ministru, d-lui Haret, care în Aagoriul general 
asupra învețămîntului, tipărit în 1884, la Bucuresci, dice:
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Legel de la 718603 nu îi se pole contesta meritul de a fi fărte bberală 
și de a fi căutat să veunăscă întrun sistem de învetăminl începuturile 
de multe oră, fără legătură, ce erai pe atunci. Dacă sar fi aphcat 
în mod viguros, după ce î sar fi dat cortegiul necesar de regulamente, 
de plane. de Studii, de programe, de locale, și tote cele-alie, de Sigur 

că resultatele ci ar fi fost multămilăre, și cu Ore-cari modjicări ar 
fi putut servi încă multă vreme. 

Mult vei a făcut instruchiunei nultiplicitatea de aispostftună contra- 
dictoră. Tote legile organice sunt considerate ca neatacabile ; orl-ce 
abatere de la densele se consideră ca ceva grav. Numai legea funda- 
mentală a școlelor este pote singura lege ale cărei disposrftiună se fi 
remas diferă moră. Ce ic? toti Sail întrecut, pare-se a o dărâma 
Pucată cu bucată, prin tote chipurile postbile. 

Pentru a fi drepți, în aceste împrejurări drerdse, - Ministerul dle 
instrucțiune publică nu a lucrat tot-la-una în sensul cel mal nemerit. 
Pus în fața unei legi ale cărel defecte, orb-cine le vecunăsce, în loc de 
a corzge o disposițiune nepotrivită prin o lege în regulă, a luat calea 
forte expeditivă, însă periculdsă, ca o sabie: cu dotă tăisuză, de a mo- 
fica legea prin articole de vegulament, saii chiar prin Simple ordine. 
Cu modul acesta de multe ori acelaș ducru se vede regulamentar în 
donă sai trel feluri, spre marea bucurie a acelora, cari ai avut îre- 

buzntă ași modifica purtarea după Irebuințele momentulii. Ce a ve: 
suliat de aci, ar putea să o spună numai acel pe cari sorta i-a che- 
mat să conducă adi destinele instrucțiunei, întrun cerc cât de vestrius 

Las pe cititori st judece singuri, dacă măsurile culese de mine din 
Monitorul oficial şi pe cari le-am pus față în față cu legea nu se o- 
glindesc de -minune în amara critică ce o face d-nul Haret adminis- 
trațiunilor de la Divanurile ad-hoc pînă la d-nul Sturdza! 

Cine mai mult ca. d-sa putea să convingă pe d-nul ministru Sturdza, 
că a sosit era nouă, era adevărată a respectului legalităței ? Cine: 
Dar... de ce să mai întrebăm?!,.. 

Când mă& gândesc, că trecură și acești trei ani, fără a se face ni- 
mic pentru întemeiarea sentimentului legalităței în șcâlele nâstre, că 
reformatorul 'și-a dărâmat autoritatea și prestigiul, pe cari sar fi pu- 
tut sprijini în timpuri de restriște, că luptele sterile nu înceteză, ba 
din contră d-nul ministru le-a inăsprit grozav, că reforma înv&țămîn- 

tului, pe care am dorito și o doresc, este compromisă, pînă la vre- 
muri mai bune, e adâncă întristare, o nespusă jale, mă coprinde de 
s6rta patriei nostee! 

VI 

Consecința măsurilor luate de d-nul 
ministru Sturdza, Revenirile, Sistema de admin 

nistraţiune a învăţămîntului public. 

Până aci am vEdut cum d-nul ministru Sturdza a respectat pro- 
gramul săi de'a întroduce sentimentul legalităței în școlele române.



23 

[n studiul de față 1) 'mi propun a examina întru cât neobositul 
ministru al scâlelor a fost consecinte, față cu măsurile ce a luat 
însuși și de cari sa făcut atâta sgomot. Căci le diua judecăței, fie ea 
în acestă lume, fie. în cea viitâre, activul nostru reformator ar putea 

dice și încă cu multă dreptate : 
Legea de la 1803 nu mal corespundea trebuinteloa învetămintuluă - 

național pe timpul ministerului mei, ea era confusă, plină de con: 
tradiceri, şi chiar abstrdă în unele punte, de. acea atât prin dect-. 
sună, disposițiuni nout și circulare, cât şi prin regulamente, parte 
am contravenit acelei legi învechite, parte am. complectato în scopul 

de a îndrepta velele grămădite în şcolă, și de a forma atât din 

corpul didactic cât și din tinerimea şcolară Omenă muncitori, onești, 

eu caractere zdravene. Acele mesuri salutare le-a întrupat apoi 

întrun proiect de reformă a învetămininlui, pe care dacă țera lar 

fi primit, -de sigur că în scurt timp îmbielșugate vode ar fi risărit 
fe agorul nedesțelinat al învetământulul public, , 

In cea ce privesce reforma învățămintului nu putem judeca după 

acum pe autorul ei, căci ea nu sa realisat și prin urmare nu se cu- 

nosc resultatele ce avea s& dea. Putem însă judeca definitiv pe 

reformator în micele și numerâsele reforme parţiale ce a întreprins, 

ca s& surpe bucată cu bucată din. actuala lege a instrucțiunei, oii ca 

so completeze, cum “i place a dice, ori de câte oră i se pune înainte 

textul positiv al legei. Sub acest raport numai am a face presupu- 

neri mai mult sai mai puţin probabile, ci mă găsesc în fața unor 

fapte îndeplinite, pe cară le voii culege iarăși din actele oficiale. 

Numai încape nică o îndoială, că atună, când d-nul ministru Sturdza 

a deciarat legea de la 1864 neapcabilă, când şi-a luat asupră și 

grcua sarcină de a o înlocui treptat prin fel de fel de măsuri, d-'sa 

a avut mai dinainte gata sistema sa studiată, pe care în mod defl- 

nitiv s'o întrebuințeze în locul vechei sisteme stricată de vremuri, 

părăsită prin nepăsare, ruinată prin abusuri, Căci una din a două: 

ori măsurile emanate de la minister ca fapte îndeplinite sau defini- 

tive, de și contrare legei, sunt forte nemerite, forte logice, și fârte 

bune în resultatele ce aă dat, în care cas autorul acestor fericite 

inovatiuni e dator a se ţine strict de dânsele, avend în vedere. 

scopul nobil ce urmăresce; ori în cele din urmă vEdendu-se înșelat 

în credințele scle, în aspiraţiunile scle reformatâre, recunoscând în- 

suși că, ceea ce a regulamentat și a poruncit cu atâta energie este 

o lucrare zadarnică şi sterpă, care a pricinuit învățămîntului numai 

o ne mai pomenită confusiune, dicând că e omenesc lucru a greşi 

omul, să vină pe faţă, în vilegul lumei, s& mărturisescă neputința, 
se revâce măsurile greşite, se îndrepteze părţile încurcate, în fine să 

se închine legei. - 

In sfirşit ce sE ne mai ascundem după degete! D-nul ministru 

1) Acest studiă na apărut în diarul Lupta, din causa prea multei îngrămădiri 

de material ce coprinde. 2
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Sturdza 4 avut vro sistemă ? a vespectato d-sa cel putin 2: iată ce 
rămâne de constatat cu actele oficiale la îndemână. 

In Monitorul oficial No. 61 din 13 Iunie 1885 sunt publicate actele judecății institutorului C, Georgescu din Târgoviște. Am arătat 
întrun studiu de mai sus, că d-nul ministru a znaugurat cel d'întâiă 
Houa sistemă, ca la dictarea pedepselor date de comisiunile de pu- 
decată, să aplice, după voia sa personală, contra spiritului legei și al judecăților de asemenea natură, când opznia matorităței, când opinza 
minorităței ! ] ? n casul ce ne preocupă respectata d-nul ministru noua sa sistemă? S& vedem. Pe institutorul Georgescu juriul de la liceul Matei-Ba- 
sarab în zpazoritate la achitat, iat minorila tea a fost de părere a i se aplica censura, adică se perdă I&fa pe o lună. Credeţi că d-nul ministru a fost consecinte cu sistema sa cel puțin? Nici de cum! Acum avem a face cu o nove szsfeină Specială la noua sistemă de mai sus!... D-nul ministru na aplicat nici părerea maiorităței, singura legală, nică părerea minorităței, după procedura urmată de d-sa, ci anulând judecata juriului a judecat d-sa, cu de la sine putere, pe institu- torul Georgescu și la condazmunat la o nouă Peatpsă : permutarea, care nici nu există între pedepsele prevedute de art. 396 din legea instrucțiunei!... Mai întreb încă o-dată: pe ce cap de lege sa reze- mat d-nul ministru, când 7a aplicat Pedepsa juriului şi a inventat de la d-sa un noii codice de pedepse? De ce la noua sa sistemă d-nul ministru a mai alipit o altă nouă sistemă inventată ad-hoc „“Frebue să observ că Zermularea-pedtpsă aplicată institutorului în cestiune a fost o destituire deghisată, căci d-nul Georgescu nepu- tendu-și părăsi casa și familia a preferit să 'și dea deinisiunea!... 

> > Acum, în urma celor dise, pâte cine-va în bună corisciință să "și dea socotelă de modul cum aplică legea d-nul ministru? Bine, r&ă, d-sa adoptase o nouă sistemă, pe care la urma urmelor a părăsit'o spre a nu mai avea nici o sistemă! 
Trec la un alt fapt. 
Tâtă lumea scie cât sgomot, câte protestări, ce enormă forfotelă a provocat regulamentul examenului școlarilor pregătiți în particular, publicat în Monzforul oficial, No. 118 din 29 August 1885. Acest regulament e o adevărată creațiune a d-lui ministru, căci așa ceva nu se găsesce nici în legea instrucţiunei de la noi, dar nici chiar la alte state mai bătrine și mai hârsite în organisarea învețămîntului. De sigur, că d-nul ministru înainte de a edicta acestă originală operă a studiat cestiunea pe tâte laturile și când “-a dat o soluțiune, numai încape îndoială s'a presintat cu ceva cugetat, respicat pe tote fețele, cu ceva întreg și sistematic, în fine cu o lucrare definitivă, care să se impuie prin seriositatea măsurilor. Așa să fie. După art. 3 al acelui regulament se cerea ca elevii la 10 Decem- bre să depună examen de maferia Brimel jumătăți la fie-care obiect de studii. Pentru un om familiarisat cu predarea materiilor de stu- diii era ceva câștigat, că în primul semestru nu se face nicăeri pr meătatea materiei, 
De aceea printr'o suplă decistune ministerială publicată în Mo-
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nitorul ofictal, No. 147 din 4 Octombre 1885, revine asupra art. 
3, trecut prin consz/zul miniștrilor, în sensul că elevii vor fi exami- 
nați numai asupra acd Zre/mi din materia fie-cărui obiect de studii. 

În art. 5 al regulamentului pentru examenele particulare să dice 
că: sizmenă nu va fi adiis a depune exramen, fie la 10 Decembre, 
fie da 15 Maiă, mal mult de cât pentru matiriile unei singure clase 
de odată. Prudenţa unei asemenea. măsuri, mai ales din punctul de 
vedere pedagogic și al seriosității studiilor, este mai pre sus de ori-ce 
contestare. Părinţii v&ădend o asemenea disposițiune regulamentară, 
sciind că principiul egalităței înaintea: legei e puternic înrădăcinat 
în școlă, că ori-ce tratare esceplională dări îmă formarea caractevelar 
zdravene, au preparat pe copiii lor ca să dea examen pamai pen- 
Zru o singură clasă. |n Monitorul ofitial No. 190 din 23 Noembre. 
1885, adică cu 12 dile înainte de 10 Decembre 1885, data în- 
ceperei examenelor, printr'o dec/siune ministerială revine asupra art. 
5 votat de consiliul ministrilor și "| modifică așa: Pentru acestă 
singură dată se vor prinzi elevi și eleve preparați afară du școlele 
publice a da examen de mai multe clase de odată. Cine sa putut 
folosi de acestă disposițiune nouă, publicată oficza/ numai cu 12 dile 
înainte de data hotărită a examenului? Numai câți-va intimi iniţiaţi 
în secretele deilor, cas? a sczut de mal 'uainte ce ave de gând să 
facă d-nul iaistu, căci lumea cea-l-altă nu cunoscea de cât art. ş 
publicat la 29 August. Ce fel de influențe și de ce natură ai fost, 
cari ati predomnit la derâmarea egalităței cetățenilor în stat, când noi 
scim, după cum dice d-nul ministru, că unul din telurile princi- 
pale ale edueațiunei este de a înrădăcina puternic în inimile scu- 
arilor simțimântul Zegalităței și al datoriei 7... 

Intre alte motive spre a sprijini și “acestă revenire d-nul ministru 
aduce și pe următorul fârte ponderos Că: prin acest regulament Sa 
introdus mai multă ordine în șcle și se garantză o examinare 
mai minuţidsă a. tinerilor preparaţi în particular, Nu voii putea 
pricepe nici-odată cum se garanteză o examinare mai minuţi6să, a- 
tunciă când d-nul ministru. permite a se da examene de za: multe 
clase. de odată!. 

Dar nu e numai atâta! 
Art. 41 din regulamentul examenelor particulare sună așa: - 
Wică un candidat nu Se va promova, dacă nu va îndeplini 47 

mdtărele conditiuni : . 
ca la examenul din Decembre nicl o medie să „un fe Daaă mică 

de 5. 
ca la esamenul din dai nică o medie se nu fie mai mică de 6, 
Mai la vale iată ce se dice: | Ă ” 

Art. 44, Dacă media generală este minimum 6 se promoveză, 
dacă nu, rămâne repetent, 
Acum s€ presupunem, căci e forte natural să se întemple așa, că 

un Gre-care elev are tocmai nota 5 la. Decembre și 6 la Maiii, cu 
alte cuvinte î774nesce condiţiile art. 41 citat maj Sus, totuși române 
repelent, fund-că zi întrunesce media gentrală minimum 6, cerută de 
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art. 44, căci 6-15 face 11, iar nu 12!? Ei cred, că având ci- 

ne-va chiar imaginaţia unui arab nu va putea închipui ceva mai 

absurd ca socotâla de mai sus!.. Şi când te gândesci că lucruri de 
acestea, anomalii de acestea, se fac pentru a se aduce ordinea în 
școlă și a se răspândi binele în societate, o milă grozavă trebue să 
te apuce de sârta învețămîntului. 

Că am dreptate în cele ce susțin. rog pe ori-cine st citescă Jfo- 
uitorul oficzal No. 235 din 28. Ianuarie. 1886, unde se vede că art. 
4 din regulament va modificat, cu alte cuvinte se revine și asu- 
pra acestei absurdități menită a ilustra analele învEțămintului și -a 
descoperi bine de tot 7ponzeital Prichotagie Pa, 

Incă + un fapt din a regulamentului citire!., 
Art. 7 glăsuesce: daca le Încrarea în scris sait la extenporale 

pentru o pe-tt obiect un candidat obiine nota 7, 2 saii 3, el perde 

dreptul de a mai fi examinat mai depaxte și se amână pentru altă 
sesiune. Cu alte cuvinte, dacă un elev din împrejurări, cari se pot 
întâmpla, are la examenul din Decembre o notă mai mică de 4 la 
un obiect de studiă, se amână pentru altă sesiune, adică pe un an, 
prin urmare sămâne repetent anticipat, fără se 1 se mai permită, 
a se presinta și la esamenul din lunie! In gloriosul regat al Romă- 
nici, dacă se aplica art. 37 așa cum a eșit din închipuirea autorului, 
era să avem pe acest pămint, așa de răbdător cu Gmenii, o nouă 
clasă de viețuitore numită vepeteuți cu ăiticipație! |n Monitorul ofi- 
ciai, No. 235 din 28 Ianuarie 1886, autorul regulamentului revine și 
modifică poshașul art. 37, în sensul că nota 3 la înscris nu împe- 
dică admiterea la examenul oral! Așa tot mai merge!.. 

Renunţ de a mai analisa regulamentul pentru examenul școjarilor 
particulari pentru că aș lungi acest studiti prea mult în paguba al- 
tor bunătări, pe cari doresc a le cerceta mai la vale: Cum a v&dut 
ori și cine verbul a reveni a căpătat o mare însemnătate și se con- 

jugă fârte. des sub actuala administraţiune a învețămintului public! 
Cestiune de sistemă și nimic mai mult!.. 

Sosim acum la regulamentul pentru înscrierea în clasa 7 secun- 
dară a tuturor elevilor absolvenți ai claselor primare, publicat în Mfo- 
uitorul oficial No. ix2 din 22 August 1885. Dintru întâi observ 
că acest regulament sa adus la cunoscința publică numai cu RONE 
dile înainte de 1 Septembre, data aplicărei lui! Așa e szs/eza, nai 
ce face !..... . 

Prin acest reguiament se inștitue un examen de adinitere constând 
dintro probă uşoră din aritmetică, dintro frasă ușră de analisat 

la gramatică și dintro lectură cu voce tare! Care va să dică acest 
examen Sumar este forte uşurel, căci nu să cer lucruri grele de 
la copii! Serios este a şe pretinde atuncă, că cu un ast- fel de exa- 
men ușurel se pote constata progresele ce a făcut și face învăţă- 
miîntul primar urban? Dar s& nu ne maj certăm pe cuvinte!... 

SE vedem cum a aplicat d-nul ministru acest regulament, cu alte cu- 
vinte întru cât sa ţinut d-sa strict de sistema d-sale. Seriositatea
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unei măsuri nou, ca cea de care vorbim, depinde în mare parte de 
modul cum autorul ei scie s'o respecte, 

Aliniatul art. 2 din reguiament dice lămurit: Șeolavul se va re- 
fusa, dacă va avea o noţă mai mică de cât 6 la vre-una din 
aceste probe, adică la aritmetică, gramatică și citire. Mai pe ro- 
mânesce aliniatul de mai sus prevede că, dacă un școlar are nota 
G Ia fie-care probă în parte este admis, dacă nu, este respins. 

Anul acesta, la liceul Matei-Basarab sa procedai eu totul în po- 
trivă, de re-ce d-l G. Dem. Teodorescu, directorul liceului, pentru 
motize pe cari n'am nică de cum intenţia a le critica, a primit în clasa 
] liceală în urma examenului de admitere pe acei elevi, cari ati nota 
medie șâse și zică una din notele parțiale mai mică, de patru. Ast- 
fel că un elev examinat la liceul Matei-Basarab la gramatică, aritine- 
tică și citire, dacă a obţinut notele respective: 4, 4 și 1oa fost ad- 
mis având nota medie 6, în contra disposițiunei coprinsă la alinia- 
tul art. 2 din regulament. 

Din contră un alt elev, examinat la o altă școlă secundară, obn 
tinând la aceleași obiecte notele: 5, 10 și 10 a fost respins, di.- 
causă că una din notele partiale a fost infericră lui 6, conform ali- 
niătului art. 2 din regulament, de și nota medie trece peste 8! 
De ce d-nul ministru, așa de stranie în aite împrejurări, na anulat 
examenul de admitere de la liceul Matei-Basarab și wa counstrins 
pe d-nul director a se conforma cu regulamentul? Pentru cel a acel li- 
ceii o tratare escepțională, un hatîr, a lăsat să se facă? Pentru 
ce dacă „Brocederea directorului de la liceul Matei Basarab, a gă- 
sito mai bună, mai raţională, na generalisato prin o revenire ono- 
rabilă și pe fată la cele-alte șcâle secundare?!... Pentru ce, pe când 
în znele școle voesce a aduce ordinea și respectul regulamentelor sale, 
d-nul ministru Sturdza autorisă la alte școle desordinea, călcarea în pi- 
cidre a măsurilor luate, și: anomalii grosolane? 

Că d-nul ministru nu se pote preface, că n'a cunoscut asemenea ile- 
galități, stă dovadă faptul că, unii părinți ai copiilor examinaţi la 
gimnaziul Lazăr, şi respinși din causă că nau avut nota 6 la fie- 
care obiect în parte, conform regulamentului, informați de concesiunea 
de la Matei-Basarab, sciind că se respectă, egalitatea cetățentlor în 
stat, ait solicitat cu drept cuvînt, ca să se acorde și fiilor lor acestă 
ministerială favore. Ei bine! dreptul d-nul ministru, prin ordinul No. 
14,373, tocmai din 1 Octombre, adică, cum se dice, a treia di după 
Scriptură, poruncesce directorului gimnasiului Lazăr ca să îuserie 
pe fii petiționarilor, pe motiv că trebuie să se aplice decisia mi- 
nisterului, care sa luat cu privire la elevi de la liceul Matei- 
Basarab!... 

Din r&sputeri întreb acum pe d-nul ministru, care de trei ani acuză 
cu vreme sait fără vreme pe corpul didact că a călcat legea, că a 
ridicat desordinea în sistemă, și altele, cum! când !a publicat oficial, 
înainte de 1 Septembre, prin Monitor, că sa revenit şi asupra alinia- 
tului de la art. 2 al regulamentului? ste drept, moral, ca din firi- 
miturile favorei de la îiceut Mateiă-Basarab să se îndestuleze numai
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părinții și elevii gimnasiului Lazăr, iar alții mulţi de la cele alte șcâle 
s€ fie alungaţi de la banchetul culturei naţionale cu lăcrămile pe ochi 
și cu desnădejdea în suflet?!!.. Ast-fel înțelege d-nul ministru Sturdza 
a învădăcina în inima tinerimei române cultul Jegalităţei?!,. 
Cine deprinde încă din școlă tinerinea cu 7772770774744 oficială, cu lipsa 
de respect către muncă, către onestitate și către tâte deprinderile no- 
bile?!. Ah!... căci n'am glas să fac s€ r&sune puternic cele patru col- 
țuri ale României la audirea unor asemenea fapte!... Destul, destul cu- 
școla vorbelor frumose, cafe a făcut atâta r&u acestei sermane țări, 
care ne duce la nimicirea caracterelor, la prăpastie!... 

S& mai analisăm încă o -nou€ disposițiune din sistema de admini- 
strare a învățămîntului sub d-l ministru Sturdza. 

Prin vestita czrculară a merrilor cubică, No. 9, 564 din 23 lulie 1887, 
către tote școlele primare urbane și. secundare, s€ hotărasce modul 
de înscriere al școlarilor, nu după. sciință ca în regulamentul ce stu- 
diarăm mai sus, ci după capacitatea, salelor de clase, în conformitate 
cu prescripțiunile igienei. Nu am de dis nimic contra celor coprinse în 
acea faimâsă circulară, din potrivă primesc ca bune de o cam dată, 
cele susținute cu atâta tărie. De cât găsesc, că d-l ministru răi a 
făcut, că nu 'și-a dat bine socotelă de adevărata stare a lucruritor, 
că nu s'a adresat mai întâiit acolo unde trebuia, la primarii 
comunelor urbane și la consiliile comunale, pentru ca să i se 
procure localul, mobilierul, servitorii, încălditul și tot ce privesce în- 
treținerea în bună stare a școleler primare și secundare. D-sa însă 
a preferit, ca prin directorii şi directorele șcdlelor primare și secundare 
să lovescă în părinţă și cea ce e și mai trist, în bieţii copii! Pă- 
rinții, și după constituțiune și după legea instrucțiunei, suf datori a 
aduce copii la șcâlă, unde să capete învățătură obligătâre. Directorii 
îă întempină de la ușa șcâlei cu circulara ministerială, prin cate să 
opresce înscrierea fiiloi* lor pe curiosul motiv că numai este loc! De aci, 
acea grozava agitaţie și perturbație, acele proteste numerâse și ne- 
sfi rșite, acel confiict iscat între părinți și actualul d-n ministru. Cât 
p'aci esplicațiunile verbale și scrise erai să trecă în domenul faptelor 
regretabile! Numai d-nul revisor din Bucuresci I6n Neniţescu ar putea da 
lămuriri interesante despre stratagema întrebuințată ca să seape de 
miile de părinți, cară "| asediaseră în școla primară din strada Clemenţei! 

Directorii școlelor primare și secundare 'și-aii făcut în mod con- . 
sciințios datoria. D-nul ministru, dice în circulara sa, pentru a z/șara 
sarcina directorilor în cea ce privesce' înserierea școlarilor ordonă a 
se observa cu stricteță cele ş6se disposițiuni pe cari le-a luat în îin- 
teresul șcâlelor. Prin acestă circulară se ordonă directorilor a nu admite 
în fie-care clasă de cât 60 elevi având fie-care elev 40 e. m. 
lungime de bancă, 3,50 metrii cubică de aer și 0,9 metri pătrați 
de suprafaţă. ” 

In nică un cas, ehiar daca sala şi băncile ar putea conţine un 
număr mai mare de elevi, dice "circulara, mu se vor admite mai 

mult de. 60 elevi; acesta pentru ca în urma vetragerilor de peste an 
numerul școlarilor să ajungă la cei legal de 30.
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Dacă -uumărul celor înscriși, dice circulara, este așa de mare în 
CÂf nu se fol satisface 1dte cererile, se va da preferinţă fiz/or de 
părinți vomână, născuți saă naturalisați şi dacă și numerul acestora 
este pea mare se vor lua în ordinea daiei îuscrierilor. 

La urmă de tot circulara sfârșesce ast-fel: Zuză Zerminarea opera- 
Ziunel îuscrierilor, a-nzt directori și dlirectăre, vor adresa în. fermen 

de 70 dile, un tabel după tabelul aci anexat, în cinci esemplare, a- 
rătând resultatul comparativ al cererilor de înscriere presintate 
și al celor satisfăcute, pentru fie-care clasă în parte. 

ŞeGla ee A... 
£ = 

Tabel de numărul cererilor de înscriere și de acela al admi- 

terilor la începutul anului școlar 18...—18.... 
  

      

    

        
E i A | 

| 

CLASELE ȘCOLEI| | Lu] i | j | 

Casa În ll __ | Îl 
Clasa II i a _ i —| 

Clasa o IE | 
Casa DV A DI 53 
Casa V..... DE 53 _] __] 

Clasa VI a | | | 

| | |_l         “Claşa VII ,     
Am reprodus acest tabel, pentru că mai la vale mă voii ajuta cu 

el a descoperi momentul psichologic! La gimnasii și șclele primare 

acest tabel are numai patru rubrică, pentru câze patru clasele. 

Directorii şi directârele ati măsurat capacitatea fie-cărei clase în 

parte, și în ccnformnitate cu condiţiunile de mai sus aii fixat numă- 

rul disponibil de elevi, cari se vor primi în fie-care șcâlă, mai repet 

în fie-care clasă. Aplicându-se aceste disposițiuni copii cu grămada 

au fost respinși, iar părinții vedend că li se nesocotesc drepturile 

ce ai în statul român protesteză și furtuna -era gata s& isbucnescă. 

Ce trebuia să facă d-nul ministru în fața nemulțămirilor generale? 

Ori s&-și retragă circulara cu pricină, ori să o menţină neatinsă, 

iam contra ones! D-sa însă n'a făcut nici una nică alta, ci, și cu 

acestă ocasiune, a inventat o poză sistemă, menită şi acesta a ilustra 

analele învățămîntului public. 
Pentru a linişti opiniunea publică, pe drept alarmată, ministerul în- 

cepu a da ordine speciale, individuale, se depărtă de la măsura ge- 

nerală făcând o adevărată pomană oficială, comise indulgenţe pe sub 

mână, avend totuși aerul că nu revine asupra decisiunilor luate, Las 
cititorilor s& judece cine ai fost aceia, cari Sati îndestulat din bunătatea 

ordinelor tiptil, ce aă emanat de la ministerul instrucțiunei ! i 
După cât sciii, aici în Bucuresci, numai d-nul profesor Dmiz7e



40 

Mirescu, directorul gimnasiului Lazăr, luând în serios atât .conținu- 
tul circularei de la 23 lulie 1883, cât și esplicaţiunile verbale cei 
dedese însuși. d-nul ministru, pe care la consultat în diua de 3r 
August, a voit s€ lucreze consciincios și a păţit'o, precum i-se şi cu- 
venia, căci prea a voit să se distingă prin strășnicie! In adevăr peste 
câte-va dile, după terminarea înscrierilor, d-sa se pomenesce cu un 

oraf de ordine, tâte contra disposiţielor categorice luate de minister 
în circulara de la 23 iulie 1887. Ceea ce este și mai grav, chiar 
acea preferință, ce se acordă fiilor de părinți români. din circulară, 
se desființâză prin ordinul No. 12,082 din 4 Septembre, după care 
se poruncesce directorului: de la gimnasiul Lazăr a înscri o duzină 

de fii ai poporului ales. D-nul profesor Mirescu vădând că za i-se 
ordonă prin circulară oficială și a/ta i-se impune a face prin ordine 
laturalnice și secrete, ne mai voind a îndeplini un rol ridicul 'și dede 
demisiunea, pe frumosul motiv că: nu posedă calităţi sufletesci 
proprii spre a aduce la îndeplinire ordinile ministeriale!... Fapta 
d-lui Mirescu e demnă și dovedesce că acest integru profesor merită 
în de ajuns știma ori-cărui om de bine. 

In fața încurcăturilor provocate de aplicarea circulărei de la 23 
Iulie, d-nul Ministru căuta un mijloc de a se împăca cu opinia pu 
blică, de a se -esplica pe față. Pe cine credeţi că a aruncat viza? 
„Pe profesori? Nu. Pe cine?.. Pe directorii șcâlelor, cari n'a priceput 
disposiţiunile luate!? Atunci, dacă nici directorii d-lui ministru n'a 
priceput, cum se tace că d-sa a dat în mod individual și special or- 
dine secrete, ca în casul de mai sus de la gimnasiul Lazăr, de a 
se înscrie elevi, contra disposiţiunilor cireulărei? Că directorii de 
secole naă priceput circulara din 23 lulie, se pote; dar ca însușă 
ministrul se nu pricâpă ceea ce a făcut, o! acesta e grozav!.. 

S& deslegăm enigma! Circulara de la 23 lulie este zscâ/zză de d-nul 
inspector școlar PV. Pafad;, profesor de la lași şi locuţiitor de di- 
sector al ministerului instrucțiunei în lipsa d-lui Haret, dus în con- 
gediii. Circulara de la 2 Septembre publicată în Monitorul oficial 
No. 121 din 3 Septembre, în care se aruncă vina pe directori este 
îscălifă de d-nul Flarer. D-nul Paladi a luat cestiunea dintrun punt 
de vedere, d-nul Haret dintraltul și fiind că d-nul Haret a voit să 
mienajeze pe înlocuitorul d-sâle sa năpustit asupra directiilor. 

Cu tote acestea, dice circulara din 2 Septembre, sm informal că 
pulți dintre d-uii directori nehiând în sdmnă nici circulara destul 
de expresă dz 23 Iulie, nici pe cea şi mai lămurită q7 zo Au- 
FuUst, continuă a vefusa: de n admite în școlă pe copiii repeleuți sari 
promovați, adică pe aceia cari erati deja înscriși din anii trecuți. 
Rog pe ori şi cine să mai consulte încă o-dață estrasele ce am făcut 
mai sus din circulară de la 23 Iulie, să citâscă chiar circulara în în- 
tregul săi, căci se află în archiva șcâlelor, şi cred că se va convinge 
că întrânsa -nu e vorba de școlară promovați ori repetenți, ci de 
capacitatea, salelor de clase, după care are să se înscrie școlari 
pentru fie-care clasă în parte. Că în circulara de la 23 lulie nu a 
fost vorba numai de elevii clasei întâiti secundare ori priiare,
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după cum susține d-nul ministru la 2 Septembre, o, dovedesce cu 
prisos tabelul ce am reprodus mai sus, pe caregsunt puse la rînd 

tote clasele fie-cărei şcâle. Iată momentul psighologic!?. 
Dar se dice în circulara de la 2 Septembre, ca d-nii directori 

mai finut în simă "nică circulara și mai lămazită din 19 August 

1837. In Monztorui oficial din 21 Aigust este publicată. circulara 

No. 10574 din 19 August 1887, prin care d-nul Ministru dă dăm 

ririă d-lor directori de da școlele primare urbane asupra modului de 
înscriexe în matricole, în conformitate cu regulamentul de proimo- 

țiune al șcâlelor primare urbane. Ce are a face Zzerea atricolelor 

cu faimâsa circulară a pzefrilor cubici 1 Am dovedit dar că directorii 

şcâlelor primare și secundare ai priceput circulara de la 23 lulie şi 

că vina aruncată pe dânșii a fost o șubredă scândură de scăpare, 

pe care a căutat să se sprijine d-nul ministru, când a voit să cerce 

o împăcare cu -opiniunea publică pe drept alarmată. 

Tot prin circulara de la 2 Septembre sai maj ieftenit condițiunile 

de capacitate ale salelor de clase scădându-se la 2,75: metri cubici de 

aer, 0,7 metri pătrați de suprafaţă și 30 centimetri lungime de bancă. 

Am v&dut iarăși mai sus, că aceste condițiuni nu se: mai aplică la 

/0te clasele, ci numai la clasa I, a fie-cărei șcâle. Am mai vădut, că 

prin ordine speciale, d-nul ministru a impus directorilor a înscri în 

clase și peste numărul de 60, cât hotărise la început.. - 

Prin urmare, ce-a mai rămas din faimosa circulară de la 23 lulie? 

Osă-cine va răspunde: 7 mare nimic //.. Dar afară de acest mare 

nimic circulara a causat în societatea nâstră o agitație zadarnică, o 

forfotelă şi o străgănire nepomenită, și mai pre sus d: tote o încur- 

cătură fără sâmăn însoţită de reveniri peste reveniri!!.. 
e almintrelea cestiunea acesta. a localurilor de șcâlă era fârte sim- 

plă. Navea de. cât, dl ministru, cum am dis și mai sus, să se înțe- 

legă cu primarii și consiliele cemunale, cu ministrul de interne și âr 

fi putut duce acestă cestiune chiar înaintea corpurilor legiuitâre, că- 

rora expunându-le sz/4azza nesuferită, în care ne aflăm, le-ar fi ce- 

rut părerea. Nisce intențiuni bune, duse pe o cale greșită, iată ce ati 

ajuns... | 

Aș pntea întinde peste măsură acest studii asupra sistemei eri 

nesistemoi, ce răsare din mai tâte disposițiunile noui luate de d-nul 

ministru Sturdza. Sapienzi sa, dice latinul și ei cu părere de r&ii 

mă opresc aci! | 
Dacă mai tote regulamentele și măsurile, pe cari le-am examinat 

în acest studiti şi cari sunt /crarea personală și originală a d-lui 

ministru, ar fi eșit dintr'o perfectă cunoscere a stărei de fapt a lu- 

crucilor, daca ele ar fi fost matur și îndelung studiate și cugetate, daca 

la elaborarea lor sar fi făcut apel la luminele Gmenilor competenți 
în afacerile învățămîntului, dacă d-l ministru nu Sar fi închis, îm-. 

'preună cu d-l Haret, în cabinetul s&u, de unde a dictat mai tâte 

aceste măsuri, de sigur că ele nu sar fi presintat cu acel caracter 
grav de pripire, ce reiese așa de bine din: revenirile peste reveniri ce 

întempinăm mai la fie-care pas. Pare că o mână fatală sa viii
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în administrațiurea învățămîntului și a împins pe d-nul ministru Sturdza 

să dărăme adi, cec ce a didit ieri și sE clădescă acum, ceea ce va 

dărâma mai târdiă! Munca lui Sisif și nimic mai mult!... 

Fiind interpelat în Camera deputaţilor de către răposatul Perussz, 

d-nul ministru a răspuns în ședința de la 14 lantarie 1886 cu aceste 

cuvinte: Ă 
Bă voiesc să fiii viguros și sever. Inainte de tote e vorba de a 

vepune în scolă ordinea și de a face să renască în ea disciplina. 

Ce frumâse vorbe! Zap/ele, pe cari le-am analisat mai sus, dove- 

desc, mi se pare, contrariul. - 

In ședința Senatului de la 10 Ianuarie: 1886 r&spundend d-lui senator 

George Mârzescu d-nul ministru Sturdza se exprimă așa: 

Nu mă sfiese a dice-că ei și d-l Haret, am luat asupră-ne 
gr6ua sarcină de a îndrepta o stare deplorabilă a instrucțiu- 

nei publice. ă 

Intru cât s'a îndreptat starea deplorabilă a instrucțiunei publice, 

sub actuala -administrațiune a-şcâlelor, acesta e o cestiune în deajuns 

lămurită prin studiul de față. De pe acum mă închin verdictului opi- 

niunei publice, pe care 11 prevăd, dar pe care nu mă grăbesc a i 

rosti,



PARTEA II. 

NESPUS LA DISUURSUL De INURIDEAZA SESUĂLI 
| CONSILIULUI GENERAL AL INSTRUCȚIUNEI 

PRONUNȚAT LA 23 SEPTEMBRE, 1887, 

DE 

D-uu. MINISTRU D. A. STURDZA. 

VII. 

Când m& gândesc s& încep combaterea aserțiunilor neîntemeiate 
rostite de d-nul ministru la închiderea sesiunei de anul acesta a con- 
siliului general, un fel de mâhnire sufletescă m& coprinde, căci nu 
'mi-am închipuit nici odată, că pornirea pote să împingă pe cine-va 
până la a arunca învinuiră, ce se resboiesc cu realitatea faptelor pe- 
trecute. : 

'Mi vine să cred, că un genii răi urmăresce pe d-nul ministru! 
D-sa voia cu ori-ce preț să găsâscă rele lucrările consiliului general, 
de aceea a exagerat, ca să nu dic alt ceva, zuformaţiunile ce'a pri- 
mit, căci d-sa personal na asistat la desbateri. 

E nedemn, din partea informatorilor, de a servi întrun mod așa 
de răi și neleal pe d-nul ministru. Fiind-că am fost în amândouă 
comisiunile alese pentru a elabora programele, fiind-că am urmărit 
pas cu pas peripețiile luptelor din consilii, am la îndemână mai tote 
actele oficiale, cunosc tot ce s'a lucrat, de acea cred, că voii putea 
stabili faptele petrecute mai-cu competință, de cât cum ai făcut a- 
cusatorii consiliului general. 

Dintru întâi observ, că tonul discursului d-lui ministru e cu de- 
săvirșire nepotrivit, căci d-sa m'avea "nainte zzsce siugi, cari nu fă- 
cuseră ceea ce de poruncise, Ci se găsia în fața unui corp constituit 

3



34_ 

  

în stat, în fața unei instituțiuni școlare, care după art. 3. din lege, 

egercită o parte din administrațiunea centrală a instrucftunei. 

D-sa, care fine așa de tare să fie respectat de ali, e dator a res- 

pecta instituțiile statului. 

Speram, “dice d-nul ministru, că anul acesta va fi mai Mănos, tai 

ales că era vorba de hicrără curat technice şi că hiasem hotărtrea 

de a ruga pe Prea sfintitul Episcop al Bustul, să me înlocutască 

Ja presidiii, pentru a ridica din capul locului ori-ce pretext sar 

fi putut pune înainte despre o pretinsă presiune ministerială. 

Ei cred, că ministrul instrucțiunei, care, după art. 22 din lege, este 

preşedintele de drept al consiliului general, pâte să asiste la desba- 

teri, să ia cuvîntul, s&și spună părerea, să lumineze discuţiunea, fără 

ca printracâsta să facă presiune ministerială, dar dacă d-nul ministru 

crede alt-fel, cu atâta mai r&u! Consiliul general nu sa înființat :pre 

a fi un zeren de presime ministerială, ci este un sfat înalt de pro- 

fesori, unde ministrul vine ca se ajute, cu luminele sale, corpul di- 

dactic, unde unii pe alții, ministrul și profesorii, se povățuesc. 

Doream, dice d-nul ministru, să Jucrază în linsce, ca nisce adevă 

rafi învitați şi pedagogi, netuvburaţi de alte gânduri şi cugetări? 

De ce acestă bănăială, care mai mult este o insultă? A nu trans- 

forma consiliul general întrun bzurozi de înregistrare a tuturor pro- 

punerilor ministeriale, a nu renunța la dreptul cel mai sfânt, cel avem 

după art. 20 din lege, de a discuta și de a modifica prozectele ce 

ni-se presintă de către consiliul permanent, este a lucra furburați de 

alte gânduri și cugetări? Dacă bănuiala aruncată asupra consiliului 

ar fi măcar demnă de presupus, atunci desființeze-se însăși institu- 

tiunea!... 
Mai departe..... 

Așteptam mai ales, adaogă d-nul ministru, ca du 39 membri al 
consiliului general al înstrucțiuneă publice, măcar patru, o decime, se 
ntre în consilii cu bicrări, cară se lumineze întrega discuțiune îndată 
și de da început şi care să prepare vesultate îmbucurătore pentru școlă.
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Acestă acusare e nostimă de tot! D-nul ministru contesteză mem- 
brilor consiliului, tot ceea ce formeză capitalul lor intelectual, căpătat 
prin studii de ani în treburile instrucțiunei! Ce La autorizat pe d-sa 
să credă, că profesorii din consilii n'ati studiat nimic, nu cunosc ni- 
mic, nai propus nimic; ba încă să presupună că măcar patru, ori 
dece, n'aii adus în desbaterea și resolvarea diferitelor cestiuni pc? e 
uraină de îndată și de la început. fe . Programele şcâlei normale de 
institutori și şcâlelor primare rurale, ai fost lucrate de două comi- 
siuni de câte șaple membrii, adică de fatru-spre-dece membrii ai 
consiliului, cari a modrficat radical proiectele ministeriale, prin ur- 
mare ai venit cu studii pregătite dinainte de cari sai servit la 
luminarea discuţiunilor. Acusarea ce se face membrilor consiliului, ar 
fi fost la locul ei, numai în casul nenorocit, când consiliul general de 
instrucțiune în dou, trei dile, mai fără discuțiune, ar fi primit și 
înregistrat tot ce sa presintat de către minister deliberărilor sale. Apoi 
bine, așa s'au petrecut lucrurile? E seri6să dar pretenţia d-lui ministru ?.. 

Dar... ia s& întârcem foia, să deschidem legea instrucțiunei! Ce 
dice art. 29? lată: /a începutul fie-cărei sesiuni, veinistrul iustrucțiiunei 
va comunica consilzulni general Tite cestiunile veiative la instrucțiune, 
cari vor fi fost mail dinainte discutate şi pregătite în consiliul 
permanent. Economia acestui articol din lege este fârte înţeleptă, 
căci se cere ca idte cestiunile, de cari se va ocupa consiliul general, 
să fie discutate și pregătite de consiliul permanent, adică de consi- 
lierii intimi ai ministrului, pentru ca lucrările definitive ale consiliului 
general să fie luate în comună înțelegere, cu participarea tuturor, 

Acum s& împingem indiscreţiunea mai departe! -Consilierii intimi 
ai d-lui ministru făcutu-și-a datoria ? Pentru șcâla normală dle insti- 
tutori ai presintat consiliului sc/zza făcută anul trecut, fără nici o 
desvoltare, fără nici un studii de pregătire. Pentru șcâlele primare 
rurale ai adus pe la 15 Septembre, după stăruința consiliului, o 
programă vofată de consiliul general din 71877, iarăşi fără. studii mai 
întinse asupra unei cestiuni așa de grea, ca șcâla țeranului nostru. 
Pentru cursurile de Duminecă încailea ne-ai pus numai întrebarea, 
iarăși fără a o însoți de un studii mai aprofundat. Cine e vinovat 
dar, că la noi domnesce un așa grozav urât de z lucra cu râvnă 
pentru lucrul public? 

E. bine sE mai facem un pas mai 'nainte cu cercetarea lege, mai 
ales că era legalităței e în tâtă strălucirea! În capitolul Jespre atribu- 
Zale consthuluă permanent la art. 21 sE dice că: consihul (perma- 
nentj va face ia finele fie-cărul au, o expunere generală de starea şi 
Zrebuințele instructiunei publice, care se va supune minăstrului- spre a 

se comunica consiliului general. 
Nici anul trecut, nici anul acesta d-nul ministru Sturdza na făcut 

aplicarea acestui articol și n'a presentat consiliului general expunerea 
generală de starea învățămîntului. Curios mod de a judeca are d-sa! 
Nu cere aplicarea legi! din punct în punct de la toți, dar st gră- 
beșce s& acuse, ca în casul de. faţă, tocmai pe aceia cari sunt mai 
puțin vinovați. Anul trecut, când am cerut respectarea articolului 21
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din lege, ni s'a răspuns că membrii consiliului general nu sunt 

competinţă de a cere aplicarea legei 17... Așa dar,'cei cari sunt 

competinți să aplice legea, n'o aplică, și cu tote acestea, tot de la 

dânșii plecă tâte încriminările și tâte acele nemeritate imputări con- 

tra corpului didactic. Deci, aceia cari pretind, că în sinceritate urmă- 

resc esuate îmbucuvătăre pentru șcâlă, să facă bine înainte de a 

acusa să se împace cu disposițiunea art. 29 și 21 din legea instruc- 

tun, . 

+ 

Din nenorocire, spune discursul ministerial, zzcă în anul acesta nu 

aţi fost în destul pătrunși de scopul care a dat nașcere consiliului 

general. Chiar din întâia ședință de deschidere, unii dintre d-v (1!) 

ari udtat că sunteti o adunare de bărbați technacă cu o ate chemare, 

de a produce o certă lucrare destinată a servi de dreptar școlelor. 

Vs aduceti aminte că aţi cerut SE Vi se conurizice mesagrul ministerial 

nedumirindu-vă încă, că nu sunteţi membrii ai parlamentului, 

ci funeţionară ai Statului, ceva pentru a săvirși amuine lucrări. 

Mai întâi observ, că e cutotul neusitat și în contra bunului gust 

chiar, ca vre-o personalitate însemnată, la închiderea sesiunei unei 

adunări deliberative ori consultative, instituită prin lege, să discute 

cele ce dic unii sau alţii dintre membrii acelei adunări, fără să se 

preocupe numai și numai de zafzzz/e oficiale, de vesoluțiunile luate, 

fără să aibă în vedere /ucrările definitive eşite din desbaterile urmate. 

Apoi, dacă d-nul ministru consideră consiliul general ca o adunare 

de bărbați technici cu chemarea de a produce o lucrare, care să ser- 

vescă ca dreptar șcâlelor, de ce fel de cugetări și gânduri a fost 

povățuit, când în discursul săi nu sa mărginit numai a critica /2- 

crările oficiale ale consiliului general? : 

Acela care a cerut d-lui ministru de a citi consiliului general de 

instrucțiune discursul de deschidere, sat cum dice d-sa 7esagiul 12: 

nisterial, sunt eă. lată cum sai. petrecut lucrurile în şedinţa de ia i 

Sepetmbre. La 12 ore din di, vine d-nul ministru Sturdza în sala 

şedinţelor consiliului general și fără s& dică nimic 'și ocupă locul de 

președinte, spune că a numit delegaţi ai săi pe d-nii C. Dumitrescu, 

V. Şeicariu și D. Aug. Laurian și învită pe foștii secretari a citi a- 

pelul nominal. După ce se constată numărul regulamentar d-nul mi- 

nistru învită consiliul a începe lucrările. Et m'am ridicat atuncă și 

după ce am arătat, că în tote adunările oficiale, constituite prin legi 

se pronunță un discurs de deschidere, în care se anunță lucrările ce 

vor veni la “ordinea dilei, am constatat că d-nul miniștru pa făcut 

acesta. Cel puţin, dicem ei, de cuviință era bine să ni se citescă 

discursul de deschidere, dacă nu pentru regulă. Atunci d-nul ministru 

ne-a spus că îm santem în parlament! Deci, dacă nu suntem în
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parlament, de ce d-nul ministru Sturdza, la 25 Septembre, adică la 
sfîrșitul legiuit al sesiunei consiliului general, a venit cu un discurs. 
de închidere, pe care a doua di "l-a publicat în Moniorul oficzalP 
Cum! la 1 Septembre nu eram în parlament, când cuviința cerea să 
ne dică, ca ministru, câte-va cuvinte .de bună-venire, iar la 25 Sep- 
tembre, când a fost vorba s& ne ocărască,.o! atunci ce strașnic par- 
lamment era! Acesta este purtare de un bun prieten al corpului didactic? 
In chipul acesta trebuia d-nul ministru să dea dovedi că ţine la pres- 
tigiul şi autoritatea sa personală? 

Dar este ceva și mai grav! Anul trecut, de și d-nul ministru Sturdza 
lipsea, totuși a dat d-lui Ștef. C. Mihăilescu, locoţiitor de director al 
ministerului, sE citescă 2 discurs de deschiderea consilzului general, 

pe care ori-cine îl pote citi în fruntea desfaterilor consiliului general 
din 1886, pagina 1. De la d-nul D. Carzagaz, cel dînteiii ministru 
sub care sa întrunit prima sesiune a consiliului general la 1865, și 
până anul acesta, cei 25 miniștrii ai instrucțiunei, așa au credut că 
este și cuviincios și binea proceda, și nimărui, nici chiar d-lui Sturdza 
de acum un an, nu i-a trecut prin minte că a face un discurs de 
deschiderea sestunei, însemnă” a declara consiliul general de partament ! 

Atunci ce a făcut pe d-nul ministru s€ mai vorbescă la închidere 
de zu mc rucrdent petrecut la începutul sesiunei, expunendu-se a se 
contradice în mod așa de vădit? D-nul ministru, ca -un om forte tenace, 
ține cu ori-ce preț la unele idei, în casul de față voia cu ori-ce preț 
să ne numescă fupcfzonari ai statului! Dovadă că nu suntem func- 
ționari în modul cum înțelege d-sa acest cuvint, este faptul existen- 
ței consiliului general, în care corpul didactic pe acelaș picior de e- 
galitate cu ministrul participă la administraţiunea centrală, legifereză 
în materie de programe, deosebit de drepturile speciale ce ni le a- 
cordă constituțiunea țărei. Pote că în diua când se va vota reforma 
înv&țământului, cum o cere d-nul ministru, vom deveni funcţionari, z72s- 
fruimente ale ministerului, aazomafi, supuși la tot ce se va porunci de 
sus în erarchia administrativă. | 

Prin urmare noi am fost și suntem destul de bine pâ/ruusi de sco- 
pul ce-a dat nascere consiliului general, Căă am lucrat numai după con- 

vincţia nâstră, ne-am inspirat de adevăratele trebuințe ale învețămîn- 

tului. Daca ne-am fi presentat în lucrările nâstre ca fapucfionară ai d-lui 

minisru, daca am fi ascultat tâte poruncile, iar nu ca membrii ai 

unui corp al statului, cu autoritate deosebită, atunci, de sigur, sco- 

pul ce a dat nascere consiliului general era compromis. | 

lată la ce se reduc patru din capetele de acusațiune formulate 

de d-nul ministru contra consiliului general. 

VIII 

Cu tot procesul ce se face consiliului general, am intima convin- 
gere, că acum existența lui e mai asigurată, tocinai prin violința a-
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tacurilor adversarilor săi. Ca znstz/ufiune șcalară, acest consilii are 
existența întărită, de Gre-ce d. ministru, fără să 'şi dea socoteă, în fo- 
cul luptei, cu pripa ce a pus la formularea acusărilor, 'l-a ridicat în 
opinia 6menilor de bine, cari doresc progrese reale în șcâlele nostre. 

Nu cantitatea acusărilor aduse consiliului general preocupă lumea, 
ci calitatea acelor acusări. In articolul trecut am dovedit că cele ga- 
ru capete de acusări, din punctul de vedere al calitătei, sunt cu 
mult mai Jos de posiţiuinea celui care le-a redactat. 

Cercetând însă programele, dice d-nul ministru Sturdza, ast-fel cum 
sunt presintate, nu pot iarăși se nu observ că ele nu sunt acea du- 
cerar care se cerea de la înțelepciunea şi de la cunoscințele d-v. Wu 
zra vorba numai de o enumerare scurlă, ci de o prelucrare analitică, 
melodică şi completă a materiei scolare, pentru ca programele să 

devie călăuza învetătorilor. 

Pentru că consiliul general nu a primit zale guafe propunerile mi- 
nisteriale, pentru că în actualul consiliii general se prenumără câzi-va 
bărbați independenți, cari, ori-ce sar dice, ai și ei competinţa lor, 
pâte mai mare de cât a acelora de cari sa servit d-nul ministru, 
urmeză că lucrările” săvirșite naii acea autoritate isvorâtă din înțe- 
lepciunea și cunoscințele lor?.... ME mir forte mult, cum d-nul minis- 
tru își închipuesce, că numai d-sa pâte da Grevete de înfelepciune și 
capacitate și că aceia cari nu ai brevetul d-sale sunt nepricepuți și 
incapabili. Papa de la Roma, cât se crede de infailibil și de mare, tot 
nu a ajuns până acolo cu pretenţiile!... 

Mai acusă d-nul ministru pe consiliul general că na făcut proza: 
me analitice! Acestă acusare venită de la d-nul ministru m-a sur- 
prins fârte mult. Actualul consiliu general, anul trecut, sa pronunţat 
în acestă cestiune. Reproduc aci art. 129 din contra-proiectul de re- 
formă lucrat de consiliul general! 

» Până cel mult două ani de la promulgarea legei actuale se vor 
»întocmi programe analitice, penzru Zife obiectele specificate în ar- 

»ficolele de tiai SUS, în compunerea cărora se va avea principalnente 
»ân vedere reducerea materieler. fie-cărul obiect la strictul necesar unei 
»culturi generăle, ce trebue să Jormeze scopul unic al învefămîntului | 
»secundar. Aceste programe vor trebui SE fie urmările textualbmente de 
»profesori în predarea cursurilor lore !! 

Daca. acum, am căuta în tot proiectul de reformă al sd-lui minis- 
tru o propunere de acest fel, nu o găsim nici de cum. Pin urmare, 
nu d-nul ministru este acela, care a ridicat acestă cestiune la în- 
ceput, ci corpul didactic a susținuto mai întâiu prin Memoriul. din 
Iași și apoi în consiliul general, unde acest amendament a trecut cu 
mare maioritate.
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Comisiunea care a elaborat frograma de studii a școlei normale 

de dustitutori sa ţinut de cuvînt și a făcut o programă cât se pote 

de analitică, după cum să va constata de către ori-cine va citi des- 

baterile consiliului. Pentru moment citez din ragârtu/ d-lui Aron Den- 

sisena, unul dintre cei mai distinși bărbați în materie de învățămînt, 

cele ce urmeză: 
Comisiunea a trebuit sE a1bă sertăsă luare aminte la modul de re- 

dacțiune a programei. Este deja cunoscut râul nemărginit ce ne produc 

programele din causa redactărei lor defeciuose, în școlele nostre. Lu 

crul a ajuns deja o. calamitate publică: și unde? chiar în accea ce 

constitue. fiinta intelectuală a omului și a statului, în învețăimint şi educa 

fiune! Comisiunea a inut Să SE scutescă de o asemenea mpartare. Pentru 

aceea sa silit a da programei mai mult o desvoltare analitică și mai 

ales în materiile susceptibile de umflări și divagaţiuui. Conform aces- 

tor vederi, consiliul voia s& mergă pe acestă cale. Ce se întemplă 

însă? In ședința de la 18 Septembre, pe când se discuta programa 

scâiei normale şi mulți susținiaă programele analitice intervine în des- 

batere d-nul C. Domztrescu, membru în consiliul permanent, delega- 

tul d-lui ministru, s& se observe bine acâsta, cu următorea declara- 

țiune: eii ered, că a se face programa analitică e imposibil. Pro- 

grama mânisteruluă e mai mult o schilă provisorie, 0 încercare asu- 

fra căreia va trebui să se facă experiență şi de aceea cred, că numai 

profesorii acelei şcăle, iar nu d-v., pot face programe analitice pe cât 

se a pulea. Acesţe cuvinte, venite din partea unui om serios și în- 

v&țat ca d-nul Dumitrescu, ai făcut pe unii din membrii consiliului 

să se încline spre părerea d-sale, de aceea unele materii de studii nu 

sont desvoltate ca altele. In consiliul general ne obicinuisem a vedea 

pe d-nul Dumitrescu vorbind în numele ministrului, şi nu ne închi- 

puiam că d-sa e în dzvergiută de opiniuuă cu ministrul săi. Afară 

de acesta membrii consiliului permanent, după art. 26 și 29 din lege, 

apără lucările ministeriale, prin urmare acusațiunile de mai sus nu 

pot fi îndreptate cu temeii contra consiliului general, ci în con- 

tra consilierilor intimi ai ministrului. Cred, că am demonstrat în 

de ajuns, că și acestă acusare, inventată pentru trebuința causei, face 

parte din acea înscenare de învinuiri menite a înegri consiliul ge- 

neral. 

Fe de altă parte, dice dl ministru, nimeni nui 'Ș va explica cum 

Sa putut șterge din programă istoria universală, [ăsând ast-fel mersul 

“ poporului român nelegat cu mersul omenirel și nearătând positiunea 

ce zl a ocupat și ocupă în lume. | Pa 

Mai înainte de a răspunde la acestă neexplicabilă acusare e trebuință 

de o mică lămurire. Este cunoscut, că în șcâla normală de institutoră 

-
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elevii se primesc în urma unui examen de admitere, prin care se 
justifică, că aă cunoscințele a pafru clase gimnasiale. De asemenea e 
sciut că istoria universală, în mod elementar, se învață în cursul in- 
ferior al gimnasiului, de aceia la examenul de admitere să cer asemenea 
cunoscințe. Dacă spaţiul mi-ar permite aș reproduce programa de 
istorie universală ce se cere unui candidat la șcâla normală, pentru 
a se vedea că normaliștii ai deja cunoscințele trebuitre din istoria 
universală. | 

Ce a hotărât așa dar consiliul general? A hotărât că în șcâla normală 
să nu se mai facă o repetiţie sumară și de prisos a istorici universale 
deja învățată, ci să se predea dom ani de-a rândul numa? istoria Ro- 
inânilor. Institutorul în clasele primare are să predeze istoria Româ- 
nilor, prin urmare 'și a dis consiliul general, e mai bine şi mai de 
preferit, ca viitorul institutor să cunâscă cât se pâte de perfect istoria 
pe care o va preda în șcâlă, în loc ca se înveţe de tâte și nimic. 
Studiul istoriei Românilor în programele nostre este cel mai despreţuit 
și mai oropsit, așa în cât ei, de și profesor de istorie în țara româ- 
nescă, fac elevilor mei un curs de câte și mai câte saii petrecut pe 
lume și cu durerea în suflet, mărturisesc, că despre trecutul nostru 
d'abia am vreme să m& ocup în trecăt. Nue dar mirare, că întâlnim 
mai la fie-care pas cetățeni români, cari habar n'a de trecutul patriei! 
Pentru cei cari sunt cât de puţin familiarisați cu istoria nâstră națională, 
este elementar lucru, că multe evenimente petrecute la noi nu se pot 
explica de cât cu ajutorul cunoscințelor ce avem despre popsrele vecine. 
Părerea mea însă este, că aceste cunoscințe din istoria universală nu 
pot fi centrul din care să pornescă studiile istoriei n6stre, ci din 
contră ele sunt numai nisce coro/arii indispensabile cari ajută apreciarea 
dreptă a faptelor petrecute în ţările române. Tocmai printrun studii 
aprofundat al istorici naţionale putem lega trecutul poporului român 
de evenimentele istoriei universale și prin urmare vom reuşi a arăta 
lumei meritele ţ&ranului de la Dunăre înaintea civilisațiunei. Acesta 
este, mi se pare, calea cea mai nemerită de a întâmpina greutățile 

de cari vorbesce mai sus d-nul ministru, și în acest sens a lucrat 
consiliul. De ce dar se face consiliului generali o învinuire și dintr'acesta? 
Cum! a ridica studiul așa de decădut al istoriei naţionale în mai 
tâte șcâlele nâstre, a'i da locul ce merită între cele l-alte sciințe, a 
emancipa istoria Românilor de tutela istorici universale, a cresce pe 
viitorii institutori în cultul naționalităței române, este o faptă de ru- 
șinc?!.. D-nul ministru a dat istorici naţionale z4 au și consiliul ge- 
ncral a hotărît să se înveţe în dou? aul! Este acesta o crimă?!. Da; 
acesta este singura acusație adevărată pe care ne-a aduso d-nul 
ministru, de aceia o primim şi ne mâdrim cu dânsa! 

Nu este însă numai atâta! Pe pagina 7 a programei minsteriale, 
în clasa III, se dice că se va învăța: ixntoria României până Ja ri- 
dicarea el la rang de regat, în legătură cu a poporelor cu cari am 
venit în atingere, mai ales în timpurile moderne. De ce istoria Ro- 
mânie! și şi nu a Românilor? Cum se pâte ca același d-n ministru, 
care mai sus nc invinuia, că voiam st isolăm de poporul român de
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cele alte naţii ale pămîntului propune în programa d-sale o grâznică 

ştirbire a istor'ei trecute, prin faptul că ne isolează de cca ce avem 

mai scump pe acestă lume: de frații de un nem! Crede d-nul ini- 

nistru Sturdza, că e bine ca viitorii institutori să nu scie nimic despre 

o Transilvanie, Banat, Bucovina; Basarabia? Cum! nu este interesant 

lucru a se sci că vecinii sgripțori ne-ai răpit dou& din cele mai 

frumâse provincii Bucovina și Basarabia și că iubitorea de Români 

Austrie în vâcul trecut, era cât p'aci s&ne răpescă și Oltenia! Ardelul, 

a dis nemuritorul Bălcescu, este cefățuia românismulu, prin urmare 

ar fi o nelegiuire de nisce fraţi denaturați, când ne-am gândi să crescem 

pe viitorii institutori în alte sentimente de cât cultul cel mat desăuirșit 

al naționalităţel române. Unii, Gmeni rei la fire, ai vădut în redacția 

programei ministeriale un fel de oglindire a doctrinelor politice con-, 

timporane, eii însă cred. mult într'o regretabilă scăpare din vedere! 

Şi fiind că suntem la studiul istorici sE r&sturnăm și o altă acusare 

adusă consiliului general în acestă cestiune. 

Dar o știrbire tot atât de are era cât pe aci, dice d-l ministru, 

se o mai sufere în şcolele primare o allă disciplină împorlantă, aceia 

a istoriei, căcă copil sătenilor sfârșiaii istoria Românilor cu Cusa: Vodă. 

Acestă învinuire este cât se pâte de frumosă! Consiliul general este 

acusat de cea ce era câz paci să seîntâmple 1... dar nu, de ceea ce sa 

întâmplat!... Cu actualul d-n ministru nuc de glumit: dacă faci ceva, 

e r&i, dacă nu 1 faci, eşti de vină, că nu ai făcut!... Grea, cu 

desăvirșire grea, e posiţiunea consiliului general... 
Ca s& dovedesc, că d-nul ministru ținea cu ori-ce preţ anul acesta 

să critice cu asprime actele consiliului general, voiii spune că, atunci 

când d-sa n'are ce să dică contra zo/ulul oficial al consiliului gene- 

ral, se năpustesce asupra bictelor comisiuni, cari ai făcut lucrările 

pregătitâre. Tâtă lumea scie că lucrările comisiunilor într'o adunare 

deliberativă sunt de ordine zaferidră, că nu după ele să judecă lu- 
crarca definitivă, ci după discuţiunile urmate și după resoluțiunile 
votate în mod oficial. Am citit mai tâte discursurile de închiderea 

consiliului general ale celor 23 miniştri de instrucțiune, ce "i-am avut 

de la 1864 încâci, şi nam vădut s€ îi fi dat vre unuia prin gând 

să critice lucrările comisiunilor, sai să mustre pe unii membrii, cum 

a făcut d-nul ministru cu prealazi? bisericel !... 
Consiliul general, printrun fel de presentiment a votat ca a isto- 

ria Românilor să se predea în clasa IV primară după Cuza-Vodă, 

Răsboiut din 1877, Îndependinfa și Proclamarea Regatului, așa în 
cât acusarca d-lui ministru, făcută cu alte gânduri și cugetări este de 

prisos. Când. votul oficial al consiliului genera! este ast-fel, mi se pare 
că numai pofta de a compromite lucrările acestei instituțiuni a că- 

lăuzit pe d-nul ministru şi în acest punct.
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Dar să venim la cestiunea principală. În mai tâte programele de 
istorie nu se pune și zsforza personelor în viță, pe un motiv lesne 
de înţeles, că nu este cuviincios a lăuda ori a critica, pe cei despre 
ale căror fapte consciința publică nu sa edificat. Ei cred bunidră, că 
despre evenumentele petrecute după 1866 înţelepciunea ne impune a 
fi mai reservați, tocmai pentru a nu slăbi valdrea unoradin ele. Afară de 
acesta n&mul românesc n'a început. de la 1866, ci mai de demult, și are 

în cartea vieţei sale destule fapte, în cară se oglindesce și vitejia, și 
înțelepciunea, și strategia și prevederea politică, și patriotismul cel mai 
curat. A crede că numai faptele istoriei contimporane pot servi de povaţă 
generațiunilor. viitore, este a trage cu buretele peste trecutul nemului nos- 
tru, trecut așa de plin cu fapte măreţe. Dacă avem „încredere î în fap- 

„tele săvirșite sub ochii noştrii, atunci s& fim liniștiți, căci generațiu- 
nile viitâre ne vor încinge cununa nemurirei. lată ce aveam de dis 
ca “răspuns la cele ce a credut de cuviință să dică d-nul ministru, 
despre vitejia românâscă de la Griviţa, Plevna, Rahova și Vidin, pre- 
cum și despre faptele din cari a isbucnit. independența României. SE 
ne închinăm dar înaintea faptelor poporului, şi pe el, dar numai pe 
el, .s&! adorăm. Pe 6menii cari 'a lucrat în aceste timpuri, săi lăsăm 
în judecata generaţiilor viitre. 

lată dar că cele alte zrez capete de acusare, rostite de d-nul mi- 
nistru, pe cari le-am examinat acum nu sunt mai trainice. 

IX 
- 

Voi examina acum affe două capete de acusare, din discursul de 
închidere al d-lui ministru. 

Dorinţa de a înegri cu or-ce preț lucrările consiliului răsare în ttă 
strălucirea sa cu acestă ocasiune. Că d-nul ministru nu iubesce con= 
siliu] general, acestă instituțiune independentă, că d-nul ministru ar 
dori, daca şar putea, să o nimicescă și s& o sfărâme, acesta e ne- 
indoios, dar ca să azrzbue consiliului general fapte pe cari nu le-a 
făcut, acestă arată culmea nedreptății, de care a fost stăpânit în mo- 
mentul, când a compus discursul săi. Insă, pentru mine, d-nul ministru 
are o scusă: a credut nisce informațtuul interesate, pornite de la acele 
fiinţe de cea mai tristă speţă, cari, ca s& exploateze amărăciunea 
d-sale asupra consiliului general, i-ai spus numai neadevăruri, "l-ai 
făcut st afirme lucruri, cari nu există de cât în mintea lor, at ex- 
pus ast-fel la o știrbire sigură autoritatea, prestigiul și demnitatea 
unei persâne, așa de sus pusă în statul nostru. Cum! lucrurile aveai 
să rămână la întuneric ?... Arunc un văl trist pe fața lingușitorilor, cari, 
pentru ca să-și păstreze o bucată de pâne, sunt în stare a vinde ȘI 

pe cei ce-i hrănesc! .
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Ceea ce ma miscat însă mai mult, este, dice d-nul ministru, caz 

coraisiunea aldsă pentru a elabora acea programă a tratat vebigiunea, 

desemnândri un doc numai în anul întâtă și în anul Îl-lea al trtentu- 

îuă propus pentru școla normală şi evitând a vorhi în programă des- 

pre catechism, fasa învețămtutului creștinesc în școlă; pe când. în 

anul al douilea al acestul trienii, în morală Sa coprins și învăță- - 

tura despre schimb, monetă și credit, despre bancă şi imposite. 

Acestă acusare este gratuită, căci ew cite-va rânduri mai sus d-nul 

ministru recunoscuse că consz/iul general la religiune a adoptat schița 

> programă a ministerului. Prin urmare nu mai avea de ce să fie 

mișcat, pentru că religiunea a scăpat de a fi răi tratată. Însă -d-sa 

acusă în acest cas comisiunea care a elaborat programa șcâlei nor- 

male, fapt neexplicabil întrun discurs oficial, când d-nul ministru are 

să se ocupe numai de voturile definitive și legale, iar nu şi de 

lucrările pregătitâre. 
St vedem daca are dreptate. Comisiunea a organisat șc6la nor- 

mală pe zei ani de studii şi a pus învățămîntul religiunei în două 

ani. Unde e răul? După programa ministerială școla normală are 

patru ani de studii, iar religiunea e pusă în Zei ani! Anul al treilea 

după programa comisiunci și anul al patrulea după programa mini- 

sterului este un an de practică, deci nu se putea pune materii de studiu, 

cum nici nu sa pus. Daca ar fi adevărat, că sa lovit în înv&ţă- 

mântul religiunei de către ateii din consiliul general punându-se acest 

studiă, într'o șcâlă cu cursuri de trei ani, numai în doui ani, cum a 

făcut comisiunea, atunci ce nume să se dea acelora cari al făcut pro- 

grama. religiunei în liceele nâstre de șazle ani, şi au puso numai 

pentru” patru ani?... Pâte fi luată în serios și acestă, acusare?... 

Mai dice d-nul ministru că comisiunea a evfat a vorbi despre ca- 

fechism, basa învățămîntului ereștinesc. Aici nu mai e glumă, căci. 

comisiunea voesce ca viitorii institutori să nu cunâscă nici basa în- 

- vEțămîntului creştinesc ! | 

S& punem faţă în față cele douE programe, a ministerului și a 

comisiunei, pe toți anii şi s€ vedem, care e ma cotupielă ca coprins, 

care din două dă viitorului: institutor o temelie mai desvoltată a doc-. 

trinei creștine. 

Programa ministerială. Programa cotmisiunei. 

„Istoria biblică .şi pericopele «- | Istoria Vechiului” și: Noului tes- 

vangeliilor. Cazechismaul, lămurit | tainent întemeiată pe cunoscința 

prin citaţiuni din Sf. Scriptură și | cărților biblice. Geografia Palesti- 

explicarea serviciului divin. Istoria | nei. Istoria bisericei creștine pe 

bisericei ortodoxe cu o privire | scurt până în dilele nostre și în 

asupra, istoriei bisericilor creștine. special istoria bisericei ortodoxe 
- române cu privire la Românii din



tâte provinciile. Dogele bisevicel 
creştine ortodoxe. Morala creştină. 
Explicarea evangheliilor și apos- 
tolilor de Dumineci și serbători. 

„Explicarea serviciului divin. 

„Cu simțimîntul ozeszzză7z? în suflet, compare cine-va cele două pro- 
grame și spună care este cea mai completă, aceea care, în adever, 
face ondre studiului religiunci. Dar va dice cine-va: lipseșce Cazec/zs- 
mul! Este sciut, că catechismul la noi se învață în clasele piimare, 
prin urmare comisiunea sa gândit, că viitorii 'institutori trebue să cu- 
noscă mai desvoltat adevărata basă a învățămîntului creștinesc, care 
este prevădută în programa de mai sus a comisiunii sub numele de: 
Dogmele bisericei creştine ortodoxe și morala creștină. Când lucrurile 
staă ast-fel, de ce d-nul ministru sa pornit asupra comisiunei cu a-, 
cusatea acesta, când scia forte bine, că acestă programă a fost re- 
dactată de. un Arhierei al bisericei, de P. S$. S. Ca/zstrat Orleanu, 
unul dintre cei mai distinși prelați români? Noi, ca noi, mai merge... 
dar să se pue la îndoiaiă până Și sentiteutele velgidse ale unui Ar- 
hiereii al bisericei, acesta nu sa mai pomenit!?!... Dar... vorba ceca.., 
de multe buclucuri dă pe om vorbirea mâni6să!... 

Tot d-nul ministru mai acusă comisiunea că: în morală s'a co- 
prins și învățătura despre schimb, monetă și credit; despre 
bancă și impozite!... -ME îngrozesc, când gândesc că d- nul ministru 
Sturdza. a putut să formuleze o așa de neîntemeiată culpă comisiunei. 
Cât de mult a perdut și perde d-nul ministru din prestigiul săi, pe 
care eii ași fi dorit sEl văd neatins, cu asemenea mici acusări!... 

S& deschidem actele oficiale! Comisiunea a introdus în înv&țămîn- 
tul șcâlei normale de institutori, ca cursuri nouă și neprevădute 
în programă ministerială, morala filosofică și instrucțiunea, ci- 
vică și a găsit de cuviință, că aceste studii se "le așede în anul al 
2-lea, semestrul 1-iit. Reproduc în întreg programa, așa cum a fost 

„alcătuită de către comisiune, pentru ca să se convingă opiniunea pu- 

blică din România, în ce condițiană de după se găsesce cousilzul ge- 
erai faţă cu actualul d-n ministru. 

„Morala. Introducere. Obiectul moralei. Conduita morală. Faptele 
«fisice și morale. Aprecierea moralităței faptelor omeneșci. Simţul etic. 
«Originea și desvoltarea acestui simț. Responsabilitatea omului. Con- 
«diţiile și marginele sale, Legea morală. Caracterul acestei legi. Prin- 
«cipiul explicativ al legei morale. Egoismul și altruismul. Regula con- 
«duitei nâstre. Despre datorie. Aplicațiunea "principiilor de morală la 
«educațiune», 

„Imstrucţia civică: Principiile generale. Suveranitatea națională. 
« Marginele sale: libertatea individuală, proprietatea, domiciliul; egali- 
tatea tuturor înaintea legilor; libertatea de consciință și de cugetare, 
«Exercițiul suveranităței naţionale. Puterea legiuitâre, puterea execu- 
«tivă, puterea judecătorescă. Producţiunea bogățiilor. Agenţii pro- 
«ducțiunei. Materia, munca, capitalul, Diferite feluri de industrie.
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«Circulaţia și distribuirea bogățiilor. Schimbul, Moneda, Creditul. Des- 

«pre bancă. Consumarea avuțiilor. Consumaţiile productive. Cestiunea 

„luxului. Cheltuelele statului. Impositul. Necesitatea și legitimitatea 

«sa. Diversele forme ale impositului». | 

Acesta este programa. Acum întreb: care om, suflet curat, pâte să 

dică, că comisiunea în morală a coprins şi învățătura despre schimb, 

monelă şi credit, despre bancă și imposite 2! Eă *'mi închipuesc, că 

d-nul ministru n'a avut vreme să citescă programa comisiunei, ci a 

ascultat umai ceea ce “i-a spus vre-un ave se/os, care a voit st facă 

spirit (11!) pe socotela lucrărilor consiliului general! Negreșit că nu 

eram noi, cei din comisiune, atât de stupidi, în cât să amestecăm mo- 

rala filosofică cu instrucțiunea civică, două studii destul de bine deo- 

sebite. Fiind-că d-nul ministru a dis, că noi cei din consiliul general, 

suntem Gmeni nedumiriți, mărturisesc, că și acum nu me pot dumiri, 

cum se pâte ca un ministru al țărei, o personalitate așa de sus pusă 

ca d-nul Sturdza, să acuse consiliul general întrun chip așa de ne- 

drept şi de nemeritat şi s& recurgă la argumentări așa de șubrede. 

Mam mâhnit şi mat adânc, dice d-nul ministru, când am văzut 

că în programa școleiă normale: de institutori se astdă două morale, 

una religi6să la religie, și alta „nenumită“ la pedagogie. 

Se scie de tâtă lumea, că rhorala religiosă porneşce la formularea 

principiilor sale din crefuză, pe când „morala filosofică se întemeiază 

pe zafiune. Ce motiv de adâncă mâhnire pote avea d-nul ministru 

Sturdza, când consiliul general a pus pe lângă morala întemeiată pe 

credință, acea morală care este rezimată pe rațiune? Cum! nu este mai 

tare întărit în principiile morale viitorul institutor, când moralitatea 

faptelor sale se va sprijini și pe noțiunile moralei filosofice? Aș vrea 

să sciă, de unde a scos d-nul ministru, că morala filosofică este îm0- 

vală, prin urmare a o introduce în școli este a compromite vicța 

morală a tinerimei. Bunidră, teoria datorici, a jerfirei de sine, com- 

baterea egoismului murdar, care stăpânesce așa de grozav unele strate 

sociale, aceste și alte întrebări sunt imorale, sati se resolvă în destul 

cu crede și nu cerceta al moralei religiose?.... De sigur că nu! lată 

cu ce fel.de acusări 'și-a umpluit d-nul ministru discursul de închidere, 

discurs care vă rămânea ca un monument în analele învEțămîntului ro- 

mânesc. 

Sosesc acum la acusarea cea mai piramidală, ca respect al adevă- 

rului. Ex, să fi avut înaintea mea un turc, cu iataganul scos, care 

"mi-ar fi cerut a subscrie asemenea învinuire la adresa consiliului ge- 

neral, naș fi subscris'o, ași fi preferit s& "mi sbâre capul, de cât a 

face o asemenea faptă.
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Mam mâhnit și mai adânc, dice. d-nul ministru Sturdza, când 
am vădut că în programa şedlelor primare rurale catechismul 
a fost scos dintre obiectele clasei IV-a primară, frevăzule în 
Programa din 1877, comunicată consiliului general pentru a servi de 
basă a lucrărei sale şi acesta fără ca membrii clerului, cari fae 
parte din acest consilii, să lupte cu tărie (1117) fer a auz se 
călca art. 32 din lege, care prescrie că catehismul face parte din 
învățâmtntul obligator al scolelor primare. 

Ei m'am așteptat, ca d-nul ministru, imediat după închiderea ccn- 
siliului, să pregătescă pe una din pieţele Bucurescilor un 742 zza7e, 
pe care să ardă toți membrii consiliului general, dimpreună cu pz274- 
biz clerului, cari wait apărat cu tărie religiunea strămoşescă, contra 
ateilor, și acâsta să se facă pentru a se da o pildă strașnică gene- 
rațiunilor viitâre!.. Ce frumos tabloi sar fi înfățișat!... Membrii con- 
siliului general legați cot-la-cot, aduși între Faionete, în frunte cu P. 
S.$. Episcopul Înocentie- Buză&ă și cu P.S. S. Archiereul Calistrat 
Orlenu, aruncați pe foc, iar cenușa lor risipită la cele patru vânturi! 

Incă odată ce frumos tabloul! 
Cât de mâhnit mă simţ și că, că d-nul ministru na deschis /a- 

fortul tipărit al programei scolelor primare rurale, la clasa IV-a 
primară, pagina 13, rândul 20 unde ar fi citit că consiliul general 
a votat următorele: 

«Religiunea.. Ce este omul? Datgriele omului către Dumnedet. 
«Credinţa, speranța și caritatea. Datoriile omului către sine și către 
«cei-l-alţi &meni. Datoriile copiilor către părinți; ale fraților către fraţi; 
<ale copiilor către învățători și mai marii lor. Datoriile amicilor către 
<amici, ale avuţilor către săraci, Datoriile către cei morți, datoriile 
«stăpânilor către servitori și vice-versa. Datoriile 6menilor către ani- 
male. Datoriile către patrie și autorități». 

In fața acestei c;/aziună oficiale, căci. așa a votat consiliul general 
religiunea la clasa IV primară rurală, se mai pâte găsi un om pe 
acâstă lume, care să susțină, cum dice d-nul ministru în discursul săi, 
că eatechismul a fost; scos din obiectele clasei a IV-a primară ru- 
rală? Cum! a dice ca titiu religiunea cu coprinsul de mai sus este 
a scâte catechismul din șcâlă? Ce! catechismul nu face parte din 
religiune? Dar compare-se programa de mai sus, eu programa adi 
în vigore la ședlele primare urbane de păeţi și de fete, și oră 
cine va vedea, că programa consiliului general definișce mai lămurit 
și mai desvoltat noțiunile de catechism. M& cutremur a caracterisa 
procedarea d-lui ministru, când a formulat și acestă acusare. 

Nu naș fi gândit, dice d-nul ministru întrun moment de indig-
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năre în. discursul săi „că în consiliul general al însteucţiunei pu- 
blice s€& pot întâmpla asemenea amomaliă. 

Am dovedit punct cu punct, că sunt neîntemeiate tâte acusările 
d-lui ministru din rechizitorul săi la adresa consiliului general. Ano- 
malii prin urmare nu Saii- întâmplat și dacă anomalii sunt, acestea 
din nenorocire nu se găsesc, de cât în discursul oficial pronunţat 
la 25 Septembre trecut. 

De trei ani ţara asistă la un sfrașuie duel între d-nul ministru 
Sturdza și corpul didactic; de trei ani domnesce în învățămînt o agi- 
taţie extraordinară; de trei ani plouă asupra capului nostru acusațiuni 
de felul acelora pe cari le-am examinat. Întemeiat pe acre oficiale și 
șamai oficiale, am cercat a răspunde la o parte numai din acusările 
rostite la adresa consiliului general și a întregului corp didactic. 

Când d-nul ministru nu perde nici o ocasiune de 2 discredita pe aceia 
în capul cărora încrederea ţărei la pus, când d-nia sa voiesce cu ori 
ce preț a surpa credința părinților în prestigiul corpului didactic, 
cănd d-sa caută .s& sădescă în sufletul generațiunilor tinere disprețul 
pentru actualii membrii ai învățămîntului, am credut, că era de dazorza 
mea, ca membru în consiliul general, să nu las să șe surpe, să 
se dărâme pe acusări închipuite, pentru trebuința causei, o institu- 
ţiune școlară, care a adus și va aduce mari servicii învățămîntului. 
Cred că am reuşit a sdrobi, întemeiat pe acele ofiiczate, discursul- - 
rechişitoriii, care a impresionat așa de adânc lumea și care, după 
a mea părere, a compromis pe d-nul ministru pentru tot-d'a-una. 

Sciţi, dicea unde-va Mirabeau, pentru ce ecă puternici sunt mari 
în faţa nâstră și noi mici în fața lor?... Pentru că noi stăm în 
genuchi şi ei stai în piciore! Să ne ridicăm.., 

X. 

Anuiarea lucrărilor consiliului generali al 

| instrucţiunei, . 

Acum mă voiă ocupa cu cestiunea cea mai capitală dintre tâte: 
anularea pe de a întregul a lucrărilor consiliului general. Ces- 
tiunea e gravă, mai ales că se presintă în nisce condițiuni îngrozitâre,. 

«În cursul sestunei, dice d-nul ministru, în foc de a lăsa, ca Zote 

«ideile să se producă și că bimină Să Se Jacă asupra cestiuiilor, ce 

«erati în desbatere, Sa pus ca și anul fracut, multă trudă și silință, nu 

«dz a convinge pe alți, ci de a de impune o voință ce nu era a lor.» 
: - Di
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Acestă acusare e venită ca din senin! Aș dori s€ șciu cine sunt 
acei alții câzora 77 sa zmpus o voință ce nu era a lor> De sigur 
că d- nul ministru apăra aci niște automaţi închipuiți, căci numai 
automaţiă nai voința lor proprie ŞI numai lor 47 se pâte zmpune o 

vornță 1]... În ceia ce privesce acusarea cea-l-altă, că în cursul sesiunei 
ma predomnit libertatea în desbateri, acesta și-ar fi avut locul numai 
în casul, când d-nul ministru ar fi fost de față, după cum însuși d-sa 
a dis mai sus, că de aceia n'a venit să asiste la lucrările consiliului 
pentru a ridica orl-ce pretezt Sar fi putul pune înainte despre o pre- 
Hinsă presiune ministerială. Lipsind d-nul ministru, lipsind prin ur- 
mare singurul pretext de presiune ministerială, ce altă presiune ar 
mai fi putut exista! De. sigur nici una, Je aceia anul acesta, ca lzber- 
tate de disculiune, e cu desăvârșire Superior anului trecut. 

Am avut dar dreptate:a dice că și acestă acusare a venit ca din 
senin ! 

1 

» Acestă (presiune) a mers atât de departe, dice d-nul ministru, în 
»câţ pentru a putea influența mai fără sfială votul de două tretmă 
»asupra celor dout programe, membrii consiliului permanent, delegat 
de ministru, cari după ari. 206 al lege instructiuneă publice, XA drep- 
„tul a asista la deliberările consiliului general și a lua cuvân- 
„tul de câte ori vor judeca de trebuinţă, az fosz pofzf a eșz 
»din sala sedintelor în timpul deliberărilor secrete, caz? zrebuzază 
»să asigure vesultatul ce se urmărea cu atâta Strășnicie. Acesta este 
>ȘE Causa care Va Jăcut să uităţi că zzci o ședință a consilinhii nu 
> pote avea loc de cât în presinţa delegatiunucă din consiliul fermanest 
»şi că un vot dat în absența acesteia este un vot fără valdree. 

Câte-va lămuriri preliminare nu strică încă de la început. În sera 
„de Mercuri, 23 Septembre, era hotărît a se face votarea în total a 
programelor, conform cu art. 20 al. 3, pentru a se putea apoi sanc- 
ţiona de Rege. Maioritatea consiliului, prin vot a hotărît ca -s& sus- 
pende ședința oficială, pentru 13 oră, şi a se ține o sediuză intimă, 
în care, în mod prealabil, să se facă apel la membrii de a vota în 
număr mai mare pentru cele dout programe, ca ast-fel să se ajungă 
ia cele ouă Zreimă cerute de lege. Acesta este curatul adevăr! Nu 
cred că d-nul ministru, să pâtă aduce vre-un acz formal, vre-un vot 
oficial, al consiliului, pentru ca să potă susținea că zzemnbrii consiliu- 
ui permanent ai fost pofăti a eși în timpul deliberărilor oficiale. 
Că am dreptate în ceea ce afirm, martor este însuși d-nul ministru, care 
în cuvintele de mai sus dice că: perii consiliului permanent ai fost 
poftifi a eşi în timpul deliberărilor seevete! ?! Ce au a face delibe- 
rările secrete oz intime cu şedinţele oficiale?... In timpul ședzazzei 
intime ort secrete nu Saă luat note stenogvafice, discutam în mod
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familiar, era mai mult o lucrare personală, fără oficialitatea unei șe- 
dințe în regulă. Că d-nul Șezcarzi, membru în consiliul permanent, a 
plecat de la ședinza secretă, unde nu era necesară presința sa, în 
contra stăruinței mai multor membrii de a '] face să rămână în calitate 
de asistent numai, acesta este o cestiune secundară. Lucrul princi- 
pal este, că membrii consiliului permanent n'a fost poftiţi a eși 
de la deliberăriie oficiale şi dacă ai plecat,:că s'aii dus pe riscul și 
socotela lor proprie. 

Este cunoscută de tâtă lumea fapta regretabilă, din tâte punctele 
de vedere, săvîrșită de d-nul C. Dumitrescu, membru al consiliului per- 

manet, în timpul ședinței seerete. Părerea mea este că d-nul Du- 

mitrescu a fost zalis în erdre de vre-un gelos, căci altmintrelea nu 

se pâte esplica acea furie neobicinuită, cu care d-sa a tratat consi- 

liul general, mai repet odată, în timpul şedinţei secrete. Cu nimic 

iarăși nu se pote dovedi, că și d-nul Dumitrescu a fost poftit să 

plece, căci d-sa necăjit a venit și necăjit sa dus! Prin urmare nu 

este esact, ceea ce spune d-nul ministru, că consz/zl general, prin 

ure-un vot, a poftit pe membrii consiltului permanent să plece în fimt- 

pul ședinței oficiale. Asupra acestui punct și d-nul ministru a fost 

indus în erdre. 
D-nul ministru mai afirmă, că consz/zul general a uitat că nici o 

ședință a consiliului general nu se pote tine de cât în presenta dele- 

gafiunei din consiliul permanent Şi că un vot dat în absența a- 
cesteia este un vot fără valore. D-sa, spre a sprijini acâstă afu- 

mare, să rzimă pe art. 26 din legea instrucțiunei pe care îl citeză 
ast-fel: zpembrii consiliului permanent să dreptul a asista /a del 
berările consiliului general şi a: lua cuvintul de câte ori vor judeci 
de trebuință. Chiar admițând pentru un moment că redacțiunea art. 

26 citată de d-nul ministru ar fi aşa, ceea ce nu este, cum voii do- 

vedi mai jos, cum! în ce moda conchis d-sa, că na se pote fine 

nzcă o ședință a consiliului general Tără membrii consiliului perma- 
nent 2 Fă bine! nu există în tâtă legea o disposițiune de natură pro- 
hibitivă, ca aceea pe care 'și-o închipuesce d-nul minstru. Și era 

natural s& nu existe o asemenea disposițiune prohibitivă, când legea 

institue pe consiliul general ca un organ independinte, care, după 

art. 8 din lege, participă la administraţiunea centrală a înveță- 

mântului. 
'Mi pare răi că trebue să explic eii d-nului ministru adevăratul în- 

țeles al art. 26 din lege. După ait. 20, 21 și 29 -din lege, pzznzstrul 

înaîntiză consiliului general protectele de programă elaborate de con- 

siliud permanent, aduce la cunoscinla consiliului general espunerea 

generală de starea și trebuinfele înstruchunti, redactată de consiliul 

permanent, în fine comunică consiliului general 10te cestiunile vela- 

five la instrucțiune, discutate şi presătite de consiliul permanent, Prin 

urmare, membrii consiliului permanent, în ccnforinitate cu art. 26 

din lege asistă, să se observe bine-acâsta, la ședințele consiliului 

general spre a-și susține lucrările ce ai făcut și a da esplicațiunile 
necesarii. Atâta și nimic mai mult!
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E de regretat, că discursul de închidere nu reproduce în tocmai 
art. 26 din lege. 

lată-i: Pentru fie-care sesiune ministrul. instrucțiunei publice va de- 
lega trei membrii din consiliul permanent, caxă vor asista /a dehibe- 
vațiunile consiliului general și vor Îua cuvîntul de câte ori vor ju- 
deca de trebuință; €i nu vor lua parte la vot. Partea din urmă 
a acestui articol, care lipsesce din citaţiunea d-lui ministru, nu - 
înțeleg de ce, lămuresce și mai bine poszzznea membrilor consilin- 
duă permanent în consiliul general. Deci membrii consiliului perma- 
nent numai asistă la deliberări, iai cuvîntul spre a da explicaţiuni, 
ajută pe consiliul general cu luminele lor, Zar când esfe vorba de ve- 
sofuțiunale definitive, de voturi oficiale și legale, ei nu se pot ames- 
Zeca, căci singur consiliul general este suveran în voturile e 
dă și cară aă totă valdrea legală. 

În sâra de 23 Septembre, după plecarea bruscă și neprovocată de 
nimeni, a d-nului Dumitres-u, consiliul general a, procedat la votare, 
iar numai la votare, a programelor în total şi le-a votat cu două 
treimi din membrii presenți. Când dar consiliul general, conform 
art 26 din lege, a exercitat Zrepful săi suveran șa nedisculabil de a 
vota, căcă numai acâstă operaţiune materială sa făcut în lipsa. 
membrilor consiliului permanent, cum mai pote veni d-nul mi- 
nistru să anuleze nisce voturi valabile și legale... lată că acum am 
avut dreptate să dic, că anularea voturilor consiliului general se 
petvece în nisee condițiuni îngrozitore, că s'a omis, pote pentru 
trebuinţa causei, a se cita toemai acea parte a art. 26 care, 
după părerea mea, decide în mod hotăritor acest diferend trist 
în analele învățămîntului din România. 

Venim acum la cestiunea celor două treimi, cari se cer la votarea 
în total a programelor. Mai nainte de a vedea ce dize d-nul mi- 
nistru în acestă gravă afacere să studiăm preludiul cestiunei, adică 
măsurile de siguranţă ce sau luat. In ședința de la 19 Septembre, 
secretarul consiliului general a citit o adresă a ministrului, prin care 
face cunoscut că 74 pofe considera ca demistonaţi pe membrii cari 
aii lipsit, fără congediă și fără arătare de motive, mai mult de czaci 
ședinte, căcă aă fost numiţi pe trei ani si mai perdut calitatea de 
profesari.. Atât în ședința de la 19 Septembre, cât și în ședința de 
la 21 Septembre, am cerut cu stăruință aplicarea art. 17 din regu- 
lamentul consiliului general. D-nul Dumitrescu, membru în consiliul 
permanent, în numele d-lui ministru, a declarar că regulamentul 
consihuluă general nu obligă pe d-nul ministru, că membrii cari at 

„absentat nu pot fi nică înlocuiți, nici considerați ca demisionați, în 
conformitate cu art. 17 din regulament. Deja ni se șoptise, că, pro- 
gamele nu vor putea avea cele două treimi, de aci preocuparea tu- 
turor de a lămuri bine și neted responsabilităţile. Noi unii, doriam, ca 
țera să scie bine și de la început, cine e de vină în acestă gravă cestiune, 
cine umblă cu alte gânduri și cugetări străine de motivele, cari 
ai presidat la înființarea consiliului general. Atitudinea d-nului ministru 
în cestiunea aplicărei art. 17 din regulament, refusul d-sale de a se
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conforma regulamentului, măria îngrijirea tuturor, căci era vorba de 
a încărca numerul membrilor reali ai consiliului cu opt; membrii ab- 
senţi și prin urmare se micșorau șansele votărei cu două treimi. 

Lucru de tot curios! D-nul ministru care cu câte-va dile mai înainte 
nu voia s€ scie de regulamentu! consiliului general, în discursul de 
închidere se servesce de dânsul spre a discuta nelegalitatea votului 
de două treimi. De aceia repet şi acum, ceia ce am mai dis, că d-sa 
nu voesce să ţină o cale drâptă în lupta ce a întreprins contra con- 
siliului general, în cât e imposibil a "| urma, ori câtă bună-voinţă ar 
avea cine-va, 

lată ce dice d-sa în acestă privință în discursul de închidere: că 
paragraful 3 al ari. 20 al legel dice anume: că programele școlare 
/rebue să fie aprobate de dou treimi ale consiliului general, și că 
însuși regulamentul d-v interior, esplică cară anume două treimi 
să cer, când dice în art. 79 că: osebit de casul prevădut prin 
legea instrucţiunei la art 20, $, 3, mma/orzzazea este constată prin 
:/, a voturilor MEMBRILOR DE FAPT plus unul. 

După părerea d-lui ministru cele două treimi cerute de lege art. 
20, $ 3, trebue să se socotescă prin analogie cu articolul 19 din 
regulamentul interior al consiliului general, după care sar avea în ve- 
dere numărul de fapt al membrilor, iar nu numărul de faţă al mem- 
brilor. Negreșit că e o mare deosebire între 7pembrii de fapt şi între 
membrii de fată, ma ales când e vorba de socotirea voturilor. Asu- 
pra acestui punct sunt perfect de acord cu d-nul ministru și pentru 
moment, m& pun în situaţiunea, în care sa aședat d-sa, când a sus- 
ținut anularea voturilor consiliului general. Mai multă lealitate nici 
nu mi se pote cere! 

Rămâne acum să vedem, eum trebue să se socotâseă cele două 
treimi, după membrii de fapt, oră presenți. D-nul ministru 'mi-a 
ușurat calea, căci d-sa a citat art. 19 din regulamentul interior al 
consiliului general, la care sa referit spre a lămuri, ceea ce înțelege 
prin două treimi. Am înaintea mea /onstorul oficial, No. 140, din 
27 Septembrie, 1887, pag. 3,372, col6na a 3-a, rândul 51, și mai aim 
și ediţia oficială a regulamentului interior al consiliului general, pu- 
blicată în Azzurul oficial al ministerului instrucțiunei, în 1883, pag. 
243 rândul 23.. : 

Ia să punem, de-a minune, față în faţă cele două ediţiuni ale art. 
19 din regulament, ca să ne contingem, dacă s& potrivesc, să fa- 
cemn cu alte cuvinte o comparare de text: 

Ediţia d-lui Sturdza, Ediţia, oficială 
Art. 79. «Osebit de casul preve- 

«ut prin legea înstructiuncă la art. 
«20, Ş 3, matoritatea este constituită 

«prin 1], a voturilor membrilor. de «stifuită pran jumetatea voturilor 
«fapt, plus aul» «membrilor de față, pes 2244.» 

Extras din discursul de închidere a , Ă 
consiliului general de instrucțiune, la 2 şi Anuarul oficial al ministerului instruc= 
Septembre 1887. tiunei publice, 1883. 

Art. 79. «Osebit de casul pre- 
«vedul prin legea nustruchunei la 
«ari. 20, Ş 3, matoritatea este con- 
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In fața acestor dou€ ediții ale aceluiași articol din regulamentul in- 
terior al consiliului general de instrucțiune am r&mas surprins!... De 
aceea am împins cercetarea textului mai departe. Pe pagina 451, 
rândul 54, colâna 2, a deshaterilor corsz/z0dni general de la 1876— 
7987, am găsit art. 19 cu membrii de faţă ca în Anzar. Nu mam 
mulțumit însă numai cu atâta, căci mi-am închipuit, că d-nul iminis- 
tru, în redacțiunea sa din discurs, pote să fi avut la disposițiune vre 
un original mai vechiit, în care să se afle art. 19 cu membrii de fapt. 

Am deschis Po/erinul Justrucțiunel Zublice, publicat în 1865 de 
către d-nul V. A. Urechiă, atunci director al ininisterului, la pag. 210, 
colSna 2, rândul 9, unde iată ce citesc: 

Art. 22. „Osebut de casul prevădut Prin legea rustrucţiunei la 
ari. 20, Ş 3, majoritatea este constituită Brin fumetatea voturilor 
membrilor de faţă, 2/5 zu. 

Acest art. este redactat așa de proud consiliă general, care sa 
adunat la 1865, după aplicarea legei de la 1864 și datuncă și până 
adi să vede că a r&mas neschimbat. i 

Prin urmare, redacţiunea art. 19 dată de autorul discursului la în- 
chiderea sesiunei consiliului general nu este nici corectă, nică exactă. 
Pe tărimul pe care sa aședat d-nul ministru Sturdza redacțiunea 
art. 19, cum o dă d-sa, îi folosesce, căci pâte să anuleze voturile 
consiliului, când numără după 7emării de fapt, dar acum, cârid am dovedit, că cele doză Zreimi se numără după membrii de față, sper că d-sa va recunsce erdrea în care se află și va anula la rândul s&ă cele ce a dis la adresa consiliului general. Ă 

Că cele două treimi ale consiliului general, ce se cer la votarea 
în total a programelor, se socotesc namal după membrii de față o 
dovedesc cu următorul fapt: în ședința a XII-a a consiliului general, 
de la 29 Septembre 1865, s'a votat în total programa școlelor se- 
cundare de fete. Cele două treimi s'aă socotit după membrii de faţă. 
In Baulefinal Înstructiune, pagina 417 colâna I, rândul 6 iată ce cetim: 

„D. Președinte pune da vot prin apel nominal Primirea saăi ves- 
„Phiigerea frogramelor școlelor secundnre de fete. 

„Resuitatul votului este cel următor : 
»Votanţă 24. 
„Majoritatea cerută de art. 20, aliniatul 3, 16. 
p Ai votat pentru 23. 
»Au votat contra 9. 
»D. Președinte proclamă că consiliul general va Primiut programele“. 
Așa dar programele votate de consiliul general în anul acesta, atât după teoria d-lui ministru, cu art. 19, cât și după procedura urmată în 1865, de către autorii art. 19, sunt valabile. La votul progra- 

mei școlei normale de institutori avem resultatul următor: Pozanţi 29 membrii, două treimi din membrii de faţă, 20 voturi, pentau 21, contra 6 și 8 abţineri. La programa șc6lelor rurale avem: zo- Zanți 29 membrii, donă treimi din membrii de față 20 voturi, pentru 25, contra 2 și 2 abţineri. |
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Conchid. Am dovedit că şedinţa de la 23 Septembre a fost legală, 

căci conform art. 26 din lege consiliul general numai a votat; mai” 

dovediă că cele done 7rezmi se socotesc dintre membrii de faţă, nu 

"după cum a dis d-nul ministru citând art 10 din regulament, prin ur- 

mare anularea voturilor legale ale consiliului, declarată în mod 

oficial de d-nul ministru în discursul săii, este cel mult provenită din 

causa puterei celui mai tare. Când ar fi pe bună dreptate voturile 

consiliului general trebuiaii supuse la sancțiunea regală și aplicate, 

iar nu anulate întrun chip așa, în cât ori-ce bun român se îngrozește, 

când vede tote operaţiunile întrebuințate pentru a se ajunge la 

nimicirea lucrărilor consiliului general. 

Interese supreme de ordine morală, cer ca d-nul ministru pronunțând 

un solemn peceavi să revină, pentru ca s€ nu se inţerpreteze într'alt- 

fel anularea lucrărilor consiliului general. 

XI, 

Consiiţiunile de viţă ale consiliului general de 

instrucţiune sub d-nul ministru Sturdza. 

In prima parte a acestor studii, după. ce am constatat că sul ce 

întrebuinţeză d-nul ministru Sturdza nu se potrivesce cu foszfimtea ce 

ocupă, după ce am mai constatat că d-sa numai la cincă dile de la 

venirea la minister a și condamnat corpul didactic, după ce ne-am 

încredințat că d-sa a întreprins singur-singurel marea reformă a în- 

vățămiîntului, după ce în fine din scrisele și vorbele d-sale am făcut 

cunoscința programei de luptă, adică înemeerea sentimentului de de- 

galitate în școlele române, am analisat pufiutel mai de aprâpe acea falnică 

și mărcţă programă. Cu Monitorul oficial de o parte, cu Legea rustrucțiunei 

de alta, am întreprins penibila constatare a și mai penibilei înaintări 

a sentimentului de legalitate în șcâlele nâstre, sentiment care, a spus'o 

d-nul Sturdza, a dispărur de la Divanurile Ad-hoc! Din mormanul de 

circulare, decisiuni ministeriale, de disposițiuni noui, de regulamente, 

de reveniri peste reveniri, am r&mas cu spăimîntătârea dovadă că, 

nici nai mult, nică mat putin Sai suspendat oră sai înlăturat din 

Jege patru-deci și treă articole în mod direct, afară de altele multe, 

cari indirect ai suferi? ore-care dislocare ! Afară de acesta, cu actele 

îusuși ale d-lui ministru Sturdza, am constatat o lipsă completă de 

sistem în măsurile luate. 

In partea a doua a acestor studii am luat una câte una tote acu- 

sările aduse de d-nul ministru consiliului general, le-am discutat față 

cu decisiunile consiliului din acestă sesiune, și cred că am dovedit 

pentru ori-ce om nepărtinitor că, din tote aceste acusări, Da rămas 

în picidre de cât iscălitura d-lui ministru Sturdza. 

Ca să mă scutesc de imputarea, că vin în aceste studii cu vorbe, 

am făcut us, ba pâte chiar adus, de acte oficiale, a cărora autenti-
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citate nu pote fi pusă la îndoială, Și chiar dintre aceste acte am ales 
pe acela cari descoperă mai bine momentul psichologic!!... Și dă! 
ce momente psichologice am constatat în cursul acestor studii! Am 
vedut pe d-nul ministru al instrucțiunei recurgend la nișce acusări de 
natură a îi ştirbi demnitatea, prestigiul și autoritatea sa personală, "l-am 
urmărit, cu actele oficiale la îr.demânăca să-l văd, cum trebue să fie un 
ministru al sciinței și al adevărului, om drept; per ezcelentiam, am vEdut 
în sfârșit pe d-nul ministru că, după ce ne-a insultat credendu-ne capa- 
bili de unele fapte, pe cari am dovedit, că nu le-am făcut, din înăl- 
timea posițiunei d-sale și cu mila ce are de cei rătăciți, a îndreptat 
rugăciuni ferbinți către a 7oz Puternicul Dumnedeii, ca se insufle 
consiltutui general un gând mai bun, când se va mal întruut, pentru 
ca sc fie milă de poporul românesc șz de viitorul lui !.. Citind cine- 
va acestă cuviosă (!!) rugăciune către a Tot-Puternicul ar crede, că 
sufletele cele mai negre și mai păcătâse sati adunat în consiliul ge- 
neral, că fără o tămăduire sufletescă a membrilor corpului didactic 
se primejduesce și poporul și viitorul lui! Ce patriotică preocupare a d-lui ministru Sturdza de sorta nemului românesc! Cât de ticăloși 
sunt membrii consiliului general, fiind că nu sunt insuflați de un gând mai bun și n'aă milă de bietul popor! Ce stranie întârcere a rolurilor!!... 

| 
Două fapte, fârte isbitâre pentru omul atentiv, r&mân dasupra tu- 

turor învinuirilor aduse consiliului generel. 
D-nul ministru, sub un motiv saă altul, pentru a nu face presiune 

ministerială, a lipsit de la lucrările consiliului general din acest an, prin urmare ei și alții n'am avut norocirea să] audim în cestiunile 
technice și pedagogice. Așa bunicră, dacă d-sa neţinea za discurs 
de deschidere în care ne-ar fi comunicat cestiunile de desbătut, dacă, 
ceea ce era și mai de dorit, ne expunea pe larg și fără ocol tâte 
gândurile d-sale, dacă cu logica sa strinsă Și sigură, ne-ar fi făcut 
s€ pătrundem în miedul cestiunilor, daca ne-ar fi îndrumat pe calea 
cea bună, de sigur, că la 25 Septembre, nar fi avut acea durere 
nespusă de a vedea, că sai perdut 25 dile în zadar. Numai în acest 
cas d-sa ar fi avut dreptul la 25 Septembre să ne critice, să ne facă 
Gre-cari observaţiuni, ba chiar să fie mai aspru. Dar acum!... Fără s& 
Și fi facut pe deplin datoria de a fi pentru noi busola opiniunilor, 
fără s& ne fi presentat lucrări definitive, nu schițe, studii seridse, nu întrebări laconice, cu dou răspunsuri, d-sa din chiar senin se ridică 
și formuleză acele acusări, pe cari nu le-ar fi rostit, dacă, asistând 
Ja desbateri, ar fi cunoscut cum s'a petrecut lucrurile. 

Intr'o cestiune mică în aparință, dar mare în materie de învEță- 
mint, cum sunt Programele anahtice, noi unii, vam sciut mai dh'is- dinte vederile d-nului ministru. Aș fi avut fericirea într'o cestiune, așa de însemnată la confecționarea programelor, ca programele analitice, 
s& me găsesc în perfect acord cu d-nul ministru. Ast-fel ei, ajutat de d-nul ministru, aș fi combătut cu tărie pe d-nul C. PDarmaztresca, 
membru în consiliul permanent, delegatul d-lui ministru, şi nici mai încape vorbă 'l-aș fi învins, căcă m'aș fi găsit în bună companie.



Mulţi membri vedând ardârea cu care d-nul Dumitrescu, un bărbat 
serios, profesor distins, combătea programele analitice, ai credut, ne- 
sciind ce vrea d-nul ministru, că în adevăr unele materii din pro- 
gramă nu se pot prea mult desvolta. La închiderea consiliului d-nul 
Thinistru se năpustesce pe consiliul general cu acusarea, între altele, 
că n'a desvoltat programele înaintate și că nu le-a făcut analitice. 
Compare cine-va sehiţele presintate de d-nul ministru cu luerările 
săvîrșite de consilii şi de la prima vedere se va convinge că aceste 
lucrări în genera! sunt superior. 

Fiind-că sa vorbit de nisce pretinse azoma/zi, intreb: ce anomalie 
mai mare pâte fi de cât acesta, că d-nul ministru dice la ummă (N! 
ceea ce era dator să spună de la început !!... Dar așa se vede că 
este obiceiul pămîntului... ! 

“Trec la al doilea fapt. În curgerea acestei sesiuni a venit în des- 
baterea consiliului general cestiunea art. 17 din regulament, referitâre 
la membrii cari ai făcut mai mult de cinci lipsiri nemotivate de la 
şedinţe. În două ședințe, la 19 și 21 Septembre, am cerut cu mare 
insistență aplicarea acelui articol și am demonstrat că neaplicându- 
se art. 17 al regulamentului treptat se va ajunge /4 desfiinfarea de 
fapt a conszhiului general. Aşa presupunem, că întrun an nu vin la 
şedinţe mai mult de o treime dintre membrii, că d-nul ministru nui 
înlocuesee, cum prevede articolul 17 din regulament, că se proce- 
deză la votarea în total a lucrărilor, pentru care se cer două treimi. 
Neputendu-se avea acele dou€ treimi cerute să zăcărnicesc lucrările, 
prin urmare de geaba sa mai convocat consiliul general, de geaba 
se mai lucreză, când scim mai dinainte, că tote hotărtrile legale sunt 
împedicate din lipsa de bună voință a ministrului către rnarile interese 
ale șcâlei. Consiliul general era cât p'aci se considere ca demiszonaţi, 
pe membrii cu mai mult de 5 absențe, când întâlnirăm în cale argu- 

mentarea judițidsă a d-lui C. Demztrescu. că_d-nul ministru sa se 
consideră obhgat a respecta regulamentul, că d-sa nu va considera 
demistonată pe membrii, cari aii lipsit nemotivat mai mult de cinci 
ori. Aș întreba: în ce colț de pămînt sa mai v&dut, că la socorzrez 
voritrilor unei adunări deliberative să voteze aceia cari ati stat acasă, 
cari nici sai interesat de lucrări, cari în fapt erai demisionați, dar 
cu al căror număr se putea împedica lucrările definitive?... 

Ce se întâmplă însă? In discursul de închidere, d-nul ministru, care 
prin delegatul săi declarase că nu recunâsce regulamentul consiliului 
general, se întemeiază tocmai pe regulament la anularea votu- 
rilor. Când sa cerut afzcarea art. 17 din regulament, privitâre la 
sancţiunea, lucrărilor consiliului general, d-nul ministru, prin delega- 
tul săti, d-nul C. Dumitrescu, a răspuns că nu zecundsce autoritatea 
legală a regulame. tului; mai la urmă însă, când era vorba de anu- 
larea voturilor legale ale consiliului general, d-nul ministru 'și spriji- 
nesce argumentarea sa pe temeiul art. 19 din regulament, privitor la 
socotirea celor două treimi. E revoltător a vedea cine-va atâta incon- 
secinţă din partea autorităței centrale. 

Aș putea aduce și alte fapte de acestea, cari, după mine, sunt
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sdrobitâre, când e vorba .de a judeca acele bune intențiuni, de cari 

se face atâta paradă. E cu putință ca un ministru să se servâscă de 

asemenea procedări în purtarea sa față cu o instituțiune legală?!. Și 

atunci rugăciunea de mai sus către a Tot-Puternicul, unde e vorba 

de gânduri mai bune de milă către poporul românesc și către viito- 

rul lui, pentru cine sar putea rosti mai cu dreptate)... "Mi întorc ca- 

pul de la asemenea fapte, cari pun, mai repet, întro lumină tristă 

condiţiunile de viâţă ale consiliului general. 

D-nul ministru Sturdza vădend că nu pote suprima consiliul general, 

după cum a cercat în 1885, acum se silesce din tâte puterile prin alte 

procedări, ca cele desvelite mai sus, a desfiinţa de fapt acestă tnstitu- 

țiune şcolară, anulând lucrările săvirșite, întemeiat de puterea celui 

mai tare. 
Când ar fi fost mai multă bună-voinţă către consiliul general, când 

autoritatea centrală ar fi dat acestui consilii un ajutor sincer, când 

ori-ce gândire ascunsă nu -sar fi păstrat în fundul tuturor procedă- 

şilor urmate de minister, nu mai încape îndoială, că consiliul general 

ar fi lucrat și mai liber și pote mai cu temeiii pentru binele învă- 

țămîntului. Autoritatea centrală însă Pa convocat numai spre a în- 

deplini o formalitate, căci, când a fost vorba seri6să de a se face 

ceva pentru poporul românesc, s'a recurs la o mulţime de operaţiuni, 

cari de cari mai ingeni6se, numai și numai să nu se facă nimici... 

Ş'apoi... la urmă autoritatea centrală cât de giozavă sa arătat! 

Și dacă consiliul general nu mai pâte funcționa în asemenea con- 

dițiuni, ce ne putem închipui de mersul general al învățământului! 

Actualul d-n ministru singur "şi-a creat o situaţie excepţională fată 

cu șcâla, situație din care numai a Tot-Puternicul scie cum vom eși! 

Mai nainte de a termina sE citez un fapt destul de caracteristic, 

petrecut în ţera, pe care ne-am obișnuit a o numi sora n0s7ră ai 

mare, am numit Francia, cu a cărei cultură ne-am ajutat la renasce- 

rea nâstră politică îu acest secol și de a cărei organisare a învăță- 

mântului trebue în Gre-care măsură să ţinem socotâlă. Amintesc acest 

fapt spre a se vedea cât de sus se pun acolo cestiunile de organi- 
sarea învățămîntului, de către ministrii instrucțiunei. 

Prin legea de la 27 Februarie 1880 sa modificat organisarea cor- 

siliului Superior al înstructiunciă, care este ceva asemenea cu consiliul 

nostru general. In camera Franciei se discutase instituirea pe lângă Mini- 

stru a uncă sec/ină permanente, numită de către ministru din sînul 

consiliului superior, ceva iarăşi cam ca consiliul nostru permanent. 

Mai ales în comisiunea camerei, mulţi erai contra înființărei secțiunei 

permanente, unii din scrupele de independință ale consiliului superior, 

alţii pe motiv, că s'ar jicni autoritatea și răspunderea ministrului. D-nul 

Sules Ferry, ministrul instrucțiuni, intervenind în desbateri, dise: cer 

cu Stărnință că se aședați pe lângă ministru aceşti ajulori €owmpe- 
tinţi şi independinţi având ca/itatea de a da ministrului părerile lor, 
pentru ca să "și asume vespuuderea și înaintea Îni și în fata corpului 
didactic. Sectiunea permanentă este cheia boitei acestui proeci de lege; 
fără care mavile lucrări ale învățământului public vor fi neefieace, Dacă



nu va fi 0 secţiune permanentă, compusă din 6meni luminaţi 
Şi independinţă, atunci biuronrile ministerului vor guverna în- 
vățămiutul. Camera liniștită de către demnul ministru votă înființarea 
secțiunei permanente. 

La noi, când d-nul ministru a întâlnit câți-va Gmeni independinți 
în consiliul general, în loc s&-i cheme la sine, s& lucreze cu denșii, 
i-a gonit, “i-a insultat, le-a anulat lucrăriie, și printrun Ziscars oficial 
a căutat să batjocorescă o instituțiune, care în alte părți e stimulată 
la lucrări folositâre instrucțiunei. Făcând cestiune personală și de amor 
propriti din tote reformele ce avea de gând a introduce în școlă, d-nul 
Sturdza s'a despărțit de corpul didact român și guverneză cu fapcfi- 
onării ministerului, și cu câți-va aici subalterni, cari, formând un fel 
de cozsz/iii anouzur și nerespuudetor, lau sfătuit și | sfătuesc să ia 
ori-ce fel de măsuri, fie chiar contra intereselor vitale ale instrucțiunei.. 

Spăimântat de acest mod de a lucra al d-nului ministru, d-nul de- 
putat C. Durztrescu, în şedinţa Adunărei deputaţilor de la 27 Martie 
1886, la apostrofat cu următâtele cuvinte: 

Și cum credeţi că prin um inspector la spate şi prin 0 lege 
draconică veţi face pe profesori adevărații apostoli ai învăţă- 
mintului pubiie ?.. Lă 

Ac6sta este o erdre gravă, 
Așa văd ei situaţiunea |... Rămâne acum ca ţera. și opiniunea pu- 

blică -s& judece de care parte e adevărul și dreptatea. 
În cumpăna, în care se măsră interesele supreme ale generațiu- 

nilor _viitâre, pun și ei acestă modestă cercetare din istoria nâstră 

contimporană. 

     Saucesti 

   


