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PATRIA 
— 

Trăim. în timpuri critice. Frământările patrio- 
tice nu-şi mai găsesc linişte. De jur împrejurul 
României, naţiuni, unele formidabile, altele mă- 
runte, se sguduesc în întregul lor organism so- 
cial, fie pentru a-şi rândui şi consolida țara, fie 
pentru a-şi mântui integritatea, pe care vecini 

“* lacomi năzuesc să o ştirbească. 
Ce îi mână pe aceştia să se scoale într'o o por- 

nire unanimă, să uite resentimentele de clasă şi 
năzuințele individuale, să simtă şi să gândea- 
scă cu o singură inimă şi cu un cuget unic? Este 
Siimţimântul patriei, este gândul că pământul 
străvechiu moştenit din părinţi în părinţi şi plă- 
tit cu sângele atâtor generaţiuni, se află în pri- 
mejdia; este durerea de a vedea că mormintele 
străbunilor — atâtea semne de vrednicie — a- 
meninţă să fie cotropite de vrăjmaşi nepioşi ; 
este teama de a pierde brazda de pământ, care 
le dă pâinea de toate zilele. 
«Aşa se traduce în suiletul omenesc acest CU-
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vânt — patria — al cărui înţeles devine tot. mai 

adânc şi tot mai lărgit, cu cât pătrundem în tim- 

purile moderne şi cu cât individul se înalţă mai 

sus prin cultură. 

Anticul avea o idee restrânsă despre patrie, 

aproape cam aceeaş care abia se lămureşte în cu- 

gctul ţăranului nostru: brazda de ţărână în care 

află şi sprijin moral — altarul religiei părin- 

teşti, — şi sprijin material — nutrimentul zilnic. 

«Terra Patria» era «ager romanus», ogorul; 

încolo se întindea necunoscutul, despre care nu 

voia sau nu putea şti nimic. A 

In veacul de mijloc, atunci când s'au efectuat 

atâtea strămutări de popoare, idea de patrie se 

identifică cu idea de organizare politică în Stat. 

In epoca modernă, concepţia de patrie capătă 

un colorit naţional. Dificultăţile luptei pentru 

existență fac ca pentru a se înfiripa o patrie să 

fie nevoie de mulţi factori cari să intre în con- 

curenţă, de condițiuni multiple de care să atârne 

clădirea ei.. 

În primul rând, idea aceasta trebue legată de 

ceva concret; e nevoe de un teritoriu comun, a 

cărui configuraţie geografică să facă posibilă a- 

părarea, în cazul unui atac duşman. Se impun 

deci fruntarii naturale. 

Tara noastră s'a îngustat cu vremea dela marea 

Românie la crâmpeiul de teritoriu ce locuim azi.. 

Țările transcarpatine despărțite de trupul comun 

prin lanţul vitreg al Carpaţilor, au pus o stavilă 

naturală pentru Moldova şi Valahia, împotriva
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oricărui atac dinspre nord şi vest. De aceea şi 

cele mai multe rele ni le-a adus tot Răsăritul, fie 

prin nenumăratele invaziuni barbare, îie prin CO- 

tropirea Basarabiei. Granița răsăriteană — altă- 

dată Nistrul, azi Prutul — a constituit totdeauna | 
o piedică neînsemnată în drumul unui cuceritor. 

Să ue imaginăm lanţul Carpaţilor strămutat 

de mâna unei soarte mai puţin nefaste, în albia 

actuală a Nistrului ori Prutului — «râurile bles- 

temate», cum le-a numit pe bună dreptate po- 

porul — şi să cântărim urmările bineiăcătoare 

ce ar îi decurs: câmpiile mănoase ale ţării, la 

adăpost de năvala Crivăţului îngheţat, ar fi fost 

necurmat verzi; inimile Românilor n'ar mai îi a- 

vut să fie muncite în tot momentul de teama unei 

invazii muscăleşti; platoul Transilvaniei cu în- 

tregul neam românesc pe care îl poartă, sar 

fi întins mare peste Basarabia actuală; dru- 

mul civilizaţiei apusene s'ar fi deschis larg că- 

tre ţările noastre, ne-am îi adăpat deci dela stră- 

lucita cultură latină, nu dela sarbăda şi întune- 

cata civilizaţie slavonă. 

In Sudul. României, Dunărea, îluviul care 
“atinge uncori lăţimea de 2 km. şi jum.) este o 
îruntarie naturală vizibilă, dar fără rezistenţa 

neînfrântă a muntelui. Peninsula Balcanică ştie 

toată cât de lesne a putut îi învins acest îluviu de 

hordele barbare dela răsărit şi miazănoapte, 

1) La „Malu-roşu”, lângă Giurgiu.
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care-au trecut-o prin foc şi sabie în nenumărate 

rânduri. 
- Nevoia de a avea graniţe naturale vine să ex- 

plice -expansiunea noastră dincolo de Dunăre, 

la țărmul mării, pentru noi totdeauna ferecată. 

“ Insemnătatea factorului teritorial şi strategic 

pentru afirmarea unei patrii se evidenţiază per- 
fect în configuraţia Muntenegrului: o mână de 

oameni, cari ascunşi dincolo de creasta unui inel 

de munți, îşi spun cuvântul de multe ori răstit şi 

fac aşa încât să se ţină socoteală de el. 

Să nu credem totuş că singure graniţele na- 

turale pot îi în stare ca să zămislească o patrie. 

Temelia pe care s'au ridicat neamurile la înce- 

putul lor a fost comunitatea de rassă, un ciment 

ce a putut strânge şi menţine laolaltă înseși hor- 

dele barbare, în drumul lor din stepele Asiei 

până la marea Baltică şi Atlantic. 
- În vechime, când între popoare domnia un ex- 

cluzivism derivat din concepţia religioasă, ca- 
racterul rasselor s'a păstrat distinct, împereche- 

rele nu erau cu putință, aşa încât factorul etnic 

era covârşitor pentru consolidarea unei patrii. 

Cu vremea peste lumea latină s'a suprapus o 

lume germanică, sângele s'a amalgamat, ele- 

mentul rassei şi-a pierdut din importanţă. Azi 

vedem organisme politice în care rasse felurite. 

duc căsnicie în comun, nutresc aceleaşi senti- 

mente îrumoase pentru țară şi sunt capabile de 
tot atâte dezinteresate jertie. | 

Bunăoară, Elveţia compusă din Italieni, Fran-
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cozi şi Germani; Belgia din Waloni şi Flamanzi. 

Un al treilea element ce se deosebeşte la te- 

melia patriei, este de sigur limba. Când treci 

graniţa pe la Predeal sau Vârciorova, semnul . 

care îți aminteşte că ai ieşit din patrie, de bună 

seamă că nu va fi nici muntele din apropiere, a 

cărui înfăţişare este tot atât de măreaţă şi pe 

partea românească pe cât 'este pe cea ungară; 

nu vor îi nici trăsăturile obrazului maghiar, 

trăsături comun omeneşti pentru tine care nu 

eşti etnograi; dar vor îi primele vorbe ungu- 

reşti borborosite pe ton răstit, care ajungându-ți 

la ureche îţi vor spune lămurit că nu mai eşti în 

„patrie“. - 

Cuvintele trezesc idei şi sentimente identice 

în cei cari vorbesc aceeaș limbă. Graiul neamu- 

lui poartă de multe ori în elementele lui istoria 

vieţei poporului în fazele ei cele mai intense. 

Când zici „agonisesc“ şi când ştii că acest cu- 

„vânt de origină elenică „agonizo“ înseamnă „mă 

lupt“, apoi înţelegi că pentru Român agonisirea 

vicței de toate zilele a însemnat o luptă necur- 

mată, veacuri dearândul, luptă care şi-a lăsat 

semnul lămurit în cuvântul de mai sus. 

Iusemnătatea limbii patriei a îost pricepută 

adânc de unele popoare învecinate. Ungurii 

luptă din răsputeri ca să facă pe Românii sub- 
jugaţi să uite a-şi vorbi limba naţională; Ruşii 

au strămutat pe Românii basarabeni tocmai la 

Cherson, iar când îl întrebi pe unul de aceştia 

“dacă e moldovean, el îţi răspunde: „am fost, dar
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de când ni-am uitat limba, nu mai suntem“ ; 

Germania a colonizat teritoriile sale poloneze 

cu nemți puri , etc. De ce? Fiindcă cu toţii au 

înţeles că graiul românesc ori polonez, rostit ne- 

încetat, va aminti fiecăruia că este încă român 

ori polon, va menţine totdeauna treze aspira- 

țiunile acestora strângând indisolubil rândurile. 

Dimpotrivă, graiul maghiar sau german prii- 

zând rădăcini în mijlocul naţiunii supuse, va de- 

curge de aci o integrare a populaţiei desnaţiona- 

lizate la massa comună, în care se va contopi 

fără a lăsa urme. | 
Conştiinţa naţională la popoarele care secole 

dearândul au fost supuse Turcilor, sta menţinut 

vie totdeauna datorită împrejurării că legea ma- 

homedană fiind excluzivistă îaţă de creştini, 

neîngăduind deci asimilarea, a avut ca urmare 

că Turcii cuceritori mau impus niciodată limba 

lor populațiilor învinse. Exemplele în direcţia de 

mai sus se pot înmulţi. Cu toate acestea sunt şi 

cazuri contrare. Iarăşi Elveția vine să ne-o do- 

vedească: cele trei naţionalităţi distincte vor- 

desc trei idiome diferite, ceeace nu le împiedică 

întru-nimic de a îi solidare când interesele pa- 

triei sunt în joc. Curajul civic în Elveţia n'a lip-. 

sit niciodată. 

Trebue să căutăm deci alte elemente de con- 

solidare a unei patrii, între care vom distinge: 

şi religiunea. Ideia naţională deseori a îost ci-- 

mentată de ideia religioasă. 

Imperiul mahomedan alcătuit din populaţii e-
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terogene, a ajuns la realizarea unei solidarităţi 

strânse între toate acestea, solidaritate care a 

dat cândva momente de înaltă manifestare, da- 

torită numai acelei trăsuri comune — religia 

islamului — cu încrederea oarbă în virtutea 

semilunei. 
Astăzi însă, când religiunile încetând de a mai 

îi naționale, se mărginesc la simple credinţe par- 

ticulare fiecărui individ, când statul s'a separat 

de biserică, când întâlneşti pe acelaş teritoriu 

catolici cu reformaţi, ortodocşi cu mahomedani, 

împăcându-se destul de bine, înţelegi că au tre- 

cut vremile când Crucea pornia popoare întregi 

la lupta sfântă împotriva hordelor, mânate şi ele 

de credință oarbă în Semilună. 

Comunitatea de datine şi de trecut istoric con- 

stitue încă una din temeliile patriei. Izbânzile 

unui Ştefan şi Mihaiu sunt povestite cu aceeaş. 

mândrie de neam în cronicarul moldav ca şi în 

cel valah, căci inimile româneşti, pe vremea lor 

ca şi astăzi au bătut pentru aceeaş glorie na- 

țională, s'au înălţat către acelaş ideal — apăra- 

rea patriei, — s'au strâns în suferinţă din pricina 
aceleiaşi dureri. Regenerarea României nu s'a 

cîectuat decât atunci când am căpătat convin- 

gerea lămurită asupra trecutului nostru comun, 

atunci când am legat din nou firul rupt de vea= 

curi al tradiţiei latine. 
Aici însă intră în joc un nou element: perso- 

nalitățile mari ale istoriei patriei. S'au văzut une- 

ori reunite la acelaș popor toate elementele mai
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:sus amintite, dar o patrie durabilă nu s'a putut 

închega decât atunci când a apărut una din a- 

ceste personalităţi care să fie în stare să schimbe 

mersul vremurilor. 

Un exemplu clasic: Bismarck, fundatorul Ger- 

maniei moderne. La noi Mihaiu-Viteazul, care 

izbutise pentru o clipă să ne întrunească într'un 

mănuchiu unic. 

Comunitatea de interese este un actor cu de- 

Săvârşire modern, 

Cecace leagă laolaltă, pe aceeaş bucată de pă- 

mânt, naţionalităţi cu un caracter etnic diierit, 

cu graiuri deosebite, cu religii distincte, cu un 

trecut aparte, ceeace deci este în stare să reali- 

zeze o patrie fără toate aceste elemente ce la 

prima vedere par esenţiale, pot îi interesele 

identice, conlucrarea obştească pentru izbânda 

aceluiaş scop practic, menajarea reciprocă în 

faţa tendinţelor vrăjmaşe dintr'o direcţie sau 

alta. 

_ Imperiul naţiunii germane — cu caracterul ei 

utilitar — s'a clădit pe o asemenea temelie; dua- 

lismul austro-ungar, coniederaţia helvetică, sau 

a Statelor-Unite americane tot aşa. 
Deci elementul cel hotăritor în chestiunea ce 

ne preocupă îl formează — dacă facem sinteza 

celor mai sus expuse —'identitatea de sentimenţ 

şi voință — solidaritatea sufletească a tuturor 

conlocuitorilor unui teritoriu pentru înfăptuirea 

în viitor a unui ideal comun.: 

Dar spre acest sfârşit, individul are nevoe de
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o educaţiune în această direcţie, de lecţiuni de:. 

civism, pe care trebue să şi le culeagă încă din 

sânul familiei, să şi le îmbogăţească pe băncile: 

şcoalei sau mai târziu sub cutele drapelului, şi 

să şi le desăvârşească în cele din urmă ca ce- 

-tăţean deplin, odată intrat în vieaţa publică- 

190$. -



CULTUL OAMENILOR MARI 

Soarta unei naţiuni şi de multe ori considera-. 

ţiunea ce-i acordă celelalte popoare semene, este 

indisolubil legată de numele oamenilor pe cari a 

iost în stare să-i nască din sânul ei. Nu arare- . 

ori paginele cele mai strălucite din istorie se 

identifică cu povestea vieţei câtorva personali- 

tăţi de seamă, în cari se oglindeşte caracteris- 

tica neamului. E o reciprocitate care se stabileşte 

între naţiune şi individ: una oferă elementele vi- 

tale ale rassei, celălalt, individul, le conservă, 

dându-le o strălucire. ce se resfrânge şi asu- 

pra celei dintâiu. Din vreme în vreme, din 

mijlocul fiecărui popor care are locul său în cer- 

cul orizontului istoriei, răsar privilegiaţii soar- 

tei, acei mai destoinici cărora le-au fost acordate 

însuşiri mai bogate, cei meniţi să devină eroii 

de mâine. Ei sunt cei ce schimbă drumul istoriei 

şi îața lumii, cei ce imprimă societăţii din care 

ac parte, curente de idei nouă, manifestând cu 

acest chip un fel de gratitudine inconștientă pen- 

tru binefacerile primite.
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Negreşit, vorbind astiel, ne referim la geniile 

cele bune ale omenirii. 
Sunt cazuri când un popor încetând de a exista 

- politiceşte, persistă totuş sub raportul etnic ca 

un factor cultural în mișcarea lumii, datorită nu- 

mai personalităţilor de seamă pe cari mai are 

încă puterea a le naşte. Iată, astfel e Polonia, 

care sfâşiată şi înghițită de trei mari împărăţii 

vecine, a atras şi atrage încă luarea-aminte a 

omenirii, Glasul răsunător de revoltă al unui poet 

ca Mickiewicz, măreţia epică a unui romancier 

ca Sienkiewicz, îastul pânzelor de o pompă an- 

tică ale unui pictor ca Siemiradzki, sau acordu-: 

rile emoţionante ale unui muzicant ca Pade-' 

rewski, sunt destule titluri şi drepturi la vieaţă 

pentru acel popor. 

Sunt alte cazuri în cari vitalitatea naţiunii este 
dublată de energia personalităţilor sale istorice, 

care îi garantează o exjstenţă ce se va prelungi 

în nesiârşitul viitorului. Situaţiunea aceasta e 

cea mai obişnuită la popoarele civilizate, care 

Ştiu să preţuească atari bogății, ce nu se adună 

şi nici se cumpără. Stima şi respectul învălue 

numele lor, punându-l la adăpost'de calomnie şi 

intrigă. Este cea mai înaltă manifestare a res- 

pectului unui popor faţă de sine însuş, izvorit 

din respectul individului către propria sa perso- 

nalitate, sentiment ce devine la un moment-o 

adevărată religiune: cultul oamenilor mari. Her- 

bert Spencer reîmprospătând o teorie antică, so- 

coteşte că religiunea propriu zisă în germene
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trebue să se reducă tot la acest cult istoric al oa- 
menilor mari, cari priviţi prin deasa negură a 

vremii învinse de dânşii, au crescut până la pro- . 

porții dumnezeești. . - 

"Un popor este cu atât nai civilizat și civili 

zaţia sa este cu atât mai trainică, cu cât e ca- 

pabil de asemenea înalte manifestări, ce îl ridică 

şi în stima lumii şi în a să proprie. Criteriul a- 

cesta nu dă greş. Exemplele sunt numeroase. Ik 

voiu lua pe cel mai tipic, deși mai îndepărtat — 

poporul japonez, dela care Europa începe să 

tragă multe învăţăminte. La origina familiei fie- 

cărui japonez se află un zeu, care nu e altceva 

decât un străbun divinizat pentru faptele sale. 

Urmaşii, în toate actele lor îl iau ca pildă, vrând 

a-l egala, dacă nu şi întrece. Şi atunci îţi explici : 

curajul şi sacrificiul duse până la nebunie în ul- 
timul războiu purtat de acest neam viteaz: era 

teama strănepoţilor cari se simţiau priviţi din 

Infinit de ochii străbunilor lor şi cari de bună 
” seamă ar îi roşit — dacă m'ar îi plâns cumva — 

la vederea unei oricât de neînsemnate şovăiri 

din partea urmaşilor. lată roadele minunate ale 

religiunii aşa înțelese. .! 
Alt fapt: Englezii au întemeiat o nobleţe a. a in- 

teligenţei — lorzii intelectuali — alcătuită din 

-profunzi cugetători şi oameni de ştiinţă ori de 

litere. Statul îi aşează la adăpost de asprimile 

vieţii, punându-i în funcțiuni retribuite cu. aur, 
-unde de fapt nu slujesc decât spre a face ştiinţă 

... Pi . Era a
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pentru ştiinţă şi artă pentru artă. lată iarăş cul- 

tul oamenilor mari, văzut sub altă faţă. 

“Seria de pilde este numeroasă, dar noi, Ro- 
mânii — nu șovăesc a 0 spune — nu ne putem 

prenumăra. N'avem stimă pentru personalităţile 

noastre de seamă, necum dintr'însa să facem o 

adevărată religiune. Trecutul ne-a fost legat de 

numele vrednice ale câtorva voievozi, dintre cari 

unii au pus în uimire chiar Occidentul. Poate şi 

cumpăna unei soarte vitrege, dar de sigur mai 

mult indiferența urmaşilor, a făcut ca amintirea 

lor să slăbească până într'atât încât m'au mai 
rămas decât câteva pomeniri sumare prin crg- 
nicari, oarecari crâmpee de poezie populară 
unde sunt cântaţi cu simplitatea caracteristică 
omului dela: ţară, însfârşit ruine şi iar ruine din 
vechea strălucire, 

Ajunşi în vremile noastre, vedem cum nepă- 
sarea se intronează mai liniştită ca oricând. Ta- 

> lente, care dacă S'ar îi născut altundeva ar îi 
_ căpătat respectul întregei lumi, la noi au murit 

3 3 la casa de nebuni sau la spital, ori în cel mai bun 
caz, în propria lor locuinţă, înconjurați de indi- 
icrența generală. 

Eminenţi oameni de stat, Cari în timpul vieței 
au luptat cu toată sinceritatea şi cu tot avântul 
de care erau destoinici, ca să pună ţara pe ade- 
văratele ei temelii, au iost preţuiţi de contem- 
porani cel puţin ca «tâlhari», dacă nu mai rău. 
Cuvântul ales de noi încă nu exprimă îndeajuns 

  IP Set ne EDS i
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lipsa de respect a societăţii pentru oamenii ei 

mari. | 

Să ne suim mai sus în scara socială. Iată-l pe 

Domnitorul ţării, care în împrejurări politice cu 

adevărat periculoase are bărbăţia să săvâr- 

şească reforme radicale, graţie numai cărora 

devine cu putinţă situaţiunea cu care ne mMân- 

drim azi. Posteritatea recunoscătoare nu a păs- 

trat în amintire decât defectele lui, inerente ori-. 

cărei firi omeneşti; iar acum câtăva vreme, când 

minți luminate au cugetat, să-i dea ce se cuvine, 

posteritatea a început să cârtească. Amintirea 

vițiilor era mereu vie, aceea a virtuților îusese 

învăluită în negura unei uitări vinovate. 

Dar vor zice unii: «priveşte bronzurile înşi- 

ruite îalnic pe bulevardele capitalelor noastre; 

ce sunt altceva decât semne de respectul de care 

vorbeşti? — Da, aşa ar îi dacă n'am simţi că 

ele au fost pornite dintr'un orgoliu de partid po- 

litic care vrea să sfideze pe adversar; dacă n'am 

şti că sunt într'o oarecare măsură urmarea unor 

colecte făcute de câţiva prieteni şi ajutoraţi ai 

deiunctului, colecte la cari îţi dai francul de silă 

şi te îndepărtezi cu nepăsare; dacă mam ține 

încă minte cât au fost de terîeliţi prin presă şi 

întruniri ieri, cei cari sunt imortalizaţi azi. 

Acesta este respectul oamenilor mari? Acesta 

să fie semnul civilizaţiei cu care tot ne lăudăm? 

Răspunsul l-am dat mai sus. Ba nu, mai e de. 

adăogat un cuvânt: bronzul nemișcat şi mar- 

mura sclipitoare cu cari avem aerul să imortali-
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zăm pe strămoşi, rămân metal rece şi piatră 

nesimţitoare, dacă nu sunt înălțate pe temelia 

aceea trainică şi frumoasă a suiletului unui în- 

treg popor, luminat şi conştient de datoriile ce 

i se impun îață de tot ce are el! mai strălucit și 

mai vrednic de respect. 

"1908.



CONŞTIINŢA DE NEAM ŞI ŞCOALA 

"Istoria României este un lung, prea lung răs- 

"boiu, continuat veacuri dearândul, cu oarecare 

întreruperi, schimbându-se mereu frontul de 

luptă când în spre miazănoapte, ori la Prut, când 

spre apus, ori la Dunăre, dar purtat: fiind tot- 

deauna prin puterea unui singur gând: apăra- 
rea neamului. 

Voința soartei a făcut ca să fim desbinaţi po- 

liticeşte; totuş sentimentul, mai just, instinctul 

unei alcătuiri sufleteşti identice şi comune, a îă- 

cut pe Românii de pretutindeni, să reziste la fel 

tuturor încercărilor de cotropire, de îngenun- 

chiare, de desnaţionalizare, pregătind astfel po- 

Sibilitatea unei întregiri viitoare a neamului, 

realizată în parte la jumătatea veacului nostru. 

Pentru cimentarea ideii de neam au venit în 

concurenţă mai mulţi factori, dar cei cu influență 

decizivă desigur că au îost: situaţia teritoriului 
nostru, strâns de toate laturile de popoare dife- 
rite, cu idealuri politice protivnice, care nu au 
putut cădea niciodată la o învoială definitivă, aşa
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încât să ne înghită pentru totdeauna; au mai 
contribuit apoi limba şi religia şi, în ultimele 
două veacuri, a mai venit în ajutor şi deştep- 
tarea conștiinței despre origina Românilor, ca 
să ne uncască sufleteşte şi să ne ţină pregătiţi 
asupra năzuinţelor vecinilor. 

Totuş unitatea de acţiune neputând fi realizată 
decât târziu, a dat putinţa să ni se înstrăineze 
din teritoriu regiuni întinse — Bucovina şi Ba- 

- sarabia — fără nici o rezistenţă din perte-ne. 
Durerea a fost mare, dar, trebue să o spunem, 

ca n'a putut fi împărtăşită de toată suflarea ro- 
mânească. Sentimentul de patrie în păturile a- 
dânci ale neamului, nu era limpezit de conştiinţa 
întinderii acestei patrii; în vechime se legase de 
modestul «ager» 'al veteranului roman; în vre- 
mea năvălirilor, de plaiul Românului refugiat 
dinaintea cotropitorului barbar; mai târziu, de 
«Moşia» răzeşească — fără să vadă însă cât de 
umile proporţii lua o patrie simțită în acest chip. 

Pătura care avea o concepţie largă şi adevă- 
rată asupra patriei, nu era cea mai numeroasă, 
deși poate destul de entuziastă. Durerea s'a Te-. 
percutat în sufletul ei; din cei de jos n'au simţit-o 
decât Moldovenii Basarabiei şi Bucovinei, cari 
Smulşi din trupul comun şi aruncaţi între streini, 
înțelegeau profund trista situațiune ce li se crea. 
Dovezi, le poţi ceti în doinele basarabene, pline 
de nostalgie şi inspirate din noua stare de lu- 
cruri. 

Pătura cea mare din Principate nu era pre-
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gătită să măsoare mărimea pierderii îndurate 
de pe urma acelor evenimente. Dovadă: nici un 
răsunet de jale în viersul poporului pentru în- 
străinarea celor două ţinuturi. Nu poate îi în- 
vinuit totuş: incult astăzi, cu atât mai incult la 
1775 sau 1812, nu s'a resimţit întru nimic prin di-. 
minuarea teritoriului de vreme ce condiţiunea 
de «rumân clăcaș», continuând şi mai departe, 
îi tăia orice perspectivă de ridicare sau partici- 
pare la guvernarea intereselor obşteşti. Că ni se 
călcau drepturile seculare ale naţiunii noastre, 
că se nesocotia dreptul general uman, făcân- 
du-ne să plătim o amendă de care alţi infractori 
erau vinovaţi — toate acestea nu le putea înţe- 
lege «prostimea» decât din svon, fiindcă nu , 
avusese de unde să le ştie, fiindcă nu le învățase 
niciodată şi nicăieri. 

Dacă se mişcase în răsboaie atâta amar de 
vreme, clădindu-şi o tradiţie atât de trainică, o 
făcuse dintr'un instinct de conservare mai mult, 
nu din conştiinţa originei comune latine sau uni- 
tăţii primejduite a neamului. Când şi când ajun- 
gea cuțitul la os, iar ogorul ce da pâinea de toate 
zilele, risca să îie cotropit de vrăjraş; atunci 

„„«țara» — locuitorii — se scula să scape «țara» 
— pământul. 

Aşa îți explici cum patriotismul, cu prilejul ră- 
„pirii Bucovinei, m'a îost în stare să vibreze în 
chip simțitor, decât în suiletul unui Singur om 
— Şi acela de sânge strein — Grigore Ghica,



nevoit să plătească cu capul o atare trezire de 
sentiment. 

De atunci a trecut vreme, rănile s'au lecuit în 

aparenţă. Interesul nostru ar reclama ca să nu 

se lecuiască deloc: durerea să ne amintească ne- 

curmat de drepturile naţionale: batjocorite de 

vecini. : 
Conducătorii României moderne au înţeles 

aceasta şi au încredinţat Şcoalei înalta dar pe- 

nibila sarcină de a ne aduce aminte de greșelile 

de altădată. 

Invăţțământul nostru s'a concentrat în jurul 

marei idei — patria, neamul; studiile, păstrând 

obiectivitatea ştiinţifică, s'au subordonat, în 

ceeace priveşte țelul ca și mijloacele, aceleiaş: 

idei. 

A început a se face patriotism în şcoală și pa-" 
triotism în ştiinţă — minunată inițiativă, dacă 

însă este întărită de o înţelegere luminată, nu 

strâmtă, a lucrului. 

Ce învăţăm pe copii, sau mai just, cum din 

ştiinţa, care n'are patrie, vom limpezi totuș a- 

ceastă idee ?. a 
S'a întreprins un îel de «naţionalizare» a stu- 

„diilor, s'a urmărit ca în fiece lecțiune, concluzia 

ei să ducă tot către acelaş înţeles, patria, nea= 

mul românesc. :Din piatra inertă, pe care dască- 

lul de geologie a cules-o dela poalele munţilor, 

atunci când fusese însoţit de elevi în excursiune, 

să îacă să se înfiripeze înaintea ochilor şi min- 

ților lacome de a şti, alcătuirea. intimă şi supe-"
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rioară a întregului pământ românesc, clădit din 

aceeaş piatră, dela un capăt la altul. Lecturile 

sale cu: elevii, profesorul de geograiie să le în- 

sufleţească arătând excelența pământului, îru- 

museţa peisajului, belşugul subsolului patriei, 

care pot, fără rezerve, să stea alături de regiu- 

nile cele mai reputate din străinătate. Studiul 

istoriei să sădească tot mai profund idea vita- 

lităţii neamului şi superiorității etnice, să dea în- 

crederea în sine şi în ai săi copilului de Român, 

să-i dovedească în chip cinstit ce răsplată am 

meritat şi ce ni s'a acordat în schimb; să-l facă 

apt, într'un cuvânt, ca să privească departe, de- 

parte în trecut, ca apoi să-şi întoarcă privirile şi 

să măsoare tot mai adânc viitorul. Câteodată, o 

plimbare bunăoară pe malul înalt al Brateşului, 

ori pe dealul Burdujenilor, de unde copilul să ză- - 

rească geana aceea de pământ, care a îost dar 

nu mai este al nostru, întunecat ca şi inima celor 

ce-l locuesc — malul Basarabiei, sau dincolo. 

turnurile strălucitoare ale bisericilor din Suceava 

“lui Ştefan-cel-Mare — o asemenea plimbare în 

lipsa unei excursiuni mai îndepărtate e menită 

să desăvârşească palidul învățământ al cărţilor. 

Tot aşa la limba maternă, din studiul căreia se 

poate desluşi noblețea în îniăţişare, îineţea în 

expresiune ca şi în idee, belşugul de simţire în 

literatură, însuşiri care să trezească în şcolar în- 

crederea şi dragostea de limba sa mai întâiu, şi 

apoi de a altor neamuri. Aceeeaş directivă îşi 

are aplicarea şi la studiul animalelor şi plantelor
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dela noi, care să aducă după sine viziunea co- . 

drului românesc, în care şi-a găsit azil nea- 

mul în clipe de grea cumpănă; tot aşa, în studiul 

melodiilor noastre naţionale, culese şi armoni- 

zate dela o vreme încoace, din îngrijirea celor 

de sus; în cercetarea artelor plastice, decora- 

tive, cu: un caracter specific românesc, etc. 

Desvăluind în faţa şcolarului toate aceste ade- 

văruri ştiinţifice, concretizate în material româ- 

nesc, singur suiletul lui întregeşte tot mai mult 

concepția despre patrie, îi lărgeşte orizontul, o 

ridică pe un piedestal superior, pentru a i se de- 

vota mai târziu în slujba ei cea adevărată. Stră- 

bătând cu gândul sau aievea, ani dearândul, pă- 

mântul țări şi poporul ce-l locueşte, copilul de 

azi, cetățeanul de mâine, mâniu de virtuțile 

unei asemenea patrii şi unor astiel de conaţio- 

nali, îşi leagă strâns idealul şi soarta sa de ale 

lor, iar la vremea când îşi va îi cumpănit sufi- 

cient puterile, se va ridica într'o pornire unică 

Şi decizivă. ” 

Să fim prudenţi însă. Chestiunea are şi re- 

versul ei. Din încrederea în superioritatea noas- 

tră şi lucrurilor dela noi, nu trebue să ia naştere 

nici trufia de neam, nici ură de moarte împo- 

triva a tot ce este strein. In cazul dintâiu ar fi 

să propovăduim şovinismul, în al doilea xeno- 
iobia, 

Inţelegem ca să sădim încrederea de neam în 
suiletul oricărui Român, dar motivată, înte- 
meiată pe date reale, nu făcând sentimentalism
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patriotic, nu ridicându-ne pe noi prin dispre- 

țuirea celorlalte popoare, nu prin iluzia unei mo- 

nopolizări a tuturor însuşirilor superioare în po- 

porul nostru. Soarta a făcut ca să posedăm ca- 

lităţi distinse şi să le şi dovedim din prisosinţă. 

Rămâne deci la priceperea învăţătorilor neamu- 

lui ca să ştie să le aleagă şi să le întăţişeze aşa 

ca să convingă. Din puterea convingerii, nu din 

iluziunea vorbelor goale, să se nască încrederea 

de neam şi conştiinţa drepturilor; iar pe temeiul 

acestora vom şti să cântărim şi datoriile ce mai 

avem .de împlinit. Vom înţelege clar cât am . 

făcut şi cât mai ne rămâne de realizat. 

O exagerare a încrederii de neam, dublată de 

dispreţ pentru tot ce este străin, m'argputea decât 
să ne slăbească; venind vremea să legitimăm 

credinţele prin fapte, noi cari ne-am odihnit pe : 

rămăşiţele gloriei strămoşeşti, să rămânem ru- 

şinaţi, temelia suiletească fiind goală ca şi vor- 

_bele ? | 
E adevărat că istoria ţării noastre ue îndrep- 

tățeşte de multe ori să urîm pe vecinii noştri. 

Nicăieri n'am întâmpinat dragoste sinceră şi 

dacă soarta neamului nu ne-ar îi venit în ajutor, 

sau dacă compeţitorii nu s'ar îi certat între dân- 

şii, de mult s'ar îi hotărit cu noi. 

Pe acest temeiu, şcoala ar fi înclinată deci să 

trezească ura. Să nu învăluim totuş în această 

simţire tot ce este strein. Xenofobia orbeşte 

dreapta judecată şi exagerează până la absurd 

valoarea ta însuţi. Atât prin natura lui cât şi prin 
—
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rezultate, acest sentiment nu trebue pus în slujba 

conştiinţei de neam. În veacul nostru, raportu- 

rile dintre popoare sunt tot mai strânse: căile 

de comunicație, industria şi comerţul, schimbu- 

rile culturale, sunt atâţia factori cari le susțin. 

Noi Românii, odată cu ridicarea la o vieaţă mai 
aleasă, a trebuit în repeţite rânduri să apelăm la 

străini şi să împrumutăm din avuţiile lor sufle- 

teşti; iar dacă multe din aceste împrumuturi 

ne-au fost păgubitoare, să nu-i învinuim numai 

pe ei, ci şi pe noi care n'am ştiut să alegem pe 

cele de folos. Streini au îost în secolele V—VII 

şi acei Slavi cari au intrat în fiinţa neamului 

nostru, făcând să ne crească vitalitatea; strein 

a îost Domnitorul care a plătit cu yieaţa opune- 

rea sa la desmembrarea patriei ad adoptive; iar 

astăzi chiar, cel mai mare din Români, acela 

care conduce destinele ţării, Regele, este unul 

din strălucitele bunuri pe cari ni le-a dat odi- 

nioară străinătatea. Edificiul întreg al României 

modernă a fost clădit după modelul popoarelor 

culte din Occident. Trebue să concedăm dar: 

datorim destul de mult streinilor, pentru a-i răs- 

plăti pe toţi cu aceeaş măsură — ura noastră. 

De altfel, cele ce azi se petrec sub ochii noştri 

nu legitimează generalizarea acestui sentiment: 

numeroşi streini se asimilează periect şi vin să 

mărească rândurile neamului românesc. E un 

serviciu pe care nu li-l cerem, e adevărat, dar 

procesul îşi urmează fatal cursul său, forţele se



| 
| 

— 28 — 

dublează îără voia noastră, profitul etnic ră- 
mâne profit. 

"Şi aci, bunul simţ obştesc dictează linia de 

-conduită. Poporul nostru a fost în trecut şi este 

încă tolerant cu streinii; cu toate acestea el a 

persistat a fi acelaş ca fiinţă etnică, puterea de 

asimilare fiindu-i foarte mare. Conştiinţa ro- 

mânească a schimbat până într'atâta pe acei 

streini în care ea se transplantase, încât unii 

dintr'înşii ajunşi dregători ai ţării au păstrat-o . 

împotriva chiar a îostei lor patrii. In. generaţiile 

bătrânilor noştri au fost mulţi streini, şi totuş 
“excelenți români. 

Nu prin ură împotriva streinilor vom ridica 

şi întări conştiinţa naţională; desigur însă nici 
prin cosmopolitism, care ar constitui o adevă- 
rată nenorocire pentru România de azi. Convin- 

gerile puternice şi sincere despre drepturile ca şi 
datoriile noastre, scoase din lămurirea atât a 
trecutului cât şi a actualităţii, ne vor da con- 

:Ştiința de noi înşine; -apoi numai aceasta ne va 
dicta sentimentele ce trebue să avem: pentru 
streini. 

Muncitorii pe acest tărâm — dascălii (în deo- 
sebi cei de oraş, cari au de făurit suiletul unei 
populaţii şcolăreşti uneori compusă din streini, 
Gunăoară în oraşele porturi, sau în acelea ale 
Moldovei) trebue să îie cu luare aminte. asupra 
drumului de urmat. Ura este un sentiment di- 
solvant. Sădind-o în suiletul unui popor, sădesc 
germenele unei perpetue vrăjmăşii, ce sar putea



  

— 29 — 

să fie cândva şi primejdioasă şi păgubitoare- 
chiar înăuntrul hotarelor patriei. 

O activitate luminată e datoare să conducă la 
crearea unei conştiinţe de neam, întărită prin 
sprijinul moral al încrederii sincere în virtuțile 
noastre proprii, nu prin disprețuirea a tot ce nu 
e român. . - 

1910. |



PĂRINȚII ȘI PROFESORII 
— 

În creşterea copilului, jamilia este un factor 

notăritor. Înrâurirea ei se exercită mai adânc 

tocmai în epoca în care organismul omenesc se 

aîlă într'o stare de receptivitate fără răgaz, în 

care influenţele externe lasă întipăriri profunde 

ce au să dureze întreaga existenţă a individului. 

În momentul când în copil a scăpărat prima 

scânteie de conştiinţă, cducaţiunea începe şi ea, 

contribuind clipă cu clipă să clădească o nouă 

fiinţă sufletească, pe temelie de predispozițiuni 

moştenite dela un şir neîntrerupt de strămoşi. 

Să presupunem numai că copilul ar fi smuls 

din mediul familiei şi ţinut într'o izolare din care 

nu ar putea culege nici o impresiune. La vârsta 

de şapte ani, când şcoala ar trebui să intre în ac- 

ţiune, s'ar izbi de o dificultate neînvinsă: ar avea 

de lucrat asupra unui trup gol de suilet, ar avea 

de creat ea, ceeace nu a dat familia; ar trebui să 

învingă rezistenţa unei vârste relativ prea ma- 

ture pentru a primi. impresiuni iragede ca celt 

dela etatea de doi-trei ani.
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În acest stadiu al evoluţiunii infantile, simţu- 

rile copilului trebuiau să şi fie educate pentru a 

primi impresiuni durabile: inteligenţa, în stare 

să elaboreze noţiuni; voinţa, să se ridice mai 

presus de nişte simple acte reilexe. 

Acest capital îl acumulează educaţia din fa- 

milie =: inconştuntă, instinctivă, e adevărat; 

însă şcoala familiei, o continuă dela o vreme 

Şcoala publică. Cu cât cea dintâiu şi-a înțeles 

mai bine rostul şi şi-a exercitat mai cu putere 

influenţa, cu atât sarcina celeilalte se uşurează, 

având mai mulți sorţi de reuşită, 

Intrat în mediul şcoalei publice — la început 

primară, pe urmă medială — copilul va avea de 

câştigat şi sub raportul educativ, şi sub cel in- 

Structiv. Educațiunea va îi prin insizicțiune. O- 

dată cu variatele şi bogatele cuiioştințe asupra 
lumii, dobândite din mulţimea obiectelor de stu- 
diu sau din contemplarea bine condusă a naturii 
înconjurătoare, în elev vor trebui să se poten- 
țeze însuşirile lui suiletesti, ce abia licăriseră i în 
iamilie. 

În ordinea intelectuală va căpăta puterea de 
judecată şi raţionament, în ordinea morală va 
învăţa să-şi domine pornirile simţurilor şi să lăr- 
gească sfera afecțiunii sale până la sentimentele 
cele mai dezinteresate şi mai înalte; îşi va făuri, . 
în sîârşit, un caracter energic pentru vieața so- 
cială ce-l aşteaptă şi al cărei i zbucium începe 
să-l presimtă. 

Să nu credem totuş că în acest stadiu, rolul
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familiei a încetat de tot, că singură şcoala intră 

şi continuă să fie în acţiune. Nu. Familia devine 

iactor auxiliar şi complementar, de unde până la 

vârsta de şapte ani a copilului îusese factorul 

unic şi indispensabil pentru educaţie. Să cuge- 

tăm cât de multe sunt de făcut cu elevul în clasă 

şi câte numai se pot realiza! Factorii educativi 

în familie sunt cel puţin doi — tatăl şi mama, — 

când nu sunt şi frați mai vârstnici sau ascen- 

denţi, deci atâtea priviri cercetătoare care stu- 

diază cu interes gesturile unui singur copil. În 

şcoală sunt numai ochii ncobosiţi ai bietului das- 

căl, cari aleargă necurmat asupra celor şaizeci 

de şcolari ai clasei. Timpul cât îşi exercită in- 

îluenţa este ora de lecţie, pe când familiei îi ră- 

mâne restul timpului de douăzeci şi patru ore. 

Dascălul are în îaţa sa pe elev, prins în atitu-. 

'dinea lui ca elev; în familie, acesta încetează 

a' mai îi ca atare, atitudinele lui variază la infi- 

nit, şcolarul redevine copilul de toată ziua. De 

aci, şi caracterul pur didactic al educaţiunii este 

înlocuit în familie cu cel omenesc în genere. Co- 

pilul este pus în situaţiuni care în şcoală n'ar Îi 

cu putinţă; înrîurirea părinţilor se face simțită 

şi în timpul somnului copilului, căci şi atunci 

vor fi unele îngrijiri de ordine fiziologică şi în 

legătură cu educaţiunea fizică, pe care profe- 

sorul nu e în situaţia şi în măsura de a le da. 

Cu câtă greutate, tu dascăl, vei fi în stare să 

_răspândeşti dragostea în jurul tău, când în 

şcoala primară mâna ta poate va îi fost înarmată
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cu varga, iar în gimnaziu ţi-ai răsplătit şcolarii 
cu note rele, cu arest şi eliminare! Şi e firesc: 
ai de lucru cu şaizeci de copii, trebue disciplină 
înainte de toate. | 

Dimpotrivă, cât de normal i se pare copilului 
ca părinitele său să-l prăpădească în bătaie și 
totuş afecțiunea pentru el să nu diminueze! 

Seria de pilde este nesfârşită; ceeace se des- 
prinde din ele este următorul adevăr: 

Un mediu familial bun şi sănătos este un auxi- 
liar nepreţuit al şcoalei; unul pervertit este cel 
mai periculos vrăşmaş al acesteia. Poţi, tu das- 
căl, să propovădueşti neîncetat iubirea de ade- 
văr şi sentimentul de cinste copilului, când el, 
odată reîntors acasă, trăeşte într atmosferă 
de minciună și înşelătorie, pricinuită fie de ocu- 
paţiunile prea mercantile ale tatălui, nevoit în 
jiece clipă să-și niintă şi să speculeze clienţii; 
jie de lipsa de sinceritate a raporturilor dintre 
soţi, cari se mint reciproc, fără să-şi dea semă 
că ochii curioşi ai copilului au prins realitatea ce 
ei încearcă să o ascundă unul altuia; fie în sfâr- 
şit, pricinuită de unele incidente de moment, ne- 
însemnate pentru cei în vârstă, dar care aruncă 
dezorientarea într'un suilet de copil. “ 

Un mic fapt anecdotic : 
Părintele face o mică predică morală, fiului 

său din clasa IV primară, « care îl ascultă cu lu- 
are-aminte. 

— Să iubeşti totdeauna adevărul, dragul meu; 
minciuna este pedepsită” şi de Dumnezeu şi de 

3
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oameni, căci ea e soră bună cu înşelătoria, ho- 

ţia şi alte nelegiuiri. . 

În acest moment, clopotul dela intrare sună 

nervos. Servitoarea vine să anunţe pe un Cre- 

ditor, căruia bunul părinte îi datorează cam 

“mult. 
— Spune-i că nu sunt acasă; ba chiar că sunt 

plecat din oraş. 

Servitoarea execută porunca, în timp ce dom- 

nul ascultă cu nerăbdare să audă ușa dela in- 

trare închizându-se în urma importunului.... În 

“sfârşit ! 

— Bine că am scăpat şi de datoria asta! ex- 

clamă satistăcut excelentul moralist, în îața ochi- 

lor uimiți ai elevului, care de pe urina inciden- 

tului a înțeles minunat de bine «ce mare nele- 

'giuire e minciuna și cum €e ea pedepsită şi .de 

legile divine şi de cele omeneşti!» 

Asemenea incongruenţe, în. clasa dascălului 

conştiincios nu pot să se întâmple. Scrupulele 

sale de conştiinţă nu-i îngăduie să se pună în si- 

tuaţii atât de îndoelnice ca morală. 

Dacă unele familii constituesc un mediu pro- 

tivnic pentru deprinderi îrumoase şi vrednice de 

laudă,. vina trebue căutată între altele, îie în 

şcoala rea prin care au trecut odinioară membrii 

“acelei familii, îie în lipsa totală a unei educa- 

" țiuni la. vreme. E adevărat că până la o epocă, 

“învățământul nostru avea ca scop să împărtă- 

şească şcolarilor cunoştinţe cât mai variate şi 

mai bogate, iar educaţiunea rămânea numai par-
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tea familiei. Cu timpul, reîormele realizate au 

împlinit în parte această lacună, problema for- 

mării caracterului cucerind un loc însemnat în- 

tre preocupările didactice. În urmă am căzut cu 

toţii în extrema contrară, abandonând şcoalei şi 

numai ei, sarcina educaţiei. Câţi din părinți nu 

Şi-au trimis şi nu-şi trimit încă copiii la şcoală, 

numai pentru a nu mai avea grija formării lor! 

Încrederea în şcoală devine oarbă, dezintere- 

sarea pentru conducerea copilului lor ajunge 

Pâriă la absurd, iar când, la un moment, şcoala 

îi înştiințează să-şi primească înapoi copilul, 

fiindcă toate sforţările făcute cu dânsul au ră- 

mas zadarnice, nefiind secundate de nimeni din 

familie, strigăte de revoltă se pornesc din rân- 

durile părinţilor, reclamaţiile şi anchetele se în- 

teţesc, | 

Să îim drepţi cu toate acestea, şi să recunoa- 

Şştem că şi familia are partea ei de justificare. 

Până mai acum câţiva ani, părinţii erau excluşi 

dela trebile didactice. Ei se mărginiau a îi ele- 
mentul decorativ la distribuţiunile de premii — 

uimiţi şi atunci când copiii lor căpătau distinc- 

țiuni pentru merite pe care ei, părinţii, le igno- 

rau; uimiţi şi mai mult, când li se vestea repe- 

tenţa sau corigenţa îiilor lor. | 
Învăţământul de Stat, clădit pe legi şi regu- 

lamente numeroase, simțindu-se puternic şi con- 

ştient de resursele sale didactice, a crezut că 
numai are nevoie de luminile modeste pe care un 

Părinte cu râvnă î le-ar îi putut aduce în cutare
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sau în cutare chestiune. De aci,.o excludere pe 

toată linia a familiei din educaţie, sub imperiul 

vechilor noastre aşezăminte didactice. | 

Centralizarea şi tutela tiranică a învăţămân- 

tului nu admiteau alt control sau altă conlucrare, 

decât aceea a organelor hotărite de autoritate: 

inspectori, directori, profesori, pedagogi — şi nu 

într'un alt chip decât de pe normele instituite 
pentru fiecare aşezământ didactic. 

«Dar — ar îi putut obiecta un părinte — eu, 

tatăl copilului încredinţat D-v. pentru a îi in- 

struit şi educat, nu am dreptul de a urmări felul - 

cum înţelegeţi să faceţi un om din urmaşul meu, 
- în special omul ce-mi trebueşte şi mie, nu nu- 
mai societăţii ? 

Cum, eu, care stând zi şi noapte cu copilul 
meu, am ajuns să-i pătrund în cele mai tainice 
îndoituri ale sufletului, să n'am căderea de a 
vă îndrepta pe D-v. dascăli, arătându-vă cât de 
greşiţi sunteţi când vreţi să îrângeţi firea co- 
pilului meu, după un singur tipar născocit de în- 
chipuirea cutărui pedagog de cabinet? Dece să 
nu mă îngăduiţi şi pe mine la masa didactică, la 
care se hotăreşte soarta copiilor, când eu, ur- 
mărind de .ani şi ani fiece gest al copilului, aş 
putea să vă dau depline justificări pentru multe 
din ceeace D-v. caliiicaţi cu cuvintele «dezor- . 
dine, obrăznicie, rea purtare» şi trataţi cu ore 
“de arest, de dragul cutărui paragrai din regu- 
lament ?» | 

„Şi glasul va' trebui să fie ascultat, fiindcă în-
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tâmpinarea este dreaptă. Părinţii au un drept 

de control, dar el a căzut în desuetudine. Igno- 

ranța în cele didactice a făcut ca el aproape să 
piară prin. neuz. 

Dreptul a rămas ceva platonic. 

Dela o vreme, tot şcoala a dat semnalul în 

această privinţă. 

Profesorul a băgat de seamă că toată truda 

sa dela şcoală, pentru îmbunătăţirea morală a 

elevului, da comparativ roade neînsemnate. Cer- 

cetând pricinile, a văzut că ceeace el clădia în 

clasă cu şcolarul, se dărâma acasă, „din cauza 

înrîuririi familiei. O adevărată muncă 3 lui Sisii! 

Abia atunci s'a înţeles ce greşeală neiertată s'a 

făptuit neprimindu-se conlucrarea părinţilor în 

educaţie, nepunându-se.un acord între sforţările 

familiei şi ale şcoalei. Apeluri timide au început 

să se audă, în conierinţe ţinute de directorii de 

şcoli la aniversări sau serbări didactice, la cer- 

curile profesorilor şi aiurea, a 
Regulamentele au strecurat, sub. formă de de- 

ziderate deocamdată, ca părinţii să fie convo- 

caţi la fiece bimestru: şi să aibă coloquii peda- 

gogice cu dirigintele, la serbările de fine de an 
să ia cuvântul şi câte unul. dintr'înşii, arătând 

vederile sale în materie de educaţie. Lucrul s'ar 
îi putut duce şi mai departe: în conferințele. pen- : 
tru darea notei la conduită şi frecuentare, în con- 

. Siliile pentru pronunțarea eliminării. şcolarilor, 

părinţii respectivi ar îi putut fi consultaţi ca 

„având de dat unele referințe utile.



De bunăseamă că au să se găsească totdeauna 
părinţi cari să se dezintereseze complet de cele 

didactice. Un caz: în calitate de profesor diri- 

gent, a trebuit ca la finele unui bimestru să con- 

voc conferenţa părinţilor spre a-i încunoştiinţa 

despre rezultatele elevilor respectivi. Nu am pu- 

tut rcuşi decât în parte şi numai când am ame- 

ninţat cu eliminarea pe aceia ai căror părinţi nu 

voiseră să răspundă la apel. 

Dreptul de control sau de conlucrare, devenit 

platonic prin neuz, s'ar putea transforma la ne- 

voie într'o datorie sancţionată. Pe calea aceasta, 

incompetenţa pe care ar invocâ-o unii din pă- 

rinţi, ar fi înlocuită cu timpul printr'o excelentă 

şi cumpănită pricepere a celor didactice, care ar 

face din părinţi nişte educatori conştienţi, con- 

tribuind ca să evite surprinderile neplăcute Şi 

pentru dânşii şi pentru dascăli. 

Sub acest raport, străinătatea ne-a lăsat cu 

mult în urmă — cum era şi natural, dealtiel. 

Franţa şi Anglia au consfințit prin lege partici- 
parea părinţilor în consiliile școlare. 

Interesul acestei conlucrări ar fi simţitor atât 
pentru școală cât şi pentru părinţi, şi în deosebi 

pentru profesor. Pentru cei doi dintâiu, lucrul 

este aproape lămurit din cele ce au precedat. 

Elevul ar primi educaţia dictată de condiţiu- 

nea familiei sale şi de interesele ei. N'am mai 

vedea anomalii în sensul ca, în sufletul unui co- 

pil de oameni nevoiaşi să se sădească aceleaşi 

ambiţiuni irealizabile de traiu luxos și preten-
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țios, ca în copilul ministrului, colegul de clasă 

al celui dintâiu: 

Slăbiciunea la studiu a unui copil ar căpăta o 

explicaţie suficientă, şi în sărăcia înaintată a pă- 

rinților săi, cari n'au fost în stare să-i înles- 

'nească condițiuni prielnice studiului, prin cum- 

părare de material şcolar, printr'un surplus de 

timp liber, prin calmul vieţei tihnite, atât de tre- 

buitoare pentru şcolar. 

Pentru părinţi, consecințele ar' îi tot atât de 

roditoare. Sar crea o elită dintr'înşii, cu o oare- 
care competență: didactică şi pedagogică, cari 

în cele din urmă ar înţelege de cât de mult spirit 

de jertiă este capabil dascălul, socotit până a- 

tunci ca pedant; cari ar mai atenua întru câtva 

tirania (nu tocmai inutilă — credem noi — într'o 

țară de analfabeți ca a noastră) exercitată de 

autoritatea învățământului public asupra edu- 

caţiei copiilor; ar putea în îine adapta chiar în- 

vățământul la nevoile particulare ale regiunilor 

sau oraşelor respective, etc. 

Voiu stărui ceva mai mult asupra conlucrării 
familiei şi şcoalei în educaţie, privind chestiunea 

din punctul de vedere special al profesorului. 

Profesorul are tot interesul ca activitatea sa 

să îie secundată şi controlată de părinţi. Când 

zicem «interesul», acordăm un înţeles strict a- 

cestui cuvânt şi strămutăm problema pe un tă- 

râm mai personal. 

Situaţia profesorului este cu totul vitregă faţă 

de a celorlalţi profesionişti. O vieaţă întreagă îşi
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cheltueşte energia într'un mediu copilăresc, în- 

chis între păreţii şcoalei, neştiut de nimeni din 

lumea cea mare — afară doară de autorităţile 

de resort. Fie că râvna sa este neobosită şi sior- 

țările-i sunt admirabile, fie că inerția l-a cuprins 

din momentul consolidării carierei sale, indite- 

rența marelui public este aceeaş, iar el, apos- 

tolul ştiinţei, va continua să rămâne ignorat. 

Abia dacă un ecou îndepărtat va mai ajunge diu- 

tre zidurile clasei până în societatea celor ma- 

turi, prin aprecierile maliţioase ale școlarilor 

asupra unuia sau altuia din profesori. 

Singurii noştri judecători sunt copiii, dar ju- 

decata lor nu prezintă nici o însemnătate pentru 

cei adulți. În celelalte ramuri de activitate so- - 

cială, sancţiunea faptelor individului este ime- 

diată: eşti judecător integru, împricinatul sau 

avocatul îţi va crea o reputaţie ca atare; eşti 

inginer distins, lucrările vor vorbi dela sine 

într'un an sau doi; ești medic, bolnavul vindecat 

va striga întregei lumi minunea făcută cu dân- 

sul. Eşti profesor?... Va trebui să aştepţi 15—20 

de ani până când copilaşul de azi să devină omul 

matur şi util societăţii, până când să se eviden- 

țieze că a îăcut o bună şcoală ieşind din mâini 

de maestru. Şi încă şi atunci: meritele dascălului 

vor Îi disputate de toţi factorii mai mărunți cari 

au conlucrat şi ei la acest «monument al viito- 
rului», cum trebue să se spere că va fi oricare 

şcolar. Succesul omului distins începe să fie so- 

cotit ca o simplă chestiune de temperament mai
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bine înzestrat cu aptitudini, iar nu ca 0 încoro- 

nare a sforţărilor depuse de școala în care s'a 
format. De altiel, elevul însuş nu va îi în stare 
să mai distingă ce datorește fostului său. dascăl 

şi ce propriei sale naturi. Cel. mult, o pioasă adu- 

cere aminte — şi atât. 

Judecătorii noștri imediaţi sunt nişte copii 

naivi, iar judecătorii viitori sunt foştii şcolari 

îmbătrâniţi cu încă 15—20 de ani. «Uitarea» este | 

partea de răsplată a profesorului. Nu ne mai mi- 

răm deci că meritele și activitatea lui sunt ig- 
norate. | 

Dascălul, ca să atragă luarea aminte a se- 

menilor şi ca să-şi pună în valoare aptitudinile 

sale, a trebuit să treacă dincolo de graniţele me- 

seriei sale, făcând activitate «extraşcolară»; ba 

Chiar, a trebuit să iasă cu totul din sfera ocupa- 

țiunilor didactice şi să se impună ca deputat, 

iuncţionar superior, ministru — dar în niciun 

caz ca dascăl de copii. 

Un magistrat? Până când se va aşeza pe îo- 

toliul Inaltei Curți de Casaţie, nu va înceta o 

clipă să fie tot magistratul dela începutul ca- 
rierei. Un ofiţer, până când va dobândi gradul 

de general, se va manifesta ca ofiţer şi numai 

ca otiţer, etc. 

Înțelegem de ce dar profesorii au fost mereu 

ienoraţi şi învăluiți în indiferență din partea so- 

cietăţii; înțelegem de ce revendicările lor în re- 

peţite rânduri au iost primite cu mirare şi res- 

pinse fără discuţie. Lumea nu vrea să înțeleagă
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că dincolo de zidurile şcoalei sunt şi artişti, cari 

de o vieață întreagă se trudesc să modeleze su- 

flete de copii, ca să pregătească dintr înşii şi pe 

magistratul de mâine, şi pe. oiiţerul, şi pe me- 

dicul, şi pe inginerul, şi pe oricare profesionist. 

Universitatea nu îace decât să desăvârşească în 

cei trei-patru ani, o operă elaborată în alţi doi- 

sprezece ani de învăţământ primar şi secundar. 

Făuritor de suflete, profesorului i s'a tăgăduit 

dreptul la o consideraţie mai înaltă decât aceea 

de simplu «dascăl», de simplu «pedagog» — 

"sclavul disprețuit din antichitate — sclav, desi- 

gur, dar al datoriei. 

Dacă cineva va răsîoi cu mai multă luare'a- 

minte, paginile istoriei contemporane a Româ- 

niei, va vedea cum regenerarea acestei ţări se: 

datoreşte în parte şi dascălilor, începând cu Gh. 

Lazăr şi Eliade şi siârşind cu atâţi- alţi modeşti 
profesori, cari în colţul lor uitat luptau să desă- 

vârşească opera începută la 1821 şi 1848, luptau 

săi determine curente pentru izbândirea Unirii. 

Guvernele de pe vremuri îi caliiicau de revo- 

luţionari *), noi i-am socoti ca apostoli. 
„ Însemnătatea dascălului a fost tăgăduită, îi- 
indcă activitatea lui n'a fost cunoscută şi jude- 

cată decât de copii. 

Tocmai de aceea cerem acum ca porţile şcoa- 

lei să se deschidă largi, iar printr'însele să pă- 

trundă mulțimea părinţilor, să vină alături de: 

1) Vezi Istoria şcoalelor de V. A. Ureche.
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profesori şi să-i vadă la lucru: să vadă ce tind 

să îacă din copiii lor, ce au făcut până în pre- 

zent dintr'înşii şi cât datoreşte societatea, aces- 

tor aşa socotiți «dascăli». 

Prezumpţiunea pedantă de care au îost ei acu- 

zaţi, accentuată prin tăgăduirea unui rol însem- 

nat în societate, se va atenua când vor învăţa să 

se cunoască unii pe alţii şi vor ajunge la convin- 

gerea că educațiunea copiilor nu va îi desăvâr- 

şită decât când Şcoala şi Familia vor lucra în 

strânsă comunitate de năzuinţe şi vederi. 

Pe calea aceasta, profesorimea vă izbuti să 

creeze un curent de încredere pentru dânsa, iar 

revendicările juste ale acestei bresle vor avea 

poate sorții să îie întâmpinate cu un gest mai 

binevoitor, decât cu o simplă ridicare din umeri 

— ca până azi. 

1910.



DIN CELE VĂZUTE LA NOI ŞI AIUREA 

E pare-se în firea-omului și îndeosebi într'a 

Românului ca să fie nemulţumit cu ce are, să 

vadă defecte într'ale sale şi să laude, luând ca 

bun, ceeace vede la vecin. Probabil aşa se şi ex- 

plică imitaţia servilă de care am fost călăuziţi 

până la o vreme, cu toate că resursele suileteşti 

ne-ar îi' îngăduit să ne dispensăm de ea sub 
multe raporturi. O asemenea pornire, ne este 

dat să vedem manifestându-se şi în domeniul 

şcoalei, unde nu arareori auzi exclamaţii de de- 

zamăgire, fie cu privire la rostul ei, fie cu pri- 

vire la roadele date, îie la cei ce au organizat-o 

şi condus-o sub noua ei înfăţişare. Critica ur- 

mează criticei, lipsurile sunt semnalate din bel- 

şug, rezultatele sunt cântărite numai.in partea 

lor negativă; iar atunci inevitabil ajungi la idea 

«ca la noi la nimeni» şi adâncit în părere de rău, 

te duci cu gândul într'alte ţări, în Apus, unde tot 

ți se spune şi ţie îţi vine să crezi, că ar domni 

perfecțiunea. 

Se întâmplă însă că ai norocul să treci odată
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dincolo de hotare şi să priveşti de aproape acest. 

«Apus» de miraj. Cu surprindere vezi cum totul 

ia! proporţii normale, cum relele semnalate în 

țara ta se schimbă în bine prin contrastul cu alte: 

rele poate şi mai mari, întâlnite în ţări cu tra-. 

dițiuni culturale de secole; cum încrederea în 

tine şi într'ale ţării tale ia locul dezamăgirii ce-ţi 

semănase în suflet vederile cutărui sau cutărui 

pesimist. E drept dar şi este şi o datorie de om 

cinstit, ca odată reîntors între ai tăi să încerci 

— fie cu cât de umile puteri — ca să restabileşti 

adevărul. 

Un asemenea fapt privitor la şcoala noastră. 

secundară, îmi propun să-l semnalez în cele de 

mai jos. Am avut prilejul să cercetez de aproape: 

organizarea liceului îrancez; am vizitat în 1910- 

1911 o bună bucată de vreme liceele Montaigne,. 

Saint-Louis şi Louis-le-Grand din Paris, asistând 
la un lung şir de lecţiuni în clase variate; am 

cunoscut numeroşi proiesori secundari îrancezi 
şi mi-am putut procura vederi şi date asupra 

acestui învățământ. Urmarea a îost că fără 

să-mi pierd respectul şi încrederea în şcoala unui 

popor cult ca cel îrancez, dela care am îrmpru- 

mutat noi multe, multe — ar fi fals şi prezum- 

țios din parte-ne să o tăgăduim — am câştigat: 

însă bucuria că n'avem de ce îi dezamăgiţi de ale: 
noastre, ba chiar dimpotrivă. Am constatat, bu- 

năoară, că în ţara cea mai democrată învățămân- 

tul numai democrat nu este. Sunt două îeluri de: 

şcoli primare: una a oamenilor de rând şi gra--
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tuită— şcoala comunală, alta a burgheziei avute 

şi aristocrației în parte—diviziunea preparatoare 

şi elementară,—adică şcoala primară a liceului, 

unde se învaţă şi limbi streine şi unde un elev 

extern plătește 150 şi 300 îranci anual, iar unul 

intern între 1000 şi: 1100 ir. 

Am văzut iarăşi că învățământul secundar 

francez nu e accesibil celor mulţi, fiindcă nu e 

gratuit. Un mic calcul m'a dus la rezultate că un 

elev intern la Paris, de când intră în clasa I pre- 

- paratoare şi până când bate la poarta universi- 

tății sau unei școli superioare, plăteşte pentru 12 

„ani de învăţământ între 16.000 şi 20.000 îranci, 

iar ca extern între 4500 şi 6000 îr. Şi comparând: 

„cu condiţiunile dela noi am văzut că tot aceşti 

12 ani pe un fiu de Român îl costă ca extern 

.câteva sute de lei, iar ca intern câteva mii; am 

văzut că şcoala primară este comună, gratuită 

şi obligatorie pentru toată lumea şi că ea tinde 

la o nivelare socială, nu la un separatism de 

“clase pe baza averii şi a instrucţiunii mai dis- 

“tinse. Am înţeles cât de largi au trebuit să stea 

-deschise pentru toţi porţile şcoalei secundare la 

“noi, dacă s'a simţit nevoia ca prin legea dela 

1898 să se impună un examen de admitere în 

liceu, să se limiteze numărul şcolarilor pe clase 

şi să se perceapă oarecare taxe «pentru acope- 

rirea cheltuelilor cu materialul didactic, biblio- 

“teca, mobilierul, etc.». S'au făcut prin lege apoi 

şcoli profesionale, în cari să-şi capete instruc- 

“iunea cei cari nu mai puteau intra în şcoala se-
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cundară. Ne ameninţa suprapopulaţiunea la li- 

ceu şi am căutat să o remediem tot cu măsuri li- 
berale, nu s'au desfiinţat şcoli, s'au creat şi mai 

multe dar cu o menire nouă, dându-se o direcţie 

sănătoasă unei mulţimi care voia cu orice preţ 

să înveţe carte. Am mai rămas cu impresia că 

în Franţa e un singur mare centru cultural, cu o 

desvoltare uriașe şi cu o vicaţă strivitoare.iaţă 

de provincie — Parisul — iar tot ce rămâne în 

afară se menţine cu multă greutate, ba lânce- 

zeşte chiar. 
Liceele din Paris ating cifra de 1500 şi 2000 

elevi, iar altele din oraşe însemnate din provin- 

cie sunt amenințate de faliment. Dacă acest pro- 

ces de descentralizare culturală nu s'a putut 

eiectua într'o ţară cu tradiţie didactică şi uni- 

versitară durând de secole şi cu numeroase cen- 

tre ioarte populate, nu are de ce să ne-mai mire 

— dar are motiv să ne dea de gândit serios — 

acelaş proces efectuat într'o ţară nouă ca a noa- 

stră. Putem îi mulţumiţi că chestiuni hotăritoare 

pentru propăşirea unui popor — cum este aceea 
a învățământului — au fost luate în cercetare 

la noi şi li s'a dat o soluţiune cu un ceas mai de 

vreme decât aiurea. 

Marea reformă a învățământului s'a făcut la 

1$98, iar în Franţa abia cu patru ani mai târziu, 
la 1902, iar îndrumarea imprimată şcoalei se- 

cundare dela acea dată încoace este de discutat 

dacă e mai justă în Franţa decât la noi. Bună- 

oară, copiii din şcoala primară a liceului învaţă
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şi limbi streine — până la 1680 învățau încă din 

cl, Il şi limba latină — cei din şcoala comunală 

nu. Totuşi în clasa I a şcolii secundare intră şi 

unii şi alţii cu egale drepturi, deşi pregătirea lor 

este aşa de diierită și sunt supuşi la sarcini iden- 

tice, deşi unii au trei ani de studiere a unei 

limbi streine, iar alţii abia acum dau cu ochii 

de ea. 

Ne plângem la noi că specializarea este pre- 

matură în clasa V liceală. In liceul francez ea în- 

cepe chiar din cl. 1 secundără, gimnaziul având 

două diviziuni: A) în care se învaţă latina 6! 

ore pe săptămână şi greaca în chip facultativ; 

B) unde se învaţă în locul lor ştiinţe şi limbi mo- 

derne. lar când elevul a ajuns la clasa V, atunci 

soarta lui e şi mai complicată: se găseşte la o 

răspântie de unde pornesc patru drumuri deo- 

sebite. Cursul superior al liceului îrancez are 

patru secţiuni: A) latină-greacă, B) latină-limbi 

moderne, C) latină-ştiinţe, D) limbi moderne- 

ştiinţe. Nu ştiu dacă elevul român va îi atât de 

perplex în îaţa celor trei secţii dela noi — mo- 

dern, clasic şi real — din care cea clasică e a- 

proape desfiinţată de îapt şi înlocuită cu orele 

de latină dela cursul modern — dar îmi place să 

cred că un biet copil de 14 ani, îie el Francezul 

cel mai precoce, va fi tare încurcat când va veni 

momentul să aleagă între patru secţiuni cu o 

„specializare aşa de delicată. : 

Legea franceză prevede bacalaureatul — și 

acesta tot de patru feluri — care se trece jumă-
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tate la finele clasei a şasea şi jumătate la finele 
celei de a şaptea. Oricât ar îi el de organizat ca 
să dovedescă maturitatea şi mlădierea îacultă- 
ților elevului iar nu erudiţia lui, totuş rămâne 
ceva factice în acest examen, care anticipează 
dovedirea de mai sus la un moment când vârsta 
e prea crudă iar educaţia şi instrucţia sunt încă 
în curs. Nu discutăm dacă examenul nostru de 
absolvire, aşa cum e organizat, ar reprezenta 
îorma cea mai bună, dar constatăm că maturi- 
tatea ce vrea să dovedească este la timpul ei 
-— după 12 ani de studiu — iar ţinta urmărită nu 
e de a arăta până unde a ajuns elevul cu o spe- 
cializare ce' aproape egalează pe cea dela uni- 
versitate (în clasele ultime ale liceului francez 
se face 8!'|- ore săptămânal de filosofie, iar elevii 
comentează pe marii filosoii în original). 

lată aprecieri asupra acestei stări de lucruri 
făcute de un îrancez: luminat, D. Gabriel Hano- 
taux : : 

«Aujourd'hui qu'on a remplace la simplicită 
par la .complexit€ (les quatre baccalaureats!) oă 
et quand voulez-vous que /'esprit soit faconne â 

"ces tours de souplesse et de vigueur? Il plie sous 
le iardeau de toutes les sciences humaines, au 
lieu de marcher, allegrement, dans la voie droite, 
grande ouverte devant lui. Arrive au but il tr6- 
“buche ou succombe... D'oii la plainte des parents - 
decus, des maitres degâutâs, des enfants sur- 
men6s». 

Şi are dreptate D-l Hanotaux. Programa ana-. 

â
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litică: a şcoalei îranceze este supraîncărcată: 

Când unui copil de clasa întâia gimnazială îi pui 

cinci ore săptămânal de. limba îranceză, cinci 

ore de limba modernă, şapte ore de limba latină, 

etc., iar altuia de curs superior şapte ore de 

limbi moderne, opt ore de matematici, nouă ore 

de filosofie, etc., pe săptămână, e lesne de ghicit 

:ce va fi de el la ieşirea. din liceu. 

"Ce a făcut legiuirea românească în această di- 

-recţie? La 1898 a desfiinţat odiosul şi istovitorul 

bacalaureat, a simpliiicat programa, iar de 

atunci această simplificare a mers accentuân- 

du-se. (latina a îost relegată din clasa | într'a 

l-a, din a I-a într'a II-a) până când strigăte 

de teamă au început să se audă contra acestui 

curent de exagerată protejare a iorţelor copi- 

lului (4) a 

“ "Toată materia excesiv de încărcată a şcoalei 

franceze, programa înţelege să i-o predea elc- 

vului în patru ore de clasă zilnic şi în şapte aui 

-de liceu, ceeace înseamnă imposibilul. Secretul 

reuşit ei de îapt stă însă în restul timpului liber al 

şcolarului — timp care în internate reprezintă 

- cinci ore de meditaţie pe zi, iar pentru externi o 

totală privaţiune de repaos. Programa româ- 

nească a inaugurat o eră diametral opusă: ade- 

vărata şi esenţiala muncă a elevului. este făcută 

“în clasă, iar pentru acasă nu rămân decât apli- 

caţiuni ale celor învăţate în clasă, cum şi timp 

de recreație. 

Dacă în şcoala îranceză, materiile sunt'aşă de



— 31 — 

copleşitoare şi dacă elevului îi revine un supli- 

„ment serios de muncă acasă, pentru a se duce 

„această sarcină la bun siârşit, profesorului îi 

rămâne să facă uz de cele mai bune metode pe- 

„dagogice, iar elevului. să recurgă acasă la pre- 
ţiosul ajutor al manualului didactic. Din cele 
văzute în şcoala franceză am rămas cu impresia 

că profesorul e mai mult erudit decât pedagog, 
şi că în felul acesta și dânsul şi elevul âșteaptă 

totul dela manual şi dela munca de acasă; iar 

acest minunat manual, în genere e un volum 

respectabil, destul de abstract tratat, pe baze 

mai mult deductive. decât inductive, plin de re- 

-gule şi teorii. 

Ce s'a făcut pe act tărim la noi, dela 1S0$ 

încoace? Legiuirea noastră a ridicat metoda şi 

pedagogia în predare la rangul de dogmă, a in- 

trodus garanţii severe pentru aplicarea lur în. 

alcătuirea manualului didactic şi au făcut din 

acesta un auxiliar de ordine secundară — ră- 

„mânând ca rolul de frunte şi hotăritor să-l aibă 
tot profesorul şi tactul lui de pedagog. 

Mă reîntorc la aiirmaţiunea că profesorul îran- 
cez nu e în mulie cazuri şi bun metodist, şi o 

mențin ca fiind întemeiată. Când un profesor re- 
„putat ca bun, dă elevilor din clasa întâia gim- 
nazială, după numai patru luni de învăţare a 

| “limbii latine, 17 rânduri de temă pentru acasă, 

cu mulțime de galicisme într'însa şi fără să elu- 

„«deze alte diiicultăţi în clasă decât câteva cuvinte 

din vocabular; când un altul, lecţia de grama-



tică o predă spunând «luaţi dela pag... până la 

pag... unde zice....»; când un al treilea, vrând să 

-deprindă pe şcolari să desemneze un cerc, îi în- 

vaţă să-l deducă dintr'un patrat, unind cele patru 

colţuri prin linii curbe — fără să-și dea seama, 

bietul om, că a descoperit astiel «quadratura 

cercului»; când mai toţi profesează o ignorare 

şi un dispreţ fără rezerve pentru «Herbartia- 

nism» şi trepte iormale, făcându-şi toate lecţiile 

mai mult expozitiv, sau reducându-le la simple 

«causeries» în care discută cu un singur elev . 

o jumătate de ceas; când profesorii secundari 

îrancezi «agregâs» — pregătiţi la Sorbonna sau 

Şcoala normală superioară, fac mai mult un se- 

minar de studii înalte şi capătă o excelentă me- 

todă de a crea ştiinţa, dar nu se dedau mai deloc 

la practica pedagogică ce le-ar da putinţă să-și 

împărtășească ştiinţa; când pregătirea lor este 

par'că în sensul de a deveni profesori universi- 
_tari sau presumtivi membrii ai Academiei, nu 
profesori secundari — apoi este drept să ajungi 

la încheierea că şcoala franceză poate fi mândră 
"de învăţății ei, dar nu şi de dascălii ei. . 

Revenind la noi — legea şi regulamentul din 
1$98S au pus garanţii serioase pentru selecţio- 

narea corpului didactic — iormula cea mai de- 

săvârşită rămâne viitorului să o dea —- şi, pe 

baza aceasta s'au completat de atunci încoace 

“cadrele învățământului cu elemente tineri de 

şcoala nouă. La pregătirea ştiinţifică dată de 

Universitate, s'a adăugat o însemnată parte şi
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pentru teoria şi practica pedagogică, rezervân- 
du-i-se un mare rol. La examenul de capaciiate 
S'a introdus în comisiune un pedagog, dân- 
Ju-i-se la apreciere un coeficient însemnat, s'au 
rânduit probe practice în clasă, discuţiuni prin- 
cipiale, etc., care la Francezi aproape nu se cer 
Ja examenul de agregaţie. 

Proiesorii noştri secundari s'au lăsat cuceriţi 
de spiritul herbartian ce însuileţia reforma 
Şcoalei la 1898 şi de atunci, îie mulțămită Uni- 
versităţii, fie propriei lor munci pe acest nou 
tărîm, au ajuns foarte buni metodişti. Lecţiunile 
lor, deşi în condițiuni neprielnice, cu clase supra- 
populate, Sunt călăuzite de principii bine fixate. 
S'ar putea imputa chiar că s'a căzut pe'alocurea 
în exces de formalism pedagogic, că s'a pus 
atâta preţ pe această disciplină ca pe o panacee. 
Mai bine aşa, decât ignorarea și dispreţuirea ei! 

Ar mai fi multe de spus asupra celor dela noi 
şi aiurea. 

Ni S'ar putea lua însă în nume de rău şi am 
putea îi învinuiți de naivitate ori de rea credință, 
cum Că am vrea să scoatem şcoala românească | 
superioară celei franceze. Nu asta ne-a fost ținta. 
Incă dela început ne aşezasem pe alt tărîm decât 
acela al unui patriotism orb, bun de alte vremi. 
de mult apuse. | - 

Tendinţa noastră a fost nu de a denigra şcoala 
îranceză, care are destule şi prea mari calităţi 
ca să poată contrabalanţa şi unele scăderi (ca- 
lități de care nu ne-a îost în intenţie să ne ocu-
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păm aci); tendinţa noastră e de a restabili un 

adevăr, întunecat de atâtea strigăte ale unor. 

pesimişti. 

Şcoala românească, organizată prin marea re- 

iormă dela 1898, este o şcoală luminată şi trai-' 

nică; cei ce tot relevă defecte şi reclamă abo- 

lirea părţilor ei îundamentale, nu sunt îndrep- 

tățiţi; asemenea reforme nu se pot condamna 

după câţiva ani. de aplicare, iar roadele lor nu 

pot fi apreciate simţitor într'un răstimp aşa de 

meschin şi cu o evoluţie întârziată din timp în 

timp prin reaua voinţă a unora. 

Şcoala noastră românească n'are pretenţia de 

a întrupa perfecțiunea, dar e conştientă de pu- 

terile ei şi de ţinta către care tinde; iar acela 

care a înțeles. mai mult decât oricare altul, că 

în ridicarea ei stă ridicarea țării; care şi-a pus 

în slujba şcoalei mulţi ani din vieață, organi- 

zând-o din temelie după noile trebuinţe ale vieţei 

de azi şi conducând-o cu atâta chibzuinţă încât 

să fie cinstit de toţi cu renumele de «Omul Şcoa- 

lei» — acela, cu toată bună dreptatea este vred- 

nic de omagiul cel mai curat al tuturor oameni- 

lor de bine din ţara aceasta. 

1911.



DIN CARACTERELE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 
» SECUNDAR FRANCEZ - 

Însemnătatea școalei secundare este, de ne- 

tăgăduit, mare. Cei opt ani de studiu intens şi 

variat (în unele ţări el cuprinde între şapte şi 

nouă ani), cei opt ani din vieaţa de copil, petre- 

cuţi în perioada în care el prinde a-și desăvârși 

personalitatea sa; sutele, în ţări mai mari miile 

de profesori secundari, cari constituesc mănun- 

Chiul de tot ce are mai intelectual şi de unde re- 

crutează tot ce e mai apt ca funcţiune socială; 

ediiiciile împunătoare, licee, colegii, gimnazii, 

pentru care s'au cheltuit milioane peste milioane, 
adăpostind atâte năzuinţe înfrăţite ale elevilor şi 

dascălilor lor — toate aceste fapte te conduc 

iără să vrei, a “presuma însemnătatea mare a 

învățământului secundar dela noi sau aiurea, 

înainte chiar de a-l fi studiat în fundamentul lui. 

Scoala primară, de sigur cu un rol covârșitor 

de serios pentru stat, prin faptul că trebue să se 

mărginească a fi elementară nu poate îi prea 

variată în diferitele ţări. Ca tot ce este elemen-
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tar, deci lipsit de diierenţiare, va trebui să fie, în 

linii generale, cam aceeaş peste tot. 

Bunul Pestalozzi e pretutindeni tot aşa de 

bine înţeles şi pretutindeni admis fără multe re- 

zerve, 

Universitatea, oficina unde se crează ştiinţa, 

cuprinde în însăş esenţa ei caracterul de univer- 

salitate — «ştiinţa nu are patrie», — iar dacă 

cercetezi trecutul celor mai bătrâne din aceste 

instituţiuni — să zicem, bunăoară, Universitatea 

Parisului — descoperi că încă de mult de tot aci 

se reuniau tineri dornici de învăţătură din toate 

colţurile Europei, cari apoi fără distincţie de na- 

ţiune duceau mai departe cuvântul adevărului, 

aşa cum Îusese spus de vestiți dascăli ai veacului 

de mijloc. 

Nu tot aşa stau lucrurile cu învățământul s se- 

cundar. El se adaptează nevoilor naţionale; de 

aceea mai toate țările s'au întrecut în ultimul 

timp întru a-l reiorma îundamental: România în 

1895, Franţa în 1902, iar Germania creând până 

în prezent vre-o şase tipuri de școli secundare. 

Scopul învățământului secundar este ca prin-. 

tr'o educaţiune” simultană cu instrucţiunea .să 

jormeze spiritul, cu ajutorul diferitelor studii în 

stare să desvolte în chip armonic şi complet fa- 

cultăţile de care e înzestrat. . 

Până aci un asemenea învățământ ar putea îi 

identic pentru toate popoarele — din moment 

ce ţinta lui e să formeze omul. 
Dar «omul» este şi trebue să fie dublat şi de 
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«cetățean», mai cu seamă astăzi când -concu- 

renţa între naţiuni devine tot mai intensă; iar 

cetățeanul nu mai este un factor de efect decât 

când e adaptat periect nevoilor grupului căruia 

aparţine, când adică este ori francez desăvârşit, 

ori german desăvârşit, ori român periect, etc. 

Aşa dar, pe lângă un ideal uman mai este şi unul 

național. Mijloacele, de acum nu vor îi identice, * 

dar nu vor îi nici atât de deosebite, cum se crede 

când e vorba de a îace specialiști în felurite dis- 
cipline ştiinţiiice. 

- Dar când o şcoală răspunde exigenţelor unor 

îndoite idealuri, ca cele de mai sus, ea' poate fi 

socotită ca şcoala de temelie a neamului, ea tre- 

bue să fie la îndemâna a cât mai mulți. 
Într'o țară prin excelenţă liberală, cum este 

Franţa, învăţământul ar trebui'să fie pătrunș 

şi el de acest caracter; liceul ar trebui să-şi des- 

chidă larg porţile tuturor celor ce vor să'se in- 

struiască; el trebue să fie la îndemâna ori și cui 

se simte suficient înzestrat — şi în felul acesta 

s'ar apropia de şcoala primară, iar unica deose- 

bire ar consta în faptul ca aceasta din urmă să 

îie strict obligtorie pentru orişice cetățean, pe 

când şcoala secundară (când zicem «secundară» 

Tubricăm aci tot ce e imediat superior ca nivel 
şcoalei' primare) să rămână pur facultativă. 

Liceul îrancez, privit mai de aproape, nu este 
_O instituţie democratică; el rămâne accesibil în 
cea mai mare parte numai clasei avute, deoarece 
Studiile trebue plătite şi încă scump. Aceasta
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este regula. Excepţia este că el permite şi in- 

trarea elevilor săraci, însă numai a puţini aleşi,: 

cari pot obţine burse şi cari deci îşi plătesc în- 

vățământul ce li se dă, deşi cu din averea alt- 

cuiva. 

Că nu e democrat învățământul secundar. îraun- 

cez, că nu se adresează celor: mulți, că îngădue 

să se definească în societate unele categorii de 

clasă, se vede şi din aceea că există în Franţa 

dcuă îeluri de şcoale primare: uita, şeuala ele- 

mentară comunală, identică cu scoala primară 

din România, absolut gratuită şi accesibilă co- 

piilor de oameni de rând; a doua, «diviziunea 

preparatoare şi elementară» a şcolii secundar?, 

unde se învaţă în plus şi limbi streine, cu alte cu- 

vinte şcoala primară proprie a liceului, unde ex- 

ternul plătește la Paris între 130—300 franci pe 

an, iar elevul intern plăteşte între 1000—1100 

franci; şcoală accesibilă celor ce vor să ste 

la o parte de oamenii de rând, burgheziei 

avute, uzurpatoarea de azi a aristocrației de 

nume de altădată. Şi legea liberală nu numai că 

a îngăduit această distincţiune de clasă, dar a 

reglementat-o şi organizat-o. A fost desigur o 

necesitate la bază, căci altiel copiii de burghezi 

intrau cu toţii în şcolile catolice, iezuitice, cu ca- 

racter privat şi reacţionar, unde vanitatea de 

clasă era întreţinută vie, fiindcă aşa era. dorința 

familiilor, care plătise cu bani buni asemenea 

măguliri. 

- Ca să se vadă mai bine cui îi este îngăduit
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să intre în liceu şi să meargă până la capăt, vom 

cita câteva ciire. 
Un elev din ultima clasă de curs superior plă- 

teşte la Paris, ca extern, 700 de îranci, iar ca 

intern 1700 îr., afară de alte cheltueli accesori; 

care se pot urca şi ele la câteva sute de îranci.. 

Un mic calcul: un elev intern, de când intră 

în clasa | primară a liceului şi până când pă- 

trunde într'o şcoală superioară — Universitate, 

Şcoală normală superioară, Şcoală militară, na- 

vală, etc., plăteşte între 16 mii și 20 mii îranci, în 

doisprezece ani de învăţământ, iar ca extern în- 

tre 4500—6000 — presupuind, bineînţeles, că 

elevul n'a obţinut nici bursă şi nici scutiri sau' 

reduceri de taxă. 

Să ne gândim un moment de ce condițiune so- 

cială trebue să fie familia unui atare elev, de ce 

recurse trebue să se bucure ca, etc., și vom ve-: 

dea dacă se poate zice că este democratic învă- 

țământul secundar îrancez. 

Cât pentru şcolarii distinşi, bursele şi unele 

scutiri parţiale de taxe nu-i pot dispensa de 

multe alte cheltueli, care în nici un caz nu pot: 
ii acoperite, în ipoteza că ei sunt cu totul săraci. 

Unui' asemenea școlar, oricât de multe apti- 

tudini ar simţi în sine, îi rămâne să se mulțu-. 

mească cu şcoala elementară, cu o şcoală pri- 

iară superioară (medie) sau ci una de meserii 
— şi atât. Aşa poate se explică în parte cura de 
apare mai târziu o pletoră de autodidacți, boeini 
în felurite domenii, cari se formează singuri,
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fiindcă şcoala a refuzat să le. deschidă porţile, 

fără plată. 

Învățământul secundar Îrancez nu “este gra- 

-tuit — e primul caracter deosebitor de învăţă- 

mântul românesc. | at 

Cum legitimează aceasta cei cari au legiferat 

o asemenea stare de lucruri ? CE 

La noi conducătorii învăţământului s'au temut 

“totdeauna de un aflux prea mare de elevi în liceu 

-şi gimnaziu, în dauna meseriilor şi carierelor de 

-ordine practică. Francezii nu pot invoca acest 

argument. Anchetele şcolare arată cu îngrijo- 

rare că de vre-o zece ani încoace populaţia li- 

ceelor este în scădere — deci tocmai contrariul 

de cele ce se întâmplă la noi. 

” Lipsa de gratuitate în Franţa este justificată 

astiel: «Liceul nu-ţi aduce folos practic. imediat, 

-nu-ţi dă numai decât dreptul la o carieră de pe 

urma celor învăţate; însă îţi deschide perspec- 

tiva de a căpăta un titlu, bacalaureatul, din care 

Statul a îăcut o condiţie indispensabilă pentru a 

“putea: apuca pe drumul specializării, la capătul 

căruia vei da peste cariera visată. Deci, ca ur- 

mare a obținerii titlului, vei îi în măsură să-ţi 

procuri mijloacele de subsistenţă. 

Dacă dar de pe urma dreptului ce ţi-am con- 

ferit eu, Stat, tu cetăţean tragi foloase practice, . 

e echitabil ca eu să-ţi pretind pentru aceasta şi - 

sacrificii, datorii: trebue să plăteşti instrucțiu- 

nea şi dreptul de pe urma căruia în viitor îți vei 
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câştiga „pâinea. Eu îţi dau dreptul, tu cetăţean: 

plăteşti mijloacele». 

Uită însă acest Stat mercantil că pe lângă fo- 

'osul practic şi individual al cetăţeanului, mai 
rezultă şi un folos social. Stat, societate, altceva. 

nu este decât însumarea forţelor. individuale,. 

care, cu cât vor îi mai viguroase, cu atât şi Sta- 

tul va fi mai garantat. Deci dar să nu îie înză- 

duitor îață de mine, cetăţean, când şi el trage: 

aşa de însemnate foloase? 

E adevărat că Statul acordă azi subvenţiuni. 

tuturor liceelor, dar dacă stai să măsori sumele: 

ce se încasează din partea părinţilor elevilor, cu 

ceeace acordă Statul, vezi îndată cât este de in- 

ferioară partea sa de ajutor. Suprimă taxele şco-- 

lare şi liceul cade în faliment din prima zi; sub-- 

venţiile însă n'au fost dela început şi totuş |i- 

ceele, deşi cu deficite, au putut merge până la o: 
vreme, 

Pe lângă această primă caracteristică a învă-- 

țământului secundar francez, adică de a nu fi 

gratuit, mai este şi aceea că regimul existent în 

licee şi colegii este în mod dominant regimul 
internat. 

Când treci pe lângă un liceu francez, ghiceşti” 

numaidecât aceasta: clădiri masive de piatră,. 

cu aspect sever, cu proporţii colosale, pe o su-. 

praiaţă de mai multe hectare, cu numeroase:
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«etaje, clădiri cari ca organizare îţi amintesc 

câteodată «cazarma». Expresia de altfel nu e in- 

ventată de noi, ci revine foarte des ca un refren 

plin de nemulţumire, în ancheta oficială îrau- 

ceză asupra învăţământului secundar. 

De altîel unele din aceste edificii, în deoscbi în 

oraşe de provincie, au îost cu adevârat cuzarine, 

altele mânăstiri, şi s'au amenajat mai târziu ca 

licee. Statul însă face şi clădiri nouă, anume pen- 

tru învățământul secundar — bunăoară, liceul 

Lakanal din împrejurimile Parisului a costat 

zece milioane de îranci. 

Când dai asemenea proporţii clădirii, cînd si- 

crilici o aşa enormă sumă, prezumția este că nu 

o faci numai pentru cele câteva. ore de clasă zil- 

nică a elevului extern, un fel de mosafir cu vizite 

la ceasuri fixe, ci pentru acei şcolari interni, 

cari pentru opt sau doisprezece ani din vieaţa 

de copil au nevoie de o nouă :casă şi o nouă fa- 

milie, în locul celei părinteşti pe care au pără- 

sit-o. În Franţa, aproape nu există liceu sau co- 

legiu care să m'aibă şi internatul său. Sunt licee 

ce nimără aproape două mii de elevi şi peste 

patru sute de interni. De altiel mai toate au iost 

construite în proporţii foarte mari, ca să poată 

primi un număr cât mai ridicat de. elevi pen- 

sionari. 

Estimaţiunea în unele: rânduri a rămas mai 

prejos de aşteptări din pricina unor cauze de 

moment, aşa încât licee ce îusese create ca să 

primească trei, patru sute de interni, se văd re-
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duse azi la o sută cincizeci numai. La liceul 

“Montaigne am văzut dormitoare imense :icuti- 

lizate, un fel de rezerve pentru vremi mai bune, 

când numărul pensionarilor va ajunge tiira pre- 

sumată la construirea localului. 

De unde acest spirit favorabil regimului in- 

ternat ? . 
În primul rând este o explicare istorică, tru- 

diţia. Învățământul secundar în Franţa este re- 

zultat din cel universitar, dovadă că liceul atârnă 

de jurisdicţia unei «academii», peste care mai 

mare e rectorul universităţii locale. Apoi, baca- 

laureatul îl conferă tot Universitatea, profesorii 

pot trece timporar cu serviciul dela universitate 

la liceu şi invers, etc. În vechime însă pe lângă 

universităţi se creaseră şi nişte colegii, în care 

studenţii găseau întreţinere, disciplină şi pregă- 

tire a cursurilor. Asemenea colegii cu vremea au 

rămas de sine stătătoare, constituind o institu- 

iune aparte — liceul internat. 

Pe lângă îactorul tradiţiei mai este şi necesi 

tatea, aceeaş necesitate din care se născusc ue 

mult colegiul universitar. Licee nu sunt decât 

în centrele mai populate; cei din orăşele sau 
dela ţară; trebuind a-şi trimete copiii la studiu, 

nu au unde să-i ţină. Sistemul «gazdelor» a îost 
încercat în unele oraşe care voiau să se dispen- 
„seze de internat, bunăoară la Montbeliard numai 
în doi ani şi a dat rezultate dezastroase. . 

Mai sunt apoi şi licee cu pregătire specială 

pentru anumite şcoli superioare ale Statului; la
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Paris, liceul Louis-le-Grand este reputat pentru 

partea literară, Saint-Louis pentru cea ştiinţifică. 

Din întreaga Franţă se vor aduna deci la atari 

licee elevii candidaţi la şcolile superioare, cari 

pentru un an, uneori chiar trei, vor trebui să ră- 

mână în internat. 

Un al treilea factor este credinţa familiilor că. - 

un elev trăit în internat primeşte nu numai 
instrucţie, ci şi educaţie superioară, pe care mar 

pute-o avea în nici un caz ca elev extern. Liber- 

tatea prea mare, de care fatal s'ar bucura, ar 

exclude o educaţie îngrijită. | 
În adevăr, cei cari au studiat de aproape ches- 

tiunea internatului în Franţa, au găsit şi efecte 

bune dar şi rele. În primul rând, internatul, prin 

numărul prea mare de elevi a devenit un fel de 

cazarmă, adoptând în: mod forţat un regim de 

“represiune, de asprime. Nu poţi menţine disci- 

plină blândă când ai să o exercitezi peste trei, 
patru sute de indivizi deodată, unul cu sufletul 
mai deosebit decât altul. Nici nu-i poți cunoaşte 

dealtiel, ca să ştii să administrezi îiecăruia lea- 
cul pedagogic ce i s'ar potrivi. Individualităţile 

se pierd, se şterg, iar autoritatea didactică nu 

mai are înaintea ochilor decât colectivitatea. Însă 

cum noima învăţământului secundar este tocmai 

de a descoperi şi afirma individualitatea fiecă- 

Tula, iar nu dea o. reduce la un tipar identic pen- 

tru toţi, înţelegem, ce negare a scopului acestui 

învăţământ se ascunde în regimul internat. De 

aceea şi multe glasuri din lumea didactică au
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cerut ca numărul elevilor din licee să se res- 
trângă — şi proporţional şi al celor din inter- 
nate — pentru ca provizorul (directorul am- 
belor instituţiuni) să fie în stare să-şi cunoască 
periect câmpul său de acţiune şi indivizii res- 
pectivi. 

Alte învinuiri aduse internatului sunt: crează 
o rutină, un spirit reacţionar față de tot ce e ino- 

„Vaţie, îace să se aplice două metode deosebite 
după cum e vorba de internat şi de externat, deşi 
elevii sunt de aceeaş forţă şi urmăresc o țintă 
identică. De sigur însă că o obiecţie foarte înte- 
meiată este şi cea următoare. 

Regimul de internat exercită asupra sufletului 
crud de copil o acțiune deprimantă, ale cărei 
urme se văd mai târziu într'o timiditate ori o 
melancolie inexplicabilă a unora dintre elevi. 

E rezultatul vieţei petrecute de mic printre 
streini, într'o atmosieră rece şi prea aspră din 
cauza mediului bărbătesc în care se agită vieaţa 
de internat. Dragostea caldă a mamei, gingăşia 
îngrijirilor pe care ea le dă din belşug copilului, 
nu pot fi înlocuite prin punctualitatea pedago- 
gului sau priceperea repetitorului. 

Iar când copilul încă dela cinci ani — în liceul 
francez sunt aşa zilese «classes enfantines» — 

„este internat printre streini, la o vârstă când are 
nevoie mai mult ca oricând să fie înţeles şi iubit, 
e ușor să 'constaţi ce înriurire deprimantă va 
avea asupra moralului copilului un atare regim, 

N
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analog cu un îel de stare intermitentă de «or- 

fanitate». 
La liceul Montaigne am avut prilejul să văd 

asemenea micuţi interni, încredinţaţi institutoa- 

relor femei, care oricât de blânde şi de maternele 

s'ar arăta, nu vor putea să împartă copiilor atâta 

dragoste de câtă au nevoe dânşii la cinci ani, de 

vreme ce rămân ca nişte streine printre ei. 

Cei dintre noi care şi-au făcut studiile ca in- 

terni în liceele Statului, sunt sigur că înţeleg mai 

adânc adevărul acestor constatări. 

De altiel glasuri autorizate din lumea didac- 

tică franceză s'au ridicat împotriva vieţei poso- 

morîte de internat, cerând înviorarea ei prin mici 
serbări şi spectacole, printr'o amenajare mai 

veselă a localului, printr'o transiormare în sen- 

sul de a se apropia mai mult de vieaţa de îa- 
milie — în loc de cea de cazarmă. 

În teză contrară, se laudă regimul de internat, 

fiindcă aci copilul este nevoit să mai renunțe la 

o parte din independența cam sălbatică ce ca- 

racterizează oarecum spiritul francez, favorizată 

“de vieaţă în sânul familiei; el este silit să se 

plece unui regim de disciplină, de egalitate şi de 

solidaritate, germenele virtuţilor sociale de care 

va trebui să dea dovadă mai târziu, când va pă- 

trunde în lumea largă. 

Regimul internat trezeşte emulaţiunea în şco- 

lar şi îl face mai conştient de îndatoririle ce-i re- 

vin. Elevul cugetă şi la riscurile şi pagubele ce 

poate atrage pentru sine și familia sa. lenevia de
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care S'ar,îace vinovat. Repetenţa semnifică în 
anii superiori o pierdere de până la 2000 de 

îranci, pe care spiritul practic şi interesat al 

Francezului cu greu o suportă. 

Din vizitele în clasele unora din liceele men- 
ționate în urmă și din afirmările provizorului și . 

profesorilor, rezultă că școlarii cei mai buni, 

— fără să fie numai decât fruntașii clasei — 

sunt internii. 

Pregătirea lor este mai sigură decât a exter- 

nilor fiindcă jumătate din munca zilei şi-o trece 

în sala de meditaţie, «ă l'6tude», unde sub ochii şi 

cu ajutorul repetitorilor pregătesc lecţiunile de 

clasă. O statistică a patruzeci de ani de învăţă- 

mânt secundar în Franţa, a arătat că într'o clasă 

de 50 elevi, primii cinci sunt externi, următorii 

douăzeci şi cinci sunt interni, iar restul externi. 

* 
* > 

Un al treilea caracter deosebitor pentru învă= 

țământul secundar Îîrancez este o fendință spre 

descentralizare, ce se accentuează din ce în ce, 

fiind reclamată tot mai imperios de cercurile di- - 

dactice. | 
Franţa întreagă este divizată sub raportul ad- 

ministraţiei învăţământului în şaptesprezece cir-. 

cumscripţii numite «academii» şi cuprinzând 

fiecare sub jurisdicţia ei câteva departamente. 

In capul acestor circumscripții se: găsesc rec- 

torii, numiţi de ministru şi slujind acestuia ca or-
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gane de aducere la îndeplinire a legii şi discipli- 

nelor de ordine didactică. Totuş, rectorul are în 

ioarte multe cazuri iniţiativa proprie, mai cu 

seamă ajutat de. îelurite corpuri deliberante şi 

consultative. El constitue un fel de ministru se- 

cundar în circumscripţia sa, iar hotăririle luate 

nu pot fi decât confirmate la centru. Sediul îie- 

cărei academii este un mic minister de instruc- 

țiune. Iată dar un prim indiciu de descentrali- - 

zare. Un alt semn se vede din faptul că liceul 
se bucură de o autonomie financiară a sa. De 
altiel legea i-a acordat şi personalitatea civilă, 

mulțumită căreia poate dobândi, poseda şi în- 

streina bunurile în condiţiunile prevăzute de lege. 

Provizorul este reprezentantul instrucţiunii. în 

vieaţa civilă; el înlocueşte budgetul respectiv, 

care rămâne apoi să fie confirmat de cei de sus. 

Veniturile însă sunt averea liceului, taxele şi sub- 

venţiile intră în casa particulară a acestuia. Mi- 

nisterul exercită mai mult o tutelă administra- 

tivă în Franţa, pe când la noi îngrădeşte și cele 

mai nevinovate mişcări ale directorului şi pro- 
fesorilor, deși riscurile nu pot îi nici pe departe 

analoge cu cele din Franţa. 

Alte semne mai mărunte de descentralizare, 

culese din regulamentul învăţământului se- 

cundar: 
«În afară de materiile enumărate în programa 

analitică, studii nouă pot îi create de rectori cu 

avizul adunării profesorilor şi consiliilor de ad-
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ministraţie în liccele subvenţionate de Stat. In 

celelalte iniţiative e numai a Ministerului». 

«În privinţa orariului, durata lecţiunii este de 

un ceas; totuși, potrivit cu vârsta, numărul ele- 

vilor şi natura studiului se pot acorda şi două 

ceasuri consecutive, în cursul superior, după: pro- 

punerea provizorului şi cu avizul adunării pro- 

îesorilor». 

E ceva din autonomia Universităţii, al cărei a- 

pendice este liceul francez, împrumutată şi aces- 

tuia, 

In plus se pot îngădui tentative de metode pe- 

dagogice şi de repartizare de program în afară 

de instrucţiunile ministeriale, etc. 

Biuroul şi consiliul de administraţie, alcătuit 

şi din membrii ai învăţământului şi din ai admi- 

nistraţiei comunale şi departamentale, exercită 

control şi supraveghere în acelaş timp şi alături 

de administraţia ministerială; unele deciziuni ale 

acestor corpuri constituite sunt executorii de 

plin drept şi în mod imperios. 

Tendinţa descentralizatoare în învățământul 

îrancez nu trebue văzută însă numai în actele 

de pură administraţie, ci şi în faptul că se îngă- 

duie de autoritatea superioară ca fiecare liceu 

“să-şi croiască în desvoltarea sa un fel de perso-. 

nalitate aparte, proprie, în afară de tipul uni- 

îorm al şcolii de Stat. Provizorul şi corpurile 

deliberante se identifică oarecum cu instituţia 

ce conduc, îi imprimă ei desvoltarea pe care o 

cred mai nimerită şi, orcât ar respecta legea şi
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programa, se vede totuş că au reuşit să iasă din 

uniformitatea reglementată de sus. E ca şi cum 

ar îi un institut privat, din care conducăto- 

rul său înţelege să facă, în limitele legale, ceeace 

crede el mai nimerit. Ei bine, autoritatea supe- 

rioară nu pune piedici unor asemenea tendinţe. 

Liceul Montaigne este reputat ca şcoală prin 

excelenţă a copiilor de vârstă îragedă. Când 

îl vizitezi, constaţi îndată dela stolurile de pen- 

sionari sglobii şi micuţi şi până la personalitatea 

plină de o blândeţe de bunic a provizorului, D-l 

Favre, că îşi merită această reputaţie, că există 

“în adevăr acest spirit favorabil desvoltării co- 

piilor mici, fundat pe o tradiţie mai veche, iar 

nicidecum de uniformitatea severă şi mândră 
a legii şi regulamentelor; că în sfârşit, oricât ar 
Îi o şcoală de Stat, nu încetează totuşi de a avea 

un "caracter particular. Statul încurajează ase- 

menea năzuinţe, căci crescând buna reputaţie 

a liceului, şi calitatea muncii este alta şi veni- 

turile se ridică. 
Liceul Saint-Louis, din' blocul de legi şi pro- 

grame analitice identice pentru toate liceele din 

Franţa, şi-a ales numai acele dispoziţiuni şi şi-a 

croit o aşa organizare, compatibilă cu tendinţa 

inaugurată încă de mult de a îi şcoala cea mai 

serioasă pentru pregătirea ştiinţifică. 

Acelaş lucru pentu liceul Louis-le-Grand, în 
direcţia literară. Fiecare provizor se luptă să 

țină sus prestigiul instituţiei ce dirige, se luptă 

să atragă un cât mai mare număr de elevi. Pen- 
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tru aceasta însă înţelege că numai aplicarea ser- 

vilă a legii şi programei nu e de ajuns; trebue 

să se ridice mai presus de ele, trebue să invente 

resurse chiar în afară de ele, pentru a crea o re- 

putaţie sau a menţine o tradiţie în şcoala sa. 

Autoritatea superioară lasă drum liber unor 

asemenea iniţiative, încurajând această năzuinţă 

spre inovaţiune. - 

Nu tot aşa se petrec lucrurile la noi, unde 

directorul trebue să-şi conducă şi cele mai ino- 

fensive mişcări după litera circulărilor ieşite din 

biurourile Ministerului; iar riscurile nu pot îi 

nici pe departe aşa de primejdioase ca în Franţa, 

unde direcțiunea liceelor are uneori de orânduit 

o comptabilitate de sute şi sute de mii de franci. . 

Cum însă am pătruns oarecum în organizarea 

mai intimă a liceului îrancez şi cum caracterele 

încep din ce în ce să fie mai particulare, suntem 
nevoiţi să mărginim aci caracterizarea ce am 

întreprins. 

DII.



LICEUL ŞI COLEGIUL LA FRANCEZI 

Invățământul secundar al băieţilor în Franţa 

cuprinde două feluri de instituţiuni: liceul şi co- 

legiul. In vorbirea de toate zilele însă, cuvântul 

ce revine mai des şi exprimă în chip obişnuit no- 

țiunea de şcoală secundară sau de elev care îre- 

*cuentează o asemenea şcoală, este «colltge» şi 
«coll&gien», în loc de «lycee» şi «lyc&en». In a- 

devăr, în tradiţia învățământului francez, insti- 

tuția care a luat naştere mai întâiu nu este liceul 

—cuvânt întrodus pe la îinele secolului XVIII-lea 

— ci bătrânul colegiu. Astiel istoria pomenește la 

1257 Colegiul Sorbonnei, instituţie universitară 
specială pentru studenţii teologi lipsiţi de mii- 

loace; apoi Colegiul Navarrei, iar în secolul 

XIV-lea Colegiul Harcourt, care azi s'a transfor- 

mat în marele liceu Saint-Louis. 
Ceeace e demn de reţinut însă este împreju- 

rarea că asemenea şcoli au fost odinioară insti- 
- tute universitare, iar azi fac parte din învăţă- 

mântul secundar. Pentru a găsi explicația trebue 

să cercetăm puţin evoluţiunea învățământului se- 
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cundar francez. Vom descoperi unele elemente 

care să ne explice multe dispoziţiuni din legile . 

organizării iniţiale a învăţământului secundar 

la noi. | 

S'ar părea că şcoala îranceză s'a născut di- 

rect din cea latină. Galia, intens colonizată de 

Romani, avea școli peste tot: la Marsilia, Bor- 

deaux, Autun, Trâves, etc., însă, la invaziunea 

Francilor, ele au decăzut şi în cele din ur- 

mă au pierit. În cea mai bună ipoteză, unele 

dintr'însele s'au menţinut ca şcoli private fără 

însemnătate. Civilizaţia latină n'a dispărut totuş; 

Biserica creștină a îmbrăţişat-o şi continuat-o, 

adoptând drept limbă a cultului limba latină. 

Primele școli reapar sub auspiciile bisericilor şi 

mânăstirilor — şcoli catedrale şi claustrale, :Ca- 

rol-cel-Mare le organizează punând o unitate în 

desvoltarea lor şi constituind școli imperiale, 
precum şi un îel de universitate cu dascăli însem- 

naţi. După moartea lui iarăş începe o perioadă 

de lâncezeală a învățământului, pricinuită de 

veacul de anarhie următor anului 1000, veac plin 

:de griji şi de primejdii. Siărâmându-se imperiul 

carolingian, năvălitorii străini se mai potolesc, 

jeudalidatea începe să-şi precizeze conturele, 
„energia încordată în 'epoca anterioară acum ră- 
mâne liberă şi cere să îie întrebuințată. | 

Ne mai putând îi cheltuită în manifestări de or- 

dine răsboinică şi materială, îi rămânea să îie 

folosită în preocupări de ordine intelectuală. E 

un proces constant dealtiel acesta, al mobilizării



energiei pentru cîectuarea unei serii de eveni- 

- mente, care însă, odată înfăptuite, o lasă să se 

acumuleze şi să-şi caute un alt ţel, în slujba că- 

rula să poată îi utilizat acest excedent. După 

vieața răsboinică dar începe o vieaţă intelec- 

tuală, intensă, a cărei formă externă. este eîlo- 

'rescenţa şcolilor pe pământul Franţei. 

Ceeace e caracteristic pentru epoca de care 

vorbim e o mobilitate vic în societatea timpului: 

preoţi nenumărați colindă Europa pentru înde- 

plinirea niisiunii lor religioase; pelerinaje dese 

se încrucişează pe toate drumurile continentului; 

Cruciații provoacă enormele deplasări de masse 

din toate unghiurile. Se naşte astiel un cosmo- 

politism, o slăbire de legături între conaţionali, 

ideea de patrie ne putând îi concretizată în mi- 

cile grupări feudale din jurul unei persoane. 

Din concursul acestor trei factori: intelectua- 

lism, mobilitate şi cosmopolitism al epocei, a ieşit 

Universitatea. 

Nefiind bariere naţionale pentru ţări, nefiind 

granițe naţionale pentru ştiinţă, tineri doritori 

de a deveni învăţaţi; vin 'să se grupeze în jurul 

profesorilor celor 'mai renumiţi, iar concentrarea 

aceasta are loc în deosebi la Paris. «Universitas 

studiorum»: aci era posibilă, cu toate că nu era 

încă realizată, deoarece mai toate disciplinele îşi 

aveau reprezentanţi iluştri în fruntea cărora era 

vestitul Abâlard, prototipul viu al veacului de 

mijloc. Pe de altă parte, strămutarea dinastiei 

Capeţienilor la Paris făcu din.acest oraş .metro-
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pola ştiinţei şi literelor, destinându-l a fi şi lea- 

gănul învăţământului secundar. 

La început, şcoala aparţine bisericii şi funcțio- 

nează pe lângă catedrala Notre-Dame; mai pe 

urmă, laicii vor să reziste clericilor; profesorii, 

în cea mai mare parte dintre cei dintâiu, tind să 

se emancipeze, şi cum suntem în epoca prin ex- 

celenţă a breslelor şi corporațiilor, se întrunesc: 
şi dânşii într'o asociaţiune întemeiată pe idea 

de monopol şi disciplină — şi astfel se creă 

«Universitas magistrorum et scholariorum Bari- 

siensium». 

Ca să te poți afirma ca individualitate, ca să-ţi 

dobândeşti o îizionomie proprie, cată să te opui 

unor tendinţe străine. Din luptă şi victorie va ieși 

clară personalitatea ta. Astiel şi Universitatea 
Parisului începu să se opună Bisericii, de unde 

până atunci fusese un compromis între cele două 
puteri. Universitatea necunoscând îrontiere po- 

litice împarte «lumii» ştiinţa, căpătând un ca- 

racter internaţional. 

Studeriţii vin de pretutindeni, îşi asimilează. 

ştiinţa şi pleacă din nou să o răspândiască şi 

dânşii în acelaş spirit. Atâta vreme cât sunt 

încă studenţi, sunt organizaţi în breaslă cu o 

vieaţă proprie şi cu un spirit excluzivist. 
Un student venit să capete instrucțiunea uni- 

versitară începea cam la vârsta de treisprezece: 

ani. Odată intrat în corporație se pregătia până 

pe la nouăsprezece, douăzeci ani, într'un ciclu de: 

studii cu un caracter mai general, nu proiesio-
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-nal — humanităţile sau artele liberale — cuprin- 

zând cunoștințe relative la lumea subiectivă, 

la om. 
În felul acesta percurgea prima fază a învă- 

țământului de universitate, aşa numita «Facul- 

tas bonarum artium». Ajuns la capăt trecea un 

examen de maturitate (examen de maiîtrise) şi 

odată reuşit, intra într'una din cele trei îacultăţi 

care dădeau pregătirea specială şi profesională 

— îacultăţi de teologie, drept, medicină — în uni- 

versitatea propriu-zisă, de unde ieşia doctor. 
Dacă reflectăm puţin asupra acelei a patra îa- 

cultăți — a artelor — vedem îndată că nu e alt- 

ceva decât învăţământul secundar de azi, se- 

cundar, fiindcă venia al doilea după cel elemen- 

“tar, dar secundar şi fiindcă era socotit ca in- 

ierior faţă de «studia superiora» ale celorlalte.“ 

trei facultăţi propriu-zise. 'Constatăm de altiel: 

că şi perioada dintre treisprezece și nouăspre- 

zece sau douăzeci ani ai elevului, coincide 'cu 

aceea a şcoalei secundare de azi; constatăm 
Că şi examenul de maturitate este identic cu ba- 

calaureatul şi ne explicăm de ce acest grad este 

conferit de Universitate în Franţa şi era tot aşa 

conferit şi la noi până la legea din 1898; consta- 

tăm apoi că cursurile acestea a patru facultăţi se 

țineau în semestrul de iarnă al anului, tocmai ca 

şi cursurile în licee; constatăm, în îine, că a- 

ceastă facultate, socotită inferioară faţă de suro- 

rile ei, ajunge să le domine, şi transformată în 

liceu şi colegiu, ajunge să se generalizeze, pu-
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nând stăpânire pe întregul spirit public. Franţa, 
din secolul 16-lea şi până acum câteva decenii 

— o spun glasuri autorizate — s'a format mulţu- 

mită învățământului secundar, care a îăcut parte: 

integrantă din cel universitar. In însăş organi-. 

zarea administrativă. a şcoalei secundare îran-- 

ceze se vede această legătură, devremece e pusă 

sub jurisdicţia a şaptesprezece rectori de acade-. 

mie, personaje universitare cu o parte enormă. 

de acţiune în doineniul învățământului secundar.. 

In îruntea tuturor actelor oficiale ale institu-. 

țiunilor acestui din urmă grad de învățământ, se: 

iace menţiune despre subordonarea şi înrudirea 

lui cu cel universitar: la orice liceu citeşti în. 

scripte ca «en tâte»: Universite de France — 

Academie de...., — Lycee,,,, ia 

Geneza învățământului secundar vine să ne: 

explice şi geneza noțiunii de colegiu, despre care: 

vorbiam la începutul acestui articol.- 

Să ne întoarcem puţin în urmă. Tânărul ve=- 

nind la Paris ca să urmeze facultatea artelor, în 

trecut, trebuia să se înscrie într'o asociaţie de: 

studenţi, de obiceiu într'una compusă din cona-.. 

ționali. Se formaseră astiel grupe mai mari sau 

mai mici, comunităţi — <hospitium» — cari îşi: 
închiriau un local propriu şi se supuneau unui: 
şei ales dintr'înşii — «principalul». Cum însă 
erau şi Studenţi săraci, cari ca să trăiască îmbră-- 
țişau o profesiune. — unii erau chiar servitori — 
aceştia nu-şi puteau plăti dreptul la hospitium. 
Câritatea publică atunci veni în ajutor fundând:
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asemenea «hospitia» gratuite pentru dânşii. Co- 

legiile menţionate de noi, la început au îost atari 

aziluri. Pensionarii lor urmau cursurile la uni- 

versitate, dar reîntorşi în internat făceau medi- 

taţie sub conducerea şefului, care avea obligaţia 

să irecuenteze facultatea mai regulat decât toţi, 

să ia note şi să explice camarazilor săi lecţiunile. 

Domnia astiel un regim de disciplină, o vieaţă 

morală extra-şcolară, ce constrasta grozav cu 

vieaţa dezordonată a studenţimii externe. Insti- 

tuțiunea aceasta cu caracter privat căpătă în- 

crederea părinţilor; ea îu încurajată, numărul 

solvenţilor crescu ; iar Universitatea decretă 

prin lege ca studenţii să locuiască în colegiu, să 

fie colegieni — altiel le refuza certificatul de 

„îrecuentare. Numărul lor a devenit atunci şi mai 
mare; şeiul repetitor, principalul, a trebuie să-şi : 

mai ia ajutoare. S'a născut astiel un corp dis- 

tinct de pedagogi destinaţi unei instituții de o 

individualitate bine definită şi importantă. 

La un moment, în loc ca sutele de elevi'să se 
ducă necontenit la Universitate, s'a crezut mai 

nemerit ca profesorii să se transporte la colegii 

şi să-şi facă lecţiunile în faţa aceloraşi şcolari şi 

cu tot materialul didactic trebuitor, pe care cole- 

giile îl aveau în chip suficient. Facultatea deveni 
cu chipul acesta o colecţie de colegii. : 

În organizarea actuală a şcoalei secundare 

îranceze se oglindeşte încă faptul istoric de mai 

sus: profesorii secundari trec la universitate, şi
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invers, „profesorii universitari sunt însărcinaţi 
cu unele cursuri liceale. 

In sânul colegiului deci s'au deijnit două insti- 

tuţiuni: pensionatul, cu menirea de a întreţine o 

vieaţă morală unitară, care să înlocuiască pe cea. 

din mediul familial de altă dată al şcolarului ; 

şcoala propriu-zisă (clasele), cu misiunea de a 
da instrucţiunea. Cel dintâiu, de unde avusese 

un rol precumpănitor, acum se subordonează in- 

tereselor învățământului propriu-zis, vieaţa mo- 
rală se supune celei didactice. 

Colegiul capătă întăţişarea unui organism uni- 

tar, are un singur «principal», un mediu identic 
până la un punct pentru externi caşi interni; nu- 
mai în contabilitate păstrează separatismul dela 
origine, distingând bugetul internatului aparte şi 
al externatului tot aşa. | 

Privit mai de aproape, azi colegiul este şcoala 
fondată şi întreţinută de comună, dar sub direc- 
țiunea, controlul şi cu ajutorul bănesc dela stat. 

Un colegiu poate îi exploatat şi în regie sau pe 
riscul directorului care şi-a luat asuprăş sarcina 
prin contract. Dela o epocă asemenea şcoli au 
trecut în bugetul statului, altele au fost înte- 
meiate în întregime din atari fonduri, prin de- 
cret prezidenţial și au constituit ceeace se chia- 
mă liceul, şcoala statului, cu autonomie finan- 
Ciară şi personalitate civilă. 

In adevăr, numele de colegiu nu se dă decât 
şcoalelor secundare comunale şi institutelor par- 
ticulare,
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Pe lângă ambele sunt anexate şi internate, 

care însă se pot foarte bine desfiinţa, fără ca să 

prejudicieze şcoala propriu-zisă. Licee numai cu 

elevi interni, în regulă generală nu există. 

Ca organizare didactică, liceul nu se deose- 

beşte de colegiu; nu tot aşa în ceeace priveşte 

- organizarea administrativă. Primul este condus 

"de un director, «provizorul», ajutat de un censor 

în partea disciplinei şi de un econom, în cea fi- 

nanciară. 

Colegiul are în capul său pe «principal», aju- 

tat de «supraveghetorul general» (censorul) şi 

de un «agent special» (economul). 
La ambele instituţii sunt prevăzute şi nişte 

corpuri deliberante, organe de control şi de di- 

rectivă, şi anume: adunarea profesorilor, consi- 

liul de disciplină şi biuroul sau consiliul admi- 

nistrativ. 

Simpatia familiilor pare a fi mai mult de par- 

tea -colegiilor, fie fiindcă elevii sunt mai puţini 

şi deci supravegherea mai eficace; îie fiindcă 

vieaţa are un caracter mai intim, mai de îarnilie, 

încurajat de «principal», care are tot interesul 

să-şi îacă clientela; fie poate şi din cauza taxelor 

şcolare mai scăzute. In colegii însă, pentru re- 

„crutarea corpului didactic se cer mai puţine con- 

dițiuni decât la liceu şi de aci, prezumția, în 

parte nejustiiicată, că nivelul studiilor ar fi ceva 

mai prejos. 

Până în ultimul deceniu erau în Franța — ne 

spune statistica învățământului — 110 licee şi
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228 colegii. Numărul lor wa mai crescut de a- 
tunci, 

E vrednic de semnalat faptul că legea franceză 
face distincţie între un liceu din capitală şi unul 
din provincie, lucru ce se vede î în mai multe ca- 
zuri, bunăoară: 

Țifra taxelor şcolare e deosebită, după cum 
liceul se află în departamentul Seine şi Seine-et- 
Oise, ori după cum se ailă în alte departamente. 
In cazul întâiu, taxele sunt de două categorii; 
în cazul liceelor de provincie, sunt treisprezece 
categorii la cuantumul taxei. Deosebirea pro- 
vine de acolo probabil, că greutăţile traiului sunt 
mai numeroase în capitală şi centre mai mari, 
şi invers; apoi fiindcă şcoalele din Paris au tot 
ce e superior sub raportul nivelului didactic, cor- 
pul profesoral mai select şi, ca o urmare firească, 
şi ailuenţa elevilor prea mare, deci trebuie stă- 
vilită. 

Aceeaș deosebire între Paris şi provincie în 
ceeace priveşte munca şi retribuţiunea profeso- 
rilor. Bunăoară, un profesor la Paris munceşte 
12, 14, 15, 16, chiar 19 ore pe săptămână, po- 
trivit cu materia ce predă și cu vechimea carierei 
sale; cel din provincie, dela 14 la 20 ore săptă- 
mânal şi în genere cu 0 oră mai mult ca cel din- 
tâiu. Ca leafă, profesorii titulari din Paris Sunt 
cuprinşi în şase clase şi primesc între cinci şi opt 
mii de franci pe an; cei din Provincie sunt tot 

„în şase categorii, dar leafa se ridică. dela trei 
|. mii două sute la cinci mii două sute de îranci, 

7 6
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plus o îndemnizare pentru cei ce au agregaţia. 

Ca un corolar al celor de mai sus, a înainta pe un 

profesor în Franţa înseamnă a-l trece dintr'una 

din cele şase clase în cea imediat superioară, dar 

mai înseamnă alteori a-l trimite dela provincie 

la Paris, ceeace va aduce şi o urcare a retribu- 

țiunii. Distincţiunea este justificată. Nu se poate 

vorbi desigur de inferioritatea profesorilor de 

provincie îaţă de cei din capitală, de vreme ce 

corpul didactic al Parisului este în. bună parte 

rezultatul selecţiunii făcute prin înaintare şi din- 

tre profesorii din provincie. Este însă inferiori- 

tatea mediului, a centrului cultural în care cade 

liceul respectiv, mediu vădit inferior aceluia al 

metropolei. Franţa este diametral opusă Germa- 

niei sub acest raport. In Germania sunt nume- 

roase centre culturale şi şcolare cu o vieaţă a lor 

proprie şi speciiică,. cu o reputaţie durând de 

veacuri, cari centre deşi provinciale, dispută ca- 

pitalei imperiului întâietatea. E un îel de descen- 

tralizare culturală, dacă se poate zice: In Franța 

e un mare centru cu 0 .desvoltare uriaşă, cu o 

reputaţie strivitoare -față de alte oraşe: de pro- 

-vincie — Parisul. Sforțările naţiunii întregi se 

înfrăţesc pentru ridicarea tot mai sus a metro- 

polei şi din vieaţa ei trăesc şi vieţele centrelor 

de provincie. Individul care simte că are oare- 

care însuşiri, ca să capete consacrarea în Franţa 

“trebuie să plece la Paris; în Germania însă nu 

va trebui să plece la Berlin, ci, rămânând la Koe- 

nigsberg sau lena, va străluci şi dânsul şi va
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jace caşi centrul cultural respectiv să devină su- 
perior altora şi în deosebi celuia al capitalei. 

Aşadar, în Franţa distincţia între capitală şi 
provincie consistă în inferioritatea provinciei 
faţă de metropolă; în Germania în emulațiunea 
oraşelor provinciale aţă de centru. 

O atare stare generală se repercutează şi în 
situaţia liceelor; desigur însă că mai intervin şi 
alți factori. Noi ne mărginim a constata că în 
învăţământul francez există o gradaţie, în scara 
liceelor, ceeace lipseşte cu desăvârşire la NOI, 
unde egalizarea este aproape perfectă (afară 
doar de îndemnizările directorilor). Uniiormiza- 
rea, fireşte, nu e justiiicată, întru cât e evident 
că vieaţa culturală a Bucureştilor şi Iaşilor nu 
poate fi pusă pe acelaş picior cu cea din Alexan- 
-dria Sau Huşi, după cum nici greutăţile de traiu 
nu pot îi aceleași pentru un oraş mare de peste 
trei sute de mii locuitori, ca pentru un altul de 
şapte mii numai. 

Ne oprim aci. Caracterele speciiice ale liceului 
irancez Sunt cu mult mai numeroase decât cele 
amintite până acum de noi. 

1912.



CONTROLUL ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
SECUNDAR 

Proiesorul pune în slujba şcoalei 35 de ani din 

vieață. Munca sa inaugurată poate sub excelente 

auspicii, însuileţită de idealismul tinereţii—prin 

exerciţiul statornic de pe norme precise, în limite 

definite şi cu o regularitate automatică, ea cade 

de multe ori în rutină, în mecanicism didactic. 

Cu vremea nu mai e nimic pasionant într'insa; 

ca orice ideal izbândit şi-a pierdut taina cu care 

te atrăgea. De aci, începutul blazării, încercări 

de a schimba rolul de dascăl cu cel de îuncţionar 

administrativ, sau tendința de a acorda cât mai 

puţin timp şcoalei, ba chiar de a:te scăpa de ea 

prin congediu sau absenţă. -- 
Toţi avem conştiinţa datoriei, dar iarăş toţi 

avem şi slăbiciunile: inerente omului: «Cât mai 

puţine eforturi — cât mai multe foloase», lege 
eternă şi proiund omenească. 

Pentru a preveni, sau câte odată pentru a Te- 

media o asemenea stare de lucruri, se găsesc 

constituite organele de control în învățământ. 
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Cel dintâiu, Ministrul, este organul suprem, 

dar exerciţiul dreptului său este încredințat sub- 

alternilor: inspectorii şi directorii şcoalelor. In 

ultima linie rămâne controlul constant, plin de 

"consecinţe dar fără a fi învestit cu forme — con- 

trolul şcolarilor asupra muncei şi aptitudinilor 

profesorului. | 
În cele de mai jos ne vom ocupa de controlul 

exercitat prin inspectori şi directori. 

“Cei dintâiu inspectează şcoala ca administra- 

ţie cum şi în partea ei tehnică. În acest din urmă 

sens cercetează pe profesori: dacă se ţin strict 

în marginile regulamentului şi programei anali- 

tice, dacă au pregătirea şi tactul pedagogic, dacă 

au realizat progres elevii, etc, , 

Mă întreb însă dacă rarele vizite ale inspecto- 

rilor constitue un impuls real pentru mersul 

înainte al şcoalei şi pentru schimbarea în mai 

bine a dascălului secundar. 

Inspectorii, ori cât de mulţi ar îi tot vor îi prea 

puţini, dacă e vorba ca vizitele lor să aibă o în- 

râurire serioasă şi apreciabilă. Îmi vine să cred 

că ar trebui pe lângă fiecare centru şcolar un 

inspector, care să se permanentizeze acolo pen- 

tru o perioadă determinată, supraveghiând şi în- 

drumând constant şi sub toate raporturile, pe cei 

câteva zeci de profesori secundari — Sau şi mai 

puțini. | 

Da îapt, inspectorul îşi exercită. dreptul. său 

de control numai când are ceasuri de răgaz,—de 
Sigur cu toată bunăvoința ce-i îngădue împreju-
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rările neprielnice; nu-i tăgăduim intenţiunile 

cinstite şi munca, însă ne îndoim de roadele ce 

rezultă. Omul nu e de vină, ci un defect de orga- 

nizare al instituţiunii: 

Discontinuitatea, durata redusă a inspecţiu- 

nilor (într'o zi nu se poate asista decât la cinci 

lecţiuni, din cele câteva zeci care au loc la un 

liceu), apoi oarecare neîncredere cu care e pri- 

vită uneori de proiesor, persoana inspecto- 

rului. Fireşte, un personaj de control, care vine 

să-ţi găsească părţile slabe, nu poate să fie privit 

tocmai cu simpatie; în orice caz însă el trebue 

să-ţi impună respect. 
Totuş relativitatea metodelor de predare, ex- 

cesul de amor-propriu al unora, sunt capabile să 

nască susceptibilităţi. 'Deaceea, nici o critică, — 

nici o îndrumare. Eşti profesor bun, rămâi ca 

atare, aşa cum te constată inspectorii şi cum ai 
fost proclamat la examenul de capacitate; eşti 

profesor rău şi totuş ai avut norocul să pătrunzi 

în învățământ, inspecţiunile la un an odată te vor 

lăsa tot rău şi nepregătit. Se cunosc până azi 
prfesori cari să îi fost respinşi dela definitivat, în 

urma relelor rezultate” ale inspecţiunilor?! Ori 

profesori cari să îi fost respinşi dela definitivat în 

ca răi profesionişti — nu ca răi indivizi?! Şi apoi, 

s'a văzut cândva întârziind răsplata muncii pro- 

fesorului — inexorabila gradaţie la cinci ani — 

fiindcă el fusese cotat tău la inspecţie; ori s'a 

văzut ea accelerându-se, fiindcă dascălul fusese 

găsit bine totdeauna?! -  
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De îapt e poate chiar înţelept că o inspecţiune 

să nu atârne prea greu în balanţă: o vizită de 

câteva minute nu-ţi poate da dreptul să formu- 

lezi aprecieri decizive şi inialibile asupra muncii 
de peste tot anul a profesorului. Sunt profesori 

cari au ieşit rău la o inspecţiune, dar cari sunt 

totuşi individualităţi didactice bne înzestrate ; 

vor îi fost iarăş şi din aceia cari nau făcut lec- 

țiuni pedagogice decât în ora inspectată — un 

«truc» cu care să-şi câştige aprecieri favorabile; 

au fost şi din cei cari ignorau pedagogia, ceeace 

nu-i împiedică să fie buni educatori — păcat că 

generaţia lor e în dispariţie! ! 

Se va obiecta însă: învățământul secundar nu 

poate, nu trebue să rămână fără control. — Evi- 

dent, dar organizat pe alte baze şi constituin- 

- du-i un auxiliar complementar din celălalt fac- 

tor de control — directorul liceului sau gimna- 

ziului. | 

Directorul este în raporturi permanente cu 

proiesorii nouă luni pe an; sub ochii săi se des-. 

iăşură minut cu minut munca profesională a a- “ 

cestora, traiul colegial şi chiar vieaţa în socie- 

tate — lucruri de multă însemnătate şi foarte 

puțin apreciabile de un inspector. Directorul, 

dacă ar avea ochi să vadă şi urechi să audă, ar 

putea spune multe despre corpul profesoral, pe 

care-l dirige azi în mod cu totul platonic. Iar 
când spunem aceasta, ne gândim la tot binele 

ce s'ar putea rosti despre munca profesorilor 

între zidurile clasei, ignorată complet sau apre-



ciată greşit de celelalte profesiuni şi de socie- 

tate în genere. 

"În organizarea actuală însă îl vedem redus la 

un rol de simplu «gerant>. Situaţia lui de «pri- 

mus inter pares» îi stăvileşte gesturile, câteodată 

imperios îndreptăţite. 
În regulament sunt trecute unele prerogative 

ale sale, pe care însă se sfieşte să le pună în 

faptă. Bunăoară, câţi dintre directori inspectează 

pe profesori în clasă? Grija cea mare este ca - 

să-i determine să nu întârzieze peste cele zece 

minute «tolerate» la intrarea în clasă; ce îac ei 

acolo — îi priveşte. Noroc că corpul nostru se- 

cundar dela 1898 încoace s'a selecționat cu toată 
seriozitatea, încât simţul datoriei mereu treaz 

în fiecare din dascăli, e o garanţie pentru dânşii 

şi o uşurare pentru director. . 
Dacă însă acesta nu poate da o prea mare 

strălucire rolului său astăzi, este şi din pricina 

semnalată mai în urmă: directoratul este şi el un 
produs al politicianismului. La o schimbare de 

regim, între primele demisiuni puse la îndemâna 

noului ministru de instrucţiune, este şi aceea a 

directorului şcoalei secundare. Excepţiunile sunt 

numai în Bucureşti. 

Această instabilitate în funcţie şi discontinui- 

tate în rol vatămă mersul şcoalei, iar pe director 

îl reduce şi mai mult în consideraţia. colegilor; 

el devine «par paribus», arată uneori menaja- 

mente faţă de coreligionari politici, e îoarte bun 

coleg față de directorul indicat la o schimbare 

“j 
| 
| 

; 
N 

| 
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de regim, şi aşa rolul său se apropie de acela de 

gerant, cum-spuneam mai Sus, iar şcoala merge 

înainte în virtutea inerţiei — uneori din fericire, 
bine. 

Să stabilizăm pe directori, se va zice. — De 

sigur, dar nu clientela politică a unui partid sau 

altul. Directorul ce trebue școalei noastre va să 

fie întâi ora întreg, şi al doilea, pedagog luminat, 

— aşa cam în îelul directorului din liceul ger- 

man sau al provizorului din cel îrancez. 

Directoratul trebue să fie 'carieră statornică, 

„la adăpost de valurile politice, iar cel care îl o- 
cupă, o personalitate didactică recunoscută in 

deobşte şi cu o pregătire pedasozică într'un se- 
minar strein Serios. Dacă nu sunt, Statul să-i 
formeze trimițându-i să facă stagiu, ca pe ofi- 
țeri, ingineri, medici, agronomi, etc. Şcoala 
noastră n'a avut nici profesori; totuşi, prin 'pre- 
vederea legii s'au format treptat. Directorul să 
treacă şi el prin stadiul provizoratului, iar in- 
specțiunile cât mai dese şi mai variate să-i a-, 
corde stabilitatea sau să-l înlăture dela: o sar- 
cină ce-i întrece puterile. Noi nu vrem numai 
decât ca, să se împrovizeze directorii. : 

Rolul lor să fie lărgit după aceea până la un 
control serios al activităţii profesorilor. Atribu- 
țiunile de astăzi ale directorului, trecute în regu- 
lament uneori sub formă de simplu deziderat, 
liber să le aplice ori nu, să-i fie impuse ca muncă 
organizată şi prevăzută cu sancţiuni în caz de 
neeiectuare. Evident, controlul inspectorului l-ar
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împiedica de a se transforma. într'un mic tiran 

al colegilor. Între atribuţiuni ar îi inspecţiunile 

în clasă şi îndrumări la nevoie, cercetări la lu- 

crările scrise şi aprecierea lor, veriiicarea pro- 

gresului realizat de şcolari, delegarea colegilor 

din aceeaş specialitate ca să asiste la lecţiunile 

vreunui camarad şi îndrumări reciproce, ra- 

poarte dese la Minister pentru răsplătirea muncii 

rodnice a profesorului, sezisarea inspectorilor 

pentru a veni să dea îndrumări profesorilor mai 

slabi sau începători, sau pentru a impune ordine 

celor fără scrupul — şi atâte amănunţimi cu e- 

iecte mari, ce se vor putea lesne fixa la nevoie. 

E lesne înţeles că directorul va trebui desărcinat 

de orele de curs, va fi uşurat de mărunţişurile 

cancelariei şi va fi retribuit în mod cuviincios, 

nu ca astăzi, când la unele gimnazii leaia direc- 

torului este echivalentă cu aceea a servitorului 

şcoalei. | 
Profesorii nu vor avea de păgubit de pe urma 

unui directorat organizat astfel. Va îi pentru unii 

dintr'înşii o speranţă îmbietoare de viitor, dată 

fiind îngustimea de perspectivă în care e cu- 

prinsă cariera în organizarea-i actuală; va fi 

pentru ceilalţi — pentru cei mulţi, pe care îi pân- 

deşte blazarea sau nevoia de a alerga după o altă 

sarcină publică mai remuneratoare — încrederea 

că munca harnică şi cinstită în slujba şcoalei nu 

este lăsată numai la apreciere platonică a gene- 

raţiilor de copii ce le trec prin mâini, ci ecoul ei 

-răsbate dincolo de:porţile liceului şi ajung în lă-
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turi ca şi sus, asigurându-le consideraţia socială. 

de care, cândva demult, s'au bucurat în primul 

rând profesorii în această ţară; iar pe.de altă 

parte atrăgându-le răsplata materială dreaptă 

pentru cei treizeci și cinci de ani de vieață hără- 

zită binelui Ţării.



ȚĂRANI ȘI ORĂȘENI 

La una din şcoalele noastre normale, dându-se 

elevilor din clasa a IV-a o disertaţie despre «Ță- 

„rani şi orăşeni», am socotit că ar îi de oarecare 

interes să expunem aci ce simt şi ce gândesc 

câţiva fii de ţărani despre orăşeni — aceasta, 

Cu atât mai mult cu cât dânşii sunt destinaţi să 

„exercite ca învăţători o înrâurire adâncă în spi- 

ritul celei mai numeroase pături româneşti, în 

țărănime. Am privit cu o vie surprindere por- 

tretul Românului dela oraş, zugrăvit în unani- 

mitate de şcolari cu cele mai întunecate colori; 

am văzut că alături de gânduri curate în suiletul 

îiilor de săteni stau şi multe prejudecăţi pe care 

şcoala şi profesorii, cu toate binevoitoarele şi 

sincerele lor siorţări, n'au putut încă să le risi- 

pească. Datele culese din disertaţia școlarilor 
merită oarecare interes, fiindcă ele sunt păreri 

izvorîte spontan, fără gândul că ar putea să ser- 
vească eventual unei anchete ca cea de faţă. 

Vom da mai multe citate din chipul cum e zu- 

orăvit orăşeanul.
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„In ce priveşte fizicul şi exteriorul acestuia, iată 
în ce ie| îl vede un fiu de sătean: 

Orăşeanul are fața serioasă sau posomorită... El e mai . 
puţin desvoltat, mai trist sau mai serios decât săteanul... 
Pe locuitorul dela oraş, veşnic îl vezi pe străzi, gălbini- 

„cios la faţă, deşi în floarea vârstei, mergând alene... Pe 
fața orăşeanului se zugrăvește trândăvia, ncodihna și 
tristeţea... 

Cu privire la virtuțile morale ale orășeanului, 
portretul devine şi mai întunecat: 

E mult mai ospitalier un ţăran ca un orăşean... Este bun , 
primitor de oaspeţi, însă numai când ştie că e posibil 
să scoată ceva bani... Orăşeanul, în goana după câştiga- 
rea mai uşor a pâinii, devine mai rafinat. A uitat de bi- 
serică. E viţios atât de mult încât a molipsit şi pe cei 
dela ţară. Cam greu ca orăşeanul să-ți facă bine — dacă 
poate, să mai ia!... El îşi petrece zilele la cafenea şi joacă 
cărţi. Cu câţiva bani rămaşi se duce şi cumpără o pâine, 
o taie felii şi o imparte la copii. Asta-i mâncarea lui. 
Dacă s'or îi săturat, săturaţi să fie; dacă nu, D-zeu să-i 
sature!... Şi cum să nu îie în acest hal, când e! pierde zile 
şi nopţi întregi prin cafenele, jucând cărţi, popici, etc., 
iar în casă n'are ce mânca... Orăşeanul este dat lenevici; 
el doarme până târziu, îşi ia ceaiul sau cafeaua şi pleacă 
la plimbare mai pe răcoare. Orășenii iubesc petrecerile, 

Tăranul îşi iubeşte petecul pe care îl munceşte şi unde 

“îşi are casa; orăşeanul nu-şi are casa sa, ci șade cu chi- 

rie, şi ce-i pe el atâta-i tot... El muncește mult când e răs- 

plătit; altfel stă să moară de foame. Orăşeanul petrece 

şi se îmbată... Când n'are ce mânca, mai de grabă buzu- 

năreşte lumea pe stradă decât să muncească — căci de, 

i se fac bătătiiri în palme... Orăşeanul e foarte puțin re- 
ligios; nu e moral... Orăşeanul e leneș, cată să muncească 

puțin şi să câştige mult — câştigul îl ia tot'dela ţăran...
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lar sub raportul sentimentelor ce nutreşte oră- 

şeanul faţă de săteni, şi reciproc, ele se rezumă 

“în dispreț şi neîncredere dintr'o parte sau din | 

alta: 

“Tăranul nu prea vrea să asculte de legi, fiindcă le crede 

pe toate contra sa.. Țăranul se încrede de multe ori în 

“vorbele orăşcanului, care îl înşală... Orășeanul priveşte 

de sus pe cel dela ţară, ba îl ia şi în bătaie de joc... Oră- 

şcanul este fudul... E dispreţuitor pentru ratele său, 

“locuitorul dela ţară, dându-i diierite epitete nemeritate, 

mai ales atunci când acesta nu voeşte să-i dea pe nimic 

cecace el agoniseşte cu sudoarea îrunţii... Orăşeanul se 

- uită totdeauna cu aere disprețuitoare îaţă de „ţărănoi”.. 

Orăşeanul a început a lua în râs costumul pur românesc 

şi în locul lui a adus pe cel nemţesc. In locul iţarului, că- 

măşii, ilicului şi brâutui, vezi la orăşeni pantaloni „cloş”, 

haină spintecată şi, ce-i mai îrumos, albul guler, pe care 

peste câtva timp îl vom vedea acăţat şi de gâtul ţăranului. 

“In locul horelor, sârbelor şi brâului. strămoșesc, acum 

-auzim valsul, polca, etc... Orăşeanul trăeşte mult mai bine 

şi mai lesne decât ţăranul... Ţăranului nu-i pasă şi nici 

sar avea să ducă vieaţa unui orăşean — pe care adesea 

«el îl numește „pantalonar, surtucar”... 

Aşa judecă fiul de ţăran pe orăşean. 

_Să pătrundem puţin proveniența unor aseme- 

nea sentimente şi să ne- dămi seama de ce ră- 

“mâne de făcut în această direcţiune. 

Recrutarea elevilor şcoalelor noastre normale 

de băieţi se face, în starea de lucruri actuală şi 

“în spiritul legiuirii. ce o reglementează, din îii 

de ţărani mai nevoiaşi, din copii de văduve, din 

fii de învăţători şi preoţi. Constatarea am putut-o 

face cercetând în câteva rânduri actele candi- 
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daţilor, cu prilejul examenului de admitere în 

şcoala normală. . 

“Cei dintâi înţeleg să aleagă o asemenea ca- 

rieră pentru copiii lor, fiindcă cheltuelile de în- 

treţinere sunt relativ mici (nule aproape, când 

elevul este bursier), iar cariera sigură, deşi nu 

„prea remunerătoare. Dela o vreme însă unele 
compensaţiuni materiale au venit să mai împli- 

nească lipsurile. 

Cât pentru cei de ai doilea, învățătorii şi 

preoţii, dacă o fac este pentru că ei sunt obișnuiți 

cu avantajele îuncţionarismului, apoi fiindcă ţin 

ca fiii lor să nu se răslețească de casa părin- 

tească, sau, în sfârşit, fiindcă au în minte şi com- 

binațiuni de ordine practică pentru viitorul co- 

pilului: tatăl preot în sat sau învăţător diriginte, 

fiul învăţător şi el — sau noțar alteori, — aşa 

că având mai mulţi sluibaşi în familie e mai 

- lesne să-ţi înfiripezi oarecare stare. 

"Țăranul mai cuprins îşi dă copilul în liceu, în 

şcoala de agricultură, şcoala de arte şi meserii, 

şcoala comercială. Are dealtiel şi mijloace ma- 

teriale, ca să-i dea dreptul şi la năzuințe mai 

mari. Orăşeanul evită să se facă învăţător, îiind- 

Că îi vine greu să se lipsească în viitor de mediul 
orăşenesc *); fiindcă ştie că poate câştiga mai 

__1) La examenele de ajutori de învăţători se prezintă 

totuşi şi mulţi orăşeni „desrădăcinaţi”. Sunt însă în bună 

parte cei cari au încercat, fără să izbutească, alte ocupa- 
- ţiuni, iar in cele din urmă S'au resemnat să trăească cu 

50-—60 lei, salariul acestei modeste iuncţiuni.
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-mult de pe urma altui fel de instrucţiune; îiindcă 

şcoli normale-sunt numai câteva în centre de- 

părtate, pe când gimnazii şi licee îi stau la în- 

demână chiar în oraşul său — şi cu mai puţine 

cheltueli încă. 

Nu e însă atât de semnificativ faptul că popu- 

laţia şcoalelor normale este alcătuită din săteni, 

cât că ea persistă în tot ciclul celor şase ani de 

învățământ să rămână ca atare, cu un caracter 

de rusticitate vădită, dacă nu ca exterior dar de 
sigur ca sentimente şi idei. Cum aceasta? . 

Elevii au venit la oraş la treisprezece ani cel 

mai de vreme, adică la o vârstă când individul 

are, oricât de redus, un fel al său de.a cugeta, 

un număr de idei şi o înţelegere relativ mai 

coaptă, o directivă mai definită în tendinţe, deci. 
un capital sufletesc câştigat, la care nu renunţă 

atât de uşor ca un copil de şapte ani la intrarea 

în şcoala primară. 

De altiel săteanul e mai precoce, își dă seama 

mai de vreme de cele ce-l înconjoară, fără însă 

să-și dea seama şi mai bine. Mediul şcoalei în 

care intră e prielnic pentru păstrarea caracteru- 

lui de rusticitate dobândit până atunci. Toţi elevii 

formează o mare familie, plină de omogenitate, 

lucru pe care nu'o să-l constatăm la un liceu, 

unde intră atâţi streini şi copii din atâtea cate- 

gorii sociale — am putea zice o mare familie 

sătească, dacă ne gândim că una din ocupaţiu- 

nile zilnice, într'o bună parte a anului, este agri-
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cultura la iermă, lucrul manual și alte îndelet- 
niciri înrudite. 

Izolarea şcoalelor normale la câmp, afară şi 

departe de inima orașului, separarea populaţiu- 

nii şcolăreşti de restul populaţiei orăşeneşti con- 

tribue să accentueze şi mai mult rusticitatea 1). 
Elevii trăesc la ei acasă, din propriile lor re- 

surse sufleteşti, şi nici nu se preocupă de toată 

agitația furnicarului omenesc, al cărei ecou abia 

Ie ajunge la ureche, slăbit de tot. Izolare? — Imi 

vine însă în minte un adagiu francez: «on ne 

siisole pas impunâment> — şi mă gândesc că 

sancţiunea este păgubitoare nu numai pentru 

cei ce s'au izolat fără voia lor, dar şi pentru 

restul populaţiei. Dar ni se va obiecta: izolarea 

elevilor nu este claustraţia monahală; când şi 
când ei reintră în vieața de oraş şi deci caută să 
o cunoască. 

Să ne oprim puţin asupra faptelor. 

Individul, elevul normalist vine în oraş du- 

mineca şi sărbătorile pentru câteva ceasuri. Târ- 

gul e închis, pulsul vieţei publice adormit. Ele- 
_vul are în faţă nişte «orăşeni de duminecă», 

spilcuiţi, mândri şi încrezuţi în hainele lor de 

sărbătoare. E ziua de petrecere şi odihnă pentru 

orăşeni, repaosul meritat după munca săptămâ- 

nală. Totul îţi face o impresie de bună stare ex- 

1) În legătură mai îndepărtată cu această chestiune ar 

îi şi iipsa limbilor streine din programa de studii a școa= 

lelor normale, in deosebire de alte şcoli.
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.celentă a acestora, îalsă poate de îapt, dar cu 

care rămâne fiul de sătean, când. îi priveşte. El 

e înclinat să conchidă că aşa trebue să fie şi în 

restul celor şase zile ale săptămânei, când nu-l 

“mai vede. Partea trudită a vieţei orăşeneşti, ele- 

-vul nu are când și unde să o cunoască de visu: 

munca în fabrici, hamalâcul din port, vieaţa obo- 

'sitoare a prăvăliaşului, ziua .de lucru istovitor a 

“micului funcţionar, agitația vieţei avocaţilor, 

peregrinările fără răgaz ale. medicului, munca 

la şantier a inginerului, etc., — abia un ecou în- 

depărtat, abia o imagine vagă a acestei vieţe 

ajung până la fiul de sătean închis între zidurile 

închisorii sale. coniortabile, şi această imagine 

rămâne să şi-o desăvârşească din cele ce ce- 

“teşte, prefăcute în bine sau în rău, în cărţi de li- 

“teratură tendenţioasă, în publicaţiuni şi ziare 

pătimaşe. 

În chip colectiv, normaliştii mai au prilejul să 

cunoască şi să vină în contact cu oraşul la pa- 

rade şi serbări culturale, la reprezentații de tea- 

-tru şi concerte, unde sunt aduși pentru a-şi for- 

„ma educaţia în direcţiunea patriotică ori a-şi de- 

:săvârşi cultura în sensul artistic. Dar aci con- 

trastul între umilința vieţei săteşti bântuită de 

„atâtea - neajunsuri şi îastul serbării orăşeneşti, 

-unde totul se prezintă nu se poate mai decorativ, 

îl duce pe fiul de sătean la generalizări false — şi 

Ştim .ce uşor generalizezi când eşti tânăr sau 

„când eşti de,o alcătuire sufletească mai simplă.
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De unde îi rămâne elevului dar să-şi formeze o 

“concepţie asupra orăşenilor ? 

Mai întâiu va trebui să recheme din rândul 

amintirilor pe acele exemplare de orăşeni cu care 

venise în contact, pe când era acasă: pe «sur- 

tucarii» de odinioară dela sat, pe proprietarul 

sau arendașul moşiei, prototipul omului fericit, 

mulțumită bogăției, şi concretizarea vivantă a 

conflictului dintre capital şi muncă; pe îuncţio- 

narul administrativ cu veşnicul său rol de a re- 

prima — deci ambii, exemplare. orăşeneşti prea 

puţin simpatice ţăranului. 

Strămutat în vieaţa de oraş, fiul de sătean va 

cunoaște mai bine — şi aceasta nu e o simplă 

presupunere: m'am interesat de cercurile orăşe- 

neşti pe care le vizitează elevii la ieşirea lor în 

zilele de sărbătoare, de condițiunea socială a co- 

respondenţilor lor, de nivelul cultural al celor 

dela cari primesc scrisori din oraş: — va cu- . 
noaşte dar vreo modestă rudă sau vreun prie- 

ten al familiei sale, locuind într'un cartier mai 

periieric, oameni cumsecade, de sigur, dar la 

“cari, franc vorbind, numai model de virtuţi ci- 

vice nu poate găsi. Ştim ce a putut da «maha- 

laua» până azi în vieața noastră publică. Din 
acest punct de vedere, vieaţa claustrală evident 

că păstrează mai nealterat fondul moral al ele- 

- “vilor. Dar iarăşi, cine poate garanta că îiul de 
sătean vine la oraş cu un caracter moral exce- 
lent, pentru ca să nu mai aibă nevoie de a copia 

ceva din moralitatea orăşenească ? ..
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Aşa privite lucrurile, pe ce să-şi întemeieze 

normalistul dragostea şi respectul pentru oră- 

şean 2 Am văzut în portretul citat cât de negru 

îl zugrăveşte. Moralitatea i-o tăgădueşte, ireli- 

giozitatea i-o proclamă din toată convingerea; 

«la biserică nu vine niciodată orăşeanul». Dar 

elevii se duc în corpore la o biserică modestă 

dela marginea oraşului, unde fireşte că ai să 

poţi număra pe degete pe credincioşi. 

Altă generalizare pripită: «orăşeanul e ne- 

cinstit», iarăşi concluzie unilaterală, trasă din 

raporturile economice şi comerciale ale sătea- 

nului cu cine ştie ce negustor ori samsar dela 

oraș. Dar aceştia sunt numai o specie de oră- 

şeni — şi nu.din cei mai buni; doar în esenţa 

comerţului şi schimbului este implicită şi o doză 

de înşelăciune ...convenţională, deci, cu oarecare. 

bunăvoință, morală: cei vechi doar făcuse din. 

Mercur patronul comerţului şi... al hoţilor! 

Altă generalizare îalsă: «fizicul orăşenilor 

contrastează în rău cu al sătenilor». Pe cine să. 

mai credem! Poporaniştii se lamentează că ţă- 

rănimea lasă să se vadă semne de degeneres- 

cenţă. Normalistul, fiu de sătean, s'a gândit de 

sigur la cele câteva exemplare dintr'6 lume ne- 

căjită, mahalagii istoviţi şi frânţi de o muncă 

puţin remunerătoare. Dar de acolo trebue să ne 

luăm colori pentru a zugrăvi portretul fizic al 

orăşeanului ? 

Şi acum — există vre-un remediu pentru răul 

semnalat ? a 
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Dacă nişte fii de săteni îi privesc aşa de urât 

pe orăşeni este şi fiindcă au moştenit asemenea 

sentimente dela părinţii lor; iar dacă şi acestora 

nu le suntem simpatici, vinovaţi suntem şi noi -; 
orășenii: nu ne-am gândit destul să căpătăm în- 

crederea ţărănimii; am făcut prea puţin sau am 

făcut greşit cele ce ar îi putut să ni-l câştige su- 
îleteşte pe sătean. 

Unii dintre noi l-am ţinut intenţionat departe 

de trebile orăşeneşti, l-am lăsat într'o ignoranță 

condamnabilă, nu i-am îngăduit să-şi exercite 

drepturile politice sau să spună, el singur, cele 

ce avea de spus, în parlamentul ţării. 
Alţii, deşi însufleţiţi de sentimentele cele mai 

bune pentru țărănime, am contribuit fără să 

vrem, fără să ştim, ca să o îngrădim tot mai 
mult în cercul ei rustic, departe de tot ce era 
orăşenesc; ne-am scoborit noi până la dânşii 
în loc să-i ridicăm pe dânşii până la noi, în cre- 
dința că atingerea cu elementul orăşenesc ar al- 
tera candoarea virtuţilor ce numai la: ţară se 
mai găsesc. Am săpat, fără să ne dăm seamă, 

un excluzivism de clasă, care numai spre folosul 
țării n'a fost. ” 

Cât despre normalist în special, bine este să 
obişnuim pe fiul de sătean cu rolul său Ia sat, nu 
Ja oraş, însă nu în sensul de a-l rusticiza şi mai 
mult sau de a-i păstra cu intenţie un atare ca- 
racter. Am văzut cu ce idei porneşte mai târziu 
la sat. . 

O îndrumare de folos este şi aceea ca să se
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îngăduie viitorilor învăţători să-şi înceapă stu- 

diile în gimnaziu, câţiva ani — trei sau patru — 

şi să şi le desăvârşească în şcoalele normale, 

unde vor căpăta instrucţiunea profesională. Pe 

lângă că sătenii ar cunoaşte astfel mai bine şi 

mai de aproape pe orăşeni, s'ar determina poate 

şi un curent pentru cei din urmă, favorabil ca- 

rierei de învățător. Odată absolvenţi, sunt con- 

vins că ei nu ar pleca la sate porniţi pe o luptă 

de clase: orăşeanul cu cuget cinstit nu nutreşte 

aceleaşi prejudecăţi în ceeace priveşte pe să- 

teni; dimpotrivă, poate îl vede prea umilit, prea 

siios, cu un fond suiletesc nu excelent, dar nici 

imoral, vrednic deci de solicitudine *). 

1) Ca o completare a cercetării întreprinse mai sus, 

am dat o lucrare elevilor din clasa a IV-a de liceu pe 

tema „Țăranul român”. Nu îără surprindere am constatat 

că fiii de orășeni mau găsit de spus decât cuvinte bune 

despre săteni. Portretul ţăranului zugrăvit de dânşii cu- 

prinde trăsături nu atâta culese din propria lor expe- 

riență, din cele văzute cu ochii, cât din cele auzite în me- 

diul în care trăesc sau cetite aiurea despre ţărani. Şi 

cum această literatură mu pregetă să laude pătura să- 

tească şi să o prezinte în colorile cele mai simpatice, evi- 

dent că şi portretul creat cu asemenea date trebuia să 

devie o adevărată apologie, sub pana unor copii încli- 

naţi totdeauna a ridica la superlativ orice caracterizare. 

Negreşit că oricât s'ar altera adevărul obiectiv, este mai 

de îolos pentru înîrăţirea claselor sociale din ţara noastră 

| 
| 

- concepţia ce-şi face copilul de orăşean despre săteni, 

decât cea pe care o are fiul de sătean despre orăşeni. 

Ce e trist însă e că ne-am mărginit numai la idei plato- 

nice, iără să înfăptuim ce trebuia.
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Toate străduinţele legiuirilor din ultima pe- 

rioadă, care vin să ocrotească țărănimea, mi se 

pare că îndreptăţesc presupunerea de mai sus. 

Ca un complement la cele privitoare la nor- 

malişti, ar îi de discutat dacă nu ar da bune 

roade şi admiterea de elevi externi în şcoalele . 

normale. Ar trebui iarăşi să se îmbunătăţească 

tot mai mult starea -materială a învățătorului, 

pentru a putea atrage şi elemente ceva mai cu 

stare, iar nu numai din «lumea celor necăjiţi» : 

sărăcia, fără să fie un viţiu, este de multe ori un 

izvor de viţii, iar la sate avem nevoie azi mai 

mult ca oricând de elemente cu o moralitate ex- 

celentă. 

Articolul de față nu face decât să semnaleze 

un fapt fără pretenţia de a da şi soluţiunea ho- 

tăritoare — chestiunea fiind prea serioasă ca 

să se poată rezolva numai cu câteva date şi în- 
tr'un cadru atât de restrâns, 

Aceasta a fost şi ținta urmărită de noi. 

1913.



CĂTRE ÎNVĂȚĂTORII DE MÂINE) 

Călătorul, când străbate un drum lung, se re- 

culege atât suileteşte cât şi trupeşte, în popa- 

surile cu care îşi înseamnă drumul percurs; iar 

odată ce a ajuns la capăt, priveşte lung înapoi 
şi satisfacția îi este mare, când vede cât de grea 
şi cât de nesfârşită cale a străbătut el. 

Tot aşa suntem şi noi cu toţii în acest moment, 
profesorii ca şi elevii, cari adunâudu-ne laolaltă, 

ne întoarcem privirile înapoi, unii — cei mici — 

pentru a se îmbărbăta şi a culege noi forțe pen- 

tru anul care vine, alţii — cei mari — spre a 

simţi mulțumirea omului care şi-a ajuns ţinta; 

iar noi profesorii, pentru a simţi deopotrivă şi 

îmbărbătarea unora şi satisfacția celorlalți — de 

vreme ce pentru noi bucata din drumul şcoalei 

ce străbatem în acest an, este o bucată din în- 
Suş drumul vieţei căreia ne-am consacrat. 

Nevoia care ne întruneşte astăzi: aci este a- 

1) Cuvântare rostită în îaţa absolvenţilor Şcoalei Nor- 

male din Galaţi, la încheierea anului 1909—1910.
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cecaş nevoie sufletească ce a reunit pe profesori 

şi elevi laolaltă în decursul anului şcolar expirat, 

<a şi în decursul anilor ce au precedat. Pentru 

elevi — fiindcă ies dintre zidurile şcoalei şi pă- 

trund în lumea largă, unii pentru scurtă vreme, 

alţii pentru totdeauna — este nevoia de a primi 

ultimele cuvinte de îndrumare dela aceia la 

cari şi le-au găsit mereu până astăzi; pentru 

noi profesorii este cuvântul de rămas-bun pe 

care îl adresăm celor pe care i-am pregătit pen- 

tru vieaţă şi de cari ne despărţim cu părerea de 

rău că nu-i mai avem tovarăşi de muncă, dar şi 

cu speranţa că am îormat oameni deplini. 

Una din imperfecţiunile vieţei de profesor este 

desigur şi aceea că munca depusă pentru for- 

marca sufletului şcolarilor nu dă roade imediate, 

ci trebue să aştepţi vreme, până când copilul să 

devină om, iar. omul să treacă cu succes nu nul- 

mai examenele de odinioară ale şcoalei, ci şi 

acea probă hotărîtoare a luptei pentru vieaţă, 

care să-l consacreze pe el ca om desăvârşit, iar 

pe tine profesor, ca făuritor de oameni. 

IDeaceea, pe elevii noştri odată ieşiţi de sub 
înrâurirea noastră imediată, noi nu putem să 

nu-i urmărim cu privirea şi cu gândul şi în viitor, 

tocmai pentru a ne procura satisiacția de-a re- 

cunoaşte într'înşii ceva din propriul nostru suilet, 

Dealtiel, elevul normalist are o individualitate 

aparte, deosebită de 'a elevului licean, ceeace 

face ca înrâurirea profesorilor să fie mai sim- 

țitoare şi cu adevărat posibilă.
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Liceanul este înrâurit nu numai de şcoală, ci 

şi de familie şi de îactorul extern al vieţei de so- 

cietate; .normalistul, închis între zidurile inter- 

natului, este aproape lipsit de înrâurirea celor 

două mediuri din urmă. 
Familia sa este marea mulţime a camarazilor, 

iar profesorii sunt părinţii spirituali. In contact 

necontenit cu aceştia, nu se poate să nu rămână 

proiund iniluenţați. 
Pentru liccan, liceul nu este decât un stadiu 

transitoriu prin care trece spre o ţintă mai înde- 

părtată; pentru normalist, şcoala devine aproape 

un scop. Ajuns la absolvenţă, a ajuns ca şi la 

țintă;. este de presupus deci că școala l-a înar- 

mat deplin pentru misiunea sa. Şcoala i-a asi- 

gurat capitalul de cunoștințe trebuitoare pentru 

2 putea îi şi el învățător al altora; şcoala i-a 

făurit sufletul ca să nu se dea învins în faţa g&reu- 

tăților; şcoala i-a făcut să-i vibreze inima la gân- 

dul adevărului, binelui, îrumosului. 

Desigur însă că ceeace face şcoala şi profe- 

sorul rămâne fără roadă, dacă însuş sufletul 

şcolarului nu e prielnic pentru asemenea răsă- 

dire. Glasul nostru ar îi glasul celui ce strigă în 

pustiu, dacă n'ar găsi răsunet în hărnicia şi voio- 

şia la muncă a elevului. Ar îi trudă zadarnică din 
parte-ne, dacă n'am putea să provocăm activi- 

tatea proprie și nestingherită, din partea voastră, 
elevi. 

Fireşte că mijloacele variază dela profesor 

la profesor. Fiecare ia faţă de elevi atitudinea
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pe care i-o dictează simţul său didactic sau, în 
chip inconştient, temperamentul. 

lar dacă uneori, noi profesorii am îost nevoiţi, 

pentru a curma un rău adânc, să uzăm de ener- 

gie, poate chiar de asprime, îaţă de unii din şco- 

lari, să credeţi că am făcut-o cu durere, călău- 

ziţi numai de propriul interes al acestora. Tim- 

pul, care şterge resentimentele de moment, vă 

va da în viitor dreaptă măsură a atitudinii noas- 

tre şi sunt sigur că vă veţi aduce aminte cu re- 

cunoştinţă de severul şi conştiinciosul dascăl de 

odinioară, care vă disperase cu exigența lui. 

Dealtfel este o greşeală de judecată din partea 

“elevului în aprecierea profesorilor săi. Din mul- 
țimea acestora, școlarul îşi alege ca unitate de 

măsură totdeauna pe cel mai blând şi ar vrea 

ca toţi ceilalţi să fie modelaţi după: firea celui 

simpatic lor. Omeneşte este firesc, dar realiza- 

rea este imposibilă. In lumea profesorilor, ca şi 

pretutindeni, sunt îiri între îiri, temperamente 

deosebite. Totuş nutriţi de aceleaşi gânduri, în- 

suileţiţi de acelaş ideal cultural, cu toții ne în- 

dreptăm către aceeaș ţintă luminoasă: să facem 

din copii, oameni desăvârşiţi; să facem din îiul 

ţăranului român, învățătorul harnic şi cinstit 

care să-l scoată pe acela din întunerec şi mizerie. 

Dacă drumurile pe care apucă îiecare din pro- 

iesorii voştri nu sunt aceleaşi, să: nu uitaţi totuş 

_că ultimul scop îi reuneşte pe toți laolaltă, fără 

excepţiune. 

Explicarea. atitudinii lor variate nu stă atâta
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într'înşii, cât în îelul de a îi al elevului faţă de 

profesorul său; iar când şcolarul se abate de pe 

drumul cel bun, reacţiunea imediată sau târ- 

zielnică o va simţi în chip îatal. Profesorul nu 

face decât să o conducă, uneori să o grăbească, 

această consecinţă firească a .purtării elevului. 

In ultima ei fază, ca se traduce prin corigenţă şi 

repetenţă ; iar voi elevi, cari v'aţi creat o atare 

situație neplăcută, căutaţi cu sinceritate în în- : 

doiturile sufletului vostru şi aveţi să vă recu- 

noaşteţi propria voastră vinovăţie. Cu puteri. în- 

doite porniţi din nou pe drumul şcoalei; descura- 

jarea m'are ce căuta într'un suflet de copil, care 

încă n'a avut nici vremea nici prilejul să în- 

cerce toate în vieaţă şi să iasă dezamăgit şi 

învins. 
Dacă vina acestui rezultat rezidă în voi înşivă, 

să nu uitaţi însă că şi meritul îndreptării depline 

vă revine tot vouă. E o mai bună garanţie de ce 

va îi în viitor acel elev, care a găsit în sine pu- 

terea necesară pentru a rupe cu răul odată pen- 

tru totdeauna. El poartă în sine semnele unei 

energii care îi va asigura în vieaţă totdeauna 

izbânda, iar pentru un viitor învăţător la noi, 

această calitate înseamnă totul. 

„În cugetul fiecărui normalist trebue să se gra- 

veze adânc scopul către care tindem cu toţii. 

Țara noastră în starea ei actuală numără peste 
v 

S00.000 de copii buni de carte şi n'are decât 

vre-o 6.000 de învăţători. In ţara noastră pro- 

porţia celor ce nu ştiu carte absolut de loc este
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cam 60 %, cecace înseamnă că ei se numără cu 

milioanele. 
O zicătoare stârnită din mijlocul acestuiaş po- 

por recunoaşte oarecum ce dureroasă situaţie îi 

revine analfabetului: «m'ai carte, n'ai parte». 

Şi în adevăr, un popor mare şi bine înzestrat,. 

din pricina întunerecului neştiinţei în care dăi- 

nueşte din vremi uitate, n'are partea de fericire. 

pe care ar avea dreptul să o aibă de.pe urma 

unei munci devenite din ce în ce mai puțin pro-: 

ducătoare, ba uneori chiar stearpă. 

Sunteţi fii de ţărani şi traiul de câţiva ani la 

oraş nu a putut să va facă să uitaţi starea de: 

lucruri pe care aţi lăsat-o când v'aţi părăsit sa- 

“tul natal. 
De bunăseamă că n'aţi uitat — şi de altiel vă 

doresc să nu uitaţi niciodată — câtă sărăcie bân- 

tue în general la ţară, câte boale istovesc şi ucid. 

pe săteni, că: de scoborit este nivelul vieţei do-- 

mestice a ţăranului, ce lipsă netăgăduită a unui 

ideal se citeşte: în suiletul acestei pături de mi- 

lioane de indivizi, cari se mărginesc la o vieaţă. 

pur vegetativă o bună parte din an. 

E o nefericire ca să îii sărac, dar este o chi-- 

nuitoare nenorocire ca să fii «sărac în țară bo-- 

gată» — şi la noi cam aceasta este starea! de lu- 

cruri. Au căutat pricinele alţii înaintea noastră şi 

nu le-a îost greu să le descopere. In prima linie- 

este ignoranța: avem de toate din belşug,: dar 

nu ne pricepem să le utilizăm, nu ştim să le pu--
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nem în valoare, fiindcă n'a fost nimeni care să 

ne înveţe. 
Inţelegeţi acum, D-v. absolvenţi, încotro duce 

Şcoala Normală dela. care azi vă luaţi rămas 

bun '? 
S'a zis despre vieaţa învățătorului că este un 

_ apostolat. Poate da, întrucât o priveşti dintr'un 

punct de vedere individual; ea cere sacrificii şi 
abnegaţie. Indată ce însă o priveşti prin prisma 

interesului obştesc, îi cresc proporţiile, ea de- 
vine un răsboiu, iar dascălui de sat este luptă- 

torul rămas aproape singur împotriva numero- 

şilor duşmani, cari ameninţă să istovească vicaţa 

la țară. - . 

D-voastră, absolvenţii. şcoalei. noastr, întru- 

niţi la un loc cu absolvenţii celorlalte şcoli nor- 

- male, constituiți o nouă şi mândră legiune de 

luptători, pe care autoritatea şcolară în cap cu 

ministrul ei, omul care şi-a închinat toate pu- 

terile ridicării neamului prin şcoală, o porneşte 

în fiecare an la răsboiul împotriva întunericului 

şi sărăciei la sate. 

Conștienți şi D-voastră de înalta datorie ce 

"vă revine, conştienţi şi noi de ţinta în vederea 

căreia v'am pregătit, nădăiduim că prin înfră- 

ţirea acestor sîorţări, care acum s'au identificat, 

să vă asiguraţi în viitor izbânda. 

Ce vă rămâne de făcut la sate? Iată un lucru 

ce nu se mai învaţă din cărţi şi pe care nici cel ce 

“vă vorbeşte nu vi-l poate spune aci în câteva cu- 
vinte. Când veţi îi fiecare la postul său, price-  
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.perea adâncă şi entuziasmul sincer vă va dicta 

linia de purtare. 

Totul însă se poate concretiza în acele două 

„vorbe, care de mult ce au fost repetate s'au ba- 

nalizat aproape, — «activitate şcolară», «activi- 

tate extraşcolară» — dar care ascund în sine 

esența întregei vieţe a învățătorului.. | 

Aparenţa ar îi că în starea actuală, roadele 
cele hotăritoare trebue să vină dela activitatea 

învățătorului în afară de şcoală. Este o parte de 

adevăr, însă să nu se uite că activitatea în şcoală 

are ca menire tocmai să o facă inutilă cu vre- 

mea, pe cealaltă. Când ţăranul va îi de copil de- 

plin pregătit pentru vieaţă, nu va mai îi nevoie 

să-l mai înstrueşti în şcoli de adulţi, să-i ţii con- 

ferențe asupra relelor alcoolismului sau asupra 

utilității cooperaţiunii, etc. - 

_- Să nuw luăm deci activitatea extrașcolară ca 

“un scop al vieţei învăţătoreşti, ci numai ca o tre- 

-buinţă de moment. 

Aci însă venim în faţa acelei serioase probleme 

-dela care atârnă totul: cum putem deştepta in- 
teresul şi dragostea săteanului pentru şcoală. 

A îost o epocă în istoria școalei la noi, când 

această instituţiune nu reuşise să inspire alt sen- 

timent decât groaza. Citiţi Amintirile lui Crean- 

gă şi dacă veţi pătrunde adânc dedesubtul glu- 

melor acestui fiu de țăran, veţi găsi o ură vă- 

dită împotriva şcoalei. Vina nu o avea însă insti- 
-tuţiunea, ci omul, învățătorul de pe acele vremi, 

cr
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care la gingăşia unor suflete de copii răspuudea 

sistematic prin asprime. . 

Părinţii îşi dedeau seama de aceasta, îşi tri- 

miteau odraslele în aceste locaşuri de suierinţă, 

cu speranţa că o pedagogie atât de drastică tre-: 

buia să-i pună pe calea cea bună; dar aveau 

probabil mulţumirea, că nu sunt ei înşişi în vârsta 

copilăriei pentru a mai trece prin acest purga- 

toriu dureros, 

Deci ce interes sau ce simpatie puteau să le 

. deştepte şcoala şi învățătorul, de pe urma că- 

rora nu vedeau nici un folos social! 

Au trecut şi acele vremi. Învățătorul aspru 

de atunci a fost înlocuit de învățătorul pregătit 

în pripă pentru o carieră în care nu vedea decât 

asigurarea pâinii de toate zilele. De acum, tre- 

* când pe sub ferestrele şcoalei din sat, nu mai 

auzi țipetele de durere de odinioară; acum o li- 

nişte profundă domneşte, liniştea adormitoare 

a unei munci de mântuială, fără interes, fără în- 

suileţire. Dascălul mărginit şi pedant de pe ca- 

tedră îşi drămueşte cu sgârcenie şi în tăcere no- 

tele, pregăteşte corigenții şi repetenţii, iar din 

numărul cât mai mare al lor îşi constitue un 

titlu de laudă. ” 

Astea sunt roadele şcoalei ? De unde să înţe- 

leagă săteanul rostul ei? E de vină instituţiunea 

sau tot omul, măsura tuturor lucrurilor? 

Pe profesorul, ca şi pe institutorul şi învăţă- 

torul de altădată, îi apropia o psihologie co- 

mună. Cu toţii îşi trăiau vieaţa într'un mediu de
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copii, faţă de cari superioritatea lor nu mai pu- 
tea fi contestată. Conştiinţa acestei superiorități 
relative, ei începeau a o socoti ca ceva absolut; 
ea se traducea printr'un aer de suficienţă, de 
dispreţ, pe care dascălul îl lua îață de cealaltă 
“lume înconjurătoare. - | 

Inţelegeţi câtă simpatie avea de câştigat şcoa- 
la de pe urma unei asemenea atitudini din par- 

„tea “conducătorului ei. 
Săteanul se simţia prea mic în fața învăţăto- 

'rului; acesta, cu pretențiunile lui de intelectual, 
se simţia prea sus îaţă de umilul muncitor cu 
sapa şi cu plugul. Unul pe altul se evitau. 
„Dacă nu aceasta era pricina ce-i îndepărta, 

„ atunci era o alta, mai puţin condamnabilă, dar 
tot atât de stearpă în roadele ei. 

Dascălul, indiferent de grad, prin îelul de cul- 
“ tură pur dogmatică pe care o primia pe atunci, 

„ adopta un spirit didactic, un aer «dăscălesc» ca 
să zicem aşa, în toate, nu numai în mijlocul cla- 
sei sale de şcolari: El înţelegea să facă lecţie cu 
toată lumea şi cu aceeaş rigiditate ca şi de pe 
catedră, fără să cugete că omul adult şi străin 
de şcoală este mai puţin docil, este mai sceptic 
când e vorba de primit convingeri pe deagata. 

Slavici, în «Popa Tanda», zugrăveşte minunat 
această situaţie în care sătenii ocolesc de de- | 

“parte şi cu spaimă pe acel care e dispus să le 
țină mereu predici, să-i dăscălească necontenit. 

Pe nesimţite învățătorul vede cum se îace gol 
în jurul său. De unde trebuia să trăiască între 

8
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-oanieni şi pentru oameni, acum îi rămâne să - 
trăiască cu multă amărăciune numai în sine, fuge - 

“de lume, devine mizantrop. Învățătorul şi-a în- 

-străinat satul, îi rămâne școala cu copiii ei, se - 

izolează între cele patru ziduri şi din zi în zi | 

mai nervos, continuă să-şi drămuiască mai de- - 

-parte notele şi să-şi împartă pedepsele. _ 

35 de generaţii îl vor şti de frică, poate îl vor : 

privi chiar cu respect — nu însă cu dragoste — . 

.şi e fără îndoială că nu vor veni niciodată să-i 

ceară sfatul, când vor îi în grea cumpănă. 
lată un tablou cam negru al vieţei învăţăto- 

reşti, veţi zice D-voastră absolvenţii, cari v'aţi 

închinat ei cu atâta drag. a 
Este de sigur o parte de exagerare, care e cu 

atât mai evidentă, cu cât ne apropiem de tim- 

-purile de astăzi. Invăţământul rural a fost pri- 

menit cu. elemente tot mai tinere, cu oameni de 

lumea: nouă oarecum, cari ajunşi la sat au cău- 
tat să risipească atmosfera apăsătoare lăsată 
acolo: din alte vremi. Voia bună, avântul inerent 

1inereții, să credeţi că au făcut mai mult bine 

decât sporul cunoştinţelor teoretice sau meca- 

mismul treptelor formale, necunoscute bătrânului 

dascăl de. altădată. 

D-voastră absolvenţii, duceţi la sat această 

voie 'bună, acest avânt comunicativ, care vă va 

face să pătrundeţi mai lesne în suiletul sătea- 
nului şi “să-l cuceriţi mâi uşor în vederea pro- 
priei “lui ridicări morale“ şi materiale. Feriţi-vă 
de a vă înfăţişa' cu aerul “âcela rigid de dascăi, 

e
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care răspândeşte în jurul său o 'âtmosieră de 

ghiaţă, îndepărtându-şi spiritele ascultătorilor.. 

Fiţi mai întâi oameni şi apoi dascăli; îeriţi-vă 

de prea mult didactisim, îeriţi-vă de a îi pedanţi, 

-mai cu seamă cu săteanul nededat cu abstrac- 

iunile, 

Marele secret al activităţii învăţătoreşti este 

să pornească dela pilda vie, în clasă ca şi afară, 

“să pornească dela sine ca să ofere model de imi- 

tat celorlalţi. Nu vă izolaţi deci într'o vieaţă de 

mizantropie, nu aşteptaţi să vină satul la D-v., 

„ci- duceţi-vă de-l căutaţi D-v. Fiţi oameni de 

lume, atât cât permit uzurile lumeşti la sat. Nu 

fiţi dascăli şi în societate: lumea nu e dispusă 

să vă asculte întocmai ca şcolari D-v.- Nu vă 

feriți de prietenia celor câteva personalităţi 

“mai de seamă din comună, între care puteţi găsi 

-prețioşi auxiliari. 

Obişnuiţi-vă a nu mai vedea totdeauna î în pro- 

prietar, un vrăjmaş. Sunt între dânşii mulţi oa- 

meni de bine, cari sunt dispuşi în tot momentul 

să vă secundeze în realizarea idealului D-v. ca 

învăţători. Obişnuiţi-l pe proprietar mai cu 

seamă, a nu vedea în D-v. un vrăimaş al intere- 

-selor lui; obișnuiți-l a vedea în ridicarea sa- 

tului, ridicarea însăş a proprietăţii sale. 

In activitatea D-v., nu uitaţi şi de celălalt pre- 

“țios' auxiliar, pe care l-aţi putea găsi în preotul 

“satului. Năzuiţi către un ideal comun — deși cu 

“mijloace deosebite; porniţi ci puteri reunite deci 

la lupta împotriva ignoranței şi sărăciei. Puţină
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abnegaţie din parte-vă, oarecare menajamente 

pentru susceptibilităţile celorlalți — și vă veţi 

face prieteni chiar din vrăimaşii D-v. 

Faceţi-vă prieteni cu deosebire din şcolarii 

"- D-v, Intre dânşii nu sunt numai suflete neînțe- 

legătoare de copii; în starea actuală de lucruri, 

şcolarii la sate sunt ceva mai vârstnici, minţile 

mai coapte, inimile mai largi — deci nu fiţi atâta 

dascălul lor, cât egalul şi prietenul lor. Pentru 

aceasta vă vor îi îndatoraţi totdeauna, cuvântul 

D-v. pentru ei va îi lege, — nu acum când sunt 

pe băncile şcoalei și când deci trebue să îie aşa, 

ci mai târziu, în cei 35 de ani ai vieței învăţăto- 

reşti, când şcolarii nu vor mai putea îi cuprinşi 

între cei patru pereţi, ci vor constitui satul însuş, 

în întregul lui. 

Căutaţi să ridicaţi prestigiul şcoalei cât mai 

sus. Ne-am obişnuit să numim şcoala «templu»; 

atunci şi cel ce celebrează într'însul, învățătorul, 

cată să fie un sacerdot. Inălțându-vă pe D-v. 

în respectul lumii, înălţaţi şi instituţia cu care vă 

identificaţi. 

Nu vă gândiţi numai la mijloacele cele mari, ci 

şi la cele mai mărunte. Impune omul, fără în- 

doială, dar uneori impune şi decorul în care ştie 

să se prezinte, exteriorul cu care se înfăţişează. 

Câte odată şi haina face pe om. 

Cum aţi voi, bunăoară, să predicați printre 

copii spiritul de curăţenie, când D-v. înşivă aţi 

veni în clasă cu haina cea mai murdară Şi cu un 

exterior respingător.
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Vreţi să educați pe alţii, educaţi-vă mai întâiu 

pe D-v. înşivă. Vreţi să provocaţi entuziasm 

pentru idei mari, fiţi D-v. înşivă nişte entuziaşti, 

însufleţindu-vă de căldura acelor idei. 

Nu uitaţi ca întreaga activitate să graviteze 

în jurul marei idei de neam. In şcoală ca şi aiară 

din şcoală, totul trebue să fie subordonat aces- 

-tui ideal. - 

Activitatea D-v. se opreşte la vatra satului, 

dar amintiţi-vă că ridicarea satului semnifică 

ridicarea unui colţ de ţară şi că totalizarea aces- 

“tora reprezintă izbânda finală, pe care o urmă- 

rim cu toţii. 

Va îi o satisfacţie mare pentru învățătorul sa- 

tului, când la sfârşitul celor 35 de ani în slujba 

ţării, privind în jurul său generaţiile care i-au 
trecut prin mâini, va recunoaşte într'insele sem- 

nele muncii sale care a rodit. 

Va îi o satisfacţie şi mai mare pentru învăţă- 

“tor: ca român, că a contribuit şi el cu cei mai 

buni ani ai vieţei sale, ca să facă cu putință iz- 

bânda neamului. 
— Dar ajung sfaturile. Sunteţi însuileţiţi, ca 

tot ce este tânăr, de.un entuziasm Sincer şi 

cinstit. Intr'însul veţi găsi la nevoie îndreptarul 

care să vă călăuzească în viitor. -" 

Şi acum, în pragul despărțirii, sunt sigur că 
am asentimentul unanim al colegilor mei, când 
vă urez din toată inima izbândă desăvârşită în 

Cariera căreia v'aţi închinat.



LUPTELE DE PARTID 

Evoluţiunea politicei româneşti este evoluţiu- 

nea. caracteristică statelor, care vreme îndelun- 

gată au fost lipsite de libertate, dar în cele din 

urmă, printr'o siorţare bărbătească, au izbutit 

să şi-o câştige. 

Programul politicei noastre în trecut era in- 

"dependenţa: naţională în afară; programul epo= 

cei contemporane este independența lăuntrică. 

O dată hotăritoare în istoria patriei, pe: care nu 

o putem trece cu vederea, socotim că este anul 

1581, când primul ideal fiind atins prin procla- 

marea Regatului, rămânea să se realizeze cel 

din urmă, prin ridicarea economică a ţării- şi 

chemarea la vieaţă a tuturor păturilor sociale. 

Lupta -pe âceastă temă nu aşteptase rezolvi- 

rea celei dintâi probleme. De soarta uneia atârna 

izbânda celeilalte. Aşa şi pricepem avântul şi 

înverşimarea generaţiei dela 1862 şi 1864, care. 

nu s'a sfiit să risce lovitura de Stat, numai pen- 
tru triumiul unor idei. 

Partidul -tinerimii vedea în împroprietărirea 

.
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sătenilor, salvarea ţării, acela al trecutului cre- 
dea că marea proprietate va asigura consoli- 

darea Patriei. . 
Principii politice deosebite faceau din îiii ace= 

leiaşi naţiuni vrăjmaşi de moarte, deşi țelul pre- 

zumat al luptelor trebuia să fie identic: binele 

obştesc şi înălţarea naţională. Acesta este un 

caracter permanent al luptelor politice şi diver- 

sitatea vine nu atâta din scopul ultim ce se ur- 

măreşte, ci din căile deosebite pe care fiece par- 

tid înţelege să-l realizeze. 
De aci, diferența în programe; de aci nevoia 

de a exista cel puţin două partide cu două serii 

de soluţiuni; de aci concurenţa între «acţiune» 

şi «reacțiune». 
“Cum însă în natură, această concurenţă se . 

manifestă în aşa chip încât reacţiunea este în- 

clinată totdeauna să întreacă acţiunea, mergând 
uneori și până la exagerare, tot aşa şi în. lup- 

tele noastre politice s'a accentuat o înverșunare, 

o nesvozitate generală mereu în creştere, care 
S'a tradus de multe ori în procedeuri lipsite de 

urbanitate. Forma cea mai dăunătoare însă a îost 
tendința de distrugere a tot ce era operă a ad- 

versarului, chiar când ea era însuileţită de un 

spirit sănătos. 

Politica îiind cu toate acestea, o operă de clă- 

dire, iar nu de distrucţiune, şi cum membrilor 

unei aceleiaş naţiuni nu le este îngăduit decât un 

ideal comun şi mare, putem lesne înţelege sor- 

gintea înăspririi luptelor. Idealul obştesc cu-vre-
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mea se îndepărtează, devine tot mai palid, se 
şterge, iar locul lui este luat de năzuințe mărunte 
şi imediate. Oamenii se grupează, nu în jurul 
unui program de principii ci în jurul unei per- 
soane, pe care o substitue ideilor, în jurul 'unei 
individualităţi mai darnic înzestrate, care le fă- 
gădueşte să-i conducă la victorie, pe o cale sau 
pe alta. 

Lupta acum are ca ţintă întâietatea, iar ambi- 
țiunea îi este mobilul. 

Fireşte că siorțările devin tot-mai violente şi - 
mijloacele de răsboiu tot mai crude. 
"Când însă acţiunea şi reacţiunea se contra- 
balanţează pe tărâmul idealului naţional, lucru- 
rile iau un alt aspect; interesele individuale şi 
egoiste neavând ce căuta, raporturile dela partid 
la partid vor deveni mai blânde. Ținta este iden- 
tică, mijloacele sunt opuse. :De sigur, când ai la 
îndemână drumuri deosebite care duc în acelaş 
loc, ai să alegi pe cel mai scurt şi cel mai bun. 

Diversitatea în soluţiunile politice este” neapă- 
rată şi dacă unul din cele două partide ce în- 
făţişează curentul pentru acțiune şi cel pentru 
reacțiune, nu se prezintă cu acest caracter de 
noutate sau nu e înzestrat cu o putere de rezis- 
tenţă cel puţin egală, el inevitabil trebue să facă 
loc celui care le are pe amândouă. Altiel nu mai 
are rațiune de a exista. Viitorul lui este de a se . 
pierde deodată sau pe încetul, în massa celui 
mai tare şi de a Îi înlocuit de un altul nou şi vi- 
guros. 
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Diversităţi parţiale numai în: anumite puncte 

mărunte de program sau numai asupra persoa- 

nei conducătoare, nu nasc un partid, ci simple 

«îracţiuni» numite cu un nume ori altul, dar care 

-cu vremea se vor omogeniza, fiindcă n'au de ce 

să existe. 

Unde e diviziune, nu e forță şi garanţia de 

vieaţă a unui partid stă tocmai în această forţă. 
Asemenea fracțiuni cu atât mai mult sunt în- 

clinate peirii, cu cât se găsesc prinse între două 

-iocuri, atunci când nu sunt menite să facă jocul - 

adversarului. 

Exempliticarea celor de mai sus o vedem în 
primul înţeles, în Anglia, unde fiind două partide 

„istorice mari, cu un ideal aproape uniform, nu 

mai pot da lupta pe temele istorice pe care s'au 

clădit ci pe îeluritele soluţiuni în aplicarea prin- 

cipiilor, diverse după evenimentele la ordinea 

zilei. 

In înţelesul din urmă este Austro-Ungaria cu 

nenumărate şi minuscule partide politice, nesus- 

ținute de un ideal mare, ci diversificate pe baza 

unor chestiuni, care pentru îacțiunea respectivă, 

pot fi vitale, pentru politică generală însă, lu- 

cruri de ordine secundară. 

In momentele decizive şi ele însă se întrunesc 

în două curente mari: Majorităţile coalizate şi 

opoziţia. 

E ușor de iudecat, care din cele două ţări este 

scea mai fericită politiceşte. 

Pentru a încheia — rămâne să ne întrebăm
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care e raţiunea de a îi a celor două partide po- 

litice adverse, atunci când idealul lor, trebue să 

îie comun. . . 

Răspunsul e următorul: politica prezentului, 

dacă vrea să aibă o activitate salutară, trebue 
să îmbrace caracterul unei politice de control 

şi întregire 'reciprocă. Opera adversarului nu 

trebue, dărâmată, ci adaosă, iar lacunele ei, îm- 

plinite de regimul politic care se succedă la pu- 

tere. Gestiunea unora va avea ca garanţie con- 

trolul celorlalţi, ceeace va. atrage ca urmare co- 

rectitudine şi emulaţiune. 

Căci nu e un alt stimulent la acţiune mai rod- 

nic decât acest sentiment al emulaţiunii, al între- 
cerii la făptuirea binelui. 

„. Raporturile politice vor trebui să se îmblân- 

zească, nemai având la bază ambițiunea; idea- 

Jul comun al întregei societăţi va avea sorţi de 
izbândă din ce în ce mai numeroşi, ” 

1908,



POLITICA EXTERNĂ ŞI NAȚIUNEA 
- 

De câtăva vreme se observă o nervozitate ge- 

nerală în lumea civilizată. De dincolo de hotare 

ne sosesc veşti, uneori foarte turburi. Vezi — 

mai just, ghiceşti — că se pregăteşte ceva ne- 
obişnuit şi vrei să prinzi cu tot dinadinsul subîn- 

țelesul acestui sbucium: complexa şi veşnic ne- 

deslegata chestiune orientală e pe cale de a fi 

pusă din nou în discuțiune la massa diplomaţiei 

mult încercate. Presa îşi măreşte tirajul, succe- 

Sul zilei crește, opinia publică se alarmează, 

teama de necunoscut întinde pe unele îrunţi mai 
cumpănite o umbră de neliniște. Ştiri îanteziste 

alături de vorbe cuminţi aruncă dezorientarea 

în spiritul public, lacom de lămuriri. Gazetarul, 

în cabinetul redacţiei sale, îşi arogă rolul de di- 

plomat care încurcă. ori destramă îirele politicei 

din aiară şi aruncă în public iC idei temerare, ştiin- 

du-se adăpostit de” iresponisabilitatea anonima- 
tului. 

In. vremea aceasta, adevăratul diplomat păs- 

trează atitudinea-i rigidă de zile mari. Nici un



— 121 — 

semn, nici o mişcare nu lasă să se ghicească gra- 

vele preocupări ce-l frământă; impasibilitatea 

lui e o aparenţă. 

“In oficina-i ministerială, un furnicar de mici 
diplomaţi în formaţiune, răsfoesc pergamente 

politice şi culeg date, ca, la un eventual semn al 

"Europei, să se înfăţişeze în chip demn şi ono- 

rabil.. Dar... Europa nu face semnul mult aştep- 

tat, diplomaţia rămâne şi mai departe în re- 

zervă, iar spiritul public se înfundă de data a- 

ceasta în nepăsare. Trezirea vine abia atunci 

când ceeace se plănuia în taină, îşi pregăteşte 

realizarea într'o lovitură politică, pe care un în- 

treg popor e nevoit să o îndure, nelegiuirea fiind 

pe deplin consumată. 

Aşa s'a făcut diplomaţie ani dearândul. Mici- 
mea Humerică şi teritorială a poporului nostru 

în cumpănă cu uriaşele naţiuni slave şi ger- 

mano-maghiare ce se încolăcesc în jurul Româ- 

niei, strâmtând cercul din ce în ce, constitue 

uneori o explicare pentru timiditatea politicei 

noastre externe dusă până acum. | 
Nu vrem să spunem că spiritele temerare au 

ce căuta în politica din afară, pe care n'ar putea 

decât s'o pericliteze şi să o complice; dar iarăș, 

o meditaţiune prelungită peste măsură şi o pru- 

denţă exagerată, dese ori apare ca seinnul unsi 

slăbiciuni organice condamnabile. 

Taina în care se aiundă diplomaţia de cabinet, 

discreţiunea cu care se înconjură, pot avea ca 

urmare dezinteresarea generală a conştiinţei pu-
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blice pentru tot ce este interes general, con- 

ştiinţă care, să nu uităm că în esenţă nu este 
decât un agregat de năzuinţe individuale şi e- 

„_goiste. E în firea omului ca să se preocupe mai 
întâiu de sine însuş şi apoi de semenii săi. Con- 

Ştiinţa publică nu se naște; ea se formează prin 

cultură, iar diriguitorii sunt chemaţi să o lumi- 

neze şi să o fortilice. 

Ca să doreşti ceva trebue să, ştii limpede în ce 

consistă obiectul acestei dorinţe; dacă vrei ceva, 

e natural să ştii mai înainte ce ai să vrei. In po- 

litica externă, spiritul public astăzi nu ştie ce să 

vrea, fiindcă această politică pentru el tot- 
deauna a îost o carte cu şapte peceţi, o pro- 

blemă de care a încetat a se mai interesa atunci 

când, cercetând-o a văzut că-i stă veşnic închisă. 

ŞI, aci este răul. | 

Dacă la masa cea verde a diplomaţiei se pun 

la cale de multe ori destinele unui neam, atunci 

e bine, e drept şi mai cu seamă cinstit, ca el să 
ie pus în măsură de a vedea soarta ce i se pre- 

găteşte; fiindcă, la urma urmei, diplomat sau mi- . 

nistru, nu este decât un slujitor al suveranităţii 

naţiunii, cu ale cărei interese trebue să se iden- 
tifice. lar atunci când un gest prea îndelung 
studiat şi prea în taină cumpănit a dat greș, când 

negocierile diplomatice dela cabinet:la cabinet 

nu-şi mai găsesc deslegare decât într'o mişcare 

unanimă şi viguroasă a unui întreg popor, di- 

-plomatul de zile mari în zadar. va face apel.la
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conștiința publică; dezinteresarea de mult a cu- 

prins-o, ea e profund adormită, iar apelul e me- 

nit să rămână glasul celui ce strigă în pustiu. 
' Vai de acel popor, care în faţa pericolului ar 

înfăţişa trista privelişte a unei lipse de solida- 

ritate dela cei de sus la cei de jos! EI e închinat | 

peirii. 

Să mu ni se spună aci că regimul reprezentativ 

actual este o garanţie că națiunea ia parte la 

actele ce o interesează ca naţiune. Ceeace e trai- 

nic, nu e îorma constituţională şi parlamentară, 

ci temelia suiletească, solidaritatea în cuget şi 
Ssimţire a masselor, care poate mâine vor îi che- 

„mate în sunet de răsboiu, să dea o deslegare sân- 

.geroasă . problemei încurcate la masa diplo-.. 

mației. 

„ “Dar dacă ultimul sprijin rămâne tot în vigoa- 

rea braţelor românești, e echitabil ca să previi 

:Şi cugetul românesc care le pornește la luptă, e 

echitabil ca să luminezi conştiinţa publică prin 

“tot ce-ţi stă la îndemână: conferenţe, scrieri, ta- 

Dblouri statistice, etc., asupra a ceeace îi este în- 

găduit sau nu să voiască, asupra drepturilor la 

'care atâtea secole de luptă sau decenii de cu- 

„Minţenie îi permit să aspire. Sacrificiile pe care 
-politica externă le poate impune în tot momentul 

poporului, îi dau dreptul acestuia de a. îi luminat 

în această direcţie. - - 

„..Nu vrem agițaţia masselor prin cuvântări s se- 
diţioase care.să ne împingă apoi în Situaţiuni 

dificile; nu vrem mișcări” populare cu aparenţa 
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“de a îi generale, în fond cu un mobil politic per- 
sonal, 'de pe urma cărora să profite cutare sau 

-cutare' coterie de politiciaui. 

"Nu, ci cei cari au pătruns adânc chestiunile 

“la ordinea zilei, cei cari s'au devotat sincer bi- 

-nelui public, cei ce simt că sunt înzestrați cu un 

prisos de idei şi cumpănire în faptă, să deter- 

mine un curent sănătos în opinia publică, dove- 

dind că avem şi noi de urmărit şi de ajuns un 

ideal de neam. 

Inviorarea spiritului public va arăta şi peste 
graniță că poporul simte la fel cu guvernanţii - 

săi, va da să se înţeleagă că glasul acestora este 
“ecoul a câtorva milioane de alte glasuri, al căror 

“murmur nu mai poate fi stins printr'o simplă 
privire încruntată, aruncată de dincolo de hotar, 
-copilului timid din alte vremuri. 

* Rolul poporului în această problemă este să 

arate că simte cu putere, al diplomatului că în- 

“țelege adânc; unul dă-un sprijin ce se traduce 

de multe ori prin jertia a zeci de mii de vieți, 

-celălalt va oieri soluţia; formula potrivită cu nă- 

-zuinţele neamului său şi cu “susceptibilitatea ad- 
versarului. 

Nu 'vom fi acuzaţi de sentimentalism literar, 

-citând următorul vers din «Vlaicu-Vodă», care 
-mi se pare că concretizează îrumos ideia de 
mai sus : 

- „De ţi-e -pânza simţimântul . fie-ţi cârmă. cugetarea!” 

-  Moderâţiuneă se impune în toate actele vieţei,
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deci cu atât mai mult aci. Dar iarăş, să nu ne 

sfiim a o reduce pe cât posibil, atunci când ea 

ne duce la umilire și discredit. Un popor cu vi- 

talitate şi-o manifestă luând totdeauna atitudi- 

nea ce-i dictează interesul propriu, şi nu consi- 

deraţiunea pe care vecinul va binevoi să i-o a- 

corde. Dacă până acum poporul nostru a îost 

copilul cuminte al Europei, să dovedim că azi a 

ajuns omul chibzuit dar şi hotărit la jertiă, peste 

care nu se mai poate trece cu nepăsare. Glasul . 

României este drept să se audă, desigur cu dem- 
nitate, dar şi cu mai multă putere. 

Am privit cu dispreţ sau cu compătimire până 

acum, manifestările de energie ale vecinilor 

noştri mai mici; dar şi dela ei putem culege în- 

vățăminte. Când o mână de oameni strânşi pe 

“un teritoriu pe care o putere formidabilă li-l în- 

gustează din zi în zi, se ridică cu tot ce le stă 
în puteri împotriva cotropitorului, se sbuciumă 

cu disperarea celui care -vede limpede că merge 

la peire, dar cu nădejde că virtutea şi jertia sa 

nu vor rămâne fără răsplată; când în faţa pri- 
mejdiei, toţi indivizii din acel popor, dela princi- 

pele de coroană până la plugarul umil ştiu că au. 
şi ei un rol de împlinit şi şi-l îndeplinesc cu 

inimă şi conştiinţă, nu este oare aceasta diplo-' 

maţia cea mai rodnică: în rezultate, pe .care Eu- 

ropa, mamă vitregă pentru fiii ei mai mici, nu 

va fi în stare să o nesocotească? | 
Am numit pe vecinii noştri, Serbii, iar reviri- 

mentul, politic ce acum în urmă ia naştere în îa- 
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voarea lor, sprijineşte credinţele mai sus enun- 

țate. 
România poate aspira la mai mult decât atâta. 
Existenţa noastră nu este pusă în joc astăzi, 

dar într'un viitor nebănuit încă, nu ştim ce ni 
se poate pregăti. 

Năzuinţele rasei slavice şi năzuințele celei ger- 

manice, în drumul lor cotropitor spre o ţintă 

identică, trebue să ne pună pe gânduri pe noi 

ceştia cari le aținem calea, strânşi de două la- 

turi; trebue să ne pătrundem adânc de soarta 

ce ne poate aștepta, atunci când cei doi vrăi- 

maşi de astăzi se vor împăca un moment pentru 
- a-şi împărţi şi devora prada în linişte. Sfâşierea 

Poloniei, se ştie ce acord periect adusese între 

cele trei națiuni — cu o zi mai înainte, vrăjmaşe 
de moarte. 

Istoria politică a popoarelor este făcută nu 

pentru a îi învățată, ci înțeleasă. Pentru noi 

ceştia mai mici, îndatorirea aceasta e legată de 

existenţa noastră mai departe. In politica po- 

poarelor domnește un egoism de multe ori fe- 

roce, Prietenia de azi ascunde poate germenii 
unei vrăjmăşii de moarte mâine. Dsci cei mai 
buni amici ai Românilor sunt Românii înşişi — 

poporul. El trebue cultivat şi luminat, pentrucă 

- speranţele sunt tot la dânsul. Temeiul politicei 
externe este şi trebue să îie interesul — un in- 

teres neînduplecat — iar consideraţiile de poli- 

teţe şi prietenie, trebue să rămână nişte formule
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aparente, în care să nu creadă de fapt nici unul 

din popoarele între care ele se schimbă. 

Deci, moderaţiune, dar mai presus de aceasta, 

energie. 

Noembrie,-1908. 
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