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La ministerul şcoalelor, o comisiune studiază proiectul de 
reforma înv&țămintului, lucrat dc d. Poni. Am fost şi eă chemat 
a participa la lucrările acelei comisiuni. Nu solicitasem acestă 
cinste şi nu m'aşi fi gândit a o solicita ; buna-cuviinţă mă în- 
datorea a răspunde la acea chemare. 

Comisiunea a ţinut cinci şedinţe înainta vacanţelor Crăciu- 
nului, şi apoi a amânat lucrările ei până după sărbători. In 
şedinţele trecute. s'aii discutat numai chestiile relative la ca- 
tegoriile şcoalelor secundare, la administraţia lor interioară, la 
şcoalele speciale şi la înve&țămiîntul privat. Nu s'a atins încă 
partea capitală a proectului, care priveşte Becrutarea corpului 
didactic şi Drepturile şi Datoriile profesorilor. 

Aceste lămuriri sînt necesare pentru înțelegerea lucrurilor 
care urmează, iar nu pentru că ei aşi voi să fac o dare de 
seamă indiscretă asupra lucrărilor neterminate ale comisiunei, 
care, am spus, este cam la începutul studiilor sale, sai mai 
bine, care abia a inspectat les bagatelles de la porte. | 

Când am zis că m'am crezut dator a răspunde la chemarea 
ministrului, n'am înțeles că trebuia să mă aprovizionez cu 
tămiie, pentru a da prinoase nasurilor de şcoale-reformatoare ; 
O, nu! Cine s'a aşteptat la aşa prinoase, s'a înşelat amar; 
în special d. Haret. colaboratorul d-lui Poni, a putut vedea 
ceva care să-l recheme la dura realitate, şi-i promit că va mai 
vedea încă. 

In comisiune, ei mi-am ar€tat părerile asupra chestiilor dis- 
„cutate. Acele păreri ai avut marea cinste, nu numai de a 
displace d-lui Haret, dar de a-i colora faţa in verde-vînăt, mai 
ales vinăt, și a-l face să cam spumege. 

Vacanţele Crăciunului, în loc de a calma pe acest om, i-ai 
crescut turbarea: dovadă articolele monstre (de şi le numeşte 
scurte), pe care le publică în Liberalul. In acele articole, d-l 
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Haret îşi varsă focul şi veninul asupra mea, şi me insultă în 

termeni. triviali. Ce să-i faci dacă-i profesor de mecanică? 

Un om stăpîn pe sine, — nu d. Haret, —ar fi găsit că este 

absolută lipsă de bună-cuviință să ducă în presă,— şi încă în 

cea politică,— discuţiile unei comisiuni care sînt încă în curs, 

şi ar fi aşteptat ca comisiunea să-şi termine lucrările. Un pro- 

fesor cu respect de şcoală,—nu d. Haret,—ar fi înţeles că nuw 

e frumos să recurgă la injurii de stradă, într'o discuţie de or- 

dine şcolară, față cu mine care am atacat proiectul numai în 

comisiune, şi nici n'am gindit a face personalități cu d-sa. 

Dar, nu! d. Haret a ţinut să dovedească: 1) că este foarte: 

grăbit a ajunge ministru; 2) cine este şi cât îl taie capul. 

Eă nu am scris până acum în nicio gazetă asupra reformei, 

eii sint provocat în mod nedemn, şi vin să mE apăr. Furia d-lui 

Haret mă înveseleşte; laudele sale m'ar fi întristat. Publicul cult, 

şi mai ales profesorii vor judeca înjuriile şi pe înjurător. 

7 Jantiarie, 1897. 

Acest studiii a apărut mai întâiii în ziarul Dreptatea.



REFORMA INVEȚAMINTULUI 

D-nul Poni a publicat proiectul de lege abia in ajunul 
plecărei sale din minister. Am văzut acel proiect Ja liceul 
SE. Sava, dar Vam cetit fără mare interes, privindu-l ca un 
fel de testament şcolar al d-lui Poni. Un lucru ma mirat 
de o cam dată: proiectul poartă la stirşit data din August 
1896, de şi n'a fost publicat de cât pe la 18 Noembrie. 

- Trei luni de zile sa păstrat secretul cel mai riguros în 
jurul proiectului. Dacă d. Poni ar fi voit să se facă lumină 
asupra lucrărei sale, o publica din August; profesorii ar fi 
„putut să o studieze şi să-și arate opiniunile. Dar, nu! Trei 
luni,—până la deschiderea Camerelor, proiectul a fost ţinut 
sub cheie. 
„De ce? Negreşit, fiind-că este o lucrare cinstită, care nu 
fuge de lumina discuţiei ! | 

Dacă d. Poni mai rămânea ministru, e mai mult ca sigur; 
că proiectul era votat în sesiunea actuală;—de vreme ce era 
anunţat prin mesagiul regal,— fără ca profesorii să-l [i cu- 
noscut. Am dis însă, că pentru moment n'am dat multă a- 
tenţie testamentului şcolar al d-lui Poni. 

Când d. Mârzescu a constituit omisiunea de studii, am 
primit și eii un exemplar din proiectui d-lui Poni; şi, ho- 
tărit a primi însărcinarea cu care eram onorat, m'am aplicat 
a studia cu teată atenţia acel testament, de vreme ce îm- 
prejurările mă puseseră printre executorii testamentari sai, 
mai exact, printre lichidatorii moştenirei. 

- Un moştenilor presumptiv, ca d. Haret, ar fi făcut pru- 
dent să nu se pună r&ă cu lichidatorii. Trec. 
Am cetit de două-trei ori proiectul, cu gândul de a-i sin- 

tetisa disposiţiile şi a'i descoperi principiile, asupra cărora 
* 

 



6 

voiam să-mi formez opiniunea; căci amănuntele, mărturi- 
sesc, nu mă interesa de loc pentru moment. Căutând deci 
principiile fundamentale care însuflețese proiectul d-lui Poni, 
am aflat câte ce-va; şi ceea-ce um aflat ma lixat repede şi 
hotăritor asupra valorei proiectului. 

Să judece cetitorii. 
E 

In cap. V al proiectului se tratează despre învățămîntul 
privat. lală un principii, netăgăduit mare, în art. 118: 

«Directorii și profesorii școalelor private trebue să aibă 
autorisarea, specială din partea ministerului, de a-și înde- 
plini funcțiunile lor. 

Directorii și profesorii români vor ob îne această aulorisare: 
dacă, îndeplinesc aceleaşi condițiuni care se cer de la direc- 
torii şi profesorii Statului. 

Directorii şi profesorii străini vor trebui să justifice de 
"trecutul lor şi să probeze cel puţin că îndeplinesc calitățile: 

ce se cer în ţara cărei aparţin, ca să dirigă sai să profe- 
seze în o școală. 

Această disposiţie ware nevoie de multe comentarii. Re- 
formatorii învăţămintului sat preocupat de şcoalele parti- 

culare, şi cu drept. cuvint. [i ai voit de sigur să ridice 
nivelul învăţăturei în aceste şcoale; dar să vedem cum? 

Mai iatiiu proiectul împarte pe directorii şi profesorii par- 
ticulari în două categorii după naţionalitate: Români şi: 
străini. Pentru ce? Veţi vedea îndată. | 

Românii, ca să poată fi directori şi protesori în şcoalele 
particulare trebuie să îndeplinească aceleaşi condițiuni ca și 

acei ai Statului. Care sint acele condițiuni? Iată-le: unui 
director de liceii se cer numai titluri universitare (art. 14). 

Unui profesor însă i se cer multe condițiuni şi unele grele 
de tot: să fi făcut servicii militar, să aibă studii speciale, 
să fie licenţiat saii doctor, să treacă un examen de capaci- 
tate pentru două saii trei specialităţi, examen care consistă 
în probe scrise. şi ora!e de greutatea licenței, să [i urmat un 
curs do pedagogie la Universitate și să fi participat la toate 

lucrările practice. Dacă în urma atitor probe candidatul e 
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admis de către comisiune, el e inscris întrun tablou, şi are 
drept a fi profesor al Statului (art. 28—38). 

Evident, art. 118, reprodus mai sus, cere aceleaşi condi- 
țiuni şi profesorilor particalari. Negreşit, principiul e frumos, 
și aplicarea lui ar fi înălţat foarte sus nivelul cultural al 
şcoalelor private. Dar ce păcat! | 

Când proiectul cere atâtea condițiuni profesorilor par- 
ticulari români, el dă frii, slobod directorilor și profeso- 
rilor străini. 

in adevăr: străinii pentru a obţine autorizarea ministe- 
rului trebue să dovedească, că îndeplinesc condiţiunile cerute 
în ţările căror aparţin. 

Dar bine, onorați reformatori, în Francia nu se cer direc- 
torilor şi profesorilor particulari de cât condițiuni de mo- 
ralitate, și alta nimic absolut. Ce condiţii se vor fi cerând 
bulgarilor, sârbilor, nemților şi jidovilor de proveniență po- 
lonă ? Nu ştiii. In tot cazul grele nu pot îi acele condițiuni. 

Deci Românul în ţara lui nu va putea da lecţii de geo- 
gratie de cât dacă a făcut serviciul militar şi a încărunţit 
învățând carte şi trecând examene; iar străinul se va face 
director de şcoală privată şi-şi va recruta profesori dintre 
connaţionalii săi exibînd paşapoartele și certificate de bună 
purtare de la consul. 
Aferim ! Frumos principiii şi măreaţă reformă ! Dacă pre- 

ectul ar fi lege şi dacă legea sar aplica serios, cu art. 118, 
în doi trei ani toate școalele particulare n'ar avea de cât 
directori şi profesori străini. 

D. Poni şi colaboratorii săi nai drept să epilogheze asupra 
art. 118, și să pretindă că, Doamne-ferește, n'a fost aceste 
gândurile d-lor; ca şi cum legile se caută în gândurile oa- 
menilor şi nu în texte;—că, de pildă, art. 118 par vorbi de 
străini de cât pentru şcoalele populate cu străini, — de şi 
chiar aceasta nu 'e admisibil, ca în ţara noastră, şcoalele 
private ori-care ar îi ele, să fie stăpânite de regimul legilor 
străine. Incă o dată: dacă comentăm art. 118 după regulele 
ştiinţei Dreptului, nu poate (i umbră de îndoială; el este
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general, şi aplicabil tuturor şcoalelor din țară; el este co- 

prins sub titlul Dispoziţiuni generale. 

Fac apel la toţi juriştii, dacă în baza acestui art. străinul 

nu poate deschide ori-ce şcoală privată pentru Români, 

numai îndeplinind condiţiunile ce se cer în ţara sa de 

origine. 

Şi acum, când aţi admirat acest principii mare şi sal- 

vator de care sai inspirat neaeșii Români, autori ai proec- 

tului, propun o subscripţie publică pentru a eterniza, prin 

un monument de granit, cel mai frumos titlu de glorie ce 

ei şi-au câştigat in ochii cempatrioţilor lor. 

Acum d. Haret poate să mă înjure cât va vrea, poate 

scrie la gazetă. câţi ani mai are de trăit; poate acumula o 

bibliotecă de apologii pentru scumpul său proect : zadarnice 

îi vor fi ostenelile! Nimic nu va putea întuneca splendoarea 

articolului 118. 
* 

Cind am văzut ce prăpăstii se deschid învățămintului pri- 

vat de către proiectut d-lui |Poni, nam mai putut privi 

acest proiec fără defienţă, ci m'am așteptat să mai găsesc 

prăpăstii de aceiași natură şi în dispoziţiile privitoare la 

şcoalele publice. Atunci, în loc de a mă mărgini să studiez 

ei siugur proiectul, am apelat la concursul mai multor co- 

legi din învățămîntul secundar din Bucureşti. 

Toţi acei colegi fără osebire ai văzut, ba unii mai mult 

de cit mine, că nici odată şcoalele secundare n'au fost puse 

la mai grea încercare de cît acum cu proiectul d-lui Poni. 

Şi cînd e: m'am ridicat în sinul comisiunei de studii de la 

minister în contra proiectului, am putut afirma, cum afirm 

şi acum, că exprim nu numai impresiile mele personale, ci 

opiniunilor mature ale celor mat mulți membri ai școalelor 

secundare din București. 
In licee şi gimnazii proectul desființează actualele consi- 

lil şcolare, care, după legea din 1864, erai întocmite prin 

alegerea, dirigenţilor de către conferințele tuturor profesori- 

lor titulari ; proectul înlocueşte aceste censilii prin niște a- 

dunări care poartă tot numele de consilii şcolare, dar cari
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sunt formate din profesori dirigenţi recomandaţi de către 
director ministrului și confirmaţi de către ministru: cu 
alte cuvinte, dirigenţii, membri ai consiliului şcolar vor îi 
namiţi în realitate de către director, care va numi de sigur 
pe cei devotați intereselor sule mai mult de cit intereselor 
școalei, —după cum se va lămuri imediat. 

Ce este directorul unui liceă sau gimnazii în sistemul 
legii actuale? Toţi ştim ; el este unul dintre profesorii şcoa- 
lei, însărcinat cu administraţia şi disciplina şcoalei; acest 
director, de și e numit de către ministru,nu este adus din a- 
fară de şcoală; nu este un înalt demnitar care să troneze, ci 
un simplu profesor, care iși face și el cursurile ca și colegii 
lui, care in deobşte trăeşte în armonie cu dinşii, şi in nici 
un caz nu se va tianstorma întrun agent polițienesc al mi- 
nistrului.—Este cu totul admisibil, că poate directorul li- 
ceului sub regimul legei din 1864 nu are îndestulă autori- 
tate şi mai ales mijloace suliciente a-şi exercita autoritatea, 
pentru ridicare disciplinei și invăţăturei în școala ce di- 
rigea. | 

Dar de aci, pină a înlocui direcţiunea actuală cu direc- 
torii doriţi de către d. Poni este cam mare distanţă. 

După proiect, directnrul unei şcoale secundare poate fi sai 
un profesor, suii «o persoană streină de școală, avind titluri 
universitare», sai un profesor pensionar. Nu insist asupra 
profesorului pensionar : e stranii numai a vedea, ca un pro- 
iect, care 'şi propune drept scop reforma şi regenerarea in- 
vățămintului secundar, să realiseze acest scap punind in 
capul şcoalelor oameni, care tocmai saii retras în linişte la 
pensie, simțindu-se prea slabi aşi mai continua ocupațiile 
protesorale. ! 

N'aş vrea să ating susceplibilităţile profesoriior pensionari; 
dar mă întreb : cum pensionarul, care nu mai poate lace un 
curs din cauza bătrineţei şi a inficmităţilor, care s'a retras 
la pensie tocmai pentru că nu mai are alt-ceva de făcut de 
cit a-şi îngriji de reumatisme, cum tocmai el a fost găsit 
bun de către d. Poni să ia în spinare direcţia unei școale și 
să dea avint mai mare muncei profesorilor tineri și elevilor,



10 

tocmai el, care abia îşi duce propriile sale păcate? Curios 
mijloc de a inviora școaleie cu ajutorul ultimelor scintei de 
vieaţă ale unei activităţi in declin et une voi qui s'eteint ! 

Afară numai, dacă autorul proiectuluiinu se va [i giudit mai 

curind la anumiţi profesori, pensionari actuali sai viitori, 

şi nu atit la serviciile ce ar putea aducă ei şcoalei, ci mai 

ales la serviciile ce ar putea să le aducă lor funcţia de di- 
rector, servicii enorme după cum se va vedea. Nu insist insă 

mu't asupra acestor pensionari directori, ci trec la partea 

în adevăr frumoasă a proiectului. 
Proiectul zice că directorul unui liceii sai gimnaziii poate 

fi o persoană străină de şcoală, avind titluri universitare, 
şi că directorul va fi numit prin decret regal, adică va îi 
numit şi revocat de către ministru. 

Aci lucrul se face peste măsură grav, și ia proportiile unei 

primejdii tot atit de mari ca acea pe care am semnalat-o în 

paginele precedente. 
Este absolut necesar să întreprindem analisa aprofundată 

a proiectului pentru a-i afla economia şi prevederile, precum 

şi resuitatele lui inevitabile. 
Mai întîi pentru ce se dă drept ministrului a numi di- 

rector o persoană străină, nu de şcoala ce!va dirige ci 

străină de școală, adică care n'a fost nici odată profesor 
şi poate nici nu i-a trecut prin gând să fie profesor ?,Cum 
că aşa trebuia inţeses proectul nu poate [i indoială, căci 
proiectul zice, nu numai că directorul poate fi persoană străină 
de şcoală, dar nu-i cere condiţiile cerute profesorilor. Pe 

cind aceştia sint supuşi la numeroase încercări şi în spe- 

cial trebue să aibă licenţa în litere sai ştiinți, directorul 

străin de şcoală va avea titluri universitare şi atita tot! 

Licenţa în drept, doctoratul in ştințele administrative 

(care se ia în 6 luni la Bruxel!a), şi la rigoare chiar baca- 
laureatul sint negreşit titluri universitare. Cu proectul de- 
venit lege, un ministru va putea numi diroctor al unui li- 
ceit pe un medic saii avocat, pentru că şi ei au titluriuni- 
versitare. Prin urmare lucrul este bine statornicit asupra 

economiei proectului. | 
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Intreb deci, ce scop a avut în vedere d. Poni cind a în- 
“scris acest principii în proiectul săi ? 

Cum? nu se va găsi în toată ţara un profesor destoinie 
să i se incredințeze direcţia unui liceu, şi în aşa penurie 
de oameni crezi că avocaţii şi medicii cu titluri universitare 
vor putea fi singuri directori apți şi capabili? Dar dacă 
proiectul permite şi această interpretare, și dacă din întim- 
plare d-lui Poni ia trecut prin minte 5 aşa idee des- 
pre profesorii noștri, atunci ficea mai bine să propună un 
singur articol de lege, prin care să se închidă imediat toate 
şcoalele din ţară. Trecind la o ipoteză mai probabilă, nu 
cum-va d. Poni îşi va (i zis: Cit timp directorii şcoalelor 
secundare vor fi numai profesori, va fi imposibil ministrului 
să ceară acestor diretori servicii foarte delicate în chestij de 
ordine politică saii personală. D. Poni a adus, în aşa ipotesă, 
cel mai mare omagii ce se putea aduce intregei pvofesorimi 
din ţară ; ei îi mulţumesc din suilet, şi mă unesc cu d-sa 
pentu a zice din adincul mimei convingerea mea, că nu 
există şi pină adi nu poate exista în şcoulele noastre un 
singur profesor care să consimtă a se face agentul poliţie- 
nesc al ministrului ! Urmăresc ipotesa : dacă deci ministrul 
nu poate găsi nici un om de absolută incredere, sai, cu un 
cuvint mai energic, nici un agent polițienesc printre  pro- 
fesori, de ce nu lar găsi printre persoanele străine de şcolă, 
care ai titlul de doctor în ştiinţele de stat cîștigat în şese 
luni la Bruzulla ? 

Şi dacă poate d. Poni nu-și va fi zis aceasta, şi personal 
ii lac omagiul de a crede că nu şi-a Zis-0, pentru ce nu 
sar găsi în viitor un alt ministru care să şi-o zică? Oare 
dacă politicianismul a gangrenizat atitea instituţiuni, nu va 
pătrunde elși în şcoale prin larga poartă ce i-o deschide pre- 
iectui d-lui Poni? Pentru a resolvi întrebările mele, nu ui- 
taţi că încă n'am atins chestia atribuţiilor acestor directori ; 
cind vă voii înfățișa acele atribuţiuni, veţi înțelege pentru 
ce am zis în sinul comisiunei de la minister că viitorii di- 
rectori vor [i nişte satrapi ai școalelor, și veți inţelege pro-



fitele ce poate trage un politician din disposiţia atit de gravă 

a proiectului. 

Profesorii ai fost toi-d'aună mari în ochi, cum se zice în 

Moldova; ei aă fost răi văzuţi pentru neatirnarea lor mai 

ales în politică. Voiţi ca prin directorulereat prin proiect— 

persoană străină cu titluri universitare—să duceți la vot pe 

profesori ? Voiţi ca directorul liceului să fie în realitate 

sub-prefectului iusărrinat să comande alegătorilor din cor- 

pul didactic ? Atunci de ce n'aţi spune-o verde și lămurit, 
ca să ştim ca cine avem a face? 

Aceste critici aduse de mine proiectului in sinul comisi” 

unei sînt atit de întemeiate, în cit insuşi inexpugnabilul d. 

Haret a fost nevoit a recunoaşte, prin Liberalul, că redacția 

art. 14 din proiectu! actual ar trebui înlocuită aşa fel, ca 

să nu poată intra directori oameni cure nau nimic comun 

«cu şcoala. O concesiune pe acest teren făcută de câtre d. 

Haret inseamnă foarie mult, cunoscute fiind pretenţiile şi 

tendinţele acestui om. 

* 

Situaţia materială creată prin preiect directorilor mărește 

încă pericolele cu care proiectul ameninţă şcoalele secun- 

dare. Directorul,—chiar cind nu e profesor şi nu are a face 

lecţii—va fi plătit cu 800 lei pe lună, ceea-ce face 10 mii 

de lei pe an aproape; în gimnaziile şi liceele externate di- 

vectorul va avea locuinţă în şcoală, deci va avea şi încăl- 

zitul și serviciul, cum este astăzi. Aceste avantagii: locuinţă 

încălzit şi servitori nu valorează oare pentru o familie mi- 

nimum 3 mii de lei? 
Așa dar, chiar în liceele și gimnaziile exsternaie, — 

adică în toate şcoalele secundare, — plata reală a directo- 

rului va fi de cel puţin 15 mii lei pe an. Proiectul adaogă 

(art. 26), că la şcoalele cu internate directorul şeoalei va fi 

și al internatuiui; el va avea deci, pe lingă avantagiile ară- 
tate mai sus, și hrana sa și a familiei sale. Pe aceste dute 
m'am întemeiat, cind am zis în comisiune, că directorii vor
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[i plătiți cu 15—20 mii lei pe an. Cine, afară de d. Haret“ 

poate tăgădui evidenţa dreptăţii mel=? 
lată pentru ce am susţinut, şi repet încă, cum postuvile 

de directori, plătite ca niște funcţii de prefect, vor deştepta 
poltele tuturor acelor cari,.—avind o biată licenţă in buzu: 

nar, vor avea titlurile mult mai pondleroase de stilpi aj cu-- 
tărui partid şi de veri sau fraţi ai cutărui ministru. Ase- 
menea candidaţi la slujbe gras plătite, şi in care nu se cer 
aptitudini speciaie, se vor rezăma pe art. 14, pentru a cere 

şi a dobindi, de la un ministru puţin scrupulos, funcţia de- 

directori într'un liceii cu internat. 
Dacă o asemenea eventualitate se poate produce numai 

odată la o mie de cazuri, e prea destul pentru a se dovedi: 
că proiectul a tost răi conceput, chiar admiţiud că autorii 
lui nu sait gindit la asemenea consequenţe. 

Admirabilă e incă sulicitudinea d-lui Haret pentru vii-. 
torii directori ; am citit în Liberalul cu cită grijă pledează 
cauza lor, şi se teme ca nu cum-va bieţii oameni să moară 

de foame. D, Haret se teme, între altele, ca bieţii directori 
să nu lie mai prost plătiți de cit profesorii! Despre piata 
profesorilor voii! vorbi la timp, şi atunci se va vedea cum 
ştie d. Haret să respecteze adevărul. Pentru moment nu mă 

pot impedica a cugeta, Doamne iartă-mă, că poate d.. 
Haret nu pledează așa în vint; şi că dacă astă-zi sar mul- 
țumi cu un portetoliii de ministru, cind ar trece la pensie,. 
poate w'ar retuza să primească, în interesul naţiunei, slujba 
de director la un liceii internat din capitală. De! 20,000 de: 
lei nu se iai din drum. 

Vorbesc aşa, pentru că în sinul comisiunei, când am pre=- 
zentat consideraţiile de mai sus, pare că ași li dat cu un 
ac în ochii d-lui Haret; era atit de furios, atit de verile la. 

faţă, ochii îi eşeau din orbite, în cât ajunsese să pronunţe 
vorbe fără şir, pentru a mă invectiva. Și atunci am zis:: 
prea îl doare pe onorabilul, prea sa infuriat, pentru ca eu 
să nu fi lovit chiar în vro rană; căci, mi se părea imposibil, 
ca un om desinteresat să-și piardă până într'atâta cumpătul..



Trec la atribuţiile noilor prefecți, adică a viitorilor di- 
rectori de școale secundare. 

* 

Am văzut cine poate fi directorul unei şcoale secundare 

după proiect. Urmează să cercetăm ce puteri va avea el, 
și cum le va exercita. 

In sistemul legei actuale interesele didactice şi disciplinare 
ale şcoalei sint incredinţate directorului, consiliulni şcolar 

şi conferinţelor de clase. Consiliul şcolar, căruia legea i-a con- 
ferit între alte atribuţii și aceea de a face ministrului pro- 
puneri de îmbunătăţiri relative la bunul mers al invăţă- 

mintului, este compus din şepte membri aleşi de către toţi 

profesorii titulari ai școalei. Directorul este obligat a convoca 
consiliul cel puţin la 15zile o dată: iar profesorii dirigenţi 

sint obligaţi a convoca o dată pe lună conferințele claselor. 
D. Haret s'a ridicat cu mare energie in contra sistemului 

aciual şi a impus cititorilor Liberalului citirea unui rechi- 

zitoriu de cel puţin 7 coloane. Din acel rechizitorii ar re- 
sulta că legea de la 1864 a orgunizat anarchia în școale. As- 
cultând pe d. reformator, am crede că nu există lege mai 

idioată de cât cea din 1864; că în licee şi gimnazii yrote- 

sorii nu fac alt. lucru de cât să peroreze în consilii şi con- 
ferințe, care—-zice reformatorul—sînt împărţite în douătrei 

partide când nu sunt îmovăr,ite în trei-spre-zece; că în a- 
„celaşi timp, elevii r&svrătiţi ţin ședințe mai revoluţionare 
de cât acele ale laimoasei Convenţiuni naţionale ; că totul 
este perdut, şi. că fără reforma d-lor Poni și Haret lumea 
este ameninţată mai grozav de cât. de ciuma din India. Nu 
lipsește în tabloul zugrăvit de d. Ilaret de cât execuţia ca- 

pitală a profesorilor de către răsvrătiţii lor şcolari. Să nu 

„se uite că d. Haret nu e profesor secundar. Unde a văzut 
d-sa ingrozitoarele scene descrise în culori atât de negre ? 

„La cursul săi de mecanică, saii pe când ocupa funcţia de 
“director al ministerului ? 

Profesorii secundari, ca şi foştii lor elevi,—nu vorbesc de 
alții,—-ştii cât este de exactă şi onorătoare pentru ei rela-



țiunea dată de către d. Haret. Să-mi fie permis a mărtu- 
isi, însă, că în 18 ani ai profesoratului meă, nu numai că 
„n'am asistat la nici un scandal şcolar din acele descrise de 
d. FHaret dar nici n'am auzit vorbindu-se de cât foarte rare- 
oi de turburări serioase in una sai mult in două şcoale. 

Să admitem însă că d. Haret, nu numai a spus adevărul, 
dar că a spus mai puţin de cit este realitatea, pentru a 
cruța profesorilor umbra de prestigiii ce le a mai rămas, și 
de care aii nevoie pentru a-şi face lecţiile; presupunind că 
ar mai face ei și lecţii, absorbiți cum sunt cu nestirşitele 
discuţii din lilipuţianele lor parlamente.—Să mai admitem 
un moment, tot cu d. Haret, că pretinsa anarhie şcolară 
este pricinuită de sistemal legii din 1864, ceea ce-i foarte 
discutabil. In sfirșit să admitem, că întreaga societate are 
nevoe să fie salvată, și că d. Haret este salvatorul așteptat 
de 33 de ani. Care sint mijloacele intailibile, aduse de către 
salvator, pentru a în:piedeca pe elevi să pună sub catedre 
bombe explosive ? 
Nimeni nu va voi să creadă, şi totuşi adevărul este aşa : 

veformatorul ne dă tot consilii şcolare și conferinţe ! (art. 146— 
'18din proiect). 'Tocmai ca şi sub legea actuală, proiectul vor- 
bind de consiliui școlar zice: EI se pronunţă “asupra pe- 
depselor disciplinare mai grave. El deliberează asupra tu- 
turor chestiunilor privitoare la bunul mers al şcoalei (art. 17). 

Apoi dacă şi în viitor vom avea tot consilii şcolare, cu - 
atribuţii aşa de întinse, cum rămine cu dinamita ? Nu văd 
de loc cum sa salvat societatea in pericol, şi nu'mi pot în- 
chipui ceva mai risibil de cit .asaltul dat de reformatori 
legei din 1864, pentru a sfirşi, copiind tocmai sistemul ei 

“atit de criticat. | 
D. Haret va protesta ci: mare furie, văzind cu cîtă rea 

credinţă talşitic eii adevărul şi calomniez pe retlormatori. 
Haidi! Să tac şi ei odată amendă onorabilă: 
Reforimnatorii ne dai, e drept, consilii școlare, : dar cu to- 

„tul altele de cât acele din 1364; pe cit erati de rele ŞI tur- 
“bulente vechile consilii, pe atit vor fi de blânde şi supuse 
consiliile viitoare, pe care faimoșii directori le vor duce au 
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doigt et «i, Voeil, ca pe nişte turme de mieluşei. Proiectul, 

pentru a atinge acest scop decide (art. 16), că «profesorii 

dirigenţă, membrii consiliului școlar, vor fi numiţi de că- 

tre ministru după recomandarea directorului» ; sai ceva mai 

brutal, dar mai adevărat, ei vor fi numiţi de călre directorii 

Altă măsură : «Consiliul şcolar se adună de cite ori este 

convocat de director»; pe când în sistemul actual diroctorui 

e obligat prin lege a convoca consiliul cel puţin de două 

ori pe lună. 
| 

[lei ! acuma înțelegem! Aşa relormă îmi place şi mie 

societatea va fi salvată, iar pacinicii cetățeni pot dormi li- 

niștiţi, căci fii lor nu vor mai dinamita pe profesori. 

Şi acum să lăsăm gluma. Proiectul ridică profesorilor 

dreptul de a alege pe membrii consiliului şcolar, negreşit, 

pentru că profesorii sint încă buni de ținut sub tutelă ; tu- 

torele, directorul cu titluri umiversitare suspecle, este sin- 

gurul capabil a epitropisi şcoala şi pe profesori ; el va nu- 

mi pe membrii consiliului. lar d. Haret va continua a se 

fali că a făcut relorma şcoalelor pe baze liberale ; intreb pe 

care buze ar [i făcut această reformă un retrograd, dacă a- 

cesta e liberalizmul d-lui Haret ? 

Avem destule elemente pentru a vedea funcţionind noua 

mașină şcolară. Avem un director cu titlul de doctor în 

arta dentistică; el a fost numit, pentru că leata este bună 

de tot, iar la liceele internate gheşefturile vor fi straşnive. 

Directorul işi formează consiliul din devotaţii săi pe careiîl 

convoacă numai cind vrea: şi dacăchiar aceşti devotați n'ar 

avea poltă să-l urmeze; directorul va suspenda hotărirea lor 

(art. 18); directorul tae şi spânzură ; el răspunde de toate; 

profesorii trebue saii să tacă sah să plece din şcoală ; pen- 

tru cei neastimpăraţi, are directorul ac de C0Joc. 

Nu se poate proroci dacă va fi dispărut până şi numele 

anarchiei; dar e sigur că păeţii interni vor mânca apă 

chioară în loc de supă, că în curând directorul intrat numai 

cu titluri universitare, se va căptuşi cu titluri de renlă; 

iar profesorii cu veleităţi de neatirnare vor pulea să-și 

caute slujba la politie.
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In comisiunea de la minister am susținut, că după proiect 
chiar leafa profesorilor va atirna de bunul plac al viitorilor 
directori ; acelaş lucru susțin ŞI acum. Mă întemeez pe art. 
42, al. 2: <Gradaţiunea va fi socotită asupra lefei medii ce 
a avul profesorul, directorul sai. maestrul în cei cinci ani 
preceden 3. Proiectul prevede deci, că leafa vu fi variabilă 
şi e drept; căci art. 39 zice că profesorul va face cel puţin 
12 oare şi cel mult 20 oare pe siptămină, şi va (i plătit 
după numărul lecţiilor. Cine va hotări cite ceasuri va face 
fie-care profesor în cursul unui an? | 

Susţin că in sistemul proiectului această hotărire aparține 
directorului, şi iată pentru ce : 1) proiectul nu decide nimic: 
2) numărul lecţiilor ce vor face protesorii va ativna de în- 
tocmirea orariilor ; foarte mulţumesc d-lui Haret care-mi 
explică în Liberalul ce este un orariă ; d-sa vorbeşte de orariile 
actuale, când profesorii ai catedre speciale; în viitor va fi 
alt-fel : profesorii avind două și trei specialităţi, orariile vor 
[i cu totul de altă importanţă, şi d. Haret nu a voit să în- 
țeleagă aceasta ; acelaşi obiect poate fi dat la doi, trei pro- 
tesori, care își vor disputa numărul limitat de lecţii. Repet, 
de întocmirea orariilov va ătirna numărul de lecţii ale fie- 
cărui profesor ; 3) distribuţia lecţiunilor va fi făcută de qi- 
rector sau cel mult de director în unire cu consiliul numit 
de dinsul. Un protesor va putea avea 12 sait 20 de ceasuri 
pe săptămînă după placul directorului. 

Faţă cu tăcerea proectului asupra unei chestii atit de im- 
portante, suposiţiile de mai sus sint aşa de probabile, in cît 
insuşi d-nu Haret s'a văzut silit a face o concesie şi pe a- 
cesi teren, recunoscind că trebue să se adaogă o dispoziţie 
care să fixeze dreptul la o anumită leafă minimă pentru 
profesori. 

Se știe ce preț are o concesie cît de mică din partea d-lui 
Haret. | 
Am arătat cred îndestul situaţia ce pregăteşte proectul şc6- 

lelor secundare, cu privire la: administraţia lor interioară. 
Negreşit aplicaţia proectului poate să evite adese-ori rezul- 
tatele deplorabile ce se pot prevedea ; dar e destul ca ase- 
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menea rezultate să se producă înti”o singură școală, pentru 
ca proectul să apară viţios şi să fie înlăturat. 

Cine crede că ei exagereze n'are de cit să-şi amintească 
traficurile scandaloase cu cărți didactice întreprinse de înalţi 
demnitari, cari. controlaii învăţăturile sub ochii ministrului, 
Şi va înţelege repede ce vor fi şi ce. vor face viitorii directori. 

* 

Sosesc la partea cea mai importantă a proiectului, care 

tratează despre recrutarea corpului didactic secundar (art. 
28 — 38). 

Mai întiiii e lămurire : profesorii titulari de astă-zi nu ai 
a se preocupa întru nimic de situaţia lor personală; bine- 
rău, ei și-au 'dobindit catedrele lor, și nu aii a mai [i supuși 

la încercările prevăzute prin proiect. Aşa dar, cel puţin a- 
supra acestor chestiuni nu pot fi acuzaţi profesorii actuali 
că pledează pro domo; ei însă pot cere să-și spună cuvintul, 
cind e vorba a se ști in ce chip se vor recruta profesorii 
viitori. Şi acum ascultați. 

Proiectul cere unui aspirant profesor să aibă diploma de 
licenţă în litere sau şiinţe; să [i participat la toate lucrările 
practice ale cursului de pedagogie şi să fi trecut examenul 
respectiv ; să treacă examene de forţa licenţei la trei speciali- 
tăți de partea literară sau la două specialităţi de partea ştiinţi- 
fică. Aceste examene se trec înaintea unei comisiuni de 
cinci membri numiji de către ministru. Noi toţi ştim ce 
vor Îi acele comisiuni; dar să zicem că ele vor fi cele mai 
competente, cele mai bune și mai imparţiale. 

Canditatul, care a reușit la toate aceste probe, încă n'a 
dobindit titlul de profesor şi o catedră ; el are abia numai 
dreptul de a fi inscris în tabloul de ordinea numirilor. 

Ministrul va numi profesori pe candidaţii înscrişi în acel 
tablou. Citez art. 32: «Se va ţine la minister un tablei în 
care se va înscrie după fie-care—sesiune de examene în or- 
dinea de merit, candidaţii care ati isbutit la examenele de 
capacitate prescrise de art. 29. 

« Inscrierea, în tabloi, este valubilă trei ani. 
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«Candidaţii cari mai fost numiţi în acest timp sînt admiși 
a se presenta la un noi examen, la cure reușind, vor fi 
înscriși din noi, în tabloii la locul ce a avut». . 

Art. 37. Când se face o vacanță, aceasta se va aduce la 
cunoştinţa iascrişilor în tablourile de capacitate respective, 
prin o publicaţie făcută în Monitorul Oficial. Doritorii de 
a ocupa postul vor petiţiona la Minister cel mult până lu 
o lună de la data publicaţiunei. Numirile se vor face în 
ordinea înscrierii în tabloii. 

Când postul vacant este cerut de o persoană care funcţio- 
nează la tilluri de aceiași specialitate în altă localitate, 
aceasta poate fi permutată dacă este definitivă, dacă nu at 
sufvrit o pedeapsă mai mare de cât amenda şi dacă are în 
favoarea ei avisul consiliului de inspacori dat în urma cer- 
cetărei Statului saii personal. a 

Până la numirea titularului cursurile vor fi făcute de un 
suplinitor numit de ministru». , 

„Să observăm bine că aceste sunt singurele dispoziţii ale 
proiectului relative la numirea profesorilor. Acum să ju- 
decăm. 

Aspirantul la profesorat a fost înscris in tab!oii, în or- 
dinea imeritului, dacă poftiţi în capul tebloului. - Ministrul 
este el obligat să numească profesor la prima vacanţă: pe 
cel din capul listei ? dar obligut prin un tezt de lege im- 
perativ de la care să nu se poată sustrage? Recitim art. 29 
şi 37 şi sintem nevoiţi a zice că această obligaţie nu e în- 
scrisă în lege. Atunci? Hei! Atunci, ministrul la 90 caznri 
din 100, va numi pe cel înscris după gustul săii, cînd va 
voi și unde va voi. Şi chiar dacă ar exista un text precis 
şi imperativ, care să impună ministrului a face numirea, 
nu este oare cu totul admisibil, că se vor găsi miniştri, ca- 
re se vor lăsa duşi de porniri arbitrare şi vor face numiri 
în afară de tab!oul de ordine? Canditatul nedreptăţit va 
trbui să se mulțumească cu dreptul de a chema în judecată 
pe ministru. Mai este însă ce-va. 
După proiect nu mai există catedre speciale, ci numai 

ore de lecţiuni de mai multe specialităţi. Admit de ex. că
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în aceeași școală avem o vacanţă de 32 ore de lecţiuni de 
aceleaşi specialităţi, iar pe tabloul de ordine de la minister 
se găsesc doui aspiranți de egal merit şi de aceleaşi specia- 
lități: Ce lucru va opri pe ministru să acorde favoritului 
său 20 ore de lecţiuni, iar celui-l'altinumai 12 ore? ştiut 

fiind că de numărul orelor de lecţiuni atirnă şi leafa pro- 
resorilor. Evident, ministrul va putea face o distribuţie ine- 
gală de ore, pentru că toate regulele relative la numirea 
profe:orilor sint coprinse numai în art. 32 şi 37 reproduse 
mai sus. 

Este ceva şi mai frumos. Art. 32 zice că însccrierea în 
tabloi, este valabilă trei ani ; el mai prevede cazul, că un: 
aspirant înscris wa fost numit profesor în timpul de trei 
ani. Ce se va întîmpla? 

Să se noteze bine, că aici nu-i vorba de o ipoteză tantas- 
tică iscodită cu rea voință ; din contră, aceasta e ipoteza 
prevăzută clar şi categoric de un proiect :bine chibruit şi 
intocmit cu înțelepciune, izvorită din experiența îndelur - . 
gată, din patriotismul şi iubirea de şcoală a autorilor. Această 
ipoteză nu e numai posibilă, dar incă foarte prebabilă, şi 
se va realisa adese ori. Un aspirant a stat înscris pe tabloii 
trei ani; hei, dar după trei ani ? 

După trei ani aspirantul nenorocos şi-a perdut toate drep- 
tarile iluzorii ciștigate cu munca a jumătate din viaţa sa ; 
proiectulii mai lasă o umbră de speranţă, dindu-i dreptul (!) 
de a trece din noii alte examene de forţa licenţei, la două 
<aii trei specialităţi; dacă va reuşi cu succes își va putea 
conserva locul din tabloi: proiectul nu-i dă dreptul a-şi do- 
bîndi un loc superior; îi dă însă dreptul de a-şi căuta altă 
mesrrie, dacă nu va reuşi. Reuşind, el are dreptul de a mai 
aştepta alți trei ani, la expirarea cărora se poate prea bine: 
să nu fie numit. Recitească ori cine cu atenţie art. 32, spre 
a se convinge că nimic nu este aci exagerat. 

Ce s'a tăcut aspirantul în cei trei ani zadarnic perduţi 
din tinereţea sa? Cu ce a trăit nenorocitul? Cit a suferit 
el de sărăcie și de grija că cei trei ani vor trece, şi cu ei 
se stinge şi dreptul săi ciștigat de a: figura pe tabloii şi a
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aştepta ? Cit a trebuit viitorul apostol al culturei naţionale 
să aştepte prin salele ministerului, să se umilească şi să se 
roage, invocind in zadar dreptul săi? Și iată alţii ai fost 
mai cu trecere, mai cu sprijin, mai cu spete, mai cu noroc 
şi ai fost numiţi profesori; iar el, nu! 

Cei trei ani ai trecut, şi cu ei sa dus şi bruma de drent 
ce părea a-i da inşelătorul tabloii! Aspirantul 'trebue să-o 
inceapă de la capăt, să treacă alte examene și să aştepte 
alți trei ani, in care va putea să-şi încaseze venitul bonurilor 
saii dividendele societăţei de asigurare Anker, meditind și 
admirind inţelepciunea cu care a fost lucrată legea şcoalelor 
secundare. Repet, această ipoteză e prevăzută de art. 32 din 
proect. | o 

Candidatul inscris pe tablou, poate pentru a doua oară, 
după licenţa trecută, după examene și para-examene, după o 
practică pedagogică. care la pus la nivelul necesar, după 
multe aşteptări, răbdări şi umilinţe, a găsit şi el, un patron 
puternic, căruia into zi i sa lăcut milă de el, văzindu-l de 
ani de zile prin salele ministerului; l'a luat de mina, l'a pre- 
zentat ministrului, ba poate chiar, a impus cu mare ifoz 
ministrului, să tacă numirea, căci . puternicul patron este 
senator sau deputat din majoritate! 
Acum apostulul culturei naţionale a găsit prilejul. mult 

dorit, de a transmite tinerimei bogăţiile de cunoştinţi, . ciş- 
tigate cu alita trudă. In sfirșit, noul profesor nu mai e ex-: 
pus la mizerie şi la umilinţe ; el este mai aies bine plătit: 
după planul d-lui Poni, el poate să primească pentru. 192 
ore de lecţii pe săptămînă suma, enormă de 209 lei pe lună, 
iar după alți reformatori mai generoşi, 243 lei. 

(D. Haret este rugat să pacienteze ; d-sa ştie bine că acesta 
este adevărul. Acuma spune alte istorii în Liberalul; dar 
dovada se va face). 

+ 

Naiv este cine ar crede că totul s'a sfirşit cu apostolul cul- 
turei naţionale. Nimic nu s'a stirșit încă, şi nici nu trebue 
să se sfirșască, căci nu de giaba şi-u ales el apostolatul, 
drept carieră a întregei sale vieţi. Ascultaţi.



2.2 

Art. 38 din proiect zice: «Profesorii se nurnesc cu titlul pro- 
vizoriu. După trei ani vor fi supuși la o nouă probă pentru 
objinerea titlului definitiv. Proba va consta : în cite o lucrare 
scrisă asupra specialităţilor ce protesează; probele - scrise 
sînt eliminalorii; şi cite o lecțiune orală asupra aceloraş 
specialilăţi pentru care vor avea'2 ore de preparaţie fără 
cărți. N 

Comisiunea examinătoare va fi compusă din trei membri 
numiți de ministru din corpul didactic universitar. 

«Candidaţii cari nu vor reuşi de trei uri vor fi eliminați 
din corpul didactic». 

F'rumuseţile acestui articol sunt atât de uimitore, în cât 
a le numi perle,: cum se obicinueşte, ar fio glumă; ele 
formeză cel mai strălucitor colier de briliante. Ia vedeţi : 

„ Profesorul provizor, pardon, vecinicui apostol, pentru a 
obţine titlul definitiv, este obligat să susțină un examen de 
două saii chiar trei specialităţi de odată ; acele specialilăţi 
pot fi, de pildă: limba română (cu istoria literaturei), Js- 
toria univessală şi a Românilor) şi limba franceză (cu is- 
toria literaturei). Materiile acestor specialităţi trebue să fie 
așa fel presente candidatului, in cit să poată susţinea din 
ele, cu succes, ork-ce lec ie reparată în 2 ore fără cărţi? 

Din două-una: ori. examenul va fi o parodie, ori o im- 
posibilitate: “Cum! Candidatiit'şiY acumulat în minte cu- 
noştinţele vaste a trei specialităţi, (mu în zadar le numiţi 

specialiiăţi), şi-i ceri să prepare ori-ce lecţie din ele, la co- 

mandă, după gustul comisiunei? Dar ce? d-ta, d-le Poni, 
iți pregăteşti lecţiile fără cărţi? Dar, ai d-ta presente în 
minte toate materiele numai ale chimiei pe care o profe- 
sezi de o; viaţă, în aşa grad, în cît să taci, fără cărţi, ori- 

ce lecţie cu o preparaţie de deuă ore? Dar, ei, care scriii 

aceste, prolesez numai Istoria de 18 ani; şi nama mă 

lăuda: vrăjmaşi ca Odobescu şi Xenopol ai scris şi iscălit 
că ași fi la locul mei într'o universitate; ei am susţinut 
concursuri,—nu te supără,;d-le Poni,—pe care d-ta .nu le-ai 
susținut : gi bine; eii am astăzi lecţii de liceii,. pe :eare tre- 

bue să le prepar nu fără cărți, ci cu o bibliotecă, şi nu în
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două, ci în 4, 5, 6 ceasuri; şi d-ta ceri nenorocitului can- 
didat, cu irei specialități în cap, şi cu frica în suflet, față 
cu 0 comisiune numită pe căciulă 'să'ţi prepare perfect în 
două ceasuri ori-ce lecţie fără cărți? Dar pe cine vrei să 
prosteşti ? 

Fac apel chiar la d-ta, şi te rog să spui în cuget curat, 
dacă așa ceva e omenește posibil, şi să ne mai spui tot. 
d-ta, care iubeşti școala, care te-ai devotat ei, acum cînd 
nu mai ești ministru, dacă nu se vor găsi în viitor miniş- 
ti toarte mulţi, care vor uza de acest frumos articol, pen- 
tru a expulza din şcoală pe profesorii independenţi şi a pu- 
tea căpătui pe creaturele lor, care: vor fi aşteptind cu ne. 
răbdare în coada. tabloului de ordine. 
Domnule Poni! Aceste întrebări. ce-ţi adresez, numai dacă 

vei voi să le înţelegi, sînt un omagiii ce-ţi aduc, pe care: 
poate nu ți Paş aduce întro altă discuţie. Eşti om cinstit şi 
nu poţi refuza a răspunde. Dacă ai vrea să-ţi calci pe inimă 
ai veni însuţi să lupţi alături cu mine . în contra unor așa 
monstruoase dispoziţii, şi wam nevoie să te incredinţez ei, 
că ai avea adevărata stimă a întregei protesorimi din ţară. 

In fine: după trei examene neisbutite, profesorul va fi 
eliminat din corpul didactic! Ce glumă sinistră ! Candi-. 
datul a înălbit, aproape, trecînd la examene, și cam pe la: 
virsta de 40 de ani va fi dat afară din profesorie şi va li. 
trimes la fabrica de nasturi, nu pentru că n'a reuşit la im=- 
posibila şi monstruoasa probă pentru obţinerea titlului de- 
finitiv, dar, pentru că nu s'a încovăiat de spinare, pentru: 
că n'a voit să-și e „protector, pentru “că n'a. voit să se 
facă agent electoral, „pentru că a crezut in: munca sa şi: 
în dreptatea legilor şi a miniștrilor din ţara: romiînească.. 
Acesta este adevărul, şi nu altul! 

Cer voie d-lui Poni a face un noă apel la a-sa, profesor 
vechii şi on cu multă experienţă. Nu e necesar să ne în- 
tindem mult la socoteli și. cintăriri; nu e momentul să 
cercetăm dacă profesorul va face 12, 15 sati 20 de lecţii pe: 
săptămînă; dacă el--va fi plătit cu două sute sati cu 
nouă sute de lei pe lună; dacă leafa sa va fi fixă cum se
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cuvine celui mai modest servitor al statului, sai variabilă 
şi cintărită cu francul și cu minuta mai umilitor de cât 
birjarilor. Aceste chestiuni, negreșit foarte importante, pot 
ți trecute cu vederea pentru moment, faţă cu elementele de 

discuţie de mai sus, şi pe buza acelor elemente, îatreb pe 

autorul proectului: dacă ar avea d-sa să aleagă o carieră 
pentru un fiii, ar voi oare ca acesta să se facă profesor se- 
cundar sub regimul legei proiectate? Rog pe d. Poni să pu- 
blice răspunsul ce-i va dicta conștiința, căci ei mă rapor- 
tez la dinsa. 

Cit despre noi, profesorii secundari, care sîntem mindri 
de cariera noastră, care: dorim şi după putere lucrăm, ca 

urmaşii noştri să fie înmiit mai buni, mai capabili și mai 
vrednici de cit noi, pentru ridicarea culturei şi a morali- 
tăţii neamului nostru, care am preferat profesoratul altor 

cariere, chiar cind ele ne sint deschise, noi declarăm so- 

lemn : copiii noșțri vor fi mai fericiţi în ori-ce altă carieră 
Cit de modestă, de cit în profesorat sub regimul unei legi 

ca aceea a d-lui Poni. 
Facă d. Poni o anchetă foarte lesnicioasă, chiar acum când 

nu mai e ministru; întrebe pe profesorii secundari dacă își 
vor destina; copiii la cariera didactică sub regimul legei 
proiectate, şi bine-voiască a publica răspunsurile lor. Ei 
am întrebat pe foarte mulţi: dintre colegii.mei, şi din răs- 
punsurile lor am întocrit conclusiunea de mai: sus. 

II om E TI 

Un fapt constant se petrece astă-zi în şcoalele noastre: 
-elevii fruntași, premiaţii, de'regulă îmbrățișează profesoratul ; 
! profesorii actuali, în imensă majoritate, dacă nu chiar toţi, 
isint foştii premiaţi de altă-dată ; repetenţii şi corigenţii nu 
“ai făcut studii literare sau ştiinţifice, n'ati susținut concur. 
suri şi nai fost în stare să îuveţe pe alţii carte. — Prefeso- 
ratut, însă, oferă o existenţă mai puţin de cît modestă: cu 

trei-patru sute de lei-pe lună nu face profesorul avere. Nu 
e profesor care să nu cheltuiască la începutul carierei . sale 
două trei mii de lei pentru a-și întocmi o mică bibliotecă.
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Profesorul nu poate trăi aşa fie cum: trebue să se prezente 
imbrăcat curat în şcoală şi în lume. 

Dar dacă este așa, cum se explică, că, tocmai. bhăaţii de 

frunte imbrăţişează sărăcăcioasa carieră de dascăl, cind și 
ei ar putea face ca colegii lor, şi Sar putea aplica la ocupaţii 
mai lucrative? 

Pentru că, pină astăzi, singura carieră care promite tint- 
rului o existenţă mai independentă e prefesoratul. 

Noi, profesorii, știm două lucruri: 1) că nu datorim mo- 
desta noastră situaţie tavorurilor; pe noi nu ne-a făcut pro-. . 
fesori. cine-va, ci ne-am făcut noi înşi-ne cu munca noastră : 

2) că dacă ne vom face datoria nu avem nici a ne:teme de 

nimic, nici a spera nimic. Profesorul, pină acum, a fost 
scutit de umilinţi; dacă și-a făcut lecţiile în conştiinţă, el 

a dobânăit dreptul de a trăi cu ideile sale și cu sărăcia sa; 
el nu e silit a face anticameră, a zimbi în ochii stăpinului 

la vreme, a presimți disposiţiile lui, în vederea unei avan- 
sări posibile sau a unei gratilicări. In aceste împrejurări se 
găseşte farmecul misterios, care a atras la dăscălie pe tinerii 
de frunte. 

Sar putea oare cine-va plinge de aceste lucruri? Ele ai 
dat, negreșit, pină acum, şcoalelor pe cei mai buni prote- 

sori ce putea da ţara. Totuşi, acești profesori ai. tost tot- 

da-una aspru criticaţi ; une-ori ej au fost straşnic insultaţi 

pină şi în parlament. Nu eu am calitatea a decide dacă a- 

cele critice şi insulte ai atius corpul profesoral, sau nu; 
nici a aprecia de ce ordin erai mobilele din care plecau 
acele critice și insulte. Proiesorii ca şi adversarii lor sint 

„de o potrivă recusabili. Alţii trebue să fie judecători. Să ne 
fie permis a constata însă,.că dacă nu toţi. dar mulţi dintre 

adversarii profesorilor n'aii. îmbrățișat cariera didactică nu 
pentcu că n'au voit, ci pentru că matii putut ; aşa că dacă 
ei ar fi înlocuit pe actualii dascăli, e cert că n'ar îi fost mai 
de ispravă de cit dinşii; ci din polrivă. Repet: în. condiţi- 
unile legei actuale, ţara a dat pe cei:mai buni profesori ce 
ea putea da, iar generaţiile tinere au putut. avea în dascălii 
lor oameni de omenie.
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„Cu regimul ce promite proiectul .d-lui Poni, se mai poate 
oare nădăjdui că fruntaşii elevi ai viitorului vor îmbrăţişa 
dăscălia ? de sigur, nu! a 

Farmecul care atrăgea pină acum pe elevii eminenţi la 
profesorat se va fi dus ca visurile: Am arătat că viitorul 
aspirant la dăscălie va fi, prin faptul proiectului, un vecinic 
suplicant, expus la toate mizeriile Şi injosirile, ameninţat 
a-și compromite viitorul şi a fi expulzat din corpul didactic, 
dacă nu va şti să se umilească. Atunci premiaţii şcoalelor, 
cari probabil, nu vor li mai proşti de cât repetenţii şi cori- 
genii, îşi vor zice: «dacă e vorba să ne umilim peutru a 
ajunge profesori,—peritori de foame şi umiliţi; atunci pre- 
ferăm să avem pentru ce jertfi demnitatea noastră». Ei se 
vor arunca, inevitabil, în atite alte cariere bănvase, în care 
vor avea cel puţin tot atiţi sorţi de izbindă ca Şi colegii 
lor corigenţi şi repetenţi. lar corpul: didacţie. va răminea 
deschis elevilor de a treia şi a patra mină, cari, ca prote- 
sori, vor fi ceea ce aii fost şi ca elevi. 

* 

„O altă împrejurare, foarte gravă, va contribui şi mai. mult 
a îndepărta pe elevii buni de la profesorat. Comparativ. cu 
alte cariere, aspirantului profesor î se cere un timp mult 
mai îndelungat de pregătire. 

Să luăm cite-va exemple: pentru a intra în magistratură 
se cere cui-va titlul de licenţiat în drept; un „elev, cit de 
mediocru, va sacrifica trei ani, pe lingă coi 11 ani trecuţi 
în şcoala primară şi în liceă, pentru-a dobindi acel titlu ;. 
unui ofițer -se: cere şese clase liceale și doi ani de studii 
militare ;: un st: dent poate obţine titlul de doctor în medi- 
cină în şese ani; Ciţi ani de studiă se cer inginerului, 

„ arhitectului, veterinarului, silvicultorului ? Cam tot atit sat 
_şi mai puţin. - | i 

Aspirantul la profesorat va munci un timp indoit: licenţa 
. în litere saii știițe reclamă- cel puțin patru ani de studiu ; 
examenele la două-trei specialități vor lua cel puţin. doui 
ari; înscrierea pe tabloul de ordine se poate prelungi trei
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ani; provizoratul durează alţi trei ani, dacă nu și mai mult, 
după care vin faimoasele probe pentru obţinerea titlului de- 
linitiv, despre care am vorbit mai înainte. Nu e cu putinţă 
tinărului celui mai harnic şi mai talentat să obţină titlul 
de profesor definitiv, înainte de a avea virsta de 30—32 an), 
Credeţi ci în aşa condiţii, tinerii buni vor da năvală la 
profesorat ? Nu vor înţelege ei, că e mai folositor a se face 
ingineri, meuici, juriști, cariere ce se pot lesne dobindi pină 
la virsta de 95 -%5 de ani? 

Dar părinţii lor nu le vor deschide ochii ? Dar experienţa 
şi pățeniile antecesorilor lor nu-i vor învăţa minte? — Ca 
profesor şi prieten al elevilor mei, ei mă cred obligat, a le 
da sfatul, la terminarea studiilor liceale, să se aplice la studii 
literare saii ştiintilice, şi să se pregătească pentru profesorat. 

In conștiință, voit mai putea da ei acest indemn elevilor 
buni, de acum înainte, dată fiind situaţia ce crează pr oiectul 
viitorilor profesori ? Evident, nu ; și ceea ce nu voiii putea 
face eu, nu vor face nici familiile, nici prietenii tinerilor 
eminenţi. 

Cunosc mulţi tineri licenţiaţi in litere sai Ştiinţe, osindiţi 
a imbătrini ca suplinitori, din pricina unor măsuri de care 
a vorbit d. Haret, în Liberalul, şi de care mă voii ocupa 
curind. Acești tineri eminenţi, cari ar fi fost podoaba cor-: 
pului profesoral, cind at citit proiectul d-lui Poni, ai și 
inceput a se inscrie la facultatea de drept. Bine-voiască d. 
Poni a cerceta însuşi şi se va încredința de adevăr. | 

Interesul superior al ţărei cere, ca tinerii fruntaşi să fie: 
cit mai mult încurajați a intra în cariera didactică. Cu pro- 
fesori slabi generaţiile viitoare vor fi şi mai slabe, lipsite de 
ideal şi de pregătirea absolut necesară pentru propăşiro. 

Proiectul d-lui Poni, transformat în lege, va da. oameni. 
supuși, umilili, maeștri în artă linguşirei, poate şi perfecţi 
agenți electorali ; dar, profesori buni, devotați carierei, oa- 
meni probi şi demni nu va putea da. Acum, ori-cine va 
înţelege sensul profună şi fatidic al termenului stranii de 
Recrutarea profesorilor întrebuințat în proiect. Autorii lui 
au avut presimțirea inconștientă, că viitorii profesori ver:
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trebui recrutaţi ca soldaţi:, aproape cu .forţa, de vreme ce 
nimeni nu se va aplica la. cele mai grele studii în vederea 
fericirilor ce pregăteşte proiectul d-lui Poni viitorilor pro- 
fesori. 

* 

După ce am examinat principiile fundamentale ale pro- 
iectului, relative la administraţia interioară a. şcoalelor se- 
cundare şi la recrutarea profesorilor, puţine lucruri mai 
rămin de spus, pentru a ne fixa asupra rezultatelor inevi- 
tabile ce proiectul, făcut lege, va da în înv: ățămint. Rămine 
să mai indic cite-va dispoziţii speciale, care confirmă apre- 
cierile aduse pină acum asupra proiectului. 

Art 33 prevede cazul cind. candidaţii pentru limbele mo- 
derne nu sar prezenta în numir sulicient. «Ministrul va 
putea schimba pentru aceştia prin regulament condiţiile de 
admisibilitate la examenul de capacitate, primind și străină 
și mărginind examenul la o singură specialitate». Se înţelege; 
că nu se putea alt-fel: Românul nu poate [i prelesor fără a 
trece un examen de două sai trei specialităţi. Străinul insă 
va putea cu voia d-lui ministru să ajungă profesor, trecind 
sun examen așupra limbei sale materne. Adevărul e, că 
; Constituţia acordă nnmai Românilor dreptul de a ocupa funcțiuni 
“publice ; dar ce preţ poate avea constituţia faţă cu proiectul 
“reformator ? Stăinii vor fi profesori dind examen de e sin- 
“gură specialitate ; examenul va consista în dovada produsă 
„că aspirantul străin nu este mut, căci în cunoaşterea limbei 
sale materne el va fi tot-d'a-una superior celui mai inteli- 
“gent şi mai stăruitor Român. Ah, domnilor, mare dragoste 
aveţi pentru străini! domniile-voastre veţi fi ştiind că intre 
alte împrejurări, care ai pregătit intronarea Fanarioţilor în 
țara noastră, înfiltrarea şcoalelor noastre cu elemente gre- 
cești a fost una dintre cele mai priincioase. Voiţi oare ca 
tinerii romini să se facă sudiţi străini pentru a beneficia de 
dispozițiile proiectului ? Prietenul mei Mirescu zicea ci cu 
5 creiţari se va putea obţine la Buda-Pesta cetăţenia ungiră, 
și că proiectul va face să mai scadă încă acest preţ.
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Să se pună în concordanţă art. 33 cu art. 118 de care 
n'am ocupat la inceput, şi tabloul va fi desă virșit. 

Dacă toţi acei care pot zice un cuvint în țara noastră, 
dacă presa și profesorii vor rămîne nepăsători în faţa aten- 
tatului plănuit, vor trebui să vorbească pietrele și să de- 
nunţe primejdia. 

Să arătăm alte exemple de spiritul de dreptate care a pre- 
sidat la întocmirea proiectului. 
Am expus cu toată amănunţimea necesară disposiţiile re- 

lative la obţinerea titlului definitiv de către profasorii se 
cundari; comparăm aceste dispoziţii diaroniee cu art. 9: 
«Numirea titularului se face cu titlu provisoriu. După trei 
ani de funcţionare. Senatul Universităţii, intervenind mo- 
tivat, se va face numirea dilinitivă: prin decret regal». Este 
vorba despre numirea delinilivă a profesorilor de la univer- 
sități : intervenția molivată (probubil de vizitele de curtcenie. 
ale profesorului universitar) va atrage numirea sa definitivă. 
Se potriveşte această grea încercare cu acele la care vor fi 
supuşi protesorii secundari ? 

In acelaşi ordin de lucruri, altă nedreptate. Art. 92 zice: 
« Toate catedrele universitare astă-zi existente ocupale de ti- 
tulari, definitivi sai provisori se menţin Titularii acestor ca- 
tedre, care vor fi funcţinnind la punerea în aplicare a 
acestei legi, vor fi consideraţi ca profesori definitivi». Aşa, 
dar prolesorul universitar provizor intrat astăzi, se deşteaptă 
miine definitiv în puterea legii. Să vedem ce zice proiectul 
despre actualii protesori secundari cu titlul provisoriii. lată: 
art. 198, al. 2: «Profesorii provizori, care se vor găsi fune- 
ționind cu acest titlu la punerea în aplicare a legei, vor îi 
numiţi definitiv în urma unei probe de practică pedago- 
gică». Adică pentru ce această deosebire? Nu ar i natural 
ca tocmai profesorii universitari provizori să producă lu- 
crări doveditoare de activitatea si aptitudinea lor în timpul + 
provizoratului ? ; â 

Proiectul in acest cas a preferat să fie laconic ; iată o vir- 
tute de care trebue să'i ţinem socoteală. 
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Profesorii provizori de la Universităţi, care nau intrat 
prin mijloace electorale, nu cred să fie tocmai măguliţi de 
po:nana ce le face proiectul, împreună cu acei. care vor [i 
avind nevoie de aşa pomană. 

x 

Dintre toate dispoziţiile proiectului, acele care ai avut 
avantagiul de a provoca admiraţia, ba trebue să zic stu- 
pefacția. corpului didactic secundar, ai fost acele privitoare 
la retribuţia profesorildr. Aceste: dispoziţii ai .mai avat 
cinstea să silească pe d. Haret de a restatornici adevărul 
în arlicolele din Liberalul. Chestia fiind cam arzătoare, mă 
voii sili să o. prezint cit se. va putea mai lămurit ŞI precis: 
Să producem mai întiiii textele: 

Art. 39. Fie-care profesor, afară de cel de religie, este 
obligal să lucreze minimum 12 ore şi maximum 20 de ore 
pe săptămînă în specialităţile sale în aceeași şcoală sai în 
mai multe șscoale din același oraș. 

Art. 40. Apuntamentele... se compun: 
a) din o parte fixă numită leafă și 
b) o parte variabilă numită gradajiune. 
Art. 41. Leafa fixă va fi de..... lei pe lună pentru profe- 

sorii definitivi pentru fie-care 4 ore sati fracțiune de4 ore 
pe săptămină, de lecţii. 

Profesorii saii maeştrii provizori vor avea 10 la sută 
mai pu,in, iar suplinitorii 30 la sută mai puţin». 

Pe baza acestor texte, să discutăm. 
Mai intii prin aceste articole se inaugurează un sistem 

de plată pentru profesorii secundari, — şi numai pentru ci, 

cum nu se obicinuește in ţara noastră pentru nici o cale- 
gorie de funcţionari ai statului: plata cu ceasul; nu vor fi 
plătiți ei cu anul, cu luna, dar nici cu ziua cum se plătesc 

«cei mai modeşti muncitori cu braţele. 

Profesorii secundari trebuesc plătiţi ca birjarii. 
In comisiunea de studii de la minister, adversarii pro- 

iectului punea această întrebare colaboratorilor cari ai 
participat la întocmirea lui: <«Citaţi-ne o singură ţară din
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lume, unde profesorii statului sint plătiți cu ceasul. Răs- 
punsul îl așteptăm încă. Inti”o convorbire cu d. Meissner, 
la care era față și d. Tocilescu, cel dintiiu alirma că sis- 
temul plăţei cu ceasul se practică in Germania și în Francia. 
Nu cunosc legile germane, nu ştiă limba germană pentru 
a le citi; nu pot zice nimic despre sistemul de plată din 
Germania ; dar am rămas înmărmurit când am auzit pe d. 
Meisener afirmind acest lucru despre Francia,—unde am trăit 
ciţi-va ani şi ale cărei legi le cunosc; dacă şi despre Ger- 
mania afirmaţia d-lui Meissner este tot aşa de exactă ca şi 

"pentru Francia, atunci nu mai am nimic de zis. 
Dacă plata cu ceasul este alit de dreaptă şi convenabilă 

intereselor superioare ale statului, atunci pentru ce proiectul 
nu aplică acelaşi sistem şi profesorilor de la „Universităţi ? 

Pentru .ce două măsuri pentru aceeași categorie de funcţio- 
nari ? Nu insist mai mult. 

Să vedem aplicarea sistemului din proiect. Care va fi mi- 
Dimul şi maximul lefei unui profesor secundar * Art. 39 zice 
că un profesor este dator a face un minimum de 12 lecţii 
pe săptămină ; plata se va fare pe grupe de 4 lecţii Şi pe 
lună. În proiect cifra este lăsată în alb. In comisiune, atit 
d. Haret cit şi cei-Valţi colaboratori ai declarat că plata va 
fi de 100 lei pe lună pentru patru lecţii pe săptămînă ; deci 
pentru minimum de 12 lecţii profesorul va, primi 300 lei 
pe lună. Cind zicem că va primi, este numai un eufemism 
in realitate profesorul provisor va primi după art. 4, cu 10 
la sută mai puţin, adică 270 lei ; din care se va scădea încă 
10 la sută pentru pensiune, şi va rămînea bună de plată 
suma de 245 de lei pe care profesorul provisor o poate a- 
vea ca minimum pînă la obţinerea titlului definitiv, pe car 
re-l poate dobindi la 3 ani sai chiar la Gani dela numirea 
sa. (Art, 38). | 

Care va fi maximum lefei? Cind profesorul va face 20 
lecţii pe săptămină el va avea nominal 500 lei, din care 
făcind deducerile de mai sus, va rămînea plata reală de 405 
lei pe lună, pentru două catedre. Astădi profesorul provisor 
pentru o catedră (12 ore la cursul inferior şi 9 la cursul
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superior]. primeşte în mînă 323 lei pe lună ; în viitor pentru 
două catedre va primi 405 lei; adică pentru o catedră ma! 
mult şi pentru o muncă îndoită va avea un „Plus de 82 lei 
pe lună. 

Și aceasta se chiamă îmbunătăţirea soartei profesorilor ! 

Apărătorii proiectului vor opune ca maximul nominal 
500 lei (real 405), va putea fi dat unui profesor conform art. 

41 pentru 17 ore de lecţii săptăminale; aşa este; un pro- 

fezor va putea obţine 50J lei nominal pentru 17 ore, — dar 
numai prin fovoure şi nu de drept; căci proiectul are şi 
chei de această natură, care trebuesc explicate. lată deci 
secretul. Proiectul, de şi plăteşte pe profesori cu ceasul, a 

mai descoperit şi fracțiunea de patru ceasuri; această for- 
mulă neobişnuită în matematică are următorul înţeles: 1 
ceas, 2 ceasuri și 3 ceasuri se numesc fracțiuni de 4 cea- 
suri. Nici matematica Chaldeilor nu cunoştea aceste fineţe. 

La ce servesc fracţiunile de 4 ceasuri ? Servesc a face și fa- 
voruri. In adevăr: pentru 16 ceasuri protesorul va avea 400 
lei ; iar pentru 17 (un ceas — fracțiune de-4 ceasuri) va avea 

500 lei; tot aceeași plată va avea pentru 18, pentru 19 şi 

20 ceasuri. Evindent, favoritul va avea 500 lei pentru 17 

ceasuri, iar cel-balt, pentru aceeași leafă va munci trei cea- 

suri mai mult pe săptămină. Dacă aceasta nu e cheia, atunci 
mă fac şi ei susținătorul proiectului. 

Chestia remunerărti profesorilor se mai prezintă și sub 

atite alte aspecte.— In privinţa cifrei de plată este incă un 

element de cure trebue să ţinem socoteală: sa afirmat, că 

planul d-lui Poni era, ca pentru grupa de 4lecţii, plata lu- 

nară să fie de 80 lei. 

In această ipoteză plata, reală a profesorului pentru mMi- 

nimum de 12 lecţii pe săptămină ar li oe 209 lei pe lună 

(3XX8u=238 ; 258—10%1,—10%/,.=209,08) ; iar pentru maximum 

de 20 lecţii săptăminale, plata reală pe lună. va i, pentru 

pretesorul provizor, de 343 lei și 30 bani (5X86=—430 ; 430-— 

10%,—100%,2=343,30). — Așa dar sar îmbunătăţi soarta pro- 

fesorilor, plătindu-i cu 343 de lei pe lună pentru două ca-
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tedie (20 lecţii pe săptămină), cind astă-zi ei primesc 323 lei pentru o catedră de 9 saă 12 lecţii ! 
Dacă d. Poni va crede că trebue să dea o desminţire a- 

supra cifrei de 86 lei, să bine-veiască a o da ; atunci vom avea a discuta întru cit afirmaţia mea este sai nu înte- meiată. 
| » 

Altă chestie importantă. Cine va decide cite ere de lecţiuni va face un profesor pe săptămină ? Cu alte cuvinte, de cine va atirna ca profesorul să aibă maximul saiă minimul lefei prevăzute în proiect ? 
Cred că am stabilit în destul, intrun paragraf precedent, că proiectul nu rezolvă această întrebare, şi că o va rezolvi, probabil, directorul; şi am avut atita dreptate, in cit chiar d. liaret a recunoscut că un viitor proect (?) trebue să se explice, şi că atunci decisiunea va aparține ministrului. Ei, şi! dacă ministrul va avea a decide cui trebue să dea ma- ximul şi cui minimul de lecţii (adecă de leafă), cine ne poate încredința, că chiar d. Haret, fiind ministru, va avea atita mărinimie, în cit să dea favoritului minimul, iar celui-l-alt maximul ? și că nu va opera după veșnica apucătură a firei omenești ? . i 
Mai este incă ceva, care va hotări discuţia. Avem într'o şcoală de ex. 3 profesori cu cite 12 lecţii (minimum de lea fă) şi o vacanţă de 12 lecţii; mai avem şi un aspirant, care așteaptă pe tabloul de merit (of!), de doui ani. 
Ce se va face cu cele 12 lecţii vacante? .se vor distribui ele între .cei trei profesori, pentru a le: mări leafa, sai din 

contra, ver trebui ele date aspirantului, care n'are ce minca ? Pun ipoteza cea mai brutală : chiar dacă ar fi ministru d. Haret, dacă cei trei profesori ar fi agenții săi electorali, şi dacă aspirantul aș [i ei: pentru cinstea naturei omeneşti, şi pentru a înlătura: desnădejdea ultimă din inimi susţin că ; d. Haret imi va da mie acele 12 lecţii vacante. Dacă brus- - chez ast-fel raționamentul, este pentru a face evident, că în 
mai toate cazurile, profesorii vor avea minimum de lecţii: 

3"
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şi de leafă, penru a nu se lăsa peritori de foame pe nenoro- 
ciţii, care aşteaptă o bucată de piine de ani de zile. 

Voiţi o dovadă mai palpabilă încă? lată-o: d. Hareta 
alirmat, în Liberalul, că de 12 ani catedrele vacante nu se 
mai pun la concurs, pentru a se înlesni reforma, şi a se 
concentra catedrele asupra unui număr mai mic de pro- 
fesori. 

Foarte bine! Dar atunci de ce nu sa început a se opera 
această concenirare? De ce nu sai unit catedrele de la 
cursul inferior şi superior ? 

Mai ales, pentru ce nu s'aii dat catedrele claselor divisio- 
nare profesoriior titulari, şi sai dat la atiţi suplinitori ? 
De ce? 

Pentru că nu se puteai! lăsa aceşti suplinitori să moară 
de foame. Și ceea ce nu se poate face azi, nu se va putea 
face mine, și în loc să fie puţini profesori plătiţi medi- 
ocru, vor fi în viitor mulţi profesori plătiţi cu o leafă deri- 
sorie. 

Mai vroiţi o dovadă şi mai convingătoare, luată tot din. 
realitatea de astă-zi? Poftim : d. Haret recunoaște, că sint 
acum peste patru sute de catedre secundare ocupate de supli- 
nitori. Cu cit sint plătiţi ei la școalele cele mai importante ? 
cu 226 lei pe lună pentru 12 lecţii pe săptămină! 

La gimnazii, insă, acești suplinitori sint plătiţi cu 176 lei 
pe lună! Ei nu-şi pot cumpăra o căciulă în timpul iernei, . 
ei trebue să mănince cam pe sponci, dac trebue să-și facă. 
o mică bibliotecă. E drept însă că ei sint apostolii luminei, 
şi se mingiie, știind că în corpul apostelesc sint şi cardi- 
nală, plătiți cu mii de franci pe lună, şi că aceşti cardinali 
se jertfesc numai pentru binele şcoalei, şi că înălbesc, făcind 
legi, pentru îmbunătăţirea soartei pretesorilor suplinitori. 

- Apostolii actuali se mai pot mângiia cu „ideea, că din plata 
;4 muncei lor se reţine 30 la sută pentru Casa școalelor, şi că 

? Adin căciulele şi ghetele pe care ei nu le pot avea, se vor 
* construi în viitor şcoalele, în care vor învăţa (iii lor, pentru 

ia ajunge iarăşi apostoli. 
„Cine credeţi că sînt aceşti suplinitori,cărora li se opreşte a
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treia parte din mizerabila lor leafă penirua se construi din sudoarea lor localele de şcoale ? D. Haret ni-a spus în Libera- 
dul, că sint oameni insuficienţi care nu ati putut da concurs : 
se înțelege, că chiar Taine şi Renanar fi fost tot atit de in- 
suficienți a da concursuri nepublicate din ordinele miniștri- 
lor, timp de 12 ani. Toţi profesorii ştiă, insă că printre 
acești tineri se găsesc mulţi, foarte mulţi licenţiaţi şi doc- 
tori in litere şi ştiinţi, băeţi de valoare incontestabilă, cari 
dacă ar fi avut norocul de a veni în lume com pe la 1840, 
astă-zi ar fi miniştri şi legislatori cu ştiinţa lor, în loc să tie obligaţi a umbla in Januarie cu capul adăpostit sub o pălărie de vară. Norocul lor cel mic i-a adus pe lume ceva mai tirziu, şi le-a interzis chiar putinţa de a se plinge, căci 
un sublinitor care sar plinge este un element primejdios, 
şi este spulberat mai lesne de cit frunza ingălbenită la su- 
flarea crirăţuluij. 

* 

Cercetările mele asupra proiectului d-lui Poni ar trebui 
să se termine aci, dacă d. Haret n'ar fi luat faţă de mine, 
în Liberalul, atitudinea unui Joie Tunătorul, şi mai ales 
dacă în sprijinul reformei proiectate ar fi întrebuințat qo- 
vezi admise în lumea cultă. Cum însă reformatorul a crezut 
necesar, pentru susținerea cauzei sale, să mă numească 
falșificator al adevărului, calomniilor, agitalor care pescuese 
în apă turbure, ponegritor şi chiar idiot şi însan, de aceea 
rog în special pe profesorii din toată țara, să-şi obosească 
încă cite-va momente atenţiunea. 

Mai întiiu declar că pe acest teren mă simt absolut învins, 
iar d. Haret putea să-și decerneze de mult timp palma 
triumfală ; iar acum poate să-și inșire şi aceste grațiosități 
printre titlurile ce are ca aspirant la scaunul de ministru 
al Invăţăturei şi Bisericei. Mai pre sus de toate, ţin să arăt 
cu propriile sale cuvinte scrise, iscălite și publicate, cum 
ştie d-sa să: respecte adevărul şi să-l restatornieească, acolo 
unde eii îl falşifiic. De astă-dată mă simt mai ales obligat 
să procedez profesoreşte, şi anume, ca profesor de Istorie,
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să discut numai pe baza documentelor autentice şi neîn- 

doelnice. 
Documentele sint articolele. d-lui . Haret din Liberalul; 

cred că d-sa nu-poate susține:că ele sînt apocrite.. 

Criteriul : a. Haret fiind matematician, vorbele sale au o 

precisiune mecanică, cronometrică, și nu trebue să ne aba- 

tem de la ele nici cu o miime de milimetru. 

Conciusiunea o vor scoate cititorii. Și acum voii numerota 

adevărurile d-lui Haret. 
* 

I. Asupra modului de plată a profesorilor, d. Haret zive 

«Acest noii sistem. constă în a regula salariul unui profesor, 

proporţional cu numărul de ore de curs pe săptămână ce face 

el. După cifrele cele mai potrivite sar plăti unui profesor de: 

obiecte principale 120 lei pe lună pentru fie-care 4 ore sau 

fracțiuni de 4 ore de curs pe săptămină. Ast-fel profesorul 

care ar avea 9 pînă la 12 ore decurs pe săptămână ar primi 

360 lei pe lună; cel cu 13—16 ore 450 lei, cei cu 17—20 

ore 600 lei, cel cu 91—24 ore 720 lei.» . (Liber alul din 4 la-: 

nuarie). 
Mai întîi cifra de 190 lei pentru 4. ore apare întiia. dată 

in ziar. Toţi membrii comisiunei de la.minister ştii că ci- 

fra de plată anunțată oficial era de 100 lei pentru 4 ore, 

şi pe această bază sa făcut discuţia. Acum d. Haret gă- 

seşte că cifra de 120 lei este mai potrivită pentru ziar ; asta 

nu e răi; mezatul începe în public, şi ceea ce sa zis in as- 
cuns nu poate apare la lumină. Acesta e curajul opiniuni- 

lor cu. care se fălește d. Haret. In căldura mezatului se 

merge departe : aşa pentru 24 ore de cuss licitatorul dă 720 

lei pe lună ca plată iniţială. Cifra e frumoasă ; dar de unde 

a eşit ea? Nu din proiectul d-lui Poni, după care, maximum 

de lecţii este de 20 ore şi plata nominală de 500 lei. D. Ha- 
ret însă combină cu proiectul actual pe acel din 1886; poate . 
din acesta a scos d-sa cifra mirifică de 720 lei. .- 

Proiectul din 1886 zice în art. 138, că maximură de lec- 

ţii făcute de un profesor pe săptămină va fi de 24, şi. nu 
arată minimum. Art. 139 regulează plata:
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«Salariul primitiv. al profesorilor și: maeștrilor de curs se- cundar se va regula precum urmează: pentru profesorii 
nelicenţiaţi 100 lei. pe lună pentru fie-care 5 ore sai frac- 
țiune de 5 ore de curs pe săptămină; pentru prof-sorii |i- cenţiaţi, 130 lei pe lună peniru fie-care 5 ore sai fracțiuni 
de 5 ore de curs pe săptămină». Făcînd calculele pe aceste 
baze, chiar fâră Jogaritmii, aflim că maximum lefei pentru 
24 ore este de 650 lei ; d. lHaret a mai adaos la mezatul 
pubiic incă 70 lej.: Acesta este un adevăr de precisiune cio- 
nomelrică, sai nu mai pricep nimic. 

II. Licitaţia ajunge la proporții uriaşe cind licitatorul a- lirmă în aprinzală, că profesorul care va avea 9—12 ore — 
va primi 36U lei.— D-nul Haret uită că. vorbim de proiectul 
d-lui Poni, şi după acest proiect (art. 38), un profesor e 
obligat să lucreze minimum 12 ore ; deci minimum nu poate fi de 9 ore cum ar vrea d. Haret; d-sa trebue să convie că prea a repezit condeiul cind a scris acest adevăr. După sis- temal proiectului din 1886 pentru 9 ore profesorul ar primi 260 lei (vezi mai sus art. 139). 

Se cuvine deci să numim: acest al douilea adevăr al d-lui Haret, adevăr hipercronometric. 
MIL. D. Haret vorbeşte despre gradaţia profesorilor : «Bine inţeles aceste ar fi salariile de incepere, pe. lingă care sar 

adăoga gradaţia din 5 în 5 ană întocmai după legea din 1883». (Liberalul din 4 lanuarie).— Se vede că d. Haret vrea 
să glumească, la sfirşitul licitaţiei, cu noi proștii. — Cetim 
art. 42 din proiectul d-lui Poni: 

<Gradaţiunea va: fi de :. 
19%, după 5 ani de funcţionare cu titlu definitiv ; 
30% ' după 10 ani de. funcţionare cu titlu definitiv ; 
Și aşa mai încolo. — Legea de la 1883 numără anii gra- 

daţiei de la numirea cu titlu provizorii; astă-zi primim 
gradaţia la 5, 10, 15 şi 20 ani după numirea cu titlu pro- 
vizorii. Proiectul d-lui Poni întirzie cel puțin cu 3 ani, aă 
provizoratului toate termenele de gradaţie, care va fi dată la 
8, 19, 18 şi 23 ani; dar. cum probele pentru cîştigarea tit- 
lului definitiv pot fi întirziate prin căderi, pină la maximum
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de trei ani (art. 38), urmează că une-ori profesorul va primi 
întiia gradaţie la 11 ani, apoi la 16, la 21 și la 26. lar d-l 
Haret va continua să afirme cu seninătate că sistemul pro- 
ectuluă este întocmai cu acel al legei din 1863. Se cuvine 
deci a numi acest adevăr ultracronometric, iar d-l Haret 

poate să'şi pună pe cărţile de visită titlul de restaurator al 

adevărului, şi să ceară a se prevedea în budget o leafă pen- 
tru această nouă funcţie. 

Pentru cinstea ţării, d. Haret, profesor universitar, mem- 
bru al Academiei și aspirant ministru, ar fi trebuit să se cruțe 

pentru ca să fie cruțat de alţii, şi mai ales să se uitela bir- 

nele din ochii săi, când acuză pe alţii de falşificarea adevă- 

rului. Dacă ar îi aci în joc numai o chestie personală între 

d-sa și mine, aș fi ştiut poate să găsesc alte mijloace de a 

se constata cine a minţit. Dar noi vorbim aci de chestii mari : 

trebue ca ţara întreagă să știe cu ce mijloace neloiale se sus- 

ține faimoasa reformă a şcoalelor, ca și cum ar fi vorbn de 

o intreprindere de lucrări în care gheşeftul este totul. 
= 

D. Haret tăgăduește a fi zis in comisiune cuvinte ofensă- 

toare pentru profesori; treaba d-sale; membrii comisiunei 

eraii de faţă şi cei cari ai voit aii auzit. Nu am a cere an- 

chetă ci deschid iarăşi Liberalul. (4 Ianuarie). D. Haret vor- 

beşte de proiectul din 1886: «Rarii partizani ai stărei deplo- 

rabile în care se găseşte învățămintul nostru, mai ales cu 
unele din părţile lui, aii combătnt în întregimea sa, proiec- 

tul propus de d. Sturza în 1886, la care am avut şiei dis- 

tinsa onoare de a colabora. Afară de cîte-va onorabile es- 

cepțiuni, mijloacele cu care ai, luptat ei atunci ai fost răs- 
pîndirea cu știință și cu dorinţă, a tot felul de neadevăruri 

pe comptul proiectului şi al autorilor lui». Noi ştim toţi că 
proiectul a fost combătnt în 1886 de aproape unanimitatea 
profesorilor ; memoriul profesorilor din laşi ca şi raportul 
d-lui Vizanti în Cameră au rămas celebre, şi aii adus înlă- 
turarea proiectului. Ei bine! după d. Îlaret toţi adversarii 
proiectului afară de cite-va escepţiuni onorabile, ai răspindit 
cu ştiinţă şi cu dorinţă (9) tot felul de neadevăruri. D. Poni
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a iscălit în frunte memoriul de la lași ; era d-sa printre ex- 
cepțiile onorabile, sai print:e cei aţi ? Să ospună d. Haret. 

Să zicem un moment, că şi aci spune adevărul d. Haret. 
Nu se vede însă de departe, că dacă proiectul din 1886 a 
fost combătut şi de excepţiile onorabile, cu mijloace cin- 
stite, atunci urmează că acel proiect putea fi combătut nu 
numai cu minciuni ? Sai alt-fel nu mai inţeleg, ce caută 
in fraza d-lui Haret excepţiile onorabile. 

+ 

Alară de aceste mizerii, a căror răscolire îmi ridică sto- 
machul, voii presenta încă două mărturisiri nepreţuite ale 
d-lui Haret. 

In Liberalul de la 12 Ianuarie, d-sa scrie un lung articol 
in contra examenului de bacalaureat. Aci sint în totul de 
acord cu d-sa: bacalaureatul a fost cea mai mare nenorocire 
pentru şcoalele noastre, mai ales aşa cum se trece el la U- 
nivevsităţi. Ar fi trebuit q. Haret, mai ales aci, să se inar- 
meze cu curaj și să spună totul; să ne mulțumim însă cu 
următoarele cuvinte: «Toată lumea ştie că examenul acesta 
este o plasă cu ochiurile așa de mari, în cît maică nue 
exemplu ca cine-va să nu fi putut trece prin ele pină în 
cele din urmă». 

Se poate că ochiurile de care vorbeşte d. Haret une-ori 
să fi avut şi sunet metalic. Dar nu insist. Bacalaureatul 
este cel mai mare răii: aşa este; adese-ori el a dat naștere 
la scandaluri fără seamăn : aşa este. 

D. Haret recunoaşte că cel mai mare râtă vine de acolo 
că examenele de bacalaureat sat: trecut de la licee la uni- 
versități, şi această trecere s'a făcut pe cale de regulament 
prin violarea legei din 186%: Acest punct important din 
lege a fost modificat nu prin altă lege ci prin regulament». 
Nivelul învăţăturei a căzut foarte jos: «Negreșit că dacă 
bacalaureatul nu este un examen serios pentru aceasta nu 
trebue să se facă vină nici candidaţilor nici examinatorilor» 
Negreșit d. Haret va fi avind dreptate, chiar pentru exa- 
minatorii care sai lăsat convinşi — cum zice însuși prin 
toate mijloacele.
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Cum însă învăţămintul este foarte jos, trebuia să se facă 

cine-va de vină, căci nu este crimă fără un vinovat. Cine 

credeţi că sint vinovaţi, dacă bacalaureatul a ruinat învă- 
ţământul secundar ? Ilei! Vinovaţii sint: Legea din 1864 și 
profesorii . secundari. Citez pe d. Haret: «Dar ceea ce este 

mai răi este că profesorii secundari, de cind cu bacalau- 
reatul nu mai pun acelaş preţ ca mai înainte nici pe pro- 

moţiuni, nici pe examenele anuale. Sînt înduși a crede, 

cum a, crezut și legiuitorul că bacalaureatul le poate inlocui 
cel puţin în parte». 

«Slăbirea aceasta a examenelor anuale de promoţiune, 
precum și a seriosilăţei promoţiunelor ei o consider ca 
una din cele mai mari nenorociri cauzate de legea din 

1864 şi căreia trebue să-i atribuim cea mai mare parte din 

neajunsurile actuale ale învățămîntului secundar». 
In faţa acestor afirmări trebue să ne inarmăm cu o mare 

doză de admiraţie. D. Haret recunoaşte, că legea din 1864 
a fost vio!ată pe cale de regulament, şi că această. violare 

a. adus rele incalculabile învățămîntului ; că tot această vi- 

olare a încurajat intemeiarea fabricelor de baca!aureat ; d-sa 
a fost trei ani director al ministerului şcoalelor și a parti- 

cipat la incălcarea legei, pentru a cărei strictă executare era 

plătit cu bani şi cu demnități ; şi acum d-sa aruncă asupra 
legei, sistematic incălcate, şi asupra legiuitorului de atunci 
răspunderea care revine călcătorilor legei și în parte chiar 
d-sale! lar ca măsură de indreptare propune, ca examenul 
general să se treacă înaintea profesorilor de licee: adică toc- 
mai măsura prescrisă de legea din 1864, continuii încălcată 
pină astă-zi! Zău! d-le Haret, nici ei, calomniatorul şi de- 
tractorul d-tale, nn-ţi puteam atribui mai mari frumuseți 
ca acele pe care de bună voie le produci spre admiraţia lu- 
mei şi spre cea mai mare inveselire a bolnavilor de podagră. 

Cu acusaţia adusă profesorilor secundari, lucrul e mai 

îrumos, dacă e posibil ceva mai frumos de cît cele ară- 
tate. 

Adecă, cum ? Regulamente călcătoare de lege au fost sub- 
tituite ei în puterea bunei plăceri a miniștrilor; graţie acelor
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regulamente, și numai lor, fabricele de bacalaureat (a. Ha- 
ret o spune, și toţi ştim că este adevărat) eraii în mare pro- 
speritate, și făceaii să moară de necaz pe bieţi acţionari ai 
fabricelor de zachăr şi de hirtie indigenă. Pe cînd aceştia 
eraii ameninţaţi de faliment, proprietarii fabricilor de diplome 
naţionale işi cumpăraii moşii sub ochii administraţiei supe- 
vioare impasibtle. Pe lingă fabricaţia en gros, ca în toate 
industriele prospere s'ai produs și ab” înflorit o sumă de 
industrii adjacente, ai căror ex ploatatori n'a avut a se plinge 
de soarta lor. Era timpuri în care mulţi samsari şi samsarași 
intermediari, scriitori de teme, erai factori importanţi ai în- 
văţămintului naţional. Din toate acestea, d. Haret, —care 
în trei ani de a tot puternicie în şcoale na închis nici o 
fabrică şi n'a dat în judecată pe nici. un negustor de di- 
plome, conchide acum, că examinatorii şi candidaţii nu sînt 
vinovați, și că toată răspunderea cade asupra profesorilor 
secundari cari, aii lăsat să scadă severitatea lor la exame- 
nele de promoţie.. 

Prin urmare vinovaţi eraii profesorii acelui liceă din care 
un elev eliminat în Aprilie din clasa a 5-a lua bacalaurea- 
tul în Iulie! Prin urmare tot aşa de vinovaţi erai profe- 
sorii altui liceii, din care premiutul întiiii era respins de 
la bacalaureat ; pe cind colegii lui care părăsiseră şcoala şi 
trecuseră prin fabrică erau primiţi cu dinstincţie! Prin ar- 
mare vinovaţi erai profesorii tuturor liceelor care vedeail 
despopulindu-se clasele superioare, ai căror elevi se duceati 
la fabrici! Dar cum! Admiţind cu d. Haret, că: protesorii 
liceelor trebuiaii să fie mai severi la examenele de promo.- 
tiune, cine ar [i mai rămas în licee, de cit băeţii săraci, cari 
trebuiaii striviţi sub greutatea examenului de clasa a 3-a 
și a 4-a, pe cind alţii, cu părăluţe, luai diploma cu iuţeala 
fulgerului. Sa 

Dacă profesorii secundari ar fi strins coarda bine, ar fi si- 
lit pe mai toți şcolarii și mai ales pe părinţii lor a scotoci 
în pungă şi ultima para, pentru a o duce la bine-făcătoa- 
rele fabrice ; sau nu mai înţeleg nimic. Afară numai, dacă 
vinovăția profesorilor secundari este tocmai, pentru că n'a
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favorisat industria naţională, printr'o extremă severitate în 

şcoalele publice, a căreia victime ar fi fost elevii săraci. 
* 

A doua mărturisire a d-lui Haret are importanța unui do- 
cument istoric, care poate caracteriza o epocă întreagă. Ci- 
tez: «Rămine încă să lămurim aci o altă chestiune: cum 
se va trece de la actuala stare de lucruri la cea propusă ? 
Aceasta, fără îndoială nu se va putea face repede. Am spus 
mai sus că sint în momentul acesta, peste 400 de catedre 
secundare vacante, pe cînd cele ocupate în mod provizoriit 
sau definitiv, nu sînt de cit 446 (în aceste numere sînt cu- 
prinşi diferiţii maeştri). lacă dar posibilitatea de a seaplica 
chiar de la început noua sistemă, la jumătate din catedrele 
secundare, fără nici o sguduire, şi dacă diferiţi miniștrii 
de instrucțiune de 10 ani încoace nu ai pus prea desla con- 

curs toate catedrele vacante cauza a fost nu numai lipsa 
de concurenți serioşi, pentru a împlini acest număr mare 

de vacanțe, dar și speranța de a vedea adoptîndu-se noua sis- 

temă și de a o putea aplica imediat la jumătate din catedre». 
Vorbele d-lui Haret sînt cît se poate dori de clare ; ele n'ait 
nevoie a fi stoarse și răstălmăcite. 

D-sa declară, că în 10 ani, jumătate din catedrele secun- 
dare (400) ai ajuns vacante şi n'aii fost ocupate, nu atit 

din pricina lipsei de concurenţi, ci pentru că diferiţii mi- 

niștri n'aă publicat prea des la concurs catedrele vacante, 
pentru ca ele să poată fi ocupate conform cu noua sistemă. 
Fie zis în treacăt, noua sistemă sa cam învechit, căci ea 
datează de 10 ani. 

Noi avem o lege a concursurilor din 1879. 
Art. 2 din acea lege zice: «La vacanţa vre unei catedre 

ln vre-un gimnazii sai liceii, directorul respectiv face cu- 
noscut aceasta ministerului, care publică concurs prin foile 
oliciale, cel puţin cu trei luni înainte, arătind locul şi ma- 
teria catedrei vacante». — Textul este imperativ: ministrul 
este obligat a publica imediat catedra vacantă la concurs; 
aceasta e atit de adevărat, că regulamentul de aplicarea 
legei, intocmit 'tot în 1879, promulgat în aceiași zi, dispune
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în art. 3; «Publicaţiunea de concurs nu va întirzia a a 
părea în Monitor în nici un caz peste 15 zile de la intrarea. 
în consiliul permanent a raportului prin care se face cu- 
noscut vacanţa». 

Acest regulament este şi astă-zi în vigoare, şi prin urmare 
tot atit de obligator, ca şi legea, pentru miniștri ca şi pen- 
tru toată lumea 

Să se pună aceste texte faţă cu declaraţia iscălită de către 
d. Haret: se poate oare un om sdrobi mai absolut de cit 
insuşi d. Haret? există cuvint atit de energic care să răs- 
pundă mai eloquent severului reformator de cit ii răspund 
legile? Se află pe lume vre-un avocat atit de fin şi eman- 
cipat, care să cuteze a pleda circumstanţe atenuante în fa- 
voarea unei culpe atit de patente? Cum! Un secretar ge- 
neral, care a fost trei ani în capul şcoalelor nu se sfieşte,— 
din contra își face o glorie—a declara, că a suspendat cele: 
mai imperative legi, de a căror execuţie atirnă tot orga- 
nismul învățămîntului secundar ; că el a inaugurat această 
sistemă a bunului plac (acum 10 ani d. Haret lucrase pro- 
ectul din 1886); ca timp de 10 ani diferiţi miniștri aii tre- 
cut prin legea fundamentală ca prin o moară pustie ; că 
nepublicarea concursurilor a atras vacanţa a 400 de ca- 
tedre, adică jumătate din numărul lor total ;că în tot acest 
timp, atitea catedre ai suferit de plaga grozavă a suplinirei, 
pe care legiuitorul din 1879 nu o tolera de cit trei luni şi | 
jumătate; şi această declaraţie, care solidarisează pe atiţi 
miniştri, este invocată ca un argument pentru admiterea 
reformei d-lui Poni? Şi aceiaşi declaraţie serveşte d-lui Ha- 
ret ca temeiu de asuzaţie în contra profesorilor secundari ? 
Și această declaraţie, care în ori ce ţară civilizată din lume, 
ar fi produs un scandal mai asurzitor de cit descogerirea 
Panamalei, la noi este invocată de un viitor ministru în 
spijinul teoriilor sale reformatoare ? Și pentru ce vă rog a- 
ceastă suspendare a legei fundamentale a învăţămîntului ? 
Pentru a se înlezni aplicarea nouei sisteme ! 

Dar dacă noua sistemă, (numai d-lui Haret i se mai pare 
nouă, căci-ea e veche de 10 ani, și tot în stare de proiect),
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ar fi ieşit chiar din capul Minervei, dacă ar [i fost perlecţia 
însăşi, cine -indrăplăţea pe d. Haret 'să suspende legile,— 
suspendare care a adus un adevărat dezastru în învăţămint? 

Şi în acest interval indelungat, tinerii aplicaţi făcea stu- 
dii literare și știinţilice, treceaii licenţe, cu speranţa în lege 
şi cu siguranța că vor da concursuri, şi ver ajunge profe- 
sori titulari. Și acei tineri eraii osindiţi a sta suplinitori ani 
şi ani de zile, la discreţia administraţiei electorale, — da, ca 
un biet sub-comisar de poliţie ; și acestor tineri li se lua a 
treia. parte din munca, lor Siintă, pentru a se.da în recom- 
pense naţionale, pînă acum un an cind sa afectat. la casa 
şcoalelor. Dar vor arde acele şcoale, făcute din sudoarea ce- 
lor mai conștiincioși şi mai 'nenorociţi servitori ai ţărei. 

lar la inceputul fie-cărui an şcolar, se fae la - minister, 
printre sutele de suplinitori, mari mișcări profesorale ca şi 
între sub-comisari, ba şi mai și: supiinitorul eminent din 
București este trimis la Caracal, pentru a face loc cutărai 
favorit al cutărui deputat saii senator, sai chiar al unui 
modest sub-șef de biuroi. Şi după atâţi ani, vine d. Ilaret 
a zice, cu autoritatea sa, că suplinitorii mai fost destoinici 
a da concursuri, şi ca anarhic domnește în şcoalele secon- 
dare! Dar anarhiști şi autorii anarhiei siateţi voi, care aţi 
pus buna voastră plăcere în locul. legilor ţărei; anarbişti 
şi autorii anarhiei sinteţi voi, cari prin arbitrar aruncaţi 
desnădejdea in sufletele pline de entuziasm și devotament 
ale tineretului de elită, în care ţara îşi pune toată nădejde- 
şi viitorul! Cine dintre profesori va mai crede în legile 
voastre, pe care le făuriţi în sunet de trimbiţe, pentru ca 
în urmă să vă daţi gloria de a le călca, şi să vă îăliți cu 
această glorie in ochii posterităţei. 

Și acum salut pe d. Haret! 
x 

Am presentat pină aci principiile fandamentale ale retor- 
mei proiectate de către d. Poni şi am relevat unele din do- 
vezile pe care se sprijine această reformă de către unul din 
principalii colaboratori. Pentru oamenii imparţiali — chiar 
străini de şcoală, cari se preocupă de chestia reformei învă-
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tămintului secundar, nu e nevoe a dovedi, că, datoria mea 
de profesor şi de Român îmi impunea să denunţ primejdia, 
şi să lupt în comisiunea de la minister în contra unui Pro-: 
iect dezastros pentru viitorul şcoalelor secundare. Am avut 
fericirea a vedea, că majoritatea profesorilor secundari a 
înțeles lucrurile în același sens ; din toate părţile ei aii a- 
dresat: memorii ministerului, din care unele :concbid formal 
la înlăturarea proiectului, iar altele propun modilicări esen- 
țiale care dărimă întreaga lui economie. Și acum, ca şi la 
1886 prolesorii şi-aii implinit datoria intreagă, și serviciul 
devotat și desioteresat adus de ei Țărei va servi. ca exemplu 
urmașilor. ae e 
Sai găsit printre profesori unii care, uitind şcoala şi ne- 

voile ei, s'aii servit de înalta ei posiție pentru a se face coadă 
de topor în minele inamicilor Şcoalei ; ba unii care chiar au 
venegat un trecut frumos şi ai combătut propriile lor fapte: 
Şi opiniuni de altă dată: ne putem mîngiia că aceştia ait 
fost puţini la număr. 

Pentru ce profesorii resistă de atițea ani la aducerea unei 
reforme pe care ei o cred periculoasă pentru viitorul ţării ? 
Intrebarea merită să fie rezolvită. In timp de aproape 30 ce 
ani sau propus vre-o zece proiecte de reformă ; toate at 
tost combătute de corpul profesoral, cu riscul de ași atrage 
acuzaţia că acest corp este refractar la ori-ce îmbunătăţire, 
ŞI că nu propune nimic în locul. proiectelor -combătute. 
Acuzaţia aceasta, pornită de la oamenii interesaţi a ascunde 
adevărul, nu poate înșela de cit pe cei neinformaţi, căci 
profesorii tot-d'a-una, pe lingă argumentele aduse contra 
proiecteler, propuneaii şi soluţiunile pe care ei le credeai 
necesare pentru o reformă bine-tăcătoare. Aceasta s'a văzut 
cu ocazia discuţiei proiectului d-lui „Poni ; aceasta s'a văzut 
şi la 1886. In special, memoriul celebru de la laşi, iscălit şi 
de d. Poni tquantum mutatus ab illo ) era un adevăr contra- 
proiect, care putea fi Inat drept bază la realizarea unei re- 
forme serioase. . . ; 

Altă împrejurare demnă de atenţie. 'Toate proiectele de re- 
tormă combătute de către profesori recunoșteau şi rezerva
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drepturile lor ciştigate la catedrele ce ei oeupă şi la salariile 

ce ei primesc. Adevărul e că profesorii ştiii că articolul 

transitoriu prin care li se respectă drepturile să poate sub- 
tilisa la votarea unui proiect, saii peate dispare lesne printr'o 
altă lege de un singur articol. 

Repet: lucrurile se prezintă ast-fel, în cât profesorii ac- 
tuali sunt cu totul desinteresaţi în ce-i priveşte pe ei per- 
sonal. Atunci pentru ce rezistă ei și combat din răsputeri 
proectele care privesc numai situația viitorilor profesori? 
Câştigă ei ce-va din lupta ler? Ajung ei deputați şi miniştri? 

Pe cât ştim toţi, la aceste inalte demnități ajung sait as- 
piră tocmai autorii proiectelor combătute. Atunci care e 
molivut determinant al acţiunei protesorilor ? 

Răspunsul la aceste întrebări există: el însă nu se găsește 
nici în tratatele de mecanică, nici în acele de chimie. — 

Sunt dou&ramuri de activitate publică cu deosebire oropsite 
—a.noi? “aimata Şi. şcoala. Ofițerii ca şi, profesorii, - in genere, 

(nu vorbesc de cei sus puşi) sunt prost recumpensaţi de 
contimporanii. lor, mai ales moraliceşte. (nu mai vorbini 
de. păcatele de lefurj),. pentru serviciile aduse de ei țărei ; Şi 
totuşi, şi profesorii şi ofițerii: (nu sunt Şi ei tot profesori ?): 

sunt prinşi cu sufletul şi corpul de marea şi termecă- 

toarea lor misiune. Care-i militarul vrednic de acest nume, 
care să nu se gândească veşnic la soarta țăret sale, Şi care 

din ej, chiar „când se retrage din armată, nu se gândește cu 

va avea să apere ţara de peire? Care-i profesorul, profeso- 
rul-dascăl, care să nu se uite pe sine-şi, când gândeşte că 
din cuvintele semănate de el pe ogorul românesc trebue să 
răsară viitorul, şi să nu dorească ca acest viitor să fie stră- 

lucitor şi vesel ? Ostaşul şi dascălul văd mereii la stirşitul 
drumului spinos al carierei lor figura măreaţă a Patriei, şi 
de aceia nimic din ce priveşte cele două instităţiuni min- 

tuitoare nu-i poate lăsa nepăsători. Acela dințre ei a cărui 

inimă nu tresaltă la numele şcoalei și la sunetul armeler, 
acela este un trădător! 

Aceste lucruri nu le pot înţelege amanţii diurnelor, cu-
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mulurilor, măririlor şi temenelelor. Aceste lucruri nu se gă- 
sesc nici în tratatele de chimie, nici in acele de mecanică. 

lxperienţa trecutului ar trebui să inveţe minte pe refor- 
materi. Profesorii oropsiţi, insultaţi, săraci şi din nenorocire 
adese-ori desbinaţi ai făcut să cadă atâtea proiecte, iar au- 
torii lor au trebuit, vrind-nevrind, să să se ducă după ele. 
Până acum reforma nu s'a putut face contra şcoalei. Dacă 
printr'o întimplare posibilă, sar găsi un Parlament care să 
impună o lege care n'ar avea sentimentul profesorimei de- 
sinteresante, aceasta va fi un adevărat act de violenţă bru- 
tală, şi o asemenea retormă ar fi spre nenorocirea ţării. Pro- 
fesorii au spus-o în nenumărate rinduri ; ei o repetă şi acum. 

Terminând acest studiu, îmi rămâne de indeplinit a da- 
torie foarte plăcută: aceea de a exprima d-lui N. Fleva în- 
treaga mea recunoştinţă, pentru ospitalitatea bine-voitoare 
ce a acordat unei mari şi sfinte cauze, în coloanele ziarului 
Dreptatea. | 

1. C. Georgian . 
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