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Domnilor deputați | 

Am ascultat eri, cu o încordată atenţiune, calda 

și patriotica cuvântare a onor. d..A. Vidrașcu 
şi, deși vE mărturisesc că difer în multe pri- 
vințe de d-sa, mai cu seamă în ceea ce priveşte 
concluziunea sa finală, totuși sunt oare-care 
puncte pe care le împărtășesc şi eii și care me- 
rită, mi se pare. toată atențiunea noastră. 

Ca membru al majorităței m'am crezut dator 
a face în public această declarațiune, a face în 
public această mărturisire, mat cu seamă faţă cu 
un adversar de talia și lealitatea d-lui Ale- 
xandru Vidrașcu. | 

Mai întâiu d. Vidrașcu sa plâns, și sa plâns 
cu drept cuvânt, de puţina îngrijire ce aii avut 
difeitele guverne ce sati succedat pentru pă- 
turile adânci ale naţiunei române, de puțina 
îngrijire ce aii avut ori de câte ori a fost vorba 
de a ridica nivelul intelectual şi moral al acestor
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pături, opunend generozitatea noastră când este 
vorbă. de fortificațiuni sati de cazărmi şi, aşi 
putea zice cu riscul da displace d-lur mi- 
nistru al lucrărilor publice, când este vorba de 
înființări de gări centrale. 

Există cu alte cuvinte în spiritul nostru a 
tuturor o lipsă de cumpânire și purtarea noas= 
tră e cu atât mai condamnabilă. cu cât ne găsim 
inaintea unei cestiuni aşa de vitale ca cestiunea 
înv&țămentului primar; pot să zic chiar cea mat 
vitală care să existe pentru un popor, căci un popor. care nu se ridică pe calea intelectuală șI morală, este menit de a fi subjugat econo- miceşte și politiceşte de niște vecini mai des- toinici, mai bine pregătiţi la lupta pentru exis- tență şi pe terenul cultural. 

Unde însă n'a avut dreptate onor. meii adver- sar a fost în concluziunile d-sale. când, sub cuventul că acest proiect de lege mar cores- punde cu desăvârșire tuturor așteptărilor sale, a cerut ca cuo trăsătură ușoară de condeiii să se Steargă acest proiect sai sa se trimeată din noi în studiul secțiunilor, eram să zic... la ca- lendele greceşti. 
D. Alexandru Pidraşcu gaţilor. 

cui I. M. K. Epureanu: Cam tot una este. red A Sper că majoritatea acestei Adunări va a op ssta nu se poate, aceasta nu va fi și j trebue să fie, căci este bine ca de la început Sd punem piciorul în Prag şi să dăm. în hne, țSrei una din refor 
i 

mele care este foarte viu sim. țită și aștepta 
i ca a veni 

tă de mulț timp. Cred că a venit 

: La comitetul dele=  
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timpul ca să plătim ţărei şi această poliţă la 
care ne-am obligat cu toți față cu alegătorii 
noştri şi cred că trebue să ne gândim la aceasta 
cu atât mal mult, cu cât vedem că alte pro- 
iecte de asemenea natură stai înmormântate în 
archiva Adunărei, cum sunt proiectele unor oa- 
meni iluștri ca Strat, Urechiă, Conta, Tell, Maio- 
rescu, D. Sturdza și Poni. 

S'a plâns d. Nicolaescu că r&ii am făcut că 
n'am venit cu un proiect de lege întreg; ași fi 
preferit, v'o declar, şi eti aceasta. 

D. ministru al instrucțunei pubhce Tache Jo- 
nescu : Şi eu, 

DD. 1. M. K. Epureanu: Dar poate că toc- 
mai experiența trecutului a cam speriat pe d. 
ministru. |)-sa s'a temut ca nu cum-va d. Do- 
brescu şi mulți amici ai d-sale să se ridice cu 
toţii în contra ork-cărul proiect complect ce sar 
prezinta și să aibă şi un proiect de lege com- 
plect soarta acelor nenorocite proiecte care zac 
în arhiva prăfuită a acestei Adunări. Bine a 
făcut dar d. ministru că a venit cu acest pro- 
iect parțial ; rămâne să vedem numai, dacă va 
ști să stabilească legătura, armonia care tre- 
buie să existe între diferitele grade de învăță- 
ment, dacă va şti cu alte cuvinte să alcătuiască 
înv&țămentul întrun tot armonic, într'un tot com- 
plect. 

De altminteri, onor. Adunare, acest proiect 
de lege cu toate lacunele, cu toate imperfec- 
țiunile ce va fi având, corespunde unei nevoi 
urgente, adică viii simțită și așteptată de toți. 
Şi pe lângă această calitate ce o are acest pro-
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iect, mat e o alta care este foarte mare, adică 
că constitue un progres vădit față cu starea 
actuală de lucruri. 

Ori-ce veţi spune, nu veţi putea tăgădui acest 
adevăr. Nu aveţi de cât să comparaţi dispozi- 
țiunile analoage din voluminoasa lege de la 1864 
Şi veți vedea din acest studii comparativ că mai 
la fie-care articol reese superioritatea proiee- 
tului de lege ce ni se înfăţişează asupra legis- 
laţiunei actuale. Proiectul de față începe prin 
proclamarea a două principii mar, prin o de= claraţiune însemnată pe care o găsim de alt- mintreli în legea de la 1864 şi consfinţită de Constituţia de la 1866, că înv 
este obizigaforiit şi ora fuzt. 

Proiectul d-lui ministru Poni făcea următoarea rezervă la acest principiu: «Învăţămentul  pri- mar este obligatoriu şi gratuit : fentru toți fi de cetățeni română». 
Care din aceste, do 

ferabită ? Dacă aşi voi 
ași spune că formula d- 

&țământul primar 

u€ dispoziţiuni este pre- 
să fac şovi71574 zaţzonal, 
lui Poni e superioară. 

curi suficiente pentru toţi, preferința fiilor de Români, căcr este j ust ca să cautăm a ne face treburile noastre îna inte de a ne gândi la străiny D. WC Asian: Cum voi N i 
j . : să străini? 

oDigaţi Pe 

 



D. Epureanu: Drept r&spuns la întrerupe- 
rea d-lui Aslan că nu am avea dreptul de a 
obligă pe străini ca să urmeze învățământul pri- 
mar, voiii r&spunde numai atât, că ei sunt cei 
d'iînteiu, cart revendică onoarea de a fi obligaţi 
să-și trimită copiii la școală; dar trec un mo- 
ment peste principiul obligativităței, spre a 
vorbi puţin despre principiul gra/uzzăzei. 

Ştiţi că, în unele secţiuni, sa cerut de către 
mai mulți deputaţi, ca străinii să fie supusi la 
o taxă. Eii nu împărtăşesc de loc, dar de loc 
acest punct de vedere. Intâiii, fiindcă gratuita- 
tea a întrat în moravurile noastre; că de bine 

saii răi este o mică compensațiune ce o dăm 
tutulor străinilor în genere pentru împozitele 

_ce plătesc țărei şi pentru serviciile ce le avem 

de la ei. 
De ce, pentru o miserabilă sumă de câte-va 

sute de mil de lei, să ridicăm opiniunea publi- 

că din mat multe ţări în contra nostră; să îim 

taxaţi de persecutori și de oameni, cari s'aii 

lăsat de tradiţiunile lor ospitaliere de altă dată? 

Francezul are o vorbă; Ze jeu ne vaut fas la 

chandelle. Dar mai este şi un altmotiv că am fi 

departe de a atinge scopul ce se urmăreşte. 

Știm că ceea ce v& preocupă pe d-voastră 

şi în parte şi pe mine, este numărul prea mare 

şi invaziunea elementului israelit. Dar lupta nu 

trebue dată pe acest tărim cu/lera/, şi mai cu 

seamă al instrucțiunei primare elementare ; lă- 

saţi ca lupta să se dea pe terenul economic. Şi 

în această privință, ceea ce nu mi se întemplă 

în tot-d'a-una, sunt cu totul de acord cu d,
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Carp. Zic că, dacă am căuta în mod sistematic 
să escludem pe toți străinii, prin urmare SI pe 
israeliți, din școalele noastre, nu am avea nici un 
profit, căci ei. dobândindu-şi instrucțiunea nu- 
mai în şcoaleie lor. nu sar ma! putea ames- 
teca cu generaţiunile viitoare și abizul, care 
esistă între acești doi factori al societăţei noa- 
stre, sar adânci şi mat mult în detrimentul 
nostru, negreşit. 

M'am crezut dator a vă& da. d-lor, aceste 
mici lămuriri spre a r&spunde la întempinările 
d-lui Vidrașcu. 

Trec mai departe. Negreşit, d-lor, când zicem 
znstrucțiune primară, zicem tot-d'o-dată instruc- 
țiune primară od/igafoare. 

Principiul obligativităţii a devenit un corolar 
necesar, indispensabil în toate statele, prin ur- 
mare și la noi, a înv&țămentului primar. 

Ştiţi însă cu toţii ce a fost până azi la noi 
obligativitatea înv&țămentulut primar— o literă 
moartă. 

Am oare nevoie să'v&aduc multe dovezi des- pre aceasta ? Le cunoaşteţi, sunt însemnate atât în expunerea de motive a d-lui ministru, cât şi în raportul comitetului, şi diferitele statistice aduse la această tribună vă sunt destul de cu- noscute. . 
Ştiţi asemenea care sunt cauzele nefrecuentărei școalelor noastre primare rurale Şi eii întrun discurs ce am rostit în Decembrie 1890, cu ocaziunea desbaterilor asupra r&spunsului la Adresa Tronului, am semnalat principalele cauze. 
Aceste cauze provin din nepăsarea şi nepri- 
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ceperea părinților pentru copiii lor, nepăsare şi 
nepricepere ce se justifică față tu puţinele re- 
zultate ce ne-aii dat școalele noastre sătești. 

Un al doilea motiv este mizeria care împedică 
pe părinţi de a da îmbrăcămintea necesară co- 
piilor. 

Din acest punct de vedere ași aplauda la 
ori-ce măsuri, prin care sar da oare-care aju- 
toare copiilor săraci de la ţară, spre a le înlesni 
mergerea la şcoală. 

Ce să mai vorbim de lipsa de lemne de care 
suferă şcoalele rurale! Acest r&ii vă este iarăși 
în deajuns cunoscut. 

Vol insista însă asupra a două cauze a ne- 
frecuentăret şcoalelor noastre sătești: 

PDistanțele călunelor unele de aitele şi bpsa 
localurilor de şcoală. Insist asupra acestor două 
cauze, fiind-că, ori-ce sar zice, prin proiectul 
de lege de față se aduc îmbunătăţiri serioase 
acestor două cauze şi, prin urmare, obligativi- 
tatea are oare care sorți de a deveni o realitate . 
saii a se apropia de realitate. 

Care sunt aceste remedii ? 
Ori-ce veţi zice, trebuie să le recunoașteţi. 

Ele sunt în număr de trei și consistă în şcoalele 
de căfun, în înființarea învăţătorilor ambulanţă şi 
în Zocalurile de şcoli ce se creează prin proiectul 
de lege. Sa plâns d. Vidrașcu, și alăturea cu 
d-sa d. Nicolaescu, de ce prin art. 16 nu se dă 
şcoalelor de cătun de cât cursul 7nferzor ; de 
ce, cu alte cuvinte, aceste mici centre vor fi 
lipsite de învățământul primar complect ? Voi 
răspunde onor. preopinenţi: Se face ceea-ce
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se poate ! Ne găsim, precum o spuneam și la 
reforma €lerului, la începutul unei reforme prac- 
tice; nu se poate face totul printr'o lovitură 
de bagheta magică în 24 ore! Totuşi e mat bine 
să se dea mult, puţin acest învățămînt, de cât 
să nu să dea de loc! 

Tot ce sunteţi în drept să cereți e ca fac- 
torii, cari sunt chemaţi a preda acest înv&ță- 
ment, să fie la înălțimea pe care cu toţii trebuie 
să cerem să o aibă. Ori instrucţiunea ce se 
va da în școalele de cătun se va da de aceiași 
învățători cari vor avea şi direcțiunea învă&ță- 
mentului în şcoalele primare rurale din acele 
comune privilegiate care se vor bucura de în- 
vEțămentul complect. Deci instrucţiunea ce se 
va da copiilor în şcoalele cătunale nu va fi cuabitativ, ci numai cantitativ inferioară acelei ce se va preda în acele comune privilegiate. 

Plecând daci, şcolile de căzu constituesc un Progres real faţă cu starea actuală şi, ca atare, acest progres trebuie să fie îmbrăţişat de noi, Dar s'a mal zis încă: Ce vor face acești bieşi învățători cari vor. fi obligați în două după amiăzi-—aşi putea. zice de pe ca/—să predea lec- ţii la o sumă de copii? D-lor, comitetul dele- gaților la art. 22 a schimbat redacțiunea din proiect şi a lăsat o mat mare latitudine înv&țătoru- lui ca el să'și poată fixa timpul pe care voeşte să-l] dea instrucțiunei în acele şcoli cătunale. De altmintrelea aceas 
tare, care foarte uşor va 
urma proiectului de lege. 

In privinţa localurilor de şcoală d. Alexandru,
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Vidrașcu sa ridicat iarăși contra proiectului 
de față, zicend: «D-lor, în zadar vE& adresaţi 
la comune, nu știți oare că comunele sunt cu 
desăverşire sărace ?» Cine nu cunoaște sărăcia 
multora din comunele noastre? Dar mai întâiii 
nu sunt toate comunele sărace! Sunt multe 
comune care ar putea să suporte această chel- 

tuială. 
Apoi, d-lor, e vorba ca comunele să se mă- 

rească şi cred că aceasta are să fie una din 
reformele care vor fi supuse votului acestei 
Adunări. Ei bine, când se vor mări comunele, 
negreșit că şi resursele budgetare ale diferitelor 
comune vor creşte. Pe lângă aceasta vă rog să 
nu pierdeţi din vedere că în definitiv, ceea-ce 
se impune comunelor e plata unei arzzfă şi, la 
urma urmei, cine e găspunzător de construirea 
localurilor de şcoale? Sunt judeţele! "Mi veţi 
zice că la un moment dat nici ele nu vor avea 
destui bani. 

Ne rămâne atunci o ultimă datorie de înde- 
plinit şi eii unul cel d'întâiii nu m'ași da îndărăt 
de a plăti acest bir patriotic, de a ni-l impune 
cu toţii pentru a ridica nivelul intelectual, pen- 
tru a fortifica mintea şi caracterul generaţiuni- 
lor viitoare! Conchid deci în privința acestui 
prim punct al obligativităţei : 

Graţie şcoalelor de cătune, graţie înființării 
învăţătorilor ambulanți, graţie dispoziţiunilor 
care se iai în privinţa construcţiunilor localuri- 
lor de școli, se face un progres, se face un 

pas înainte şi, făcându-se acest pas înainte,
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suntem datori a da acestui proiect adesiunea 
noastră! 

D-lor deputați! Abstracţiune de multe la- 
cune ce există în legea actuală din 1864 şi în 
organizarea actuală a învEțământului nostru pri- 
mar, există în legea actuală un viciu capital: 
că şcoalelor noastre primare şi mat cu seamă 
şcoalelor noastre primare rurale,— vedeţi că m& 
ocup aproape exclusiv numai de şcoalele pri- 
mare rurale—şi fac aceasta nu numai fiind că 
nu sunt așa de competinte ca d-l Dobrescu- 
Constantin-Constantin în privința şcoalelor pri- 
mare urbane, dar fiind-că aceste şcoli nu me= 
rită să ne preocupe în același grad, căci ele 
daii rezultate destul de satisfăcătoare, —nu se 
dă prin legea de azi o direcțiune economică, 
adică agricolă şi ndustrială, conform cerințelor 
fmpului şi conform Briineipiilor  civilizațiunei 
moderne ! Toată lumea este de acord astă-zi că 
epoca 6ucherismuluă şi-a trăit traiul, 
rea unei şcoli este mai înaltă, că ea 
scop numai d'a deschide inteligența copilului, de a-1 înobila inima, de a-i întări caracterul Şi da forma pe viitorul cetăţean, ci mat inainte de toate de a desvolta în copil însuşirile nece- sare la lupta pentru existenţă ! Ce se face prin proiectul de lege de față? Corespunde el aces- i PAIE medere, seatr șters gene ' s privinţă înscrise în proiec- tul de lege trei dispoziţiuni, care sunt coprinse în art. 17, 30, 31 și 34. 

Aceste dispoziţiuni aii de scop de a înfiinţa pe cât posibil, Zz0r4/ manual şi de grădinărie 

că meni-= 

nu are de
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Art. 30 are de scop de a deschide câmzurt 

de experiență pentru agricultură. El glăsuește 

ast-fel: «Comunele sunt datoare a procura școa- 

lei un loc de cel puţin o jumătate hectar în 

sat sati în vecinătatea imediată a satului, loc 

pe care învățătorul îl va cultiva împreună cu 

elevii în lucrări de grădinărie; produsul va 

aparţine înv&ţătorulut». 

Art. 3. prevede înființarea de atehere pentru 

învățarea /ucrului manual, iar art. 34 ocupân- 

du-se de școlile complementare, ce se vor crea 

în centrurile rurale mai populate, precum și în 

comunele urbane. zice în mod expres că sco- 

pul lor este: «da desvolta și complecta învă&- 

țământul primar, za? cu seamă în acele  CuUnoş- 

fiţe care sunt trebuincloase în viaţa de toate 

zilele». | 

Dar îmi veți zice: «Nu este de ajuns de a 

pune simple desiderate în lege !» D-lor depu- 

taţi! Cu toți ne plângem că 7pifrazzva privată 

nu produce .nici un rezultat şi cu toate acestea 

am văzut că, graţie sforțărilor patriotice a unor 

inimi generoase, în diferite judeţe sai înființat 

mai multe școli practice. Nu aveţi de cât să 

vă gândiţi la şcoala de la Buciume din ju- 

deţul /aşi, unde din iniţiativa consiliului jude- 

ţian s'a înființat o școală de dogărze şi 7otă- 

vie; alte şcoli practice de asemenea natură mai 

există și în alte părți. EX bine, dacă inițiativa 

consilielor judeţene a fost în stare să dea ase- 

menea, rezultate, de sigur că ne vom putea aș- 

tepta la rezultate mult mai mari din partea 

Statului.
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In discursul ce am ținut la 1890 asupra stă- 
rei învățământului nostru primar rural propu= 
neam un alt sistem pentru ridicarea materială 
a săteanului român; invitam atunci pe d. mi- 
nistru al instrucțiunei publice ca să facă o 
anchetă economică în toată ţara şi să vadă ce 
industri! sunt în diferite părți şi să impună în- 
vEțătorilor obligaţiunea da se ocupa cu elevii 
lor cu acele industrii locale speciale. Bună oară, 
acolo unde sar cultiva tutun ar fi bine ca în- 
vEțătorul să se ducă cu elevii de clasa III şi 
IV la locurile de cultură a tutunului spre a 
face experienţe practice în privința acelei cul- tură, şi așa mai departe cu alte industrii agri- cole sau meserii diverse. Nu sa admis acest mod de vedere ; dar fie întrun mod sau altul, lu- crul care este cert, e că prin proiectul de lege de față se iau măsuri pentru a se -ridica starea materială şi economică a ț&ranului nos- tru şi, din acest punct de vedere, proiectul a- cesta merită sufragiele noastre. 

In privinţa înv&țămeEntului Primar rural, de care m& ocup mai esclusiv pentru motivele ce am avut onoare să vă indie, nu pot de cât să aprob iarăși cazsuri/e de repebție pentru absol- 
C e se înființează prin art, 33, precum și cursurile complementare ce se înființează prin art. 34. 

„Dar mă aştept la o obiecțiune care a trans-= pirat eri în discursul d-lui Vidraşcu: «Nu ve= ela PI“ ÎimPOVăcal pe acești nenorocii 
avea mult de lucru d. ce ue a efătorul va » dar trebue să ne dăm so= 

îl,
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coteală că am făcut şi sacrificii pentru ridicarea 

lui şi, spre a dovedi aceasta, nu am nevoie de 

cât să vă aduc aminte că acum 3—4 ani am e- 

galizat salariele tuturor învăţătorilor la go lei 

pe lună. Ei profită apoi şi de legea gradaţiunei 

şi acum prin art. 31 din proiect li se acordă 

un spor de 100], la leafă pentru lecţiunile prac- 

tice ce vor preda în atelierele ce se înființează 

prin lege; în fine li se mai dă şi produsul de 

pe câmpurile de esperiență prevăzute prin art. 

30. Vedeţi dar că ne găsim în fața unei ame- 

lioraţiuni complecte. 
Trec înainte. Capitolul al treilea, d-lor de- 

putaţi, se ocupă de organizarea şcoalelor normale 

frimare. Că această organizare era imperios 

cerută, de sigur nimenea din d-voastră nu o va 

tăgădul, căci legea din 1864, lurcu straniu ! fă-. 

cută de un guvern democratie prin escelență sau 

pretins democratic, uitase să se ocupe de orga- 

nizarea şcoalelor normale primare rurale me-. 

nite a forma pe viitorii învEțători. 

Căci nu poate fi vorba de o se rioasă orga-: 

nizare în această privință în dispoziţiunile cu- 

prinse în art. 344şi 345 ale legei actuale. 

lată cum glăsuesc aceste articole: 

Art. 344: «In oraşele unde vor fi mat multe 

şcoale primare urbane consiliul permanent va 

determina una dintrânsele care va servi de 

şcoală frimară normală». 
Art. 343: «In acest caz consiliul permanent 

va elabora o programă specială care va co- 

prinde și noţiuni de agricultură şi de artă ve= 

terinară».
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Iată tot ce se spune în privinţa unor pre- 
tinse școli normale primare de către laconica le- 
giuire din 1864. Negreşit că prin această tră- 
sEtură de condeiii nu a putut legiuitorul din 
1864 să voiască a organiza acest învEțăment nor- 
mal; şi art. 344 nu poate avea alt înțeles de 
cât acela pe care i la dat fostul ministru al 
instrucţianei publice d. D. Sturdza, că aceste 
şcoli vor fi nişte şcoli zzode/ ŞI nu alt-ceva. 

Dar răul nu se opreşte aci, răul cel mare 
consistă în modul cum se numesc viitorii înv&= 
țători, în modul lor de recrutare. 

Nu aveţi, spre a vă convinge de ar&tările noastre, de cât să cetiţi dispoziţiunile art. 367 și 368 ale leget din 1864. 
Ce se cere prin această lege de la viitorii apostoli ai tineretului? 

„Nu li se cere decât cunoştinţele elementare asupra obiectelor ce vor fi chemaţi mâine să le predea ; cu alte cuvinte: Aj 4 clase primare, eşti bun de învăţător primar rural. Ce e drept art. 368 mat adaugă: «Deosebit de aceste, as- piranţiă la un loc vacant de înveţător, în ge- nere, vor fi supuşi la o încercare care va consista ; 

a) Sati în Zrofonimente publice de aceleaşi ma- terii, făcute cel Puțin în curs de doi ant, dacă 
de trei ani de la în- cetarea acelor Profonmente ; b) Sati în Bubhcaţiune 

loraşi materii ; 
c) Sai în examen 
d) In concurs în ac 

de scrieri asupra ace- 

—
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cedintele aliniat, dacă candidați sunt mai nu- 

meroşi de cât locurile vacante». 

Dar, d-lor, vă întreb, ce garanţie poate să ne 

dea un învățător numit D-zeii știe prin ce ha- 

târ, numai prin faptul că a dat proponimente 

doi ani de zile? Care va fi apoi zorma după 

care vom judeca, dacă cutare publicaţiune este 

bună şi merită să atragă asupra aceluia care a 

compus-o onoarea de a dirigui tineretul ? Nu ni 

se dă nici o normă. 
Vin la concurs! Dacă este o sistemă păcă- 

toasă de numire, — nu retrag acest cuvent, — 

negreşit este concursul şi mai cu seamă cum se 

practică până astăzi. Mai întâtii concursul în 

sine, precum s'a zis şi de d. Sturdza şi chiar de 

actualul d. ministru Tache Ionescu, nu ne dă 

de cât meritul relativ; nu ne dă dovadă de me- 

ritul absolut. Şi apoi modul de constituire a ju- 

fiilor chemate a judeca titlurile și aptitudinea 

candidaţilor la posturile de învEțători şi insti- 

tutori e cu desăvârșire viţios. Nu aveţi de cât 

să citiți art. 369 din legea actuală. 
Vă întreb ce are să caute în juriul prevăzut 

la art. 3609 medicul județului, când este vorba 

de a se judeca capacitatea unui candidat la 

gradul de învățător? Dar când este vorba de 

institutori şi institutoare, iată ce zice iarăşi 

art. 369: «Arbitrii cari vor judeca pe candi- 

dați vor fi... pentru institutorii şi intitutoa- 

rele din comunele urbane, doi dintre profesorii 

gimnaziului local sau cel mai apropiat, trași 

la sorţi, revizorul județului și doză delegați din 

Dartea primăriei locale». 

    

  

   

    
BIBLIOTEC, A 

CENTRAL 
UNIVERSITARĂ ” CAROL |
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Vă întreb, ce caută în aceste jurii, de pildă, 
doui băcani, cari pot să figureze întrun consilii 
comunal, doui bieți comercianţi cărora nu li se 
cere nici o cultură superioară pentru a fi con= 
siliert comunali |! 

De aceea sa întemplat ceea ce sper că nu 
se va mai întâmpla pe viitor, căci legea se va 
modifica, sa întemplat zic, că cutare membri 
din consiliul comunal, vrend să'şi treacă cu uri 
ce preţ pe favoriţii lor, "i-ati părtinit peste mă- 
sură ! 

Dar admițând că chiar şi reprezentanţii con- 
siliului comunal vor fi oament culți, ce amestec 
pot avea ei în asemenea jurii? Fi-vor ei în 
stare să 'şi dea seamă, care sunt însuşirile edu- 
cative ale unui învețător ? 

Aceste însușiri sunt complexe. Pe lângă cuno- 
ştințe teoretice, învățătorii trebue să fie capabilă 
de a zas%raă şi educa fii şi ficele sătenilor, cu 
simțul datoriei şi cu priceperea Bedagogică, să aibă zesfert şi iubire de viitoarea lor profesiune, 
precum se exprimă foarte bine şi cu drept cu- vent proiectul de organizare a şcoalelor normale de învățători, elaborat de comisiunea numită de ministerul. instrucțiune publice în 1889. 

Ca să poată cine-va judeca dacă un învEțător are toate aceste însușiri, trebue să facă parte din corpul didactic. Toţi suntem oameni culți aici, dar în materie de instrucţiune cred că este mai competent d-l C. C. Dobrescu de cât mulți dintre nor. Eu cred că concursul trebue con- demnat și în locu-i trebue să stabilim un exazzer de capacitate. Cred că tablourile ce se vor al- 

la
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cătui şi în care vor fi trecuţi diferiții candidați 

după vechime şi după meritele lor, sunt, din toate 

punctele de vedere, mai bune, mat întâi fiind- 

că aceste tablouri ne vor da gradul absoluz de 

cunoştinţe şi de merit a diferiților candidaţi. 

unit față cu alţii, şi apoi nu vom mai asista la 

acest rezultat stranii ca cutare învățător să reu- 

şească cu nota 7 la Bucuresci şi să cadă altul 

cu nota g la Ploiești, în cât se întâmplă prin 

legislațiunea de astă-zi adese-ori ca un învEță- 

tor inferior să ţină locul pe care ar trebui să 

"| ţină un învățător mal bun. Și ast-fel se în- 

tâmplă, d-lor, că multe elemente bune se re- 

trag cu desăvârșire din învEțăment, descurajaţi 

prin o primă cădere. 
Să venim acum la capitolul V. la capitolul 

care preocupă mal mult pe corpul didactic și 

care în diferite timpuri, când sa ridicat cesti- 

unea învățământului, a ridicat furtuni, capitol 

care se ocupă de drepturile şi de datoriile 

corpului didactic primar. Aci vol avea a res- 

punde și d-lui Nicolaescu. 
Este de netăgăduit, d-lor, și în această pri- 

vință suntem cu toţii de acord, că o școală nu 

poate fi bună fără un bun educator, fără un 

bun învățător; că nu se poate cere de la cine-va 

ca să aibă toată tragerea de inimă pentru 

învățăment dacă nwi garantezi pe cât se poate 
și stabilitatea funcțiunei sale. Negreșit că dacă 

aceste premise sunt exacte ar trebui să conchi- 

dem că idealul nostru este, și după mine este 

namovtbihtatea învăţătorilor. Cu toate acestea, 

d-lor, faţă cu gradul de cultură în care ne
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găsim astăzi încă, şi nu este nici o rușine să 
mărturisim aceasta, de oare ce abia de 30 saii 
40 ani ne-am ridicat pe terenul cultural, ar fi 
zic poate periculos ca cu începere de astăzi 
sati de mâine să declarăm pe întregul corp 
didactic inamovibi]. 

Proiectul ce vi se prezintă, a zis d. Nico- 
laescu, conține în privința disciplinei inovaţiuni 
dăunătoare corpului didactic. Lucrurile în re= 
alitate nu sunt astfel. Din contra prin art. 73, 
74 şi următoarele se face oare-care progres față cu actuala stare de lucruri, progres care nu me satisface pe mine în totul şi în această privință sunt alăturea cu d. Vidrașcu a cărui cuventare, după cum vam spus la început, conține mat multe părți bune pe care le îm- părtăşese. Prin articolele sus citate, ministrul "şi rezervă dreptul de cezsură cu perderea lefii pe timp de 5—o zile și dreptul de susfendaye pe timp de 2-—6 luni. luând întrun caz aozzal 2nsBeclorulm general, în cel-Palt al  corzsz/20laă Permanent al Zusfrucțiunel. Cred, d-lor, că trebue să dăm aceste drepturi ministrului, căci, în definitiv, este ultima instanță în ordinea ins- trucțiunei publice și faţă cu țara şi față cu cor- pul didactic, şi înainte de a ne: gândi numar la corpul didactic, trebue să ne gândim la școală, la şcolari, trebue să ne gândim la ge- neraţiunile viitoare ! 

| Da, avem datorii de îndeplinit fată cu corpul didactic, dar avem datorii de îndeplinit şi faţă cu generaţiunile viitoare şi, la un moment dat, 

n
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este ma! bine să sacrificăm omul de cât întreaga 

generaţiune viitoare ! 
Vin însă la măsurile disciplinare mat grele, 

la destituire şi la transferare. Despre transfe- 

rare nici nu vorbeşte proiectul de lege. Ea este 

cu desăvârşire lăsată la apreciarea ministrului. 

In această privință, d-lor. precum am spus'o 

şi în secțiunea din care fac parte, ași fi de 

părere, nu ca să se institue un juriu. precum îl 

doreşte corpul didactic, ci un tribunal, precum 

Va chibzuit bună-oară d. D. Sturdza, compus 

din rectoriă universităților din Iaşi şi Bucureşti 

şi din două magistrați, car! să judece asemenea 

cazuri. 

Dar vor zice de sigur membrii corpului di- 

dactic : 
«De ce să nu fim judecați de egali, de 

«fazrii» noştrii, după cum spunea şi d-l Ni- 

colaescu» ? 
Mat întâi îmi permit a observa că nu ne 

găsim, precum sar putea crede, înaintea unui 

principii constituțional, căci art. 14 din pactul 

nostru fundamental glăsueşte ast-fel: 

«Nimenea nu poate fi sustras în contra voin- 

«ţei sale de la judecătorii ce-l dă... Jogea». Nu 

zice acest articol: «de la judecătorii săi fireşti!» 

Dar. 'mt veţi zice poate : «Când e vorba de 

armată, de magistratură. de cler. oare clerul. 

oare magistratul, oare militarul nu se judecă de 

către oamenii lor ?» 
In ceea-ce privește pe militari. negreşit că 

trebuie să fie judecaţi de militari, căci nimeni 

nu e în stare să cunoască mal bine nevoile dis-
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ciplinei şi necesităţile armatei ca însişi militarii. 
Când e vorba de cler, canoanele în cestiunile ca- 
vat bisericeşti opresc! cu desăvârşire amestecul 
“putere /azce. 

Alt-ceva ni se pare e cazul chiar la cler, 
când e vorba de cestiuni care nu sunt SBiri- 
Zuale şi unde, precum am căutat să arăt în dis- 
cursul meii asupra clerului, se poate legitima 
amestecul puterei civile. 

In ceea-ce priveşte pe magistrați, ce corp voiţi să puneţi mai pre sus de cât magistraţii 
în ordinea judecătorească ? 

Dar nu ași vrea să se înființeze un rii fro- fesoral fropriii 275, fiind-că cord Za cord zu Şi scoate ochii, fiind-că un învăţător care va fi de- prins să se absenteze veșnic de la școală, când va fi chemat a fi judecat de un alt înv&ţător, care şi el e deprins să se absenteze, fiți siguri că pedeapsa nu se va da! 
Conchid, d-lor deputaţi, rugându-vă să mă ertaţi, dacă am intrat în digresiuni cam lungi ; țineam însă să r&spund d-lui Vidrașcu şi d-lui Nicolaescu şi să le arăt că actualul proiect de lege nu merită anatema ce vor să-i arunce şi că merită în ori ce caz să fie luat în serioasă considerare! Cea-ce vă rog pe toţi, d-lor de- putaţi, e să nu v& aretați prea dirji față cu această reformă! Sx aveți în vedere că. o lege de asemenea natură nu e legea unui Partial CL e în definitiv legea țărei întregi! Cu toții trebuie să avem aceeași rtvnă pen- tru generaţiunile viitoare, şi may ales pentru populațiunea rurală care e o temă favorită în
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întrunirile şi discursurile noastre, dar pe care 

din păcate o uităm adesea ori, când e vorba 

să-i dăm ceea ce îi se cuvine. | 

Să nu perdem din vedere, d-lor, că această 

lege nu e de cât corolarul indispensabil al 

legei vînzărei moșielor Statului, şi, precum am 

căutat prin votul nostru de atuncea să asigu- 

răm ţăranilor noştri existenţa zilnică, viața ma- 

terială de azi până mâine, ast-fel ași dori ca 

să ne dăm acum cu toţii mâna ca printrun 

avânt patriotic, printr'o conlucrare generoasă, 

să le asigurăm și hrana întelectulă şi morală, 

adică şcoala! (aplause prelungite).
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