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Doamnelor şi Domnilor, 

E o mare plăcere pentru mine 
de a vedea zelul care "l-aţi pus 
ca Să asistați la inaugurarea a- 
cestel şcoli. Ziua de astă-zi e 
consacrată de Biserica creştină 
memoriei S-tului Nicolae, patronul 
copiilor, din causa copilărier sale 
exemplare, zic scriitorii vieţelor 
sfinților. Acest sfint este privit ca 
unul din cei mal mari; Biseriicaşi 
iubirea popoarelor lau pus pe 
dinsul, care se caracterizează nu- 
mal prin marea sa bunătate mai 
pre sus de. mulţi alţi, may pre sus 
de exemplu de cît un. sfint Au-
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- gustin, cars A fost una, din cele 
„mai mari inteligenţi ale epocei sale. 

Această amintire şi natura serbă- 
ref peniruă care suntem adunaţi 
îmy inspiră dorința de a expune 
aci. cîie-va reflexiuni despre ca- 

- lităţile după care se prețuesc oa. 
“menii şi mai cu seamă despre da- - 

"toriele care le au învățătorii și 
învăţătoarele, de la care depinde . 
În mare parte valoarea viitorilor 
cetățeni şi viitoarelor soți. 

VE voiii vorbi dar ceva despre 
învăţător,” de zhenirea sa, de cali- 
tățile ce trebue să însușească. 

Invăţătorul saii institutoul, e este 
acela care institue, care stabileşte 
ceva şii dă o direcţiune. Cind îi 
încredințăm copilui, tacem din a- 
cest om tatăl intelectual al ace:- 
tuia, îl însărcinău a-i întipări prin 

” cipiele: moralei, regulele purtărer . 
“în viaţă. facen dintr'Ensul condu= 
cătorul voinței, pornirilori, şi pasiu- 
nelor sale. In starea în care î 
încredințăm copilul, îl facem stă- 
pînul lui, capabil de a influența 
“mult viitorul la cate e chemat.



    

" Insărcinat să crească noile ge- 
nerațiună, învățătorul termină, 
complectează opera naturei, el în- 
locveşte. pe părinți. El are:o in- 
fluenţa, covîrșitoare asupra soarter 
copiilor. puşi sub priwgherea sa, 
sub paza părintescului” săii deve- 
tament,. 
„Primind această tînără odraslă 
în toată frăgezimea, ei, are toată 
înlesnirea pentru ai întipări unele 
idei, pentru ax deștepta sentimen- 

“tele, pentru a pune în mișcare 
primele impulsuri ale. consciinţei 
“ui. Misiunea sa, dacă înveţătorul .. 
Sau învăţătoarea înţeleg însemnă- 

 nătatea şi sfințenia ei, este de a 
arunca o sămânță care-nu se pote 
să nu dea roadele cele mai fru- 
moase. | 

Va desvolta în aceste suflete cu- 
rate iubirea .binelul, și desgustul 
răului. Va căuta să măbuşească 
vițiurile-încă de la ivirea lor ȘI 
să sădească virtuțile în inimele 
copiilor. 
„E deci .chemat u îndeplini cea 
may înaltă funcţiune acel învăţă-
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tor, care mii'e privit așă de des 
la noi cu 6 oare-care Jipsă de 
consideraţiune. Cu toate acestea, 
acela e omul care ne pregăteşce 
pentru luptele vieţei. 

Şi totuşi câi de grea e răspun- 
derea ce apasă asupra lui! 

Se presupunem un copii eşit să- 
nătos din wânile naturei, dupa 
ideile lui Jean-Ja :ques Roussea 
El n'aduce cu dinsul ca şi ani- 

_malele. de citinstinctul său—ce'l 
au şi ele—numai că'la dînsul e 
mult mai imperfect, şi căe mult 

mal puţin bine înzestrat fiziceşte de 
cât ele. în multe privințe. Din fe- 
ricire, e incomparabil ma! bine în- 
zestrat. în privinţa mintală şi mult 

„mal primitor de educatiune, fiind 
anult mai adaptabil intelectuali- 
ceşte, ele ca ceara, gată să pri- 
mească, şi pină la  oare-care 
punct, să păstreze ori-ce imypre- 
siunii se vor da. Da la cine va 

_primi'acestea? Naturalde la plăs- 
_Ziuitorul său mintal, de la dască- 
lul +&u. De - iingrijirele de di- 
băcia, de cevotamentul acestuia
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va atârna ca acele. impresiuni să 
fie spre binele sau spre dauna sa. 

V5 daţi bine seama Domnilor 
_învăţatori, de neţărmurita voastră 

putere asupra. copiilor care ve 
sunt încredinţaţi ! Putere neţărmu- 
murită, zic, căci vi se dă sub o teri- 
bilă răspundere facultatea de a 
face mai mult sau maipuţin din- 
(run copil un cetăţean folositor 

“sau primejdios patriei, p ) 

  
Copiii nefiind de cât generaţi- 

unea menită să reinviască sodie- 
“tatea, amplând pe rînd golurile 
care se fac neîncetat în sînul ei. 

_reesede aci că acea viitoare  şo- 
cietate va fi în mare parte așa 
cum a format'o, a îndreptat'o în- 

“vătătorul, spre a face sau cinste 
Sau necinste veacului. 

Da, învățătorul fiind, precum re” 

ee din rolul răi, părintele sufletesc 
al școlarilor, şi spiritul flind su” 
perior materiei, trebue să în- 
ielegeți - Domnilor învățători, că 
pulerea d-vostră asupra lor întrece, 
mal cu seumă cănde vorb. de: 
săteni, pe aceia a îatălu!f şi a



mamei : căci dacă aceştia 

stăpânese pe ovil lor prin inimă, 

voi i stăpîniți şi pria inimă şi 

încă, “chiar mai cu seamă. prin 

știință, acea cîrmă cu sare în- . 

dreptați mersul lor pe marea: 

acestei lumi, plină de atitea stînci 

-şi furtuni. 
Sciinţa e lumina care trebue so 

ţineţi sus dinaintea ochilor lor ne- 

deprinşi, Gare âii  nevos de ea, 

cum ai nevoe pomii și plantele 
de apă şi de soare. Învățătorul 
saii învăţătoarea e deci, drept vor= 

bind, cultivatorul, grădinarul aces- 
tor plante Omeneşcă, expu-e să se 
îndoaie, şi poate să se îringă sub 
vântul  patimelor, sub presiunea 
exemplelor rele,. de :care. furnică 
lumea. "> | 

__ E dar absolută nevoe ca învă- 
țătorul să studieze şi să afle să - 
cunoască ve deplin caracterul 
instinctele şcolarilor săi sprea des- 
volta pornirile lor bune, şi se în- 
lăture, se distrugă pa cele rele 
cars i duc spre r&i, spre viţiuri 
mai mult sau mai. pi” Vracoce



  

şi ale căror “germene le ai găsit 
„poate, chiar la părinţi, dac'aceșiia 
aii îndreptat răi creşterea lor. 

„In casul acesta, care se poate 
întâmpla adesea, o mare datorie 
incumbă învățătorului, acea de a 

îndrepta, dar cu mînă sigură, gre- 
şelile: ce poate să fie făcnt părin- 

„i din neîngrijire. Voii să fac aci 
o comparaţie : îu se pâte cu drept 
cuvînt asemăna un copil care a 
prins în casa părinteaecă. unele. 

“noțiuni îndoioase, unele principii 
cam primejdioase cu acela căru- 
ia o doică nar fi dat de cit un 
lapte puţin sănătos puţin -igie- 
nit ? Cum trebue se procedăm cu 
acest copil pentru a i da înapoi 
sănătatea -compromisă? Trebue să. 
i Scoatem veninul coprins în pri- 
ma hranăc; a primit şi să'l fa-. 
„cem să sugă la o altă . doică un 
lapte mai sănătos şi mai dătător 
de viaţă. 

Eată spinoasa sarcină a învă- 
“ţătorului pentru care va merita, 
„dacă înţelege sfințenia menirei sale 

și şcie s'o îndeplinească cu tot -
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iactul, toate alenţiunile cerute. va 
„merita, zic: în oebhii lui Dumnezei, 
ai Familiei Regale, şi ai oameni- 
lor buni, numele de al doilea părinte 
al copiilor  încredințaţi îngrijire 
sale. | 

" Câte calităţi, griji, si cît devotament 
cere de la învăţător o misiune 
aşa de gravă, 

Învățătorul săii învăţătoarea tre- 

bue deci ma!'nainte de or-ce să 
se pue la nivelul. şcolarilor sei; 
omul vorbeşce peniru « fi înţeles 
de toţi. Datoria aceasta e mult 
mai indispensabilă pentru  profe- 
soril fuţă de şcolarit lor;  în- 
vă&ţătura însă prin ea însăşi e cam 
austeră, ea poate să respingă dacă 
nu se face plăcută. amabilă chiar. 
Astfel profesorul trebue să se si- 
lească, din toate puterile să dobin- 
deuscă, prietenia școlurilor săi. A- 
tunci nu mai ascultă un superior, 
ci un prieten, şi sfaturile, învăţă- 
turile  unvi amic sunt totd'auna | 
asigurate de ș, fi bine primite. Îni- 
ma atunci deschide porţile min- 
ței şi ia  învățăturei ceea ce ar
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“putea %ă aibă greii şi respingător. 
Ataici. nu ma! ascultţă un profesor 
un dascăl, ale cărei l:cţiuni trebue 
să .le primească cu voe Sati fără 
ce, şcoala parcă numa! eo școală. 
se transformă și devine ca şi o: 
casă părintească, unde copiii as- 
cullă un tată, un tată iubit. pentru 
care nu pot să aibă destulă aten- 
țivne și respect, şi care împrăş- 

he încă mal multă plăcere decât 
şciiuţă, 

Cînd partea educaţiunei a fost 
ridicată pînă la acest uivel, de un: 
bun învățător, înv&țătura nu va 

mai fi pentru şeolarii săi de cât 
o petrecere, un fel de călătorie, plă- 
cută în prezent, şi de mare folos 
pe viitor. | 

Cu toate acestea, trebuie. să se 
prevadă pe cît se-poate tot. Pri- 
mil noştri părinţi s'aii săturat chiar 
şi de Paradis. Vor fi deci unele firr, 
de sigur r&i înzestrate car vor 
resista tutulor atracţiuni cu cari 
un dascăl inteligent, devotat și 
cult va înlesni învățătura, şi care: 
nu vor vedea decit spinii, închi- 

i



zînd stiinţei calea spre -penepţie. 
E desperai. că asemenea dispo- 

zziţiuni re:e. vor ceda devotamentu- 
lut şi stăruinţei învățătorului şi 
:că nu vor aștepta, spre a intra pe 
calea îndreptărei. ca să fie nevoie 
de a întrebuința în contra lor pe- 
depse; sper câ sfaturile părintești 
ale învățătorului ca şi. bunul e- 
xemplu dat de cei-l'alţi - şcolari, 
vor pleca toate voințele rele, vor 

îndrepta pe cei mai îndărătnici 
Mai adaog că dacă învăţăterul 

are norocui.să găsească printre 
şcolari) săi, vreunul înzestrat cu 
mijloece întelectuale mai mari de cît 
ale eon:colarilor s€i, şi la care se 
vede de îndată dorinţa de ştii nţă, 
eo sfintă datorie—pentru îuvăţă- 
torul mai ales. care are de îngri- 
jit de populaţiunea rurală—să dea 
acelui” copil c cultură deosebită, 
şi săl aducă la un nivel ceva mar 
înalt de cît acel învățămînt primar 
care ajunge celor-l'alţi, mat puţin 
bine înzestrați, Dacă are fericirea | 
de a întilni un copil mai capabil 
Prin îngrijiri cu totul: deosebite. 
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„de'a se ridica mat mult, să co-" 

„vespunză cu toată: puterea sa, 
- dărniciei naturel, să se silească să 

desvolte 'germenit fericiţi depuşi 
"în acel copil. 
“ Maătcu seamă învățătorii de pe 

Domeniele Coroanei pot îndeplini” 
cu speranță de succes această da- 

| torie de omenie şi de patriotism, 

“căci precum această Administraţie | 

_a căutat totdauna să contribuie 

la progresul material și moral al 

sătenilor, cazuri de acestea nu 0 

__vor'lăsa nepăsătoare, ci după ce 

se va informa bine. va îngriji să: 

“ înlesneaseă calea -mai deparle:u 

cîte unut tînăr bine înzestrat de na- 

tură. Să'1 dea deci cu devotament 

“mestimatele roade ale științei. şi: 

să] puie ast-fel în stare să intre 

“în rînduxile oamenilorpe care şti- 

inţa “i recunoaşte de ai sef, şisă 

se ridice prin ea la o treaptă * 

distinsă în societate, cum ai ajuns: 
la multe popoare, mulți copii de 

“tărani; cum a fosti marele Pas- 
“teur, “de curind răposat—care năs- 

cut într'o clasă umilă a ajuns a fi:
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una din luminele, unul din bine- 
făcă&torii omenirei. , 

Aceași sarcină 0 aveţi, D-lor 
Inv&ţători. căci Rominia e în ziua 
de azi un Stat eminamente demo- 
cratic, și vot trebuie să dovediţi 
că democraţia Română, demnă 
rivală a tutulor surorilor ex, pozte 
Şi ea să producă bărbaţi de o po- 
trivă cu acel mori muncitari, cu 
acel fericiţi învăţaţi.  Aduceţi-vă 
aminte că Germania atribuie o 
parte foarte mare învăţătorilor şi 
institutorilor ei, în  fericitelele 
reshoaie din acest secol, și moi 
ales în lupta ei cu Francia, care 
după ce a văzut victoria părăsind 
drapelele ei, a ştiut să se ridice 
cu aceiași tărie și mândrie cu 
care suportase fără descurajare, 
şi făra a desnădejdui pentru viitor 
înfrângeri grozave. ă 

Să tormăm deci bărbaţi cari 
să se distingă la răsboiii, dacă ne= 
cesitățile epocei impun aceasta, | 
dar:mai cu seamă în artele păcei, 
în toate ramurile civilisațiunay, 
căci  resboiul nu este de cât un



flăgel ttecător, să formăm, d-lor 
învățători, bărbat care să lumi- 
neze şi să moralizeze pe semeni! 

-lor şi să lase viitoarelor neamuri 
nume respectate și bine-cuventate, 
Asemenea bărbaţi însă, sunt—or! 
când se ivesc,-numa! fericite și rari 
excepții, vom avea şi noi de aceş- 
tia în viitor, cum am avut tot-d'a- 
una—chiar şi în vremurile cele ma! 
grele—muuca noastră de toate zi- 
lele, în perioada de reîntemeiere 
din care Statul nostru n'a eşit 
încă cu totul, va fi de a da rîn- 
duri tot mal dese de săteni luminaţi 
știind a luera cu spor şi cunos- 
când datoriile şi drepturile lor. 

Calea aceasta: a luminărei. a 
formărei caracterului şi a conşeiin- 
țel, a adunărei de cunoşeinţe prac= 
tice este, după umila mea pâre- 
re, aceia pe care trebue se cău- 
tăm a ridica situaţiunea materială 
a clasei celei mai numeroase a 
Statului nostru. 

Ea nu promite o șchimbare com- 
plectă şi de azi pe miine a con- 
ditiunelor existenţe, nici îndrep-
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vavea uşoară a relelor ca “aceia. 
care 0 arăt cei care se dau de 
amici ai țăranilor, şi. care deș- 
teaptă sentimente de ură şi de in- 

“ vidie, căutând a. face pe sătenii șă 
«rează că el au secretul de a şchim- 

ha natura lucrurilor şi firea oa- 
„menilor în cîte-va luni. dacă li 
se dă numai: „puterea. Calea d'în- 
tei, mai înceată, nu înșală spe- 
ranțele, ci duce cu siguranță la 

"“resultătul dorit de toți: o viaţă 
“mai asigurată şi mai demnă pen- 
inu toți oameni cu inimă bună, 
doritori şi capabili de “muncă. 

Pentru ort-ce lucru bun. trebue 
mult timp şi multă muncă; cine 
dintre voi nu şeie că salcia creş- 

„ce cu mult mai iute de cît steja- 
rul dar cîtă diferenţă de valoare 
între ele! 

Asemenea buruienile crese fără 
„muncă, nu ca. griul, dar la ce fo- 
” losese ?! Sa 

Acestea nu vi le spun, Doam- 
nelor şi Domnilor, din vre-o con- 
sideraţiune politică sau de partid, 
căci cel care mă cunose șciu că
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„nici odată n'am căutat să întru în 

viaţa politiea, care nu corespunde 
nici de cum eu. disposiţiunile or- 
ganisașiei mele. 

Şoiu că tabloul ve lam schiţat 
mal sus, al mmisiunei iovețătoruluă 
şi al rolului foarte 'mare cel 
poate avea pentru ridicarea nive- 
alui inţelectual şi moral al noilor 

„generaţiuni, represintă numai un 

ideal, la eare poate nuvor ajunge 
nici o dată toți, căcte grei de 

„realisat şi pe cara acum numal 
“unii. îndeplinesc; în part “au a- 

   proape cu totul ; șciu că chiu... cil   
“toți învățătorii vor aveapregă:::2 
îndestulătoară și ze! stăruite 

tru a utmări up asemeneu iu:ai— 

cea ce nu este astă-zi.—aceasta, 

nu le 'va. fi-cu putință fără con- 
lucrarea şi sprijinul celor lalţi fac- 
tori sogiali. fără ajutorul zilnic şi 

“continuu al administrațiunelor co- 
munale, al Ministerului şcoalelor, 
“al părinţilor, dar e bine să avem 
„tot-dauna dinaintea ochilor un i- 
"* dead, chiar îndepărtat, pentru'o goni 

 



— 18 — 

descuragiările. pentru a îmbărbă- 
ta spiritele. 

Nu uitaţi asemenea, Domnilori 

Invăţători, că religiunea noastră 
naţională trebue se aibă un ma- 
re rol, în Școală și că prin urma- 
re nu sunteţi nevoiţi a duce sin- 
guri sarcina educaţiunei; veţi gâ- 
si de multe ori în preoţii cola=: 
boratori zeloşi, ale căror harnice 

_„silinţ ; unite cu ale voastre. tre- 
bue să învinvă toate piedicile şi 
să dea cele mai frumoase roade. 
Aci mă întemeiez p: istorie. Ce 
ne învaţă ea? Ne învață că—pre- 
cum ne spune actualul şi merituo- 
sul Ministru al Invăţțămîntului 
Public. Domnul Poni, în frumoasa 
vorbire cu care a deşchis ultima 
sesiune a Sfintului-Sinod-—Biserica 
a fost prima noastră școală Ro- 
mânească, că ea afost adăpostul, 
scutul limbei noastre, naţionalită- 
țel noastre, ca și al religiei care 
e menită în prima linie so  pre- 
dice şi s'o apere, și că prin ur- 
mare, religia fiind prin esenţă 
sciinta datoriel, șeoala trebue să
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lucreze împreună cu preotul pen- 
“tru ca să întreţie, să sporească 

„ moralitatea la nor şi să înlăture 
ori-ce desordine. 

Datoria aceasta, școala va con- 
tinua s'o îndeplinească cu foc, cu 
devotament. Se cuvine, aş zice 
Chiar vă incumbă Domnilor In- 

„vățători, se împărtăşiţi acest  de- 
votament cu servitorii lui Dum- 
nezeu și să dați ast-fel exemplul 
îmbucurător al sciinţei şi al reli- 
'giei, unite ca două surori pentru 
a conlucra la fericirea fraţilor noş- 
tri, cea ma! nobilă sarcină ce vi 
se poate da. 

Cat pentru mine, simţ totdauna o 
mare mulţumire și mi se pare cea 
mal dulce răsplată — care o datorez 
mărinimiei Augustului Nostru Su- 
ran- - Cind deschid tinerei generaţii 
a satelor n6stre aceste şcoli, unde 
vine să soarbă sciința viețel, princi- 
pil sănătose, noţiunile binelui Şi 0- 
noarel şi să se pregătească la cu:; 

„noștinţa datorielor sale către Dum- 
„nezeu, către părinţi! şi semeni! n0Ş-- 
tă, către Patrie şi Dinastie. Imi re-



  

măne acum să vă. mulțumesc 
Doamnelor.și Domnilor, de graba 
cu care aţi venit.a asista la 1nau- 
"gurarea “acestui. aşezămănt care 

are de scop să răspîndească bine- 
facerea educaţiunei printre copii 
acestei comune; binefacere de care 
Regele şi Regina dorese din toa- 
tă inimă să facă să se bucure toți 
copiil Patriei.. 

* Pe :deplin' convins. de recunoz- 
tința voastră către Ei; permiteţi-mă 
de a fi interpretul. acestui senti- 
ment şi ziceţi cu. mine, cu căldu- 
ra devotamentului nostru: 
Trăiască Regele. 
Trăiască Regina. - , 
Trăiască Principele Regal cu Au- 
gusta Sa Soţie şi tinerele ..lor 
odrasle De 
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