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Aclul de vandalism pe care d.--fake - 
lonescu îl anunța de aidla vreme, este 
acum un fapt împlinit. Intreaga legislajie 
şcolară a fost desfiinţată în câte-va .-gile,.... 
şi înlocuită prin alta, care poartă stampila : - : . 
d-lui Ionescu. - PS 
Am credut că nu se cuvine să las să 

-se consume un act de asemenea gravitate, 
fără să caut a lumina opinia publică a- 
supra lui. De aceea am inireprins să pu- 
blic în «Voința Naţională» un lung studii 
asupra chestiei. 

Broşura de faţă conține acele arlicole, : 
precedate de alie irei, publicate în De- 
cembre irecut şi privitoare la regulamen- 
tul facultăților de medicină, şi urmate 
de un aitul, în care constalam alterările 
aduse în textul legii aşa cum eşise din 
“Cameră. 
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APLICAREA LEGEI 
ASUPRA. 

INSTRUCȚIEI SECUNDARE 
SUPERIOARE 

XIX. 

In Monitorul Oficial No. 1% din 93 
Noembre trecut, s'a publicat noul regu- 
lament al facultăţilor de medicină, elabo- 
rat în conformitate cu noua lege a instruc- 
ției secundare şi superioare din 1898. 

Art. 2 din acest regulament începe aşa: 
«Pentru a fi înscris student la fa 

cultatea de medicină şi a putea obţine 
prima inscripţie pentru gradul universitar 
de doctor în medicină Şi chirurgie, stu- . 
dentul. este obligat a depune la secreta- 
riatul facultăţei următoarele acte : 1) Cer- 
tificatul de absolvire al examenului ge- 
neral de liceii, secția clasică, conform art. 36 şi 18 din legea instrucției 1898 ; 
ori diploma de bacalaureat clasic sau real 
—legea veche—oră în fine, o diplomă 
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a cărei echivalență a fost recunoscută, 
conform art. 61 şi 109 din lege.. 

Acest articol, pe lângă forma sa cam 
neglijată, cuprinde şi nişte erori cară 
mi se păreau evidente. 

Aşa era citarea art. 36 din: lege, care: 
nu are ce căuta aci, de oare-ce într'însul 
e vorba despre! gradaţia profesorilor ; 
si pe urmă era obligaţia de a se fi tre- 
cut secţia clasică a liceului. | 

Informaţiile ce am căutat să-mi pro- 
cur din isvoare autorisate mi-au arătat. 
că nu mă înşelasem în privința citaţiei 
articolelor din lege. Mi se spune că 
trebuia să se invoace art 3, 6, 18 şi 
57; dar văd că această eroare încă nu 
a fost rectificată. 

In schimb însă, este exact că se va 
cere viitorilor medici absolvirea secţiei 
clasice de licei,-pe când cei ce vor fi 
urmat secţia reală sati secţia modernă 
după noile programe, sunt declaraţi 
incapabili de a studia medicina. 

Această disposiţie, mai ales contra- 
semnată de părintele trifuvcărei, mi sa 
părut aşa de fenomenală, în cât, de şi: 
inchisesem. seria articolelor inele asupra 

- modului cum aplică legea d. Take lo- 
nescu, am socotit că este necesar să cer- 
cetez şi această chestie. 

Peniru a se înţelege bine lucrul, amin- 
tesc că, după legea din 1898 şi după. 
nouile programe, cursul superior al li- 
ceului este împărţit î în trei secţii : clasică, 
reală şi modernă, caracterisată fie-care 
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prin unele studii asupra cărora se con- 
centrează mai cu seamă activitatea şco= 
larilor. | 

In secţia clasică, se face loc de onoare 
limbilor şi culturilor antice ; limba la- 
tină dispune acolo de 98 de ore pe 
septemână; şi cea elenă de 21 de ore. 
In schimb, matematicele nu ai de cât 
4 ore, şi sciințele fisice şi naturale, 
iarăşi 4. 

In secţia reală, locul de frunte îl ocupă 
înveţămintul sciinţific. Matematicele dis- 
pun de 20 de ore, sciinţele fisice şi na- 
turale, de 18. Limbile latină şi elenă nu 
figurează de loc. . 

In fine, secţia modernă este o com- 
binaţie a celor-alte două. Intr'insa, limba 
latină se învaţă 28 de ore pe săptămână, 
ca in secţia clasică, şi sciinţele fiisico- 
naturale 18 ore ca în cea reală. Limba 
elenă însă nu se dă de loc, ca şi în secţia 
reală, iar matematicele ai numai 7 ore. 

Această simplă enunţare de cifre este 
de ajuns pentru a arăta care este tendinţa 
inveţămiîntului în fie-care secţie, şi cari 
sunt studiile superioare la cari prepară 
cu deosebire ele. 

Se susţine, şi lucrul -este întru cât- 
va exact, că învă&tămintul secundar nu 
este de cât o preparare peniru cel su- 
perior. Dacă este aşa, este natural ca 
cine-va să caute în învățămîntul secun- 
dar a pune o basă cât mai solidă pentru 
studiile ce-şi propune să facă în Universi- 
tate, şi timpul mărginit de care dispune 

 



să-l consacre cu deosebire pentru a că- 
păta cunoscinţele cari îi vor -fi indis- 
pensabile mai târgiă, in loc de a-l risipi 
in nişte studii pe cari le va părăsi cu 
totul la eşirea din liceă. | 
„Medicina este o sciinţă, ai cărei tun- 
dament este cunoscinţa aprofundată a 
fisicei, chimiei şi seiinţelor naturale. Ori- 
cine sar fi gândit dar ca, dintre cele 
trei secţii de liceu, facultatea.de medi- 
cină să aleagă, pentru recrutarea stu- 
denţilor săi, pe acelea în cari aceste 
cunoscinţe formaii. fundamentul învă- 
tămintului, şi acelea sunt secţia reală şi 
cea modernă, in cari studiilor fisico-na- 
turale se consacră câte 18 ore pe săptă- 
mână. Dar a se esclude de la studiul 
medicinei tocmai aceşti studenţi, şi a se 
adimnite numai aceia cari sunt aproape 
cu totul lipsiţi de cunoscinţele fisico- 
naturale, şi cari în schimb-nu sciui de 
cât să citească pe Virgiliu şi pe Omer, 
mi s'a părut o măsură aşa de extraor- 
dinară, în cât nu am putut crede în rea- 
litatea ei, şi am atribuit-o 'mai întâi 
unei erori. A trebuit însă să mă închin 
înaintea evidenţei. 

Pentru ca logica să fie deplină, mă 
aştept acum să mai văd hotărindu-se că, 
pentru a fi admişi în secţia, de matema- 
tici, este înterdis studenţilor să cunoască 
înmulţirea algebrică ; şi că, pentru a ur- 
ma secţia literară, să li se impună a nu 
cunoasce alfabetul elen. Va trebui dar 
ca, în secţia de matematici, să se admită 
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„numai absolvenţii secţiei clasice de liceă, 
iar în secţia literară numai liceenii din 
secţia reală. 

Lectorul va putea să suridă, citind 
aceste paradoxe; dar să spună singur 
dacă este cea mai mică deosebire între 
aceste ipotese, pe cari îmi placea crede 
că şi el le găseşte absurde, şi ceea ce 
s'a decretat pentru admisiunea in fa- 
cultatea de medicină. 

Am căutat să mă informez asupra 
motivelor ce au dictat disposiţia de care 
me ocup. Persoana foarte autorisată care 
a bine-voit să me lămurească, mi-a a- 
rătat că «nu s'a voit a se lăsa studenţii 
facultăţilor noastre de medicină in in- 
ferioritate de cunoscințe umanitare faţă 
cu studenţii universităţilor francese, ger- 
mane, austriace, italiene, ungare, etc. etc. 
Studenţii români cari ai bacalaureatul 
real sau certifiicatul de absolvire al cur- 
sului real, după programa nouă, numai . 
sunt admişi a urma cursurile facultă- 
ților de medicină şi aspira la doctorat 
în facultăţile francese, germane, austriace, 
etc.». 

D-sa mă asigură că mai sunt şi «alte 
multe argumente» ; dar fiind-că nu le 
cunosc, şi fiind-că presupun că cel de 
mai sus este cel principal, de oare-ce 
la întrebarea mea, mi sa dat numai 
acesta, mă voiii ocupa numai de dinsul. 

Mai întâi, în principii nu pot admi- 
„te ca o chestie în care nu suntem nici 
întrun fel sub dependinţa străinătăei, 
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să ne socotim obligaţi a o resolva nu- 
mai din punctul de vedere străin. Dacă 
facultăţile noastre de medicină nu ar fi 
complecte ; dacă, spre exemplu, ele nu 
ar libera de cât diploma de licenţă, iar 
pe cea de doctorat ar fi obligați studenţii 
noştri să meargă să o caute în univer- 
sităţile străine, sar înțelege ca să fim. 
preocupaţi de "condiţiile de admisibili- 
tate în acele universităţi. Dar nu ste 
aşa. Ţara face pentru facultăţile noastre: 
de medicină sacrificii cari nu sunt de: 

-loc înferioare celor pe care le fac multe: 
din statele al căror nume se invoacă 
aci. Ea le-a dotat cu institute şi laba- 
ratorii luxoase, cu catedre numeroase, 
dintre cari unele nici nu au echival6n-. 
tul lor pe aiurea. facultăţile noastre: 
liberează titlurile academice cele mai 
înalte, şi studenţii noştri în medicină nu 
ai nevoie să treacă graniţa pentru a-şi 

- termina studiile. 
Sunt însă unii tineri cari, în loc să-şi 

facă studiile în ţară, preferă să şi le facă 
în străinătate. Dar aceştia nu mai sunt 
astă-di de cât o infimă minoritate. Şi 
chiar dacă nu ar fi aşa, pe ei îi privesce 
să-şi facă preparaţia in vederea univer- 
sităţei la 'care ati de gând să meargă, şi 
nu este treaba facultăţilor noastre de a 
constringe pe proprii lor studenţii la 
niște mesuri ce le sunt dăunătoare, din 
causa unor tineri cari nici nu vor să 
treacă pragul acestor facultăţi. 

Mai sunt în fine tineri, deja doctori, din 
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facultăţile noastre, cari merg -în străină- 
tate pentru a-şi complecta educaţia me- 
dicală, audiând oare-cari cursuri sau. 
urmând oare-cari lucrări în universită- 
țile de pe acolo. Dar aceştia nu urmează 
pe acolo ca studenţi ; einu aia trece 
examene, nici a obţine titluri academice, 
şi, prin urmare, lor nu li se poate cere 
acolo împlinirea de condiţii de înscriere, 
pe câtă vreme nici nu cer această în- 
scriere. 

In nici un cas dar, facultăţile noastre 
de medicină nu sunt interesate în m&- 
surile pe cari facultăţile străine pot crede 
oportun a le lua, cu privire la admisi- 
bilitatea studenţilor :lor. Ele sunt da-- 
toare a nu avea în vedere de cât legile: 
ţerii, şi a căuta să 'le împlinească în spi- 
ritul şi litera lor. Am luptat prea din 
greu, şi am făcut sacrificii prea mari ca 
să dobândim independenţa noastră şco- 
lară, pentru ca acum să o lăsăma se 
instrăina ast-fel fără nici un motiv. 

In nici una din cele-lalte ţări nu sa 
întâmplat ca să se elaboreze regula- 
mentele de admisibilitate în vederea nu 
a legilor ţării, ci a legilor celor-lalte 
țeri. Organisaţia şcolară a fie-cărei ţări 
formează un tot armonic, şi de aceea 
nu se poate compune din părli disparate, 
inspirate de idei cu totul deosebite 
„In 1898, România şi-a dat o lege şeo- 
lară pe care a credut-o ca cea mai po- 
trivită cu nevoile ei şi cu mijloacele ce 
are la disposiţie. In această lege, înv&--    



ţămintul secundar, real şi modern; intră 
ca parte integrantă, şi nu este permis 
nimenui a trage cu buretele peste dinsele, 
pe motiv că streinii ar avea alte idei. In 
țara noastră, noi trebue să mergem după 
legile noastre. 

Prin urmare, dai la o parte din dis- 
-cuţie consideraţia că în unele facultăţi 
de medicină străine nu sar admite ab- 
:solvenţii liceului real, şi mă voi ocupa 
numai de chestia în sine, daca, la noi 
în România, şi din punctul nostru de 
vedere românesc, este sai nu logică 
disposiţia din art. 2 al regulamentului 
-din 25 Noembre 1899. - 

XĂ. 

Argumentul că absolvenţii secţiilor re- 
-ală și modernă ar fi cîn stare de infe- 
rioritate de 'cunoscinţe umanitare» faţă 
cu absolvenţii secţiei clasice, de demult 
deja nu mai are de cât o valoare istorică. 

A fosi o vreme pe când se credea că 
studiul limbei şi literaturei latine şi ele- 
ne esie, nu numai necesar, dar şi indes- 
tulător pentru a forma pe om. D. lonescu- 
“Gion, în raportul săă publicat eri în 
Monitorul Oficial, ne aminteşte cum s'a 
“obținut, numai ca concesie şi ca dero- 
gare de la un principii, ca studiul istoț 
Tiei patriei să se întroducă în învățămînt 
pe lângă acel al istoriei grece şi romane, 
'care mai înainte figura singură în pro- 
-grama claselor umanitare. 

“o 
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Timpurile acestea ai trecut de mult. 
Un umanist : format : după ideile din 

Ratio studioruni, trăind exclusiv în socie= 
tatea celor antici, dar străin de ideile, 
de aspiraţiile, de nevoile contimporani-- 
lor lui, ar fi o curiositate în timpul nos- 
tru, dar nimic mai mult. 

Pentru noi astă-di, adevăratele studii 
umaniste sunt acelea cari formează pe: 
om în toată puterea cuvîntului; cari-l 
pun în posiţie să cunoască mediul în: 
care trăeşte, mijloacele lui de acţiune, 
resultat-le dobândi'e ale sciinţei, princi-. 
piile morale şi sociale după cari se con-- 
duce societatea modernă, principii cari. 
nu sunt de loc inferioare celor de acum: 
două mii de ani, şi cari aă avantagiul 
că ni se potrivesc. 

ŞI aceasta este aşa de adevărat, încât 
Chiar înveţămiîntul clasic nu merge as- 
tă-di, fără a fi însoţit de cunoscinţe sci-- 
îmţifice şi istorice, cari altă qată erai 
proscrise cu desăvirşire din acest învă- 
țămint. Ar fi fost o adevărată crudime- 
a se face din clasicişti nişte exilați, stră- 

“ini cu totul de societatea; în care au să 
trăiască. 

După legea din 189 şi după noile: 
programe, -în secţia reală şi în cea mo-- 
dernă din liceu, se fac studii solide de 
sciinţe, de istorie, de geografie, de limbi 
Ioderne; ba încă, în secţia modernă, 
limba latină se studiază mai bine de cât 
cum era, în vechile programe, în liceele: 
aşa dise clasice. 
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- Intra ce absalvenţii acestor secţii sunt 
mai puţin oameni, mai ales din punctul 
de vedere al studiului medicinei, de cât 
absolvenţii secţiei clasice, cari învaţă 
grecesce,. dar cari, în ceea ce privesce 
'cunoascerea naturei, se opresc aproape 
numai la; noțiunile căpătate în clasele 
inferioare? Răspunsul este evident: nu 
numai că nu este nici o superioritate 
pentru cei din urmă faţă de cei d'intâiii, 
dar, din contră, dacă vre-unii trebuiau 
să fie excluşi de la învățămîntul medical, 
erau tocmai aceia cărora le lipsia cu 

„totul preparaţia necesară, cunoscinţele 
sciinţifice fără cari nici nu se poate con- 
cepe inv&ţămintul medical. 

Procedând altminteri, este a condamna 
acest învățămint să piardă un timp 
preţios, făcând ceea-ce era treaba liceu- 
lui să facă, în dauna studiilor superioare, 
cari singure trebue să. formeze obiec- 
tul preocupirilor unei Universităţi: este: 
a întoarce facultăţile de medicină la ro- 
lul foaste: şcoale de medicină, 

Cu deosebire este .neesplicabil ostra- 
cismul absolvenţilor secţiunei moderne. 

Aceștia fac studii bune de sciinţe fisi- 
"-co-naturale, cărora sunt consacrate -18 
are pe s&ptemână, şi în acelaşi timp, 
fac studii şi. de limba latină, întocmai 
ca cei din seeţia clasică. Ei împlinesc 
dar şi condiţia logică, de a posede cu- 
noscinţele de sciinţe fisico-naturale, cari 
-nu pot lipsi unor viitori medicinişti, şi 
aceea de a cunoasce antichitatea mult 
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mai bine de cât vechii liceeni, cari nu 
aveau de cât cunoscinţe cu totul insu- 

„ ficiente de limba latină. Singurul lucru 
ce lipsesce liceenilor din secţia modernă 
este limba greacă. Şi se găsesce că 
un viitor medic mai lesne se poate dis- 

“pensa de cunoscinţa. fisicei, chimiei şi 
sciinţelor naturale, de- cât de limba 
greacă ! 

Dar neconsecinţa trece peste ori-ce 
margine atunci când acelaşi art. 2, care 
declară nedemni de a fi admişi la stu- 
diui medicinei pe absolvenţii secţiilor - 
reală şi modernă după noile programe, 
admite la acea onoare pe absolvenţii li- 
ceelor reale după programa veche. In 
„vechile licee reale, limbile latină şi elenă 
încă nu figurau; prin urmare, nici în ele 
nu se da învâţămint uimanist, aşa cum 
-cum il înțeleg autorii regulamentului. 
Pentru ce dar favoarea aceasta făcută 
vechilor realişti, în acelaşi articol în 
-care se proclamă excluderea celor cari 
vor absolvi secţiile modernă şi reală 
-după noile programe? 

Lucrul este cu atât mai puţin expli- 
-cabil, cu cât scrupulele cari aă condus 
Ja alcătuirea art. 2 sunt de dală foarte 
recentă. 

Este ştiut că, până acum, facultăţile 
noastre de medicină admiteau pe absol- 
venţii liceelor reale. Până acum, nimeni 
nu găsia că nu poale fi cine-va bun me- 
dic, dacă nu va şti să conjuge latinesce 

Şi să decline greceşte. Mai mult de cât 
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atât: mulţi din medicii noştri cei mar . 
destinşi şi-au făcut studiile prin Univer- 
sităţile cele mari străine, fără a fi avut 
făcute studii de clasicism. Exemplul lor 
este cea mai bună dovadă de puţinul 
fundament ce ai acum scrupulele celor: 
cari fac din cunoscinţa latinei şi grecei 
principala condiţie de admitere la stu- 
diul medicinei. 

Mai am în fine o nedumerire, în pri- 
vinţa citărei art. 6 din lege, in conside- 
rantele. cari preced regulamentul. Art. 
6 vorbesce despre şcoalele secundare de 
fete de gradul II, cari, în anumite con- 
diţii, pol da un certificat de- absolvire, 
echivalent cu acela al secţiei moderne 
din liceele de bă&ţi. Dar, “de vreme ce 
acest certificat nu dă dreptul de inscri- 
ere în facultăţile de medicină, urmează 
ca fetele 'cari vor urma în şcoalele se- 
cundare ale Statului nu vor putea fiad- 
mise nici-odată în acele facultăţi. Aturici 
pentru ce se invoacă aci art. 6 din lege ? 

bă N + . 

Cercetarea precedentă va fi dovedit, 
sperăm, cât de puţin logică este dispo- 
siţia coprinsă în art. 2 din regulament. 
Dar, ceea ce este mai grav, ea este în 
oposiţie, “dacă nu cu litera, cel puţin cu 
spiritul legii. - - 

Când legiuitorul din 1898 a creat tri- 
furcarea, el a înţeles ca tinerimea din 
şcolile - secundare. să- şi facă studiile în 
modul cel mai potrivit cu aptitudinele 
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şi cu scopurile sale pentru viitor. Dar 
este evident că cel care se destină a fi 
medic, trebue să aibă înclinare deose- 
bită către studiile de observaţiune, către 
studiile fisice şi naturale. A obliga pe 
viitorul medicinist să părăsească aceste 
studii tip de patru ani, pentru ca în tim- 
pul acesta să se ocupe cu altele deo na- 
tură cu totul diversă, cu totulinutilă pen- 
tru studiul medicinei, şi poate în com- 
plectă nepotrivire cu aptitudinele sale, 
este a merge direct în contra scopului 
legii. - 
Ce sar întimpla dacă şi cele-alte fa- 

cultăţi ar intra în vederile celei de me- 
dicină ? Şi este necontestat că acestea 
ar putea-o face cu mult mai mare drep- 
tate de cât dinsa. 

Nu mai vorbesc despre facultăţile de 
litere şi de drept, dar chiar de cea 
de sciinţe. Se scie că imensa majoritate 
a studenților acestei facultăţi se destină 
carierei didactice, şi cred că nimeni nu 
va contesta că viitorii protesori au mai 
mare trebuinţă de o educaţiune umanistă 
de cât viitorii medici. Dacă dar ar fi 
esact că secţiile modernă şi reală nu dai 
O asemenea educaţie, este evident că fa- 
cultăţile de sciinţe ar trebui şi ele să nu 
admită de cât pe absolvenţii secţiei cla- 
sice, şi să avem ca studenți în matema- 
ticele superioare pe nisce tineri cari încă 
nu scii ce este algebra. ii 

Acest resultat este a       
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absurd este de a presupune că legisla- 
torul din 1898 a putut crea două ramuri 
de învăţămint secundar, cari să se poată 
desfiinţa prin simple regulamente. Căci 
un învăţămînt secundar căruia i se in- 
terdice accesul Universităţii, este un în- 
vățămint mort. 

x 

- + 

M& întreb acum, prin ce împrejurări 
Sa putut întroduce în regulament dis- 
posiția pe care o discut? 

După art. 60 din lege, «regulamentul 
facultăţilor se elaborează de comisiuni 
mixte din ambele Universităţi, impreună 
cu delegah ai ministrului. Ministrul, 
după ce va fi luat avisul facultăţilor 
respective, va hotări asupra lui, şi-l va 
supune sancţiunei regale». 

Comisiunea mixtă a facultăţilor de me- 
dicină putea să se înşele asupra semni- 
ficărei legii şi a earacterului învăţămin- 
tului din “cele trei secţii secundare. Dar 
ministrul avea delegatul sâă pe lângă a- 
-ceastă comisie, ŞI. el era dator să o lă- 
murească. Ştiu că delegatul şi-a făcut 
pe deplin dătoria, și mai ştiu că o mi- 
noritate importantă” Sa opus cu energie 
la adoptarea disposiţiei pe care o critic 

„ Dar ori-cari ar fi fost părerile comi- 
siei mixte, ele nu eraii emise de cât ad 
referendum. Hotărjrea aparţinea minis- 
trului ; şi dacă el vedea că vre-o propu- 
nere a comisiei mixte nu este in acord 
cu legea, nici cu logica, el era dator să 

>
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îndrepteze greşala, şi să nu supună sanc- 
țiunei regale de cât un regulament care să 
fie in acord cu spiritul şi cu tendinţa legei. 

In casul de față, d. lonescu era cu 
deosebire angagiat să lucreze ast-fel, pen- 
tru că, după cum ne repetă vecinic, d-sa 
este părintele trifurcărei, şi, după cum 
ne-a declarat prin Timpul, nu d-sa este 
capabil să-şi ucidă progenitura. — 

Dar am dovedit că art. 2 din regula- 
ment ucide această scumpă progenitură. 
Aşa dar, una din trei: ori că d. lo- 
nescu nu a înţeles însemnătatea măsurei 
pe care a luat-o ; ori că nu este părintele 
trifurcărei, şi de aceea nu-i este milă de 
dinsa ; ori că-i este numai părinte adop- 
tiv, şi ca atare nu-şi cunoaşte copilul. 

îi înclin pentru aceasta din urmă ex- 
plicaţie. 

Când cu discuţia din Cameră de acum 
doi ani, eu am făcut menţiune deo vor- 
pă ce audisem, că ideea trifurcării, care 
de alt-fel se afla în germen în lucrarea 
d-lui Laurian din 1853, fusese suggerată 
d-lui lonescu de un membru al comi- 
siei care cercetase proectul său din 18%. 
D. lonescu a contestat această versiune, 
şi eu nu am insistat. V&dând însă în 
Septembre trecut nepomenita stângăcie 
a d-lui Ionescu, când sa găsit chemat 
să pună în practică ideea a cărei pater- 
nitate o reclama cu atâta larmă, am în- 
ceput să bănuesc că contestaţia sa din 
Ianuarie 1898 semăna cu afirmările sale 
în chestia trădărei. 
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Mai v&dend şi acum că d. Ionescu 
nici idee nu are de rostul trifurcării faţă 
de învăţămintul superior, şi că singur 
cu mâns sa consacră anihilarea ei, încep 
a nu me mai îndoi că şi aceasla este o: 
idee prinsă in sbor cine scie de. unde, 
şi grămădită în proectul din 1895, la un 
loc cu atâtea alte idei culese din proec- 
tul d-lui Sturdza de la 1886: toate a- 
ceste fără nici o cugetare, şi fără nici o 
înțelegere a gândirei autorilor puşi la 
contribuţie. . 

Aşa iși înjshebează d.' ionescu baga- 
giul s&u politic. - 

Sa XXI. 

D-nul Ionescu bine-voesce să recu- 
noască în fine că am avut şi eii dreptate 
odată. | 

Abia apăruse primul. meii articol, pri- 
> vitor la art. 2 din noul regulament al fa- 
cultăţilor de medicină, şi d. Ionescu s'a 
grăbit să publice în Timpul un articol, 
peniru a face această: declaraţie. 

Aşa dar, după d. Ionescu, eii nu an 
avut dreptate până acum în nimic ce am 
susţinut. Nu am avut dreptate nici când 
Tam prins pe d-lui în flagrant delict de 
alterare intenţionată a adevărului, cons- 
tatat prin acte oficiale. 

De aceea, când am v&dut că d Io- 
nescu mi-a spus că am avut dreptate în 
ceva, am intrat la grijă: oare nu cum- 
va dreptatea mea va fi semănând cu a 
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d-sale ? Căci acum, pentru mine, cea 
mai bună dovadă că mă aflu pe cale 
bună, o am atunci când d. Ionescu a- 
firmă că greşesc. 

Valoarea afirmărilor d-sale îmi este 
prea bine cunoscută. 

Din norocire, concesia ce-mi face d. 
Ionescu nu iese din obicieiurile d-sale ; 
găsesce în prima frasă că regulamentul 
este greşii, pentru ca în cea de a doua să 
pretindă că de acea greşeală....sunt vi- 
novat ei. Tot aşa, nu de mult un intim 
amic al său, botezat conservator prin 
faptul că pentru dânsul se comite una 
din cele mai îndrăsneţe călcări de lege, 
afirma, tot prin Timpul, că nu d. Ionescu, 
ci eu sunt vinovat de numirea într'o 
funcţie de încredere şi întrun post de: 
profesor, a unui om destituit chiar de 
d-sa, pentru delapidare de bani publici. 

Am mai constatat deja că âceasta este 
pentru conservatori unica tacticăposibilă, 
Şi pe care o urmează cu disperare : gră- 
mădesc dovedile de incapacitate, de i- 
nerţie, de lipsă de simţ de datorie ; şi 
când sunt luaţi la socoteală, drept ori- 
ce apărâre, nu pot găsi alt mijloc, de cât 
de a arunca tot ei adversarilor invinuiri, 
pe care cel puțin nu-şi dai osteneala să 
le facă plausibile. 

D. lonescu spune că greşala a fost fă- 
cută de facultăţile de medicină, cari au 
prev&dut admiterea numai a absolvenţi- 
lor secţiei clasice din licee, şi că această 
greşală provine de acolo, că în lege ei  
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nu am pus un articol din proectul d-sale 
din 1895, prin care se fixa anume în ce 
facultăţi se pot înscrie absolvenţii diver- 
selor secţii de licee. 

La prima parte din această afirmare, 
ei am r&spuns deja prin precedentul 
mei articol, înainte chiar de a cunoaşte 
articolul din Timpul. 

Greşala nu este a facultăţilor de medi- 
cină, pentru că nu ele fac'regulamentul. 
Ele nu dau de cât păreri, iar regula- 
mentul îl face ministrul. Dacă d. Ionescu: 
nu cunoasce. încă legea, şi dacă nu 
scie încă cari sunt datoriile sale de mi-: 
nistru, îl rog încă odată să citească art. 
60, care-i spune curat că d-sa face regu- 
lamentul, iar nu facultăţile. 
Să nu mai caute dar a scutura pe spa- 
tele altora povara greşelilor d-sale. D. 
Ionescu, şi numai d-sa este de vină că 
sa supus sancţiunei regale un articol 
imposibil, şi care mai are, pentru d-sa 
în special, înconvenientul de a dovedi 
cât de puţin scie ce este trifurearea, din 
care-şi face atâta laudă ; sai, dacă nu, 
cu ce neiertată uşurinţă se ocupă de afa- 
cerile unui minister, pentru a cărei cu- 
cerire nu sa sfiit a se cobori în stradă. 
_D. Ionescu ar fi voit ca chestia admi- 

sibilităţei în facultăţi să fie regulată prin 
lege, probabil pentru ca să fie scutit 
d-sa de a mai reciti ceea-ce supune sem- 
năturei regale. Dar eă aveam obiceiă să 
studiez regulamentele pe cari le contra- 
semnam ; de cele mai multe ori, le fă- 
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ceam.-eu însumi ; şi aşa fiind, nu aveam 
trebuinţă să am mereiă lângă mine un ar- 
ticol de lege, care să nu me lase să sem- 
nez lucruri ce nu se cuvenia. 

Nu am introdus în lege articolul pe 
care-l reclamă d. Ionescu, nu numai 
pentru că era inutil, dar şi pentru că ar 

” fi fost vătămător. 
După concepţia mea, învăţămîntului 

universitar trebue să i se lase o com- 
plectă libertate de mişcări, penlru a se 
putea adapta cu cea mai mare înlesnire 
cu progresul continuu al sciinţei. 

Un articol ca acela pe care-l cere d. 
Ionescu ar fi fixat în mod invariabil or- 
ganisarea, interioară a făcultăţilor, şi în- 
tru cât-va chiar programele liceelor. 
Aceasta ar fi fost opus interesul sciinţei, 
care este în continuă transformare. 
Acum Câţi-va ani, facultăţile noastre 

de scinţe aveati două secţii ; adi au trei. 
Cele de litere aveaii o singură secţie ; 
adi ai patru. Legea nouă va avea de 
consecinţă ca şi facultăţile de drept să 
se organizeze cu două secţii. Şi cine scie 
dacă nu va veni un timp când estinderea 
considerabilă a învăţămintului medical 
să facă necesară şi specialisarea acestui 
învățămînt. 

Dacă legea din 1864 ar fi conţinut arti- 
colul reclamat de d. Ionescu, toate trans- 
formările deja efectuate în facultăţile de 
litere şi de sciinţe ar fi fost imposibile, 
sau, în ori-ce cas, foarte anevoioase. 

Scopul unei legi a învăţămîntului trebue 
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să fie oare de a gena libera lui miişcare ? 
Aceasta nu este părerea mea. Legea 
cum s'a făcut, e bine făcută, cu condi- 
ție însă ca ministrul de instrucţie să-şi 
facă datoria, să studieze afacerile de cari 
e dator să se ocupe, să cunoască legea 
Şi să o înţeleagă. D.: Ionescu însă ar voi 
ca legea să fie o maşină, care să facă 
toate aceste lucruri în locul d-sale, iar 
d-sa se continue a se specialisa în plăs- 
muirea de trădări. Aceasta nu se poate. 

, + Ni x 

Fidel eternului său sistem de a schim- 
ba terenul discuţiei, pentru a face să se 
piardă din vedere învinuirile ce i se aduc, 
d. lonescu găsesce de cuviință să pună 
alături cu măsura pe care am criticat-o 
eu, şi care este în adevăr cmonstrvasă 
şi piramidală», după propria d-sale ex- 
presie, o disposiţie din regulamentul fa- 
cultăţilor de litere, promulgat pe când 
me aflam ei în capul ministerului. Dar 
chiar în acest incident, de importanţă se- 
cundară, d. Ionescu nu lipsesce a apli- 
ca metoda sa, de a altera sai deatrun- 
chia faptele, pentru a trage din ele con- 
clusiile cari-i convin. Asemenea deprin- 
deri constitue o a doua natură pentru d-sa. 

M&sura care nu place d-lui Ionescu şi 
pe care promit» să o desființeze, este că 
sunt declaraţi admisibili în facultăţile de 
litere absolvenţii tuturor secţiilor de li- 
ceu. D-sa dice: «Să votezi licenţiat în 
litere pe un om care în viaţa lui nu a 
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făcut cunoscință cu limba elenă, iată un 
lucru piramidal '» 

Să complectăm faptele pe cari d. lo- 
nescu le disimulează. 

Mai întâiii, facultăţile despre cari vor- 
besce  d-sa nu sunt numai facultăţi de. 
tere. Titlul lor este: facultăţi de ţilo- 
sofie şi litere. Ele dat o licenţă specială 
în filosofie, una în filologie clasică, una 
în filologie modernă şi una în istorie. 

Ari. 7 din regulament specifică : 
“că absolvenţi! secţiei clasice de liceu 

pot aspira la ori-care din acele patru 
licenţe ; 

ca, cei ai secţiei moderne nu se pot 
presinta pentru licenţa în filologie clasică ; 

iar cei ai secţiei reale nu se pot spe- 
cialisa de cât pentru licenţa în filosofie. 

A se pretinde, cum pretinde d. Io- 
nescu, că nu poate cine-va întreprinde 
studiul istoriei, filosofiei sau filologiei 
moderne, fără a sci grecesce, este în ade- 
ver un lucru piramidal. ŞI a dice că stu- 
diul filosofiei este neaccesibil unor tineri 
cari posedă cunoscințe solide de sciin- 
țele naturei şi de matematici, dar cari 
nu scii grecesce, este dovadă că cel care 
vorbesce aşa, nu cunoasce de cât filoso- 
fia cu Barbara, Barilipton. 

Filosofia este astă-di o ştiinţă care se 
Sprijină în mod din ce în ce mai exclu- 
siv pe cunoscința fenomenelor biolo- 
gice ; şi cel care ştie grecesce, dar nu po- 
sedă bune cunoscinţe de scinţele natu- 
Tei, va rămâne străin de cunoaşterea celei 
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mai însemnate părţi din studiile filoso- 
fice contimporane. Aşi vrea să vâd, spre: 
esemplu, ce ar face la un curs de psi- 
chologie experimentală un elenist, care 
nu ar cunoasce anatomia şi funcţionarea. 
creerului şi a sistemului nervos. 

D. Ionescu bine-voesce a atribui tot. 
unei geşeli a facultăţilor de litere, de 
care ei nu aşi fi vinovat, întroducerea 
în regulamentul lor a disposiţiei pe care 
o critică. li mulțumesc pentru buna-vo- 
ința, dar îl asigur că nu o merit. Dispo- 
siţia pe care o critică nu mi-a scăpat 
neobservată ; am admis-o în deplină cu- 
noscinţă de lucru, o găsesc foarte bună. 
şi primesc toată responsabilitatea ei. 

D. tonescu, in recentul săi articol, 
găsesce loc ca să mai anunțe desfiinţa- 
rea multor lucruri. Era de prisos să 
ne mai anunțe. Puterea d-sale de dis- 
trugere ne este în destul cunoscută. 

Noroc că ceea-ce strică d-sa, se vor: 
găsi alţii cari să dreagă. Lumea va ju- 
deca apoi, cine are merit mai mare: 
cel care clădesce sai repară, ori cel 
care distruge. 
Templu din Efes a fost clădit prin: 

munca a trei generaţii de oameni; un 
singur om la distrus într'o noapte. 

La legea instrucției, ai muncit o. 
“sumă de oameni, timp de ani întregi; 
d. Ionescu o distruge în câte-va luni. 

Fie-care-şi alege modelele cum îi con- 
vine. 
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| SCHIMBAREA | 

VBGILOR INSTRUCȚIE 
In diua de 13 Martie 1900, d. Ionescu, 

ministru de finance, a depus la Cameră 
un proiect de lege, prin care se res- 
toarnă aproape întreaga economie a legis- 
laţiei noastre şcolare. , 

Este adevărat că expunerea de motive 
este iscălită de d. dr. C. Istrati, ca mi- 
nistru al instrucţiunei publice. Rog însă 
pe stimatul mei amic şi coleg de la 
Academie şi de la Universitate, să-mi 
permită a atribui lucrarea patronată de 
d-sa d-lui Ionescu, şi să o discut ca 
atare. 

Sunt o mulţime de motive cari mă 
indreptăţesc la aceasta. | 

Deja din vara trecută, d. Ionescu a- 
nunța că are să r&stoarne tot ce se fă- 
cuse sub guvernul liberal, în sfera ins- 
irucţiei. De atunci, în fie-care lună 
diarele oficioase dai detalii, ce e drept. 
foarte contradictorii, asupra proectului 
d-sale.
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In lanuarie, d. Istrati însuşi a decla- 
rat, şi la gimnasiul Sincai, şi la Senat, 
că a găsit în minister un proect gala, 
r&mas de la d. Ionescu, şi că şi-l în- 
suşeşte. . 

Toate acestea ar fi deja de ajuns pen- 
tru a ne ar&ta, fără îndoială posibilă, 
cine este autorul proiectului depus alal- 
tăeri. Dar mai este unul, care, pentru 
mine, este mai puternic de cât toate 
cele-l'alte ; anume, că lucrarea ce am 
sub ochi este aşa de contrară ori-cărui 
spirit sciinţific, în cât este imposibil să 

fi eşit din pana unui om de sciinţă. În 
adevăr, nu un om de sciinţă sar risca 
să afirme lucruri neesacte, să-şi airi- 
bue merite străine, să-şi schimbe con- 
vingerile de două ori pe an, dacă nu şi 
mai des, să perturbeze mersul regulat 

al şcoalei pentru satisfacerea micei sale 
gloriole sai vrăjmăşiei sale contra unui 
partid advers. Dar toate acestea poate 
să le facă omul care nu se sfiesce ase 
servi de acte ca acel fabricat de Jancso 
Benedek, şi de aceea fără esitare ei 
voiă discuta proiectul ca aparţinând 
d-lui lonescu, şi nu altuia. 

Sciu -bine ce are să iasă pentru mine 
de aci, pentru că cunosc metoda de dis- 

cuţie a d-lui Ionescu, pe care a definit-o 
şi o pune în practică cu atât brio. 

Astă-toamnă, eu am discutat cu cu- 
viinţă şi în mod obiectiv călcările d-sale 
de legi şi măsurile sale de favoritism 
pentru unii şi de persecuție coiitra al- 
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tora ; d-sa mi-a răspuns prin injurii şi 
trivialităţi, sai prin plăsmuire de închi- 
puite vine ale mele. lar în sesiunea 
care încă durează, violențele de limba- 
giu nu ai egalat de cât absolutul să 
dispreţ pentru adevăr. | | 

Eu însă nu scrii, nică pentru d. Io- 
nescu, nici pentru Camerile sale. Imi 
este foarte indiferentă opinia ce va avea 
d-sa, de mine şi de părerile mele ; nu 
voii lua de loc în băgare de seamă nici 
injuriile sale, pe cari le prevăd şi le aş 
tept. Eu seriă pentru altă lume de cât 
d-sa şi cei ce-l înconjoară. Ei scriă pen- 
tru oamenii de şcoală, şi pentru aceia. 
cari cred că interesele ţărei sunt prea 
scumpe, prea mari, prea sacre, pentru. 
ca un fie-cine să-şi permită a face din- 
ir însele litieră pentru ambițiile saă in- 
teresele sale, ori ale coteriei sale. 

Imi reserv însă dreptul să relevez nee- 
sactităţile pe cari cu: siguranță le va, 
spune în discuţie, dacă vre-o discuţie 
va mai avea loc. Socotesc că aceasta este 
datoria mea de bun Român ; căci, dacă 
Sar lovi tot-de-una fără cruţare neade- 
verul, ori pe unde se arată, ar veni ne- 
greşit vremea ca oamenii să nu se mai 
poată ameţi numai prin îndrăsneală, şi 
nu sar mai compromite cu atâta Uuşu- 
rință interesele publice de către sofişti. 

De alt-fel, ar fi şi ilvsoriu să cred că 
o discuţie prin presă ar putea avea cea 
mai mică influenţă asupra soartei vii- 
loare a proectului d-lui Ionescu. Sis-
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tema d-sale constă întru a înăbuşi sau a 
escamota ori-ce discuţie. D-sa crede că 
demnitatea parlamentului conservator 
stă întru a. tăcea şi a vota, şi trebue să 
recunoaştem că există o perfectă armo- 

pie de vederi, în 'astă privinţă, între 
d-sa şi aleşii săi. Ce discuţie să aştepţi 
asupra legilor instrucției de la nisce 
Camere, în cari afacerea lIlallier, stor- 

narea celor 13 milioane, şi atâtea altele, 
aii trecut în câte un sfert de oră pe 

furiş ? ” 
De astă dată, măsurile cele mai straş- 

nice ai fost luate, pentru ca nimic să 
nu transpire din ceea ce se proiecia, 
pentru ca să se facă imposibilă ori-ce 
discuţie prealabilă. 

In 4898, proiectul liberal asupra invă- 
ţămintului secundar şi superior fusese 
publicat cu o lună înainte de deschide- 
rea Camerilor, şi supus celei mai largi 
discuţii în public, de care sa. profitat 

pentru îmbunătăţirea lui; iar în Ca- 
mere, el a fost desbătui timp de patru 
luni. In 1899, cu toată scurtimea timpu- 
lui, şi cu toate că unele împrejurări au 
împedecat publicarea mai din vreme a 

_proectului asupra înv&ţămintului prote- 

sional, sa căutat -totluşi a se provoca 

cea. mai întinsă discuţie asupra lui. 
D. Ionescu are altă sistemă. D-sa nu 

consultă nici chiar consiliul permanent 
saii consiliul general, şi se ascunde cu 
îngrijire de ochii indiscreți ai tuturor. 

- Proiectul. sâă abia a fost cunoscut de 
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câți-va inspectori şi şefi de servici, că-: 
rora însă li s'a recomandata nu divulga 
nimic dintr'insul. EL a fost depus la fi- 
nele sesiunei, cu intenţia hotărită de a-l 
face se treacă în don&-trei dile, de oare- 
ce se pare că proiectul de buget al mi- 
nisterului este deja alcătuit pe basa lui. 
Se mai spune cum că sar fi imprimat . 
întrun numer mic de exemplare, pen- 
tru a împedica cât mai mult divulga- 
rea lui. 

Aşa fiind, este sigur că aceste arti- 
cole nici nu vor fi terminate, când pro- 
iectul va fi deja trecut prin Camere. şi 
promulgat. 

Eu însă nu mă preocup de formali- 
tatea vană a. trecerei lui prin Camerele 
d lui Ionescu. Scopul mei este de a 
lumina pe cei cari se interesează de o 
chestie aşa de vitală. Articolele de faţă 
vor fi documente cari vor fi utile la vre- 
mea lor. 

* E 

Mai 'nainte 'de a intra în discuţia pro- 
iectului însuşi, se caut a pune în evi- 
denţă seriositatea ce pune d. lonescu, 
când se apucă a produce o perturbare aşa 
de colosală ca aceea a resturnărei unei 
întregi sisteme de legislaţie, aşa de de- 
dicată şi de complicată ca aceea a şco- 
iilor. 

In Noembre 189, luam parte în co- 
misia pe care o convocase d-sa la mi- 
nister, pentru a discuta proiectul sâu de 
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lege asupra învăţămîntului primar, pe 
care, fie dis în treacăt, a mărturisit a- 
tunci că fusese alcătuit de d. Virgiliu 
Arion. In ultima şedinţă a comisiei, d-sa 
ne-a anunțat că peste dou septlămâni ne 
va chema din noii, pentru a ne supune 
Şi proiectul asupra înv&ţămintului se- 
cundar şi superior, “pe care nică nu-l 
începuse încă ! D-sa îşi închipuia că un 
asemenea proiect se poate înjgheba. în 
două săptămâni, ca o broşură upgu- 
rească ! | 

l adevărat că, după ce s'a' pus la 
lucru, a vă&dut că nu merge aşa de 
lesne. De aceea, au trecut, nu dou& 
s&ptămâni, ci trei ani, până ce să vadă 
lumina faimosul săi proiect. Dar se 
vede că pentru dinsul nu a mai găsit 
un amic priceput şi modest, care -să 
consimtă a pune munca şi a-i lăsa d-sale 
cinstea, şi de aceea proiectul s&i din 4 
Octombre 1895 este aşa de plin de lacune, 
de obscurităţi, de contradiţii, de lucruri 
r6u studiate şi r&i exprimate. 

Cu proiectul de alaltă-eri, se pune şi 
mai bine în. evidenţă maniera conserva= - 
toare de a se confecţiona legile. Do- 
vedile sunt nenumărate, dar ei voii cita 
una singură. | 

An diarul oficios.La Roumanie, care a 
apărut în seara de Joi 9 Mariie, sa în- 
ceput publicarea expunerei de motive a. 
proiectului care ne ocupă. 

Mai întâi, s'ar cuveni să ne întrebăm 
până la ce punct este cuviinciosa se 
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da publicităţei un asemenea document, 
înainte de a se fi semnat decretul regal 
care-i dă valoare. Dar să trecem. 

In,expunerea de motive dată de Rou- 
manie se qice textual : 

«Legea din 1899 asupra învățămîntului pro- 
fesional,.... trebue să fie desfiintată. Odată ce 
legea din 1899 se desfiinţa, trebuia fără în- 
doială să se pună din noi în vigoare legea, 
asupra învăţămîntului profesional care exista, 
înaintea celei din 1899. Prin urmare, şco- 
lile de agricultură, de comerciiu şi de arte şi 
meserii vor trece la ministerul de agricul- 
tură, comerciă şi induștrie, unde se află la 
locul lor; ele vor trece cu organisavea pe 
cave 0 aveai, înainte de a fi alăturate la 
ministerul de instrucţiune publică : este însă 
bine înţeles că ministrul le va aduce imbu- 
nătăţiri, dacă va crede necesar». 

Aşa dar, Joi seara la 9 Martie, proiec- 
tul d-lui Ionescu cuprindea desfiinţarea 
pură şi simplă a întregei legi din 1899, 
şi întoarcerea la legea d-lui Carp din 
893. Lucrul acesta este dis şi repetat 

de mai multe ori, cu insistență şi cu a- 
mănunte, ba încă cu lămurirea că im- 
bunătăţirile ce ar fi de adus şcolilor 
profesionale, le va aduce ministerul do- 
meniilor, dacă va crede necesar. | 

Mai clar de cât aşa se. poate? Şi nu 
m'am mirat de loc când am citit acestea 
în expunerea d-lui Ionescu. Mi-am adus 
aminte de rodomontadele d-sale de anul 
trecut, când declara în Cameră că par- 

  

 



34 

tidul conservator va desființa pur şi 
simplu legea din 1899. 

Ce se întâmplă însă ? Luni, la 13 Martie, 
adică ta patru dile după publicarea fă- 
cută în La Roumanie, se distribue la 
Cameră proiectul, în a cărui expunere 
de motive citesc”: - 

«Legea învăţămintului profesional din 1899,.. 
trebue modificată. Vom trece la ministerul a- 
griculturei, comerţului şi industriei, unde se 
găsesc la locul lor, şeoalele de agricultură 
şi şcoalele de meserii, cu organisația pe care 
le-o dăm “prin acest proiect de lege, rămâind, 
bine îrițeles, ca ministerul respectiv să le 
îmbunătăţească dacă va crede necesar». 

Aşa dar, în patru dile, gândurile le- 
gislatorului. conservator se schimbaseră 
cu desăvirşire, şi împreună cu ele şi 
întreaga lege. De unde Joi legea din 
1899, nu merita de cât gheena focului, 
Luni îi este de ajuns o modificare. Joi, 
şcolile de comerciii treceau la domenii, 
impreună cu cele de meserii şi de a-. 
gricultură ; Luni, ele remân la instruc- 
ție. Dar ce e mai mult: Joi şcolile de 
agricultură şi de meserii treceau la do- 
menii eu organisarea lor din 1893: iar 
după schimbarea gândurilor, se renunţă 
la această organisare, şi li se alcătuesce 
alta nouă, numai în patru zile. 

Dacă o lege concepută şi alcătuită în 
asemenea condiţii este alt-ceva de cât o 
glumă fără rost, trebue să ne facem -o 
ciudată idee de chipul cum înţelege par- 
tidul conservator seriositatea în con- 
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fecţionarea legilor. A veni cine-va să 
răstoarne o situaţie de fapt, care, de 
bine, de r&ă, era fructul unei munci în- 
delungate şi conştiincioase, pentru a-i 
substitui o pretinsă lege, ticluită în patru 
dile, fără nici un studiu, fără nici un 
Şir în idei, cu articole de umplutură 
făcute în pripă pentru a umplea goluri, 
este o faptă de care, dacă ar fi o drep- 
iate pentru cei mari, aii trebuit să 
poarte grea respundere cel care se face 
vinovat de dânsa. - 

In asemenea condiţii, să nu se mire 
nimeni de enormităţile ce vom desco- 
peri în proiect, nici de neglijențele de 
redacţie care se găsesc cu grămada. Ci- 
tez, la intâmplare art. 18 din legea orga- 
nisărei ministerului, care, aşa cum este 
redigiat, nu are absolut nici un sens. 

*» 

* + 

Ewpunerea de molive voeşte să justi- 
fice stofnarea întregei legislații şcolare, 
prin trebuinţa ce ar fi de a se stabili 
întrinsa o unitate de concepţie. «Guver= 
nul de la 18%, dice ea, a fost nevoit să 
împartă reforma în mai multe legi, în 
loc de'a presinta una sigură de o dată, 
ceea-ce nu a fost bine, din punctul de 
vedere al unităţei de concepţie ; ceea-ce 
na putut face la început, este bine să 
facă astă-di». 

Pentru a se raţiona ast-fel, ar fi tre- 
buit să se demonstreze mai întâi că 
legislaţia actuală este lipsită de unitate; 
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cu alte cuvinte, că este încompatibilitate 

între organisările date diverselor ei părți. 

Această demonstraţie nu sa făcut, şi 
nici nu se poate face. . 

Părţile principale ale edificiului con- 

stai din legea învățămîntului primar şi 
normal-primar, din 1896, din legea în- 

v&ţămintului secundar din 189%, şi din 
legea înveţămintului profesional 1899. 

Legea organisărei ministerului din 1892 
priveşte un organism care este exterior 

şcoalei ; şi dacă ar fi o nepotrivire între 

ea şi partea principală a legislaţiei, 
s'ar înţelege a se modifica partea acce- 
sorie, pentru a se pune de acord cu cea 

principală, iar nu aceasta din urmă. Dar 

această. nepotrivire nici nu există, de 

vreme ce nu are nimic a face organisa- 

rea generală a învăţămintului cu legea 

de pretinsă organisare a ministerului 
din 189%, care nu este în fond de cât 

o înşirare de numiri de biurouri şi de 

condiţii pentru numirea în funcţiile ad- 
ministraţiei centrale. 
Cum că nu acia fost nevoia dea se 

produce perturbaţia ce se pregăteşte, 
dovada este că modificările ce se -pro- 
pun în legea. din 1892, după chiar măr- 

turisirea expunerei de molive, sunt de 
ordine cu totul secundară. 

Să fi fost dar legea din 1893, asupra se- 
minarelor care să nu fi intrat în unita- 
tea de concepţie dorită de d. lonescu ? 
Dar această lege nu are de cât 9 arti- 
cole şi priveşte numai pe 4 şcoli, şi 
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nelipsita ei enumerare între legile con- 
servatoare asupra instrucției nu are alt 
scop de cât de a lungi lista. 

Să se fi modificat aceste 9 articole, 
dacă era trebuinţă ; dar nu pentru ele 
să se desființeze cele trei legi principale, 
cari nu se pot preface în patru dile de 
cât numai de oameni cari nici nu-şi dai 
seamă de însemnătatea lucrurilor cu 
cari se joacă. 
R&mâne dar vorba numai despre cele 

trei legi principale. Dar acestea sunt is- 
vorite câte trele din o aceiaşi ordine de 
idei, şi desfid pe d. lonescu să găsească 
cea mai mică greutate în funcţionarea 
lor simultaneă. Tocmai din contra, d-lui 
este acela care s'a ridicat contra trecerii 
şcolilor de la ministerul de domenii la 
cel de instrucţie, pentru că unitatea de 
concepție o găsea că merge prea de- 
parte. 

Partidul liberal, când a pus la 1886 
basele reformei invăţămintului, a avut 
un plan bine hotărit, de o perfectă u- 

„nitate, rațional, potrivit trebuinţelor ţă- 
rii şi studiat până în detaliile sale. A- 
ceasla este aşa de adevărat, în cât de 
atunci chiar adversarii lui, şi în prima 
linie d. Ionescu însuşi, nu ai putut 
nimic întreprinde în această direcţie, 
fără a se inspira de la dinsul, şi fără a 
face de la el mari şi numeroase im- 
prumuturi. 

Revenind la putere în 189, prima 
grijă a partidului liberal a fost să reia 
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opera întreruptă la 1888, şi să o conti- 
nue cu nestrămutată stăruință până la 
deplina ei desă&verşire. Opera sa legisla- 
tivă din 1896, 1898 şi 1899 nu este de 
cât realisarea planului tras în 1886, cu. 
singurele modificări indicate de schimbă- 
rile în nevoile țărei în acei 10 ani tre- 
cuţi după 1888, sau de o studiare mai 
amănunţită a lucrurilor. 

Opera, liberală nu este dar o lucrare 
de inspiraţie moment:nă, nici o ticluire 
grăbită făcută în două septămâni sau în 
patru dile, cu scopul unic de a-şi atri- 
bui meritul sec de a se numi reforma- 
torul înveţămintului naţional. Ea este 
fructul unei munci îndelungate, care nu 
s'a ferit a utilisa toate elementele ce-i 
puteai servi pentru a ajunge la o soluţie 
bună, chiar când ele veniai de la ad- 
versari. | 

De aceea unitatea de concepţie nu lip- 
sesce din opera şcolară a partidului 
liberal. Va putea d. Ionescu să caute 
multă vreme să dovedească contrarul ; 
va putea la nevoe să-şi inventeze dove- 
dile, cu cunoscuta sa măestrie. Silinţele 
sale vor putea face efect într'o oare-care 
sferă, dar nu vor avea nici o valoare în 
ochii oamenilor serioşi şi cunoscători în 
materie. | 

Ceea ce caută însă d. Ionescu, nu este 
de a stabili unitatea de concepţie, ci uni- 
talea de concepție conservatoare. Expu- 
nerea sa de motive este destul de clară. 
Ea vorbesce despre legislatorul de la 
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1892 şi despre concepţia lui, iar nu de 
o unitate de concepție nepersonală. Ea 
nici nu pomenesce despre legile din 
1896, 1898 şi 1899, ca trebuind să comp- 
teze drept ceva ca expresie a unor tre- 
buinţe reale şi a voinţei ţării exprimată 
în mod conscient. Ea voesce a face o. 
legislaţie şcolară care să poarte eticheta 
conservatoare, şi nimic alt-ceva. 

De alt-fel, cu ce curagiii poate vorbi 
de, unitate de concepţie un om care 
chiar prin proiectul ce presintă acum, dă 
cea mai evidentă dovadă de o complectă 
incoherenţă în această chestie ? 

kapunerea de motive spune că dacă 
unitatea de concepţie ce doreşte nu s'a 
realisat la 1892, causa este că guvernul 
conservator nu a presintat atunci un 
singur proiect de lege pentru întreaga 
reformă, ci mai multe. 

Sar înţelege un asemenea argument, 
dacă diversele legi şi proiecte făcute de 
dinsul ar fi fost opera mai multor per- 
soane deosebite, între cari nu ar îi fost 
o perfectă unitate de vederi. 

Dar când toate acelea ai fost făcute 
de unul şi acelaşi om, de d. lonescu,- 
ce ideie trebue să ne facem despre con- 
sistența convingerilor sale, despre şirul 
seu în idei, despre seriositatea spiritu- 
lui său, dacă legea sa din 1893 nu se 
potrivesce în idei cu cea din 189%, iar 
proiectul din 1895 cu nimic din ce fă- 
cuse d-sa mai nainte ? 

Când cine-va întreprinde o reformă 
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trebue să scie ce vrea. In 18%, când 
a presintat prima sa lege. d. Ionescu tre- 
buia să scie clar unde vrea să ajungă, 
şi să tindă acolo, şi numai acolo, în 
toate lucrările sale ulterioare. 
Expunerea de motive ne spune că nu 

a făcut aşa ; atât mai r&ă pentru d-sa. 
Asta dovedeşte că nu a avut o concep- 
ție unitară a retormei, ci a lucrat în fie- 

fără nici un plan. 
Dar aceasta se dovedesce în modul 

cel mai complect, chiar în afară de £x- 
punerea de motive, prin însuşi proiectul 
depus la 13 Martie. Să se compare acest 
proiect cu ideile realisate, saă numai 
exprimate de d. lonescu până la 1895, 
şi să-şi facă idee fie-care despre ce mi- 
nunat lucru este unitatea de concepţie, 
aşa cum o înţelege d-sa. 

Ca să nu citez de cât câte-va exemple, 
la 1895 d-sa organisează gimnasiile ; la 
1900 le suprimă de tot. La 189, dă li- 
ceelor 8 clase; la 1900, le reduce la 7 
La 1895 adoptă plata profesorilor secun- 
dari pe unităţi de 4 ore, acum voeşte 
a-i plăti în mod uniform: La 1893 orga- 
nisează seminariile inferioare, acum le 
desfiinţează. La 1893 organisează şcoalele 
normale de institutori, acum le desfiin- 
țează. La 1895 propune înfiinţarea docen- 
ților ; acum îi desființează. Cât pentru 
înveţămintul profesional, la 1895 d-sa 
nici nu are cunoştinţă de dinsul, iar 

„acum se ocupă a-l desorganisa. 

care di după inspiraţia momentului, şi. 
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Dacă aceasta înţeleg conservatorii prin 

cuvintele unitate de concepție, recunosc 
că ea lipseşte cu totul din legislaţia şco- 

lară a liberalilor. În aceasta, ca şi în 

multe altele, nici o comparație nu se 

poate stabili între cele dou€ partide. 

Din norocire pentru noi, toată lumea 

dă cuvintelor sensul pe care li-l dăm 

no) ; iar ceea-ce ne presintă adi d. lo- 

nescu, toată lumea o va considera ca o 

dovadă pipăită de o incoherenţă, de o 

desordine intelectuală, cum rare ori sa 
v&dut. 

* 
* + 

O lege alcătuită în patru dile, cu o ne- 
glijenţă şi cu o lipsă de cugetare ca aceea 
care sa pus la confecţionarea proiectu- 

lui d-lui D. G. lonescu, nici nuar merita 

să fie discutată. Ea ar fi o dovadă mai 

mult de seriositatea oamenilor cari ilus- 
trează partidul conservator, şi atâta tot. 

Din nenorocire, această lege este des- 
tinată să agraveze încă şi mai mult chaosul 
produs în învățămînt, în urma scenelor 

din strada Enei. Pe lângă aceasta, ches- 
tiile şcolare au păcatul de a fi destul de 
«complexe, şi în genere puţin cunoscute. 

Aşa fiind, este trebuinţă ca cine-va să 
lucreze continuă pentru a lumina opinia 

publică ; pe de o parte, pentru motivul 

de ordine curat morală, ca să fie bine 
stabilite responsabilităţile pentru desor- 
dinele ce vor urma; iar pe de alta, 

pentru a facilita repararea răului, atunci 
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când vor fi în sfirşit ispăşite păcatele pe 
cari le plătim de un an încoace. 

Schimbarea legii de organisare a Mi-. 
nisterului. 

Coasa d-lui Ionescu cade mai întâi 
asupra legei, făcută chiar de d-sa, a or- 
ganisăre ministerului. Sunt opl ani de 
când a făcut-o, şi convingerile d-lui 1o- 
nescu nu ai durată aşa de lungă. Nu 
me€ mir dar că-şi exercită acum facultă- 
țile sale destruetive asupra! propriei sale. 
opere, fie măcar prin mutarea câtor-va. 
funcţionari inferiori dintro cameră în 
alta, după cum face. 

Cu toate acestea, era aci de făcut ceva, 
un lucru pe care d. Ionescu nu la în- 
teles la 189%, şi văd că nu la înțeles. 
nici acum, după cina ani de experiență. 
ministerială. i 

Defectul capital al organisaţiei mini-. 
sterulu: de instrucţie este că într'insul 
nimic nu se poate face fără amestecul 
ministrului, saă cel puţin al secretaru- 
lui general. 
„_.Defectul aceasta putea să nu fie prea: 
simţit în alte vremi, când toate afacerile. 
ministerului se puţeati coprinde în două- 
trei dosare. Dar adi, el constitue una. 
din cele mai vaste şi mai complicate 
din administraţiile noastre. 

Pe lângă acestea, atât ministrul cât şi 
secretarul general, sunt oameni politici, 
de multe ori străini de chestiile şcolare, 
în ori-ce cas nestabili.
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Resultă de aci, pe de'o parte, ca ata- 
cerile şcolare sunt la discreţia a doi oa- 
meni cari, din necompetență, pot lua 
măsurile cele mai nechibzuite ; iar pe 
de alta, că nu este un şir, un spirit de 
continuitate în ceea ce se lucrează. 

Afară de acestea, şcoala sufere, pen- 
tru că nu se poate da toată îngrijirea 
cuvenită detalilor cari, mai mult de cât 
în alte administrăţii, sunt de o impor- 
tanţă capitală în administraţia şcolară, 
care se ramifică până la infinit. 

Pentru aceste motive. proiectul d-lui 
Sturdza din 1886 prevedea, ca organe 
principale ale administraţiei şcolare, pa- 
tru directori ai învăţămîntului, cari făceau 
parte de drept din consiliul de instruc- 
ție ; iar acest consilii trebuia să-şi dea 
avisul asupra proiectelor de legi şi de 
regulamente, asupra programelor şi căr- 
ților didactice, asupra tuturor mâ&surilor 
generale privitoare la instrucţie, şi în: 
genere ori de câte ori ministrul ar fi 
credut de cuviinţă. 

Ia intenţia autorului proiectului, direc- 
torii trebuia să aibă în mână adminis- 
traţia şcolară, în limitele legilor şi re- 
gulamentelor ; să ia ei de la sine toate: 
mâsurile necesare pentru esacta aplicare 
a lor ; să observe resultatele, să caute 
mijloacele de îndreptare, şi să facă pro- 

Sag a 
punerile de îmbunătăţiri în legislaţie şi 
în regulamentare, pe cari experiența lor 
continuă li le-ar fi arătat ca necesare. Ei 
trebuia să menţină neîntrerupt contac-  
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tul de aproape între administraţia cen- trală. şi diversele şcoli, să stabilească şi să întreţină între dinsele un continui schimb de vederi, să provoace să in- curagieze şi să utilizeze iniţiativa indi- viduală, 
Consiliul de instrucţie era organul destinat a asigura unitatea de vederi între diversele direcţii, a armonisa _si- linţele tuturor, a menţine continuitatea anei tradiţii şi perfecţionarea ei cu timpul. 
Cât pentru ministru, rolul lui era de a reuni în mâinile sale vastul sistem de mijloace de acţiune cari i se asigurau ast-fel, de a face dintr'insele un totor- ganic, şi, mai presus de toate, de a usa de dreptul săi de inițiativă, susţinută şi luminată prin concursul unor 'oameni îmbătrâniţi în serviciul Şcoalei. El avea să dea direcţia generală, să fie purtăto- tul cuvintului în numele Şcoalei, apără- torul ei în sfaturile țării. 
Aceasta, era concepţia proiectului din 1886: concepţie raţională, pentru că u- tilisa munca iuturor în modul cel mai producător ; concepţie democratică, pen- tru că întrinsa cel mai modest membru al corpului didactie pulea să aibă păr- ticica sa de acţiune în mersul întregu- lui organism. 
D. lonescu concepe în alt mod lueru- rile D-sa nu crede că ministerul trebue să fie un mănunchiă bine armonisat de inteligenţe şi de voințe. Pentru d-sa, el 
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trebue să fie o maşină, compusă din 

roate şi rotiţe, imbucate unele într'altele, 

hodorogind sub impulsia mai mult sai 

mai puţin energică şi clar vedetoare a 

unui maşinist de ocasie, şi strivind sub 

dinţii lor orl-ce iniţiativă individuală, 

ori-ce incercare de a eşi din făgașele 

bătute. Pentru d-sa, a administra în- 

semnează a da porunci, cari să se sire- 

coare şi să se risipească din direcţie în 

direcţie, din birou în birou, până la 

complectă. dispariţie, ca apa caseadelor 

ce cad prea de sus, şi din care nimic 

nu se mai regăsesce la piciorul mun- 

telui. 
Jată pentru ce ceea-ce d. lonescu nu- 

mesce legea sa de organisare, nua fost 

de cât un lung catalog de numiri de 

birouri, etichetate şi numeroiate, ca nisce 

păssri împăiate, tot aşa de lipsite de vi- 

talitate şi de voinţă inteligentă şi activă. 

ca şi dinsele: | 
D-sa a găsit proiectul din 1880; a 

vădut în el că se vorbesce de directori 

şi de consilii de instrucţie; şi precum 

a luat dintrinsul şi alte lucruri ce i-ai 

convenit, a luat şi pe acestea, şi le-a 

trecut în legea sa. D-sa însă nu a avul 

puterea lui Pygmalion, de a însufleţi 

făptura sa, pentru că şi aci, ca şi în 

altele, d-sa a v&dut cuvintele, dar nu a. 

înțeles cugetul care le da viaţă şi pu- 

tere. a 

Pentru d-sa, directorii nu sunt alt- 

ceva de cât foştii şefi de secţie, ornaţi



46 

cu un nume mai frumos, pretest pen- 
tru a fi plătiţi mai scump şi pentru. a 
avea şi câte un sub-director ; însă ac- 
țiunea lor, iniţiativa lor, nu ai mai 
mult loc în legea din 1892 de cât aceea 
a şefilor de secţie de acum 30 de ani. 

Cât pentru consiliul de instrucţie din 
proiectul de la 1886, el a fost înlocuit 
cu consiliul permanent, care este redus. 
la rolul de simplă iustanţă judecătoz 
rească, fără cea mai mică influenţă asupra 
mersului şcoalelor. M& şi mir ce justi- 
fică numirea lui de Consilii, de vreme 
ce ministru nu este obligat a-l consultă” 
în nimic serios. Insuşi proiectul de lege 
de care mă ocup aci este, poate, necunos; - 
cut şi până adi consiliului permanent. 

Legea asupra :seminariilor. 

Nu mă voii ocupa de cele trei arti- 
cole din proiect cari se ocupă de semi- 
marii, de cât pentru a râleva una din 
nenurmeratele probe de neconsecință de 
cari este el plin. 

Nu sunt încă 7 ani împliniţi de când 
sa promulgat legea prin care d. lonescu 
organisa învățămîntul seminarial. Atunci 
d-sa prevedea esistenţa de o cam dată 
a două seminarii de curs inferior: unul 
la Roman şi altul la Curtea-de-Argeş. 
Pentru mai târgiii, d-sa compta dar ca 
acest numer să crească, după cum în- 
dată a şi fost, căci seminariul din Râm= 
nicul-Vâlcei nici odată nu a incetat de 
a exista.  
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Cu toate acestea, în aceiaşi lege din 
1893, d. Ionescu spunea că, pentru a fi 
admis în seminarul superior, nu era in- 
dispensabil să fi absolvit cine-va pe cel 
inferior, de vreme ce se prevedea că se 
pot admite acolo, şi absolvenţii unui curs 
secundar oare-care. 

Dacă era aşa, care mai era utilitatea 
seminarelor inferioare, când ţara era 
plină de gimnasii şi licee, pe care însuşi 
d. Ionescu le inmulţea necontenit ? 

In proiectul de acum, d. lonescu se 
“pare că sa convins că seminarele inte- 
_rioare se pot suprima ; dar lucru bizar ! 

nu le desființează de cât atunci când se 
vor fi înființat şcoalele primare superi- 
oare, cari şi ele vor veni incet-incet să 
înlocuiască actualele gimnasii. 

Insă, gimnasii şi licee sunt adi destule, 
şi gimnasiile nu vor putea dispare de 
cât în 1904. Atunci dar pentru cesă nu 
să suprime chiar de acum seminarele 
inferioare? Recrutarea efectivului se- 
minarelor superioare este asigurată chiar 
de acum, din liceele şi gimnasiile esis- 
tente Pentru ce să se aştepte înfiinţa- 
rea şcolilor primare superioare ? Să fie 
că d. Ionescu crede că viitorii absolvenţi. 
ai acestor şcoli vor fi mai in măsură de 
a urma seminarul superior de cât. ab- 
solvenţii cursului secundar inferior ? 

Ori-cum s'ar respunde la aceste între- 
bări, şi independent de chestia dacă 
organisarea actuală a seminarului supe- 
rior mai poate rămânea aceiaşi, cu noul
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mod de recrutare ce i se impune acum, 
inscriem şi această dovadă de unitatea. 
de concepție, a d-lui Ionescu, în una şi 
aceiaşi materie, la 1893 şi 1900. 

Desiiinţarea treptată a învăţătorilor: 
şi institutorilor bărbaţi. 

Din legea învă&ţămintului primar, 30 | articole sunt schimbate sai desființate. 
Una din principalele modificări ce se 

fac, este aceeaa înlocuirei unei mari părți 
din învăţători şi institutori prin învăţă- 
ioare şi institutoare, chiar în şcoalele 
de băeţi. | 

Aşa, în art. 26 se prevede că peniru 
locurile al doilea, al treilea şi al patru- 
lea de învăţători se vor preferi femeile, 
Şi se suprimă disposiţia care dicea că 
în şcoalele mixte cu un singur învăţător, 
acesta va trebui să fie bărbat. Prin art. 
31, se prescrie că pentru clasele | şi LI 
urbane de băeţi se vor preferi institu- 
toarele, şi numai în cas de lipsă se vor 
lua, institutori. Se suprimă restricţia că 
şcoa ele mixte vor avea numai primele 
două clase ; şi cum articolul, aşa cum 
se modifică, nu spune nimic în privinţa 
sexului institutorilor acestor şcoli, ur- 
mează că se vor putea numi în ele tot 
femei, chiar la clasele [II şi IV. Se su- 
primă şi disposiţia că în Şcoalele de 
băeţi şi în cele mixte direcţia şcoalei. o 
va avea un institutor, aşa că ea se va 
putea da şi unei institutoare. 

Expunerea de motive accentuează toate 

ji 
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aceste modificări, şi se felicită de ele ca 
de un progres, pe când legiuitorul din 
1895, care fusese om practic, car6 ştia 
cum merg lucrurile în realitatea lor şi 
care se ferise de a face ideologie pe so- 
coteala ţării, este tratat de retrograd, 
pentru că hotărise ca în şcolile rurale 
cu un singur institutor, acesta să fie 
bărbat. 

Oamenii serioşi, cari cunosc împreju- 
rările proprii ţării noastre, precum şi 
resultatul experienţei de la 1893, vor lăsa 

„pe d. Ionescu să se complacă în adora- 
ţia sa de sineşi, dar vor relega în do- 
meniul fantasiei concepţiile d-sale. 

ste uşor să dici că femeile sunt mai 
bune educătoare de cât bărbaţii ; dar un - 
legiuitor serios trebue să se mai preo- 
cupe și de chestia dacă, la noi în ţară, 
cu obiceiurile noastre, cu împrejurările 
noastre, atâta ajunge pentru a se pune 
soarta întregului înv&țămint, a cărui basă 
este cel primar, în mâna unor fete ti- 
nere, cari nu vor fi în stare a face faţă 
greutăților ce vor întîmpina în cale. 

D-lui Ionescu îi scapă din vedere o 
observaţie, care are însemnătatea ei; a- 
nume, că inv&țămintul primar al băeţi- 
lor nu este încredinţat femeilor de cât 
in America şi în Anglia. In: Germania, 
ele formează excepţia, şi merită atenţiune 
împrejurarea că o institutoare nu este 
menţinută în învăţămînt de cât până ia 
căsătorie ; odată căsătorită, ea trebue să 
iasă din corpul didactic. In cele-alte ţări 
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europene, şi in special în acele cari se 
apropie mai mult de a- noastră prin tem- 
peramentul populaţiei şi prin deprin- 
deri, nicăeri nu se urmează sistemul ce 
d. Ionescu voeşte să ne impună. 

Esplicaţia ne-o dă propria noastră ex- 
perienţă. 

D. Ionescu întrodusese, la 1893, pe fe- 
mei ca institutoare în primele două clase 
de băeţi, şi această disposiţie a fost men- 
ținută de d. Poni. Inspectorii şi reviso- 
rii, precum şi toți cei cari urmăresc de 
aproape afacerile şcolare, vor putea 
spune d-lui Ionescu cu cât clasele de 
băeţă ţinute de institutoare sunt inferi- 
oare celor ţinute de institutori. Acesta 

“este un fapt cert, a cărui explicaţie stă 
în mare parte in aceea că institutoarele 
nu ai energia necesară pentru a domina 
temperamentul turbulent al băeţilor no- 
ştri, chiar până Ja virsta de 9 ani, pe 
lângă alte cause, pe cari ar fi prea lung 
a le expune.aci. 

Acesta este faptul brutal, înaintea că- 
ruia nu are nici un preţ afirmarea d-lui 
Ionescu că femeile sunt mai bune edu- 
„Catoare de cât bărbaţii. Chiar dacă aşa 
este, această superioritate a femeilor este 
cu prisos compensată prin aceea că la 
noi femeia are să lupte cu greutăţi ne- 
comparabil mai mari de cât în Anglia 
şi în America | 

Acolo lumea toată este: deprinsă a re- 
cunoaşte autoritatea femeei în împreju- 
rări în cari la noi ea întimpină galante- 
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rie, dar nu ascultare. Pe lângă acestea, 
pe terenul şcolar, în Anglia şi în Ame- 
rica, învățătorul, fie bărbat, fie femee, 
este asigurat de concursul grăbit şi bine- 
voitor al tuturor, particulari şi autorităţi. 
Tot aşa este la noi? | 

Am dis, şi repet, fâră teamă de a mi 
se putea- dovedi contrariul, că în şcolile 
urbane de băeţi, clasele ţinute de femei 
nu sunt superioare celor ţinute de băr- 
baţi, ei din contră. Las să se judece ce 
va fi, când tot nisce tinere de 18 până 
ia 20 de ani vor fi însărcinate şi cu cla- 
sele III şi IV, unde vor avea şcolari 
până la 14 ani, şi care va fi autoritatea lor. 

In şcolile. rurale însă, substituirea a- 
proape pe toată linia a învăţătoarelor în 
jocul învăţătorilor va fi un adevărat de- 
sastru. Când se sciu condiţiile în care 
este pus învățătorul sătesc ; când se scie 
că el area lupta contra lumii întregi care-l 
încongiură : primar, notar, săteni, câr-. 
ciumar, de multe ori preotul şi proprie- 
tarul ; când se sciu condiţiile grele de 
viaţă, isolarea, lipsa de sprijin în care 
se află el, este o aberaţie tără seamăn a 

- pretinde ca o biată fată, născută şi cres- 
cută la oraş, nedeprinsă cu traiul de.la 
ţară, aruncată într'un sat depărtat, la 
discreţia unor necunoscuţi, în cea mai 
mare parte adversari din instinct ai şcolii, 
mai tot-d'a-una.:oameni de o cultură ru- 
dimentară, învăţaţi a nu respecta de cât 
forța ; este o aberaţie, dic, a pretinde 
că va putea ea să lupte singură, pentru  



a face să se respecte obligativitatea invă- 
țămintului, să facă să se aplice amendile 
şcolare, să oblige pe primar a procura 
şcolii cele necesare, să facă recensămintul 
copiilor în virstă de şcoală, şi să îm- 
plinească toate cele-Valte îndatoriri ale 
unui învățător. Nu însist şi asupra altor 
consideraţii, de natură foarte gravă, mai 
ales când este vorba de. şcoală. 

In asemeni împrejurări, chiar femeia 
anglo-saxonă, cu toată energia ei naturală, 
desvoltată încă prin educaţia proprie na- 
tiunei ei, ar fi pusă în imposibilitate 
de a răspunde chemărei ef, şi sunt sigur 
că Englezii şi Americanii, oameni cari 
nu se iai după vorbe goale, sar grăbi 
să adopte tot sistemul, urmat de când 
lumea la noi, al învăţătorilor bărbaţi. 

„__ Toate acestea nu sunt vorbe în vint, 
„aforisme luate de prin cărţi, ca fasa din 
Expunerea de motive ; subit lucruri cu- 
noscute de toată lumea, vădute şi su- 
ferite de noi de.aîi întregi. Căci înv&- 
țătoare sătesci avem şi adi, Şi toată lu- 
mea, afară de d. Ionescu, scie ce sunt 
şcolile cari sunt pe mâna lor. - 

Sper şi cred că nu va fi tot-d'a-una 
aşa, şi că va veni şi la noi vremea când 
femeile să poată utilisa cu uşurinţă în 
folosul. şcolii aptitudinile lor naturale. 
Dar adi, când postul de înveţător este 
un post de luptător înainte de a fi un 
post de educator, este a ne imbăta cu 
vorbe, când se pretinde a se impune 
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unor femei o sarcină pe care mulți băr- 
baţi nu o pot duce. 

Locul şi timpul de care dispun n nu-mi 
permit să cercetez chestia pe toate iețele 
ei, să insist asupra imposibililăţei ma- 
teriale în care este femeia de a mai r&s- 
punde de bunul mers al unei şcoale pusă 
sub conducerea ei, atunci când sarcinele 
căsătoriei și ale maternitălei vin să se 
mai adaoge peste acele de învăţătoare. 
Însă pentru cei cari sunt familiarisaţi cu 
-dinsa, chestia este deja clarificată, chiar 
fără explicaţiile mele. 
Cum se face dar că singur d. lonescu 

nu 0 cunoaşte, de şi a fost cinci ani ini- 
nistru de instrucţie, şi de şi are pretenţia 
de a legifera singur asupra ei ? 

Ei cred însă câ ignoranţa d-lui Ionescu 
este mai mult aparentă. Când voit face 
apropriere mai jos între mâ&sura ce 
discut, acum şi alte măsuri ce propune 

“d-sa, vom vedea că adevăratul gând al 
d-lui Jonescu este cu totul altul de cât 
de a tace, faţă de femei, «un act de drep- 
tate socială». 

Pentru acum, pot să afirm că unul 
din principalele motive nemărturisite ale 
înlocuirei învăţătorilor prin învăţătoare, 
este că d. lonescu consideră pe. cei 
d'intâiu ca periculoşi pentru societate, 
ca unii ce ar fi câştigaţi în mare parte 
doctrinelor socialiste; d-sa pune foc morii, 
ca să ardă şoarieii. 

Acest mod expeditiv de a resolva o 
dificultate nu este de loc in desacord cu
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superticialitatea d-lui Ionescu ' în toate chestile serioase. Nici o dată nu am vEdut eşind din mâna d-sale o lucrare bine şi adâne Cugetată, care să îmbră- țişeze toate datele problemei, să-i caute causele depărtate şi remediile radicale. Medicul înţelept şi consciincios nu se mulţumesce cu cercetarea manifestaţiilor exterioare ale boalei-; el caută causa ej intimă ; pe aceea cearcă să o facă să dispară, pentru ca boala apoi să dispară de sine. Î). Ionescu preferă să se uite numai la suprafaţă, şi să dea soluţii grăbite şi nechibzuite, cari lovesc aiurea de cât unde vrea d-sa. | Mai întâiii, un om serios ar fi căutat să se convingă dacă acusarea de socia- lism, aruncată intregului corp învățăto- resc, este meritată ori nu. De făcea așa, ar fi vădut căeste aci mai multă sperie- tură de cât realitate. 
kă nu qic că printre învăţători nu ar fi unii pe cari să-i fi tentat nisce teorii utopiste şi în mare parte neințelese de „dinşii. Dar să nu uităm că corpul înv&- țătorilor numără peste 4500 membri. Ce ar fi de mirare dacă intre atâția s'ar găsi câți-va cari să cugete ast-fel de cât marea majoritate ? 
Dar dacă printre învăţători 'se găsesc socialişti, care este corpul, chiar mai pu- țin numeros şi mai instruit, de alte spe- cialități, în care să nu se constate exis- tența acestei anomalii? Sunt socialişti printre medici, ingineri, profesori se- 
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cundari şi superiori, magistrați, funcţio- 
nari de tot felul, proprieţari. Este acesta 
un motiv pentru a se dice că întregul 
corp al medicilor, inginerilor, etc., este 
infeudat ideilor socialiste? Se cuvine 
ca pentru acest motiv să se caute a 
se distruge întreaga corporație a funcțio-. 
narilor, a proprietarilor? 

Convingerea mea este că corpul înv&- 
țătorilor, în proporţie cu numărul lui, 
este relativ mai puţin atins de ideile sub- 
versive de cât alte corpuri, cari cu toate 
acestea nu deşteaptă temerile nimenui. 
Sciii că acum doui ani, când cu turbu- 
rările agrarii, cercetările cele mai severe 
nu au putut dovedi conivenţa de cât a 
vre-o patru învăţători în patr u judeţe. 
Mai mulţi alţii cari fușeseră acusaţi, unii 
chiar arestaţi, sa dovedit că nu erau de 
cât victima vrăjmăşiilor locale, cari sciă 
că aii un mijloc comod dea se exercita, 
prin acusaţii ce găsesc prea adese-ori cre- 
dă&mint. Imi mai aduc aminte de protestă- 
rile indignate a o mulţime de învăţători, 
de prin toate părţile țărei, cari se apărau 
cu vehemenţă de invinovăţirea de so- 
cialism ce se aducea corpului lor. Se scie 
că socialistul se consideră ca un apos- 
tol, şi ca atare el nu se leapădă în faţa 
nimenui de credinţele sale. Inv&ţătorii 
cari se apărau dea fi socialişti, ori vor- 
biau adevărul, ori, în cas contrar, nu 
erau periculoși, pentru că nu erai so- 
cialişti convinşi. 

In. timpul celor doui ani cât am condus



  

“ministerul instrucției publice, am ur- 
-- mărit cu atenţie această chestie, şi am 

ajuns la conviigerea că propaganda so- 
cialistă nu a atins de cât în mod spo- 
radic pe un mic număr de învăţători, 
în genere dintre cei mai puţin recoman- 
dabili prin calităţile lor de învăţători: 
M'am mai convins că mulţi dintrinşii, 
cari trec drept socialişti, sunt în realitate 
oameni cari şi-au manifestat când-va 
superarea pe anumite persoane, iar 
nu contra întregii stări de lucruri esis- 
tente, ceea ce nu este tot-una. 

In schimb însă, am avut odată a face 
cu 0 încercare de a se organisa printre 
înveţători o vastă mişcare cu caracter 
resvrătitor ; dar autorii acelei încercări 
nu au fost socialişti, ci membri recu- 
noscuţi şi mărturisiţi ai partidului ordi- 
nei, cel puţin ai ordinei aşa cum se în- 
țelege în strada Enei. Dar tocmai în a- 
cea împrejurare s'a dovedit că învăţăto- 
rii sunt mai înţelepţi de cât îi cred ad- 
versarii lor, căci, cu toate ademenirile 
Şi cu toate făgăduelile ce li sai făcut, 
încercarea de a-i resvrăti nu a reuşit. 

Este dar o dovadă de complectă lipsă 
de chibzuială de a se lua o măsură cu 
adevărat distrugătoare a şcolii rurale, pe 
motivul .neesistent că în ori-ce învăţă- 
tor s'ar afla un socialist. 

* 
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De câţi-va ani, a eşit moda de a sea- 
runca acusări colective contra unora din 
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corpurile cele mai însemnate din Stat. Se vede că nu sunt de ajuns învinuirile personale ce dilnic ne aruncăm unii altora, pentru “a ne satisface mania de denigrare care ne bântue ; am început acu a opera în massă, 
"Into vreme, cei puşi pe seletă erau profesorii în genere; at fost apoi ma- gistraţii, militarii. Acum representanţii ordinei din strada Enei au imaginat să ia la rind pe ingineri. 'Tot aşa, -oameni superliciali, deprinşi a-şi forma convin- gerile dintr'o trasă de diar sau dintr'o vorbă fără rost a cine scie Cui, au în- globat întregul corp al învăţătorilor în acusaţia de socialism. _ 

Am afirmat, şi repet şi aci, că această, acusaţie este în cea mai mare parte ne- meritată. Dar şi dacă în casuri isolate ea este justificată, este de datoria Noas- tră, a acelor cari am fost, sau suntem chemaţi a conduce afacerile publice, să nu ne perdem sângele rece, ci să esa- minăm cu linişte şi băgare de seamă care este causa r&uluj, şi să căutăma o înlă- tura, iar nu a distruge fără cercetare însăşi instituţia, precum face d. Ionescu. In prima linie, este de vină modul cum a fost recrutat corpul inve&ţătorilor. 
Legea din 1864 nu cerea viitorilor în- vEţători alte cunoscinţe de cât acele ale cursului primar. Proiectul de lege din 1886 a cerat pentru prima oară ab- solvirea unei şcoli normale, ca condi- ție indispensabilă pentru a fi numit în- 

  



văţător, şi această disposiţie a şi fost 

transformată în lege în 1893. - 

Cu toate acestea, d. Ionescu, autorul 

acestei legi, a găsi de cuviinţă că, chiar 

prin legea sa, să-şi menajeze mijlocul 

de a introduce în învăţămint, cu titlu 

definitiv, mai multe sute de învăţători 

suplinitori, cu o preparaţie de tot ne- 

suficientă pentru această carieră. 

Pe lângă aceştia mai sunt astă-di vre-o 

1900 de suplinitori, dintre cari o mare 

parte nu posedă studii mai înaintate de 

cât acela al unei sai două clase secun- 

dare. 
Avem. dar un mare număr de învă- 

țători r6i preparaţi pentru cariera lor 

şi cari din aceaslă causă nu sunt înve- 

țători de cât cu numele. xândurile lor, 

sunt mere îndreptate spre alte obiecte 

de cât şcoala, şi educaţia lor cu totul 

imperfectă îi pune la disposiţia celui 

d'intâiă venit, care va avea curajul de 

a cerca să le bage în cap ori-ce absur- 

ditate. | 

De la 1893 încoace, recrutarea a în- 

ceput a se face în mod mai raţional, pen- 

tru că nu se mai numesc de cât norma- 

liştă. Acum însă reul.a luat altă faţă. 

Normaliştii învăţători sunt mai toță fii 

de săteni, şi ei sunt destinaţi să profe- 

seze şi să trăiască tot între săteni. - Era 

dar logic şi necesar ca, în şcoala nor- 

mală, să li se dea o educaţiune potrivi- 

tă şi cu origina lor, şi cu chemarea lor 

viitoare. ” *
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Ar fi trebuit ca şcolile normale de înveţători să fie adevărate şcoli țără- "neșşti; aşedate la țară, organisate potri- vit cu viaţa ţărănească, păstrând -şi des- voltând deprinderile şi ocupațiile câm- 
peneşti la normalişti. 
Guvernul liberal dinainte de 1888 a inţeles acest lucru, şi de aceea el a ho- tărit ca şcolile normale de învățători să 

fie scoase de prin oraşe şi dotate cu - terenuri întinse, pe cari normaliştii să 
le lucreze cn mâinile lor, ca nişte ade- verați țărani. Atunci s'a hotărit mutarea 
școalei normale Carol I din DBucuresci 
lângă Câmpu-lung, a celei din laşi la 
Copoi, a celei din Bârlad în afară din oraş, şi li sa şi procurat terenuri cari 
ai mers până la 95 hectare pentru una. 

Dar. ideea acesta nu a fost realisată Şcolele normale ati fost în adevăr mu- 
tate la câmp, insă: instalate în clădiri luxoase, dotate cu lumină electrică, cu maşini cu aburi şi cu incăldire centrală ; normaliştii ai fost îmbrăcaţi în uniformă, hrăniţi ca la oraş şi crescuţi întocmai. la fel cu fii burghezimei de prin licee ; iar pământurile şcolilor normale au r6- 
mas prelutindeni neintrebuinţate. S'a fă- cut dar din fiii de săteni nişte tirgoveţ neisprăviţi ; şi după ce li s'a dat deprin- derea şi gustul pentru viața de oraş, i-am trimis la ţară cu 81 lei pe lună, ca să trăiască din nou viața ţărănească, fără chip şi fără speranţă de a se mai întâlni vre-odată cu viaţă de rentieri, pe 

L
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care le-o făcusem timp de cinci ani. In- 

tors în satul lui, învățătorul va trăi 

într'o căsuţă acoperită cu stuf, cu fe- 

restre cât palma ; seva hrăni cu legume, 

se va lumina cu un capătde luminare, 

va perde ori-ce amintire din vieaia inte- 

lectuală. care i se rev&rsa de pe catedră 

şi din contactul dilnic cu orăşenii ; timpul 

Când se lumina cu electricitate, când 

- se încălzea cu calorifer, când locuia in- 

trun palat, i se va părea că a fost un 

vis. Spiritul lui va fi primit în şcoală 

numai atâta aliment cât i trebuia ca să 

înțeleagă farmecul vieţii intelectuale ; . 

dar întors la satul lui, el nu va mai a- 

vea nici un mijloc de a-şi satistace tre- 

buinţa de a-şi ţine mintea în activitate, 

pentru că singura lui lectură va fi Mo- 

nitorul şi cireularele revisorului. 

Aşa fiind, să ne mai mirăm dacă spi- 

ritul acestor oameni va fi în neastâmpăr, 

şi dacă ei vor primi fâră multă alegere 

teoriile cari proclamă nedreptatea lu- 

cruriler esistenie ! 
Urmează însă de aci că situaţia nu 

mai. are remediit, şi că singurul leac 

este focul? 
Sunt cu totul de altă părere. 

Mai întâiii, este absurd ca, în vederea 

stării escepţionale a unei părţi, să se ia 

măsuri de esterminare în privinţa to- 

tului ; şi apoi, nu merită numele de om 

de stat acela care caută să desființeze o 

forţă aşa.de mare, un instrument așa de 

puternic cum este csrpul învă&ţătoresc,
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numai pentru că nu vrea, nu poate sau 
nu are. curagiul să-şi impună greutatea 
de a cerceta causele unui râu, şi de a 
urmări cu stăruinţă vindecarea lui. | 

* Chestia aceasta, care s'ar putea numi 
chestia stării sufletesci a învățătorului, 
eii o consider ca una din cele mai grave 
din. câte privesc învățămîntul, şi de şi cu 
totul absorbit de alte griji în timpul cât 
am fost în. guvern, am căutat să iai 
oare-cari mesuri cari să ducă la o îm- 
bunătăţire. Ştiam bine că îmbunătăţirea 
nu va veni repede, şi că mâsurile mele 
nu vor fi suficiente pentru a o aduce pe 
deplin ; dar voiam, pe de o parle, să 
fac a se înțelege ordinea de idei în care 
credeam că trebue lucrat, şi pe de alta, 
să experimentez oare-cum, în mod com- 
parativ, diversele: mijloace ce Sar putea 
întrebuința. | 

De şi cea mai mare parte din . m&su- 
rile mele nu ai primit de cât un început 
de execuţie ; de şi unele aii fost deja, 
desfiinţate ; de şi personalul harnic şi 
devotat. cu care mă ajutasem a fost în- 
locuit cu altul, care în mare parte a cre- 
dut nemerit a dărima tot ce se făcuse, 
eu sunt pe deplin mulțumit de încercarea 
ce am făcut. 
„Am dispus ca normaliştii să facă în mod 
obligator lucrări practice de agricultură 
şi horticultură pe terenul Şcoalei, şi am 
modificat programa învățămintului agri- 
col în aceste şcoli, făcând dintrinsul un 
inveţămint efectiv şi principal ; de aceea



  

“A am dat fie-cărei şcoli un maestru anume 
care să dirigă lucrările practice. 
Am luat măsuri pentru-ca şcolile nor- - 
male şi înve&ţătorii normalişti să se ocu- 
pe cu plantarea şi îmmulţirea de arbori, 
atât la.şcoli, cât şi prin sate. 

Imi propuneam încă a modifica regu- 
lamentul şcolilor normale, pentru a face 
din ele şcoli cât se poate mai rustice, 
în locul celor de adi. 

Pentru învățători, am făcut început 
bibliotecilor rurale, instituţie care în 10 
ani nu- cu multă cheltuială, putea să fie 
complectată intrun cadru modest, dar 

totuşi foarte util. | 
Aceste măsuri deja puteai să dea re- 

sultate apreciabile după cât-va timp, 
mai ales dacă aşi fi dispus şi eu măcar 
de jumătate din sumele pe cari le-a chel- 
tuit d. lonescu în cei patru ani de mi- 
nister ai săi, pentru cheltuieli de lux, 
dacă nu şi mai râu, cum ai fost maşi- 
nele şi electricitatea de la Câmpu-lung. 
In ori-ce cas, ele aiiavut de efecta pune 
în discuţie chestia educaţiei normalişti- 
lor, şi a da impulsie creaţiunei bibliotece- 
lor rurale, chiariîn afară de iniţiativa Sta- 
tului. Sunt adi o mulţime de învăţători 
cari, din propria lor pornire, îşi dau 
multă osteneală pentru a forma şi ei la 
şcoala lor asemenea biblioteci. 

E probabil că cei sceptici vor da din 
umeri, citind toate acestea. Scepiicii 
poate vor fi şi ei buni la ceva, dar nu 
pentru că să utiliseze bunele calități ale 

*
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oamenilor, nici pentru a întreprinde ceva 
însemnat cu mijloace restrinse. 

Eu aveam credința că învățătorul re- 
presintă o forţă colosală, care dacă este 
desmorţită şi întrebuințată cum trebue, 
poate realisa cele mai mari lucrari. 

E adevărat că ceea-ce sa obținut de 
la dinsul până acum este prea puţin. 
Dar causa nu- este numai el. Maisunt şi 
causele pe cari le-am înşirat aci mai sus. 
Dar mai presus de toate, este părăsirea 
complectă în care a fost lăsat învăţă- 
torul din partea celor cari puteai să 
aibă o acţiune morală asupra lui. 

x . * 

Nu contestez de loc sacrificiile băneşti, 
cari s'au făcut şi se fac cu dărnicie pen- 
tru şcoala rurală. Ar fi iarăşi nedrept 
să nu recunosc tragerea de inimă cu 
care atâţia oameni distinşi sai preocu- 
pat de soarta învățătorului şi de bunul 
mers al şcoalei rurale. Găsesc însă că 
mai toate aceste preocupări au avut de 
obiect starea materială, şi mai de loc 
„pe cea morală. - 

Să ne punem în locul învățătorului, 
din diua când, eşind din şcoala normală 
se duce în satul unde are să _profeseze. 
Din diua aceea, ce relaţii mai are elcu 
mai marii lui? Numai acelea ale unui 
funcţionar inferior cu superiorii lui : 
corespondenţă de serviciu, trimitere de 
state, primiri de leafă, ordine ca să a- 
plice cutare măsură, din când în când



reprimande, pedepse, revisii grăbite. 
Nici odată însă un consiliă, o vorbă bună, o recunoaştere bine voitoare a silinţelor ce-şi pune, un indemn spre mai bine, pe ici pe colo o modestă re- 
compensă. Isolarea în catre trăeşte el, mediul puţin cultivat care-l înconjoară, 
nevoile materiale, fac. că pentru dînsul este o trebuinţă de prima ordine de a avea semne ve&dite că nu este părăsit pe lume, că şefii lui se interesează de din- sul, că urmăresc activitatea lui, şi o pre- 
(uesc când e bună, caută să-l: ajute ao îndrepta când nu e bună. Este indispen- sabil ca inima lui să se poată încăldi la ideea că șefii lui, până la cel mai mare, ii sunt mai mult prieteni, de cât stăpâni aspri şi neingăduitori. 

Care din noi nu ințelege acest senti- 
ment, care este cu atât mai natural, cu cât omul este pus într'o Situaţie socială mai inferioară ? - 

Iată pentru ce m'am silit, atât de mult, să creez ocasiile de a se stabili “relaţii căt mai strinse şi mai dese între învă- țători şi organele de toate gradele ale ministerului,. fără a escepta nici pe mi- 
nistru însuşi. Doriam să se convingă ori-ce învăţător de realitatea şi de im- porianța rolului s6ă în societate, şi pen=. tru aceasta mă folosiam de ori ce îm- prejurare pentru a le dovedi că Minis- lerul preţueşte iniţiativa Şi silinţele lor. Voiam să stabilesc între ei şi minister, oare-cum, raporturi de colaborare volun. 

tz
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tară, iar nu numai de impunere cu auto- 
ritate. Speram ca cu timpul să se stabi- 
lească în mod durabil între învăţători 
Şi minister relaţii de incredere, de prie- 
tenie, dacă sar fi putut chiar de sim- 
patie. Sciam bine că prin aceasta măriam 
într'o mare proporţie puterea de muncă 
a învățătorului, desvoltam iniţiativa lui, 
Şi făceam din el un colaborator inteligent 
Şi conscient de ce vrea, în loc de o sim- 
plă maşină, care să se misce numai 
după ordine. 

Se înţelege că realisarea unui aseme- 
nea plan ar cere mulţi ani de silinţe 
continue în acelaş sens, şi regret că nu 
mi a fost posibil ca, în timpul cât am 
condus ministerul, să-l fi putut mai bine 
ilustra prin practică, de cât pot acum 
să o fac prin aceste câte-va rinduri. Cu 
toate acestea, resultatele ce am dobân- 
dit m& umplu de mulțumire, Şi-mi do- 
vedesc că vederile mele nu erau greşite. 

Sunt mândru şi fericit că am vedut 
pe învăţători şi pe institutori — căci în 
această privinţă nu este nici o deosebire 
între unii şi alţii — respundend cu cea 
mai mare însufleţire Ja aşteptările mele. 
Mi-ar fi imposibil să citez aci toate do- 
vezile ce am avut de uşurinţa cu care 
ei au simţit impulsia şi de avintul cu - 
Care aii urmat-o. Mai că nu era di în 
care să nu am cunoscință de câte o 
idee bună emisă şi pusă in practică, fie 
in mod isolat, fie colectiv. Serbarea di- 
lei de 10 Maiu, introducerea de-culturi ra- 

5
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ționale, escursiuni instructive cu şcola- 
rii, la--cari une-ori se asociau şi țEranii, 
respândirea în tot modul a cunoscințe- 
lor igienice în populaţia rurală, totul 
dovedia dorinţa de a face bine, şi pri- 
ceperea de a-l face. 

Într'o ordine de idei mai ridicată, voii 
spune că o recompensă acordată unui 
învăţător, care fusese iniţiatorul unei 
societăţi de ajutor mutual între săteni, 
a fost punctul de plecare a înființărei 
de o mulţime alte societăţi prospere a- 

“naloge, sub indemnul învetătorilor. Pe 
aiurea, ei au întreprins să introducă şi 
să populariseze între ţărani cultura le- 
gumelor, care adi este numai în mâna 
streinilor. In unele judeţe, ei au orga- 
nisat conferinţe pentru vulgarisarea cu- 
noscințelor utile, cari sunt urmate cu un 
interes nespus de către săteni. 

Dar mai presus de toate acestea, un 
esemplu cunoscut de toți de ce se 
poate face, este ardoarea cu care şi in- 
stitutorii, şi învățătorii au îimbrățişat in- 
stituţia filantropică a cantinelor şcolare. 
Ceea-ce s'a făcut pentru ele, întrun an 
şi jumătate, este de necredut. Mii de 
copii au primit bine- facerile instituţiei, 
din care causă frecuentarea şcolară în 
unele părți a trecut peste îndoit; şi 
aceasta, numai prin silințele învă&ţători- 
lor şi institutorilor, căci ministerul nu 
a putut să-i ajute mai cu nimic. Ce do- 
vadă mai evidentă să poate da, că esistă 
între dânşii, şi iniţiativă, şi energie,



67 

şi pricepere, şi că trebue numai să scie 
cine-va să utiliseze toate acestea, spre 
binele comun ! 

Şi această forţă, care trebue, şi poate 
să fie principalul mijloc de regenerare 
a clasei ţărănesci, d. lonescu nu scie ce 
să facă cu dânsa, şi voesce să o distrugă! 

Să sperăm că nu-i va ajuta Dumnedeii. 
* 

* * 

Un eveniment important s'a întâmplat 
în ultimele 94 de ore: onor. d. Al. Bă- 
dărăui, deputat, primar de laşi şi fost 
profesor, a renunțat pentru câte-va ore 
la numeroasele și importantele sale o- 
cupaţii, pentru a repegi în discuţia le- 
gei instrucției buzduganul s&ii, sub torma 
unui raport. In mânia sa păgână, ca să-şi 
facă ghioaga mai grea, d-sa a atârnat 
de dinsa toate tinichelele vechi, pe cari 
conservatorii le colecţionează cu atâta 
îngrijire în arsenalul lor, pentru a le 
scoate la dile de grea cumpănă. 

Acest atac juvenil nu mi-a slăbit i- 
nima. Mi-am făcut cruce, am rugat pe 
Dumnegei să-mi dea şi mie brațe vigu- 
roase, şi m'am hotărit să urmez lupta, 
chiar şi contra d-lui Bădărău. Insă, ca 
om de ordine ce este, sper că d-sa va 
bine-voi să-şi aştepte cu modestie rîn- 
dul, căci doar nu va avea pretenţia să-i 
dai d-sale locul întâiii în preocupările 
mele. Timpul acesta îl va putea utilisa 
cu folos, studiind legea la care este ra- 
portor_şi cercând să facă să domnească 
măcar între articolele ei buna înţelegere
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pe care miniştrii omogeni nu reuşesc 
să o 'realiseze în declaraţiile lor. 

Şi acum, să revenim la lucrurile se- 
rioase. 

Restrîngerea învăţămîntului 
pentru săteni. 

Când m'am ocupat de încercarea d-lui 
Ionescu de a înlocui pe învățători prin 
învețătoare, am spus că gândul d-sale 
era altul de cât acela de a face pentru 
femei cun act de dreptate socială». Ca 
să-i cunoascem gândul, să cercetăm pro- 
ieclul d-sale. 

In legea sa din 1893, d. Ionescu crea 
trei categorii de învăţămînt primar. 

In oraşe, copiii primiaă înveţămiîntul 
primar complect. 

La ţară, înveţămintul primar complect 
se da numai în școlile primare supeii- 
oare, cari nu se înfiinţai de cât în sa- 
tele unde şcoala era urmată de mai mult 
de 80 de copii; aceasta era escepţia. 
Regula erau şcolile primare inferioare, în 
Cari eraă mai puţin de 80 de copii, şi 
in cari se preda numai două din trei 
părți ale învăţămîntului primar. 

Erau în fine şi școalele de cătune, în 
cari nu se da de cât o treime din în- 
vEtămintul primar. - . - 

Anul trecut, aveam 3575 şcoli rurale, 
dintre cari numai în 632 sar fi putut da 
înveţămintul primar complec:, după con- 
cepţia d-lui -lonescu. Dar să nu uităm 
că, după evaluările fătute, pentru a se
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putea primi în şcoală toţi copiii de ţă- > 

rani, ar mai trebui înfiinţate încă vre o 
5000 de şcoli, cari mai toate vor fi din 
cele cu câte mai puţin de 80 de şcolari, 
de oare-ce în toate satele cele mai mari: 
sau inființat deja şcoli, cari intră în nu- 
merul celor 632. 

Așa dar, dintr'un total de vre-o 85300 
Şcoli, ar trebui să numărăm cel mult 
1000, în cari, după concepţia d-lui Io- 
nescu, se putea da învătămîntul primar 
complect. Cu alte cuvinte, de bine-face- 
rile înv&tămintului primar complect nu 
puteau să se bucure de cât mai puțin 
de a opta parte din fiii de ţărani. Cel- 
Valţi, cari nu avuseră norocul a se nasce 
întrun sat mare, trebuiau să se mulţu- 
mească cu crimpee de învăţătură, pe 
care să o capete până la 10 ani, şi să 
o şi uite îndată, caori-ce lucru neispră- 
vit şi nemistuit. 

De altă parte, prin proiectul săi din 
1895 asupra învăţămîntului secundar şi 
superior, faimosul proiect pe care laşi 
fi copiat ei pe dintregul, se prevedea: 
că în cursul secundar nu se vor primi 
de cât copii cu cursul primar absolvit 
întreg, şi se puneau şi nisce restricţii 
de etate, cari făceau imposibilă intrarea 
în şcolile secundare pentru cei mai mulţi 
din absolvenţii puţinelor şcoli sătesci 
complecte. 

Intenţia, legiuitorului conservator era 
așa de evidentă, în cât pe nimeni nu 
putea amăgi. Era de a se priva de be-
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neficiile art. 23 din - Constituţie cea mai 
mare parte din populaţia țărănească ; era 
de a se face din învățămînt un adevărat 
monopol pentru un mic număr de pri- 
vilegiaţi ; era teoria elitei sociale, pe care 
pe atunci nu se găsise încă nimeni care 
să aibă curagiul a o formula şi ao sustine 
pe faţă, dar pe care se sileaii a o realisa 
pe ascuns. , 

De alt-fel, părerile partidului conser- 
vator în această materie sunt bine cu- 
noscute. El nu a scăpat nici o ocasie de 
a manifesta ideile sale în privinţa răului 
pe care pretinde că'l face oamenilor 
lăţirea prea mare a instrucției, şi une- 
ori fruntaşii lui nu s'au sfiit a proclama 
aceste vederi chiar de la tribuna Parla- 
mentului. 

Negreşit că partidul liberal nu putea 
admite cu nici un preţ, nici teoriile 
conservatoare asupra unui punct funda- 
mental al ori-cărui. program politic libe- 
ral, nici chipul cum d. Ionescu căutase 
să le realiseze. Aceasta a fost una din 

" principalele cause pentru cari el a fost 
silit să modifice în 1896 legea înv&ţă- 
miîntului primar făcută de d. Ionescu. 
Acum însă d-sa revine la asalt. Im- 

bătat de victoria din strada Enei, d-sa 
crede serios că a exterminat partidul li- 
beral, şi a întreprihs acum se exterminze 
şi ideile liberale din ţara aceasta. 

Cunoaştem fabula broascei care voia 
să se facă cât boul de mare ; dar până 
la d. Ionescu,: nimeni nu imaginase încă
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o broască care să vrea să înghiţă boul. 
Proiectul ce se discută acum readuce 

şi agravează sistemul din 1893. El ho-. 
tărăşte din noă că în şcolile de cătun 
nu se va preda de cât cursul inferior 
al învăţămîntului primar; ba încă el 
cuprinde acum un lucru care în 1893 
nu se cutezase ase scrie, anume că în 
şcolile cu un singur învăţător, adică în 
marea majoritate a şcolilor rurale, numai 
învățămîntul inferior şi mediu este o- 
bligator. Se crează dar pentru copiii de 
la ţară o altă obligativitate de cât pentru 
cei de la oraş; se pune o barieră abso- 
lută între unii şi alţii; se face, de către 
o mână de oameni, pe cari nici meri- 
tele lor, nici numărul lor, nu-i îndrep- 
tăţesc a confisca şcoala în folosul lor, 
o lege care esclude de la beneficiile ei 
pe imensa majoritate a populaţiei ţărei, 
şi încă tocmai pe aceea care, ca şi 
brazda in tovărăşia căreia trăeşte, este 
isvorul nesecai din care se alimentează 
neîncetat puterile istovite ale tuturor 
păturilor sociale. 

Dacă mai are cine-va indoială asupra 
scopului ce se urmăresce prin asemeni 
disposiţii, să se vadă şi partea proiec- 
tului care se referă la învățămîntul se- 
cundar, la şcolile normale de învăţători, 
la şcolile primare superioare, la şcolile 
practice şi centrale de agricultură, de 
silvicultură, de arte şi meserii, de co- 
merţ, profesionale. Pretutideni, condiţia, 
expresă ce se cere pentru admitere,
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este absolvirea cursului primar complect. 
In toate aceste şcoli, este interdisă in- 
irarea pentru copiii a şapte din opt 
părţi din săteni, care nu aă unde să-şi 
complecteze învățămîntul lor primar, 
pe câtă vreme d. Ionescu decretează 
că în satul lor nu se va preda de cât 
o parte dintr'insul. 

Pentru licee în special, se mai pune 
în faţa oropsiţilor copii de ţărani o nouă 
pedică, pentru a opri şi pe cei câţi-va 
cari vor fi reuşit a trece prin vre-una 
din cele 632 şcoli complecie. Se -pune 
anume o condiţie de etate mai grea de 
cât pentru orăşeni. Pentru aceşti din 
urmă, se pune ca-limită maximă de 
vîrstă 12 ani, cu putinţa de ase mai dao 
dispensă de un an în plus ; pentru săteni, 
limita este de 13 ani, cu o dispensă 
numai de 6 luni. Pentru ce această deo- 
sebire? Şcoala rurală este de 5 ani, pe 
când cea urbană este de 4. Pentru a 
menţine egalitatea de condiţii între oră- 
şeni şi săteni, trebue dar ca limita pusă 
pentru unii să fie mărită cu un an pentru 
cei-alţi. Când această limită se reduce 
cu 6 luni, cu aceasta se face o evidentă 
nedrepiate sătenilor, cu atât mai mult 
că ei se allă în condiţii mai grele pentru 
a urma şcoala, încep de multe ori mai 
târdiu, şi perd mai multă vreme pâna 
să termine; din această causă, după 
cum scie ori-ce revisor şcolar, rare-ori 
un copil de sătean termină şcoala pri- 
mară înainte de 14 ani.: 

e
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Aceasta o scie şi d. Ionescu, şi toc- 
mai de aceea pune d-sa pentru dinşii 
o limită de dispensă pe jum&tate mai 
mică de cât pentru orăşeni. 

Era însă în legea d-lui Poni o disposiţie, 

foarte naturală de altminteri, ca în şco- 

lile rurale cu patru înveţători, durata 
cursului, în loc de a fi de cinci ani, ca 

în cele-alte şcoli rurale, să fie numai de 
patru, ca în cele urbane. 

Şcolarii acestor şcoli ar fi putut prin 

urmare să termine cursul primar la a- 

ceeaşi etate ca şi cei de la oraş, şi prin 

urmare limita de vîrstă pusă anume pen- 

tru ei să nu-i mai împedice dea merge 
mai departe cu studiul. 

D. lonescu sa grăbit să închidă şi 
această portiţă. D-sa a suprimat disposiţia 

d-lui Poni ; de şi avend patru înveţători, 
ca şi o şcoală urbană, şcoala rurală, ori 
cât de mare ar fi, va avea tot cinci clase ; 

şcolari! ei vor absolvi-o tot cu un an 

mai târziă de cât la oraș, şi intrarea lor 
în liceu va fi tot aşa de imposibilă. 

- Dar ostracismul acesta al copiilor de 

săteni nu se crează numai pentru liceu, ei 

şi pentru toate şcolile fără excepție. Nu 

este nici o şcoală mai sus de cât şcoala 
primară, în care intrarea lor să fie po- 

sibilă în condiţiile normale. Nici chiar 
şcolile practice de agricultură, nici cele 

de meserii, nici cele normale de înve- 

ţători, nu vor fi accesibile peniru 88 la 

sută din copiii de ţărani. Este o inter- 
zicere absolută pentru dinşii de a căpăta
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cunoscințe mai ridicate de cât citirea 
şi scrierea, şi în acelaşi timp de a-şi crea 
mijloace inteligente de a-şi îmbunătăţi 
soarta. 
Când o lege şcolară duce la consecinţa 

că majoritatea fiilor de ţtrani nu pot 
intra în şcolile de agricultură şi de me- 
serii, ce se mai poate dice despre dinsa ? 

Un lucru se poate dice, în ori-ce cas: 
guvernul, care a căpătat voturi favorabile 
în afacerea finului, a Porţilor-de-fer, a 
afacerei Hallier, a stornărei celor 13 mili- 
oane, va căpăta de sigur unul şi pentru 
legea d-lui lonescu. Cred însă că nimeni 
nu va socoti că, cel puţin asupra punctu- 
lui de care m'am ocupat aci, partidul 
liberal va putea vre-o dată transige. 

* 

x * 

Nu voiă încheia cele ce aveam de dis 
asupra, încercărei d-lui Ionescu de a des- 
fiinţa de fapt obligativitatea înv&țămiîntu- 
lui pentru cea mai mare parte din copiii 
de săteni, fără a atinge şi principalul 
argument pe care-l invoca d-sa la 1893, 
care nici atunci nu avea mare valoare, 
dar care adi este redus chiar la nimic. 

D-sa invoca atunci imposibilitatea pen- 
iru un înveţător de a preda de o dată 
la cinci clase deosebite; şi de aceea, în 
şcolile cu un singur-invăţător, d-sa nu 
introducea de cât cursul inferior şi pe 
cel medii, cari împreună cer trei clase. 

Ar fi de răspuns că greutate era, în. 
adevăr, dar nu imposibilitate. Pedago- 

e
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gia dă unui învăţător mijlocul de a con- 

duce de o dată cinci clase, şi în alte 

țări, chiar foarte culte, înveţătorii sunt 

adesea însărcinaţi chiar cu mai multe 

de cât cinci. 
Dar acum, discuţia aceasta pici nu 

mai are vre-un obiect, căci în 4897 sa 

adus programei învâţămintului primar 

rural o modificare, care represintă una 

din cele mai însemnate îmbunătățiri rea- 

Jisate în acest învăţămînt de mai mulţi 

ani încoace. 
De şi această reformă s'a realisat în 

timpul când eram în capul ministerului, 

pot să vorbesc ast-fel despre dinsa, căci 

meritul ei revine membrilor secțiunei 

primare din consiliul general, cari s'au 

gândit la dinsa, şi au şi găsit mijlocul 

de a o realisa. 

„Reforma constă în aceea, că progra- 

mele rurale sai dispus în aşa fel, că ma- 

teriile clasei II pot alterna cu ale clasei 

III; iar cele ale clasei IV, cu ale clasei V. 

Resultă de aci, că şcolarii claselor Il 

şi IL pot fi reuniți în aceeași clasă, 

şi cei de cl. IV cu cei de cl. V; iar în 

anul următor, cei cari fuseseră în clasa 

IL vor fi reuniți cu cei de clasa I, şi 

cei din clasa IL cu cei din clasa IV. Cu 

modul acesta, învățătorul nu are a tace 

de cât cu trei clase de odată, în loc de 

cinci. Prin urmare, scopul ce urmăria 

d. lonescu, când suprima pentru cele 

mai multe şcoli cursul ultimelor dou€ 

clase, şi care era de a face ca învăţăto-
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rul să nu aibă a preda de cât la trei 
clase, a fost atins întocmai, fără a fi 
nevoie să se suprime nimic, şi menţi- 
nend învețămintului primar integral pen- 
tru toată lumea. | 

Este cu putință să credem că d. Ilo- 
nescu, în cele nouă luni câta fost de 
rîndul acesta în capul ministerului in- 
strucţiunei, nu a aflat despre această 
reformă, şi nu i-a cunoscut existența, 
atunci când are venit cu măsura sa ab- 
surdă din 1893 ? Aceasta nu o pot crede; 
nu pentru că d-sa mar fi deprins cu 
ideea că studiază afacerile departamen- 
tului săi, dar pentru că a avut pe lingă 
d-sa pe unul din principalii autori ai 
reformei. | 

Se fie dar bine constatat că, de rindul 
acesta, d-sa nu are nici măcar un pre- 
text, pe care să-l poată invoca în favoa- 
rea ms&surei sale reacționare. O ia, pen- 
tru că intră în ideile partidului din alte 

vremuri pe care-l represintă, ca să în- 
toarcă ţara cu 00 de ani înapoi. 

Am ţinut se pun în evidenţă acest lu- 
cru, amintind în acelaşi timp şi impor- 
tanța reformei din 1897, căci alt-fel d. 
Ionescu nu ar fi lipsit să-i contesteze 
esistenţa, sau să-şi atribue meritul ei, 
şi să pretindă pe urmă că a fos! pla- 
giată de la d-sa. | 

Tot aşa, țin să se eonstate că prinei- 
piul înaintării pe loc a învăţătorilor, 
prevedut de d. Ionescu la art. 6l din 
proiectul său, nu-i 'aparţiae. Un proiect
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de lege în acest sens, şi aproape în a- 

ceiaşi termeni ca şi art. 61 al sâii, a 
fost depus de mine pe biuroui Camerei 

în sesiunea din 1898—99, şi a şi trecut 
prin comitetul delegaților ; partidul or- 

dinei însă a proclamat obstrucţiunea şi 
a început desordinea pe strade, şi din 

această causă înveătorii nu au putut 

beneficia de măsura ce propusese. 

Acurm comitetul delegaților Camerei 
conservatoare aii găsit că leafa de 150 

lei pe lună ce prevtdusem ei pentru 

învățătorii înaintați pe loc, şi pe care o 
admisese şi d. Ionescu, este prea mare, 

şi au redus-o_la 190 lei. Va resulta de 
aci pentru Stat o economie de 3600 până 
la 7200 lei pe an ; dar în acelaşi timp 

se va fi oblinut.resultatul, preţios în - 

ochii democraţilor asimilați, de a lua 
cu o mână ceea ce se părea că se da 

cu cea-V'altă, şi de a se reduce aproape 

la nimic avantagele pe cari proiectul de- 

pus anul trecut căuta să le creeze învă- 

țătorilor meritoşi. Şi pentru a complecta 

ideea, aceiaşi domni mai adaogă res- 

tricţia, că aducerea la oraş a acestor 
învăţători nu se va putea face, de cât 
în lipsa de absolvenţi ai scoalelor nor- 
male de institutori. 

Salariile Institutorilor. 

Institutorii vor păstra amintirea refor- 

mei d-lui Ionescu, căci ea va lăsa urme 

simţite în pungile lor. . 
Prin legea din 6 Martie 1883, menţi-
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nută în acest punct şi prin cea din 
1896, leafa institutorilor era fixată la 
229 lei pe lună, plus gradaţia. 

D. lonescu a găsit că această cifră este 
prea mare, şi o reduce la 160 lei, cu 
escepţie de 6 oraşe mai mari, în cari li 
se mai acordă o îndemnisație, nesupusă 
gradației, de 40 lei. 

Socotind şi gradaţia, aşa cum o regu- 
lează acum proiectul de lege, maximul 
de plată la care va putea ajunge un ins- 
titutor, după 95 de ani de servicii, va 
fi dar de 294 lei, iar. în oraşele mari de 
204 lei pe lună. 

Ei enunţ doar cifrele. Cei cari se pri- 
cep, vor spune dacă un institutor poate 
trăi cu atâta, el şi tamilia lui. 

[E adevărat că expunerea de motive 
dice că reducerea aceasta se poate face 
tără nici un inconvenient, pentru mo- 
tivul că institutorii se vor înlocui prin 
institutoare, şi că acestea consumă, se 
îmbracă, se încălzesc şi îşi nutresce 
copiii mai puţin de cât bărbaţii. A- 
cesta este un 'chip inedit de a-face ac- 
tul de dreptate socială, care-i stă la 
inimă d-lui Ionescu. 

Ei unul cred că se putea lăsa în pace 
bieţii institutori, singurii pe cari d. 1o- 
nescu aruncă păcatul de a echilibra bud- 
getul Statului; iar economia ce se rea- 
lisează rupându-le bucăţica de la gură, 
se poate realisa mult mai lesne şi mai 
repede, fără chiar a se atinge legea esis-
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tentă, ci, din contră, făcând-o să se a- 
plice strict. 

Incă de la 1864, comunele au ohliga- 
ţia de a procura localele pentru şcolile 
primare. Această obligație ele şi-au im- 
plinit-o foarte reii, căci foarte puţine co- 
mune, abia în timpii din urmă, şi-au 
clădit locale sistematice şi încăpătoare 
pentru şcoli. Majoritatea aii pentru şcoli 
numai case închiriate, dăruite sau cum: 
părate de ocasie, aşa de improprii şi de 
neincăpătoare, în cât de unde legea pre- 
vede că un înstilutor poate să aibă până 
la 80 de şcolari, în realitate clasele nu 
pot conţine decât 40, 30 sau 20 de copii. 

Resultă de aci că Statul plătesce adi 
1440 de institutori, pentru 74.000 şco- 
lari, pe când cel mult 1000 institutori 
ar fi de ajuns, după lege. Cu alte cu- 
viate, pentru că comunele nu-şi împli- 
nesc datoria ce le impune legea, Statul 
îşi impune sarcina de a plăti 410 insti- 
tutori pe cari nu e dator să-i plătească, 
ceea ce represintă o sumă de cel puţin 
1.400.000 lei pe an. ” 

Să se oblige dar comunele a-şi clădi 
localurile necesare, şi să se reducă trep- 
tat numărul institutorilor. Nu e pericul 
că prin aceasta se vor lâsa institutori 
pe dinafară, căci facerea clădirilor în 
ori-ce cas va. lua mai mulţi ani, şi în 
timpul acesta se vor face de sine des- 
tule goluri. 

Lucrul se poate realisa fără prea multă 
greutate, dar cu oare-care energie. Sunt
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sigur de aceasta, pentru că am făcut in- sumi încercarea. Am apăsat asupra co- munelor, ca să-şi împlinească datoria, Şi multe din ele au eşit din indiferența lor trecută. Legea dă ministrului un mij- loc de acţiune. eficace Şi Sigur: acesta este regularea circumscripţiilor şcolare urbane. Operația aceasta începusem să o fac în mai multe oraşe, şi chiar în Bucuresci; ea însă a fost părăsită cu totul de d. Ionescu. 
* 

x x 

__ Intenţia mea nu este de a analisa, 
articol cu articol proiectul d-lui Ionescu. 
Această onoare nu o merită o elucu- 
braţiune, alcătuită în câte-va dile, fără nici o preocupare alta de cât aceea de 
a distruge o operă a partidului liberal, 
fără măcar de a se căuta să se pună în 
loc ceva serios Şi studiat cum se cade. 

Pe lângă aceasta, o asemenea lucrare 
ar lua.proporţii foarte mari, peniru că nu este o linie care să nu conţină ceva 
criticabil. 

De aceea, mă voii mulţumi să com- plectez ceea ce aveam de spus asupra 
părței din proiect care priveşte invă&- 
țămintul primar, menţionând in puţine 
cuvinte incă câte-va măsuri. cari se 
poi uşor aprecia de cei interesaţi şi 
de oamenii cari cunosc chestiille ŞCo- 
lare. a 
Cum înțelege d. Ionescu rostul ŞCO-.. lilor normale, se cunoaşte din aceea
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că-d-sa prevăduse în proiectul seu, că 
şcolarii lor pot fi şi externi; şi ca culme, 
că directorii şcolilor normale se vor pu- 
tea lua şi dintre doctorii în medicină !] 

Intâlnind această admirabilă disposi- 
ţie, eram tentat să mă şi opresc, căci 
nu credeam că voiii mai găsi în proiect 
alt-ceva mai piramidal de cât aceasta. 

Ferice de şcolile a căror. soartă este 
dată pe mâna unui om, care le înțelege 
în acest fel! Mă mir pentru ce d. lo- 
nescu s'a oprit la mijlocul drumului, şi 
nu ne-a dat putinţa de a vedea şcoli 
normale conduse şi de veterinari, den- 
tişti,. farmacişti, droghişti fabricanți de 
instrumente chirurgicale,  ortopedişti, 
bandajişti, etc. ete. etc? Pe câtă vreme 
d. lonescu crede că, pentru a conduce 
cine-va o şcoală specială, în care trebue 
să se facă educaţia de învăţători. a nor- 
maliştilor, este. destul să se îi ocu- 
pat cu chestiile de anatomie şi patolo- 
gie, alegerea este mult mai largă, şi nu 
văd pentru ce să se mărginească numai 
la doctorii în medicină. 

Regret sincer că comitetul delegaților 
sa amestecat să facă să dispară aceste 
dou€ perle, cari ar fi contribuit atât de 
mult să ilustreze «pecetea spiritului larg 
şi solid» al d-lui Ionescu, căruia cu ochi 
umedi de lacrimi de admiraţie îi cântă 

" ditirambe d. Al. Bădărău. | 
Cât de mult invidiez soarta d-lui lo- 

nescu, de a avea un panegirist ca d. 
Bădărău, şi cât 'plâna pe d. Sturdza, şi 

6 
p



pe mine însumi, cari nu ştiu prin ce am 
greşit inaintea d-sale, şi ne-am atras să- 
geţile condeiului s&u celui ager şi veridic! 

Suprimarea şcolei normale de 
institutori, 

Proiectul d-lui Ionescu desființează 
şcoala normală de institutori, şi cu a- 
ceastă ocasie d. Bădărăi vorbesce cu 
o adâncă satisfacţie despre desființarea 
acestei şcoli, «singurul vestigii de încer- 
cările de reformă ale d-lui Dim. Sturdza». 
Am aci o nedumerire. 
Pe cât sciu, după anul 1886, câna d. 

Sturdza a creat vestigiul acesta, a ur- 
mat o perioadă de 7t/, ani, în care sau 
succedat la ministerul de instrucţie vre-o 
12 miniştri conservatori. Unul din ei, 
d. Ionescu, actualul semi-deii al d-lui 
Bădărăă, a deţinut singur puterea timp 
de 4 ani. Cum se face că atunci nu s'a fă- 
cut să dispară vestigiul care escită acum 
indignarea d-lui Bădărău? Ce dic? Este 
o lege, din 1893, propusă de un d. 
Tache lonescu, în care, nu numai vesti- 
giul d-lui Sturdza s'a menţinut, dar încă 
din el sa făcut unul din organele prin- 
cipale în recrutarea corpului didactic 
primar. 

Poate că d. Bădărăi va avea greu- 
tate a-mi răspunde, pentru că sunt 7 
ani de atunci şi pentru că în tabăra din 
care d-sa face parte dilele' se urmează 
şi nu se aseamănă. Unde mai sunt i- 

- 
deile conservatoare de acum 7 ani! 

*
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Unde mai sunt convingerile de ieri ale 
d-lui Ionescu şi ale d-lui Bădărău ! 

Mais ou sont les neiges dantan ! 

In ceea ce privesce pe d. Ionescu, 
este abia un an de când d-sa, în şe- 
dința Camerei de la 16 Martie 1899, cerea 
reînfiinţarea şcolei normale de institu- 
toare din Craiova, în locul căreia eu dis- 

pusesem a se înființa o şcoală secundară 
de fete. Anul trecut d-sale nu-i erau de 
ajuns dou& şcoale normale de institu- 

tori, câte consepyam eii, iar anul acesta 

le desfiinţează şi pe acestea, şi se bu- 
cură că le desfiinţează. E consecinte, 
ca tot-deauna. 

Cred însă că d. Al. Bădărău, rapor- 

torul de la 23 Martie 1900 al legii d. 
Jonescu, ar putea să se informeze asupra 

acestui punct, ca şi asupra altora, de 

la omonimul d-sale, un d. Al. Bădărău, 
care printw”o curioasă coincidenţă a fost 
şi el raportorul legii din 1893, a d-lui 10- 
nescu. Nu ar putea oare d. Bădărău din 
1893 să explice d-lui Bădărău din 1900, 
cari aii fost: motivele pentru cari atunci 
şcoala normală de institutori era aşa de 
bună, în cât ea se punea ca temelie la 
un întreg edificiu? 

Până când să vină r&spunsul, eu îmi 
permit a ajuta pe d. Bădărău din 1900 

în meritoasa sa vânătoare contra vesti- 
giilor d-lui Sturdza, şi-i indic aci incă 
vre-o câte-va, cari se vede că i-ai scăpat 

din vedere, şi pe cari trebue să se gră-
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bească a le face să dispară de asemenea. 
1. Organisarea serviciului de control 

al înveţămintului, aşa cum era făcută 
în «incercarea de reformă» a d-lui 
Sturdza din 1886, la art. 13—14, fune- 
ționează şi adi, consacrată fiind prin 
legea din 18%, a d-lui D. G. Ionescu, 
art. 43—55, care amplifică cele două ar- 
ticole din 1886, dar nu le modifică de 
cât în detalii, 

2. Casa şcoalelor 'ca «autoritate de 
supraveghere şi control asupra admini- 
strării averilor lăsate şcoalelor», se vede 
figurând la art. 17 şi 15, din «incercarea» 
de la 1886. Suprimaţi-o. 

3. Prescripţiile cari să asigure în mod 
efectiv frequentarea obligatorie ; dispo- 
siile privitoare la formarea listelor de 
copiii în etate de şcoală; sancțiunile 
legii. în privinţa celor cari nu o vor a- 
plica; amendile şcolare ; regularea învăţă- 
mintului primar privat; dispensele, at 
fost pentru prima oară studiate în amă- 
nunţime şi regulamentate în art. 21—99 
din «încercarea» de la 1886, pe când se 
Ştie că legea din 1864 nu coprindea de 

„cât indicaţiuni de principii, fără a regu- 
lamenta nimic. Legea din 1893 s'a in- 
spirat în cea mai largă măsură din cîn- 
cercarea» de la 1886, şi mecanismul ei 
este organisat întocmai pe basele date de 
ea. In deosebi, formarea listelor de co- 
pii supuşi obligativităţii şcolare de către 
inveţători, una din disposiţiile prinei- 
pale ale legii, este luată de acolo ; ba 

N
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încă îmi aduc aminte că în discuţia din 
Senat a legii sale, în 1893, d. Ionescu 
a pus această disposiţie a sa sub pro- 
tecţia încercătorului de reforme din 
1886. 

4. Principiul esenţial, ca cheltuielile co- 
munelor pentru şcoală să se înscrie din 
oficiu in budgetul lor şi ca sumele res- 
pective să se verse la Stat, se găseşte 
expus pentru prima oară în «incercarea» 
din 1886, la art. 32—37, şi menţinut în 
legea din 1843. Unele: disposiţii sunt co- 
piale întocmai, precum este art. 36 din 
1893, reprodus la art. 82 din 1893. 
„d. «Încercarea» din 1886 a pus pentru 
prima oară principiul ca şcolile rurale 
să se repartiseze după importanţa aglo- 
meraţiilor de locuinţe, în loc de sistemul 
pe comune, admis în 186%. E adevărat 
că la 1893 d. lonescu conserva acest 
din urmă sistem, mai restrăgându-l încă, 
ceea-ce i-ar fi permis a nu crea nici 3000 
de şcoli rurale, dacă ar fi voit. Insă la 
1896 s'a revenit la sistemul «incercărei» 
d-lui Sturdza, şi ved că acum d. bă- 
dărăui nu dice nimic. Nu ar fi oare tim- 
pul a se suprima şi acest vestigiu, ceea-ce 
ar permite a se desființa vre-o 600 de 
şcoli purale, şi să se facă fonduri pentru . 
a se plăti d. Hallier? 

6. 'Tot «incercarea» din 1886 (art. 41) 
regulează numărul învăţătorilor după nu- 
mărul şcolarilor, lucru care se regăseşte 
şi în legea din 1893 la art 97, cu alte 
cifre.
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7. Rotaţia, atât în şcolile urbane, cât 
şi rurale, a fost introdusă pentru prima 
oară în «încercarea» din 1886, şi men- 
ținută în toate legile şi proiectele ulte- 
rioare. | 

8. «Incercarea» a introdus pentru prima 
oară conferințelor obligătorii ale absol- 
venţilor cursului primar până la versta 
de 14 ani (art. 48), pe care d. Ionescu 
le-a prevădut la art. 33 din legea sa, 
sub numele de cursuri de repetiție. 

9. Atelierele de lucru manual în şco- 
lile rurale se prevăd pentru prima oară 
în «încercare» (art. 49), şi se întrodue 
apoi şi în legea din 1893 (art. 31). 

10. D. Sturdza şi-a permis ca, înainte 
de d. D. G. Ionescu, să renunțe la cen- 
curs ca mijloc de recrutare a corpului 
didactic, şi să facă din şcolile normale 
primare pepiniera unică pentru recrutarea 
invăţătorilor şi a institutorilor. D-sa a 
prevezul crearea şcolilor de aplicaţie pe 
lângă aceste şcoli normale. D-sa a sub- 
stituit, în locul concursului, numirea în 
corpul didactic primar după tablouri de 
capacitate, în care se înscriu în ordinea 
meritului absolvenţii şcolilor normale. 

Intregul acest sistem aparţine în pro- 
priă d-lui Sturdza, şi formează una din 
părţile fundamentale ale «încercării» sale 
din 1886. El a fost adoptat întocmai de 
d. lonescu în legea sa, cu deosebire că, 
pe când «încercarea» nu inira în de- 
taliul organisării şcolilor normale, ci se 
mulțumea a pune numai principiile, legea. 
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ain 1893 intră în detaliile de organisare. 

Deosebirea aceasta se esplică prin faptul 

că adevăratul autor al legii, d. Virgiliu 

Arion, fusese mai multă vreme profesor 

şi director de şcoală normală, şi a ținut 

să introducă în lege resultatele espe- 

rienţei sale. 
14. «Incerearea» a dat pentru prima 

oară o sancţiune numirei provisorie care 

se dă celor ce intră în corpul didactic, 

prevădend că cei ce se vor dovedi in- 

capabili în timpul provisoratului vor 

putea fi depărtaţi din învăţemint, pe când 

în legea veche se scie că nu era nici 0 

deosebire între numirea provisorie şi 

cea definitivă. Inovația «încercării» afost 

tre cută şi în legea din 1893. 
42. In timpul legei din 186%, învățătorii 

şi institutorii nu erai inamovibili. Fă 

puteai fi transferați, şi chiar destituiți 

de a dreptul de către ministru. Pentru 

învăţători mai ales situaţia era netole- 

rabilă ; adese-ori ei erai destituiţi numai 

de revisor saă prefect, iar ministerul lua 

doar act de destituire. 
«Incercarea» d-lui Sturdza este aceea 

care pentru prima 6ră a pus pe institutori, 

şi chiar pe învăţători, pe acelaş picior cu 

toți cei-Valţi membri ai corpului didactic, 

şi i-a făcut inamovibili, hotărând că nici 

transferarea, nici suspensiunea, nici desti- 

iuirea nu se pot aplica de cât ca măsură, 

de pedeapsă, aceste două din urmă nu- 

mai in urma unei judecăţi de către o 

comisie independentă de minister.
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Este adevărat că în acest punct, d. 
Ionescu, la 1893, nu a urmat pe d. 
Sturdza, de vreme ce d-sa a Yeservat 
ministerului dreptul de a transfera după 
plac pe institutori şi învăţători, şi nu- 
mai pentru excludere îi trimitea la jude- 
cată inaintea consiliului permanent, care 
este iot un organ al ministrului. Insă la 
1896 d. Poni a revenit la sistemul d-lui 
Sturdza, aşa că stabilitatea de care se 
bucură adi institutorii şi învățătorii este 
încă un vestigiă de la d. Sturdza, pe care-l 
recomand atenţiunei bine-voitoare a d-lui 
Bădărău. 

13. «Incercarea» a prev&dut exclude- 
rea de drept din corpul didactic a mem- 
brilor lui condamnaţi pentru motive in- 
famante, şi legea din 1893 a călcat pe ur- 
mele ei. Ă 

14. Tot «incercarea» a interdis în mod 
formal membrilor corpului didactic exer- 
ciţiul de comerciă sau industrie, care 
figurează şi în legea de adi. 

Mărginesc aci această listă, care nu 
privesce de cât învățămîntul primar, re- 
servându-mi a indica la timp şi alte ves- 
tigii de ale d-lui Sturdza, în ce privesce 
învețămintul secundar şi superior. 

Toate acestea au trecut în legea d-lui 
Ionescu din 1893, si se află în vigoare 
şi adi, sub regimul legei din 1896. 

Rog pe d. Bădărăi să seţină de vorbă 
şi să profite de ocasie, că mprejurările 
cunoscute laă pus să legitereze pentru 
Şcoală, ca să facă să dispară şi aceste



89 

vestigii din încercarea de reformă a d-lui 
Sturdza. Nu va fi rău ca, cu aceiaşi 0- 

casie, să recomande amicului s6ui, onor. 

d. Ionescu, ca pe viitor, dacă cumva va 
mai fi chemat a. legifera asupra instruc- 

ției, să fie cu mai multă băgare de seamă 

a se feri de a alcătui proiectele sale pe 

base cari să semene aşa de mult cu 
cele "puse în grosul volum de la 1886. 

Nu de alta, dar ar putea cine-va să-l 
bănuiască că a copial pe d. Sturdza, şi 
sciă că d. Ionescu este foarte sensibil 

în această chestie. 
Ce va mai r&mâne însă din reformele 

d-lui Ionescu, după ce se va scoate 
dintriinsele tot ce va fi luat de lad. 
Sturdza, asta este o intrebare, la care 

las să r&spundă cei cari ne ascultă și 

ne judică, şi pe d. Ionescu, şi pe d. Bă- 

dărău, şi pe mine. 

Erori, contradiceri şi imposibilităţi. 

Atât la 1886, cât şi la 1896, legislatorii 
liberali s'au silit să asigure în cea mai 

largă măsură posibilă stabilitatea mem- 
brilor corpului didactic de ori-ce grad, 

şi a-i sustrage de la acţiunea politicia- 
nilor. După cum am spus mai sus, es- 
clusiv lor se datoresce că institutorii, şi 

în special învățătorii, nu mai pot fi tra- 
taţi adi aşa cum erau altă-dată. 

Proiectul d-lui Ionescu pune însă re- 

gulă şi aci. El cuprinde un mic articol 
care pune din noi totul în chestiune. 
lacă-l :



  

90 

cArt. 70 bis. In interesul aducerii la 
«un loc al învâţătorilor, soţ şi soţie, 
«ministerul va putea face permutările 
«necesare, cu avisul conform al consiliu- 
«lui permanent. 

Aşa dar, transferarea încetează de a 
mai fi o măsură de pedeapsă, aplica- 
bilă numai în urma unei culpe. Ea re- 
devine o simplă măsură administrativă, 
aplicabilă de ministru după voia lui. Re- 
dacţia articolului este ast-fel, că ea va 
permite: ca, pentru a se reuni doui soţi, 
să se poată face transferări între o mul- 
țime de învăţători. 

Las să se vadă ce va fi această armă 
în mâna d-lui lonescu care, chiar cu le- 
gea actuală, avea curagiul să amenințe 
pe învățătorii şi institutorii suspecți cu 
transferarea în Dobrogea. Ceea ce voia 
să facă d-sa era ilegal; de acum îna- 
inte persecuțiile d-sale vor fi puse sub 
scutul legei. 

Aş vrea însă să scii : art 70 bis pri- 
veşte în adevăr numai pe învăţători, ori 
institutorii sunt lăsaţi afară numai din 
uitare ? 
Această din urmă ipotesă nu m'ar 

mira de loc. Proiectul d-lui Ionescu este 
alcătuit cu aşa zor, cu atâta nepricepere, 
negligenţă şi ameţeală, în cât este un 
monument unic în felul lui. Voiă cita 
aci numai câte-va dovedi, pe lângă al- 
tele cari-mi vor mai. veni înainte maj 
târdiu. 

In noua redacţie a art. 18 din :legea 

tt
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organisărei ministerului, sa făcut eco- 

nomie de toate verbele ; să fie oare tot 

pentru echilibrarea budgetului ? 

Şcolile normale de institutori şi in- 

stitutoare se suprimă. Cu toate acestea, 

se menţine al. V din legea de la 1896, 

care dice că absolventele a trei clase 

din secţia 'normală de la Asil ai drep- 

tul a fi primite la concurs peniru şcoala 

normală de institutoare. 

Tot aşa, la art. 61 se spune că exa- 

menele pentru înaintarea pe loc a in- 

stitutorilor se vor face: după programa 

şcoalelor normale de institulori. Când a- 

ceste şcoli nu vor mai fi, cum se vor 

mai face examenele de înaintare pe loc? 

La art. 88, se dicea în proiectul. gu- 

vernului că institutorii şcoalelor primare 

superioare vor fi numai absolvenţi ai 

şcoalei normale de înstitutori. Prin ur- 

mare, când această şcoală ar fi dispă- 

rut, peste patru ani, recruiarea cor- 

pului didactic al şcoalelor primare su- 

perioare ar fi devenit innposibilă. 

La art. 98, al. II, sai uitat învăţăto- 

rii şi învăţătoarele. In acelaşi articol şi 

aliniat, se spune că actualii institutori 

provisorii vor continua a primi şi de 

aci înainte leafa lor de adi ; se uită însă 

a se pune această 'disposiţie peniru cei 

definitivi. Să fim . siguri că d. lonescu 

va profita de această uitare pentru a re- 

duce pe institutorii definitivi bănuiţi de 

colectivism la 160 lei pe lună. L'am v&- 

dut noi agăţându-se de argumente mai
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slabe de cât acesta, pentru a comite fapte şi mai grave. 
D. lonescu alătură o secţie normală 

pe lângă externatele secundare de fete, 
peniru prepararea învâțătoarelor. Insă la 
art. 44, d-sa spune că «pentru prepara- rea corpului didactic al şcoalelor pri- mare rurale, vor servi şcoalele normale de înv&ţători şi şcoalele normale de în- V&ţătoare», şi uită secţiile normale de 
la externate. 

Disposiţia ca elevele din şcoalele nor- 
male să nu se primească de cât până 
la numărul prevedut prin budget, se 
trece înw”un alineat modifivat de la fi- 
nele art. 45, care privesce exclusiv pe Asil, în loc de a se. pune ca articol 
separat. 

Reserv pentru locul lor. alte dovedi şi mai minunate de incoherenţa ce dom- 
neşte în acest proiect de desorganisare. 

Pe unele, comitetul delegaților s'a cer- 
cat să le îndrepteze. -Pe altele, şi pe 
cele mai insemnate, le-a lăsat să suh- siste. Proiectul, aşa cum s'a votat, 
poartă dar în adevăr «pecetea spiritului 
larg şi solid» al d-lui Ionescu. 

Ca să nu contradic pe d. Bădărău, voii admite şi eă că spiritul d-lui Io 
nescu este larg; mă tem însă că sa 
lărgit aşa de mult, în cât s'a subţiat de 
tot, aşa că numai putem crede de cât 
cu reserve în soliditatea lui.
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Chestia creării şcolilor primare 
superioare. 

Inainte de a continua cu analisa pro- 
jectului d-lui lonescu, care în-momentul 
acesta a şi devenit lege, vreau să lă- 
muresc un mic punct de istorie 

In Expunerea de motive, pag. IV, co- 
loana ÎI, se dice: «Reforma de căpe- 
«tenie din legea ce propun, este crearea 
cînvățămiîntului primar superior». 

lar mai la vale, în diferite locuri: 
«Şcoalele primare superioare pe cari 

«propun să le înființăm...» 
«Crearea unei ast-fel de şcoli va da:0 

«însemnată economie». 
«Desființarea claselor paralele de la 

«gimnasii, pe măsură ce se vor crea 
«şcoale primare superioare». 

Aşa dar, d. Ionescu afirmă în Mod 
repetat că d-sa este creatorul învăţămin- 
tului primar superior, şi încă spune că 
această creaţiune este reforma sa de 
căpetenie. 

E bine înţeles că isonul veridicului şi 
imparţialului d. Bădărău nu lipsesce de 
a însoţi şi a întări glasul d-lui lonescu. 
Pe o pagină întreagă din raportul seu. 
on. d. primar de laşi şi fost profesor 
cântă laudele inovațiunii fericite a d-lui 
lonescu. 

Indoială dar nu poate fi; -dupăaceşti 
domni, creaţiunea învățămîntului primar 

superior aparţine regimului din strada 
Eneij.
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Să lămurim însă în ce chip este d. Io- 
nescu creatorul învățămîntului acestuia. 
Procedura d-sale este foarte simplă, şi 
caracterisează de minune şi omul, şi 
regimul din care face parte. 

În proiectul de lege popus de d. 
Sturdza, în 1886, este un art 60, ast- 
fel redigiat : «Când sar simţi trebuinţa, 
«statul, comunele sai judeţele vor putea 
«crea cu spesele lor şcoli primare supe- 
«rioare, cu o programă mai desvoltată 
«de cât a şcoalelor primare ordinare. 
«În acest cas, partea de cheltueli care 
«va trece peste cheltuiala regulată a unei 
«Şcoli primare ordinare va primi esclu- 
«siv pe autoritatea care face creaţiunea, 
«—Administraţia acestor şcoli se va face 
«întocmai după normele stabilite prin 
«această lege pentru şcoalele primare 
«ordinare.—Pentru a le înființa, e de 
«nevoie o autorisare specială a minis- 
«trului, care fixează în acelaşi timp or- 
«ganisarea şi programele lor», 

Acest articol a fost reprodus în legea 
din 1896 a d-lui Poni, aproape cuvint 
cu cuvînt. El formează acolo art. 33. 

Prin urmare, nu numai idea, dar 
chiar realisarea ideii şcolilor primare 
superioare aparţine în mod necontestat 
partidului liberal, şi în special acelui d. 
Sturdza, ale cărui vestigii se indeletni- 
cesce adi d. Bădărău să le facă să dis- 
pară. Creaţiunea a fost legiferată în bună 
regulă, în mod aşa de larg şi de înțe- 
lept, în cât se puteai înfiinţa şcoli pri- 

%
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mare superioare ori cât de multe, fără a fi 

nevoie a se face nici o lege nouă pentru 

aceasta. Proiectul din 1886 şi legea din 

1896 “lăsa ministrului facultatea de a le 

da organisarea şi -programele ce ar fi 

voit, numai prin măsuri de regulament. 

D. Ionescu nici nu şi-a dat seamă de 

ce este acest învăţămînt primar supe- 

rior, din care acum vrea să-şi facă a- 

tâta laudă, şi căruia îi acordă atâta im- 

portanță, in cât face din el înlocuitorul 
în mare parte a înv&ţămintului secundar. 

Dacă ar fi sciut ce este, lar fi introdus 

în legea sa din 1893, şi nu ar fi lăsat 

d-lui Poni meritul de a-l legifera pentru 

prima oară. Nu numai că d. lonescu 
nu a făcut aşa la 1893, dar in Senatsa 

şi opus la un amendament propus de 

d. Sturdza, care tindea să dea înv&ţămin- 

tului complementar o însemnătate mai 

mare, pentru a-l apropia, măcar cât de 

puţin, de ceea ce este înveţămintul 
primar superior. 

Când cine-va are aşa de puţin înţele- 

gerea unui lucru, este destul de extra- 

ordinar să-l vedi emițând pretenţii de a 
fi iniţiatorul lui. Dar, de şi cunosceam 

curajul d-lui lonescu în asemenea ma- 

terie, nu credeam că d-sa să meargă 

până unde a mers, pentru a escamota 

în folosul s&ă meritul unei creaţiuni de 

care este cu totul străin, şi care esie 

proprietatea dreaptă şi ne contestată 
a altuia. 

lacă ce face d-sa: pe de o parle su-
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primă art. 33 din legea d-lui Poni, prin 
care se -creează şcolile primare superi- 
oare ; iar pe de alia, introduce. ceva 
mai jos alte articole, prin cari înfiinţea- 
ză aceleaşi şcoli pentru băeţi. Si atâta-i 
ajunge d-sale pentru a se proclama cre- 
atorul şcolilor primare superioare! 

Aşa dar; după d. Ionescu, ca. să fie 
cine-va creator, îi este de ajuns să 
scoată de pe un obiect marca creato- 
rului lui şi să şi-o pună pe a sa. 'Cu 
socoteala aceasta, i-ar fi lesne d-lui Io- 
nescu să-şi atribue meritul a tot ce s'a 
făcut şi se va mai face-în ţara aceasta. 
li va fi de ajuns să aplice metoda sa de 
demarguage la întreaga noastră legislaţie ; 
să suprime, prin câte un articol toate 
codurile, toate legile, şi să facă imediat 
alte articole, prin cari să pună la loc 
lucrurile desfiinţate de d-sa cu dece li- 
nii mai sus. 

Nu e vorbă, nu ar fi aceasta întâia 
dată când partidul conservator își va fi. 
manifestat în acest fel puterea sa pro- 
duciivă. De când este el, tot-de'auna a 
dat dovedi de cea mai complectă nepu- 
tință de a crea ceva, prin sine însuşi ; 
tot-d'a-una nu a făcut de cât să altereze 

„ideile altora, de cele mai multe ori fără 
măcar să le înțeleagă, şi să şile atribu6 | 
sieşi, închipuindu-şi "că dacă le-a schim- 
bat haina, nu le va mai recunoasce ni- 
meni. | | 

Dar in casul de faţă, incercarea este 
aşa de indrăsneaţă ; eașe face cu un dis-



97 

preţ aşa de mare de ceea-ce va dice lu- 
mea, în cât nici o dată ea nu va putea 
fi tratată cu toată severitatea ce merită. 

In codul penal, este un art. 332, care 
„pedepsesce pe «acel care, în vedere de 
a împărtăşi folos, face să se nască o 
amăgire în paguba averei altuia, sai 
făcend să treacă de adevărate fapte min- 
cinoase, sai prefăcend în mincinoase 
fapte adevărate, ori suprimându-le de 
toi». 

In casul de faţă, d. Ionescu voesce să 
împărlăşească, folosul de a trece drept au- 
torul unei creaţiuni, în care nu are nici 
un drept. D-sa cearcă să facă a se masce 
0 amăgire în spiritul public, în paguba 
capitalului politie al partidului liberal, 
voind să facă să treacă drept adeverat fap- 
tul mincinos, Că d-sa este creator al unor 
şcoale, propuse deja de liberali de acum 
14 ani, şi create tot de ei acum 4 ani. 
D-sa mai cearcă 4 preface în mincinos 
faptul adeverat că şcolile primare su- 
perioare sunt create de liberali în 1896, 
iar nu de d-sa în 1900. D-sa mai cearcă 
să suprime de tot dreptul necontestabil 
al parlidului liberal de a se numi crea- 
torul înv&ţămintului primar superior, ca 
unul ce pentru prima oară la propus, 
pentru prima oara la prevădut în lege 
Şi i-a dat putinţa de a se desvolta ori-cât 
de mult, şi pentru prima oară i-a dat şi: 
un început de esecuţie, prin câte-va şcoli 
create deja, în 1897 şi 1898. 

Sunt dar aci toate elementele cerute 

7
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de articolul citat mai sus din codul penal ; 
şi nu e îndoială că, daca obiectul ope- 
raţiunii, în loc de a fi niscă şcoli, ar fi 
un palton sai o pălărie, justiţia ar şti 
să intervină pentru a reda fie-căruia ceea 
ce este al lui. 

Din nenorocire, în politică nu merge 
că în viaţa civilă Ceea ce aci se chiamă 
lucru necinstit, în politică poate servi 
pentru a forma un capital politic unui 
om, incapabil de a şi-l agonisi pe altă 
cale. 

Cel puţin d. Ionescu aduce vre-o ino- 
vaţie, face vre-o creaţiune, care să nu fi 
putut încăpea în limitele art. 33 al d-lui 
Poni? Chiar aşa de era, trebuia să se 
adaoge legii unul sai mai multe arti- 
cole, cari să o complecteze, dar nu să 
se suprime art. 33, care este fundamen- 
tal în causă, pentru a se înlocui cu 
altul avend acelaşi scop. Manopera este 
aşa de grossieră, pentru a mă servi de 
un termen devenit celebru, în cât nu 
poate înşela pe nimeni. - 

Dar articolele substituite de d. Io- 
nescu in locul celui suprimat nu au 
nici măcar meritul de a fi introdus vre o 
idee nous, vre o idee care să nu se fi 
putut realisa în limitele art. 33 a! d-lui 
Poni. Din contra, ele restring numai 
la băeţi un înv&ţămint pe care legea din 
1896 nu opria de a se înfiinţa şi pentru 
fete. In colo, ele fixează durata studii- 
lor la trei sai patru ani, condiţiile de 
admitere a şcolarilor, programa, numă-
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rul elevilor într'o clasă, regulele de pro- 

moţie şi disciplină, recrutarea corpului 

didactic, drepturile absolvenţilor. Care 

dintre aceste disposiţii nu se puteai 

lua în virtutea chiar a textului art. 33 

din 1896, care da ministrului dreptul 

de a fixa organisarea şi programele şcoa- 

lelor primare superioare? In ori-ce cas, 

care din ele era în oposiţia cu art. 33 

şi reclama suprimarea lui ? 
Până şi disposiţia ultimă a d-lui lo- 

“ mescu, care prevede transformarea gra- 

dată a gimnasiilor în şcoli primare su- . 

perioare, era inutilă, pe câtă vreme era 

prev&dută de art. 85 al legei înv&ţămin- 

tului profesional din 1899, cu deosebire 
că acest articol era redigiat cum se cade, 

pe când al d-lui Ionescu este alcătuit 

cu aşa fel de îngrijire, în cât lasă a se 

înțelege că sar tinde la desfiinţarea 

claselor I—IV din toate liceele şi gim- 

nasiile. IE 

Nu pot iarăşitrece sub tăcere precau- 

ţiunile luate de d. Ionescu pentru a 

perpetra fapta sa, şi cari dovedesc _te- 

merea d-sale de a nu se descoperi mica 

operaţie de schimbare de proprietar ce 

voia să comită. lacă dovada. 
Pretutindeni d-sa pune în faţa arti- 

colului pe care-l modifică, disposiţiile 

modificătoare. Aşa şi trebue să se facă. 

In ceea ce priveşte însă art. 33, d-sa 

imprimă în faţa lui cuvintele se suprimă, 

la pag. 24; iar articolele substituite de 

d-sa in locul articolului pretins suprimat,
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le imprimă ca articole noui tocmai la 
pag 35. Cine pulea să se gândească să 
intoarcă 11 pagine, pentru a apropia 
disposiţiile d-lu Ionescu de ale d-lui 
Poni, şi a se convinge de realitatea pre- 
tenţiilor de creator ale d-lui Ionescu ? 
De sigur că nimeni. Dar tot. aşa ar fi 
fost dacă articolele de la pag. 35 se 
puneaii în faţa celui de la pag. 94, după 
cum era onest a se face? Ar mai fi putut 
atunci cine-va să ia în serios pe mi- 
nisirul care pe jumătatea din stânga a 
paginei suprima un lucru, pe care-l re- 
înființa pe jumătatea din dreaptaa ace- 
leiaşi pagine? Ar mai fi putut el să. 
treacă drept creator, fie chiar în ochii 
d-lui Bădărăii ? De sigur că nu. D. lo- 
nescu ştia aceasta, şi de aceea sa ferit 
de a face posibilă o comparaţie, care 
i-ar fi fost desastroasă. - 

Chestia creărei şcolilor profesionale 
de băetți. , 

Ceea ce a.făcut cu şcolile primare su- 
perioare, d. Ionescu a cercat să facă şi 
cu şcolile profesionale. | 

Şcolile profesionale de fete există deja - 
de la 1876; organisarea şi existența lor 
nu erai însă consacrate prin nici o lege. 

Prin legea învăţămîntului profesional 
din 1899, se umplea acest gol, precum 
şi acela, încă şi mai simţit, de a se în- 
fiinţa asemeni şcoli şi pentru băeți. 

Atât discuţiile urmate în ' Parlament 
cu privire la această lege, cât şi expu- 

N
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nerea de motive care o insoţia, au lă- 
murit destul de bine caracterul acestor 
şcoli, faptul că cele de băeţi se creau 
atunci pentru prima oară, precum şi 
scopul lor. - 

D. Ionescu a găsit şi aci că era ceva 
bun de anexat, şi nu a lipsit să o facă, 
după metoda ce am v&dut mai sus, cu 
ocasia şcolilor primare superioare. Pe 
de o parte, d-sa suprimă art. 38—52, 
din legea liberală de anul trecut, prin 
care se crează şcolile profesionale de 
băeţi ; iar pe de alta, face 11 articole noi, 
prin cari crează aceleaşi scoli. După 
aceea, cu fruntea senină, scrie în expune- 
rea sa de motive că «prevede crearea de 
şcoli profesionale şi pentru băeţi», şi-și 
face o coloană de laude pe tema aceasta. 

De data aceasta însă, d-sa perfecţio- 
nează metoda. Arlicolele suprimate nici 
nu le mai imprimă în volumul s&ă. D-sa 
se mulțumesce a strecura pe ascuns, 
la pag. 74, în capul art. LX, care nu ave 
nimic a face cu aceste şcoli, disposiţia 
că art. 38—52 din legea din 1899, «cari 
privesc şcolile de meserii, altele de cât 
şcolile de arte şi meserii ce trec la mi- 

„misterul domeniilor», se suprimă şi se 
înlocuesc cu art. X, care este pus toc- 
mai la pag. 81. A 

Să se observe îngrijirea cu care, în a- 
ceastă redacţie intortochiată, se evită 
numirea de şcoli profesionale, pe care 
aceste şcoli, câte există, o poartă de 24 
de ani, precum şi ori-ce alusie la natura,
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“scopul şi organisarea şcolilor suprimate. 
Pentru ce art 38—3%9, cari se supri- 

mau, ai fost ast-fel escamotate ? Pentru 
ce nu s'a pus sub ochii legiuitorilor tex- 
tul articolelor a căror desființare li se 
cerea ? Ce valoare are un vot dat ast- 
fel cu ochii închişi, fără a şti măcar ce 
se votează? Şi care este scopul acestui 
scandal ? - 

Causa este că d. Ionescu nu voia să 
lase să se audă că şcolile pe cari pre- 
tindea că le crează d-sa nu sunt în rea- 
litate de cât şcolile create anul trecut 
de liberali, prin o lege pe care d-sanu 
a aplicat-o, anume pentru a putea să-şi 
atribue meritul creaţiunilor ce cuprindea 
ea. Procedarea onestă, care în mod ine- 
vitabil trebuia urmată, era de a se 
imprima faţă în faţă textul articolelor 
suprimate şi al celor cari le înlocuia, 
după cum se face tot-d'a-una, şi după 
cum sa făcut chiar în proiectul d-lui 
Ionescu, pentru articole mai puţin im- 
poriante de cât acestea. Dar o proce- 
dare onestă nu era compatibilă cu întregul 
spirit al proiectului d-lui Ionescu, al că- 
rui unic scop este de a inscrie numele 
d-sale pe o lucrare făcută de alţii. Lu- 
crurile necinstite nu se pot face prin 
mijloace cinstite. 

Dacă nu ar fi de cât aceste dou& do- 
vedi de gândurile cari ai conduş pe d. 
Ionescu în alcătuirea proiectului săi, 
încă ar fi de ajuns pentru a-l judeca şi 
a-l clasa unde merită. Regret foarte mult 

$
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că datoria ce am de a nu lăsa să isbu- 

teacă această nouă încercare a d-lui lo- 

nescu, de a plăsmui lucruri neadevărate 

şi vălămătoare ţării, me obligă să m& 

ocup mai departe de această parodie de 

lege. 
In vechiul Egipt, când după o perioadă 

de strălucire a venit o serie de Faraoni 

incapabili, umbre palide şi ridicule ale 

eroilor cari mai nainte umpluseră lu- 

mea cu faima lor, sai v&dut urmaşii 

degeneraţi ciocănină numele glorioşilor 

lor predecesori de pe monumentele ne- 

peritoare ce ridicaseră şi înscriind în 

loc numele lor necunoscut. 

Partidul conservator găsesce că este 

bine pentru dinsul să calce pe urmele 

anticilor... schimbători de texte. Din fe- 

ricire, lumea de adi are mai bune mij- 

loace de cât cea faraonică de a cu- 

noasce adevărul, şi de a judeca pe 0a- 

meni după faptele lor. la scie cea 

făcut partidul liberal pentru țară; scie 

ce face. şi partidul conservator, şi în 

special acea fracțiune a lui care şi-a 

primit consacrarea în strada Enei ; vede 

acum şi mijloacele ce întrebuinţează el, 

pentru a arunca praf în. ochi şi a-şi ri-i 

dica piedestal cu pietre furate de la ve-: 

cini. Dacă un asemenea partid va mai! 

resista incă ridiculului cu care se aco-. 

pere prin asemeni manopere, nu vom; 

mai avea nimic de ce să ne mirăm pe: 

lume . i i 
» 

x *
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Mulţi poate se vor mira de stăruința 
ce pun întru a lămuri aceste chestii de 
prioritate. Pentra ţară, ele sunt de o 
ordine aşa de secundară, în cât nici nu 
ar trebui amestecate într'o discuţie aşa 
de importantă, ca aceea a legii instruc= 
iei. 
- Aceasta este Şi părerea mea perso- 
nală, şi a partidului liberal. In 189% Şi 
în 1893, când d. lonescu punealao aşa 
de largă contribuţie proiectul liberal 
din 1886, pentru a alcătui legile sale a- 
supra organisărei ministerului şi a în- 
vețămintului primar, nimănui din par- 
tidul liberal nu i-a trecut prin minte 
să-i facă o vină din aceasta, nici să.re- 
vendice vre-un drept de prioritate. Din 
contră, eu, care avusem 0 parte destul 
de însemnată la elaborarea proiectului 
liberal, nu am esitat a, răspunde la 
chemarea d-lui Ionescu, şi de a-i da a- 
jutorul ce-mi cerea, pentru a face ca le- 
gile sale să iasă cât se poate mai bune. 

Causa este că în partidul liberal se 
crede că interesul ţării primează toate 
micile interese de persoane şi de par- 
tid ; că intemeierea unei legi aşa de în- 
semnate ca aceea a învăţămîntului este 
O lucrare la care e bine să colaboreze 
toate forțele vii ale țării, iar nu numai 
unele. Se mai crede că munca depusă 
de cine-va în timpul cât a condus afa- 
cerile publice este cădută în domeniul 
public ; căci pentru a-şi da munca sa 
pentru binele comun este cine-va che- 

Y *
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mat la funcţii înalte, iar nu pentru a-şi 
împleti cununi. De aceea partidul libe- 
ral nu a v&dut, nici cu părere de r&ă, nici 
cu invidie, ca adversarul său politic cel 
mai ne împăcat şi mai nedrept să se folo- 
sească de documentele adunate cu atâta 
muncă şi de ideile propuse de dinsul în 

4886 ci sa mărginit numai a discuta 
soluţiile propuse de d. lonescu, când 
credea că nu sunt cele mai bune. 

Atunci când, în 1897, eu însumi am 
adus în desbatere proiectul meu de lege 

asupra învăţămîntului secundar şi su- 

perior, de sigur partea dintrinsul care 

îmi era personală era cu mult mai con- 
siderabilă de cât aceia care aparţinea 
d-lui lonescu în toate lucrările sale an- 

terioare. Cu toate acestea, ori cine a 

putut vedea cu câtă ingrijire am evitat 
de a vorbi despre cee-ce 'mi revenea 

de drept ; cum am căutat, din contra, 
a pune bine în evidenţă ceea-ce apar- 
ţinea fie-căruia din predecesorii mei în 
incrarea mea, şi a o presinta, nu atât 

ca o lucrare personală, cât ca o sin-: 

tesă a ideilor şi a stăruinţelor tuturor 
celor cari lucraseră pentru şcoală, din 

ori-c6 partid ar fi fost. Lucrând aşa, 
eu mă - sileam a da legii ce era în des- 
batere caracterul unei lucrări comune, 
în care fie-cine să recunoască ceva din. 
al s&ii, şi prin urmare să ţină la dinsa 
ca la o lucrare proprie a sa. 
Cum am fost recompensat, fie-cine o 

ştie. Imprumutasem de la d. lonescu
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ideia trifurcării. In acest fapt, d-sa a 
vedut îndată un mijloc de a face poli-. 
tică de cea mai proastă specie, şi a în- 
cercat să revendice ca a sa intreaga lu- 
crare, pe când imi era aşa de lesne să 
dovedesc filiaţia fie-căreia din ideile 
principale desvoltate în proiectul meu, 
urcând-o peste capul d-lui Ionescu, până 
la proiectul din 1886, din care d-sa lu- 
ase mai tot, fără a-i dice nimeni nimic. 

A fost dat d-lui Ionescu să scoboare 
discuţia la nivelul unei certe de prio-. 
ritate, pe când ei mă sileam să o țin 

  

în sfera, intereselor. superioare ale. țării. ie 
Este partea d-sale, se vede, a amesteca | 
peste tot calculele meschine ale sgo- ! 
motoasei sale personalităţi. 

Calculul seii este uşor de înţeles; 
şi dacă nu am fi priceput chiar de la 
început, faimosul program politic de la 
laşi, cel cu irigaţiile, ar fi fost de ajuns - 
ca să ne lumineze. Era vorba de a se 
răpi partidului liberal meritul uneia din 
cele mai considerabile din lucrările sale, 
şi de a se mări cu dânsa patrimoniul 
sărăcăcios a celui-alt partid, care, în loc: 

„să lucreze şi să producă, găseşte că e. 
mai comod a-şi petrece vremea în in- 
trigi şi în comploturi, şi a-şi mări ca- 

“pitalul politic în comptul altora. 
Găsesc că este prea multă vreme de. 

când durează această comedie, şi că a 
venit timpul ca să se pună lucrurile la 
locul lor. Cred că este de datoria tutu- 
Tor celor, cari nu admit că neadevă- 

-
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rul trebue să fie principalul element în 
viața unui partid politic, să lupte cu 
energie pentru a se împedeca deprava- 
rea spiritului public, prin falsificarea | 
sistematică a adevărurilor celor mai pa- 
tente. 

Acestea sunt motivele pentru cari sunt 
decis a nu tolera nici una din încercă- 
rile d-lui lonescu de a revendica pater- 
nităţi nejustificate. Şi cum ei nu argu- 
mentez de cât armat cu fapte concrete, 
iar nu cu frase goale, am siguranţa ab- 
solută că până în cele din urmă voii 
isbuti pe deplin. 

După ce de doi ani trecuţi d. Ionescu 
se încearcă prin toate mijloacele să facă 
a se da o importanță mult mai mare 
de cât merită părţii sale de acţiune pe 
terenul şcolar, văd acum, cu destulă 
surprindere, o neaşteptată schimbare de 
atitudine. Atât la Cameră, cât şi la Se- 
nat, în discuţia proiectului de lege de 
care m& ocup, ambii miniştri de instruc- 
ție, cel real şi cel nominal, au decla- 
rat că «schimbările ce se aduc legisla- 
ției şcolare în fiinţă nu ating de cât un 
mic număr de articole», şi că cele nu 
constitue o reformă fundamentală». 

Este locul să ne întrebăm, ca perso- 
nagiul lui Beaumarehais: (ui trompe- 
t-on ici ? Opinia publică, corpul didac- 
tic, sai alt-cine-va? Şi care să fie sco- 
pul acestei noui încercări de a învălui 

N
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adevărul ? Căci nu este îndoială căra- 
ceastă incercare este reală. i 

Articolele din legislaţia actuală. cari 
sunt atinse, şi c-ri au fost schimbate 
sau înlocuite la Cameră în 25 de mi- 
nute, sunt în numer de 199, iar nu nu- 
mai câte-va. Ele ating întregul organism 
şcolar în părţile lui esenţiale. Numai in 
partea privitoare la învățămintul primar, 
pe care lam cercetat până aci, am vă&- 
dut cum se modifică din fundament ba- 
sele înveţămîntului rural; modul de re- 
crutare al instilutorilor; se înlocuese 
înveţătorii prin învăţătoare ; se reduc 
salariile şi gradaţiile ; se închide dru- 
mul şcolilor mai ridicate pentru fiii de 
săteni.—fără a mai vorbi de altele. Mai 
departe, se creează, după pretenţia însăşi 
a d-lui lonescu, învățămîntul primar su- 
perior și şcolile-profesionale de băeţi ; 
se desfiinţează gimnasiile ; se aboleşte 
întreaga lege a învăţămîntului profesio- 
nal din 1899; se restabileşte bacalau- 
reatul ; se suprimă seminare'e înferioare 
şi şcolile de comerciii de gradul 1; 
se moditică din fundament modul de 
plată al profesorilor secundari ; se r&s- 
toarnă sistemul de recrutare al corpului. 
universitar ; se iau în fine disposiţii de 
acelea cari angajează viitorul pentru cel 
puțin 30 de ani, precum este disposi- 
ţia de a se da numirea de titulari la 
mai toți suplinitorii, licenţiaţi saă nu,. 
ceea-ce ne dă cu eel puţin 92 de ani 
inapoi. [i i *
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Acestea sunt numai câte-va din punc- 
tele principale ale .legislaţiei actuale, 
atinse, sdruncinate, schimbate sai r&stur- 
nale prin legea escamotată dilele aces- 
tea. Și d nii miniştri de instrucţie dic 
că nu fac o reformă fundamentală ? 

Dar d-lor insişi, prin expunerea lor 
de motive, şi d-nii raportori prin ra- 
poaitele lor, dau desminţire acestei a- 
firmări. Nu vorbesc d-lor cu toţii, fără 
încetare, de marile reforme ce fac, de 
necomparabilele creaţiuni ce au ima- 
ginat ? 
“Fără îndoială, este aci ce-va pe care 

nu mi-l pot încă explica. Faptul cert 
însă este că d-nii miniştri de instruc- 
ție se: silese să ducă escamolarea le- 
gilor instrucţisi şi până dincolo de in- 
cintele Parlamentului. 

Incoherenţa în chestia înv&ţămîntului 
profesional. 

Uşurinţa, lipsa de şir în idei şi de cu- 
getare serioasă de care d. lonescu a dat. 
pretutindeni dovadă, de câte ori sa a-. 
mestecat în trebile instrucției, nicăeri nu 
s'a pus maj bine în evidență de cât în 
ceea ce privesce învățămîntul profesional. 

Am arătat incă de la începutul acestui 
studiă cum s'a aicătuit partea care-l pri- 
veşte, din proiectul d-lui Tonescu. 
Acum un an, şi anume în şedinţa de 

la 6 Martie 1899, d. Tache lonescu dicea, 
de la tribuna Camerei: «Una din cele 
dintâiă datorii care ni se impune, în
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diua când vom putea să transformăm 
părerile noastre în hotăriri de ale Sta- 
tului, va fi de a desfiinţa cu totul proi- 
ectul de lege care ni se propune astă-di». 

O asemenea declarație presupunea ca 
proiectul d-lui Ionescu să conţină, în 
privinţa învăţămîntului profesional, un 
singur articol, care să dică : «Legea din 
27 Martie 1899 este şi rămâne desfiinţată ; 
se pune din noi în vigoare legea în- 
vEtămintului profesional din 1893». 

Este cert că d-sa a avut veleitatea de 
a face aşa. Expunerea sa. de motive, 
publicată în mod anticipat la 9 Martie 
de un diar oficios, spunea fără nici un 
incongiur că «desființează legea din 1899, 
şi că toate şcolile de comerciti, agri- 
cultură şi arte şi meserii trec înapoi la 
ministerul domeniilor, cu organisarea 
lor din 1893». Cu toate acestea, proiectul 
depus la Cameră la 13 Martie nu mai 
vorbia de cât de modificarea legei din 
1899 : nu mai trecea şcolile de co- 
merci la ministerul domeniilor, iar des- 
pre şcolile de agricultură şi de meserii, 
pe care le trecea, d. Ionescu nu mai di- 
cea că le redă organisaţia din 1893, ci 
dorganisaţia pe care le-o dă prin acest 
proiect de lege». | 

De atunci, am fost în posiţie de a afla 
că legea coprindea întâiu un singur ar- 
ticol, privitor la învățămîntul profesional, 
prin care se puneaii lucrurile pur şi simplu 
în starea flinainte: de 1899; dar că în 
ultimele dous dile, inainte de depunerea
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ia Cameră, sa schimbat totul, întro- 

ducându-se cele 88 deart'cole ce conţine 

ea acum asupra acestui subiect. 

Ce valoare mai are lucrarea unui mi- 

nistru care se joacă ast-fel cu legile; 

care dă aşa dovadă de neseriositate; 

care arată în mod aşa de evident că 

ceea ce pretinde să impună ca legea or- 

ganică este o alcătuire făcută din zor, 

în câte-va dile ; care arată că asupra u- 

nei materii aşa de importante ideile sale 

fluctuează de la o di la altă, cum se 

schimbă fumul după bătaia vintului ? 

Şi când vedem pe d. Ionescu, care 

schimbă în 48 de ore întregul su sis- 

tem, afirmând că acest sistem este re- 

sultatul meditaţiilor sale de opt ani, ne 

întrebăm dacă am audit bine, saii dacă 

d-sa voesce să-şi bată joc de cei cari îl 

ascultă |! 
- Nimic nu este esact din ce spune. 

Meditaţile sale asupra acestor lucruri se 

reduc la zero. Proiectul su Va făcut fără 

cea, mai mică meditare, fără nici un stu- 

di, fără nici o convingere. In momentul 

când a luat condeiul săl scrie, atunci 

s'a gândit la ce va pune întrinsul, şi cum 

va. resolva chestiile cu cari se lua la luptă. 

Aceasta reiese din tot: din uşurinţa cu 
care la schimbat de trei ori în 16 dile'; 

din erorile, din vitările, din contradicţiile 

colosale ce conţine la fie-care linie. 
"Cât pentru meditaţiile d-lui Ionescu, 

ele se îndreptează în alte direcţii. D-sa 

se ocupă să înjshebeze. trădări imagi-
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nare, în colaborare cu mercenarii de 
peste hotare ; să sdruncine temeliile Sta- 
tului, substituind regimul stradei în locul 
regimului legei şi al ordini ; să orga- 
niseze «necesităţile inexorabile»; să um- 
ple serviciile publice cu oameni lepădaţi 
de morală, şi având drept unică reco- 
mandare de capacitate inscrierea prin 
cluburi conservatoare. Este însă incapa- 
bil de a-şi fixa mintea asupra unui lucru 
care cere un studiii aprofundat, pentru 
a găsi soluţia cea mai bună a unei difi- 
cultăți. Ca o pasăre călătoare, inteligența 
sa atinge numai virfurile lucrurilor, 
trece neincetat de la unul la altul, este 
în neputinţă a se opri mai mult asupra 
unuia. In lucrurile cele mai grave, d-sa 
se mulţumesce numai cu aparența, şi 
clădesce într'o clipă un întreg edificiu, 
ale cărui base stau pe nisip, dar care-l! 
mulţumesce, dacă poate epala pe cei 
naivi şi superficiali. Ce-i pasă dacă, pe 
urmă, edificiul s6ă îl va lua vintul, sau 
dacă îl va arunca la pămînt prima, lovi- 
tură ce-i va da experiența! În minutul 
acela, d-sa a avut satisfacția sa de amor 
propriii, şi a reuşit să scape din încurcă- 
tura, momentului. Ce va mai fi pe urmă, 
va vedea. _ 

Această superficialitate nevindecabilă 
explică multele .neajunsuri. pe cari d. lo- 
_nescu le seamănă în drumul său, pentru 
toţi, adversari şi amici. 

Anul treput îşi pusese in-minte să 
fie ministru, îndată, numai de câi.-A
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pus în mişcare mijloacele cunoscute, Şi 
a fost. Dar pe urmă, nu a mai ştiut ce 
să facă cu victoria sa. Ca să nu vorbesc 
de cât de afacerile ministerului care m& 
ocupă aci, cine nu ştie, cum timp de 
şease luni nici nu a plecat urechea ca 
să audă nevoile şcolii ; iar când a bine- 
voit să se ocupe şi de ele, a luat în 
trei dile măsuri cari ar fi reclamat luni 
de studii. Ce a eşit de aci, o ştim cu 
toții. | 

Ridicase lumea pe chestia rentei şcoa- 
lelor din Braşov. Naivii credeau că are 
soluţia gata în buzunar. De loc. După 
ce a ajuns ministru, a luat cea d'intâiu 
soluţie ce i sa presintat, şi fără alegere, 
fără o încercare măcar de a găsi ceva 
mai bun, s'a grăbit să adopte ceea-ce i 
se oferia, puţin păsându-i dacă prin a- 
ceasta punea totul în chestie, Şi în pre- 
sent, şi mai ales în viitor. Timpul ve 
ar fi trebuit să consacre în studii şi 
muncă, la consacrat pe urmă ca să-şi 
organiseze reclama, ca să înăbuşească 
glasul raţiunei prin sunetul cimbalelor. 

Un întreprindător îndrăsieţ şi fără 
scrupule ridică pretenţii absurde Şi Jig- 
nitoare pentru onoarea şi creditul tarii; 
el reuşeşte a-şi asigura: protecţia puter- 
nicilor din alte ţări. Cu puţină cercetare, 
osteneală şi stăruință, era uşor să se 
scape țara. de ruşinea -ce se cerea ai se 
impune. D. Ionescu însă nu se gân- 
deşte aşa deparie , d-sa acordă iute cei 
se cere, r&mânend ca mâne să caute 

8
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tot aşa să scape de dificultățile ce i le 
va fi creat precipitarea sa de adi, a treia 
di de cele de mâine, şi aşa mai departe. 

Cu un ministru care înțelege în acest 
fel trebile Statului, învățămintul in ge- 
nere, şi cel prOtesional in particular, pu 
aveati să se aştepte la lucruri bune. In 

' asemenea materie, espedientele nu merg 
lungile meditații de 48 de ore nu sunt 
suficiente pentru a se face lucruri temei- 
nice, şi perioadele retorice pregătite în 
liniştea cabinetului nu pot drege strică- 
ciunile causate de lipsa de chibzuială. 

D. Ionescu ne vorbeşte de lungile sale 
meditații asupra chestiilor de: învăţămînt. 
Ce consistență ai meditaţiile acestea, 
dacă nu l'aă dus la o convingere hotă- 
rită ? De la 6 Murtie 1899 până la 9 Mar- 
tie 1900, convingerea, d-sale era că şco- 
lile de comerciu trebue să treacă, îm- 
preună cu cele de agricultură şi: de me- 
serii, la ministerul domeniilor. "dea a- 
ceasta d-sa a susţinut-o cu o mare abun- 
dență de vorbe— nu şi de fapte — când 
cu discuţia legii inv&ţămintului profesio- 
nal. De o dată însă, între 9 şi 11 Mar- 
tie 1900, convingerea sa se dărimă ca o 
clădire luată de apă, şi la dou€ ile 
după ce vorbia despre «necesitatea inexo- 
rabilăv de a se desființa tot ce se fă- 
cuse în 1899, ne pomenim că şcolile de 
comerciii rămân tot la ministerul de in- 
strucţie ! 

Tot aşa, până Ja 9 Martie 1990, d. Io- 
nescu se convinsese, din meditaţiile sale,
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că se impune restabilirea legii din 1893 
a d-lui Carp. Două dile. în urmă, nu 
mai este aşa ; d-sa restitue cele şeapte 

„şcoli pentru cari făcuse atâta sgomoi, 
însă nu cu organisarea din 189%, ci cu 
o altă organisaţie, pe care ne spune d-sa 
că le-o dă prin proiectul său de lege. 

Pentru d. lonescu, şi pentru admira- 
torii s6i, se poate ca o asemenea lege 
să. se cheme o lege serioasă, nu însă 
pentru oamenii serioşi. Şi nu trebue să 
fie cine-va mare profet, pentru a predice 
că nu ea va fi în stare să presideze la 
desvoltarea învăţămintului nostru pro- 
fesional. . e 

Ar fi interesant să scim prin ce raţio- 
__nament d. lonescu, care a susținut 

anul trecut, şi cred că susţine şi acum, 
că şcolile de agricultură şi meserii nu 
pot rămâne la ministerul de instrucție, 
pentru că nu e competent să le admi- 
nistreze, găsesce totuşi că el este com- 
petent să le dee o organisaţie, şi aşa 
organisate de el, să le restitue celui de 
domenii ! a a 

“Toată lumea scie că trebue mai multă 
competenţă ca să organisezi un lucru, 
de cât ca, odată. organisat, să-l conduci 
după regule deja trase. Expunerea de 
motive a d-lui Ionescu este însă de pă- 
rere opusă : încă una din „minunile 
d-sale. a 

Cu toate acestea, să nu ne grăbim a 
crede ceea ce spune Expunerea de mo- 
tive. Am avut răbdarea să cercelez de
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aproape organisarea care se spune că 
se dă şcolilor de agricultură şi de me- 
serii, şi am constatat, cu destulă sur- 
prindere, că nu e alta de cât întocmai 
acea din legea de la 1893 a d-lui Carp, 
cu o singură deosebire, despre care 
VOii vorbi. 

Ce să fie aceasta ? 
In prima redacţie a proiectului săi 

Şi a expunerei de motive, d. Ionescu 
abolia pur şi simplu legea din 1899 şi 
revenia la cea din 1893; în a doua, tot 
revine la aceasta din urmă, nu însă prin 
abolirea celei din 1899, ci prin restăbi- 
lirea. articol cu articol a celei din 1893; * 
iar în Expunerea de motive, umblă să 
disimuleze această revenire, afirmând 
un lucru _neesact, anume că dă şcoli- 
lor în causă o organisare nouă, pe când 
în realitate nu e aşa; căci modificarea 
de detaliu, impusă prin crearea şcolilor 
primare su erioare, nu poate justifica 
pretenţia de a numi organisare nouă a- 
ceea care se dă acestor şcoli. 

Este dar şi aci un mister, pe care 
poale îl vom putea pătrunde o dată. 
Când il vom afla, poate vom sci tot de 
odată şi pentru ce d. Ionescu şi-a pre- 
făcut jumătate legea în interval de două 
dile, şi pentru ce caută acum să ascundă 
că revine la legea din 1893, după ceun 
an de dile a anunţat că va face aceasta. 

Adâncj şi nepătrunse sunt misterele 
oficineloii în cari se făuresc legile con- 

_servatoare !
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Economia legii din 1893, asupra în- 

vățămîntului profesional. 

Nu este nevoie să discut punct cu 

punct partea din legea d-lui lonescu 

care se ocupă de înveţămintul profesio- 

nal. Pe câtă vreme d-sa nu face alt-ceva 

de cât să strice tot ce sa făcul anul 

trecut, fără să pună la loc nimic alt 

de căt şcolile profesionale de băeţi, cari 

nică acelea nu-i aparţin, chestia remâne 

întreagă, şi se va resolva la vremea ei 

în întregime, precum merită o chestie 

de aşa însemnătate. Ba încă. trebue să 

ne felicităm că e aşa, pentru că ames- 

tecul d-lui Ionescu întrinsa nu ar fi 

făcut de cât să o încurce şi să o com- 

promită pentru multă vreme, după cum 

s'a întâmplat cu învețămintul primar, se- 

cundar şi superior, unde nenorocirea a 

voit ca d-sa să intervină tocmai în Mo- 

mentul transformărei. 

Totuşi, nu potsă mă opresc dea con- 

stata iremediabila îngustime de vederi de 

care cu această ocasie a dat o nouă do- 

vadă partidul conservator. 

La 1893, el a făcut o lege pe carea 

intitulat-o a învetțămintului profesional. 

O lege care purta acest titlu trebuia, 

negreşit, să aibă drept obie de a tinde 

la crearea şi întărirea unui. învățămint 

propriii pentru a deştepta şi a încuraja 

pornirea spre comerciă şi industrie, şi 

de a crea în acelaşi timp elementele ne- 

cesare pentru înfiinţarea industriei în-
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seşi. Era dar locul a se trage atunci un 
plan general, care să îmbrăţişeze în- 
treaga chestie, şi care să se execute 
gradat întrun şir de ani mai mult sai 
mai puţin lung. îi 

In loc de a face aşa, legea din 1893 
nu sa ocupat de cât de cele 14 şcoli 
cari erau atunci în fiinţă, şi numai cu a- 
şedarea de regule privitoare esclusiv la 
dinsele. Singura ei inovaţie a fost şcoala 
de silvicultură, care. şi aceea nu a 
fost creată atunci, ci numai despărțită 
de cea de agricultură de la Hersstrăii. 
Cine o citeşte, vede chiar fără greutate 
că ea este în realitate o reunire de trei 
legi. distincte şi juxtapuse. Şi faptul 
este că ele sunt opera a trei persoane 
cari sai ocupat în parte, unul cu şco- 
lile de agricultură, altul cu cele de me- 
serii şi al ireilea cu cele de comerciii. 
Fie-care a avul în vedere numai şco- 
lile cu cari avea aface, - şi resultatul a 
fost că legea nu are nici o unitate. Ea 
este lipsită de o idee generală, care să 
coprindă la un loc şi agricultura, şi me- 
seriile, şi comerciul, să caute a le spri- 
jini unele pe altele, şi a forma din ele 
împreună un organism vii, în care fie- 
care parte să aibă rolul: sâu bine deter- 
minat în viaţa şi desvoltarea Statului. 
Dar chiar dacă legea dela 1893 nu voia, 

sait: nu putea, să ridice până acolo con- 
„Cepţia sa, ea avea înaintea sa problemele. 
înveţămintului agricol, al meseriilor. 

ţ | *



119 

al comerciului, cari erau întreşi, şi aş 

teptait soluţia lor. 

In adevăr,intr'oţară unde cinci din şese 

părți ale populaţiei se “ocupă şi trăesc 

numai cu agricultura, şi unde totul este 

de făcut pentru a preface întregul nostru 

sistem agricol, este cu putinţă a se 

crede că- cele patru şcoli de agricultură 

ce aveam, şi pe care le avem şi adi, 

vor putea fi de ajuns? Ani întregi am 

trăit cu ilusia că transformarea agricul- 

turei noastre se va face prin cei de sus. 

Aceasta nu este şi nu poate să fi6. Pro- 

prietarii în mare parle îşi arendează 

„moşiile ; arendaşii ai interes să scoală 

de pe ele cât pot mai mult în cel mai 

scurt timp. şi nu-şi turbură mintea cu 

pertecţionări şi imbunăţiri pe cari să le 

experimenteze pe socoteala lor; iar Sta- 

tul exploatează imensele sale domenii în- 

tocmai ca proprietarii, cari nu dai nică 

odată pe la moşiile lor, şi-şi cheltuesc 

numai veniturile pe cari vin de li le var-- 

să regulat arendaşii lor. 
Imbunătăţirea nu poate veni de cât de 

la aceia cari sunt în realitate agricultori, 

de la ţărani, cari trăese esclusiv din pă- 

mint, şi pentru cari cea mai mică per- 

fecţionare în sistema de lucru represintă 

o creştere de venit nepreţuită, avend 

în vedere modestia singurului venit din 

care trăesc. Acolo trebue lucrat pentru 

a se determina cu încetul o schimbare. 

în bine. A se crede că se poate face a- 

gricultură bună fără ţărani instruiți în
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meseria lor, este o absurditate. Dar a 
se crede că instrucţia lor o vor face is- 
prăvniceii şi logofeţii boereşti, este o 
naivitate, ca să nu dic mai 'mult, 

Cari sunt.însă mijloacele noastre de 
a lucra asupra imensei mase ţtrănesci ? 
Ce am făcut noi pentru a face să se în- 
filtreze întrînsa, măcar cât de încet, 
cunoscințele practice agricole de cari 
are trebuinţă ? Ce am făcut pentru a în- 
vinge forţa de inerție care este inheren- 
tă ori-cărei mulţimi, şi pentru a opune 
în mişcare către ţinta pe care pretindem 
că o urmărim ? Nimic. 

Am înfiinţat, e adevărat, cele patru 
şcoli de agricultură, din cari una dato- 
rată iniţiativei private. Fără îndoială, în- 
fiinţarea lor face onoare celor cari le-ai 
creat, căci ele r&ăspundeaă unor trebu- 
inţe evidente. Dar ele nu răspund de cât 
unei părți din problemă, şi încă părţii 
celei mai uşor de resolvit. 

In adevăr, şcoala superioară de la He- 
restrău, după cum se mărturisesce în 
legea de la 189, are de scop dea 
forma personalul necesar serviciilor sta- 
tului şi buni administratori pentru mo- 
şiile particulare ; iar şcolile practice de 
agricultură au de scop de a forma is- 
prăvnicei şi logofeţi, tot pentru moşiile 
particulare, după cum i-a scăpat vorba 
să spuie anul trecut în Senat însuşi d. 
P. Carp, autorul legei. 

Unde mai este loc aci pentru simplul 
țeran, care nu are să fie nici adminis- 

) *
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trator de moşie, nici isprăvnicel, nici 
logofăt? Unde să se instruiască în agri- 
cultură modestul proprietar de 11, de 7 
şi de 4 pogoane, care din ele trebue să 
hrănească, să îmbrace şi să incăldească 
toată familia sa? De sigur d. Carp nu 
spera să-i încasarmeze pe toţi în cele 
trei şcoli. practice ale sale, să-i imbrace 
pe toţi în uniformă şi să-i hrănească pe 
toți cu rasol cu hrean, după spirituala 
-observaţie a unui înalt funcţionar de la 
ministerul domeniilor, care a scris asu- 
pra acestei chestii. 

Ajungem dar la acest resultat feno- 
menal, că pentru țărani nu este nici un 
loc în sistemul de învăţămînt agricol al 
legei din 1893. Atâta este de ajuns ca 
să o judecăm. ” 

Legea din 1893 este legea şcolii de la 
Herăstrău şi a celor trei şcoli practice 
-de agricultură, dar nu este legea invă- 
(ământului agricol. po 

Ceea-ce dic pentru învăţămintul agri- 
col, se poate repeta aproape cuvint cu 
cuvînt şi pentru acel al meseriilor şi al 
comerţului. 

Este o închipuire că cu cele dou& 
şcoli de meserii din Bucuresci şi laşi 
vom avea vre-o influenţă serioasă asu- 

“pra înjohebărei unei industrii naţionale; 
ele abia suni de ajuns pentru a da me- 
-canicii necesari căilor ferate. Este o i- 
lusie de a spera că din gimnasiile şi li- 
-ceele comerciale de la 1893 vor eşi li- 
meri care să stea la tejghea.
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Legea din 1893 este dar legea celor 
dou şcoli de meserii, a şcolilor de co- 
merţ de ori-ce grad veţi voi, dar nue 
legea, învățământului meseriilor şi al co- 
merţului. 

Sistemul conceput de legea din 1893 
_—dacă a avut în adevăr in - vedere un 
sistem—este acela al unui virf de pira- 
midă, fără base. El construesce părţile 
de sus ale edificiului, şi nici nu bănu- 
esce că ar fi nevoie să se ocupe şi de 
cele de jos, 

Acesta este defectul lui fundamental. 
“lovă&ţămiîntul profesional trebue să se 

adreseze cu deosebire stratelor de jos 
ale populaţiei. Pe- câtă. vreme nu se va 
înţelege adevărul acesta, nu vom avea, 
înveţămint profesional. 

Legea din 1899 se deosebia în această 
privinţă cu totul de cea din 1893. 

Pe când această din urmă nu se o-. 
cupă de cât de un învăţămînt reservat 
“unui mic număr de aleşi, legea liberală, 
dă principala sa atenţiune înv&țămintului 
elementar profesional, şi se silesce a-l 
face cât mai răspândit posibil, cât mai 
eftin şi cât mai accesibil. oamenilor să- 
raci, cari formează grosul armatei agri- 
cole, industriale şi comerciale. Legea li- 

„berală se silea să lumineze şi să for- 
meze pențru muncă masa cea mare a 
muncitorilor, în loc de a se mulțumi 
să lucreze numai asupra pojshiței de la; 
suprafaţă. 

Asupra :modului cum. a căutat ea să
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realiseze acest scop, putem diferi în ve- 
deri ; partidul conservator poale să 

creadă contrariul de ceea ce credem noi. 

Dar când vedem că nici adi încă elnu 
“înțelege necesitatea absolută a învâţă- 
mintului profesional elementar, suntem 

în drept a repeta că nu partidul con- 

servator va fi acela care să întemeieze 

învățămîntul nostru profesional. 
Mai înţelegeam ca la 1893 să se fi fă- 

cut o lege necomplectă, ca aceea de a- 

tunci. Dar acum, când problema a fost 

pusă anul trecut în toată generalitatea 

- ei, a vedea că un partid care se pretinde 
de guvernămint continuă a avea tot ve- 

derile înguste de âcum şeapte ani, şi că 

nici lucrările altora nu-l pot îndruma 
spre o concepţie mai largă a lucrurilor, 

este a perde ori-ce speranţă de a avea 

din partea lui vre-un contingent de muncă - 

spornică, în resolvirea acestei chestii 
însemnate. 

Consideraţii privitoare la legea din 
1899 asupra 

învăţămîntului proiesional. 

D. lonescu a credqut că a spus tot ce 
era de spus, în privința legei din 1899, 
când în patru-cinci linii i-a aruncat câte-va 
învinuiri Nu este însă una dintrinsele 
care să resiste la o critică serioasă. 

D-sa, dice că «legea de anul trecut dis- 
tribuia matematiceşte un numer egal de 
şcoale de acelaşi fel în fie-care judeţ,
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fără nici: o considerare pentru mijloacele 
relative ale diverselor judeţe». 

Aceasta este neexaci. Legea prevedea, 
ca un minimum numărul de patru şcoli 
de fie-care fel pe judeţ, pentru că cu mai 
puțin de cât atâta, chiar în judeţele cele 
mai mici, nu se putea dice că ar fi e- 
xistat un învăţămînt elementar serios ; 
nimic însă nu împedica înființarea de 
ori-câte şcoli peste acest număr, în ju- 
dețele mari şi avute. intocmai aceeaşi 
disposiţie se află şi în legea învăţămîn- 
tului primar, când se impune crearea 
unei şcoli în fie-care cătun care are 40 
de copii în virslă de şcoală, fără con- 
sideraţie dacă cătunul este avut sai nu. 

De alt-fel, este neexactă şi afirmaţia 
“d-lui Ionescu, că crearea acestor şcoli 
ar fi dat loc .la o cheltuială excesivă. 
In expunerea mea de. motive de anul 
trecut, eu am făcut socoteala aplicărei 
legei ce propuneam, şi demonstram că 
ea nu ar fi costat pe Stat mai mult de 
O jumătate de milion pe an, exigibil în 
6 ani. D. Ionescu se mulţumeşte numai 
să afirme, fără să ne dea nici o cifră. 
D-sa are oroare de cifre şi de fapte clare 
şi precise, precum am şi eii oroare de 
vorbe goale, de declamaţii seci, de sofis- 
me şi de neadevăruri. | 
__ Pentru ce nu ne spune şi d-sa cât va 
costa realisarea sistemului ssii de învă- 
țemînt primar superior, de la care cere să 

“ție locul învâţămintului profesional ? De 
ce nu ne face socoteala şi a şcolilor
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profesionale, de băeli şi de fete, aşa 
cum le organisează d-sa, în comparaţie 
cu costul lor după organisaţia ce li se 
dedese anul trecut? 

Pentru aceste din urmă, nu s'ar.pulea 
face de alt-cineva un asemenea calcul, 
pentru că proectul guvernului nu dă 
destule indicaţii în privința intenţiilor 
ce are el; nu se ştie nici ce număr de 
şcoh crede să înființeze, nici cari sunt 
detaliile lor de organisare,- pe cari ar 
trebui să le cunoaştem, pentru a stabili 
budgetul lor aproximativ. Pe cât se pare, 
principala economie ce crede să realise- 
ze d. lonescu de aci, ar proveni din 
schimbarea de nume a prolesoriior, pe 

-cari-i va intitula institutori, pentu a le 
plăti 225 lei pe lună, în loc de 360 lei. 

In ceea-ce priveşte însă şcolile primare 
superioare, evaluarea este mai uşoară, 
Socotind în mijlociu la 3240 lei pe ar 
leafa impreună cu gradaţia unui institu- 
tor, calculate după legea d-lui Ionescu, o- 
asemenea şcoală ar costa cel putin 13. 000 
lei pe an ; aşa că, din cei 500.000 lei cu 
cari, după legea liberală din 1899, se 
putea înființa 250 şcoli elementare Şi 
cel puţin 32 şcoli practice, cari să poală 
instrui cel puţin 928.000 de copii, în siste- 
mul d-lui lonescu nu se mai pot face de 
cât 38 de şcoli cu un efectiv de cel mult. 
7.600 de şcolari, şi cari nu vor respun- 
de la trebuinţele pe cari căuta se le sa- 
tisfacă legea liberală. 
După aritmetica d-lui Ionescu, asta 
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va să dică că sistemul său este mai ief- 
ten, şi nu va ruina ţara ca sistemul li- 
beral. | i 

Mai critică d. Ionescu legea liberală, 
pentru că fixa prea de aproape organisa- 
rea unor scoale, cari trebue să fie 
în vecinică transformare. Este adevărat 
că aceste şcoli trebue să fie în vecinică 
transformare ; dar numai ele. sunt în 
casul acesta ? Nu este aceasta tot 
aşa de adevărat şi pentru şcolile prima- 
re, ca şi pentru cele secundare, ca şi 
pentru cele superioare ? Evoluţiunea este 
legea comună a tuturor organismelor 
vii, şi dacă şcoala este, după cum nu 
se poate coniesia, un sistem . organic, 
trebue să evolueze şi ea. 

Asta însă nu va să dică că legea nu 
trebue să. prevadă oare-cari norme, cari 
să regulariseze această evoluţiune pentru 
un număr de ani. Meritul legiuitorului 
esie cu atât mai mare, cu cât el poate 
discerne mai bine şi pentru un timp 
mai lung” desfăşurarea fenomenelor cari 
sunt în legătură cu materia pe care o 
legiferează, şi cu cât el se pricepe a sta- 
bili norme mai în acord cu dânsele, aşa 

„că evoluţiunea materiei legiferate să se 
facă cât se poate în mod mai concomi- | 
tent cu aceea a factorilor cu care ea este 
în relațiune. ; 
„Dar facultăţile omeneşti sunt mărgini- 

te, şi de aceea legiuirile ai nevoie a fi 
din când în când revădute, pentru a se 
pune mersul lor în acelaşi pas cu mer-
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sul societăţei, precum trebue din când 

in când să se potrivească mersul unui 

ceasornic. Tot de aceea, este prudent a 

se lăsa unei legi oare-care elasticitate, 

pentru a-i permite să se acomodeze ea 

însăşi cu împrejurările, in oari-cari li- 

mite. o 

D. lonescu găseşte că nu mam po- 

trivit la vederi cu d-sa, în stabilirea a- 

cestor limite. Aceasta este chestie de 

apreciere. Ei cred că o lege, ork-cât 

de elastică ar fi, pentru ca să-şi me- 

rite numele, trebue să reguleze ceva; 

d. lonessu crede că, pentru a face o 

lege, e de ajuns a stabili oari-cari nu- 

miri, şi a lăsa cu totul în vag limitele 

intre cari se vor mişca organismele re- 

presentate printr insele. 
Dar discuţia aceasta -este şi inutilă 

aci, pe câtă vreme d. lonescu: suprimă 

pur şi simplu toate creaţiunile liberale, 

afară de acea a şcolilor primare supe- 

rioare şi a şcolilor profesionale de băeţi, 

pe care şi-o anexează - sie-și. Dacă de- 

iectul legei liberale era de a fi prea 

strinsă, d. lonescu trebuia să o lărgea- 

scă ; dar să suprimi cu totul nişte lu- 

ceruri, sub cuvint că au fost prea mult 

legiferate, ce fel de logică este aceasta ? 

De alt-fel, putem vedea şi iudeca şi 

sistema pe care d. lonescu ar îi opus-o 

sistemei din 1899, prin ceea ce face cu 

şcolile profesionale de băeţi. D sa ia din 

legea liberală cele mai multe din dis- 

.posiţiile care le privesc, mulţumindu-se
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a suprima împărţirea lor.în trei cursuri, 
“Şi împingând elasticitatea legei sale 
până la a lăsa în alb cifra salariului 
maestrilor ! Atâta elasticitate, se înţele- 
ge că ei nu voiu admite nici odată! 
pentru vre-unul din proiectele mele. 

Cât pentru impărţirea şcolilor profesio- 
nale în trei cursuri, atât mai râu dacă 
d. lonescu nu a conservat-o ; cu aceasta 
a dovedit că d sa nu discerne bine des- 
făşurarea evenimentelor, despre care 
vorbiam mai sus, căci dacă vre-o re- 
formă era logică, era de sigur aceasta. 
Şcolile profesionale de fete, pe cari le 
avem de 24 de ani, tind în mod fa'al 
şi neresistibil spre această organisare ; 
Şi în sesiunea consiliului generai din 
1897, la care a luat parte multe persoa- 
ne de o competenţă recunoscută orga- 
nisarea: aceasta a resultat dintrun lung 
şir de discuţii. Eu am introdus în legea 
din 1899 această organisaţie ca ceva do- 
bândit, şi care putea servi ca punct de 
plecare. D. Ionescu preferă contrariul. 
Eu persist a crede că sistema d-sale nu 
constitue un-progies.  -: a 

Vin în fine la cea din urmă din cri- 
ticile sale, Ja aceeu asupra căreia a in- 
sistat aproape esclusiv în discuţiile din 
Cameră de anul trecut ; anume, că eŞCO- 
lile profesionale, după legea liberală, eraă 
de mai multe grade, suprapuse unul 
altuia, şi servind în ordine ascedentă fie 
care de pepinieră pentru şcoala imediat 
superioară, şi în ordine, descedentă de
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şcoală normală, care să furniseze das- 
căli pentru şcoala imediat inferioară». 
Cum că prima acusare nu are nici un 

temeiii, se vede de ori-cine va citi legea 
din 1899. Pentru fie-care fel de şcoală, 
recrutarea se prevedea a se face din mai 
multe pepiniere, dintre cari una era, ne- 
greşit, şi şcolile de acelaşi fel de cate- 
goria inferioară. Ce r&ă vede aci d. ]o-. 
nescu ? Este un răi ca un tinăr, care a 
studiat începuturile agriculturei într'o 
şcoală elementară, să voiască a-şi com- 
plecta studiile într'o şcoală mai superi- 
oară, tot de agricultură? Asemeni în- 
vinovăţiri nici nu merită atenţie ; ele sunt 
inventate numai pentru a permite au- 
torului lor de a-şi lungi discursurile. 

Cât pentru a doua ciilică, voii observa 
d-lui Ionescu că legea din 1893, făcută 
de d. Carp, colegul pe atunci în minister 
al d-lui lonescu, coprindea întocmai 
aceeaşi disposiţie. Ea dicea textual că, 
«printre cele-alte scopuri ale şcoalei su- 
perioare de la Herăstrăi, este. şi acela 
de a forma personalul didactic pentru 
şcolile practice de agricultură». Unde se 
afla d. Ionescu, cu tegriile sale actuale, 
pe când se vota acea lege a d-lui Carp? 
Pentru ce nu la făcut atunci să vadă că 
este absurd a. se gândi cine-va săpună - 
ca :naeşiri la o şcoală profesională pe 
absolvenţii unei şcoli profesionale de a- 

„celeaşi fel, dar de un grad mai înalt? 
La 1893 insă d. Ionescu nu se afla în 

- faţa unei legi liberale, căreia se aibă in- 

9 
-
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teres a-i căuta cusururi, fie cât de glumeţe. 
D. Carp a înscris liniştit în legea sa a- 
ceastă disposiţie, de care nu se putea 
dispensa nici un legiuitor serios. Şi e 
sigur că dacă legea sa ar fi prevedut 
mai multe categorii de şcoli de meserii, 
ea ar fi coprins şi pentru eledisposiţia, 
naturală pentru ori-ce legiuitor alt:.l de 
cât d. lonescu, ca maestrii unei şcoli să 
fie trebuit să absolve o şcoală de ordin 
superior. 

Dar asemeni lucruri nu se pot discuta 
cu d. looescu. Ca să se convingă cine-va 
de logica d-sale în asemenea materie, se 
vadă legea ce a espediat d-sa în 2% mi- 
nute la Cameră. Ea nu spune nimic în - 
privinţa condiţiilor ce trebue să împli- 
nească personalul didactic al şeoalelor 
practice de agricultură, iar pentru cele 
de meserii, spune doar că «candidaţii 
trebue să dovedească că au absolvit o 
şcoală industrială sau profesională a Sta: 
tului sau din streinătate». Cu alte cu-. 
vinte, absolventul unei şcoli profesionale 
de băeţi va putea fi şei de atelier său 
maestru în şcoala de meserii din strada 
Polizu, care-i este cu mult superioară. 
Pentru ca să dărime legea liberală, care 
era. logică şi consecuentă, d-sa nu sa 
sfiit a înscrie în legea sa absurdităţi ca 
aceasia, numai pentru că au meritul de 
a fi antitesa sistemului liberal. 

Eacă consideraţiile de cari se conduce 
d. Ionescu, când vine să arunce în şcoală 

*
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cea mai colosală perturbaţie ce a cădut 
peste dânsa, de când există. 

Nu pot trece sub tăcere încăun fapt 

caracteristic. - 
Am dis că d. Ionescu, sub cuvintul de 

modificare a legii din 1899, n'a făcut alt 

de cât restabilirea pură şi simplă a legii 
d-lui Carp din 1893. Aceasta însă cu o 

singură escepţie : d-sa a suprimat din- 

trinsa disposiţia că «şcoala de la lle- - 

răstrău să poată da personal didactic 

şcolilor practice de agricultură». A pre- 

ferit ca aceste din urmă şcoli să nu aibă 

de unde-şi lua personalul didactic, de 
cât să lase în pace pe legislatorul liberal, 

care nu a făcut de cât să urmeze şi el re- 

gula urmată de când e lumea; că, pentru 

ca să fii profesor la o şcoală mai de jos, 

trebue să fi făcut o şcoală mai înaltă de 

acelaş fel. - 

Este imposibil să credem că d. lonescu 

nu înţelege că teorii ca ale d-sale nu sunt 

bune de cât pentru întrunirile în cari 

se caterisia d. Sturdza, iar nu pentru 

oameni serioşi. Dar când e vorba să strice 

ceea ce au făcut liberalii, vederile d-sale 

se întunecă până într'atât, încât nu este 

nici o. enormitate pe care să nu o poată 

comite. 

Legea din 1900 asupra învăţămintu- 
“ lui profesional. 

Nu ar avea nici un interes să ne mai 

ocupăm de partea din legea d-lui lo- 

nescu care se ocupă de învă&ţămintul pro-
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fesional, pe câtă vreme ea nu este de 
cât reproducerea aproape literală a legei 
din 1893. Cu toate acestea, nu mă pot 
abţine de a nu culege şi din ea câte-va 
dovedi de ce ai tost elungile meditații» 
de cari ne tot vorbesce d. Ionescu. 
Am arâtat cum «lungile rnediiaţii» ai 

produs o lege în care sa uitat a se spu- 
ne cum se va recruta corpul didactic al 
şcolilor practice de agricultură, şi în 
care s'a spus că absolvenţii unei şcoli 
profesionale inferioare pot fi maestri şi 
şefi de ateliere într'o şcoală superioară. 

Dar nici măcar copiarea legei din 1893 
nu s'a făcut cum se cuvine. In arl. 56, în. 
loc de aplicâri de cultură, s'a copiat 
exphcări de cultură, ceea ce nu are nici 
un sens ; la art. 55, mecanica lucrătoru- 
lui, în loc de mecanica necesară  lucră- 
torului ; la ari. 66, se cere ca candidaţii 
de maestru să fi participat, în loc de 
practicat în ateliere. In art. 7Il, relativ 
la şcolile comertiale de gradul |, sa 
uilat a se copia un întreg aliniat, că 
şcolarii vor fi externi, care însă este pus 
la şcolile de. gradul II ;—şi nenumărate 
altele de acelaşi fel, cari s'au votat aşa, 
şi cari vor r&mânea, ca să ilustreze se- 
riositatea legilor conservatoare. 

Dar, dintre toate, aceea care le întrece 
este lăsarea în alb a cifrei salarului ma- 
estrilor şcolilor profesionale, la art. 98. 
Aceasta este prima dată când un proiect 
de lege se supune semnăturei ltegelui 
şi se depune pe biroul parlamentului,
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cu uitări aşa de extraordinare. Stiam că 
d. lonescu nu respectă nimic ; “dar, pe 
cât ştiu, până acum încă nu ajunsese 
aşa de departe. 
“EI bine, legea a trecut prin două co- 

mitete de delegaţi, prin două Camere, 
şi a fost votată — ce votare! — cu toate 
aceste uitări şi schimbări, cari-i dai a- 
spectul cel mai caraghios, pentru cel 
care o citesce cu atenţie. Asta va să 
gică pentru d. lonescu o lege resultată 
din «lungi meditații !» 

Ce ar fi fost, Doamne! dacă medita- 
ţiile ar fi fost mai scurte! Dar cum 
erau să fie mai scurte de cât două dile? 
— căci în atât s'a ticluit ceea ce pretinde 
d-sa să ng impună ca lege a învățămin- 
tului prâtesional. 

Dacă crede d. Ionescu că o asemenea 
glumă se poate trece, se înşeală foarte 
mult. A trecut vremea când țara româ- 
nească servea de jucărie boerilor celor 
mari ; cu atât mai puţin se va lăsa ea 
adi să fie jucăria d-sale. 

* 

* + 

Nu pot să încheiu ceea-ce aveam de 
dis asupra părţii din legea d-lui lonescu 
privitoare la invățămintul profesional, 
fără să constat că pretenţia d-sale de a 
fi legiuitor în această materie este - de 
dată foarte recentă, şi că sistemul ssi, 
dacă se poate numi ast-fel, nu poate 
nici într'un cas să fie fructul a opt ani
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de «lungi meditații», după cum ne asi- 

gură d-sa. 
In adevăr, în 1895 a lăsat un proect 

de lege, prin care se lăuda că «desăvir- 

şeşte» reforma învăţămîntului nosiru, pu- 

biic şi privat. In acel proeci, se ocupă 

de toate: şcoli secundare, superioare, 

de bele-arte, de-musică şi declamaţie. 
De organisarea însă a unui învățămint 

profesional, nu se ocupă de loc. Şi cu 

toate acesta, d-sa avea pe atunci în re- 
sortul săi un număr de şcoli profesio- 
nale de fete cari dataă de 20 de ani, şi 
al căror număr întrecea întregul numer 

al şcolilor ce depindeai de ministerul 

domeniilor. Afară de aceasta, învăţămin- 

tul lucrului manual luase început în şco- 

lile primare, şi era evident că trebuia să 
se preocupe cine-va de viitorul lui. 
“Pentru d. Ionescu însă, la 1895 aceste 
chestii însemnate nu existau de loc. 

Meditaţiile sale asupra lor nu pot dar 
să dateze de atunci. 
In această privinţă, ca şi în multe al- 
tele, este o complectă deosebire între 
d-sa, şi legislatorul liberal, care încă de 
la, început a considerat problema în în- 
tregimea ei, in sensul că pentru dinsul 

organisarea înv&ţămintului profesional a 
fost privită încă de la 1886 ca făcând 
parte integrantă şi indispensabilă din si- 
stemul organisărei raţionale a învâţă- 
mintului naţional. In adevăr, proiectul 
din 1886 vorbesce în repetate rînduri, 

- si în text, şi în expunerea de motive, 
t
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despre necesitatea acestei organisări. lar 

în 4898, când cu proiectul asupra învă- 

țămintului secundar şi superior, sa a- 

nunţat în mod precis apropriata presin.- 

tare a unui proiect asupra înv&ţămiîntu- 

lui profesional, considerat ca o complec- 

tare necesară a celui d'intâiu. 

Pentru d. Ionescu, aceasta era materie 

novă, şi în pretenţia legiuitorului din 
18U8, de a se ocupa de învăţămintul 

profesional, d-sa nu a vegut alt de cât 

o meschină ambiţie de a încălca în do- 

meniul altui minister. Când cu discuţia 

în Cameră a legei din 1899, d-sa a luat 
cuvintul de nenumsrate ori ; nu a făcut 

însă nimic alt, de cât să insiste asupra 

acestei ipotese copilăresci, sai să se a- 

gațe de chestii infime de detaliu. pen- 
tru a trage din ele, după obiceiul d-sale, 

conclusii în disproporţie cu importanta 

lor. Nici un moment însă nu a dovedit 

că, cel puţin atunci, la patru ani după 
faimosul săi proiect din 1895, ajunsese 

a-şi face o idee clară despre această 
importantă chestie, şi că şi-a dal seama 

de economia proiectului liberal. 

Nici un moment, spre exemplu, nu 

lam vădut ocupându-se, nici chiar în 

treacăt, de învăţămintul profesional ele- 
mentar, pe care proiectul liberal îl crea 
pe dintregul, şi pe care-l punea ca basă 
întregului s&u sistem. 

Prin urmare, acuu un an d. lonescu 

era încă tot așa de străin de cele ce 
priviai invăţămintul :profesional ca şi în



136 

1895. Meditaţiile sale sunt dar de dată 
şi mai recentă. 

Anul acesta, la 13 Martie presintă un 
protect, care la 9 Martie încă nu exista. 
Şi aceasta ne permite a fixa în fine ve-. 
chimea meditaţiilor sale: origina lor 
este posterioară dilei de 9 Martie 1900. 

Suntem dar departe de cei optani de 
vechime, pe care le-o atribue d. lonescu. 

Resultatul cugetărilor d-sale se resu- 
mează acum în aceste puncte: 

a) A desfiinţat ceea ce aă făcut libe- 
ralii ; aceasta era ţinta sa principală şi 
esenţială, pe lângă care. toate cele de 
mai jos nu sunt de cât preteste. 

b) A trecut înapoi la ministerul do- 
meniilor un număr de şapte şcoli, cari 
vor avea destinul de a fi conduse de 
vre-un şef de biroă de acolo, care va 
mai avea, ca principală ocupaţie, afa- 
ceri de exploatarea de băi minerale, 

a 

„de arendări de moşii şi de tăiere de. 
păduri. 

c) A conservat la ministerul de in- 
strucţie şcolile de comercii, contra te- 
oriei susţinute tot de d-sa până în diua 
de 9 Martie 1900 inclusiv. 

d) A conservat biroul comercial, în- 
fiinţat de legea liberală pe lângă aceste 
şcoli, şi combătut de d-sa anul trecut... 

e) A conservat clasa comercială de pe 
lângă şcolile secundare de fete, infiin- 
ţată tot în 1899 şi combătută de d-sa, 
de şi în acelaşi timp susţinea crearea 
clasei normale pe. lângă aceleaşi şcoli. 

e
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Pentru d. Ionescu, se vede, e mai lesne 

să formeze o învăţătoare de cât o pră- 
văliaşă, şi de aceea susţinea -că creaţi- 
unea liberală nu va da nici un resultat. 

f] A incercat să-şi atribue meritul crea- 
ţiunei şcolilor primare superioare şi a 

şcolilor profesionale de băeţi, create deja 

de liberali, unele în 1896, cele-lalte în 
1899. | 

4] A desființat întregul învâţămint pro- 
fesional elementar, creat în 1899. 

Nimic din toate acestea nu merită nu- 
mele de reformă, pe câlă vreme nu Co- 

prinde nici o creaţiune originală şi pro- 

prie a d-lui Ionescu, ci din contră, 
distrugerea a ceea ce exista deja. 

__ Legea d-lui Ionescu dar nu a făcut 

alta de cât să ne dovedească încă o dată 
cât de puţin înțelege d-sa şi partidul 

d-sale chestiile cele mari privitoare la 

învăţămint,. câtă sterilitate de idei de 

organisare se ascunde sub potopul de 

cuvinte sub care îneacă lucrurile cele 

mai simple şi mai evidente, câtă înver- 

şunare aii de a strica ceea ce nu au fost, 

nu sunt şi nu vor fi în stare săfacăei 
singuri. 

Legea aceasta nu însennează altceva 

de cât o oprire, şi din multe puncte de 
vedere un regres, în istoria desvoltării 

învâţămintului profesional la noi; ea 

însă lasă întreagă problema lui, a cărei so- 

luţie va veni la vremea ei, şi în condi- 
ţii ast-fel, în cât să nu mai fie posibil



138 

ori cărui ambițios de rind să-şi exercite 
asupra ei furia lui destructoare. 

Organisarea liceelor şi a gimnasiilor. 

Trec acum la partea din legea d-lui 
lonescu care se ocupă de învețămintul 
secundar. 

Prima idee pe care o întimpin aci, 
este suprimarea gimnasiilor şi înlocui- 
rea lor prin şcolile primare superioare. 

Este ingrată şi fastidioasă sarcina a- 
celuia care trebuie să pună in evidență 
contradicţiile și lipsa de şir în idei, 
chiar în lucrurile cele mai însemnate, 
ale reformatorului conservator. Aşi putea 
dice că în nici unul din punctele prin- 
cipale atins de pretenţiile de reformă 
ale d-lui Ionescu, ideile sale de adi nu 
se mai potrivesc cu cele susţinute de 
d-sa în 189%, în 1895, şi chiar în 1899. 
Am dat deja dovedi despre acest a- 

dever în ceea ce privesce învățămîntul 
primar și profesional; am arătat,. cur 
anul acesta d. Ionescu adoptă lucruri 
pe cari anul trecut le combătea. Nicăeri 
inşă incoherenţa- d-sale nu a mers aşa 
de departe ca în privința organisărei în- 
vă&ţămintului secundar. 

Este sciut că nici odată nu s'a dat în- 
vețămintului liceal şi gimnasial o des- 
voltare mai mare, mai repede şi mai 
puțin chibzuită de -câtîn cei patru ani 

„ai primului minister al d-lui D. G. lo- 
nescu. Nu era an în care să nu se în- 
fiinţeze gimnasii noi şi clase divisionare, 

e 

=
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fără nici o socoteală ; iar gimnasiile e- 
xistente se transformau în licee. In o-: 
rașe a căror populaţie totală nu trecea 
peste 6000 de suflete, se înființaă câte 
două clase ] divisionare, după ce se ri- 
dicaseră barierele pe cari d. Sturdza, la 
1885, încercase să le pună unei invasii 
prea, mari a cursului secundar de către 
cei cari nu erai în stare să-l urmeze cu 
profit. 

Abia revenit la guvern în 1899. d. lo- 
nescu reia încă cu mai mare vigoare ac- 
țiunea sa întreruptă la 1895; d-sa înfi- 
inţează clase divisionare absolut inutile, 
ca cele de la liceele Mihaii-Viteazul şi 
St. Sava, şi transformă în liceă gimna- 
siul Şincai, acesta din urmă cu călcarea 
fățişă a art. 99 din legea de la 1898. 

Aceste din urmă înfiinţări sunt cu deo- 
sebire caracteristice, pentru că ele se 
făceau într'un an de crisă mare, când 
ori-ce economie: nu trebuia neglesă. Ele 
veniau apoi in urma încercărilor miniş- 
trilor liberali de a stăvili pe cât posibil 
curentul care împingea tinerimea în mod 
aproape esclusiv către. învățămîntul se- - 
cundar. 

Când dar în -Septembre 1899 d. Io- 
nescu-nu ţinea seamă de aceste încer- 
CărĂ, şi revenea la vechia sa sistemă, 
de a înmulţi mereii clasele secundare, 
se putea crede că pentru d-sa era un. 
sistem de a face din licee şi gimnasii 
pepiniera, esclusivă din care să scoată 
tot ce era necesar ţării, pe terenul cul-
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tural. Sistemul era absurd, nu e vorbă, 
dar totuşi ar fi avut meritul de a repre- 
sinta o convingere, de şi această con- 
vingere costa pe țară pentru inv&ţămiîn.- 
tul secundar un budget colosal şi cu to- 
tul în disproportie cu ceea-ce se consa- 
cra învăţămîntului primar, şi mai ales 
celui profesional. 

Dar proiectul din 1895 coprindea un 
sistem cu totul opus acelui pe care d. 
Ionescu îl punea în practică, alât îna- 
inte de dinsul, cât şi după dinsul. Pe 
când, pe de o parte, d-sa era unul din 
cei mai aprigi întemeietorii de gimnasii, 
pe de alta, proiectul său le desființa de 
fapt, pe câtă vreme făcea din ele un fel 
de şcoli hibride, calificate de d-sa ca 
şcoli secundare, dar nemeritând acest 
nume ambițios. In adevăr, d-sa le da 
numai patru clase, pe.când bifurcarea 
în licee o fâcea după clasa V. Afară de 

“aceasta, programa gimnasiilor diferia cu 
totul de a cursului interior de liceu. 
Din aceste cause, era interdis absolven- 
ţilor gimnasiului de a-şi continua şi ter- 
mina studiile în liceu. Ce fel de şcoli 
secundare erai dar gimuasiile d-sale, pe 
câtă vreme învă&ţămintul lor nu făcea 
parte din învâţămintul de transiţie în- 
tre cel primar şi cel superior? 

De alt-fel, la 1895 ideile d-lui Ionescu 
asupra definiţiei înveţămintului secun- 
dar erau destul de confuse, de oare-ce 
îl vedem grupând sub acest nume până şi 
şcolile profesionale de, fete !
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Reese. dar din toate acestea că până 
la Septembre 1899, spiritul solid al re- 
formatorului conservator plutea încă în 
nesiguranţă. Pe de o parte, în fapt da 
învățămintului secundar o desvoltare e- 
sagerată, nevoind să profite cel puţin 
de silinţele. celor din-urmă miniştri li- 
berali de a schimba direcţia curentului ; 
iar pe de alta, în proiectul sâi de lege 
restringând acel învăţămînt a se da nu- 
mai în licee. 

Proiectul s&ă, devenit acum lege, din 
1900, vine să mărească încă confusia. 
Intr'însul, d. lonescu renunţă şi la sis- 
temul practicat de d-sa, şi la cel propus 
în 1895, şi adoptă un al treilea. D-sa 
desființează până şi numele gimnasiilor ; 
pune în locul lor şcolile primare supe- 
rioare, pe cari la 1893 nu voisesă leia, 
ca pe alte lucruri, din proiectul d-lui 
Sturdza de la 1886; le dă 3 sau 4 clase, 
în loc de numărul fix de 4, cât da gim- 
rașiilor la 1895 ; reduce pe profesorii ac- 
tualelor gimnasii la rangul de institutor. 

Fi-va acesta sistemul sâu definitiv ? 
Ajunge-va oare vre-o dată d-sa să scie 
însuşi, şi să spună şi ţerii ce vrea? Re- 
uşi-va în fine să slăpânească imaginaţia. 
sa neastimpărată, care inventează la fie- 
care 24 de ore câte un noii sistem de 

"învățămînt, şi are “şi pretenţia de a-l im- 
pune ţării ? Nu avem nici un motiv de a. 
crede că va fi aşa. R&ămăne însă ca oa- 
menii cari înţeleg interesele cele mari 
ale (&rii, şi cari-şi dau seamă că ele nu
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pot să serve de jucărie ambițiilor ori- 
cărui pretendent la numele de reforma- 
tor, să vadă dacă se cuvine să permită 
mai departe acest joc revoltător. 

*» 

x * 

In expunerea sa de motive, d. Ionescu 
bine-voiesce cel puţin a ne da motivul 
pentru care adoptă acum şcolile primare 
superioare. Ar fi fost interesant să ne 
fi dat şi molivele pentru cari la 1893 le 
respingea. 

Motivele d-sale actuale sunt: că gim- 
nasiul, considerat ca o jumătate 'de li- 
ceu, este o instituţie bastardă, şi că el 
conduce prea mult la funcţionarism. 

Este cert că gimnasiul, aşa cum e- 
xista înainte de legea din 1898, nu a- 
vea, nici un rost, pentru că el nu con- 
stituia'o şcoală de sine stătătoare, ci 
era, în adevăr, o jumătate de liceu, după 
cum dice d. lonescu. Ce poate fi mai 
absurd, spre exemplu, de cât să se vadă 
timp -de 19 ani aplicându-se o programă 
după care jumătate din fisică se preda 
în clasa IV, iar cea-l'altă jumătate în 
clasa V, aşa că marele numer de absol- 
venţi de gimnasiu cari nu puteai urma 
cursul superior al liceului, de multe ori 
din causă că nu era liceu în oraşul lor, 
să r&mână cu cursul de fisică -netermi- 
nat? Şi tot aşa era şi cu alte materii. 

D. lonescu însă, care în timp de pa- 
tru ani nu-şi dăduse seamă de acest lu- 
Cru, şi nu căutase cl puţin a atenua



r&ul prin alcătuirea unei programe mai 

înțelepte, nu bine-voiesce nici acum a 

"ţine seamă că legea din 1898 coprindea 

în art. 3 frasa următoare; «Aceste o- 

biecte (din programa gimnasiului) vor 

fi predate în aşa mod, în cât să for- 

meze un ciclu complect de cunoscințe.» 

Această frasă făcea din primele patru 

clase secundare un ce de sine stătător, 

aşa că imputarea d-lui Ionescu, care ar 

fi avut valoare înainte de 1898, astă-di 
nu se mai potrivesce la nimic. 

Scii bine că d-sa a pretins în 1898 
că va fi imposibil a se realisa desidera- 
tul legei. Dar de atunci sau alcătuit 

programele analitice, cari-i dovedesc 

contrariul. Cu aceste programe, şi cu 

metodele noi de predare, cari trebuiau 

să se întroducă în mod obligator şi în 

cursul secundar, pe unde încă nu erai 

introduse, este cert că realisarea desi- 

deratului legei din 1898 era, nu numai 

posibilă, dar chiar relativ uşoară. | 
De alt-fel, legea din 1898 asupra a- 

cestui punct are în favoarea sa un fapt 
care-i face multă onoare, şi de care se 
vede că d. Ionescu nu are cunoscință. 

Anume, comisiunea însărcinată de Ca- 

mera francesă ca să facă o vastă an- 

chetă asupra înv&ţămintului secundar şi 

să propună măsuri, comisie care a lu- 
crat la începutul anului 1899, a publicai 

anul acesta resultatul lucrărilor sale (La 

reforme de Tenseignement 'secondaire, de 
A Ribot, preşedintele comisiei). Printre 

1



144 

propunerile ce face ea, găsim şi pe a-. ceasta : «Invăţămintul clasic şi înveţă- mintul modern vor fi împărțite fie-care în câte două cicluri, de câte trei ani 
fie-care». . 

Aşa dar ideea împărţirei cursului se- - cundar în două cicluri, nu numai că nu este o idee aşa de nepracticabilă, cum pretinde d. Ionescu, în cât să nu mMe- rite nici onoarea unei menţiuni în ex- punerea sa de motive, dar încă se pre- sintă în mod natural minţii oamenilor distinși cari, în urma noastră, se ocupă în Franța cu reorganisarea înv&țămîn- tului secundar. Ba incă ei cred posibil a se face în trei ani un lucru pentru care legea din 1898 acorda patru. 
Această confirmare strălucită a unei idei pe care eii am susținut-o cu stă- ruință încă de la 1884, m& consolează cu multă uşurinţă de disinvoltura cu care d. lonescu o aruncă Ja o parte, fără “măcar o vorbă de explicare. 
Cât pentru credinţa d-lui lonescu, că școlile primare superioare vor fi o sta- vilă curentului spre funcţionarism, ce să mai dic? D sa insuşi scrie în legea sa, că eabsolvenţii şcoalei primare su- perioare se bucură de aceleaşi avanta- 

gii ca şi absolvenţii gimnasiilor, afară de dreptul de a se înscrie în Cursu] su- perior al liceelor». Dar toată lumea ştie că absolvenţii gimnasiului, cari nu pot irece în licei, din ori-ce causă ar fi, sunt toţi postulanţi de funcţii. Ei for-
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mează adevărații declasaţi ai societăţii ; : 
pentru că, odată ce au gustat din o cla- 
să ori două mai sus de cât clasa pri- 
mară, ei nu se mai întorc la plugul sau 
la meseria părintească, ci toţi asediază 
autorităţile cu cereri. de funcţii, ori cât 
de mică. _ 

Din aceştia ge recrutează. armata ne- 
numerată a copiştilor de la supretec- 
turi, a notarilor de sat, a inspectorilor 
de bariere, a şefilor de măturători, a a- 
prozilor şi uşierilor de pe la ministere, 
şi, în lipsa acestora, a bătăuşilor cari a- 

. sediază primăria Capitalei diua în amia- 
da mare. Cel care a terminat liceul, tot 
mai are oarecare rost în viaţă ; dar cel 
care a făcut una, două, trei, sai chiar 
patru clase peste cele primare, este cu 
desăvârşire scos din rândul oamenilor. 
El şi-a perdut anii cei mai buni, în cari 
se poale înv&ţa o meserie, fără a-şi crea 
nici un mijloc de existență ; ce se de- 
vină el alt-ceva de cât ceea ce am 
spus mai sus? Ă | 

E adevărat că d. Ionescu îşi face ilu- 
sia că absolvenţii şcolilor primare su-. 
perioare, o dată «bine pregătiţi cu o 
dosă de cunoscinţe generale, vor fi maj : 

„apți spre a-şi însuşi cunoscințele spe- 
ciale ale fie-cărui comerciă sau ale fie- . 
cării meserii». Cu alte cuvinte, d-sa 
speră că tinerii cari vor ajunge la vir- 
sta de 16 ani învățând în şcoala primară. 
superioară, vor începe de atunci înainte 
să inveţe o meserie, pe care camaradii lor, 

10
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eşiţi odată cu ei din şcoala primară, dar 
intraţi îndată în şcoala profesională, vor 
poseda-o deja la aceeaşi virstă de 16 ani. 

Asemeni ipotese nici nu se discută. 
Tot aşa, refus de a discuta alineatul 

adăogit de d. Bădărău, pentru a corige, 
se vede, utopia articolului d-lui Ionescu. 
Acel alineat dice : «La aceste şcoli (pri- 
mare superioare) se vor putea alipi 
secţii profesionale». Promit însă să mă 
ocup de dinsul, atunci când d. Bădărău 
va bine-voi să ne lămurească, cum in- 
țelege d sa că în şcolile primare superi- 
oare, în trei sau patru ani, se vor putea 
învăţa, pe lângă materiile proprii progra- 
mei acestor şcoli, şi o meserie care, în 
şcolile profesionale, reclamă de regulă 
cinci ani pentru a fi învățată ea singură. 

Când se apucă cine-va să facă legi, se cu- 
vine să se gândeascăla ce scrie, şi să facă 

„0 socoteală, măcar cât de sumară, de 
cum ar realisa el ceea ce puneiîn lege. 

* 

x + 

Voiiă scurta foarte mult desbaterea a- 
supra, chestiilor privitoare la învăţămin- 
tul secundar. În adevăr, votarea legei 
din 1898 a fost insoţită de discuţii aşa 
de insemnate, de îndelungate şi de o- 
biective, în cât se poate dice cu drept 
cuvint că nu sa lăsat atunci în umbră 
nimic din ce interesa organisarea învă- 

“ţămintului secundar. 
A venit pe urmă desastrosul -minis- 

ter al d-lui Take Ionescu, care a distrus
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în mod sistematic, cu pismă şi înver- 
şunare, intreaga lucrare atât de muncită 
a atâtor oameni devotați şcolii. Aceasta 
mi-a impus obligaţia, grea şi neplăcută, 
de a discuta în public măsurile ilega- 
le sai nechibzuite ale d-sale, şi cu a- 
ceastă ocasie am putut lămuri încă multe 
lucruri, despre cari poate nu se vorbise 
în de ajuns când cu discuţia din Cameră. 

Ar fi dar acum o repetiţie inutilă şi 
obositoare se revin asupra acelorași 
lucruri cu- argumente deja espuse, şi la 
cari d. Ionescu nu a opus argumente 
contrarii, ci numai arbitrariul seu dis- 
strugător. 

ME voiu mărgini dara trece în revistă 
principalele disposiţii ale legei din urmă 
a d-lui Ionescu, pentru a pune doar în evi- 
dență contradicţiile, uitările, greşelile de 
cari e plină. Cei cari ati urmărit această 
discuţie de la început, vor putea apoi 
trage singuri conclusiile. 

* 

x x 

D. Ionescu dă acum liceului şapte ani 
de curs, în loc de opt, cât îi da legea 
din 1898. In proectul s&u de la 1895, Şi 
d-sa îi da tot opt clase. Argumentele 
pe cari ni le dă acum pentru a face a- 
ceastă reducere ar fi putut se le dee şi în 
1895; pentru ce dar atunci d-sa propu- 
nea liceul de opt clase ? Să fie şi această 
contradicere unu din resultatele lun- 
gilor sale meditații? S 

Este însă de notat că, pe când d. lo-
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nescu reduce clasele liceului la şeapte, 
pentru a face economie de un an de 
studii, pe de altă parie restabilesce ins- 
tituţia odioasă şi absurdă a bacaiaurea- 
tului, care va face pe cei mai mulţi ab- 
solvenţi ai liceului să piardă mai mult de 
cât. anul ce se pretinde că li sa econo- 
misit Inţeleagă cine va putea logica a- 
ceasta. 

Espunerea de motive mai vorbesce 
cu mulţumire despre sistemul triturca- 
ţiei, pe care se felicită că la conservat 
ca în legea din 1898, ca unul ce a fost 
propus pentru prima oară prin proectul 
din 1895. Cred insă util să fac aci cu- 
noscut că, nu cu mult înainte de depu- 
nerea în Cameră a proiectului de lege 
al d-lui Take Ionescu, loc-ţiitorul seă 
de la ministerul de instrucţie mi-a cerut 
părerea asupra oportunităței de ase în- 
locui trifurcarea prin bifurcare. Negreşit 
că eu, câre nu-mi schimb părerile aşa 
de lesne ca d. Ionescu, şi care când a- 
doptasem ideea d-sale de trifurcare, o 
făcusem numai după ce mă convinse- 
sem bine de utilitatea şi posibilitatea a- 
plicărei ei, m'am opus la inlocuirea des- 
pre care mi se vorbea. Şi de ore-ce de 
sigur actualul ministru de instrucţie nu 
ar fi luat asupră-şi ruspunderea de a 

„reveni asupra. singurei idei originale e- 
 mise de d. Ionescu la 1895, şi din care 
d-sa îşi face atâta laudă, fără a fi avut 
aprobarea prealabilă a autorului ei, se 
vede că ei am fost pus în situaţia ne- 

*
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aşteptată de a apăra ideea triturcărei în 
contra veleităţei de a o distruge apro-, 
priului ei autor. 

Dacă atâta ţine d. lonescu la ideea 
sa favorită, căreia i-a consacrat dragos- 
tea pe care o are un părinte pentru fiul 
său unic, de ce să ne mai mirăm 
dacă asupra altor lucruri îşi schimbă 
de dou ori pe an părerile pe cari le-a 
împrumutat de la alţii? 

Tot cu privire la trifurcare ţin se maj 
constat un lucru. 

Atât în proectul său din 1895, cât şi în 
legea din 1900, d. lonescu nu a prevă&- 
dut trifurcarea de cât pentru ultimele: 
trei clase. Ba incă în legea sa din anul 
acesta, sa adaos un alineat preţios, 
pentru că lămuresce punctul de vedere 
din care a privit d. lonescu trifurcarea. 
Acel alineat dice: «Programele se vor 
alcătui ast-fel, în cât în clasaVIl a li- 
ceului cel mai mare număr de ore să 

“ fie dat limbilor clasice în secţia clasică, 
matematicelor în secţia reală». | 

Pentru cine scie că studiul limbilor 
clasice este centrul învăţămîntului clasic, 
precum al matematicelor este centrul 
celui real, disposiţia aceasta însemnează 
că caraclterisarea reală a celor dou în- 
vătăminte nu se va face de cât în clasa 
VII. Nu este dar vorba aci de două în- 
vețăminte desvoltate fie-care în toată de- 
plinătatea, ci numai de o pregătire 
pentru trecerea esamenului de bacala- 
reat, aşa de scump d-lui 'lonescu. Sis-



temul d-sale nu este alt-ceva de cât sis- 
temul bifurcărei francese, introdusă la 
1857 de Forioul, şi desfiinţată peste 12 
ani, din causa relelor ei resultate, de oare- 
ce prefăcuse liceul într'o simplă şcoală 
de preparaţie pentru cele dou& baca- 
laureate. 

Asupra acestui punct, legea d-lui lo- 
nescu diferă şi de sistemul propus în 
1883 de d. D. A. Laurian, şi de acel al 
legei din 1898. Aceasta din urmă a voit 
a da fie-căruia din cele două înv&ţăminte 
esistența sa proprie, şi a admis în mod 
franc şi complect sistema trifurcărei, în 
loc de a lua numai aparenţa lucrului. 
De aceea, în 1898 trifurcarea se făcea în 
ultimii patru, iar nu trei ani, şi în tot 
timpul acesta limbile clasice absorbeau 
partea principală din atenţia şcolarilor 
din secţia clasică, ştiinţele esacte pe ale 
celor din secţia reală. 

Această deosebire capitală între ambele 
sisteme este evidentă mai ales pentru 
cine studiază de aproape alcătuirea pro- 
gramelor analitice din 1899. Ea este de 
sigur mai însemnată de cât aceea care 
esistă între sistemul de recrutare al cor- 
pului didactic, acela de plată a lui, acel 
de organisarea Uniwversităţilor, aşa cum 
le admisese d. Ionescu în 189, şi sis- 
temele corespundătoare din proiectul de 
la 1886 al d-lui Sturdza. Ei aş fi fost 
dar mai în drept a ridica pretenţii la 
paternitatea trifurcării, de cât a fost d. 
Ionescu de a se: pretinde autorul legii
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din 1898, şi chiar al propriului săi pro- 
iect din 1895. Nu am făcut-o însă, şi 
nici nu aş face-o, pentru că ei ţin tot 
atât a nu-mi însuşi lucru altuia, pe cât 
nu -permit altuia a-şi atribui merite pe 
cari nu le are. | 

Restabilirea esamenului de baca- 
laureat. 

D. Ionescu restabileşte esamenul de 
bacalaureat, însă numai pentru absolven- 
ţii de liceu cari vor să urmeze Univer- 
sitatea, “ | - 

Această disposiţie este absurdă. Ori 
studiile făcute în liceă sunt în de ajuns 
sancţionate prin esamenele de fine de 
an, şi în acest cas un esamen final este 
inutil ; ori nu sunt în de ajuns sancţi- 
onate, şi atunci esamenul final trebue 
impus tuturor. Când consacră cine-va 
şeapte ani din viaţa sa pentru a urma 
liceul, este pentru a face studii serioase, 
cari să-i formeze cugetarea ; acesta nu 
este un apanagiu numai al celor cari vor 
urma Universitatea. Măsura trebue dar 
să (ie una şi aceiaşi pentru toți. 

Dar absurditatea sistemei se vede mai 
ales, când ne întrebăm pentru ce baca- 
laureatul să se ceară celor cari se vor 
înscrie la Universitate, şi să nu se ceară 
celor cari vor.urma o altă şcoală su- 
perioară, cum, spre esemplu, şcoala de 
poduri şi şosele, sai o şcoală de mine, 
sau şcoala politechnică din Paris? Crede 
oare d. Ionescu că un viitor inginer are



152 

mai puţină trebuinţă de a avea bine for- 
mată cugetarea sa, de cât un viitor ad- 
vocat de judecător de pace? 

Poate că întrebarea mea nu este la 
locul ei, adresată fiind d-lui Ionescu, 
căci se ştie că regimul sofismei nu vede 
cu ochi buni pe ingineri, cari nu sunt 
deprinşi a restălmăci lucrurile ; de un 
an, nu e di în care să nule o dovedea- 
scă în toate ocasiile. Dar eu am spus 
deja că nu scriu ca să conving pe d. lo- 
nescu. 

Restabilirea bacalaureatului constitue o 
adevărată eresie. Bacalaureatul este in- 
stituţie francesă, şi Francesii se muncesc 
de 32 de arii să scape de el. Maiales de 
la Jules Ferry incoace, ei se silesc să 
introducă şi la ei un sistem analog cu 
acela al legii din 1898, şi să suprime ba- 
calaureatul, care ridică protestările una- 
nime ale oamenilor ce cugetă drept. Să 
întroducă acum cine-va această instituţie 
decrepită. şi discreditată într”o lege nouă 
de organisare, este ca şi când ar con- 
damna pe un om tinăr şi vigurossă tră- 
iască legat de un cadavru. 

Este adevărat că d. Ionescu nu caută 
a reintroduce bacalaureatul în mod făţiş. 
D-sa păstrează frasa fundamentală din 
legea de la 1898, că- scopul acestui esa- 
men va fi de «a dovedi, influența stu- 
diilor asupra formării cugetării şcolari- 
lor». li dă insă toate caracterele baca- 
laureatului : îl pune in Septembre, în loc 
de luniu ; îl ţine numa la Bucureşti şi
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laşi, în loc de a-l ţine în fie-care liceu; 
îl tace numai la Universitate, înaintea u- 

nej comisii de profesori de liceă și de 

universitate, în loc de a se face chiar de 

profesorii prin mâinele cărora ai trecut 

şcolarii, deosebire esenţială. Pe lângă a- 

„cestea, întroduce în lege până şi enu- 

mărarea probelor ce se vor trece, şi cari 

nu mai lasă nici o îndoială asupra na- 

turei examenului. În fine, însuşi numele 
odios de bacaluureat este reintrodus. El 

se găseşte în art. 18 al. X, care dice cu- 

rat : «Candidaţii respinşi de trei ori, nu 

se mai pot presenta. la examenul de ba- 

calauveat». Se mai găseşte presărat şi în 
alte părți în lege. 

Caut explicația acestei persistenţe a 

d-lui Ionescu, de a menţine o iastituţie 

care nu a făcut de cât râu, şi nici nu 

poate să facă alt-ceva ; nu găsesc alta de 

cât că d-sa ştie numai ceea-ce a vedut 

la Paris, dar este strein de cele ce se 

fac pe aiurea, şi chiar de cele ce se scriu 

în Franţa însâşi asupra chestiilor de în- 
vă&ţămint. | 

* 

x x 

Trebue să relevez aci încă una din ne- 

număratele dovedi de neglijenţa nepo- 

menită cu care sa alcătuit legea d-lui 

Ionescu. 
Este evident că d-sa a căutat să evite 

nemulţumirea generală pe care şiia bine 

că o va produce reîntroducerea bacaia- 

ureatului, şi de aceea o înveluie în a-
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tâtea circumlocuţii. Cu toate acestea, îi 
scapă cuvintul însuşi de bacalaureat, du- 
pă ce în toată legea, şi în expunerea de 
motive, îl numeşte examen de absolvire. 

In aceiaşi ordine de idei, găsesc la art. 
31 din legea organisărei ministerului, di- 
cându-se. că în consiliul general vor. fi- 
gura trei delegaţi numiții din lista dele- 
gaților liceelor şi gimnasiilor. La art. 183 
al II al legii învăţămîntului secundar se 
vorbeşte despre diploma de absolvire a 
ginnasiului. Cum asta? Gimnasiul este 
desfiinţat prin legea d-lui Ionescu ; până 
şi numele lui dispare de prin şcoli. Ce în- | 
semnează dar această glumă de a ni se 
“vorbi aci despre represeatanții gimnasii- 
lor în consiliul general, şi despre di- 
ploma de absolvire a gimnasiului ? Şi 
nu e vorba de o eroare de copist, care 
nică aceea nu era scusabilă într'o lege. 
In art. 18, diploma gimnasiului se bu- 
cură de un alineat special, alături cu un 
altul consacrat diplomei de licei. Este 
dar evident că la art. 18 se crează o di- 
plomă fictivă, resultat numai al nease- 
mănatei amețeli care a domnit la toată 
plămădirea acestei nepomenite dovedi de 
ineapacilate, de neglijenţă şi de manie 
destructoare, ce este legea discutată şi 
votată în 25 minute luna trecută 

Tot aşa, la art. 8 din legea organisării 
ministerului, se pune între atribuţiile 
direcției învăţămîntului secundar Şi su- 
perior, şi inspectoratul superior, când 

*
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prin art. 46 al aceleiaşi legi acest inspee- 
torat se suprimă. 

Imi propuneam ca la sfirşitul acestor 

articole să fac o înşirare a “tuturor con- 

tradicţiilor şi erorilor de acest fel. Bag 
însă de seamă că ele sunt aşa de multe, 
în cât singure ar putea forma o broșură. 

ME voii mulţumi dar a arăta pe ici, pe 

colo, pe cele mai fenomenale dintr'in- 

sele, r&mânând ca, dacă voii găsi că o 

asemenea elucubraţiune mai merită o- 

noarea de a mă mai ocupa de dinsa, să 

fac această cercetare altă dată. 
Constat însă că alcătuiri ca legea d-lui 

Ionescu nu ai trebuință să fie împinse 

ca să cadă la pământ. “Ele se dărimă de 

sine, şi se aruncă la o parte, ca un lu- 

cru metrehnic. 

| Restringerea num&rului burselor în 
licee. 

Este caracteristică insistența cu care 
legea d-lui Ionescu impune ca nu cum- 

va numărul burselor din internatele se- 

cundare să treacă peste un sfert din 
numărul total al locurilor. 

Existenţei burselor din licee şi gimnasii, 

o mulţime din oamenii cei mai de sea- 

mă ai țării datorează putinţa de a-şi fi 

făcut studiile, şi de-a fi devenit utilă 

patriei lor. Chiar d. Ionescu trebue să 

cunoască bine pe unii cari, fără acest 

mijloc, nu ar fi ajuns ceea ce sunt as- 

tă-di. 
De aqi înainte, nu va mai fi aşa. Fiii
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de oameni săraei, ori-cât de meritoşi ar 
fi, nu vor mai putea urma liceul, de cât 
în proporţia de cel mult unul din patru. 
Restul locurilor se va reserva feciori- 
lor de bani gata, cari vor fi în stare să 
plătească «taxa anuală de cel puţin o 
mie de lei, deosebit de plata pentru 
musica instrumentală, şi fără putinţă de 
a fi dispensaţi de plata taxei, sub nici 
un motiv şi în nici un cas». Prin urmare, 
de aci inainte representanţii teoriei elitei 

„sociale nu vor mai fi scandalisaţi de 
spectacolul fiilor din popor ajunşi prin 
munca şi inteligenţa lor la cele d'intâiu 
posiţii în stat, pe când ei, deprinşi a-şi 
cheltui tinerețea în. petreceri şi trândă- 
vie, să fie reduşi a esecuta meseria de 
cărămidari sai de samsari de afaceri 
veroase, pentru a-şi duce viala. 

E adevărat că d. lonescu a conservat 
disposiţia din legea liberală, ca cel puțin 
un sfert din numărul locuitorilor de 
bursieri în licee să fie reservat fiilor de 
săteni ; dar cum numerul burselor nu 
poate trece peste un sfert din numărul 
total al internilor, urmează că abia a 
16-a parte din internii din licee vor pu- 
tea fi fii de săteni. După numărul de 
adi al internilor, cele cinci milioane 
de săteni ar. avea drept la 27 locuitori în 
internatele Statului ; fiii burghesimei, la 
83; iar restul de 329 de locuri, ar 
aparţine de drept clasei sociale care a 
avut fericirea de a-şi asimila pe d. Io- 
nescu. 

* 

  
o
 
o
a
 
i
 

e
r
 

ş



Vom vedea dacă dreptatea distribu- 

tivă a d-lui lonescu va îi şi pe gustul 

celor cari muncesc şi plătesc. Me tem 

însă că bucuria clienţilor d-sale din stra- 

da Enei nu va fi de lungă durată. 

Nu pot iarăşi să trec cu vederea dis- 

posiţia de a se pune o limită superioară 

de vîrstă pentru admiterea în liceil. A- 

ceastă măsură este îndreptată tot contra 

copiilor săraci, cari foarte adese-ori sunt 

siliţi să lupte ani întregi până să-şi cree- 

'ze putinţa de a-şi face studiile. De cele 

mai multe ori, tocmai aceştia suni cei 

cari merg mai bine şi mai deparle, pen- 

tru că numai oameni cu voinţă tare şi 

cu energie pot ast-fel să înfrunte greu- 

tăţile, pentru a alinge un scop. Pe cât 

timp va dura legea d-lui Ionescu, calea 

lor va fi închisă. 
“Poate aceste măsuri fac parte din în- 

tregul sistem al legei d-lui lonescu, care 

tinde prin toate mijloacele a face din 

învăţămînt un monopol al pretinsei e- 

lite “sociale, care visează să readucă 

timpurile de acum 60 de ani, Memoriul 

corpului didactic de deună-di a dat a- 

cestei. năzuinţe adevăratul ei nume : 0b- 
scuvantisin. | | 

Sper însă că se va convinge în curind 

d. Ionescu şi partidul său că legea d-lor 

a venit cu câte-va decenii prea târdii, 

şi că pentru astă-di ea nu mai este vi- 

abilă. . 
: * 

* + 
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Proiectul guvernului, la art. 16, pre- 
văduse disposiţia că «nici o nouă şcoală 
ssecundară nu se poate înființa de cât 
prin legea budgetară», şi comitetul dele- 
gaţilor Camerei menţinuse şi el această 
disposiie. Nici guvernul, nici delegaţii, 
nu observaseră însă că legea din 1898 
-coprindea un art. 99, care dicea că «nici 
un gimnasiu sai licei nu se va maj 
putea înfiinţa de cât printrun anume 
proieci de lege». Sa lăsat dar să sub- 
siste şi acest articol, alături cu cel noă 
introdus, şi cu care se bătea în cap. 

Ce dovadă mai bună se poate da de 
scandaloasa negligenţă cu care s'a alcă- 
tuit legea ? D. lonescu nici măcar nu 
şi-a dat osteneală să citească legea pe 
care umbla să o desființeze, după ce că 
nu şi-a recitit nici propria sa lucrare, 
în care a lăsat să subsiste mulțimea ne- 
numerată de greșeli şi contradiceri, din 
cari nu am semnalat până ati de cât o 
mică parte. 

Liber era, d-sa să aibă despre Came- 
rele d-sale opinia ce voia, şi pe care ele 
ai dovedit că o merită, prin modul cum 
şi-au bătut joc de ele înseşi, votând o 
asemenea lege în câte-va minute. Dar 
era o supremă necuviinţă a se arunca 
țerii întregi desfiderea de a i se impu- 
ne o lege, pentru care autorul ei nu şi-a 
dat nici osteneala de a masca, cel puţin 
pentru ochii lumei, necompetenţa, gra- 
ba şi necugetarea cu care a alcătuit-o, 
nai ales când scia că ea jnteresează pe 
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un corp numeros şi luminat, care nu 
va lăsa să treacă neobservate asemeni 
monstruosități. 

Contradicţia despre care vorbesc aci 
a fost relevată de d. N. N. Săveanu, 
singurul membru din oposiţie care a 
făcut legii d-lui Ionescu onoarea neme- 
ritată de a se ocupa de dinsa. Numai: 
graţie acestei împrejurări ea nu a fost 
promulgată cu doue arlicole contradic- 
torii. Am arătat însă, într'un alt articol, 
că îndreptarea nu sa făcut nici ea în 
mod corect ; căci, după ce legea a fost 
votată la Cameră fără nici o modificare, 
articolul cu pricina a fost escamotat pe 
urmă în textul care sa depus la Senat. 

Nimic nu lipsesce dar legii d-lui lo- 
nescu, pentru a fi demnă de origina ei, 
până nici frauda. 

Recrutarea corpului didactic 
secundar. 

Disposiţiile privitoare la recrutarea cor- 
pului didactic secundar au fost modifi- 
cate de d. Ionescu în mai multe pri- 
vinţe, al căror caracter comun este de 
a căuta să slăbească seriositatea opera- 
iilor de selecţiune a candidaţilor. Ast- 
fel, a împuţinat numărul lecţiunilor cari 
constituesc probele de practică pedago- 
gică, a mărit de la doi la cinci ani du- 
rata inscrierei pe tabloul de capacitate, 
şi a dispensat de proba experimentală 
pe licenţiaţii cari au obţinut diploma de 
mai mult de 5 ani. Vom continua dar,
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graţie d-lui Ionescu, să avem profesori 
de sciințe lisice, de acei cari nu vor 
putea face cea mai neinsemnată expe- 
rienţă de fisică sau de chimie, în faţa 
şcolarilor lor. Şcoala naţională va plăti 
clieltuiala necesităţilor electorale ale 
d-lui loneşcu. 

Printre cele-lalte modificări, este însă. 
una care merită o menţiune deosebită. 

Legea liberală prevăduse că, dintre 
probele ce eraii a se trece pentru esa- 
menul de capacitate, «cele orale să fie 
estlemporale». D. lonescu a şters cuvin- 
tul orale, şi a făcut ca şi probele orale, 
şi cele scrise să fie tot estemporale. Cu 
modul acesta, un esamen aşa de im- 
portant ca acel de capacitate” se va face, . 
fâră ca candidaţii să aibă nici odată oca- 
sia, sau posibilitatea de a da dovadă de 
chipul cum ştii să expună cunoștințele 
lor, nici de a trata vre-o chestie în mod 
complect şi desvoltat. Se vor numipro- 
fesorii în urma unui examen, la care 
vor fi putut r&spunde numai prin mo- 
nosilabe. 

lacă ce va să dică o lege făcută de un 
Om, care nu cunoaşte nici măcar vaioa- 
rea termenilor pe cari-i întrebuințează. 
Ce r&i ar fi fost dacă d. Ionescu ar fi 
întrebat pe vre-unul din cei trei sai pa- 
tru inspectori cu cari sa consultat, ce 
însemnează cuvintul estemporal ? De tă- 
cea aşa, poale nu scotea la iveală un 
articol ca acela, care va, provoca mira- 

A
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rea, dacă nu şi mai mult, a întregii dăs- 
călimi. 

Dar, pentru ca dovada incoherenței 
care a domnit în mintea legiuitorului să 
nu lipsească nici aci, voiu spune că, 
pentru catedrele de religie, d. lonescu 
a conservat disposiţia din legea liberală, 
ca numai probele orale să fie estem- 
porale. 

. 

Pentru profesorii de limbi moderne, 
d. Ionescu prevede disposiţia de favoare 
ca ei să poată- fi admişi la esamenul de 
capacitate, neavând alte studii făcute de 
cât liceul sau şcoala secundară de fete. 

Să apropiem această disposiţie de acele 
privitoare la recrutarea maeştrilor, că- 
rora nu le cere de cât să fi făcut (fără 
să absolve ?) o, şcoală oare care de spe- 
cialitatea lor, precum şi de aceea că, 
până la înfiinţarea şcolii normale su- 
perioare de fete, d-sa numeşte la cate- 
drele școlilor secundare de fete pe ab- 
solventele aceloraşi şcoli, şi va deveni 
evident şi pentru cei mai optimişti că 
tendința “d-lui Ionescu, în această parle 
a legef sale, a fost peste tot de a scobori 
nivelul capacităţei viitorilor profesori şi 
maestri secundari, mai jos chiar de cât 
cum fusese inainte de legea din 18%; 
căcă încă de la 1879 profesorii de lilwmbi - 
moderne tot trebuia să poseadă dipoma 
de licenţă. , 

E adevărat că d. lonescu înlocuiesce 

11
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această diplomă prin calitatea de absol- 
vent de şcoli private, sau prin aceea de 
strein, căci pentru d-sa, ca şi pentru în- 
treaga clasă socială în care s'a introdus, 
calitatea de a nu face parte din neamul 
oropsit care stăpânesce această ţară, 
primează pe toate cele-lalte. D-sa îşi 

- promite dar să ne facă să asistăm la 
spectacolul scandalos al nuniirei unor 
streini lipsiţi de ori-ce studii serioase, 
lipsiţi până şi de cunoscinţa limbei ro- 
mâne, pe care nu le-o cere, cu prete- 
rinţă asupra Românilor, pentru cari con- 
diția licenţei remâne obligătoare. Ar voi 
să facă posibile pentru tot-d'a-una, şi să 
dea putere legală, unor numiri revoltă- 
toare, ca acele pe cari le-a făcut d-sa 
astă toamnă, la catedrele de limbi mo- 
derne şi la acele de maestri. Şi nu poate 
înțelege că pot fi oameni în cari să mai 

"fi r&mas un pic de demnitate şi de simţ 
de dreptate, şi cari să se indigneze con- 
tra unor asemenea apucăluri. 

Din fericire, ţara reală nu este ţara 
d-lui Ionescu. Pentru d-sa, simţul dem- 
nităţei nu poate fi altul de cât al aceiora 
cari Lai ridicat pe umerii lor acolo unde 
este. Insă nu tot aşa simte restul. Şi 

„poate că riscă să se inşele cel care crede 
„că ea va suferi perpetuarea sistemei 

d-lui Ionescu.
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„Numirea. şi plata profesorilor 
_ secundari. 

Legea din 1898, la art. 92, preveduse 
cosmografia, ca "specialitate deosebită. 
Scopul era de a permite licenţiaţilor în 
sciinţe să se presiute: la examenul de 
capacitate pentru cele două specialităţi 
cerute de lege, fără a se scobori nive- - 
lul acestui esamen. 

In adevăr, pentru un licenţiat în li- 
tere, este tot-d'a-una posibil a trece e- 
samenul pentru două specialilăţi, fără 
o preparare anumită pentru una din ele. 
Cel care posedă licența în specialitatea. 
filologică, spre exemplu, poate lesne .să 
se presinte pentru limbile latină, elenă, 
română, francesă. Cel din secția filoso- 
fică, poate fără mare greutate să se. pre- 
sinte pentru istorie sai pentru limba 
latină, ca, specialitate secundară. Nu este 
tot aşa la sciinţe. Acolo, licenţiatul în 
matematice nu se poate presinta nici 
pentru sciinţele fisice, nici pentru cele 
naturale. Abia dacă licenţiatul în sciinţe. 
fisic- poate irece esamenul de matema- 
tice ca specialitate secundară, şi licen- 
ţiatul în sciințe naturale pe cel de sci- 
ine fisice ; şi încă şi această şansă de- 
pinde de oare-cari disposiţii, . cari tot- 
d'a-una se pot schimba, în regularea e- 
samenelor anuale ale facultăților de sci- 
ințe. 

Pentru a înlătura acest inconvenient, 
legiuitorul din 1898 introdusese specia-
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litatea cosmografiei, pe care lesne o pu- 
teau trece toţi licenţiaţii în sciințe, pen- 
tru a satisface esigențele legei. - 

Dar spiritul larg şi solid al d-lui Io- 
nescu a trecut şi pe aci, şi a lăsat urme. 
D-sa a suprimat, cosmografia ca specia- 
litate, şi pentru a ajunge la scopul ce-şi 
propusese legiuitorul din 1898, a scobo- 
rit, pentru toate specialitațile secundare 
fără deosebire, nivelul esamenului de ca- 
pacitate, până la acela al unui simplu 
-esamen de liceu. . 

Deja de la 1879 nu se mai .numiaii 
profesori secundari numai cu cunoscin- 
țele de liceu. Legea d-lui Ionescu ne 
întoarce acum înapoi la epoca aceea. 

In legătură cu aceste năzuinţe şi cu 
cele ce am semnalat prin articolul pre- 
cedent, la art. 94 al. X, legea d-lui lo- 
nescu coprinde disposiţia prohibitivă ca, 
pentru probele de practica pedagogică, 
«să unu se facă mai mult-de doue lecţii 
pentru fie-care specialitate.» De când lu- 
mea, o lege care are de scop să asigure 
vecrularea, cât mai serioasă a corpului 
didactic poate să pună o limită inferi- 
oară pentru numărul probelor de-făcut ; 
dar să le pună o limită superioară, şi 

„să se opună chiur ea ca examenul să 
aibă. gradul de şeriositate cerut de îm- 
prejurări, aceasta nu “sa mai v&dut, aici 

„chiar în legile conservatoare; căci până 
la d. Ionescu, înşişi conservatorii încă 
nu formulaseră în mod. aşa de deschis 
şi de îndrăsneţ intenţia _lor de a. mic-
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şora cu ori-ce preţ calitatea înve &țămîn- 
tului public 

D. lonescu a mai găsit de cuviinţă să 
suprime şi desemnui liniar, dintre spe- 
cialităţile prevedute de legea din 1898. 
Legiuitorul de atunci ştia că lipsa cu- 
noscinţei desemnului liniar constitue 
pentru absolvenţii liceelor noastre o 
foarte însemnată causă de inferiori- 
tate, când întreprind să facă studii su- 
perioare de sciințe aplicate, chiar dacă 
preparaţia lor curat sciinţifică este foarte 
bună. In momentul când, prin trifar- 
care, se da învăţămîntului real des- 
voltarea pe care o aştepta de aproape 
25 de ani, legiuitorul liberal a so- 
cotit că nu va face o lucrare deplină, 
dacă va lăsa neisprăvită instrucţia viito- 
rilor realişti, necomplectându-o prin în-- 
văţămintul desemnului liniar. De aceea 
a prevădut el şi specialitatea desemnu- 
lui liniar, care nu are nimic a face cu 
aceea a desemnului arlistic. Aceasta 
o ştie ori-cine; dar nu o ştie d. Ionescu, 
pentru că nu a găsit desemnul liniar 
printre materiile prevă&dute în progra-: 
mele liceelor francese, şi de aceea sa 
grăbit să-l şteargă, precum a şters şi 
cosmografia. 

Ca model de sciință de redacţie, şi 
de înţelegere a legii care se desfiinţa, 
voii mai cita un esemplu. 

Legiuitorul liberal prevedea geografia 
ca specialitate care făcea parte, atât din 
grupa literară, cât şi din cea sciinţifică.



166 

El esprimase acest lucru în mod foarte 
simplu, punend geografia sub. lit. &, în 
enums&rarea, specialităţilor, şi dicând pe 
urmă: «Specialităţile de la lit. a până 
la lit. linclusiv formează grupa literară ; 
cele de la lit. k până lao inclusiv, grupa 
ştiinţifică». Cu modul acesta, era evi- 
dent că geografia făcea parte din am- 
bele grupe. ” 

Legiuitorul conservator a simţit însă 
nevoie să inoveze şi aci. El a schimbat 
redacţia din 189, şi a dis: specialită- 
țile de la lit. a până la lit. 4 inclusiv, 
kormează grupa literară ; cele de la lit. 
! până la n inclusiv, grupa ştiinţifică». 

- După această redacţie, este iarăşi e- 
vident că geografia, cea de sub lil. 4, r&- 
mânea cuprinsă numai în grupa literară, 
şi esclusă din cea ştiinţifică. 

Dar cu patru linii mai jos, după ce 
se vorbeşte de lucruri cu totul de altă 
natură, şi se pare că sa închis chestia 
clasificărei specialităţilor, isteţul. legisla- 
tor conservator îşi aduce aminte să mai 
adaoge noul aliniat următor: «Geografia 
face parte din ambele grupe». 
Cum se potrivesce asta cu ceea ce se 

spusese cu patru linii mai sus? Şi cum 
să calificăm această furoare de a se 
strica un lucru bine-făcut, pentru a se 
pune în locul lui un altul prost, chiar 
când intenţia este de a se lăsa în fond 
tot ceea-ce fusese şi măi înainte? 

* * 

> +
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In al. 1 al art. 94 din legea d-lui lo- 
nescu, se mai găseşte disposiţia că «nică 
limba engleză, nici limba italiană nu se 
pot socoti în numărul de dou& specia- 
lităţi» cerute unui candidat pentru a pu- 
tea fi numit profesor. 

Nu-mi pot explica de loc rostul aces- 
tei prescripţii. Poate că scopul este de 
a se reserva aceste limbi ca un mijloc 
de a se introduce în învă&ţămintul se- 
cundar mai mulţi streini, de aceia pe 
cari ministrul "i va putea numi, fără să 
poseadă cunoscinţa . limbei române, şi 
fără nici un titlu universitar superior 
absolvirei liceului, a unei şcoli secun- 
dare de fete, sau chiar unei şcoli pri- 
vate oare-care ? 

Cât pentru maestrii şi maestrele se- 
cundare, d. lonescu îşi acordă fără nică 
un încongiur dreptul de a-i numi direct 
cu titlul provisor, fără nici un concurs, 
esamen sai altă probă de capacitate, de 
cât bunul săi plac; căci nu se poate 
lua în serios prescrierea nedefinită de 
a se face «lucrări şi lecţii practice de 
specialitatea lor cu succes». Această trasă 
poate dovedi lipsa de cunoscințe gra- 
maticale ale celui care a scris-o, darnu 
are nici o valoare pentru a ingrădi cât 
de puţin apucările arbitrare ale unui mi- 
nistru ca d. Ionescu. 

Să ne aducem aminte că d-sa a comis 
adevărate scandale, cari au desonorat 
învățămîntul, prin numirile ce a făcut, 
atunci când avea o lege espresă, care
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prescria anume normele cum trebuia să 
se facă numirile. La ce va trebui să ne 
aşteptăm acum, când d-sa desfiinţează 
acea lege, şi-şi arogă dreptul de a numi 
direct un sfert din personalul didactic 
secundar ! 

Negreşit, nu putea nici aci să nu se 
găsească nelipsita prescripţie a introdu- 
cerei străinilor. 

* 

- + 

In ceea ce privesce remunerarea cor- 
pului didactic secundar, am arătat cu 
altă ocasie cum părerile d-lui Ionescu 
au variat până acum de patru ori. In 
deosebi, în proiectul săi din 1895 co- 
piase întocmai disposiţiile d-lui Sturdza 
din 1886, fără ca pentru aceasta să-i fi 
opus cine-va pretenţii de paternitate, 
cum face d-sa pentru toate nimicurile, 
Şi chiar pentru lucrurile cari nu-i apar- 
țin. Cu toate acestea, la 1898 aceasta 
nu la împedicat de a combate proiectul 
propus de mine, care în acest punct 
era identic şi cu proiectul d-lui Sturdza, 
şi cu al d-sale. | 

Dacă nisce meditații de opt ani nu aă 
avut pentru d. Ionescu un alt resultat 
de cât a-l lăsa în aceeaşi stare de ne- 
hotărire şi de nesciinţă a lucrurilor în 
cari era de la început, cred că ar avea 
motiv d-sa să regrete cănu a întrebuin. 
țat acei opt ani cu mai mult folos în 
alte lucruri. 

Ori-cum ar fi, d-sa se opreşte acum,
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în 1900, la sistemul de a pune o cifră 
fixă ca salariii pentru profesorii şi ma- 
estrii secundari, fixând în acelaşi timp 
la 15 ore pe săptămână cantitatea de 
lucru ce li se poate impune, cin specia- 
litatea lor sai într'o specialitate înru- 
dităv. Asupra motivelor cari au dictat 
d-lui Ionescu această nouă schimbare la 
faţă, expunerea de motive este cu totul 
mută ; ea constată, lucrul, fără a-l ex- 
plica. Ceea ce resultă de aci este numai 
că d. Ionescu nu cunoasce, sai nu este 
în stare şă r&stoarne argumentele cari 
au făcut pe legiuitorul din 1898 să a- 
dopte sistemul plăţii pe unități de ore. 
Sau poate că, atunci când a fost chemat 
să-l aplice în toamna trecută, a băgat de 
seamă—cam târdii—că nici nu-l înţele- 
sese atunci când îl copiase în-proiectul 
său din 1895. 

Sistemul adoptat în legea din 1898 era 
excelent, şi ar fi dat cele mai bune re- 
sultate, aplicat fiind de un ministru 
care ar fi avut, respectul şi înțelegerea 
legei. Sistemul actual al d-lui Ionescu 
readuce pur şi simplu toate causele cari 
conduseseră, sub regimul legei din 1864, 
la neregularităţile cari făcuseră indis- 
pensabilă o reformă. Ba încă d. Ionescu 
agravează rul, prin mărirea numărului 
obligator de ore de curs de la 12 la 15; 
căci dacă exigenţele programei împedi- 
cau chiar mai nainte a se da unui pro- 
fesor cele 12 ore, cum se poate crede 
că va fi mai lesne a i se da 15?
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E adevărat că d- Ionescu a găsit lea- 
cul în «specialităţile inrudite». Profeso- 
rii. secundari, câri aii avut deja ocasia 

să încerce pe socoteala lor elasticitatea 

pe care o are sensul cuvintelor la d. 

Ionescu, vor avea ocasia în curând să 

facă o experienţă şi mai simțită. D. Io- 
nescu care astă toamnă a găsit mijlocul 

de «a înrudi» dreptul cu limba francesă 
şi istoria cu sciinţele naturale, va putea 

acum şi cu mai mare înlesnire, la adă- 
postul legei sale, să înrudească compta- 

bilitatea cu religia, igiena cu limba e- 

lenă, gimnastica cu mecanica, [ilo-ofia 

cu caligrafia. 
Se vor mai vedea frumoase lucruri 

şi cu ocasia aplicărei îngenioasei dis- 
posiţii. de a se tocmi profesorii cu cea- 
sul pentru ore suplimentare de curs, 
cari li se vor da şi li se vor lua abso- 
lut după voia ministrului. Vom vedea 
atunci sistemul Sultanului-Mezat prac- 
ticându-se în şcoală, pe o scară mai 
mică, dar în rinduri mai repetate de 
cât în alte afaceri, în cari de regulă în- 
floreşte industria, eminamente boerească, 
a sămsăriei. | 

Să se aştepte dascălii nu bine cuge- 
tători a face cunoscinţă de aproape cu 
modul conservator de a înţelege apli- 
carea legilor, căci ce a fosţ în toamna 
trecută nu a fost nimic pe lângă ce va 
fi de acum înainte. 

Se dice că, în qiua de 4 Octombre 
1895, când d. Ionescu a părăsit minis- 
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terul, d-sa ar fi spus că de rindul acela 

pusese la regulă pe învăţători şi pe in- 

stitutori, şi că atunci când va mai re- 
veni la minister, îşi propune să facă tot. 
aşa şi cu profesorii secundari şi supe- 
FIorĂ. | 

Nu ştiii dacă această anecdotă este a- 
devărată ; dar eu văd că d. Ionescu lu- 
crează ca şi când ar fi adeverată, şi ca 
şi când şi-ar prepara mijloacele de a se 
ține de vorbă. Modul cum astă toamnă 
presa oficioasă trata pe dăscălaşii cari 
cutezaii să protesteze contra abusurilor 
de putere ale d-lui Ionescu, şi cum îi 
ameninţa cu fulgerile ministeriale, dacă 
nu şi cu cele poliţieneşti, este de natură 

de a ne face să credem că tocmai aşa. 

este. 

Suprimarea autonomiei . 
Universităţilor. 

Am observat deja tonul domol cu care 
cei doi miniştri de instrucţie publică au 
apărat în Cameră şi în Senat proiectul lor 
de lege, presintându-l doar ca o modi- 
ficare parţială şi puţin importantă a le- 
gilor existente. Am arătat cum această 
pretinsă modificare parţială constă în 
realitate în abolirea complectă a legii 
învăţămintului profesional, şi în înlocu- 
irea principiilor fundamentale ale ce- 
lor-Palte priu principii de reacţionaris- 
mul cel mai pronunţat. 

In ceea .ce priveşte înv&țămintul  su- 
perior, legea d-lui Ionescu suprimă sau 

ca
ma
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schimbă toate disposiţiile fundamentale 
din legea de la 1898, şi le înlocueşte cu 
altele, al căror caracter va resulta în 
mod evident din simpla lor expunere. 

+ + 

Tendinţa legei din 1898 fusese de a 
face din Universităţii nişte instituţii au- 
tonome înti'o măsură cât mai largă. 

Fără a mai vorbi de motivele care a- 
tunci au dictat legiuitorului liberal adop- 
tarea acestui principiu, ceea ce sa în- 
timplat anul acesta cu legile instrucției 
ar îi fost de ajuns pentru a-l justifica.. 
Sa vădut că este încă posibil la noi că 
o întreagă legislaţie, de o însemnătate şi 
de o complicaţie aşa de mare ca legis- 
laţia şcolară, să fie desfiinţată în 95 “de 
minute, fără nici o discuţie şi fără nicio 

_cerceltare, şi înlocuită prin o alcătuire în- 
“je hebată în” patru dile, de un ministru al 
cărui unic mobil a fost dorința de a strica 
ceea ce făcuse partidul advers, şi de a-şi 
pune numele său pe o lucrare ce nu-i 
aparţinea. Când legislaţia noastră este 
încă în aşa stare de nestabilitate, şi ex- 
pusă a fi resturnată la fie-care moment 
pentru motive aşa de josnice, nu este 
evident că se impune, ca o măsură de 
cea mai elementară prudenţă, de a crea 
puncte de sprijin, cari, la asemeni mo- 
mente de crisă, să nu 'lase ca ruina să 
fie deplină ? 

Universitățile erau indicate pentru a- 
ceasta. Aceste instituţii supreme de cul-
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tură şi de educaţie trebue să aibă în în-. 
văţămintul naţional un rol directiv şi pon- 
derator, pe care nici o altă instituţie nu ] 
poate împlini. Inalta situaţie socială, cu- 
noscinţele şi esperienţa corpului lor di- 
dactic, prestigiul şi resursele de tot fe- 
lul de cari se bucură ele, fac dintr'însele 
depositarul natural al tradiţiilor, şi ina- 
inte-mergătorul progresului şcoalei naţi- 
onale. 

Pentru aceste motive, legea din 1898 
nu a esitat de a acorda Universităţilor 
toată autonomia care era compatibilă cu 
legile noastre şi cu ideea noastră de Stat. 

Sciu bine că adversarii Universităţilor 
pretind că ele nu sunt coapte încă pen- 
tru această autonomie, şi chiar d. dr. 
Istrati, în şedinţa Senatului în care a 
trecul. legea d-lui Ionescu, a dis că, în 
această privinţă, legea din 189% nu a dat 
bune resultate. -, 

Dar ea nu s'a pus în aplicare de cât 
la 1 Septembre 1898, şi intrun an nu se 
pot judeca resultatele unei asemenea 
legi. Atară de aceasta, era natural caîn 
primul moment Universităţiile să aibă 
Oare-care esitări şi nesiguranţe la apli- 

“carea nouei legi în spiritul, nu numai în 
litera ei. Rolul ministerului era de a le 
dirige la început, şi de a le face să 
se pătrundă de adevăratul spirit al legei 
celei noi. Și acest rol de Mentor nu era 
nevoe să-l aibă inultă vreme. Curînd 
Universitățile şi-ar (i dat seamă de si- 
tuaţiu, de drepturile şi de datoriile celi
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“se creai prin noua lege, şi ar fi sciut 
ele pe urmă să-şi urmeze calea, fără in- 
tervenţia nimănui. 

Nenorocirea însă a voit ca aplicarea 
nouei legi să revină unui om a cărui pre- 
ocupare unică şi exclusivă este aceea a 
-consideraţiilor politice, în sensul lor cel 
mai râu. La un moment când un alt 
ministru ar fi căutat să-şi facă un titlu 
la recunoştinţa ţărei, căutând să scoată 
«cel iai mare bine posibil din aplicarea 
unei legi care-i deschidea un câmp de 
activitate aşa de vast şi de mănos, d. 
Ionescu nu a căutat de cât foloasele ce 
putea trage dintrinsa pentru a-şi crea 
partisani, şi pentra a lovi în adversari. 
«Şi pentru aceasta, nu s'a sfiit a stoarce 
textul, a toriura sensul cuvintelor, saă 
chiar a călca legea pe față, pentru a scoate 
dintrinsa beneficii ilicite pentru un par- 
tid, care nu-şi mai poate plăti datoriile - 
“către cei ce-l susţin de cât în socoteala 
ţărei şi a instituţiilor el. 

In asemeni condiţii, ce este de mirare 
dacă sa produs confusie chiar de la 
primul moment, şi dacă prescripţii clare 

“Şi precise al căror efect util era evident, 
nu ai dus la resultaie bune ? 

Dar ceea ce trece peste marginele ce- 
„dor permise, este că acelaş ministru, 

care sa făcut vinovat. de câlcarea sai 
„ falşificarea legii, să invoace pe urmă re- 

lele făcute de. dinsul, pentru a cere des- 
- ființarea ei. 

m
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Să cercetăm pe_rind principalele dis- 
posiţiuni ale d-lui Ionescu. 

Legea liberală prevedea (art. 5%) că afie- 
- care facultate va putea fi împărţită -în 

secţiuni» ; şi că «cursurile, conferințele, 
lucrările practice, examenele privitoare 
pe fie-care secțiune, se vor fixa printr'un 
regulament comun, elaborat de comisii 
mixte din ambele Universităţi, impreună - 
cu delegaţi ai ministrului» (art. 60). 

Prerogativa aceasta de a-şi renula în- 
vățămintul după propria sa chibzuială, 
este cea mai însemnată, şi aceea care 
mai mult de cât ori-care alta face ca o 
Universitate să-şi merite numele Le- 
giuitorul din 1898 căutase să asigure a- 
cest drept Universităţilor noastre, în- 
grădindu-l cu prescripţii cari stabiliai 
solidaritate, nu numai între facultăţile a- 
celeiaşi Universităţi, dar chiar între am- 
bele Universităţi şi minister. 

Această tendință, de a stabili cea mai: 
strânsă legătură între diversele facultăți 
şi de a unu lăsa să se facă nimicimpor- 
tant în Universitate fără concursul tutu- 
ror facultăţilor ei, este generală în legea - 
din 1-98. Ea avea scopul bine determinat, 
de a face din fie-care Universitate o 
instituţie unitară, jar nu o simplă juxta- 
posiţie de facultăți, cum era mai inainte. 
În adevăr, sub regimul legi din 1864, 
fie-care facultate lucra în mod cu totul 
independent de cele-lalte, aşa că nu era 
nici o legătură, nici un sprijin între în- 

“ vățămintele lor, iar numele de Univer-
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sitate nu se putea “aplica de cât unei 
clădiri comune în câre se adăpostiau 
patru sau cinci şcoli distincte, şi nici 
de cum unei singure instituţii, ale cărei 
organe să fie diversele facultăţi. 

egimul pe care. voia să-l stabilească 
legea din 1898, era acela pe care-l ur- 
mează de regulă Universitățile germane, 
austriace, italiene şi suedeze, şi care a 
asigurat strălucirea şi admirabila desvol- 
tare a lor. Regimul care domnia sub 
legea din 1864, era acel frances, sub 
care nici numele de Universitate nu e- 
sista. Dar inconvenientele acestui din 
urmă sistem erai aşa. de evidente, ele 
constituiau o pedică aşa de mare pentru 
desvoltarea culturei înalte, încât Francesik 
ioşişi ai renunțat la el, şi au adoptat şi 

„ei pe cel german, prin constituirea unOY 
adevărate Universităţi. 

Legea liberală avea dar o ţintă bine 
determinată, la care tindea peste: tot, în 
urma unei hotăriri luate după matură 
chibzuinţă. Din această ordine de idei 
derivă creațiunea Senatului Universitar, 
cu toate prerogativele lui, intervenţia lui 
în numirea personalului didactic superior, 
în chestiile generale de organisare u- 

_niversitară, etc. : 

D. Ionescu nu a ştiut să distingă a- 

ceastă idee dominantă a legii liberale, şi 

de aceea-l vedem luând “disposiţii pe 
cari nu ştie cine-va cum să le clasifice. 

D-sa conservă Senatul Universitar cu 
o bună parte din .atribuţiile lui; con- 

*
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servă şi art. 60, citat mai sus. Sar pă- 
rea dar că admite şi d-sa ca Universita- 
tea să fie un corp unitar, solidar şi au- 
tonom, în loc de o juxtapunere de şcoli 
mai superioare de cât liceul, dar nedi- 
ferind de loc de dinsul ca organisare. 
De altă parte însă. ia măsuri cari, in 
mod evident tind să reducă Universi- 
tăţile la regimul frances dinainte de noua 
lege care a creat şi în Francia Univer- 
sit“ţile. ” 

Aşa, la art. 5%, d-sa introduce noul 
aliniat următor: «Impărțirea în secţiuni 
poate ori-când îi modificată de către mi- 
nistru, cerând şi avisul consiliului  fa- 
cultății respective.» 

Nu mai este aci vorba de loc despre 
colaborarea ambelor Universităţi şi a, 
ministrului, nici chiar despre colabora- 
rea facultăţilor similare ale ambelor Uni- 
versilăți ; căci d. Ionescu cere avisul 
facultăţii, iar nu al facultăţilor respec- 
tive. Vom reveni dar la sistemul absurd 
ca întreaga organisare să difere între 
facultăţile de acelaş nume, şi ca diplo- 
mele Universităţii de Bucureşti să nu 
se potrivească cu ale celei din laşi. 

De altă parte, nu imai este nici vorba 
despre autonomia Universităţilor, pe 
câtă vreme ministrul va putea ori-când 
să creeze saii să desființeze secţii, îm- 
preună cu toate cursurile, conferințele, 
esamenele şi diplomele ce presupun exi- 
stența unei secţii, din propria sa pornire, 
fără ca Universitatea, ca Universitate, 

12
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măcar să scie. Acestea insemnează a ne 
duce la o stare mai înapoiată de cât a- 
ceea a legii din 1864; căci atunci cel 
puţin se deduse unei disposiţii cam ob- 
scure din lege interpretarea că minis- 
trul să nu atingă regulamentele facultă- 
ților fără avisul lor conform, şi de la a- 
ceastă interpretare, pe cât scii, nici un 
ministru nu sa abătut. De acum, vom 
vedea. biurourile ministerului luând dis- 
posiţii cari vor interesa în gradul cel 
mai înalt învățămîntul universitar în ce 
are el mai esenţial; şi cine a v&dut cum 
se pot alcătui legile, când ministrul este 
un om superiicial şi dominat de gân- 
duri străine de interesul şcolii, îşi va 
putea închipui ce va fi când va fi vorba 
despre crearea sai desfiinţarea de sec- 
ţii şi de diplome. Să nu ne mirăm dacă 
vom vedea intreaga organisare a unei 
facultăţi răsturnată dintr'o qi intralta. 
numai în vederea asigurării succesului 
vre-un preţios Beniamin de cărămidar. 

* 

x x 

Legea d-lui Ionescu (art. 18) specifică 
ea însăşi în ce facultate anume dă drep-. 
tul de înscriere diploma de bacalaureat 
clasic, modern sai real. 

Aceasta e o nouă, şi însemnată mic- 
şorare a autonomiei Universităţilor, sta- 
bilită prin legea din 1898, şi aceasta toc- 
mai întrun punct în care ea era mai 
necesară. 

În adevăr, într'o instituţie de cultură



179 

înaltă, cum este Universilatea, unde în- 
v&ţămintul trebue să aibă toată liberta- 
tea de mişcare necesară pentru a se ţine 
mereii în curentul ştiinţei, care este în 
perpetuu progres, nimeni altul mai bine 
de cât Universitatea însăşi nu poate să 
stabilească şi programele înveţămintu- 
lui săi, şi condiţiile necesare pentru a-l 
urma cu succes. 

Ştiă bine că şi aci părerile d-lui lo- 
nescu sunt altele. Pentru d-sa, idealul 
unei Universităţi este ca ea să fie un 
simplu serviciu dependent de unul oare 
care din birourile ministerului, care să 
primească de acolo ordinele în privinţa 
lucrurilor celor mai în afară de price- 
perea funcţionarilor, şi prea adese-ori 
şi chiar de a ministrului însuşi. Alt-fel 
cum sar explica disposiţia, pe care am 
analisat-o mai sus, ca ministrul să poată 
ori-când să creeze sau să desființeze 
secţii, fără amestecul Universităţilor ? 

D. Ionescu este logic, căci crede că 
cine poate face mai mult poate face şi 
mai puţin ; şi este evident că de 
mai mică însemnătate este dreptul ce-şi 
ia, de a hotări însu-şi, fără să fi con- 
sultatpe nimeni, unde anume să se în- 
scrie cutare saă cutare fel de bacalau- 
reat, de cât acela de a preface cu de la 
sine putere întreaga organisaţie a Uni- 
versităţii. 

Dar chestia aeeasta ei am tratat-o de- 
ja. în deosebi într'o serie de trei articole, 
şi nu voi insista acum asupra ei. Nu
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pot însă să nu relevez persistenţa în e- 
roare a d-lui ionescu, când ved modul 
îngust cum înţelege d-sa lucrurile. Văd 
că d-sa nu recunoaşte bacalaureatului 
modern de cât dreptul de înscriere la 
facultăţile de drept şi de medicină, pe 
când el este aşa de proprii pentru 
secţiile de istorie şi filosofie de la fa- 
cultăţile de litere, şi pentru cele de 
sciințe fisice şi naturale de la facultă- 
țile de sciinie. Pentru q. lonescu, concep- 
ţia facultăţilor de litere şi de sciințe este 
tot acea care i-a rămas în minte de când 
era şcolar în liceu, pe când se credea 
că la cele dintâi nu se învață de cât 
să facă cine-va versuri şi discursuri, iar 
la cea-altă să .resolve probleme de ma- 
tematice. 

De sigur că Universitățile înţeleg mai 
bine lucrurile de cât d. Ionescu, şi ele 
ar fi făcul parte mai bună fiului prea 
iubit al d-sale, bacalaureatului modern, 
de cât i-a făcut însuşi d-sa. Novă do- 
vadă de cât de puţin a cugetat d-sa a- 
supra lucrurilor pe cari le-a pus în pro- 
iectul său de la 189, şi cât de puţin 
şi-a dal seama de însemnătatea chiar a 
aceluia pe care-l revendică cu atâta stă- 
ruinţă ca aparţinându-i esclusiv. 

Nu pot iarăşi să nu me întreb, cum 
se potrivesce fisarea aceasta a secţiilor 
universitare unde să pot înscrie bacalau- 
veații, cu necesitatea că va fi de a se 
modifica cu limpul actuala împărţire a 
facultăţilor în secţii, şi mai ales cu drep-
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tul ce şi-a luat ministrul de a face el 
insuşi această modificare ori-când. Tre- 
bui-va ca la fie-care dată când regulamen- 
tul facultăţilor se va schimba în acest 
punct, să 'se schimbe în acelaş timp şi 
legea ? Logica comună aşa ar cere. Dar 
d. lonescu are logica sa proprie, şi e 
posibil ca d-sa să fi credut că nu e 
nici o legătură între una! şi alta.. Mai 
probabil însă este că nici nu sa gândit 
la această urmare a legii sale, precum 
nu sa gândit nici la atâtea altele. 

* 

x + 

In art, 58, d. Ionescu a introdus noul 
aliniat următor : «Studenţii facultăţei de 
teologie vor fi datori să urmeze la fa- 
cultatea de litere cursul de limba latină 
şi de limba greacă, obligaţi fiind a lucra 
în seminariile acestor cursuri,» 

Ce rost are în lege această disposiţie, 
care privesce exclusiv regulamentul fa- 
cultăţei de teologie ? Sau, dacă d. Io- 
nescu a credut că e-hine să se ames- 
tece aci, pentru ce nu a mers până la 
capăt ? Pentru ce nu a prev&qut, spre 
exemplu, că studenţii de la drepti, cari 
trebue să citească pe Justinian, să ur- 
meze cursul de limba latină de la fa- 
cultatea de litere, şi mai ales pe cel de 
logică, pentru a se mai micşora cutim- 
pul nevoile ce cad pe fie-care di asupra 
ţării din disprețul cu care logica este 
tratată de atâţia torturatori ai legilor, a- 
junşi oameni mari ? Dar de unde ştie d.
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Ionescu cari vor fi, şi cari sunt, nece- 
sităţile înv&ţămintului superior, şi cum 
vor înţelege universităţile să useze de 
aliniatul introdus chiar de d-sa la art. 
54: «Unele din cursurile universităţii 
pot să fie comune la mai multe facul- 
tăți»? 

Chiar în privinţa făcultăţilor de leo- 
logie, odată ce d. Ionescu a credut ne- 
cesar să le indice cursurile ce trebue 
să le mai anexeze din facultatea de litere, 
cum de nua prevedut şi pe cel de limba 
română, pe lângă cele de limba latină şi 
elenă ? Viitorii preoţi vor avea datoria 
a vorbi din anvon, datorie carepentru 
ei trebue să primeze pe toate cele-lalte. 
Afară de aceasta, art. 29 din lege su- 
pune, pe aceia din ei cari vor să devie 
profesori de religie, la un examen de 
capacitate de limba română. Pentru ori 
ce om. care cugetă, aceste argumente 
sunt cel puţin tot atât de tari cât şi a- 
celea cari ai făcut pe d. lonescu să 
impună viitorilor teologi urmarea cursu- 
lui de limba.latină. 

Dar am spus deja că d. Ionescu cu- 
getă asupra lucrurilor pe cari le legife- 
rează just atâta timp cât trebue casă 
le scrie. 

Recrutarea corpului didactic 
universitar. 

Partea din legea d-iui lonescu care se 
ocupă de corpul profesoral universitar 
este una din acelea în cari sa exercitat
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cu mai multă putere mania sa destruc- 
toare, şi în cari tot-de odată se pune 
mai bine în evidenţă lipsa de seriositate 
şi de cunoascere a subiectului, la acest 
specimen tipic de legislator conservator. 

Legea din 1898 dicea, la art. 62: «Cor- 
pul profesoral al Universităţilor se com- 
pune din profesori, agregaţi şi docenţi». 
Şi în articolele următoare, se lămuria 
destul de bine rolul lor; iar discuţiile 
urmate, în Camere şi aiurea, nu ai mai 
lăsat îndouială în spiritul nimenui, afară 
de al d-lui Ionescu, asupra scopului -ce 
urmărea legiuitorul liberal. 

La doui ani după promulgarea acelei 
legi, vine d. lonescu şi dice: «Corpul 
profesoral al Universităţilor se compune 
din profesori şi agregaţi». Iar expunerea 
sa de molive ne dă această foarte scurtă 
explicaţie asupra causei suprimărei do- 
cenţilor : este că «ei fac dublă întrebuin- 
are cu agregaţii». 

De astă dată, d. lonescu a reuşit să 
ne dea într'o singură linie de cinci cu- 
vinte mâsura lărgimei şi solidităţii spi- 
ritului săi, precum şi a valorii legilor 
ce făuresce d-sa. 

Voiii explica care era economia legii 
liberale, nu pentru d. Ionescu care nici 
acum nu 0 va înțelege, ci pentru aceia 
cari vor fi perdul din vedere chestia 
întru cât-va. 

Incă prin proiectul liberal din 1886, 
corpul universitar se împărția în profe- 
sori ordinari, profesori extraordinari, -
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docenţi şi maeştri de conferințe. La 
1898, s'a simplificat sistema, prin faptul 
că maeştrii de conferinţe s'aii lăsat a se 
lua dintre docenţi; iar celor cari la 1886 
se numiau profesori extraordinari, li sa 
dis la 1898 agregati, fără a se schimba 
însă în vre-un punct esenţial disposiţiile 
cari-i priviai. | 

După această organisare, agregaţii din 
legea liberală nu aveai nimic comun cu 
agregaţii din facultăţile francese de drept 
şi de medicină, afară doar de nume. 

Ei corespundeau în parte cu foştii pro- 
fesori provisorii din legea de la 1864, 
Şi în parte cu profesorii extra-ordinari 
din Universitățile germane. Art. 65 era 
destul de clar: «Profesorii şi agregaţii 
fac cursurile universitare fundamentale 
sau desvoltătoare, precum şi conferin- 
țele şi lucrările practice, cari se raportă 
în mod nemijlocit la aceste. cursuri». 

„_Agregaţii erau dar adevăraţi profesori 
universitari, de cari nu se deosibeau de 
cât prin aceea că, dacă numirea lor ca 
agregaţi se făcuse în urma unui con- 
curs, conform art. 70, această numire nu 

" remânea definitivă de cât. după trei ani 
şi după împlinirea oare-căror condiții. 
Dar tot aşa era şi cu profesorii provi- 
sori din legea de la- 1864, şi cu toate 
acestea nimânui nu-i trecuse prin minte 
a le contesta titlul şi calitatea de ade- 
veraţi profesori universitari. 

lată acum în ce mod definea legea din 
1898 pe docenţi : «Eifae în Universitate,
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asupra ori-cărei ramură de sciinţă, cur- 
Suri libere şi gratuite, sai vetribuite nu- 
mai de studentii caii le ascultă, în afară 
de cursurile făcule de profesori sai agre- 
gați, sati paralele cu acestea... Docenţii 
nu sunt salariaţi pentru cursurile ce fac 
ca docenţi.» 

Ce asemănare va fi găsit d. Ionescu 
între aceste două categorii de oameni, în 
cât să pretindă că fac dublă întrebuințare 
unii cu alţii, este un adevărat mister; 
nu însă pentru acel care va fi cunos- 
când: iremediabila d-sale superficialitate. 

Ceea ce a încurcat pe d. :lonescu a 
fost numirea de agregat, întrebuințată de 
legiuitorul liberal. D-sa nici nu şi-a dat 
osteneala să mai citească legea, ca să 
vadă care era sensul ce se dă acestui 
cuvint ; saă, dacă a citit-o, nu şi-a dat 
osteneala de a-i înțelege rostul. Când a 
augit de agregaţi, d-sa acredut că e vorba 
despre agregaţi ca acei din facultăţile 
francese de drept şi de medicină, cari, 
în adevăr, nu au nimic a face cu profe- 
sorii, precum nu au a face nici cu agregaţii 
din legea de la 1898. Şi fiind-că agre- 
gaţii francesi au o situaţie cam lătural- 
nică, faţă de invă&țămintul universitar, 
după cum îşi inchipue d. Ionescu că aă 
şi docenţii din legea liberală, a credut 
d-sa că nu mai este nici o deosebire 
între ei, şi sa grăbit să desființeze pe 
docenţi, şi să justifice m&sura sa prin 
argumentul că «fac dublă întrebuințare 
cu agregalii». D-sa şi-a închipuit că  le-
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_gea de la 1898 a fost făcută după siste- 
mul conservator, de a se lua de prin 
toate părţile lucrurile ce es înainte, fără 
NiCi O cercetare, fără nici o încercare 

“de armonisare, şi de a alcătui din ele 
o înjghebare oare-care, fără grijă dacă 
ea respunde vre-unei trebuinţe, şi dacă 
are sorii de a trăi. ” 

In acest punct, ca şi în nenumărate al- 
tele, d. Ionescu s'a înşelat. 

Legea din 1898 a voit să facă din pos- 
tul de profesor universitar cea mai înaltă 
situaţie în. înv&ţămint, recompensa su- 
premă a unei activități ştiinţifice de 
prima ordine. Dar se putea întâmpla să nu 
se dișpună ori-când de oameni cu titluri 
ştiinţifice cari să corespundă la o aşa de 
îualtă situaţie. De altă parte, catedrele - 
universităţilor nu puteaii rămâne ne- 
ocupate, până ce să se iveașcă candidaţi 
demni de titlul de profesori universitari. 
In fine, .era şi necesar ca locul cel mai 
înalt în învă&ţămint să nu se capete de 

“cât dup uu. stagiii în care candidatul 
să fi putut da măsura capacităței sale, 
şi să fi avut chiar putinţa de a şi-o des- 
volia. Pentru aceste motive, legiuitorul 
din 1898 a admis ca normă ca profe- 
sorii să se iee dintre acei cari făcuseră 
deja un stagiu în înv&ţămîntul: superior 
ca agregaţi, indicând însă cu precisiune 
şi casurile când un candidat cu merite 
excepţionale putea să fie dispensat de 
acest stagii Crt. 69). 

Adevărata deosebire între agregatul şi
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serviciului pe care unul sau altul era 
chemat a-l face, ci în aceea că, pe când 
cel dintâiii era un om încă noi !'n ştiinţă, 
sati un simplu erudit chemat a răspunde 
la trebuinţele curente ale învăţămîntului 
universitar, cel de al doilea mai r&s- 
pundea, pe lângă aceasta, la condiţia de 
a se fi ilustrat prin lucrări proprii, de 
acele cari fac să progreseze ştiinţa. 

Prin condiţiile severe sub cari legea 
liberală acorda titlul de protesor, ea 
căuta pe de'o parte să facă din acest 

“titlu un stimulent pentru cei tineri, ca 
să cultive cu stăruinţă ştiinţa; şi pe de 
alta, ea voia să evite inconvenientul 
legii din 1804, de a suprima de la în- 
ceput ori-ce indemn la muncă, prin a- 
cordarea cu prea multă inlesnire a lo- 
cului celui mai înalt în înveţămint, unor 
oameni încă tineri, încă nu destul de 
deprinşi cu activitatea științifică, şi cari 
din această causă renunțaă prea curând 
la o muăcă ce nu maiera pentru dânşii 
un mijloc de a-şi deschide calea către 
o situaţie mai bună. Cu un cuvint, legea 
din 1864 permitea a se ajunge cu prea 
multă înlesnire la gradul suprem, care 
nici nu avea destul preţ în ochii celui 
care-l căpăta, tocmai din causa acestei 
înlesniri. 
“Cu această organisare, Universitățile 

legiuitorului din 1898 ar fi putut la ri- 
goare să funcţioneze, căci cursurile, lu- 
crările practice, examenele şi cele-lalte
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lucrări ale lor avea cine să le facă, şi 
afară de aceasta dintr'insele ar fi putut 
să iasă şi lucrări originale, cari să le 
ilustreze. 

Insă concepţia liberală era mai largă. 
Ea voia ca Universitățile să reunească 
într'un mănuchiă întreaga activitate ştiin- 
țifică a țărei, şi să o întărească prin 
contactul între cei cari se consacră «i. 

Scopul acesta nu putea [i atins, dacă 
se mărginea numai la profesori şi agre- 
gaţi. Numărul lor era de nevoie limitat 
prin consideraţiile budgetare; şi aşa 
fiind, Universitatea ar fi r&mas o şcoală 
închisă, al cărei principal, aacă nu u- 
nic scop, ar fi fost liberarea de diplome. 
Fa nu mai era un centru puternic de 
cultură, o tribună liberă de pe care să 
se propage sciinţa în toată nemărginita 
ei varietate, mărită încă prin transtor- 
marea, ei continuă. Înv&ţămintul dat mai 
mult sai mai puţin în vederea unei di- 
plome, este prin natura lucrurilor res- 
trins între oare-cari limite, dintre cari 
anevoie poate une-ori să iasă ; şi o şcoală 
care ar fi organisală numai în acest 
scop, nu mai poate profita deo mul- 
țime de torţe întelectuale cari, şi fără a 
ținti la o r&splată bănească, sunt foarte 
mulţumite să aibă putinţa de a se ma- 
nifesta. | 

Ilacă pentru ce legea din 1898 crea de- 
_cenţii. Ea avea credința că sub acest 
nume, Universitățile îşi vor asigura con- 

„cursul activităţii ştiinţifică a o mulţime



189 

de tineri, că va canalisa şi va reuni 
numeroasele curente cari iau naştere 
dilnic, şi cari îndată se perd, pentru că 
nu se cunosc şi nu se susţin între din- 
sele. 

Ştim bine că d. Ionescu şi alţii au 
pretins că nu se va găsi nimeni care să 
aspire la titlul de docent, din causă că nu 
era plătit. Cei cari raționau aşa nu cu- 
noşteai realitatea lucrurilor. Nu este 
grei să se citeze o mulţime de tineri, 
cari nu cer mai bine de cât să consacre 
o parte din timpul şi din activitatea lor 
înveţămintului universitar, fără altă re- 
compensă de cât satisfacția de a face parte 
din corpul universitar, şi de a găsi un 
câmp larg în care să se manifesteze. În 
aceşti doi ani, unii ai şi cerut abilita- 
rea lor ca docenţi, cu toate nenumera- 
tele şicane şi piedici ce li sa pusca să 
nu li se acorde. Dacă nu sar fi vedut 
că ministerul este vrăjmaşul declarat al 
legei şi al instituţiei docenţilor, dacă nu 
ar fi resultat de aci o mare nesiguranţă 
pentru doritorii de a se abilita, estene- 
îndoios că am fi avut adi un numer 
destul de însemnat de docent. 
Pe lângă acestea, este inesact a se 

dice că legea din 1898 nu acordă nici 
un avantagii situaţiunei de docent. Dacă 
nu ar fi de cât prescripţia, că un stagiu 
de trei ani ca docent dă drept dea fi 
numit agregat, şi chiar profesor, precum 
şi aeeea că cursul gratuit al unui do- 
cent, dacă avea merite șuficiente, putea
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după trei ani să devină curs obligator, 
iar docentul să capete de drept titlul de 
agregat, încă era destul pentrua face ca 
acest titlu să fie destul de căutat. 

In fine, însăşi legea prevedea că do- 
cenţii puteai ocupa posturile plătite de 
ajutoare la seminarele universitare, con- 
ferenţiari, şefi de lucrări practice, pro- 
sectori sai preparatori, şefi de lucrări 
în laboratorii, asistenţi de clinică în spi- 
talele alipite pe lângă facultatea de medi- 
cină. In momentul acesta, esistă sub a- 
-cest nume în ambele Universităţi un 
numer de 118 posturi. Toate acestea ar 
fi putut fi ocupate cu docenţi, dându-se 
prin aceasta mijloc de studiii mai departe 
la tot atâţia tineri, cari ar [i fost o esce- 
lentă reservă pentru viitor. In acleaş 
timp s'ar fi asigurat o recrutare raţională 
unui personal al cărui rol în înveţămiîn- 
tul superior devine din di în qi mai în- 
-semnat, şi care până acum sa recrutat 
numai la intimplare. 

Dar să dicem că toate aceste argumeate 
nu valorau nimic. In ori-ce cas, ce răi 
făcea instituţia docenţilor? Ea nu costa 
nici un ban, nu aducea nici o jignire în- 
v&țămintului, ci, din contră, putea prea 
bine să-i aducă un contingent însemnat. 
“Atunci ce nevoe era, să fie desfiinţată ? 

Inţelegeam ca d. Ionescu să nu ştie să 
se serve de această creaţiune liberală. 
Dar să o desființeze, când ea nu-l putea 
turbura întru nimic în gealisarea vaste- 
lor d-sale concepţii, aceasta nimeni nu
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o va putea înțelege. Singura esplicaţie 
posibilă, este şi aci sentimentul puţin 
recomandabil de a distruge ceea-ce d-sa 
nu a fost în stare să facă, şi ceai făcut 
adversarii s6i 

Pentru unii, ambiția stă în năzuinţa 
de a face mai bine de cât alţii, şi de a 
merila prin aceasta recunoştinţa con- 
timporanilor lor; aceasta este un. sen-. 
timent nobil. 

Alţii, se silesc a rămâne ei mai sus, 
căutând să scoboare pe cei-alţi mai jos 
de cât dinşii; acestea constitue unul 
din cele şapte păcate capitale, şi cel 
mai uricios din toate. 

* 

+ x 

Am vădut cum distruge d. lonescu ; 
acum să vedem cum edifică. Cu această 
ocasie, vom putea constata incă odată, 
şi încă în una din chestiile cele mai în- 
semnate, lipsa totală de convingere şi 
de reflecţie a omului care are pretenţia 
de a lefigera' şcoala cu ori-ce preţ. 

In proiectul săi din 1895, d. Ionescu 
împărţia corpul didactie universitar în 
profesori, agregaţi şi docenţi. Pe lângă 
aceştia, mai prevedea şefi de lucrări 
saii conferenţiari, asistenţi, prosectori, 
preparatori, ajutori, desemnatori, cus- 

“todi, mecanici, etc. 
Aceasia era tocmai organisarea propu- 

să la 1886, cu deosebire că numele 
de agreyaţi înlocuia pe acela de profe- 
sori extra-ordinari. Dic numele, căci în 
realitate ăgregaţii de atunci ai d-lui lo-
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nescu «aveau toate îndatoririle profeso- 
rilor, şi se bucurau de toate drepturile 
profesorilor, de la cari nu sunt excluşi» 
(art. 75). Modul lor de numire, prin 
esamene de capacitate, sai dintre do- 
cenți, numirea provisorie pe trei ani, 
erau identice cu cele din proectul de la 
1886. Pe docenţi de asemenea aq. Io- 
nescu îi admitea, ca şi d. Sturdza, şi nu 
găsia că «fac dublă întrebuințare cu 
agregaţii». 

De la 1895 au trecut cinci ani, sa 
scurs multă apă pe Dâmboviţă, şi sau 
prefirai multe sisteme prin mintea d-lui 
Ionescu. Acel pe care Pa prefăcut în 
lege anul acesta nu seamănă de loc cu 
cel din 1895. 

Anul acesta, d-sa suprimă pe docenţi. 
EX erai buni acum cinci ani ; dar, pen- 
tru venorocirea lor, ei ai fost înființaţi 
acum doi ani, de un guvern liberal, şi 
de aceea anul acesta nu mai meritaui de 
cât anatema conservatoare. 

Cât pentru agregaţi, d. Ionescu se în- 
dură să le conserve numele; dar când 
căutăm să vedem ce mai represinlă a- 
cest nume, găsim lucruri diametral opu- 
se, nu numai celor din legea de la 1898, 
dar şi celor din proiectul de la. 1895. 

Agregaţii de drept şi de medicină din 
noua fabricaţie se numesc prin concurs, 
la care, în unele casuri, sunt admişi 
chiar candidaţii cari nu posedă de cât 
diploma de licenţă. Leafe lor este re- 
dusă la 300 lei pe lună. In fine, chiar
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această leafă nu li se plăteşte de cât 
cinci ani, după cari ei r&mân să funcţio- 
neze gratuit, «de şi vor avea aceleaşi 
drepturi şi datorii ca şi agregaţii cari 
vor primi Jeafă». De ali- fel, legea este 
mută asupra atribuțiunilor ce vor avea 
aceşti agregaţi. 

Toată această înjghebare nu este de 
cât copia servilă a legii francese. În Fran- 
qia, în facultăţile de drept şi de medici- 
nă, ca şi în cele-lalte, învâţămintul uni- 
versitar propriu dis se face numai de 
profesori, cari sunt în numer suficient 
pentru a face față tuturor trebuinţelor. 
În adevăr, se ştie că studenţii în drept 
şi în medicină sunt aşa de numeroşi şi 
plătesc nişte taxe aşa “de însemnate, în 
cât din ele se acoperă toate cheltuelile 
de personal şi material al facultăţilor, 

"şi resuită incă şi un beneficiu pentru 
Stat. 

Pe lângă profesori, mai sunt însă şi 
'agregați în medicină şi în drept, cară 
suplinesc la cursuri pe profesorii absenţi, 
fac unele cursuri accesorii, sai iai parte. 
în comisii ca examinatori Ei se numesc 
prin concurs, pentru un termen de dece 
ani, în cari Sunt plătiţi, şi după cari con- 
servă numai numele de agregat, de Şi 
cei mai mulţi din ei nu mai continuă 
a face nici un servicii în facultate. 

In Francia dar instituţia agregaţilor 
este o instituţie accesorie, care nu joacă 
de cât-un rol foarte sters în mersul în- 
veţămiîntului superior. Ea se pare a fi 

13
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destinată mai mult pentru a crea titluri 
onorifice pentru câți-va medici sau a- 
vocaţi, de cât de a contribui în mod 
veal la desvoltarea' învăţămîntului me- 
dical şi juridic. Altă dată ea exista şi în 
facultăţile de ştiinţe şi de litere; a fost 
însă desfiinţată incă de acum 30 de ani, 
ca inutilă. 

Să se compare acum superfetaţia fără 
miez creată de d. Ionescu cu instituţia 
fecundă a agregaţilor aşa cum îi înțele- 
sese legiuitorul liberal, şi să se tragă 
conclusia. Pe când d. Ionescu nici nu 
ştie cum să definească rolul agregaţilor 
sei in inv&ţămintul superior, legea din 
1898 făcea din ei adevăraţi profesori, şi 
le impunea şi condiţii de recrutare se- 
rioase. D. Ionescu îi numeşte numai cu 
diploma de licenţă, şi-i plăteşte cu 300 
lei pe lună, adică cu 30..lei mai mult de 
cât un ajutor de şef de birou din minis- 
ter, sau cu jumătate din leafa unui săb-pre- 
fect. Pe lângă aceasta, îi ține numai cinci 
ani în înveţămint, căci doar nu-şi va 
închipui cine-va că, atunci când nu vor 
mai primi nimic, agregaţii d-sale vor 
mai conserva vre-o legătură cu Univer- 
sitatea. - 

In resumat, legea liberală se silea să 
grupeze în jurul Universităţilor cea mai 
mare parte posibilă din activitatea ştiin- 
țifică a ț&rei ;, eacăuta să o utiliseze pen- 
tru a întări şi desvolta înv&ţâmintul su- 
perior, considerat nu pumai ca un mij- 
loc de a se ajunge la diplome, ci în
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sensul 'cel mai larg şi mai nobil al lui. 
In schimb, concepţia conservatoare 

este ca Universitățile să continue a fi 
şcoli inchise, consacrate exclusiv la fa- 
bricarea de mandarini, refusând în mod 
sistematic ori-ce concurs serios ce le-ar 
veni din partea celor cari nu ai ajuns 
deja la gradul suprem, ferindu-se de 
ori-ce contact cu altă lume de cât a- 
ceea a studenţilor înscrişi în matricu- 

-lele ei. 
O singură ţară este în Europa care a 

moştenit din alte timpuri această orga- 
nisare, şi care face silințe energice ca 
să se scape de dinsa, şi d. Ionescu 
tocmai acolo se duce să-şi caute mode- 
lul de imitat, şi încă agravându-l. Dacă 
era vorba să ajungem aci, după 36 de 

“ani de silinţe, de studii şi de lucrări, ce. 
nevoie mai era să schimbăm legea din 
1864 ? Creaţiunea d-lui Ionescu institue 

_un organism parasit, care, ca ori-ce pa- 
rasit, nu poate face nici un bine, dar 
poate face destul rău. Mai bine ar fi fost 
dar să se lase ceea ce era. 

* > + 

Am constatat în nenumărate rinduri 
până acum deplina lipsă de consistenţă 
a ideilor d-lui lonescu în materie de 
organisare şcolară. Am v&dut cum omul 
cel cu lungi meditații nu se sfieşie a-şi 
schimba părerea asupra unuia şi ace- 
Iuiaşi lucru de câte mai multeoripean, 
şi une-ori în interval numai de câte-va
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dile, cum s'a întimplat anul acesta între: 
9 şi 13 Martie. | | 

Trebue însă să fim drepți, Şi să re- 
cunoaşiem că este cel puţin un punct 
asupra căruia năzuinţele sale nu au va- 
riat nici odată: acela de a căuta să facă. 
din Universităţi nişte simple agenţii e- 
lectorale conservâtoare. 

Nu este locul să reia aci istoria celor 
patru ani ai primului minister al d-lui 
Ionescu, şi se înşir toate împrejurările 
în cari a trecut chiar peste cele mai e- 
lementare regule de cuviinţă—căci de 
legalitate şi de dreptate nu putem vorbi 
cu d-sa,— când a fost vorba să facă să 
serve Universitățile Ja scopurile sale de 
sectar politic. “ 

Dar aci m& ocup numai de lege, şi 
„Yreaii să vorbesc numai despre dinsa. 

Deja în proiectul său de la 1805 d. 1o- 
nescu introdusese, la art. 74, aliniatul 
următor: «Cei d'intâii agregaţi, în nu- 
merul care se va hotări prin regulamen- 
tul de punere în aplicare a acestei legi. 
şi care nu va trece de...- la Universita- 
tea din Bucuresci, şi de... la cea din 
laşi, se vor numi direct cu titlul defi- 
nitiv de către ministru, fără nici o altă. 
condiţie de admisibilitate de cât 'qi- 
ploma de studii specificată mai sus». 
Diploma aceea putea să fie şi cea de 
licenţă. | 

De când există o organisaţie Şcoiară 
în țara noastră, nici o gată nu s'a v&dut 
un ministru  cutezând să-şi aroge un
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drept aşa de esorbitant ca acela de a: 
numi el însuşi, deadreptul şi în mod 
definitiv, pe membrii corpului didactic: 
celui mai înalt. Aceasta nu s'a făcut nică 
odată nici la noi, nici pe aiurea. Işi 

„poate închipui ori cine ce ar fi fost a- 
semeni numiri, făcute de d. Ionescu, 
care în Septembre trecut, sub imperiul 
unei legi precise,. cum era cea din 1898, 
prin care se'excludea cu totul arbitra- 
rul aventurierilor politici ce sar fi gă- 
sit aduşi în capul şcolilor, a avut cu 
toate acestea iristul curagii de a face 
numiri sub condiţia de înscriere în clu- 
burile conservatoare ! E 

Căderea «din consideraţii de ordine 
morală» a conservatorilor de la 189, 
a scăpat pentru atunci Universitățile de 
umilința şi de desastrul pe care li-] pre- 
gătia d. lonescu. | 

Dar, în această materie, d-sa nu dă 
înapoi nică odată. Şi de aceea, în legea 
sa de anul acesta, a inserat disposiţia 
că cîn cas când examenul (de agregaţi) 

"nu va da nici un resultat, sai comisiu- 
nea timp de două luni de la convoca- 
rea ei nu va recomanda pe nimeni, mi- 
nistrul poate numi deadreptul agregat 
pe ori-ce persoană care întrunesce con- 
dițiile legei». 

După o alta disposiţie, «Ministrul mai 
poate numi (ca profesor universitar) şi 
dintre Români ajunşi profesori ordinari, 
agregaţi, prosectori sai profesori extra-
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ordinari în Universitățile renumite din 
străinătate». - 

Scopul acestor disposiţii este evident, 
şi usul ce va face de dinsele d. Ionescu 
este şi mai evident. Dacă atunci când 
avea o lege care-l opria, d-saa putut 
să recompenseze prin numiri în iînv&ţă- 
mînt servicii făcute în nedemna aven- 
tură din strada Enei, ce va fi acum? Poate 
că vom trăi să vedem Universitățile re- 
duse la rolul de deversorii al clientelei 
actualei administrații a Primăriei Capi- 
talei, care nu va mai avea loc de capă- 
tuială acolo. 

Nu pot însă să nu relevez disposiţia, 
care ar fi ridiculă în alte împrejurări, 
ca ministrul să poată face numirea a- 
tunci când concursul nu va da nici un 
resultat. Aşa dar, dacă candidaţii ce se 
vor fi presintat la un concurs vor fi toți 
de o nulitate absolută, nu se va putea 
evita nici întrun chip numirea cui-va 
care ar fi în bunele graţii ale vre-unui 
inspector polițienesc; căci, dacă comi- 
sia va respinge pe toți candidaţii, va da 
prin aceasta ministrului. dreptul de a 
numi el pe ori-care va voi. 

In adevăr, îmi este grei să-mi închi- 
puesc ce înjosire mai mare de cât a- 
ceasta se putea face: Universităţilor,; şi 
mă întreb ce altă ruşine nu va mai pu- 
tea să le infligă un ministru de felul 
d-lui Ionescu, de oare-ce li sa putut 
impune aceasta. . | 

* * 

x x
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Ca să termin cu cele ce aveam de dis 
în această ordine de idei, să mai amin- 
tesc şi” disposiţia că destinaţia catedre- 

“lor universitare se poate schimba prin 
legea budgetară. 

Legea din 1898, consecuentă cu ea în- 
săşi, esclusese această din urmă posi- 
bilitate, pentru că a socotit că nimeni 
nu poate cunoasce mai bine de cât U- 
niversitatea însăşi trebuiuţele înv&țămin- 
tului ei, şi destinaţia cea mai potrivită 
ce se poate da unei catedre universitare. 

D. lonescu, de asemenea consecuent 
cu sine însuşi, a credut că nu se cu- 
vine să lase Universităţilor nici acest 
drept natural al lor, şi că e bine ca în- 
v&ţămîntul superior să poată fi turburat 
prin intervenţia nesocotită sau interesată 
a ori-cărui deputat care va găsi în Ca- 
meră cinci iscălituri. 

In acest punct, ca şi în atâtea altele, 
legea d-lui Ionescu organisează desor- 
dinea. 

De asemenea, văd reinviată disposiţia 
dintr'o îpstă lege ce fusese făcută tot de 
d. Ionescu, ca, după trei- deci. de ani de 
serviciu, profesorii universitari şi agre- 
gații să poată fi puşi la pensie din ofi- 
ciu, cu simplul avis conform al consiliu- 
lui permanent. Cu modul acesta, situaţia 
ce se crează din noi pentru profesorii 
universitari este-mai rea de cât aceea 
care_se face prin art. 46, tot al legii de 
anul acesta, profesorilor şi maeştrilor 
secundari. In adevăr, la aceştia se mai
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cere hotărirea motivată a consiliului in- 
spectorilor, precum şi statul personal 
cu notele de inspecţie ale profesorului 
saii maestrului ; şi la nevoe, consiliul 
permanent poate hotări o nouă inspec- 
ție, făcută sai de inspector, sai chiar 
de unul din membrii să. Pentru pro- 
fesorii superiori, toate acestea lipsesc : 
simplul avis al consiliului e de ajuns. Dar 
se ştie că sub miniştri ca d. lonescu a- 
cest avis nici odată nu se refusă. 

In ori-ce cas, consiliul d-lui Ionescu 
din primul s&u minister nu ati fost pentru 
d-sa o piedică la luarea unor măsuri de 
cel mai revoltător arbitrar, îndreptate 
contra unor adversari politici, sai unor 
simpli vinovaţi că nu fuseseră destul 
de docili în faţa omnipotenţei conser- 
vatoare. | 

Deja văd pe cei cari, până să nu se 
împlinească 12 luni, vor fi victima acestei 
arme pusă în mâna guvernului din strada 
Enel, precum şi pe aceia cari le vor lua 
ocul. , 

Chestia profesorilor străini la 
Universităţi. 

Ideea aducerii de profesori timporari 
din străinătate la Universitățile noastre 
este o idee proprie actualilor miniştri 
de instrucţie, şi ca atare nu putea lipsi 
din legea de la 1900, cum n'a lipsit 
nici din proiectul de la 189. 

De şi sunt de acord cu marea majo- 
ritate a profesorilor noştri, cari găsesc 

%
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că foloasele_ ce-şi promite d. Ionescu de 
pe urma acestei inovaţii sunt curate i- 
lusii, nu am nimic de dis contra intro- 
ducerei ei în legea d-sale. Aceasta este 
una din foarte puţinele disposiţii ale ei 
care nu au drept unice scop dea dis- 
ivuge ceva, şi care, având deja o ve- 
chime de şase ani, are aerul de a pro- 
veni din convingerea celui ce a emis-o. 
„Ast-fel fiind, ea poate fi discutată în 

sine. 
Dar lucrul acesta s'a făcut deja de 

către d. N. Iorga, în L'Independance 
Roumaine, şi de aceea cred că e de a- 
juns să repet şi să complectez aci ar- 
gumentele d-sale, cari în cea mai mare 
parte mi se par fără replică. 

Este o ilusie a crede că noile cursuri 
vor airage la noi studenţii din ţările: 
circumvecine. 

Aceia din ei cari vor avea mijlocul 
a-şi face studiile aiurea de cât în ţara 
lor, vor continua a se duce tot la Uni- 
versităţile cele mari din Occident sai din 
Rusia. Fi vor găsi acolo un : învețămînt 
complect, expus în una şi aceiaşi limbă, 
care singură le va fi de ajuns pentru 
a-şi face studiile. Cei ce vor merge la 
Paris, spre exemplu, vor trebui să cu- 
noască singura limbă- francesă. Nu tot 
aşa va fi cu cei ce ar veni la noi. Ei 
ar trebui să cunoască şi limba română, 
şi limbile tuturor profesorilor streini ce 
şi-ar propune ei să asculte la noi ; căci 
este evident că aceste cursuri vor trebui
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să se complecteze unele pe altele, de vre- 
me ce nu e de gândit ca să organisăm o 
Universitate străină complectă alături 
cu cea română a noastră. Este oare de 
credut că studenţii bulgari, serbi sai 
greci vor întreprinde studiul limbei ro- 
mâne, anume pentru a ajunge la acest 
slab resultat ? 

De ali-fel toată lumea scie că stu- 
denţii cari merg să studieze afară din 
ţara lor, nu caută numai cursurile Uni- 
versităţilor străine, ci şi mediul social 
mai înaintat sai de o organisaţie diferită 
de a celui din ţara lor, al cărui studitt 
să deschidă orizonturi noi cugetărei lor. 
Aşa fiind, este evident că nu România 
va fi aleasă—mai cu seamă când în alte 
părți toate avantagele, până şi acelea. 
ale vieţei materiale mai comode şi mai 
eftine, sunt mai mari de cât lanoi. 

Este incă a-şi face ilusie cine-va de a 
crede că nisce cursuri, mai mult con- 
ferinţe, de câte-va luni, vor putea avea. 
vre-o influență serioasă asupra direcţiei 
şi calităţei învățămîntului nostru supe- 
rior. Oameni de sciinţă de o valoare ex- 
cepţională nu vor consimţi nici odată 
să vină la noi pentru câte-va lecţii, iar 
cei-l'alţi nu văd ce autoritate vor avea 
pentru a se impune, şi pentru a deter- 
mina un curent oare-care la noi. Cu 
atât mai mult, că cercul unde ar trebui 
să-i căutăm este foarte restrins, pe câtă 
vreme limba francesă este, putem dice, 

*»
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singura în ca'e am putea admite a se 
profesa la noi. 

O esperienţă s'a făcut, în astă privinţă, 
cu aducerea d-lui Binet, acum câţi-va 
ani. Cari aă fost resultatele ei? Sala 
unde se ţineaii cursurile d-sale era plină 
de o lume, în cea mai mare parte stră- 
ină de studiile înalte ; ca efect de cu- 
riositate, nu se poate contesta că el a 
fost mare, dar ca influenţă asupra în- 
vețămintului nostru superior, ea a fost 
nulă, ca să nu dic negativă, după cum 
afirma d. Iorga. 

Nu insist asupra chestiei budgetare, 
care nu are nevoe să fie amintită, pentru 
a fi înţeleasă de ori-cine. Nu sciu cât 
au costat conferințele d-lui Binet; dar 
chiar dacă nu ar fi costat de cât jumă- . 
tate din cât se dice, încă este cert că 
nu adese-ori am putea să ne permitem 
asemenea fantasii, cari vor rămâne prin 
urmare tot-d'a-una ca nisce încercări i- 
solate. Unde mai sunt atunci străluci- 
tele resultate ce-şi promite espunerea de 
motive a legii d- iui Ionescu ? 

Este permis. a bănui că origina acestei 
inovaţii stă tot în vecinica neincredere cu 
care conservatorii ai tratat tot-d'a-una 
poporul romiînesc şi tot ce face el. Nu 
trebue multă socoteală ca să vadă cine-va 
că, cu ceea ce-şi propune d. lonescu să 
cheltuiască cu profesorii săi străini, se 

„poate face foarte mult pentru a se u- 
tilisa mai bine forțele intelectuale pe 
cari le avem la noi. 'Trebue să fie cine-va,
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de tot orbit de prevenţii, ca să nu vadă 
şi să înțeleagă că aceste forțe esistă la 
noi în mai mare cantitate de cât sunt 
întrebuințate, şi este lucru paradoxal a 
se adresa cine-va străinătăţii, pentru a-i 
cere forţe noui, când cele pe cari le a- 
vem în ţară sunt departe de a fi dat tot 
ce pot da. Am cunoscinţă că tineri in- 
struiţi, care nu cer mai bine de cât să 
lucreze şi să producă, ai primit de la 
puternicii dilei indemnul formal de a se 
duce să-şi caute de lucru în alte ţări, 
căcă la noi, nu ai la ce să fie întrebuin- 
țaţă ; şi în acelaşi timp, se promulgă o 
lege prin care se face apel ia concursul 
străinilor ! 

Cred că nu este grei să se prevadă 
că concepţia d-lui “lonescu are foarte 
puţini sorţi de reuşită. 

Chestia suplinitorilor. 

Dintre disposiţiile transitorii ale legii 
d-lui Ionescu, nu voii releva de cât pe 
aceea, coprinsă în art. 105, şi relativă la 
suplinitorii înv&țămintului secundar. 

În seria articolelor ce am publicat în 
Septembre trecut, am denunţat angagia- 
mentele luate de d. lonescu față de su- 
plinitori, şi intenţia d-sale de a-i numi 
în 'bloc cu titlul definitiv, chiar pe cei 
lipsiţi de diploma de licenţă. Am arătat 
atunci cu deamănuntul răul ce va re- 
sultăa din această măsură extraordinară. 

În proiectul presintat la Cameră, am 
constatai însă, cu surprindere, că dis-
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posiţia ce prevedeam nu figura; şi că 
pariea legii din 1898 privitoare la su- 
plinitori r&mânea aproape neschimbată. 
Surprinderea me: venea de acolo, că 
sciu că d. Ionescu nu este om care. să 
dea înapoi când are în vedere un câş-. 
iig politic, fie el şi în socoteala ţării, şi 
presumţiunea mea nu merge până -a 
crede că modestele mele articole de 
gazetă ar fi avut efectul de a-l face să-şi . 
schimbe părerea. | 
Suprinderea mea a încetat însă, când 

am vedut legea aşa cum a fost depusă 
la Senat. Într'insa, disposiţiile cu pri- 
cina ai fost introduse pe dintregul de 
comitetul delegaților, şi încă agravate.. 
prin modificările ce li s'ai adus în şe- 
dința. Camerei de la 25 Martie, atunci 
când, după cum am constatat deja, s'a. 
introdus în proiectul delegaților modifi-: 
cări nevotate de Cameră. 

Fusese dar vorba pur şi simplu că d. 
lonescu voise să scoată cărbunii din foc 
cu mâna altuia, după cum făcuse şi cu 
taxele pentru învățămîntul secundar. 

Să fie oare că se sfieşte şi d-sa de 
ceva pe lumea asta? 

> 

Ce va îi de făcut. 

Termin aci cu examinarea legii d-lui 
Ionescu. - 
Am dus până la capăt această lucrare 

obositoare, cu convingerea că îmi îm= 
plinesc datoria ce am, ca cetățean, 

=
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de a căuta pe cât pot să impedic săvir- 
şirea unui lucru r&u. 

Din cele 'ce am arătat, fie care işi 
poate face convingerea dacă legea d-lui 
lonescu este făcută în vederea binelui 
“public, sau dacă din contră ea este o lucrare 
de vrăjmăşie politică, de invidie, de ma- 
nie destructoare şi neputincioasă, de in- 
coherenţă şi lipsă de cugetare. Cei cari 
se interesează de şcoală vor judeca pre- 
cum merită pe ministrul care a credut 
că ea poate servi de jucărie în mâinile 
unui politician fără scrupule, şi ca o- 
biect fără valoare în calculele meschine 
ale unui pretins partid poltic, cules de 
pe strade, care, incapabil de a crea ceva, 
se mulţumesce să probeze existenţa sa 
numai prin ruinele ce acumulează îm- 
prejurul lui. 

D. lonescu a credut de cuviinţă să 
profetiseze că intoemirile sale, fruct de 
48 de ore de lungi meditații, monument 
de nepricepere şi de rea voinţă, vor r&- 
mâne neatinse atunci când va inceta pe- 
rioada de scădere naţională, creată şi 
represintată de regimul din strada Enei. 

Imi permit a crede că era mai bine 
să nu mai facă prediceri, când ştie că 
au eşit aşa de râu chiar acela a căror 
realisare depindea esclusiv de d-sa. Să-şi 
aducă aminte că la 31 Ianuarie 189%, 
d-sa dicea în Cameră : «Noi nu vom fi 
animați de loc de dorința copilărească 
şi deşartă de a strica ceea-ce aii făcut 
alţii, numai ca să stricăm». - Punem a-
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lături această declaraţie cu legea de la 
Martie 1900, şi ne întrebăm întru ce se 
deosibesce d. Ionescu de cei-alţi pro- 
feţi veniţi după Cristos? 

Ei nu-l voii urma pe d-sa pe tere- 
nul profetic. Ştii însă că pentru parli- 
dul liberal chestia organisărei înv&ţămin- 
iului constitue unul din punctele prin- 
cipale ale programului sei politic, a că- 
rui realisare el a urmărit-o cu neînfrintă 
energie timp de decimi de ani. Convin- 
gerile lui în această privinţă nu sunt is- 
vorite nici din polita nesăbuită dea 
trece în ochii agramaţilor drept legisla- 
tor, nici de furia de a distruge cu ori- 
ce preţ lucrul făcut de alţii, fără măcar 
să ştie ce va pune în loc. Meritul a- 
cesta îl lasă celor cari înlocuesc prin 
spiritul de intrigă şi prin lipsa de scru- 
pule, calităţile de muncă, de onestitate 
Şi desinteresare politică, indispensabile 
omului de stat demn de acest nume. 

Aşa fiind, partidul liberal ar trebui să 
renunţe la trecutul săi de muncă con- 
„sciincioasă pentru binele public şi pen- 
tru desvoltarea instituţiunilor' democra- 
lice ale ţărei, pentru ca să poată tolera 
ca desorganisarea creată de d. Ionescu 
să dureze cât de puţin. Am convingerea 
că partidul liberal va şti să-şi facă da- 
toria, cu tăria reclamată de mărimea r&u- 
lui ce va avea să îndrepteze. 

Nu voiii dice şi eu că «una din cele 
d'intâiă datorii ce se vor impune parti- 
dului liberal va fi de a desfiinţa cu totul»
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legea d-lui Ionescu. Aceasta ar fi o fan- 
faronadă de r&ă gust, şi am avut ocasia 
să ved în ce situaţii ridicule se găsese 
une-ori puşi cei cari se fac culpabili de 
asemenea intemperanţe. Ceea-ce cred 
însă că pot afirma, fără temere dea 
mă înşela, este că remediile ce se vor 
adopta la vremea lor nu vor fi remedii 
empirice, de acele cari încap într'o frasă 
de două linii, şi cari se adoptă în 95 
de minute, ci remedii bine chibzuite şi 
apropriate r&ului. Dar o dată admise, 
ele vor fi aplicate cu toată energia pe 
care 0 va da convingerea că se face o 
bună lucrare de indreptare şi de cură- 
ţire. Recompensa partidului liberal, pen- 
tru această muncă de reparaţiune, va 
consta pe de o parte în recunoştinţa ţ&- 
rii, iar pe de alta într'o nouă recrudes- 
cenţă de vrăjmăşie.- din partea celor cari 
vor vedea zădărnicite silinţele lor de a 
opri în loc, şi chiar de a da înapoi, 
Şcoala Românească, în mersul ei spre 
progres. - 

Se înțelege, nu cutez să afirm că lu- 
crurile vor putea fi repuse intocmai în 
starea în care erai înainte de această 
trecere a d-lui Ionescu la ministerul de 
instrucţie. 

Se poate ca curentul devastator care 
va fi trecut peste -scoală să fi causat 
unele rele nereparabile, precum focul, 
pe „unde trece, tot lasă urme neşterse, 

„cu toate silinţele ce şi-ar da cin&-va de 
a le face să dispară. & cert însă că lu- 

>=
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crarea de reparaţie va fi întreprinsă în 
îintregimea ei, cu curagiil şi energie, şi 
urmărită ani întregi, de va fi necesar. 
A fost ţara în stare să şteargă urmele 
şi ale altor nenorociri, şi mai mari, ce 
au cădut peste dinsa în alte vremuri. 
De ce să disperăm acum? + 

Consultarea corpului didactic. 

Ca să lichidez pe deplin, de astă dată, 
afacerea pe care o discul, voiu sta un 
moment de vorbă şi cu câţi-va seigneurs 
sans importance, cari au credut de cu- 
viinţă să intervină într'insa. 

La acusarea perfect fundată ce se fă- 
cea legei d-lui Ionescu, că a fost alcă- 
tuită în pripă, pe ascuns şi cu toate pre- 
cauţiunile posibile pentru a se evita 
cunoaşterea şi discutarea ei din vreme, 
unul din aceşii domni, al cărui nume 
îmi pare r&u că-mi scapă din memorie, 
a găsit de cuviință să afirme că legea 
din 1898 se alcătuise în acelaşi fel, de 
oare-ce părerile cerute consiliilor şco- 
lare nu fuseseră luate în seamă la re- 
dijarea definitivi a legei. 

Lucrurile sunt încă proaspete în me- 
moria tuturor, şi de aceea aş putea să 
"m6 dispensez de a răspunde onorabilu- 
lui anonim.. Doresc şi partidului conser- 
vator să ajungă vre-o-dată a avea la 
activul său o lege — măcar una — care 
să fi fost discutată în mod aşa de larg şi: 
de complect ca legea din 1898, şi care 
să represinte ca dinsa părerile aproape 

1 
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ale unanimităţei celor cari sau ocupat 
de chestie. 

Cred insă că se cuvine s& m& opresc 
un moment asupra acestei acusări, pen- 
tra că-mi dă ocasia să arăt încă odată 
deosebirea care este între modul de 
alcătuire 3l unui proiect ca cel din 1898, 
şi al unuia ca cel de anul acesta. 

Se ştie ca la eşirea sa din minister, 
în Noembre 18395, d. Poni lăsase un 
proiect de lege asupra învăţămîntului 
secundar şi superior. Succesorul s&u, 
d. Mârzescu, a crezut necesar să ceară 
avisul corpului didactic asupra acestui 
proiect. Discuţiile urmate atunci ai dat 
loc la numeroase memorii, dintre cari 
unele imprimate, pe cari, la venirea 
mea în capul ministerului, le-am găsit 
deja reunite. Intr'insele am găsit nume- 
roase păreri, între cari multe foarte ra- 
ționale, de cari am ţinut seamă întro 
largă măsură în alcătuirea ante-proiec- 
tului meu. 
Vom cita în special două chestiuni, în 

cari avisele consiliilor şcolare au a- 
vut o influenţă mare în soluţiile ce am 
adoptat. i 

Una este aceea a recrutărei corpului 
didactic secundar şi a modului de dis- 
tribuire a, orelor de curs. Partea aceasta 
se păruse că da loc .la nesiguranțe în 
proiectul d-lui Poni ; consiliile şcolare 
semnalaseră “inconvenientele, şi multe 
din ele făcuseră şi oare-cari propuneri. 

o &



  

211 

In ante proiect, eii am profitat de toate 
acestea. 

A doua chestie este aceea a trifur- 
cărei. 

Separaţia studiilor clasice de cele re- 
ale în ultimele clase ale liceului, după 
cum am mai spus şi altă-dată, fusese 
obiectul unor discăţii foarte serioase 
încă de când cu proiectul din 1886. Sis- 
temul acesta existase în Franţa, sub 
numele şi sub forma de biturcare ; era 
aplicat în Belgia, sub forma de ramifi- 
care succesivă ; şi se introdusese de 
curind în Norvegia. Era dar imposibil 
să fi scăpat din vederea legiuitorului din 
1886. Dar, afară de aceasta, între per- 
soanele cu cari se consulta atunci d. 

- Sturdza, era un om de şcoală, d. D. Lau- 
rian, al cărui cuvint a fost tot-d'a-una 
foarte ascultat în asemenea materie. 
D-sa era apărătorul convins al bifurcă- 
rei, şi-mi aduc aminte în deosebi de o 
şedinţă in care d-sa, timp de mai bine 
de o oră, a susţinut cu tărie adoptarea 

„sistemului săi. Unul din adversarii săi 
atunci am fost ei; nu însă pentru că 
eram opus din principii sistemului bi- 
furcării, pe care încă de atunci îl gă- 
siam bun, ci pentru că mă temeam că 
corpul nostru didactic, şi publicul însuşi, 
vor primi cu prea mare neîncredere o 
asemenea inovaţie radicală, cu ideia 
căreia încă nimeni nu era deprins la 
NOI, şi care încă nu se ridicase din 
discreditul în care îl aruncase fiascul 
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ce suferise în Franța. Afară de aceasta, 
proiectul din 1886 conținea prea multe 
alte inovaţii, cari, după cum era lesne 
de prevă&dut, aveati să facă foarte grea 
admiterea lui. Era dar prudent ca să se 
amâne pentru mai târdiu o reformă pen- 
tru care, după părerea mea, nu eram 
încă destul de preparaţi.- 

A trecut însă vreme de atunci. In 
timpul acesta, încercarea făcută în Nor- 
vegia reuşia aşa de: bine, în cât ea se 
generalisa în mai toate liceele de acolo, 
ceea ce, negreşit, a contribuit mult pen- 
tru a face populară ideia -bifurcării. De 
altă parte, la noi în ţară oameni con- 
vinşi ca d. Laurian continuau a-și apăra 
ideile şi a deprinde lumea cu dinsele. . 
Aceasta explică faptul că la 1895 d. Io- 
nescu a avut curagiul a întroduce în 
proiectul său, nu numai ideia bifurcării, 
dar de a merge chiar până la trifurcare, 
cea ce şi constitue originalitatea siste- 
mului săi, dar a cam deşteplat nein- 
crederea iniţiatorului, d. Laurian, care 
şi adi exprimă încă temerea că succe- 
sul propagandei sale a mers prea de- 
parte. Aceasta explică încă pentru ce i- 
novaţia d-lui Ionescu nu a fost întim- 

pinată cu mişcarea de neincredere de 
care se lovesc toate inovațiile ; este că 
terenul era deja intru cât-va pregătit 
pentru a o primi. : a] 

In aceste împrejurări, în 1897 am fost 
chemat la onoarea de a presinta pro- 
iectul de reorganisare al învățămintului 

*%
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secundar, şi, prin urmare, să m& ocup 
şi de chestia distribuirei învă&ţămiînlului 
clasic şi real. Dacă aş fi fost animat de 
spiritul d-lui Ionescu — care nu sa stiil 
a declara însuşi în Cameră că a renun- 
țat la unele idei ce admisese în 18%, 
nu pentru că erau rele, ci numai pen- 
tru că fuseseră mai nainte propuse de 
d. Sturdza — m'aş fi grăbit să arunc la 
o parte trifurcarea, ca un lucru care ar 
fi fost contaminat prin apariţia lui în 
proiectul unui adversar aşa de puţin... 
scrupulos ca d. Ionescu. Eu însă mi-am 
înţeles alt-fel datoria mea de ministru, 
si de acea singura mea preocupare a 
iost de a vedea dacă obiecțiile ce pre- 
sintam la 1886 mai aveait fiinţă sau nu. 

La aceasta mi-aii r&spuns avisele con- 
siliilor şcolare, cerute de d. Mârzescu. 
In mai multe din ele, provenind din 
centrele şcolare cele mai importante, se 
opina pentru admiterea _trifurcării. Imi 
aduc aminte cu siguranţă că între a- 
cestea era laşii, şi dacă nu mă înşel şi 
Ploiescii, Bertadul şi Craiova. Aceasta era 
o dovadă că ideea separărei celor două 
învă&ţăminte în liceu îşi făcuse drum de 
la 1886, aşa că principalul motiv care 
m făcea atunci să mă tem de adopta- 
rea ei nu mai exista. 

lată pentru ce nu am esitat a intro- 
duce în proiectul meu o ideea unui ad- 
versar politie, chiar cu riscul de a pro-" 
voca temerile unora din amicii mei, cu 
mai multă experiență politică de cât
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mine, cari prevedeati, ceea-ce s'a şi întim- 
plat, că acest incident va da pretext 
d-lui Ionescu şi sateliților săi de a ri- 
dica glumețele revendicări cunoscute. 

E adeverat că am adus sistemului 
d-lui lonescu modificări destul de în- 
semnate, pentru ca să justifice din par- 
tea d-sale un discurs de două ore pen- 
tra a le combate. De eram în locul d-lui 
lonescu, aceasta m'ar fi îndreptăţit să 
revendic ca al mei întregul sistem. A- 
ceasta însă nu a împedicat, nici pe d. 
Ionescu de a pretinde ca al sâi tot ee 
s'a făcut în astă privinţă, nici pe mine 
de a-i lăsa nediscutat meritul întreg, con- 
vins fiind-că am de unde să fiu gene- 
TOS cu d-sa. Şi se înşală d-sa când dice 
că eu continuu a susţine că ideea ar fi 
fost emisă de un membru al comisiei 
ce a consultat, şi nu de d-sa. D-sa 
scie bine că, îndată ce a contestat a- 
cest lucru, pe care-l spusesem pentru 
că-l audisem, şi fără a-i da nicio im- 
portanță, m'am grăbit a-i da dreptate, 
şi de atunci nici odată nu am mai re- 
venit asupra acestei legende. In ori-ce 
cas, greşala mea atunci a fost mult mai 
mică de cât aceea ce aş fi comis dacă 
aş fi făurit acte falşe, pentru a arunca 
contra unui adversar o acusaţie infa- 
mantă, cu scopul de a culege din acea-= 
stă faptă necinstită profituri nepermise._ 

Dar ca să revenim la chestie, iată un 
punct din cele mai importante din le- 
gea de la 1898, în care părerile emise 

*
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de consiliile şcolare ai avut cea mai ho- 
tăritoare influenţă în alegerea soluţiei a- 
doptate. 
Cum r&mâne dar cu afirmarea 0n0- 

rabilului care spunea că nu am inut 
nici o seamă de părerile corpului didac- 

“tic? Se vede, din. contra, că aceste pă- 
reri ai avut o parte însemnată chiar la 
redactarea anteproiectului. Şi nici nu se 
putea alt-fel. Ce logică ar fi fost ca, în 
momentul când împingeam dorinţa de a 
profita de priceperea tuturor până la 
adoptarea chiar a ideilor d-lui lonescu, 
să dispreţuesc contingentul de idei şi 
esperienţă ce'mi putea aduce corpul di- 
dactic, şi care preţuia de sigur mult 
mai mult de cât bagagiul d-lui lonescu ? 

Când anteproiectul fusese alcătuit în 
asemeni condiţii, eram în dreptul meu 
să m& mulţumesc cu cât făcusem, şi 
să-l depun în această stare pe biuroul 

„Camerei. Cu toate acestea, ca esces de 
precauţiune, cu şase săptămâni înainte 
de a-l depune, i-am dat cea mai întinsă 
publicitate, şi am adunat cu îngrijire 
observaţiile la cari a dat el loc. Ai re- 
sultat şi de aci oare-cari modificări în- 
tr'iînsul, dintre cari unele de oare-care 
însemnătate. 

Ar fi voit însă onorabilul anonim să 
vadă anteproiectul r&sturnat pe deplin 
în urma acestei noui consultaţii ? De fă- 
ceam aşa, aş fi dat dovadă că nu am 
cunoscinţă de rolul mei de ministru, 
nici de r&spunderea ce aveam în fala
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parlamentului. Aş fi dovedit că credin- 
ţele mele în materie nu aveau nici o 
consistență—ca ale d-lui Ionescu, spre 
exemplu — şi că asupra principiilor în- 

„ONSeşi ale legi îmi pot schimba părerile - 
dintr”o di înalta. Cu ce autoritate aş 
fi susţinut eii atunci proiectul subsem- 
nat de mine? Eu nu eram ministru 
conservator, ca să-mi permit a aduce 
înaintea parlamentului un proiect alcă- 
tuit în ultimele 48 de ore, şi nici Ca- 
merele liberale nu erai Camere conser- 
vatoare, cari să lase nepedepsit pe mi- 
nistrul care şi-ar fi permis această su-_ 
premă necuviinţă. 

Dar pe urmă, consultaţia din Octom- 
bre 1897 nici nu putea să ducă la mo- 
dificări radicale în proiect. Pe câtă 
vreme principalele desiderate ale cor- 
pului didactic se găseau în cea mai mare 
parte deja satisfăcute încă de la alcătui- 

“rea anteproiectuluij, era evident că a- 
ceastă de a doua consultaţie nu putea 
să dea loc de căt la observaţii de 
detalii, iar în privința punctelor prin- 
“cipale, numai la repetarea acelor desi- 
derate cari. deja fuseseră formulate la 
prima consultare, şi pe cari din con- 
vingere nu le adoptasem atunci. 

Nu trebue în fine să se creadă câ ne- 
voia ce este ca, în alcătuirea unei ase- 
menea legi, să se ţină seamă de păre- 
rile oamenilor de meserie, merge până 
acolo ca ministrul să renunțe la dreptul 
săi de iniţiativă. In ceea-ce mă priveşte, 

*
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declar că sunt lucruri 'asupra cărora pă- 
rerile mele erai aşa de bine stabilite, 
în cât chiar dacă m'aşi fi găsit în opo- 
siţie cu intreg corpul didactic, nu aş fi 
esitat a le menţine. In casul met, a- 
ceasta nu sa întâmplat pentru nici una 
din chestiile cele însemnate, căci toate 
soluţiile ce am propus ai fost admise 
cel puţin de o însemnată parte a cor- 
pului didactic, când nu ai fost admise 
chiar de toţi. Spun însă aceasta pentru 
acei cari ar fi tentaţi să me acuse că, 
atăt prin procedarea mea ca ministru, 
căt şi prin unele din articolele de faţă, 
aş manifesta ceva apucături demagogice. 
Cred, în adevăr, că procedările unui mi- 
nistru de instrucţie trebue să lie altele 
de cât ale altui ministru, care ar fi che- 
mat să conducă un corp mai puţin nu- 
meros şi luminat de cât corpul didactic ; 
dar de acolo şi până a mă înrola în 
şcoala d-lui Fleva, este depărtare mare. 

* 

+ + 

Acum, ca termen de comparaţie, să ve- 
dem cum a procedat d. Ionescu. 

Proiectul sâii, cu toate cele qise de d-sa 
şi de d. Istrati, atingea în părţile sale 
esenliale, nu numai o parte din organis- 
mul şcolii, şi întreaga legislaţie şcolară. 
EI schimba, resturna, strica, distrugea 
şi desființa 199 de articole dintr'insa, şi 
în unele părți avea pretenţia de a crea 
sisteme noi. Cu toate acestea, d. Ionescu, 
după ce la alcătuit în secretul cabinetu-
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lui său, la ţinut ascuns de ori-ce vedere 
“streină până la eşirea sa din minister. 
Inlocuitorul săi la citit, cu permisia 
d-sale; şi ca să se acomodeze şi cu ce- 
rul, a făcut o consultaţie cu patru in- 
spectori şi şefi de serviciii din minister, 
însă cu poruncă straşnică ca nimic din 
ce se făcea acolo să nu ajungă la ure- 
chile publicului şi ale infamei oposiţii. 
In cele din urmă, proectul s'a imprimat 
în 200 de exemplare, care s'au trimis si- 
gilate acasă la d. ministru, pentru ca nu 
cum-va să se rătăcească vre-un exemplar 
în mâni indisecrete. EI sa depus la Ca- 
meră, şi nu a fost de ajuns ca să se îm- 
partă la toţi deputaţii, ceea ce a provo- 
cat protestarea chiar a unuia din mem- 
brii Panurgianei majorităţi. D. Dr. Istrati 
s'a scuzat dicând că nu a avut bani ca 
să imprime mai multe exemplare! Be- 
gret foarte mult că nu am ştiut din vreme 
de această împrejurare neplăcută, pentru 
că m'aş fi grăbit să organisez o colectă 
la clubul liberal, pentru a procura gu- 
vernului cei 30 lei de cari avea trebuință. 
Faptul însă este că din ordin proiectul 
nu sa comunicat nimenui, nici chiar 
foştilor miniştrii de instrucţie cari legi- 
feraseră asupra materiei ! Ed însumi abia 
am putut să-mi procur, printrun amic 
deputat, exemplarul-care mi-a servit pen- 
tru a începe discuţia de faţă. 

Cât pentru ediţia primitivă a proiectu- 
lui, aceea care a fost modificată pe din- 
tregul în 48 de ore, şi pe care La Rou- 

%
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manie începuse să o publice la 9 Martie, 
de abia mi-a fost procurată acum trei 
dile de o mână conservatoare, care tre- 
mura la ideea primejdiei'la care se ex- 
punea, comilând crima de a divulga se- 
cretele conservatoare în materie de fău- 
rire de legi. 

Cât despre discuţia din Cameră, ce să 
mai vorbesc ? Ce se poate spune despre 
nedemna parodie petrecută acolo, des- 
pre trecerea în câte-va ore prin secţii şi 
prin comitetul delegaților, despre vota- 
rea în 95 de minute a 199 de articole, 
despre organisarea de bande de intre- 
rupători, conduse de însuşi d. Ionescu, 
cari să întrerupă şi să facă imposibilă 
vorbirea singurului deputat liberal care 
a incercat se iee cuvintul, despre întro- - 
ducerea în fraudă de articole nevotate ?... 

Toate acestea măresc bagagiul politic 
conservator, dar nu-i strică omogeneita- 
tea, căci se găsesc în bună companie a- 
lături cu discuţiile chestiilor Hallier, a - 
rentei şcoalelor din Braşov, a Por ților- 
de-fer, şi a atâtor alte turpitudini. 

Pentru d-nii Bădărău şi Delavrancea. 

In discursul său de la 25 Martie tre- 
cut, d. Ionescu constată că, după cum 
au mers desbaterile asupra proiectului 
s6u, d-sa are motive să fie măgulit. 

Este necontestat că şi preoții, şi pa- 
raclisierii şi-au făcut datoria in consci- 
inţă, şi că nici cântările, nici tămâia nu 
au lipsit deului în templul umplut de
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dînsul cu adoratori. Dar aceasta era lu- 

ceru natural şi lesne de prevădut. Con- 
trariul ar fi trebuit să ne surprindă 

In această privinţă însă, pot şi eu să 

spun, ca şi d. lonescu, că am avut des- 

tule motive de a fi măgulit ; căci dacă 
numele d-sale a fost pronunţat de multe 

ori în discuţie, al mei a fost pronunţat 
şi de mai multe ori. | 

E adevărat că a fost oare care deose- 
bire în chipul cum ambele noastre nume 
aii intervenit în deshbateri. Dar eu sunt 
om modest, şi m& mulţumesc cu puţin. 
Thin: partea unei Camere ca aceea care 

a votat, aşa cum a votat, un proiect ca 

al d-lui Ionescu, eă mă mulţumesc 

- cu elogii ca acele ce mi-aii făcut d-nii 

Bădărăi şi Delavrancea. Ce dic? Me 
simt chiar foarte onorat de dinsele. Dat 
fiind-că această Cameră este aceea care 
a votat desfiinţarea în parte a obliga: 

tivităţei învăţămîntului primar pentru să- 

teni şi restringerea învăţămintului secua- 

dar şi a celui superior, care a făcut din 

cultura țărei mijloc: de căpătuială ne- 
cinstită pentru nulităţile înrolate în ban- 
dele din strada Enei, care a desființat 

învățămîntul profesional, abia înfiinţat 

anul trecut, este lesne de înţeles că me 
voii simţi cu atât mai măgulit, cu cât 

se vor grămădi mai mult dovedile că 
absolut nici un punct comun nn poate 

să fie între mine şi o asemenea Cameră. 
De altă parte, sciă că intensitatea şi 

persistenţa atacurilor “adversarilor este 
*
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cel mai bun mijloc pentru a-şi mesura 

cine-va propria sa putere de acţiune, In 

această privinţă, oratorii d-lui Ionescu 
nu mi-ati lăsat nimic de dorit. 

» 

* + 

Onor. d. Bădărăi este unul din aceia 
care mai mult mă onorează cu deosebita 

sa atenţiune. In articolele sale de gazetă, 
d-sa intreprinde să dovedească că ce 
numirea d-lui Dogaru, vechea cunoscinţă 

a d-lor Istrati şi Virgolici, nu d. Ionescu 
ar fi de vină, ci eii; tot aşa precumun 

alt asimilat. cam de aceeaşi apă cu d. 

Bădărău, punea în socoteala d-lui Sturdza 

afacerea liallier, împreună cu propriul 
d-sale vot, cu sămsăriile fraţilor miniş- 
trilor şi cu necesităţile inexorabile. In 
raportul săi asupra legii, preocuparea 

d-lui Bădărăii nu este atâta legea însăşi, 

cât de a dovedi că eii am plagiat ne- 
comparabilele producţiuni ale d-lui 1o- 
nescu, şi că d-sa nua putut digera pe 
cele pe cari nu le plagiasem. In discur- 
sul sâii din Cameră, d-sa sa ocupat să 

- demonștreze complecta mea nepricepere 
în materie de şcoală. 

Regret că neînsemnata mea persona- . 
lilate a putut distrage eminenta activi- 
tate a d-lui Bădărău de la alte obiecte 
mai demne de dinsa. Il asigur că nu 
merit. i 

Ni cet exces Fhonneur, ni cette indignite. 

Ei nu am pretins nici odată căpri-
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ceperea mea ar fi întru ceva compara- 
bilă cu a d-lui D. G. Ionescu, şi căspi- 
ritul mei ar avea felul de lărgime şi de 
soliditate a spiritului d-sale, şi nici nu 
am plătit lăudători cari să spuie asemeni 
lucruri în locul meii. Atunci pnntru ce 
atâta muncă,. ca să se spargă o uşă des- 
chisă ? 

In chestia  imă&surilor administrative 
ale d-lui Ionescu, acum de când sciu că 
d. Sturdza este autorul afacerei Hallier, 
după cum probabil este şi al măcelului 
de la Slatina şi al afacerei finului, nu 
fac nici o dilicultate ca să -recunose că 
eu sunt vinovat. Nu esceptez nici chiar 
cumpărarea laudelor desinteresate ale 
unui onorabil primar, cu preţul a doug 
lefi ce i se plătesc din punga tării, cu 
călcarea a două legi. 
Afacerea plagiatelor o socoteam deja 

lămurită, căci se însărcinase cu aceasta 
insuşi d. Ionescu, când astă toamnă nu 
Ştia nici de unde să iinceapă aplicarea 
„nora diri părţile legii din 1898, cari se 
aflau şi în proiectul său din 1895, după 
ce se aflaseră şi în cel din 1886 Cre- 
deam că era deja admis că adevăratul 
vinovat era şi aci tot d. Sturdza, care 
la 1886 nu se pricepuse să plagieze în 
mod inteligent proiectul d-lui lonescu 

- din 1895. E 
R&mâne chestia stomachului d-lui bă- 

dărău, care se plânge că nu a putut di- 
gera legea învă&ţămintului profesional din 
1899. Dar aceasta este.o chestie de idio-
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sincrasie, în care nu văd ce parte de 
vină am eii. Se ştie că sunt stomachuri 
cari mistue cu uşurinţă lucrurile cele 
mai indigeste, dar nu pot asimila altele 
mult mai uşoare. Struţul digerează pie- 
tre, şi nu ştii dacă ar digera pe d. Bă- 
dărăă. Tot aşa, d. Bădărău a mistuit 
vagoanele de fin, afacerea Hallier,: pe 
cea de la Slatina, pe cea a Porţilor-de- 
fer, pe a celor 13 milioane, şi altele 
multe, plus două lefi de dascăl, d-sa care 
nu este dascăl; pe când acelaş stomach 
nu a putut mistui legea înv&ţămintului 
profesional. A cui e vina? Aceasta din 
urmă era un aliment intelectual, şi se 
ştie că creerul nu lucrează bine după 
ospeţuri copioase. Dacă d. Bădărău voia 
să mistue legea din anul trecut, ar fi 
trebuit să nu-şi fi deranjat stomachul 
la ospăţul conservator. | 

* 

* x 

Onorabilul primar al-primei Capitale 
a ţării nu a voit să rămână mai pre jos 
de colegul sâi din cea de a doua Ca- 
pitală.- A ţinut - şi d-sa un discurs, în 
care a întreprins să estermine ceea-ce 
mai remăsese din mine după d. Bă- 
dărăi. 

E adevărat că nu am siguranţa depli- 
nă dacă acest discurs a fost ţinut în 
adevăr. J)iarele oficioase, cari, după cum 
se ştie, spun tot-d'auna adevărul, ai dat 
estracte dintrinsul ; unii deputaţi şi unii: 
asistenţi din tribune pretind chiar că 

. 
a 
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Lai audit; în Monitor însă până adi, 
şeapte s&plămini după şedinţă, elnu se 
vede publicat, şi nici nu se face cel 
puțin menţiunea obicinuită: «Aci ur- 
mează discursul d-lui X, care nu s'a tri- 
mis». Prin urmare, ori că discursul nu 
sa ţinut de loc ori că ela fost stornat. 
Dar în acest din urmă cas, ar trebui să, 
admitem că d. Delavrancea a-făcut în- 
suşi d-sa onorurile coşului unuia din 
discursurile sale politice, şi, pe cât ştiu, 
d-sa nu are acest obiceiu.. De ordinar, 

„lasă grija aceasta adversarilor d-sale, 
sau posterităţii. 

Chestia nefiind lămurită, voii urma 
Yersiunea diarelor oficioase, şi voii ad- 
mite că discursul a fost ţinut în adevăr. 

D. Delavrancea are cea mai proastă 
opinie despre oamenii muncitori, după 
cum a declarat odată la laşi. Părerea 
aceasta, din partea unui fii de munci- 

„tor, poate să surprindă. | 
Fie cine însă are dreptul de a avea 

opiniile sale, şi ei respect pe a d-lui 
Delavrancea, precum respect şi pe a 
unui alt cunoscut al meă, care are cel 
mai adânc dispreţ pentru oamenii ce nu 
se pricep de cât să vorbească, şi cari 
pun facultatea lor de palabrare la infi- 
nit în serviciul ori-cărei cause, dar cari 
în colo nu sunt buni de nimic. 

Insă legea instrucției este un lucru 
foarte complicat, şi nu ar fi fost r&ă, în - 
interesul chiar al însemnătăţii discursu- 
lui s&ă, ca d. Delavrancea să-şi fi dat pu-
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țină osteneală, ca să ştie măcar despre 
ce este vorba. Cu aceasta sar fi dispen- 
sat de a afirma lucruri fără fiinţă, şi 
cari nici nu comportă un răspuns. 

Dar poate că în această împrejurare 
d. Delavrancea nu a voit de cât să-şi 
împlinească însărcinarea ce are în par- 
tidul conservator, şi care aminteşte in- 
dustria ce esercita acum 3500 de ani un 
onorabil cetăţean din vremile biblice, 
numit Balaam. Desp:2 dinsul dice Bi- 
blia : «Şi trămise Balac soli către Balaam, 
dicendu-i: Vino şi blestemă poporul 
acesta, că mai tare de cât mine este, 
doar îl vom putea bate. — Şi înjunghie 
Balac oi şi viței, şi trimise lui Balaam». 
Precum vedem, meseria de blestemă- 

tor cu plată nu datează de astădi ; doar 
că adi cei ce o esercită nu se mai mul- 
țumesc numai cu trimiteri de oi şi de 
viței.
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Când am întreprins seria de articole 

intitulate Schimbarea legilor instrucției, 

am spus că nu le scriii în vederea dis- 

cuţiilor din parlament. În condiţiile în 
cari se lucrase şi se depusese în Cameră 
proiectul de lege, ştiam bine că acele 
discuţii nu erau să fie de cât o curată 
parodie, cum au şi fost. 

De aceea, eii le consider ca un inci- 

dent fără nici o importanţă, şi am con- 
_ tinuat lucrarea mea, fără să le dai vre-o 

atenţie. 
Dar, pentru ca să se ştie bine care este . 

seriositatea regimului care ne guver- 

-nează, chiar în lucrurile cele mai grave ; 

ca să se cunoască ce respect are el pen- 

tru Camerele pe cari singur şi le-a al- 
cătuit în chipul cunoscut, şi pentru-că 

fie-care lucru trebue să vie la timpul 

lui, fac aci o constatare. 
Se, ştie că, în Cameră, proiectul d-lui
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Ionescu a venit la ordinea dilei la fi- 
nele şedinţei de la 94 Martie, când a 
vorbit numai d. N. N. Săveanu: In cea 
de a doua di, 925 Martie, ai urmat mai 
întâiu. discursurile d-lor Ghibănescu şi 
Bădărău, Delavrancea şi Tache Ionescu. 
Acest din urmă vorbia încă în discuţie 
generală la ora 5 şi jumătate; iar la 
6 şi 925 minute, şedinţa sa ridicat, 
după ce se votase legea în total cu 
bile. 

Prin urmare, întrun interval de mai 
puţin deo orăa avut loc votul cu 
bile asupra luărei în consideraţie, citirea 
proiectului, care are 115 pagine de tipar, 
votarea pe articole, şi votul cu bile în 
total. Singură citirea legei ar fi reclamat 
un timp cel puţin îndoit. Fără săfia- 
sistat cine-va la şedinţă, poate dar a- 
firma a priori că nici citirea proiectului 
nu sa făcut,; cu atât mai puţin e de 
credut că ar fi putut avea loc măcar 
vre-o umbră de discuţie. 

Diarele oficioase nu permit nici o în- 
doială in astă privinţă. 

Ipoca, dând seamă de şedinţa din 25 . 
- Martie, dice, în numerul s&ă care poartă 
data de Luni, 27 Martie 1900, la pag 3, 
col. V: «Se inchide discuţia. Se ia în 
considerare (legea). Se trece la votul pe 
articole. Se votează nemodificate 
art. 1—13 (cel'din urmă). Se pune la vot 
legea în total şi se admite. Şedinţa se: 
ridică». | 

lar Timpul, în numărul cu data de
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Marţi, 28 Martie 1900, la pag. 3 col. III, 
dice : «Discuţia se închide, proiectul se 
ia in consideraţie. Articolele I, II, III, 
IV, V şi VI se votează fără discuţie.—La 
art. VII, d. Dimitrescu-Mirea desvoltă şi 
propune un amendament, care se 
respinge.—Art. VIII, IX, X, XI, XII, 
XIII şi cel din urmă, se admit cu mici 
şi neinsemnate discuţii, respingân- 
du-se amendamentele propu- 
se.—Se pune la vot legea în total, şi 
se admite cu unanimitatea de 73 de vo- 
turi.— Şedinţa se ridică la orele 6 şi 25 
minute». 

Deputaţii cari erai presenţi şi publi- 
cul care asista din tribune sciii că am- 
bele aceste relaţii sunt exacte, şi că, în 
şedinţă, nici o modificare nu sa votat 
la proiectul presintat de comitetul de- 
legaţilor. 

Cu toate acestea, în textul depus la 
Senat Luni, 27 Martie, se dă ca votat 
de Cameră un proiect de lege ce diferă 

“cu totul de proiectul comitetului dele- 
gaţilor Camerei, care fusese votat de 
aceasta fără nici o modificare, şi cu 
respingerea tuturor aniendamentelor pro- 
puse. - 

Nu pot înşira aci toate schimbările 
cari s'au introdus ast-fel în textul votat 
de Cameră, pentru că abia acum am 
reuşit a-mi procura un exemplar din 
proiectul depus la -Senat, şi eă, ca sim- 
plu colectivist ce sunt, nu: am faculta- 
tea miraculoasă de a da gata în 45 de
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minute o lege organică de 199 de arti- 
cole, cum pot să facă representanţii na- 
țiunei conservatoare. De alt-fel guvernul 
a luat precauţiunea prudență de a nu 
indica prin tipar deosebit părţile schim- 
bate, după: cum se cuvine, aşa că este 
foarte lung şi greu a se face o colaţio- 
nare de aproape. 

Cu toate acestea, pot indica chiar 
acum următoarele puncte de deosebire 
între textul presentat la Senat şi cel 
votat de Cameră. 

La. art. 30 din legea organisării minis- 
terului, alineatele III şi IV sunt adăogite 
cu disposiţii noi, incomplecte şi acelea, 
cari nu se aflai în textul comitetului de- 
legaţilor Camerei. 

La. art. 16 din legea înveţămintului se- 
cundar sa suprimat un alineat, pe care 
şi guvernul, şi comitetul delegaților îl 
întroduseseră, de şi era în oposiţie fla- 
grantă cu art. 99 din legea invăţămin- 
tului secundar şi superior, pe care-l lă- 
saseră neatins. Această dovadă de ce 
preţuiati lungile meditații ale d-lui Io- 
nescu o făcuse in ajun d. Săveanu. Nu 

convehea insă d-lui Ionescu şi majori- 

tăţii-sale să recunoască ceea ce le spu- 

nea d. Săveanu ; ai preferit mijlocul mai - 

puţin cinstit, dar mai apropiat de sis- 
tema d-lui Ionescu, de a altera un text. 

La art. 105, s'a scoborât la 10 ani ve- 

chimea. cerută - suplinitorilor licenţiaţi 
pentru a fi numiţi deadreptul titulari 

La, art 85 din legea învăţămintului pro- 

*
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fesional, s'a restabilit ultimul alineat din 
legea liberală, care înființa clasa comer- 
cială pe lângă şcoalele secundare de fete, 
şi care se suprimase la Cameră. 

Aceste alterări le-am observat îndată 
ce am deschis cartea. 'lrebue să fie încă 
multe, pe cari o cercetare mai de a- 
proape ni le va arăta, şi pecari le voii 
expune şi eu la timp. - 

De o- cam dată, cele ce am arătat aci 
sunt de ajuns pentru a demonstra că, 
după ce aproape jumătate din lege-a 
fost prefăcută de sus până jos în inter- 
val de dou& dile, între 11 şi 13 Martie, 
după cum am arătat în primul mei 
articol, ea a fost iarăşi prefăcută în 
intervalul dintre seara de Sâmbătă 95 

„ Martie şi dimineaţa de Luni, 27 Martie, 
de astă dată însă cu circumstanţa agra- 
vantă, că se falsifica un vot al Camerei. 
Nu e vorbă, că voturile unei Camere 
care dă gata o asemenea lege în câte-va 
minute nici nu merită un tratament mai 
bun ; dâr e bine să o constatăm acum, 
pentru diua când ne va cere socoteală 
d. lonescu de ce nu respectam fructul 
îndelungilo» sale meditații. 

, * 
* x 

Constatarea ce am făcut prin articolul 
precedent a căpătat o deosebită gravi-! 
tate, în urma revelaţiilor făcute de d. 
G. A. Geanoglu, fost şef al serviciului 
proceselor verbale ale Camerei, prin o 
scrisoare a sa către d. Preşedinte al
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Camerei, publicată în Vointa Naţională 
din 12 Maii. ! 

Acea scrisoare, nu numai că confirmă 
în totul constatările făcute de mine, dar 
incă arată că lucrurile petrecute sunt 
maj grave de cât le sciam. D. Geanoglu 
arată cum «din potopul de amendamente 
ce cădeau la biuroiă în timp ce legea se 
discuta pe articole, nici unul nu s'a ci- 
tit, nică nu s'a supus votului Adunării, 
ci fie-care s'a investit numai cu resolu- 
ţia presidenţială : admis». | 

«După ce s'a proclamat de biuroii că 
Adunarea a adopiat proiectul de lege, 
d-nii G. Ghibănescu şi Bădărăi, împre- 
ună cu d. Ministru de finanţe, a dat de- 
finitiva, redacţie textului legii». 

«La 31 Martie, când d. Geanoglu se 
ocupa cu redactarea desbaterilor Adu- 
nării, relative la disa; lege, d-sa a con- 
Statat că legea reimprimată şi trămisă 
de guvern în desbaterile Senatului nu 
era întocmai cum se votase de Adunare, 
căci în cea reimprimată se intercalaseră 
Părți de articole. ce fuseseră respinse de 
Adunare, şi se suprimaseră alineate intregi, 
de şi adoptate de Adunare». 

Mai pe urmă, în urma reclamaţiilor 
d-lui Geanoglu, dar după ce legea "fusese 
votată de Senat cu allerările ce îi se :adu- 
seseră de d-nii Ionescu, Bădărău, şi-Ghibă- 
nescu, s'a retipărit un exemplar âşa cum 
fusese votat de Adunare şi s'a depus în 
archiva ei, desființându-se exemplarul 

A
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ce se trimisese la Senat, şi după care 
se făcuse votul acestuia. 

Din toate aceste deosebite redacţii, 
prefăcute şi falşificate, eă posed câte un 
esemplar, aşa că nu se pot contesta tri- 
potagele la care a fost supusă legea, în 
trecerea ei prin Cameră şi Senat. 

Este ceva fără precedent ca o lege să 
fie promulgată, alt-fel de cât cum a fost 

“votată. Dar de la un regim eşit din fra- 
udă şi falş, ce se pulea aştepta alt de 
cât traudă şi falş ? 
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