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Sînt aproape patru ani de cînd 
am fost ales. Senator,. de cole-. - 
iul al II-lea de laşi, în care co-. 
legiă sînt peste una sută pro- . 
„fesori, din mai puţin de patru .. 
„sute alegători. Ceea, ce, cred eii, 

a “contribuit principalminte să 
fii ales erai calitățile mele de . 

* membru al partidului liberal-na- 
ional și -acea de Profesor al U- 

„. Diversităței de Iaşi. . Aceste ca- 
„lităţă le-am conservat şi sper să 
le conservez cît voiă: trăi. | 

Cercul activităţei mele ca Se- . 
nator nu putea fi-de cît ceea ce 

„priveşte Școala română, şi în a- -
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ceastă direcțiune mi-âm pironit 
gândirile mele în prima. linie. 
Nu se poate pretinde de la un 

„reprezentant, ca să fie compe- 
“tent în toate ramurile de acti- 
vitate a-le ţerei ; e de ajuns ca 
competenţa, lui șă fie reală; în. 
una din aceste ramuri. 'Manda= -. 
tul mei l'am considerat, şi] con- 
sider încă, că mi s'a dat pentru 
ca în' de a-le şcoalei să/l- exer- 
citez mal mult, o 
“In decursul - sesiunilor legisla- 

_tive expirate, nu sa prezentat 
ocaziunea, în Senat, ca să pot. . 

„zice cuvîntul. mei în materia ce 
mă priveşte. „ Proectul de.-lege. 

| privitor. la Instr ucțiuneă publică 
nu a întrat în desbaterea publi- 

„că nici a Camerei deputaţilor ; - . 
-Drin urmare la Senat mai avem .- 

de așteptat. i 
"Aceasta nu m'a împedecăt ca, 

„cum am zis mai sus, sîndirile
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„mele “ca legislator să fe „pi- 
_ronite în spre şcoala, română, 
şi ca. dovadă, . sînt aceste cî-. 
“te-va. pagini, care le-am pu- . 
blicat, nu de .mult în: ziarul - - 

din - localitate "Liberalule şi a-. 
cum . le strîno la un loa în a- - 
_ceastă, broșură. 

Convingerea mea. că, “numai 
“învățind carte pe ţarani, “putem 
ave pretențiune de a trăi şi pros- 
-pera ca” naţiune, este așa 'de pu- 
„ternică, în. cât dacă mi S'ar zice: - 
dispunem de şese-zeci milioane 

„ei; cu această sumă putem. face - 
„sati şcoli sătești sati şcoli secun: 
dare şi superioare; care din a- . 

„ceste. şcoli să se facă? De şi -- 
sînt: profesor 1 Ja Facultate şi prin 
urmare interesul meii pers sonal 

-ar.fi să văd prosperînd Univer- . 
- sităţile, totuși nu a-și sta la gînd 
un moment şi aşi zice să i facem E 

2 

„şcoli sătești. i.
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„ Scoalele speciale ş si Facultăţile, 
„pot să mai aştepte. : 

„ "E însă cred" că avem destule 
„mijloace pentru ca să putem 
. face şi unile și altele, 

C. LIMESCU 

--1888, eine.



SCOLI SĂTESTI. 

Oră ce Tnstitaţiune de Stat; tre- 
bue să contribue la progresarea. . 

„ţerei în . specialitatea care a dat 
naştere acelei Instituţiuni ; toate . 
Instituţiunile: la un loc, trebue. 
“să formeze un tot care: să: con- 

„ducă ţară la un progres pe car. 
„re Yam pute numi absoluț.: 

_: Pentru aceasta va fi de nevoe, 
ca să se. poată determina-cît se 
„poate de exact numărul institu- | 
țiunilor. necesare ţerei, ceeă ce - 

„„“convenim de la început că este 
foarte grei de făcut, şi drept do- - . 
vadă este că nică, o. țară din lu- N



_me nu poate zice că ȘI are for- 
mate, toate instituțiunele. ceitre= - 
-buese ; oră-când se poate. spune 
căi lipseşte ceva. | | 

„Inainte de ce, o' instituțiune 
începe să funcţioneze, scopul ei . 
trebue să fie bine definit, toate 
mecanismurile care ai să con- 

„tribue la regulata ei funcționare 
„să fie bine studiate, apoi bine 
„instalate şi bine conduse. In a- 
ceste condițiuni inștituțiunea poa- 
te să'si dea roadele. sale. 

Nu este în intențiunea. n6as- 
tră a: întra în amănunţimele tu- 
turor instituţiunilor noastre de 
Stat, să le analizăm şi să ne 
dăm. părerea. de îndreptare. A- 

- ceasta ar fi: prea pretenţios, pen- . 
tru capacitatea, intelectuală a u- 

„nui individ, : Vom lua una din 
ele, Școala, și cercetând rezulta- 
tele de care ţara noastră are a- 
„cum necesitate să le capete“ de
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“la. această institaţiune, voni vide 

"ce direcțiune. trebue săi.să dee, - 
"adică în ce sens trebue desvol- 

tată Șeoala. 

“ Scoala este necesară unei: ţeri, 
aşa, precum hrana de toate 'zi- 
Iele, omului. Astăzi: nu se mai 

„discută dacă o ţară are nevoe 
„de şcoli; s'ar pute ridica la axi- 
_omă propoziţiunea: 0 țară. fără 
şcoli, nu se poate. 

Ce fel de şcoli ni trebuese? 
- lată ce ne. propunem să: cerce-: 
tăm. Şi -să discutăm: | 

- In teză generală, ori- ce scoală Ş 
“nu putem zice că nu: ar fi bine . 
„să existe într'o ţară; însă este 
un lux în ceea...ce ne priveşte ă 

* pe. Dol, starea. noastră nu ne. 

permite aceasta, . căci nu pro- . 
ducem îndestul, sai mai bine 

7
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zis, nu. ni- “rămîne în deajuns; 
"ca să ne putem plăti un lux. 
„Mijloacele noastre materiale sînt | 
„“xestînse; pentru şcoli, Statul 
cheltueşte aproape.-a doa- -spre- 
zecea parte din veniturile sale, 
judeţele şi comunele. mai. chel- a 
tuissc.: ŞI ele încă o sumă însem- 
mată, 5 E - 

Se: naşte. întrebarea, şcolile 
noastre dat ele un. rezultat e- 
„echivalent cheltuelilor ? -saă, vor- 
bind: negustoreşte, contribuese ele . 
la sporirea, capitalului moral şi . 
material al ţerei, în proporțigne cu Dă 
suma cheltuită ? e ia 
„Ce suntem în drept; de a pre- | 
tinde. de. la. şcoli? = Sa 

Cu 150. ani în urmă s'a scris: 
me „ale > vreme ce în țara aceasta. 

- 3 Nu există nici £ o publicaţiune, din care : 
„„._8ă Be poată cunoaşte cît se cheltuește - 

pentru şcoli, de judeţe, comune și alte 
instituțiuni, N a



din. nepurtare de. grijă a Dom- ă 
“Philor, neobicinuindi- se mai din. 
„mainte vreme a se ţinea şcoli 
„de învăţetură, era inultă prostie, 

“(de sigur acest cuvînt .trebue 
săl tălmăcim: îgnoranță) că şi -.. 

„cei puternică, ce cu puterea lor 
. „ţineaiă. dascăli pentru copiii lor, 

- „ncă şi cu învăţetura ceadese- 
o verşită nu se procopseaii, re- 
„măind cei: înai mulți tot neîu- 
văţaţi, iar prostimea cu totul se - 

“ata lipsită de podoaba învățetu- 
„Tei.: Și fiind-că, școalele sînt. ca 

0:făntână'din care se adapă ob- 
„ştescul norod cu îndestularea în- 
„Văţeturei şi a înțelepeiunei, care 

| „învăţetură A face. pe tot omul a 
„cunoaşte Dumnezeirea, a pricepe - 
„leg vea cea. pravoslavnică, a pro-- 

| „copsi pe oameni cu în/rumuse- . 
„(rea vorbei şi praclica cuvintelo , 
a învtednici, a se face preoți i- 

- „sousiţi Şi dascali învăţaţi, de la 
4
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„cari curge mult folos, atît bise-. 
„icesc “cît şi. polilicesc.* *). De 

„unde videm că. pe atunci se. 
simțea nevoe să. se.respindească 
înţelepciunea Şi să se vorbiască 

„_- bine, aceasta se cerea de la şcoală. 
Apoi în. 1828, când s'a înfi- 

înţat gimnaziul la. 'Trei-Erarhi, 
sa zis... „toţi tinerii ce vor pe- - 

"trece cursul învăţeturilor-şi vor 
„avebune arătători, să se protimi- 

„»Ssască a întra pe la. dregătoriele - 
„Divanului, Visteriei și a canțelerii- 
„lor pămânlești....**) De la, şcoli 

„se. cereaii dar pe atunci, să dee 
buni funcţionari. Rste. proba- 

„il că rezultatul a corespuns ce- 
Tinţei; un progres însemnat sa 
-simţit că s'a produs în toate'ra- 

*). Hrisov de la :D. Grigore Ghica-V. V. 
- din 1748 publicat în Serbărea! şcolară - * 

de lu Iaşi. 1885, 'Fip. Naţională, * - 
**), A naforaua epitropiei şeoalelor - din 1828 

  
  

publicată în aceiaşi carte. -
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murile, între care şi în instruc-, 
*- „ţiune, căci la 1847videm fune- . : 

ționând în Moldova 19 şcoli pri-. 
“mare, o şcoală de fete în Iaşi ; 
„tacă şcoli 'eale, o şcoală de arte, 
gimnasiii de 6 clase: Nu ştim 
“cum sa motivat înmulțir ea şeo- 
ilor; este însă un fapt bine con- 
Sstatat, anume că în toate miş- 
cările patriotice cu începere de 

“la 18506, după convenţia de la 
“Paris, toată suflarea românească, - 
ce ştiea a ceti și scrie, în Capi- 
tală și judeţe, a luat parte la 
acele“ mișcări, dînd concurs, fi- 

„ ziceşte - şi moraliceşte, marilor. 
barbaţi. cari ati .conlucrat la re-. 
naşterea neamului- românesc. | 
După acest rezultat, se vede 

dar ce s'a. cerut, pe. atunci. de 
la şcoli ; sa cerut desvoltarea 
“patriotismului ; şi'sa  desvol- 
„tat pe deplin acest patriotism, 
„căci s'a ținut samă de elîn Eu-



„ropa; aceasta a fost nevoită- să 
„ recunoască toate faptele îndep-- 

linite a-le Românilor, în contra 
voinței. sale exprimate. o 
„Prin urmare. pănă acum, fie- 
care timp şi-a avut cerințele lui -- 
de la şcoală; aceasta a corespuns . 
pe deplin așteptărilor timpurilor. 

„Legea Instrucţiunei din 1864 
a fost făcută de o comisiune de 

„legişti, care a mai lucrat şi alte : 
legi organice, în un înterval de 

„timp destul de scurt. Ce a mo- 
tivat atunci legiferarea Instruc-: 
'ţiunei publice? nu se şție pozi: . 
„tiv.  Avutu-s'a în videre oare- .. 

„care cerinţi -care se impunea 
„ca rezultat ce trebuea să'l dee: 
şcolile.? Nu se “poate râspun-” 

„de. -Comisiunea care -a lucrat 

..
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„legea, avuta ea toate informa-. 
_ “iunile despre starea şcolilor ?... 

“Me “un stadiu analitic: asupra. - 
tuturor şcolilor? avuta un tab-" 

“ou fidel de toate şeolile din - 

ţară, aşa că ştiind ce lipseşte fie- 
- cărei scoale să caute să prevină 
„prin lege acele lipsuri ? Aceste . 

_ întrebări 'râmîn fără respuns; 
şi nică că se pute altfel; pe 
atunci, pe la 1864, oamenii noşs-, 

„xi de Stat aveai ca- totul alt- - - 

„ceva, de făcut, de cît. să se ocu- 
pe de şcoli: Nu se știe să fi. 
fost, vre unul .exclusiv compe- . 

“tent în de a-le şcoalei. Era pe. 
vremea lui Cuza, sub. care sa: 
-- îndeplinit multe şi marăacte po- 

„Jitice; cînd trebuea să se arăte 
Europei că şi: noi sîntem ca-.- 

“ pabili de-a ne asimilia civiliza- 
“ţiunea prin .crearea -de - Institu- - 
“țiuni constitutive a-le unui Stat 
civilizat. Sub. Vodă-Cuza s'a fon-
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i dat Universitățile dindu-li-se 
chiar oare- care privilegii; bine 
s'a făcut de s'a fondat Univer- 
„sităţile. "Prebuea să. ştie Euro-. 
pu că noi. avem Universităţi. 

Legea Instruceţiunei. din 1864, - 
lucrată de comisiune, : a fost 
“sancționată - şi promulgată de 
- Domn; nu â “trecut prin nică un 
corp deliberativ.: Această. lege. 
acceptă statul. quo în numărul 
şcolilor de -atunci, modifică mo-. 
dul lor de administraţiune ; COn- 

„centrează toată. această admini: 

- straţiune - în mânile autotităţei 
centrale ; decretează înfiinţarea - 
de şcoli rurale ; prevede posibi- 
litatea înființărei a - multor alte 
şcoli. secundare şi superioare ; 
Tâdică universităţilor privilegiile - 

„ce li se acordase prin. statutul | 
„lor de fondaţiune. . 

În. treacăt zicem că * bine Va 
făcut de s'a ridicat aceste privi- .-



  

+ 
. 

, 

pus. comisiunea. Aşa spre pil- 
„dă, formarea programelor de con-. . 

sai = 17 - — 
- 7 

“ legii a-le - Universitățile. Prote- 
-sorii ca oameni deştepţi nu ai: - 

- putut să ţină. şi nici nu ţin -să.- 
aibă” privilegii ; „li este de. ajuns 

- privilegiul de a șii carte; pe a- 
cesta nu lil poate lua nimine. 
„Nu putem zice că această le- 

"oc, nu 'are şi „părți bune,” mai 
cu: saniă dacă. ţinem socoteală de. 
puţinile' elemente de câre. a dis-. 

siliul general de instrucțiune, 
judecata profesorilor de profe- 
Sori, $. a. sînt măsuri excelente. 
Nu este î IN întențiunea noastră a- 

, naliza -acestei legă. 
Necunoscându: -se motivele. le- . 

-giferărei. instrucțiunei în-.1864, 
Şi neindicându-se” cerinţele tim-. 
pului de atunci, cată să desco-. 
perim aceste în rezultatele ceai | 
dat. școlile, și să videm dacă s'a | 
făcut bine sai rău. 
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Să trecem. „peste câţi- va ani, ă 
„pe cari săi. considerăm ca sta- . 
giii pentru funcţionarea legei, 

“Ce găsim în 1870? 
In ramură instr ucțiunei, o mul-. 
ţime de gimnazii, mai prin fie- -.! 
care judeţ cîte unul, formate în 

„cea mai inare parte cu absol- 
- venţi de Licee, sau bacalaureați, 
adică. cu persoane nespecializate - 
în vre o ştiinţă; ceea ce explică 
„pentru ce, cea mai mare parte din 
„aceste gimnazii produc aşa de pu- 
“ţin. Câte-va alte şeoli secundare 
înființate pe ici cole, cu personal N 

„ xeerutat ca şi la gimnazii. In 
„Universităţi: statul. quo ante, cu 
un număr crescînd de studenţi 

la facultățile de drept. 'In fine. 
cîte-va şcoli rurale ce lăsaă mult 
de dorit mai în. toate privirile... 
Prin oraşe, ceva mai multe. su-:.- 
flete cari știi a ceti şi a secție, -: 

iar prin sate ignoranță compleotă.
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In- Administraţiune, toate can: 
celariile pline cu absolvenţi de 
clasele primare, saiide cîte doă, 

„dei sai patru clase gimnaziale. . - 
„.. Acelaşi lucru “prin: grefe. 
Chiar -tribunalele “se complec-" 

„tară cu cîte un absolvent deun | 
an. sati doi de facultate; prin 

„urmare fără diplome. -- 
Pe lingă aceste, un însemnat - 

„număr. crescând de advocaţi, 
Medicii şi alţi câţi-va oameni . 

% 

lle străine. 
de ştiinţă au venit de pe la şeo-- 

„În rezumat şcolile -aii pro- | 
„dus 0 droae de funcţionari, ale 

„- căror funcțiuni nu se ştie, fost'ată 
„ele create fiind că. se simţea ne- 
voe, sai pentru a satisface cere- 

„rile postulanţilor ; şi cu toate a- 
ceste “şcolile nu erati speciale . 
„pentru formarea, de funcţionari. 

„Ele. dar produceaii ceva, ce.nu 
se învăţa în ele... Sa
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Cu timpul ne mai putindu- se 
“crea funcțiuni, numărul postu- 
lanților. înmulţindu-se, sa făcut : 

" încercări dea “modifica legea din 
1864 zicîndu-se că -ea este. de ; 
vină că se înmulțese postulanţiă 
„de funcțiuni. 

- Imcercări. de aceste ai fost Du- 
-meroase şi - chiar şi acum stă 

„- pendentă dinaintea Camerilor, Te- 
' forma Legei Instrucţiunei de ac-. 
tualul ministru respectiv. “Toate 

“încercările însă n'a reuşit şi nu . 
“ştim dacă și această, “din urmă 
va reuşi. Se poate da ca. sigur 

că cauza nereușitei este că se 

„Nroea + reforma totală, a legei. în 
toată economia ei; ei bine, o lege. . 
_aşa de mare nu se poate discuta 

și adopta de. un corp delibera= . 
tiv, ce. zic: unul?. doă corpuri, 

“în un. timp aşa de scurt, cum a: | 
făcut; comisiunea - din 1864; şi î 
„apoi mai trebue de adaos că în 

*
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aceste cor pură deliberative - sînt . 
şi profesori care simţeaii. perico- 
Jul ce prezinta _proieetele, şi le 

| „combăteati. cu înverșunare. -Nu 
este. în: intențiuhea noastră să a- 

nalizăm sai să facem istoricul” 
tuturor. acestor proiecte de re-. 

- forma, Legei Instrucţiunei, find 
că nu ne servește la ceea ce Yroim 
să ajungeni. 
Să notăm însă în treacăt, la 

aătivul partidului. liberal 'doă 
“legi privitoare la: instrucțiunea 
publică; -aceste sînt: legea: nu-- 
mirei profesorilor la “scolile se- 

„cundare, şi legea. salarilor. Acea- 
stă din. “urmă “nu este în totul. -.. 
“aplicată, ceia ce constitue un 
“mare defect şi - care diminuază . 

- „meritul partidului liberal. 
--  Gu'toates aceste; numerul pos- - 

tulanților : de faneţiuni sporeşte . 
„în mod . îngrozitor, fiind că și 
“şcolile. speciale . înființate -în ur- 

„
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mă, precum scoala. de. meserii, 
- de.comerţ, -normale, tot postu- 
“lanţi. de funcțiuni. “produc, de şi 
absolvenții lor ati „cîte o: speci- 
alitate. a 3 

Astăzi avem: pletoră de postu- . 
EA lanţi în magistratură -şi admi- 
"nistraţiune; î în profesor ati însă nu, 
din contra, se semnalează lipsă : 
„de. concurenţi. - | 

Scolile produce. dar ceva de 
care nu aven necesitate. 

Ce -putem cere se producă 
| scoala? o | 

Putem ave pretenţitinea să se - 
“formeze în -ţară: jurisconsulță cu 
_reputaţiune, mari ingineri, arhi- 
„tecţi renu miță, economiști Con- 
 sumaţi,. erudiți care să se poată, - 

„ compara cu cei streini: chiar pro- 
„ fesorii mai” speciali se pot forma - 
“în ţară? De sigur,-nu! Cind vom. 
ave un stagiu de desvoltare in- 
terioară, de un secul sau doă,
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, presupunînd că am mer ve tot pro- 
 gresind, atuncă . de.. sigur sîntem - 

„în drept a. pretinde și aceasta; 
pănă. atunci să ne mulțamină cu . 
mai puţin şi tot o dată poate | 
„mai trebuitor pentru. moment, 
„Să privim ţeri tot aşa de mari 
ca sia noastră, dar cu mult mai. 
bogate, ca Belgia, Olanda, ete, 

„ei bine! barbații renumiţi ai-a- - 
cestor ţeri..se pot cu uşurinţă 
numera,. nu sunt. mulți. la NU=: 

măr, ca în ţerile mani.. “Oare pu- 
tem noi cere mai mult, saii. chiar . 
toemai atât cît -produce Belgia, 
Olanda? De „sigur, nu! - 

Să ne mărginim a cere de la 
-şcoli aceia ce vele pot. da, şi a- 
ceasta. este după noi starpirea. 
ignoranței săteanului. Dă 

Ignoranța sălcanului, iată ini 

micul! .-. 
|  Ignoranţa săiteanului, însem-- 
nează: regres, pospăială, ademe-



- > celi și a scrie. 

- 
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„ni pernicioase, reseoale poate, 

„„în'un 'euvînt. pericolul” patriei. 
„. Seiinţa, de carte a “săteanului, 
„însemnează: cunoştinţa de sine, . 
„iubirea adevărului, iunea onestă, 

și fructuoasă, discernămîntul” în 
ideile ce i sar propaga, ete. 

Cînd toată lumea'va ști-a celi . 
şi scrie, în sensul larg -al cuvîn- 

„tului, o! atunci am.- putea zice: : 
„România a: devenit un-ciistal de - 
stîncă, . 

lubitorii de cuceriri, cît de 
puternici ar fi, cu grei.ar. în- a 

„„ drăsni să se măsoare cu 5 mili- 
„oane de oameni cari toți știi a: 2 

„ Aceasta: o putem 'cere de la 
şcolile .noastre;. avem - destule 
mijloace şi morale şi: materiale. î3 
Chestiunea este de a întrebuința 

„bine aceste mijloace, . Si 
Să cerem dar pe. toate. tonu- 

rile. şi în toate “modurile; - daţi-
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„ne școli sătești organizaţi-le. bine; 
nu uitaţi pe sătean, temelia ţerei,, “ 

i-aţi. dat, pământ, i-aţi dat apoi. 
„arma să-şiapere pămîntul; a ve-" 

- nit timpul - să-l luminați ca să. 
ştie -cum să. şi 7] apere: 
".Lasaţi cele- alte şcoli să se des- | 

„xvolte încet încet, . şi numai după Să 
- . necesităţile timpului, grăbiţi: în- 

să:cu şcolile sătești, dacă „poate 
„încă nu este prea lâiziă;, încu= 
rând însă poate fi prea. târziă; 

Sa II î 
- -. 

„Să videm. mai întăi cum sta! 
actualminte şeolile - sătești. Lă- 

„muriră în privirea aceasta, a găsim 
"în -o 'publicaţiune ce a apărut de. 
curînd; prin ingrijirea . Ministe- - 
rului- de Culte şi "Instrueţiurie pu 
blică, intitulată: “Statistica învă- 
ământului: public primar, urban . 

| si, rural pe. anul scolar 1885—
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1886; lucrată de d-nii V.. Palade 
Şi SI. Mihailescu, inspectori seo- 
lazi— 1857 Bucureşti. Avem dar. 

„0 publicaţiune recentă în care se 
„oglindește fidel starea actuală a 
școlilor noastre săteşti. Cu toa- 

„te aceste, în privinţa oglindirei .- 
„fidele, am ave 'dezis, că d-nii 
Inspectoră i au făcut acea Statistică 
în biuroul, d-lor- sale de la Minis-.. 
ter, cu datele găsite ! în cancela- 

“zia ministerului: şi cu informaţi- - 
„unile. primite. de la diverse au- | 
 torități, principalmente. de la re- 
vizorii școlari; după un chestio-. 
_nar ce Îi s'a "făcut, Domnii In- 
“spectori nu ati. fost la faţa locu-. 
lui, şi nici se pot acuza pentru 

aceasta, căci. li-ar fi fost i imposi- 
bil să -o facă. Se naşte însă în- 
trebarea, oare. acele autorităţi că- 

„rora li s'a adresat chestionarul,: 
„Tespuns-ai ele în mod exact a- 
dică aratat-aă ele în mod fidel



Starea unei şcoale ? Nu puten 
să primim acele informațiuni de 

“cât sub beneficiu: de, inventar. 
Mai adăogim. că d-nii Inspectoră . 

“ai lucraţi” la această Statistică a- 
proape un an, este tipărită foarte. . 
“trumos; pe “hârtie foarte bună, şi 
„a costat pe: Stat 16,000 le... 
Un ministru "francez,  Guizot, 

: în 1832, voind să aibă o. idee e- 
xactă “de starea învățămîntului . 
rural î în P ranța, a trimes: simul- 
taneii în! toată ţara aproape 500. 

„de inspectori: cari să vadă prin. 
i înşii cum stati acele şcoli şi 

să-i raporteze. - Amintim acest 
„mod de procedare a z-lui Guizot; 
poate că cu altă ocaziune să se 

_“întrebuinţeze şi la noi. 
"Ori cum fie, lucrarea d-lor In- 
'spectori este meritorie. Avem. în 
toată ţara 2698 şcoli rurale însă 
210 de. băeţi, 203 de fete şi r6s-.. 
tul mixte. Populaţiuniea rurală, 

7



- se “rădică -la 3 263793: suflete, 
Statistica -stabilegte că:12%, din- Ă 
numerul populaţiunei trebue să - 

„He.contigeritul copiilor în etate 
de a urma la şcoală; ceia ce dă - 

391 655 copii de școală. D-nii - 
Inspectori admit că am ave nu-: 

„mai 357246 copii de săteni pen- 
„tru. şcoală; fie :și -aşa; ar veni dar 

cite 133 copii deo şecală. Insă, 
sa constatat că în-anul 1885—. 
56, numai 82 788 copil, au frec- 
ventat şcoala. De 'aici: videm că - 
obligativitatea învățământului în- - 
scrisă în legea de la 1864 ara- 

v 

"mas literă moartă; măsurile pro- - 
puse pentru aceasta, sait ai fost 

„neeficace, saii nu s'aă putut a-. 
plica. | a Să 

parte. de a fi satisfăcătoare. In. 
foarte multe, - învățătorii nu pot: 
locui; în aproape 40%/,“din loca- 

Localurile “de şcoli. sînt” de-. 

„luni, coabitează şi alții precum:. .
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„primăria comunei, percepția, a- . 
„restul, calaraşi, controlori de mă- ..: 
“suri, sai chiar şi proprietarii - . 
iniobilelor. Nici una nu este con- 

__struită aşa ca să îndeplinească | 
: toate condiţiunile cerute de tre- 

buinţele şeoalei.. Cit priveşte mo- 
bilierul 'scoalei, s'ar- pute zice 

-că nici nu există. . 

Invăţătorii, 2 326 la număr, se 
recrutează, cei mai mulți; din 

“absolvenți normalişti . şi “absol- 
'venţi de patru clase seminariale, 
Nici unii.nici alţii, nu ni se pare 
se fie bine; „pregătiți numai cu 
ceea, ce se învață acum prin şco- -. 
ile normale şi seminarile - mici; 
şi apoi aceşti. absolvenţi sint-prea 

| tineri pentru ca să poată: con- 
„duce bine-o şcoală, . 

“Invăţătoarele, 402 la număr, se. 
| recrutează mai cu samă din ab- 
”. solventele - claselor primare. sati 

al şcoalelor centr ale Şi secundare.
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„In. aceste condițiuni se explică, 
„nor pentru: ce la; recrutaţie, nu- 
„mai 5%, sati. 6%, din tinerii să-- 
- -teni, ştiă a ceti şi a scri. - 

» D-nii Inspectori în concluziu- 
„nea d-lor sale, propun în formă „= de schiță, un plan de organiza- 

„re al acestor. şcoli care nu diferă, 
_“mult de modul nostru de videre, 

IV. 

„„ Trei elemente principale. con- 
tribuesc la formarea unei bune „- şeoale. săteşti, aceste 'sint: - up 

bun învățător, am local ad-hoc cu 
"materialul necesar, și aplicarea - „. Principiuluă. obligalivilățeă înstruc- 
fiuneă, i a 

Să luăm pe. rind fie-câre ele- - 
menţ, . ÎN „_- Legea Instrucţiunei. din 1864. „» Se “ocupă “puţin de învățătorul „-Tural.. Art, 945 spune că: „fine



II: Ie 

it cari: aă-lerminat cursurile se-  - 
minarului de gradul 1,.saă palru 
clase din seminarul. de gradul IL 
aii drept -de a [i numiți fără vre . 

“un alt examenti. între altele şi 
| „învățători la școli. sătești: , Apoi 

- în virtutea - Ant. 348- şi: 845 se 
„pot primi ca învățători în sate, 
„acei. cari vor justifica că cunosc . 

: materiile ce compun instrucţiu-- 
- nei, obligătorie, plus noțiuni! de 
Agricultură ă şi de Arta veterinară. 
In septembre 1883, consiliul ge-. 

„neral -de instrucţiune a stabilit. 
„programa scolilor. normale -pri- 

- mare, în care a întrodus mate- 
zii de predat mai multe, de cit 
acele ale instrucţiunei obligato- 
rie prescrise de art. 32 din lege. 

Sint patru şcoli normale: pri- 
mare în ţară, din care să recru- 

„tează învățătorii. sătești. Ele sînt. 
stabilite . în oaşele principale: 

„Bucureşti, Iaşi, Galaţi, Berlad;



- normale 

=. 32 _ 

a 

sînt administrate sub regimul - 
„ înternatului, se. primesc: în ele - 
absolvenţii de clasele primare - 
care reuşesc la concurs. - | 

- Rezultatele, date pănă acun: de 
actualele şcoli normale, nepărin- 

+ du-ni-se în de-ajuns de: me 
dăm aici în detail. planul: nostru 

„de organizare al acestor şcoli.” 

Sintem î în contra așezărei şeo- . 
„rurale. lilor - normale rurale, în centre 

mari. Din nenorocire, în. oraşele 
- îmari,. contactul izolat al elevilor | 

cu exteriorul şeoalei, îi poate con- 
rupe cu uşurinţă: Mai întăi în 
v&d luxul -orăşănese, la care pot. 
“prinde gust; acest gust nu ŞI 
„Yor pute “îndeplini * “la țară cu 
mijloacele de care vor dispune Şi 
dacă gustul persistă, vor fi ne-. 

-- voiți să iasă din calea: cea bună. . 
In al doilea loc, se pot conrupe 

- fiziceşte,. ocaziunile pr ezentîndu- 
li-se destul de. „des. e 

Scoli
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“Apoi, distracţiunile” în - ora- 
şe fiind numeroase, un: tînăr 

„CU uşurinţă se poate aluneca 
ca să:se abată de la regula şi 
disciplina şcoalei „pentru a: gus- 
ta din acele distracţiuni, In fi- 
me tot în oraşe se mai poate, 
“întâmpla, ca tinerii - “noştri să se | 

| pună. în contact cu: propagato- 
rii. de: idei pernicioase, şi se ştie 
„că tineritul este tare impr esio- 

| „abil. - 
Relativ la această, trebue. să 

spunem că în. Iaşi sînt ciți-va 
aşa pretinşi socialişti, c care se a- 
dresază principalminte la băeţii. 
de. prin. școli, şi pe: unii îi con- 
rup într'atâta în. cit nu mai res- 
“pectează nici familie, nici ţară, 

„Dică religiune. Sint. ciți-va ani, 
„nişte elevi ai şcolei Vasile Lupu 

"ax făcut scandal 'în' şcoală, dind . 
„Jos icoanele, și. aceasta de sigur . 
ai făeut'o în . urma celor auzite 

3 i
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în conciliabulile aşa. pretinşilor | 
„socialişti, IN 

"Unii din ii, exploatind “idei- _ 
le socialiste, adună bani . albi” 
pentru zile negre, iar alţii chel- 

a tuesce bânii strinşi de: părinţii lor.” 

:Trebne să adăogim că între a- 
ceştia -nu - cuprindem pe aci 
câţi- va tineri,-studenţi locali, cari 
asistă la coneiliabulile, „aproape 
clandeştine; a pretinşilor socia- 
liştă; căci sîntem siguri. că mai 

“târzii, deschizindu-li-se” bine 0- 
„„chii, vor face cum aii făcut mai 
„toţi îuaibtașii lor, îi. vor părăsi, 

cui dispreţ. 
- “Invă&ţătorul 'sătese, trebue să - 
fe un apostol al” răspindirel cul- 

turei. şi de aceea trebue format 
în viderea acestui apostolat. Să 
nu vadă şi să nu audă alt-ceva,. 

. de cit ceia ce'i trebue pentru a 
postolatul seă, să fie, ca să zicem - 
așa, făurit ast- fel ca să nu n poată
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„face nici să întreprindă alt-ceva: 
De aceea trebue în timpul “for-. 

-maţiunei lui să. fie ferit de ori-.- 
„ce contact care ar pute să/l: în- 
„Hluenţeze în reă.- Ia 
„Prin aceasta nu. înțelegem. că 
“săl izolăm. complect de - restul 

„ Omenirei, inchizîndul în inter- 
„„nat;-el poate -fi pus în contact 
„cu lumea exterioară, făcînd, vi- 

- zite, -primblări,- excursia, ete. 
”. în companie cu un conducător * 

care săi explice -ceea ce vede. 
„-- Localurile acestor, scoli ne- . 
putend fi în oraşe, urmează să 
fie situate, cel mult-prin târgu- 

„.şoarele mai departate; în: aceste . . 
=. Degăsindu-se case destul de. în- 

căpătoare, vrând nevrând, va tre- 
“bui să se -zidească localuri noi. 
Aceasta desigur va fi în avan- |: 
ttajul şcolilor. normale. rurale, 

„căci cu modul acesta se vor face . .- 
.. Construcțiură anume pentru ele şi 

Sa



“prin urmare se va pute ţine samă 
„de toate nevoile şcolei, între care - 

„poate ar întra şi: Jocuinţile pro- 
„îesor ilor, . 

1 

IRI - x 

„In: condiţiunile i în care “Dunem. 
„“seolile normale rurale, . adică 
“ prin târguşoarele îndepărtate de 

„. oraşele mari, trebue să admitem - 
ă pentru elevii lor xegimul inter- 

| natului. e 
“Baza 'primirei în aceste şcoli 

fiind concursul, mai întăi . can- : 
didaţii să fie examinaţi din pune- 
tul de videre al fizicului” lor ; 
să fie sănătoși, să nu aibă de- -. 

„fecte. corporale, să „aibă voace 
bine. desvoltată şi plăcută; e căcă 
ori-ce defect. vizibil ar pute de- - 
veni, mai tărziă, faţă. cu copiii 
un obiect de: ridiculizare, * Şi se 
ştie cit, „copiii sint „de teribilă,



“nu cruță, - pe lângă aceste, este | 
bine ca "Dir ecţiunea, şcoalei. să fie 

pusă în cunoştinţă de natura fie- 
„cărui elev înainte de întrarea lui 
în şcoală; pentru.aceasta va tre- - 
bui ca, ori- -ce candidat : să aibă 
o atestaţiune din -partea. „profe- 
sorului la care a învaţat, în care 
să se arăte în detail, pe cit se 
va pute, tot ce priveşte “ mora- 

dul luă, şi numai în caz cînd a- 
ceste referențe”i i vor fi favorabile 
atunci să se 'adniită la concurs... - 

Calitățile fizice şi morale pre-: 
. supuindu- le îndeplinite, candi- 
„datului săi să ceară :să posedă 
„cel puţin cele 4. clase: primare, 
„să aibă vrista cuprinsă între 11. 

14 ani, să treacă cu succes con- . 
cuisul. - lată pentru ce punem. 
aceste condiţitar:. un. Îînvăță- 
tor, şi în general ori-ce pro- 
fesor; trebue să. posedă CUNOş- 
dinți . cel “puţin cu. un. grad 

4 

„
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„ce trebue să -le predea.la elevi. 
Invăţementul rural fiind. un curs 

„mai. superiore de cât acele - 

primar, învățătorii trebue să po- . 
sedă materiile unui curs secun- 

"dar, şi prin urmare scolile nor-. 
male rurale: vor: trebui să - fie 
„scoli secundare, cel puţin cum 

sînt. actuale şcoli normale. Prin 
urmare copiii ce vor întra în a- 
ceste școli trebue, pentru casă .-. 
poată urma cursurile, să posedă. 
“materiile cursului primar. 

Admis şi: la concurs, : copilul 
întră imediat în şcoală și odată 

“întrat, el nu mai aparţine fami- 
liei lui, ci şeoalei. . - | 

* Supuşi regimului internatului:. - 
în un local construit ad-hoc, e- .: 
levii acestor şcoli vor ave în - 

„internat tot ce li trebue însă 
fără lux; îmbracați și hrăniţi în 

 mod.rusţie Şi în conformitate cu - 
regulile. igienei în tot timpul şi- - 

.
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_ derei lor. în “şcoală. adică cinci 
'Saă- şese ani, îi vor contracta, . 
gustul simplicităţei în: îmbrăcă- . 
minte. al sobrietăţei în hrană şi. 
al curăţeniei în locuință: a 
Am zis că odată intrați. în 

“şcoală, elevii nu- mai aparţin fa- - 
miliilor. lor. - Separaţi țiunea acea- 

„sta o găsim că se impune, dacă 
„voim ca să avem adivaraţi apo-: 

stoli ai răspîndirei culturei prin. - 
sate; căci dacă ii sar reintoarce 
în sinul familiilor lor. aşa “de des 
_„ cum. se face ază, adică. în_ toate. 
„vacanţiile, cu. înlesnire ar pute 

uita, ceea ce învaţă, sau. poate | 
| chiar să se dbată din calea pe 
care ai „plecat... Pe cind,. din 

| i contra; dacă. în tot timpul şi-. 
derei. în: șeoală, ii nu văd, nu 

„”aud şi nu învaţă de cît. cele ce 
- sînt necesare apostolatului lor, 
„-atunci acestea se încarnează în ii, 

se identifică, ca. să zicem așa,



cu “ele, și nimic nui va mai pute - 
deturna din: calea ce li Sa eroit. 
„ Acum, ca şidereă în şcoală să. 

„nu le fie neplăcută, va trebui să 
găsască în ea şi. oare-care - dis- 
tracţiuni; pentru aceasta, se vor 

„= Pute organiza, pe lingă recrea-. 
ţiunile zilnice, oare-care recrea- 
iuni instructive, primblăti în zi- 
lile de'serbătoare, excursiuni mai 
departate în vacanţii, ş. a, | 

Apoi; ca nn de-odată cum îu- 
„tră în şcoală să dee de grei, ar 

„fi bine ca nu chiar de la_înce-" 
„Put, din întăia clasă, să fie în-. 
grămădiţi cu obiecte de studiă; 
aceste să se înmulțască treptat 
cu ridicarea în clase şi prin ur- 
„mare cu inaintarea vristei elevilor. . 
„Ar mal-fi de dorit: ea'să nu 
se primească elevi noi, de “cit 

“în întăia clasă, căci unul ce sar IN 
primi în ultima clasă, d.e. are a sta 

„în şeoală un an, şi în un timp
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“aşa de scurt. nu se poate: făuri, | 
“pentru misiunea ce este să-i se 

„ îneredinţeze; şi ăpoi fiind și în- - 
naintat în! vristă poate că "deja - 
“a contractat. oare-care. obiceiuri. 
ce nu Var face apt pentru a fi | 
învățător rural]... 

După o şidere de cinci sati şese 
ani în şcoala normală. rurală, e- 
evul. absolvent poate ave, - cel 

> - mult, vrişta de. 19 ani, vristă pe 
carenoi nu o credem destul de 
coaptă pentru misiunea: de _în- 

„ vățător. De aceea,  adăogim - că 
absolventul să facă. o practică 
de doi ani cel putin, la o.şeoală . - . 
„publică primară, predind pe 'Iîngă | 
"un profesor, reputat ca bun, 

» Dacă, acest profesor, îi va da 
bune. referențe în privinţa apti-: 
tudinei, dacă autorităţile locale 
vor certifica de buna Ini condu- 
“ită în societate şi dacă în.fine .. 

„= absolventul nostru: va da probe



de stabilitate, snsurândiu- -se, a- 
tunci credem că fără teamă i se 
poate: încredința. conducerea u- 
nei şcoli: rurale: - 

Un tinăr de 21: ani, însurat, 
- absolvent al şcoalei normale TU 
ale, cu. vecomandaţiuni bune. de 
aptitudine de învăţător şi de hu- - 
nă conduită în societate, credeni 
că prezintă: .destule garanţii ca 

“să avem încredere în el şi să 
„sperăm că va contribui în :mod 
simțitor li luminaiea poporului. 

Să ne ocupăm acum, de pro- . 
gramă, de administrațiuue şi de . 
„profesorii acestor şeoli, | 

VI. 

Şcoala normală rurală, trebue - | 
"să fie o. şcoală secundară ŞI Ia- 
țiunea, am. spus'o, este că ori-. - 

"ce profesor în genere trebue să. 
posede. cunoştinţă cel. puţin cu .
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“un grad superioare. materiilor « ce 
axe de predat, urmează că învă 
_țătorul rural, care are de pre- 
dat un curs primar, să fi termi- 
nat: o şeoală secundară. . 

Acum, ce:fel de şcoală secun- . 
dară să” fe 0 şooală normală ru- . -. 
rală? Fi-va un gimnaziu? Fi-va 
un Liceă? Fi-va un Seminariu?...; 
La noi sunt multe feliuri de şcoli 

| secundâre şi învățămîntul secun-. 

dar, propriă zis, nu ni. se pare . 
că este bine: definit la noi. Fără 

a atinge chestiunea din: urmă, 
„Yom spune cum credem că este 
nimerit să fie stabilit programul 
de studii a-unei şeoale normale 

rurale. 
„Mai întăi, limbă romînă. ste 
„evident. că un învățător trebue 
„să cunoască “limba romînă; să 

ştie a scri: corect şi bine; prin 

urmare - se impune de la sine, 

studiul Gramaticei Romîne. a 
pi



— 44 

„companiat de continue şi nume- 
_roase exerciții şi „compoziţiuni: 
sub. diverse. forme. Acum fiind. 
că limba noastră este încă în for- 
maţiune, “este bine ca. învățăto- 

„rul sătese.să cunoască limba ma- 
mă; va trebui dar săi se predee . 
limba, latină, a căreia studiă nu 
este “necesar a fi impins departe, 
ci. să: se mărginească la Grama- 

„tică şi traduceri. diri prozaicii cei 
mai uşori. Puţină greacă iar nu. 

„ar strica. să înveţe, d. e. în cei 
doi ani din urmă, aceasta mai 

„cu samă ca să-şi .dee samă ae 
senzul cuvintelor tehnice. In fine . 
ca studiu culiural. şi ca model 
de limbă vie este de nevoe să. 

„se adauge şi limba franceză, fi-.. 
ind că derivă din l-tină şii mai 
răspîndită. e 
„Pedagogia trebue să ocupe pri- 

mul loc în o şcoală normală; nu 
sîntem de. opiniune ca acest stu- -
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diu să fie împins pănă la pe- 
„dăntism, cu teorie, ci să se pre- 
“dee o pedagogie,. că să zicem 
aşa, mai mult practică, puind 
pe elevi în cei doi sati trei ani 
dini urmă a face lecţiuni faţă cu 

„profesorii - şi -. camarazii lor, din 
"diversele ştiinți ce li se predau . 
- sat li sai predat anii anteriori. 

„Istoria, Geografia, dreptul con- 
stituțional şi. administrativ, Vor 
trebui să i fie: predate în m&- 

sură cu timpul de câre se va 
dispune şi atât cât se cere. de la 
un om pe care--să nu-l putem 

onumiionorant.. 
„+ Noi cerem dela învățătoiii ru= 
„ali să-fie propoveduitoră ai” re- . 
„ligiunei noastre şi practicarea «i, 
fiind că după noi, moralizarea 
 săteânului nu 'se poate de cît - 

_“priu religiune. De aici rezultă, 
„că. -viitorilor- învăţători să li se - 
predee în şcoală: Morala creștină, -
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istoria, sacră şi bisericească, “con-! 
fesiunea “ortodoxă, -saii o. altă- 

„combinare de 'obieete privitoare. 
“la veligiunea.- creştină, care se va 
crede mai nimerită. Am. zis că 
învățătorul să, şi - practice religi- - - 
unea; el. va trebui dar, ca din- 
preună cu Preotul. satului să dee 
exemplu, mergînd regulat în fie- : 
care zi de serviciii la biserică, din-. 
preună, cu şeolarii sei, şi se con- 
tribue chiar la înfeumuseţarea,. 
"serviciului luînd parte la cînta- 
-xea, sfintei “liturghii. EI, va fi dar 
de nevoe să cunoască: şi muzica, 
religioasă care prin urmare va * 

„Aehui să i se predee în. şcoală. 
Ajungem la ştiinţe. Din pune- , 

_tul de videre al  desvoltărei. ra- 
ționamentului - unui. elev, nimic. 

nu poate să-i servească mai bi- - 
„ne de cît ca Aritmetica raţiona- 
„tă, Algebra şi Geometria; apoi 
trebue i să mai ştie a efectua cal-



„..-.  plieaţiunilor zilnice. 

“ cule şi măsura mărimii ordinare - 

"care se întîlnesc zilnic în viaţă | 

prin urmare din punctul de vide- 

ve: al utilităţei îi sint necesare ab- 
- solventului normalist, să cunoască . 

" - aceste obiecte aşa precum se pre- 

„da în Liceu dacă se va pute 

încă cu continue exerciții și pro- 

-- bleme. Fizica şi Chimia ca şti-. 
„inți utile, nu poate un 'normalist . 

să nu le cunoască, însă mai mult 

în mod '.deseriptiv şi exprimen- . 
"tal şi din punct de videre al .a- 

"Tot acelaşi. lucru avem. de zis: 

„- “de “ştiinţile naturale, Botanica, 

„ Zoologia, - Geologia, predate în 
_- „mod deseriptiv, trebue. să facă .. 

parte -din-bagăjul ştiinţific al nor- - 

„maliştilor. Un curs de Agrono- . 
“mie practică li este indispensa- 

bil. fiind că ati să stee la ţară şi 

„- poate prin urmare să fie chemat 
„a da consilii şi locuitorilor. 

z
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Aceste sînt în scurt, materiile 
"de studii care trebuese predate 
în cei 5 sau 6 ani ai unei şcoli- 

“normale. rurale. Se înțelege: că,- 
după cum am mai spus, ele vor 
trebui să fie distribuite pe ani . 
în mod. convenabil, ereutatea să 
meargă „crescînd cu vrista ele-. 

„_vilor. | | 
.. “Un tînăr ce posedă toate a- 
„ceste cunoştinți se poate numi 

„cult în: deajuns, ca să poată îm- 
„Părtăşi și altora cultiara lui. 

VIL 

De unde să se recruteze per 
sonalul didastie al şcolilor nor- 

“male. vurale ?. Iată o chestiune pe 
care ni propunem să o rezolvim. 
Mai întăi, trebue să. spunem că 
sîntem pentru cumularea. mai : 

„multor obiecte asupra unui pro-. - 
fesor.. Aşa d. e. limbele clasice, =
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cu romina şi franceza le poate 
preda un singur profesor; de a- 
„semine, pedagogia, istoria, geo- 

„ grafia, dreptul constituţional. pot 
i puse la un loc; se: poate cu 

" uşurinţă găsi un profesor: de ma- 
„tematici, fizică şi chimie; ştiinţile - 
„naturâle împreună; obiectele de. 

„„religiune şi muzica religioasă ia- 
-- Tăși împreună, : a 
„* Am ave în totul cinci. profe-. 
_sori;: să admitem însă că să fie: 
nevoe de zece -profesoră de fie-.. 
care şcoală; vor fi d. e. cinci de 
aceste şcoli, prin urmare ni tre- 

„„„buese 50 -profesori pe cari tre- . 
-- bue săi găsim. o dată cu înfiin- | 

- ţarea lor. “Lucrul nu este grei: 
„În -adevăr, actualile şcoli nor-. .. 
„male: urmînd să “se desființeze, . 
“fiind că inființăm altele, perso- 
nălul lor didactic rămîne dispo- 
nibil şi trebue. să admitem că  - 
macar 30 din toţi să fie destul - - Si ae ai aaa tra
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de buni ca săi punem . la şeoli- 
„le noastre. In al doilea loc semi- 
nariile de. gradul L-ii, întră în 
sistema : noastră de a: A desfiin- 

„ ţate,. fiind-că fără a mai spune : 
alt- ceva, nu înțelegem jumătăți 
de seminarii. Şi profesorii aces- -. 
tor şcoli. rămiind disponibilă, tre-. 
bue să admitem că vom găsi în- 
tre ii ciţi-va, cari să fie buni 
pentru. scolile” normale rurale.— 

„În fine, nu: râdem că ar scăde. 
* în mod simţitor. nivelul instruc= 
_țiunei dacă am desființa un nu- 
măr. oare-care. din actualile gim- 

- nazii. de prin judeţe, care ştiut | 
este că produce foarte puţin, Și 

3 

prin urmare şi de la aceste vom . 
ave un număr de profesori. diș- 
ponibili, cu care am putea com- 
plecta personalul didactic al ŞCO- 
lilor normale rurale. . ' 
Să admitem însă. că nu toți 

aceşti. profesori ast-fel recrutaţi,



= 
„să fie la înălțimea, misiunei lor; 

„vom lua numai, pe acei buni ori- 

4 

cit de puţini ar fi şii vom în- 
sărcina cu mai multe obiecte, sat 
vom înfiinţa mai întăi una sati 
„doă şcoli, şi. apoi se vor com- 
“plecta cu absolvenţii şcolilor nor- 
„male superioare. Adăogim ime=. 
diat că actualile şcoli -normale . 
superioare . sunt departe de a fi: 

„bine organizate şi că muă. este 
încă mult de făcut “pentru ele; - 
Totuşi, absolvenţii lor actuali sînt; 

- destul de buni pentru şcolile nor- -- 
male rurale. i 

Se va zice, poate, da care pro-. | 
- fesor din oraș se va duce săse 
„înmormînteze la ţară? La acea- 
sta respundem, că dându-li-se 
locuinţa și 500 lei pe lună cu 
„perspectiva  gradaţiunei, ori-care ... 

“profesor va prefera 'să stee li- - 
niştit la ţară şi să'şi facă dato- 
ra în totul, de cît să alerge toa-
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_4ă zioa prin Oraș după lecţiuni, | 
"-de la scoală la, şcoală, sau. pen- 

sionat; şi poate pentru un Salar 
mai mic. 
„Ce vor face toți profesorii de 

la şcolile desființate, rămaşi. în - 
disponibilitate? De sigur, se va 
striga pe toate: tonurile. prin pre- 

să, într uniră, parlamente, cum de | 
“se'lasă pe- ramuri, atîța. oameni, - 
peritori de foame?. Guvernul 
poate înlătura toate aceste, dînd 
chestiunei o atenţiune deosebită. 

„Aşa d. e. informîndu-se în mod 
„minuţios asupra, fie-căruia, se va, 

„şti cari din ii merită solicitudi-. | 
ne și cari nu; pentru cii dintăi . . 
se va face loc î în administraţiune, . 
unde sînt aşa de multe: locuri 
ocupate cum “dă D- -zei; ciealalți - 
cum îşi vor. aşterne „aşa se. Vor. . 
culca. i a 
„Să presupunem că am înfiin-. 

| fat o şooală normală. rurală în



condițiunile. şi cerințile de. mai 
sus, mai rămîne să '0 facem să 

“funcţioneze. In: tocmai ca oma- 
“şină. 'de vapor; i-am construit şi 
aşezat bine tot mecanismil, i-am . 
pus apă, i-am dat și foc; e ca să - 

„poată merge, şi încă. bine, trebue 
.un.bun maşinist, care. să ştie s să 
0 conducă, “Aşa și cu. şcolile a- 
:ceste, regulata lor funcţionare,.- 

“bunul lor mers şi folositoarele, 
“voăde ce vor “trebui să dee, vor. 
“atîrna toate de la un conducător - 
„capabil, învăţat şi experimentat.- 
“In fruntea, acestoi - şcoli, trebue.“ 

ca, directori, encielopedişți şi tot. 
odată, buni administratori, și în- 
aceste condițiuni ii se Dot. în- 

„vesti cu puteri destul de întinse, 
„" Recunoaştem că lă noi asemine, 

oameni sînt vară; ei bine, pentru” 
„un timp . oare-care -s'ar putea. 
Xecurge la streini cărora să li să 

| ceară cunoştinţa limbei romiîne..
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“Directorul uncă. şcoli normale 
„rurale, să aibă concentrat în inî- 
„nele luă tot că priveşte şcoala, 
partea didactică şi cea adiminis- 
trativă. Fiind totdeauna; în cu- 
noştinţă de cauză şi competent 
în. "materiile de studii, profeso- 
vii nu numai că vor ţine samă 

„de observaţiunile lui, ci încă se 
"-xor deprinde - all respecta şi ai" 

cere sfaturi. Pentru. elevi diree-- 
torul trebue să fie ca un tată de . 
familie avînd numai calităţile a-. - - 

_cestuia, fără. defectele pe care: 
cei mai mulţi din părinţii noştri 

-de familie le aă față cu copii 
lor. | 

- Se înţelege că, directorul sin- - 
“sur nu va “Dute conduce "toată, 
administraţiunea şcolei, va tre- 
bui să i se dee ajatoarels. hece- 
sare “atît în personal cit și în 
material: 

7
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Pentru a “termina cu “şcolile Aa 
normale rurale, să ne ocupăm 

„de budgetul unei asemene şcoli. 
"Din cele. expuse, se. -vede. cum 
înţelegem. noi să; fie, organizată 
o şcoală normală rurală, și acum. -- 

_ arătind „Şi. sumele necesare „ce 
"trebue. să compună budgetul” los, 
aceasta va fi tot. odată o recapi- 
tulare a diverselor Glemente ale | 
şcoalei. Da 
„Am zis că. fie-e -care “scoală este | 
„să fie condusă de -un director, ÎI 
„persoană distinsă, prin “urmare - 
trebue bine. plătită. Săi punem 

„1 000. lei pe lună şi locuinţa cu. 
- nutriment, încălzit, luminat ete. 

“Această sumă nu „poate părea. 
exagerată. . E 
Ni mai trebus apoi zece pro- - 
“fesori,. cărora le-am fixat ante- 
„rior' suma de lei 500 pe lună,
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cu locuinţa fără alte accesorii ; 
ceia ce dă pentru toți 5000 fr. 
pe lună. 

„3 Directorului. îi trebuese doă a-: 
- Jutoare, unul pentru partea ma- . 
„terială, pe. care "lvom numi e- .- 

conom, şi altul pentru disciplină 
„pe 'care”l vom numi sub-diree- 

„tor, sait censor cum se chiamă, 
la Paris. Aceste doă persoane, 
nu trebue să. fie cil întăii ve- . 

„niţi; prin econom nu înţelegem. . 
ceia ce .este astăzi prin interna- - 
tele statului,-un fel de slugă mai. 
mare, ci un personagii cu greu- 
„tate şi cu autoritate. De 'ase- -- 
mene și sub-directorul, trebue. 
să fie un om cu carte. . Aceştia. 
prin urmare trebue să fie bine -- 
plătiți; nu - exagerăm - dându-le. . 

„cite 400. lei-pe lună, pentru a-. 
mândoi avem. dar 800 lei pe 
lună. - Mai trebue apoi! pentru -- 
fie-care: clasă, câte un păzitor. de



ordine, în' dormitor, în- repetitor, -. - 
„ete, Aceştia iarăşi nu -pot: fi 
“persoane “fără oare-care. autori- 

„tate; cel puţin. absolvenţi deLi-- 
„cei saii. chiar de o şcoală nor- .. 
_mală - rurală, : şi ca săi găsim. 
trebue să. le alocăni cel: “Duţin pi 
cite_ 200 pe lună... Pentru șase . 
“păzitori. de - ordine, avem dar: 

1200-pe lună... - 
In fine mai tiehue ș și un per- . 

“sonal: domestic, de diverze cate- 
-gorii, pe care. să 1] rădicăm la cif-. 
Ta. de; 12 cu cîte 50leipe lună, 
ceia ce -dă.: pentru, toți 600 lei . 
pe lună, 
Venim. acum. “la material, A 

__xvem a nutri 24 0-.elevi FI tot. . 
„personalul . ce . stă în. ihteriorul: 

„„ geoalei, dacă punem cîte 80 bani. - 
„pe zi de elev, avem 192 lei pe 

"- zi pentru elevi, din care sumă 
"totdeauna . se. poate: economisi . 
câță- -va . lei și «maj: i--puind încă 8 .



lei pe: zi pentru serscaal: ni vine 
pentru nutrimentul intregei şcoa- - 
„le 200 lei pe zi, saă 6 000 Jei pe - 
„lună, sai 72 000 lei pe an. [le- 

vii trebue îmbrăcaţi, însă îmbră- 
" cămintea, lor trebuind să fie. rus- - 
tică precum suman, ițari, căciuli, 
cămeşi groase, credem că 60-fe, 
pe an. este de. ajuns pentru un ! 
elev, ceia ce face în total 14 400 
lei pentru toţi elsvii.: 

Pentru. iluminat, încălzit, s spa- 
lat. să pune” 5 000 lei pe an. In 
fine. pentru neprevăzute și di- 

„verse. să adaogă 4 400 lei pe s an. 
„Acum, localul şcoalelor . cu 
toate cele necesarii pentru gos- 
podărie, cabinete, colecțiuni, lo- 

„cuinţele adjacente ale: profesori- 
lor, să punem că are să coaste 
în cifră rotundă 500 000 Je, căre 
capital se poate amortiza în 40 
ani cu anultatea 31 500. lei, so- _ 
cotit cu: interesul de 5 la sută, 

s
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In fine, pentru întreţinerea lo- 

calului, a - colecţiunilor, furnitu- 
rile de. cărți, hărtie, etc... elevi- 

lor, să mai punem “cifra. de. lei . 
18 500 pe an, ceea ce. credeni - 
că. este în - deajuns. - a 

_-“ Resumăm toate cifrele în ta 
bela următoare: 
oi PERSONAL | 

- i Dircetor 11000, lei pe lună... 12000 1; pe an n. 

- 10 Profesori a 500-, » unul, 60000 toți 

1 Sub-diree. a 400, pm e. 4800 n nn: 

„1 Economia 400 .,  „. - 4800, mp 

6 Păzit, de ord.200 „panoul, 14400: toţi 

12 Servitori 8.50 „sem îm ___1200 iai 

a "otal 103200 : 

| MATERIAL. 

Nutrimentul elevilor șia intregului E 

personal . pi 12000 lei pe an | 

Imbrăcămintea elevilor ,. : i. 2.1440 „i ! 

- Tluminăi, încălzit, spalat... .-. 5000 i: n» 

Diverse şi neprevăzute... -. 4 400 n 

Anuitatea, pentru amortisarea capi-. 

talului ca a servit la construcţiunea “ . 

scoale 3 ii: 30800 

- Carţi, furnituri de clasă, întreţiue- i E 

xea edificiului, ete... o. eu 18 590 -.,; 

“Total 145800 „,
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Prin urmare costul unei scoale . 

pe an este 249,000 lei şi pentru 
cinci scoli avem aproape UR 7Mâ- 
lion doă sute cincl-zeci mă lei pe an. 

Mijloacele de' care putem dis- 
- pune pentru întreținerea șeoli- 

lor. normale. rurale, se compun... 
din trei sumă; întăia sumă este -. 
"aceea ce se cheltueşte acum cu: 
aceste . şcoli, a doa sumă va 

proveni "din suprimarea semina- . 
„iilor cu: patru clase şi a unor 
gimnazii - ȘI a treia sumă va, tre-- 

Dui î înscrisă din noi în budgetul | 
“statului. 

Pentru „cele. -doă dintăr sumi, 
ne servim “de. budgetul anului, 
curent: 1887—88... Statul. chel- 
tueşte acum în chirii aur mătoar ele E 
sumi:
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| Pentru şeoalo normală Carol: I din: “București 20 000... 

ERIIA m. “din Galaţi: - | 7500 - 

aa Bârlad 3600 
i, “'Dreă-Ierahi din lașiesteloe. stat. - 

a “Total - 31,100. 

„plus. chiria - ce sar “prinde pelo- -. 
--calul şcoalei - „de: la - Trei-Ierarhi . 
 Qacă nu ar fi şcoală î în el;acea- 

stă chirie să o evaluăni. “Mini-. 

» „ 

mu la 5000 lei. 'Ast-fel cifra 
chiriilor se urcă la 36 100 'lei.: 
De sumele ce se cheltuese cu i 
personalul şi. materiălul fie-cărei 

"- din aceste şeoale avem tabela | 
virmătoare: | e 

. Si Sc. nor. Carol ], cu 80 elevi, “31 600 pere. și 37 509 mat, 

„Teeilezari pp 80 80960. „30110 p. 
din Bărlad „80 37800 „69022, n» 

ma m: Galaţi 60 : 30600» 20882 

Adunând aceste cifre, împreu- 

“suma de 324 583 lei, ce costă a-: | 
nualminte pe stat actualele. şeo- 
l normale. . - 

Să trecem la: seminarii. 

“nă şi cu totalul chiriilor,- avem -



Nana pentru seminariul din 
Galaţi se vede înscris în Budget 

“suma de 4100. lei ca chirie, ce- 
lelalte cinci seminarii ÎȘI au lo- 
câlul lor propriii, însă trebue să 

“+ socotim şi pentru fie-care din ele . 
"cite: o sumă. ca chirie, Şi să pu- - 
nem moderat 3000. lei de. fie- 

„care. Avem dar 19700. chirie 
anuală pentru seminiuii. Apoi: 

„.. Seminariul Galaţi cu 49 elevi - : 
costă 25 572 personal și 14 703 
material ;: Seminariul - de. Roman 
cu 65 elevi costă 26 692. pear- 
sonal şi 15 492 materia]; Semi- 

Ie nariul “qe Argeş cu 43 elevi. cos . 
-tă-26 880 personal şi 11: 805 ma- 

-terial; Seminariul de Rămnic cu - 
"49 elevi costă. 24 732 personăl .. 

şi 12 595 material; Seminariul din - . 
Buzeii, cu :46- elevi costă 24 132 

| personal și - 12 300 material Si. 
Seminariul de. Huşi costă 24 732 . 
personal, Și 10: 846 aterial.,
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" Adunând aceste sumi. și i cu 
î, suma de 19 700. pentru chirii, 
„rezultă că suprimând aceste 'se- . 
minarii am ave disponibilă su- . 
ma de 250781 pentru alimen- - 
tat şcolile normale rurale. 
 'Trecînd la gimnazii găsim că 
avem 14 oimnazii clasice şi. 10 

“reale care “costă pe stat 780 160. 
anualminte, plus chiriile localu- 
rilor; o chelitieală enormă pen- . 
tru un rezultat aproape nul. Să 

"le reducem la jumătate. şi tot 
vom ave prea destule; din a- 

" ceastă reducere ar rezulta aproa- 
pe 400 000; lei . disponibili, cari 

| iarăși ar alimenta - budgetul de -- 

care avem nevoe. 
„După propunerile făcute râ- - 
_zultă dar că din budeetul  sta- - 
„tului dispunem de următoarele 
sumi:. 334 583 lei din suprima-, 
vea actualelor geolă . normale, 
250 781 lei - din “suprimareă a
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_ şese. seminarii cu cite patra cla- 
- se și 400 000 ler din suprimarea 
a 12 gimnazii . din toată. țara, - 
Total. 975 364 lei; . | 

„.- Prin urmare cifra-ce! ni tre. 
Să bue să întroducem din noii. în 

budgetul- Statul ca să avem - 
1 250 000 lei. "trebuesc . 
"pentu şeolile: norimale rurale, . 
este 274 836 lei. anualminte, ca- 

"ze cifră nu credem că poate să 
îngreue în. mod: simţitor. acest 
budget. . Insă pe.de altă parte 

„ce vezultate strălucite sar căpă- 
“ta, care ar. întrece: cu prisosință . 
“cheltuială, astă noă! Şi lucrul se 
poate lesne judeca. . Actualmin= 

„te cheltuim 937 364 lei Şi avem 
„pe an cel mult: 130 absolvenţi . 
ai şcolilor. normale şi seminarii 
„care nu toţi sînt apți la - postul - 
„de învăţător ; nu: punem la: so- 
-coteală “absolvenţii - Simnaziilor DE 
cari absolut nu pot servi i la nimie..



“Dacă am. Gheltui 1 250 000 
după. cum propunem noi, am 
ave 200. absolvenţi pe fie-care 

„an de-la toate şcolile noastre 
normale rurale, toţi bine pregă- 
tiţi şi formaţi în adevaraţi” apos- 
toli ai vespăndirei culturei în po- 

„porul sătean. Balanța - înclină 
„spre propunerea noastră; nu mai. 
este de stat, la îndoială. 

Am zis măi sus că trei ele- 
mente  contribuese la formarea 
unei bune şeoale . sătești și a- 

. DUMe:-un - bun învățător, un lo-. 
„cal ad-hoc cu materialul necesar. 
ȘI aplicarea, principiului obligati-: 

| vităței, instrucțiunei. | 

Ne-am ocupat pănă” acum. de 
învățător; am arătat modul cum - 

„trebue pr eparat, în ce fel de şcoli | 
Si în ce . direeţiune, 

5
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Să ne ocupăm acuni: de loca- 
Jul de. şcoală sătească cu. toate 

| „. accesoriile lui. :. 
„şeon săteșă Astăzi, sînt în toată țara 1879 

„- localuri: de şcoli sătești Propri-. . 
-etăți. ale statului, judeţilor sau 

E comunilor și 696 localuri pentru . 
care se . plăteşte chirie. !) Mai 
nici. pentru unul nu există vre. . 
un act -formal din care să se 

„ constate că edificiul aparţ ține ex- 
clusiv şcoalei: 

Poate aceste localuri sînt; de- | 
parte de a corespunde necesită- : 
“ilor şi cerinţilor ce: trebue să 

îndeplinească 0 bună şcoală să- - 
„tească. „Reu. clădite, - insuficient, 
laminate, reă înorijite, cu păreți 
străpunși de umezală, cu. lutul - 
de pe jos 'covăţit şi țernuit, ne- 
încălzite | suficient în” timpul 

- 1). A vide statistica, Tnvăţamîntulă pubiie primar 
p6 anul scolar: 1885-56, de D- nil V. Palade şi 

„St, Aichailescu. :
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_ernăi, dispuse cele mai multe cu 
uşile "de-a dreptul în bataea vîn- 
tului și a frigului;. nişte asemine 
locală sînt, în genere, de-un as- 
pect: desgustător şi un adevărat 
cuib. de nfecţiune:e 1). Nu mai 
este nimic de. adăogit;: la, aceas- 
tă descriere. 

„Rezultă, că totul trebue făcut 
din noă, 'Localurile - actuale de 
şcoli săteştă să, ne închipuim că 
nu. sînt de loc, să nu le -luăm 
în cea mai mică copsideraţiune 

„căci nu merită şi să facem tot; 

N 

„din noi, de la temelie. Dar ceea 
ce voni face să fie numai al şcoa- 
lei, pentru” şcoală. și sub nici un 
motiv pentru | alt- „ceva, Aceasta, 
să fie recunoscut, consfințit, scris, 

: înscris şi transcris. 
. Acum, ce condițiuni trebue să . 

„ îndeplinească un local de scoalti 3 

  

1). Idem pag, 29,



Pa 

„sătească? Satele noastre nefiind 
tocmai mari, locuinţile împrăşti- a 

ete pe o maie suprafață de _te- 
„ritorii, nu putem pretinde. ca a- 
„ceste “localuri să fie mari, ca să 
poată. cuprinde mulți scolari, — 
Avem nevoe să fie "multe şeoli, 
dar. mică ca edificii. 

D-nii Inspectori scolari V. 
lade şi. St.” Michailescu în ia. 
tistica  d-lor-sale spun că, popu- 
Jaţiunea.. din. cicumseripţiunile 

„seolilor. rurale, în anul 1885-86. 
se ridica la 3 263 793; se admi- 
tem, în cifră rotundă că această 

„cifră se urcă la 3 300 000 sufle- 
„te. Tot domnia-lor mai. spun că 
Știința. statistică stabileşte că din 
populaţiunea rurală, 12 la sută. . 

"este procentul ordinar al eopii- 
lor în-etate de a urma școala. 
Am ave dar 396 000. copii de: 
„Săteni în stare de a frecventa 
şcoala, și prin urmare- numerul .
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„după această, cifră. a 
„Să admitem că centrele de.po- 

pulațiune. rurală cari pot fi cu- : 
„prinse în raza unei şcoli, să dee - 

a 

69 — 
şcolilor de clădit: trebue calculat: 

maximum 100 copii 'de şcoală. 
„ Localul de. şeoală trebue dar. 

„Să poată conţine 100 copii; a- . “ 
„„„ ceasta este să se aibă în videre 
„la clădirea lor. Acum, vaza unei : 

şcoli trebue să' se întindă pe o 
suprafață de.teren aşa ca să poa- 
tă veni cu uşurinţă la şeoală co- .- 

„ii tuturor sătenilor, să se cal- a 
culeze d. e. după distanta per- | 
“cursă de un careu boi, înun 
interval de timp de jumătate de 
„ară sau chiar 'de o oară. 
In, privinţa clădirei, va; trebui 

să se dreseze anume planuri: la: 
„facerea cărora. se va ține samă. . 

de toate cerințile igienice, în pri- : 
„Yința aerului, luminei, tempera- .. 
„turei ete; Va trebui 'să fie cel
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„7puţin trei-camere spaţioase -pen- - 
„tru clase, o cameră "pentru adă-. 

„postul de. noapte a copiilor cari 
stai: departe, pe timp de viscole, 

„furtuni, ete.; o mare sală de jo- 
„Curi. recreative. cînd timpul nu -. 
„este favorabil. 0 ogradă spaţioa- 
să şi sănătoasă, trebue să fiea- 
lipita de edificii, “care șă ser- 
„vească de loc de. recreaţii pen- 
tru elevi, saă jocuri. . . o. 

Tot în local de șeoală cuprin= - 
dem şi locuinţa învățătorului sait 
învăţetorilor sătești, cărora : tre- 
bue să li se-deie această locuin- * 

-ţă, nu luxoasă, ci așa cum poate 
îi. a- unui bun gospodăr -săteari. 
În fine, fiind-că în: programa 

„noastră de studii pentru școlile: 
„sătești întră și rudimentele a- 
griculturei, mai trebue ea fie-ca- 
re şcoală, să posedă vwr'o 6 hec-. 
tare de pămînt cultivabil, pe ca- . 
re să'l cultive învățătorul pe so-



coteala şi în: profitul sei, “însă 
în acelaşi "timp să iniţieze şi pe 
“şcolari în agricultarea acelui pă- 
Mint a 

_ -In rezumat, noi voim 0 şcoală... - 
“rurală pentru o suprafață de pă- 

„ mînt aproximativ 'egală cu acea 
--a unei cireonferențe de 'o rază, . 
„mare cît este distanța parcursă 
„de un car eu boi, în maximum 
„o oară, Este bine înțeles că unde 
„“aseminea circumferenţe . deserise 
„nu cuprind locuinţe, este inutil -- 
„a se face şcoala. N 
- Rdificiul să. fie. bine: amenajat 

„+. parte pentiu şcoală şi parte pentru 
| locuinţa “învăţătorilor Şi se aibă: 
“si pămînt; de cultivat în mărime: - 
“de 6 hectare, o. 

„... n aşezarea şcolei să nu.se ţi- | 
„nă samă de actuâla împărţire co: - 
munală ale satelor. |
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XI ” 

Prin material de şcoală: înţele- 
gem mobilierul, biblioteca, Căr- 
dle. şi furniturile de clasă pentr u 

E şcolară: 
Mobilierul școaleă cuprinde prin- 

cipalminte băncile de clasă. A- 
cestea. vor trebui 'să fie lucrate: 
conform ultimilor cerinți peda-. 
gogice în privința formei, de un 
lemn tare, maâsive, bine lucrate, 
să nu poată fi stricate cu uşu- 
rință, căci reparaţiunile la ţară 
nu numai că se fac cu greii dar - 
pot fi și imposibile, . Acelaşi lu- 
cru este | de ZiŞ pentru . tabele, 
„catedre, scaune, „dulapuri ete.— 
Păreţii sălilor de clasă să fie îm- 
podobiţi. cu portrete de perso- 

„ nage istorice de a ţerei, hărţi şi 
alte desemnură instructive. - 

„= Fie-eare şcoală să aibă o sală 
„anume intoemitii pentru pastra- | 

4



rea cărţilor ce se vor dala în-. 
ceput ca zestre şeolei, şi acele 

"care sar: trimite de particulară. 

ca donaţiuni, fie” cărţi, fie ziare, 

fie foi periodice. Aceasta să fie. 

biblioteca, şcolei, 'căreia învăţă- - 
torul va, trebui săi dee o îngri- - 

_jive specială. Această sală va pu- . . 
te fi pusă în. zilele "ferite la. 

-dispoziţiunea, copiilor. studioși ca, - 
“să- se indeletnicească cu lectura, -. 

precum şi sătenilor. cari ar vroi - 

să citească ii inşii sati indirect, 

- în ziarile şi cărţile biblioteci. 
= Un învăţător- cu zel ar pute. 

merge mai departe; să invite în 

zile anumite la şcoală dintre 1o- 

"enitori, :să Li citească lucruri de- 

'Jeetabile. şi în același. timp ins- 
tructive, de. prin cărți sai ziare, 

punîndu-i. pe: cât eu. putinţă în i 

curent cu faptele cele mai prin- 

cipale ce se petrec, fie în țară 

fie în străinătate. “Cu chipul a-
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cesta “învățătorul poate face să 
fie şi iubit de săteni şi prin ur- 
mare va fi un om eu vază în: 
comună după cum se cuvine. să 
fie un om cult. 
„Fiind că în sat nu: poate să 

"fie stabilită o librărie, tot învă. - 
țătorul va fi. acela care va tre- 

“bui să înlesnească copiilor căr- 
țile şi cele . necesare. -Pentru â- 
ceasta el va trebui să- aibă la 
dispozițiune, şi în' mod antici- 

-pand, un fond de bani dat de 
judeţul sati - comuna respectivă, 
cu care să-și poată procura toa- 
te-cele: necesare pentru un an 
de zile şi: pentru toţi scolarii. - 

Liberi -vor fi însă sătenii să-si 
“procure . singuri: cărțile şi cele 
„necesare “de şeoală pentru copii 

lor, numai cît să li: se impună - 
ca aceasta. să o facă la timpul. 

„cuvenit, aşa ca să nu: rămînă 
copiii “în întîrziere.. ” i
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„Pentru. copiii. lipsiţi cu totul 
-de mijloace, cărțile și furniturile - 
de clasă vor „fi plătite de județ 

„Bste. bine. înțeles că învăţăto- - 

_vului “va fi interzis. de a face 

din. aceasta o speculă, sub. pe- 

recidivă. 
“Cât poate costa o şcoală săteas- 

"că întemeiată în condiţiunile a-.. - 

rătate mai sus? D-nii Inspectori . 

scolari, în. statistica D-lor sale, 

„le. scolilor existente,-2) clădirei 

“sait comună sai de amîndoă a- 

ceste după localități şi impre- 
jurări. Chiar pentru sătenii cari -. 

ai cu ce plăti aceste lucruri şi 

“nu: sînt îndemănați la timp, săli ... 

să facă credit ca să le. plătească 

în răstimpuri. ii 

“deapsă de destituie în caz de. | 

spun că ar trebui un capital de 

„36 000 000 lei necesar: 1) pen-. 

„tru. restâurarea.şi compleetarea. 

„tuturor localurilor, proprietăţi a *
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„din noii a tuturor localurilor ce 
„mai sînt trebuitoare, pănă la 

"-; compleetarea numer ului de 4500 
„scoli rurale, din care 3 000 să. 

| „fie cite cu doă sale de studii 
"uşi -1500 cite cu o sală de stu: 
„diă, fie-care sală putînd primi . 
„câte 60 scolari, 3) pentru în-- 
grădirile şi atenanisele. tuturor -- 
„acestor localuri, și 4): pentru 
„complectari ea şi “facer ea din notă 
„a mobilierului necesar; socotind: 
“în termin medii; „costul fie-că-. 
„rul local maximum 8 000 lei, - 
„atit pentru acele localuri ce sînt. 
„numai a se restaura sati com- 
„plecta, cât şi. pentru. acele 'ce 
„urmează a se clădi din noă“. 
De siour acest calcul. este făcut; . 
după” oare-care date. sigure. şi - 
exact cu  îndestulă, aptoxima- 

„țiune. Mai videm 'că se 'are 
în videre localurile actuale: şi 
pentru unele „chiar se. admit
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numai maică “reparaţiuni: “aceste 
“însă sînt evaluate la. aproape. 
- 4 000 000 lei, de unde vezultă că 
pentru cele mai multe se, aie în 
videre construirea din noii. 

Cu. toate aceste noi er edem: că 
S 000 lei pentru o şcoală este 
prea puţin mai cu samă în con-. 
dițiunile: în care voim să le clă- 
dim, adecă 3 sale de clasă, o 
bibliotecă, o. sală de adăpost, lo-" 
cuința învățătorului şi șase hec-. 
tare de pămînt: | 

Să punem maximun doă- -zeci - 
„mii lei de școală cu material cu 
tot, 2 - 

De -cîte şcoli sătești aveni ne- 
voe? Calculat după numărul co-- 
piilor. de săteni în stare de a feec- 

„venta şcoala, care am văzut că 
se urcă la suma de 396 000; ar 
rezulta. că, ni trebue 3 960 scoli, 
Caleulînd după cum am. spus, 
“după distanţa percursă de un car



„cu boi încăreat în timp de o oră, 
„ care distanță. să admitem că se - 
„he de 4 kilometii, rezultă că ni- 
ar trebui o. scoală pe fie-care 50 - - 

„kilometri patra, însă suprafaţa . . - 
țerei :este 125 504 kilometri pa-. - 
taţi; făcînd împărţirea prin 50, 

„avem ca rezultat 2 110 scoli. -- 
„- “Numerii 3960 şi 2110. sînt 
prea deosebiți între ii; să luăn 
un numer mai mare peste me- 
„dia lor, adică 3 000. i 

Prin urmare avem nevos de. 
„un capital de şese:zeci milioane lei - 
pentru clădirea scolilor rurale; 
Anuitatea acestui capital. este 
3 780 000 lei în timp de 40 ani. 
socotit 5% şi cu amortizare. 

- Fiind că comunele nu se pot 
împrumuta, în . parte, trebue ca 
statul să imprumute această su- 
„mă, fie cu rentă fie cu un anu- 
me împrumut şi apoi să distri- - 

„Due datoria “asupra comunelor
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potriv i unei combinaţiuni echi- N 
tabile. 

Se va zice poate e că:suma este îi 
mare, că-nu. se: găsese bani, că 
nu se mai pot pune impozite ŞI 
cîte alte. Cu buna. voință şi chib-. 

„zuiuţă se poate. ajunge. la rezul- 
tat. Cum de se găsesc, şese-zecă 
milioane pentru fortificațiile Bu- | 
cureştilor? "Lot așa trebue s să se 
găsască alte. şese:zecă milioane 
pentru școlile” sătești, cari vor - - 
constitui nişte. fortificaţiuni pen- 
tru întreaga, țară, cu mult mai = 
formidabile de cit acele a le Bu- | 
cureştilos, 

XII. 

Să ne ocupăm. de obligativăta- 
tea instrucțiunei în special pen- 
tru scolile sătești: 

Impingînd pănă la estrem prin= 
cipiul ibertăjea individu ale a o- 

4
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-mului, sar pute susţine că ni- | 
„mine nu este în “drept. să silea- 
„“scă pe sătean. să-și deie copilul 

la. şcoală, şi pe lingă argumen-. 
tele ce s'ar: aduce într u susține-: 
rea acestui. exces filosofic, sur. 
“mai pute găsi 'şi alt-fel de a- 
oumente pre ecu m, următorul care 
adesea. ori se invoacă; nu i-se 
poate: lua  săteanului, copilul, 
pentru 41 face să urmeze la gcoa- 

_1ă, căci i.să ieo mînă de ajutor. . 
ce- i trebue la munca lui. a 
„În 0.ţară însă ce vrea să pros-. 

pereze, şi care nu poate pros- 
peră, de cît prin instrucțiune, da- 

“tori sînt oamenii. culți să ridice. 
pe toţi compatrioții la un nivel 
"de cultură cit. se poate. mai sus, 
pentru ca toţi să se poată bu- 
cură, de bine- facerile ştiinţei de 
cârte. În tocmai ca un bolnav, | 

"căruia trebue săi se facă o ope- 
raţie dureroasă pentru ca să se
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vindice; medicul este dator să. . 
facă 'acea operaţie cu toate ţipe- 

„tele și protestările pacientului. 
Prin “urmare „principiul obli-- - 

gativităţei  -instrucţiunei trebue . 
menţinut. Nu cr ed. să existe. ţară 

„cultă în care acest principiu să - 
nu fie întrodus. în.legea, scolară. 
Modulînsă, cum trebue. prac- 

. ticat acest principii, este _greii. 
de stabilit. .Nu putem, lua mă-, 

_surile -ce se practică î în alte ţeri, Ş 
și să le aplicăm în bloc la, noi. 
Na este asemănare d. e. între. 

„. Belgia și noi; Măsurile din Bel- 
gia' “de sigur nu sar pute aplica 
a noi; alte locuri, alți locuitori,  . 

DI „alte nevoi, prin urmare alte mMă- 
suri. 

Legea Tastrucţiunei din. 1864, î 
în vro. cîte-va articole se ocupă - 
“de obligătivitatea - instrucțiunei, 
- preseriind măsurile” pentru adu- Z 
cerea, ei la îndeplinire. Așa, Art, | Y



„31 zice: „Instrucţiunea elemen- 
„tară este obligatorie pentru toți 
„copiii de - amîndoă sexele, în- 

cepînd de la opt ani pănă la. 
| „doi- spre-zeci ani împliniți ai e- 
»tăţei,' „Aceasta. ca principi; în . 
privirea vîrstei poate ar fi de 0- 

„biectat ceva. 
Apoi- art. 36: „Cînd părintele, E 

_ „tutorele saii stăpînul va lăsa pe - 
„copii a lipsi de la şcoală fără 
“motiv legal, şi nu-i va trimite 
„trei. zile după advertismentul ce: 
„va primi de la învățător, ăces- 
„ta sai. revizorul. ori . sub-revi-: 
„Zorul va inştiinţa îndată pe con- 
„Siliul local al comunei, care va 

| „supune pe părinte, tutor sai stă- 
„pin la o amendă de _ doă-zeci 
„parale la oraşe şi zece parale 
„la sate! pentru fie-care zi: de: - 

“mlipsă. Amenda se . va plăti în 
„bani saii în lucru pentru co- 
mună. In caz,- de recidivă ea va
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of îndoită, Iată dar şi măsuri, . 
“şi încă: ce măsuri? amenz bă- 
neşti! Să admitem că un. pro- 

„prietar. de 'năoşie are în serviciul 
sei un copil de 10 sau 11 ani; | 
la această vîrstă un copil. poate 

- face multă treabă înt'o casă; 
presupun că copilui nu se duce. 
la scoală 10 zile, reţinut fiind de 

„stăpînul sei pentr u-trehi casnice. 
„Ce străşnieie de: pedeapsă îl a- .. 

- steaptă” pe stăpîn pentru această 
infracţiune laviege ? După ce se va 
constata faptul” de învățător, re- 
VIzor sati sub- revizor, admițînd că . 

 aceşiia nu's hatîrgii, ii trebue să 
“supuc cazul consiliului comunal; 
"acesta trebue. chiar. să fie con- 

vocat anume pentru aceasta, să 
„elibereze, și. dacă nu'i este “fi. 

că de proprietar, săl condamne 
la enorma sumă de 80 parale. 

Vra să zică “un întreg aparat. 
= administrativ : pus în mişcare pen-
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tru so parale; vro. 65 bani de 
acuma. Nu e tam o culme. de | 
ridicol! 

Sîntem siguri că proprietarul 
este bucuros să dee cele 80 pa- - 

“zale, “numai copilul să stee a. 
"casă și să lucreze, căci lucrul lui 
“face mai mult de cit 10 parale pe | 
zi. Mai departe, Art. 37. Nică 

„un maistru, industriaș, arenda, | 
„ori stăpin, nu va primi în ser- 
„viciul sei un copil mai mie de: 
„dor-spre-zecă ani, de cît după 
„ce i se-va arăta certificatul de 
„învăţătnră,. sub osîndă de a se 
supune de 'cătră consiliul local 
„la o: amendă de una sută lei: şi 
„la îndatorirea de a trimete “Și. 
a ţine pe copil în şcoală pini 

a.al patru- spre-zecilea - an. 
iată măsuri . ceva mai, serioase ; 

însă tot consiliul comunal e la. 
mijloc, asupra căr uia nu se poate 

să nu „aibă inriurire . „arendașul -



— 85 — 

„oră stăpînul. Cuvintele maistru |. 
şi industriaș sunt puse aici în vi- 
„derea viitorului care încă e tare 

„departe; Unde avem. noi. prin. 
"sate maistră-şi industriaşi? Se 
cunoaşte că legea. este. tradusă 
cuvint din cuvînt de pe o alta 
streină, 
- Cu toate aceste, - nici aceste 

„măsuri, nu 'se pomeneşte să se - 
fi auzit că s'a aplicat vre-o 'dată 

„unde-va. Legea a rămas. literă, 
“moartă în privirea “aceasta pre-. 
„cum şi-multe alte-puncte.. Şi lu- . 

„„erul se poate explica cu uşurin=" 
ță; autorițatea centrală: nu a re- - 
glementat:nimie. în privirea '0-. | 

„. bligativităţei; autorităţile judeţene *.. 
nefiind stimulate, au zis bine că. 

„este. scris. în lege şi au tăcut; şi 
învățătorul. bucuros să nu aibă 
„mulți copii la școâlă nu a mai 
tulburat apa.
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| XII 

Motivul principal pentru care, 
| principiul obligativităţei instrue- 
țiunei.. primare” rurale, nu a pu- 
tat, nu numai. să fie aplicat, dar 
nică: macar să se fi: făcut încer- 

„cără de aplicăţiune, este! că nu 
am avut şcoli rurale, nu am avut 

* undesă/l aplicăm. Cum era posibil 
să silim pe sătean. să şi trimeată 
copilul la. şcoală, în odăi fără uşi, 
fără fereşti, cu păreții sparță, pe - 
timp de ploae sati viscol, cele 
mai de multe: ori la, distanţe e- 

„morme :și pe aloenrea în ve-. 
. cinătate. cu. administraţia primă- 

rii. sati: a arestului comunei ?— 
A aplica obligativitatea în aceste 

„condițiuni, ar fi fost chiar 0 bar- 
barie |. 

La noi, este. un fapt: care se 
petrece aproape zilnice; se fue 
legi, fără să se studieze terenul -
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de- aplicaţie; a lor, să se vadă 
dacă ele se.- potrivese sai  cores-- 

i pund. cu nevoile şi cerințele noa-. 
stre. De ordinar, mai cu samă 

--la începutul renaşterei noastre le- 

- gile le-am luat din alte. ţeri şi 

cînd să “Je punem. în ractică 
- videm că nu putem săle-aplicăm, .. . 
_Nui vorbă, noi sîntem: cam - 
“mlădioşi, de multe. ori, -ne dăm. 
după legi; ceea ce explică -în o 

| însemnată măsură. progresul" î- 

mens ce am făcut în un aşa de; 
scurt timp. ... : 

Credem însă că a “venit tim- 

pul 'ca legile, mai cu samă cele 

organice, 'să, fie serios studiate şi .. 

scoase.din nevoile noastre, atuncă . | 

„sîntem . siguri” că le vom pute 

aplica cu “succes. Ca o probă de 
justeţa' credinţei noastre este şi 

dificultăţile ce se întimpină, la 
luarea îi desbatere a Legei in-. 

- strueţiunei. prezintată i în timpul
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„+ din urmă şi multele discuţiuni . 
-- ce s'a" produs - fie în presă, fie 

-- în corpurile. didactice. Se: Vroe- 
şte o Lege 'de Instrucţiune ro- 
miînească,. scoasă din experien- 
“ele. făcute în poporul romîn, iar. - 
nu de aiurea. N „». Revenind Ia obligativitatea in- 

“Strucţiunei, iată. ce. avem : zis. 
Cînd casa de şcoală va fi în con-. 
dițiunile arătate mai .-sus; cind 
“învățătorul - va fi 'ast-fel cum îl 4 . 

cerem noi;. atunci : săteanul. va: 
vide că la şcoală, copilului sei 

„poate săi fie mai bine de cît 'a.. 
casă, că învățătorul poate fi un 
adevărat tată pentru copilul lui, . 

“că învăţătura poate să .nu!'l coste EI 
de. cît foarte puțin; atunci să- teanul însuși, fără silă îşi. va da. copilul la şeoală. e „Sar mai pute impune ca co-! -. 

„_munele să întrețină anume doă „Sali trei “cară cîte cu 2 sai 4.
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poi, pentru transportul “copiilor 
care nu stai aproape: de şcoală. 

“Im aceste condițiuni, se poate a. 
plica, celor recalcitranţi, Oare ca- 

„Te măsuri. "coercitive. Bu 

Principalul agent; în comună, 
pentru aplicarea obligativităței 

„instrucțiunei este învățător ul în- 
- Suşă. Preparat î în modul cum îm - 
arătat, el-nu poate, -o dată stâ- 
bilit în un: saţ,. de cit 'ca prin 
o activitate continuă să caute a. 
pune în practică ceea ce în:mod 

continuii i -s'a repetat: în şcoala, - 
normală, :anume: jta învățăto- 
rule, eşti menit a lumina POpo-. 
rul, să nu te îherijeşti. de nimic 
alt-ceva de cit. de aceasta“, Pu- 
nîndu-se în contact imediat cu. 

„toți iocuitorii, în mod colectiv 
„sati individual, “din gura lui să 
nu iasă alt- ceva, la auzul săteni- | 
lor. de cît îndemnuri la, asi da 

Da copii la scoală, demonstrindu- le



„. bine-facerile. instrucţiunei şi: bu- 
„. nătăţile culturei naţionale. La 
„vorbă va adăugi și acţiunea, lu-: 
ind în ajutorul sei pe Primarul 

„Si „Preotul . comunei, care. dacă 
„sint -oameni -de omenie, nu pot 
de cît să secondeze pe învăţător, 

“ silind în mod persuasiv pe să- 
„teni să ţină samă. de învăţător - 
şi de zisele lui, căci le vrea bi- 

nele.. 
_ Când învățătorul, Primarul şi 
Preotul unei comuni, se vor pu- 

„ne cu tot dinadinsul, a face pe 
“locuitori să priceapă că drumul - 
cel mai bun pe care trebue să 
umble copii lor este acel al şco- 

„lei, este peste. putință să nu re- 
uşască -la aceasta. Și dacă.se vor 
găsi cîți-va perverşi în comună,.. | 
atunci fără milă trebue mai în- , 
tăi puşi la îndez, în Biserică, 
sati în bălciuri, şi în caz de re- 
cidivă la amenzi băneşti, Dro- .
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nunţate de judecătorul de “ocol :: 
"și imediat: executabile. . 

Dintre cele trei persoane puse - 
în; capul unei - comuni, . Preotul - 

“și Invăţătorul se pot forma: cum... 
trebue, prin şcolile în care sai 
pregătit; Primarul. însă, ca func- 

ționar.. mobil, va fi maj grei - de 

„găsit să fie cum se cuvine ; nu: 
există, şi nici pot exista, “şcoli 
speciale. pentru formarea de pri- 
mari rural. Dacă îns: i adminis- 

„ traţiunea „judeţeană va fi cu du- 
_-vere de inimă de ţară, va tre- 

_bui să se intereseze de instruc- 

țiunea “sătenilor, şi va şti să re- 

" &omande! Primarului, numit de 

„ea, cum. să se poarte ca să nui... 

“împiedice pe Preot şi Invăţător în 
împlinirea ea, frumoasei lor misiuni. 

Ddi ANRE 
Programa de - studii £ a. unei 

şeoli sătești, trebue ea să: fie i i E



Ă — 92 — a 

dentică, saă. nu, cu acea a net. 
şcoli primare urbane? Noi zicem 
că nu poate fi identică, ci mai 
redusă, Şi iată pentru ce. | 
-0 bună școală urbană trebue 

să aibă cel puţin trei institutori, 
„hai cu samă dacă este ceva. Do-. 

pulată; la o. şcuală sătească, nu 
putem pune de cât-cel mult doi -» 
învăţători şi aceasta din cauze. 

„cu totul materiale. a o 
„Mai lesne-pot frecventa şcoala, 
copii din oraşe .de cît cii diu. 
săte, căci prin oraşe ii sînt a- 

_proape de' şcoli, pe. "când la sate 
nu este -ast- “fel; aşa că: de la cii 
din-urmă nu se 'va pute. pre. 
tinde să vie de cât 0, dată | în zi. 
la şcoală, 

i Copiii orășenilor avînd în 'ge- . „nere loduinți mai comode, își pot | 
pregăti leeţiunile și acasă “la i, 
pe cînd cii de săteni cu cit vor - - învăţa în clas, « cu atita, vor.re-



a . 

" mâînea pentru ziua întreagă; du- 
„_cîndu-se acasă de la şeoală, Vor . 

fi puşi la treabă de părinții lor. - 
“dăcă nu e încă noapte, sati nu 
vor avă unde -să se pună săce- 

„tească dacă va; fi înoptat, 
- In genere, orășenii, nu se Măr- .- 

ginese CU copii, lor la cele 4 cla- 
“se primare cii trimet şi mai de- 
“parte, la gimnazii - sa. la şcoli: 
„reale, saă la şcoli profesionale; 
„ete., după mijloace $ și aptitudini, 
“și de aceia trebue să fie pregă- 
“tiță în viderea continuărei învă- 

țătureă . lor în: aceste stabilimen- 

te de instr ucțiune. - 

- Marea.: majoritate însă a „co 
piilor de săteni, vor rămîne: tot 

„în satul lor, au - să se facă tot. 
„săteni ca. şi „părinții. lor,: adică . 
„muncitori de pămînt,.sati mun-: - 
citoză la; fabrică pe unde vor fi 

„de aceste; De aceia, pe săteni ne 
- putem mărgini în a-i înv: ița pană.
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“puţin de o cam dată; săi punem. 
„în stare “să citească bine şi să în- 
„„ţeleagă ceea ce cetesc să'și poată. 

face singur socotelile lui casnice;  - 
Se va zice poate că cu chipul ace- 

„Sta, țaranului i se închide calea de 
“a eşi din starea: lui, ŞI va remînea - 
„ tot-deauna ceea ce este. Da! la 
prima videre aşa -s'ar părea că 
este; însă, nimine nu poate îm- 
pedica pe sătean, dacă are mij- 

„loace ca,. după ce copilul seă 
a terminat școala de a casă, să 
ducă la -oraş să mai înveţe un 
an în o şcoală urbană, ca să'și 
complecteze cele 4 clase primari, 
Şi. apoi “să'l trimată şi la alte. 
scoli. Dacă se va întimpla ca u- 
nii, copii de săteni să se deose- 
bească la învățătură în mod ex- 
cepțional şi să fie lipsiţi cu totul 

„de mijloace, li se vor pute da 
“burse ca să'şi: continue învăță- 
tura la Oraş.



_ “Pentru aceste motive, ş și pen- : 

„ti altele. pe care nu le maiîn-. 
şirăm, credem : că trebue. să fa- 

- cem deosebire între programele - 
şcolilor sătești” de cele. urbane. a 

„Cum videm, aceste :motive- 
“provin -mai - mult din greutăți 
materiale grei de intimpinat în 
mai toate “Satele, Cînd însă ace-. - 

ste greutăţi. vor lipsi pe ici cole,-. 
se înţelege că nu ne opunem ca. 

„şcoala să fie . cât de: complectă. 

"Tată care ar fi după noi pro- 
grama unei. scoli. rurale : cetire ..: 

și- scriere corectă, noțiuni "de gra- 

matica limbei. române - predate în 

mod, practic, operaţiun cu, înlregă 

și fracțiuni, noțiuni de istoria. pa- 

triei: cu geografi ia ci, carte de ce- 

„“tire care se cupri indă diverse :cu- 

| oștinfi utile, religia cu rugăciună, 

"cîntări şi .cîntice naţionale în fine 

 experienți agronomice . pe pămînt, 

sati mică îndustrie locală. Toate E



” aceste materii - să: fie distribuite 
în. mod treptat. pe trei ani: Şi să. 

- nu să treacă-.cu uşurinţă un co-. - 
pil de la materiile unui -an la 
ale anului: „următor; mai. mult de. 
şese .ani să nu. poată: însă. sta - 
un. copil: în şcoală. E e 
O g greutate. simţitoare se poate | 

întimapina în formarea. orariului, 
căci trebue. să :se țină.:samă, de 

* diverse circumstanţe, : Asa d.e. 
școala sătească este, în: general, 
mixtă, adică are şi băeţi şi fete, 
-pentru | că ar-fio sarcină. prea. - 
mare pentr un comuni să li să pre- 
tindă să. aibă “separat şeoli- de. : 
băeți şi. şegli de fete; şi: -să poate '.. 

Ei ajunge, la, bun-resultat: Şi cu:şcoli 
mixte. Ast-fel fiind, se poate pune 
întrebare; bine este ca fetele să fie. 
„împreună cu băeţiii în aceleaşi oare. 
de clas, sai nu. Noi credem: că 
unde. sînt. fete puține, cinci, şese.... 
pănă, la zece, ele pot sta în clas
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odată cu băeţii fiind că învă-: 
„ țătorul: va piite  cu' înlesnire să  - 
„le privigheze de aproape; unde 
însă sînt .fete măi multe, este 
bine să “se dispună ca ele, să vi- 
nă în anume oare, cînd să fie - 
Singure. Ori cum fie,a lua pre- 
cauţiuni mai din timp nu poate 
A pernicios. Da a 
„Altă cireumstanță; copil cari .. 
staii departe de şcoală nu este | 
drept să fie siliţi a veni la aceiaşi . 
„oară la şcoală ca și cii ce sint... 
mai aproape; de aici necesitatea, 
de a se. ţine un rînd de clas cu 
unii din şcolari şi at rînd de. 
clas cu eeialalți.. Chibzuinţa, a- - 
cestei împărțiri de clas va atirna. . 
de . numărul .scolarilor ce sînt. - 

„„ Mai îndepartați :saă mai apro- 
„piaţi de şeoală.  - 

- Fără a mai căuta alte circum- - - 
- stanțe de-la câre ar atirna sta- 
„Dilirea orariului de” clase, iată”
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uni. eredeni. noi că estă Dig: să 
fie aranjât, în genere, acâst-0- . 

- rar. Băeţii să. se împartă în doă 
serii -şi fetele: să formeze . Seriă a. 

treia; seria. întăia de băeţi. să fie 
formată” din “acil “ce stau - la. 0” 

„distanţă cel: mult. -de- doi: kilo- 
„inetii de lă geoală, seria - a doa” 
de băeții ce staă la distanţe mai 
mari. „Cu seria; întăia învățătorul - | 
Va ţine clas.de la 8:la 11 saă . 
de la 9 la.12 după aridtinpuri, 
cu seria a:doa dela 11 la 3, | 

“sai de-lâ: 12 la 3 iăr după a 
„ notimpuri; şi. cu fâtele va. ţinea | 
“elas, iarna:de'la 3.la:4-si vara 
de la 3.la 5. “In: fie-care” serie | 

“vor pute: fi:-scolari de trăs-trei _ 
anii de. studiă;. de la abilitatea | 

- învățătorului: vă atirna: ca: să se 
„poată ocupa. de :toţi - scolarii în. 
fie-care zi, fie disect, fie | prin in 
termediarul monitorilor de clase. 
Se. înţelege că ar fi de dorit că | 

Lă
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la fie. câte. şGoală. să. i & dor 4 în-. 
Vățătoii si ar fi mai -bin:ca: al 
doilea învățător să. fie- însăşi fe- 
ee priniului învățător, Ar mo- 

„niă. casnică s'ar resitinge.şi asu- 
„pră- şcolei. -Fiind..doi: învăţători, : 
îi şi- ar împărți în-mod egal mun- 

"ca'zilnică: şi prin. aceasta şeola- 
rii ar. câştiga. a 

- Este : bine înțeles. că “pentru ca ca i 
„» femeea. învățătorului:să poată fi 
“învăţătoare, trebue să : posedă ti- 
tur. In lipsă de: anume. şcoli 
normale de: fete, absolventele de 
actualele. şcoli secundare. de fete 
sînt destul de apte: pentru Curiz 

“era de: învățătoare, pt Și 
“Ineheem . aici studiul : ce am 

îitrepiins. “Nu avem pretenţiune . 
„să fi înbrăţişat toate: chestiunile 
de . detail cu: privire. la: şcolile 

sătești, multe... se “ivesc în. mo-: 
mentul aplicaţiuuei ș și atunci fără 
greutate se > pot rezolvi...
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„ȘI terminînd, nu ne putem. 
„ împiedeca-a mai repeţi zicind: 
"dacă vroim. să trăim, trebue să 
“buminăm poporul: sătean, dindu'i 

- Șco,  - i „- 

. . 
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