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15 CFeGruar 1302. 

In revista Convorbiri Didactice, No. 7—8 din August și 
Septembre 1900, pe când încă mu aveam ondrea a conduce De- 
parlamentul Instrucțiunii Publice şi al Cultelor, am publicat un 
articol, în care arătam cum credeam ei că trebue considerată 
misiunea învățătorului. 

Tera nostră se află într'o periodă de transformare radicală. 
Până nai ieri îngenuchiați sub greutatea împrejurărilor, cară 

atâta timp că pus în primejdie însăşi existența mostră națio- 
nală, noi nu am avut putinţa de a ne ţine în curentul evoluției, 
care transforma poporele din apus. Astădi însă trebue să re- 
câştigăm cu ori-ce preţ timpul perdul. Trebue ca și poporul 
nostru să se folosescă, de îmbunătățirile morale şi materiale de 
cari se bucură poporele culte. 

Opera acesta nu se pote realisa în scurlă vreme, „Şi pentru 
ca să se desăvirșescă, trebue să se pună în mișcare idle forţele 
națiunii. 

Corpul didactic nu pole să se abțină de la acestă lucrare de 
regenerare, tocmai el care constitue una din cele mai însemnate 
forțe ale statului, şi, în direcţia de care vorbesc, pole cea maă 
însemnată. 

De acea îmi propun ca, pe câtă vreme mă voii găsi la postul 
de ondre pe care-l ocup în momentul acesta, să nu neglig nimic 
pentru a cerca să aduc la îndeplinire, măcar în parte, progra- 
mul ce expuneam acum 16 lună. 

Vă înaintez dar un exemplar din acel articol îinprâmat aparte, 
rugându-vă să-l citiți şi să vedeți înşi-vă întru cât puteţi res- 
punde la dorințele exprimate prin el. 

Programul cuprins într'însul este aşa de vast, în cât nimenă 
nu se pote gândi a-l îmbrățişa în întregime. Pe urmă scit bine 
că învețătorul este om serac, că are și el nevoile hi, une-ori 
forte mari, cară nu-i dai, răgaz a se gândi prea muult la nevoile 
altora. Dar ori-cum, el pole tot-d'a-una să fie un amic, un sfă- 
tuitor, un încuragiător pentru poporul în inijlocul căruia trăiesce, 
și acesta deja este mult. Nuanaă când sătenul se va deprinde a 
considera casa învețătoruhiă ca un loc unde el pole tot-d'a-una 
să găsescă iubire, sfat bun şi îndemn la bine, numai atunci va 
fi, în adever, meritat numele de învățători ai nâmului, pe care 
vi ta dat nu de mult, în mod așa de potrivit, un fost Ministru 
al şcolelor. 

La lucru dar cu toții, şi să facă fie-care ce pote, căci „Mult 
pot puținăă buni împreună“ ; cu atât mai mult vor pulea învăță- 
torii, cari:nu sunt puțini. ” 

. Spiru C. Haret, 
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LIGA INVEȚĂMINTULUI 
Desvoltarea nespus de repede şi vigurosă, pe care. a luat-o 

ţ6ra n6stră în ultimii 50 de ani, este de sigur. unul din feno- menele cele mai însemnate din întrâga n6stră istorie naţională. 
Este adevărat că noi, contimporanii, cari ne aflăm prinşi în mersul evenimentelor, nu ne putem da bine s6mă de însemnă- 

tatea lor, pentru că o periddă istorică, întocmai ca şi un vast 
peisagiii, nu se pâte judeca; în întregimea ei de cât de la dre- „care distanţă. Urmașii noștri însă vor fi mai bine puşi de cât noi, pentru a preţui cu dreptate și după adevărata sa val6re, 
epoca în care trăim. Ma : 

Mai bine de cât noi, ei vor putea compara resultatele dobân- dite și adi, şi în trecut, şi vor recunâsee mai lesne, de. cât vrem 
şi putem să recunscem noi, că încordata activitate ce punem 
de o jumătate de secol încâce,. pentru desvoltarea n6stră inte- lectuală, morală şi economică, nu comptză de loc mai puţin, 
pentru consolidarea şi asigurarea viitorului -patriei, de“ cât to- 
rentele 'de sânge ce am vărsat în epocele cele gloridse ale îis- toriei 'n6stre. SI e 

Din acest punct de vedere, şi chiar dacă am face abstracţie de virtutea, militară a nâmului nostru, dovedită din noii cu atâta strălucire acum 23 de ani, momentul istoric în care trăim, va forma de sigur una din epocele cele mai mari ale n6mului nostru, Acestă constatare trebue să ne dea încredere în viitor, şi să ne mulțumsscă, pentru că părtași la munca rodnică pentru în- tărirea şi binele ţării suntem cu “toţii, de la mare până la mic, fie.care în cercul puterilor sale, cu voia saii fără voia sa, 
Nu trebue însă ca mulțămirea să ne orbâscă, până într'atât în cât să. nu recun6scem, că pe lângă ce s'a făcut, mai rămâne încă nespus de mult de făcut. Ar fio ingratitudine de a nu re- cundste şi preţui resultatele dobândite ; dar ar fi o greşală mare de a nu vedea în acelaș timp: şi umbrele tabloului, . : Cea mai însemnată din criticele ce se pot face modului des- voltării n6stre în ultima. jumătate de secol, este că ea nu s'a  
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făcut după un plan armonic şi bine hotărit; dar nu putem face 
mai muit de cât să constatăm lucrul, şi, dacă se pote, să cău- 
tăm a-l îndrepta, fără însă a judeca cu asprime pe 6menii emi- 
nenți, cari aii condus destinele ţării în timpul acesta. In adevăr, 
împrejurăriile istoriei nâstre contimporane aii fost ast-fel, că ane- 
voie ar fi fost a se lucra alt-fel de cât cum s'a lucrat. Nu tre- 
bue să uităm că acum 60 de ani, ţările nâstre erai mai tot aşa 
de străine de mersul civilisaţiunii occidentale, pe cât sunt astă-di 
unele ţări perdute din Asia. In acest scurt timp, a trebuit ca 
noi să recâştigăm tot timpul perdut, şi să realisăm în câte-va 
decenii t6te progresele, cari în apus sait realisat în mai multe 
sute de ani. 

Dacă greşeli se vor fi făcut, singură împrejurarea acâsta ar 
fi de ajuns pentru a le explica; căci este uşor de înţeles, că este 
o mare deosebire între transformările ce se produc întro so- 
cietate, încetul cu încetul, prin experienţa dobândită sai prin 
forţa, evenimentelor, şi aceie cari se produc repede, într'o so- 
cietate nu tot-deauna destul de pregătită pentru asemenea pre- 
faceri. In acest din urmă cas, care a fost tocmai casul nostru, 
se pote prea lesne întâmpla ca unele reforme să nu fie cu uşu- 
rinţă primite de t6tă lumea, pentru că nu toţi aii avut timpul 
saii putinţa de a se convinge de utilitatea lov. Se pote încă ca 
reformele să nu se facă tot-deauna în ordinea cea mai logică, 
saii cea mai naturală, pentru că rare-ori 6menii sunt stăpâni 
pe împrejurări, ci de cele mai multe ori ei sunţ, siliţi să facă 
cum pot şi ce pot, iar nu ce vor. 

Noi am avut să ne lovim de o greutate, care de multe ori 
nu lipsesce nici în ţările cele mai vechi în cultură, cu atât maj 
mult, în ţările cele tinere ; vreaii să vorbesc de lipsa unui per- 
sonal destul de numeros, capabil şi deprins cu mănuirea aface- 
rilor publice. Conducerea destinelor unei ţări este lucru forte 
grei, care cere nu numai pricepere şi iubire de ţâră, din partea 
celor puşi în fruntea ei; se mai cere încă ca aceşti conducători 
să găsâscă împrejurul lor destui 6meni cinstiţi şi pricepuţi, cari 
să scie să realiseze reformele, şi să le facă să dea râde, iar nu 
să le lase numai pe hârtie; se cere un personal instruit, harnic 
şi onest, 

In ceea ce provesce conducătorii, România a avut norocul de a 
nu fi lipsită de ei, în peri6da redeșteptării'sale. Ea a avut, chiar 
de la început, o pleiadă de 6meni de prima ordine, mari patrioţi 
Și inteligenţe excepţionale, cari ar fi făcut ondre ori-cărei ţări, 
ori-cât de înaintată în cultură. E de prisos: de a-i erfumera aci, 
pentru că numele lor sunt; cunoscute de tâtă lumea. Aceşti 6- 
meni aii dat impulsia, ai semănat ideile, aii deschis drumul cel 
bun, şi Paii urmat; cu energie, trăgând ţâra după dînşii. 

Nu tot aşa a fost însă în ceea ce privesce personalul chemat 
a aplica în mod efectiv reformele. Acesta nu se pote forma nu- 
mai în câte-va qile saii luni, mai ales când ne gândim ce gr6z- 
nică moştenire ne lăsaseră, în astă privință, vremile fanario-
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tice. Trebuia dar mai întâiii multă vreme, până ce să se desră- 
-dăcineze deprinderile rămase din secolul trecut, şi pe urmă să 
se înjghebeze pe d'intregul un întreg personal, neatins de gan- 
grena corupţiei. trecute. 

Resultatul acesta este pe cale de a'se realisa ; pentru mai 
multe din: corpurile cele mari ale Statului, este “chiar realisat. 
Nu este însă mai puţin adevărat că, până să se ajungă aci, s'aii 
zădărnicit multe din năzuinţele cele mal nobile ale celor cari 
ai creat România modernă, 

Este de prisos a merge mai departe, cu cercetarea, altor cause, 
mai puţin însemnate, cari sait opus până acum la realisarea 
mai deplină a aspirațiilor n6stre. Este destulă constatarea con- 
solantă că toţi cei chemaţi a conduce destinele ţării nu aii lipsit: 
de la datoria "lor, de a lucra cu rîvnă şi cu tote puterile lor, 
pentru a-şi face datoria, atâta pe cât putea, să şi-o facă în îm- 
prejurările în cari se aflii puşi ; şi acestă constatare trebue să 
fie pentru noi un îndemn, pentru a duce mai departe şi pentru 
a complecta opera, începută cu atâta noroc şi tragere de inimă. 

S'a adus de multe ori poporului nostru învinovăţirea că este 
lipsit de iniţiativă, şi că aşteptă totul de la guvern. "Acâsta este 
forte exact. E adevărat; că pentru o ţară, care este într'o stare 
de lucruri învechită, pentru a 'aputa o cale cu totul nouă, este 
un moment de esitare, până să cunâscă bine calea pe care intră. 
Până atunci, ea aştâptă impulsia de la cei cari o conduc, şi tari 
sunt datori să o. iniţieze. 

A venit însă vremea ca să începem a lucra şi prin noi înşine. 
Unui popor inteligent şi vioiii, cum este poporul românesc, tre- 
bue să-i fie de ajuns 50 de ani, pentru a înțelege rostul vieţii 
sale naţionale, şi să scie a lucra prin sine însuși, fără să aibă 
vecinie nevoe să fie dus de mână. - 

De. alt-fel, cu cât timpul trece, cu atât nevoile n6stre .pu- 
blice se îmulţese şi se complică, şi a ajuns deja momentul când 
un guvern, ori-cât de capabil şi “de: harnic ar fi, nu mai pâte 
face faţă el singur la tot ce este de făcut, dacă nu vom da cu 
toţii contingentul muncii şi priceperii nostre pentru :binele 
public. 

Nu este una din ramurele activităţii publice, în care să nu 
se găsâscă câte un imens câmp de activitate peniru 6menii de 
bună voinţă. Eii însă mă mărginesc aci a mă ocupa numai de 
ceea ce cred că intră, în mod natural, în cercul activităţii în- 
vățătorilor şi institutorilor ; căcă, dintre tâte corpurile cele mari 
ale Statului, cred că nu este nică unul care să fie chemat la o 
activitate mai vastă, mai spornică şi mai binefăcătâre decât cor- 
pul didactic, mai ales cel .primar ; şi acesta este cu atât mai 
mult adevărat, cu cât în' mediul unde se reclamă acţiunea lui, 
nu este nimeni. altul care să potă produce ceea ce pote pro- 
duce el. 

Este un lucru evident şi recunoscut; de totă lumea, că diver- 
sele pături ale societăţii românesci nu aii fost atinse în mod  
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egal de bine-facevile nouii. stări de lucruri, inaugurată mai cu 
s6mă prin mișcarea de la 1848. Lucrarea de transformare a în- 
„ceput de. sus în jos, şi era de prevădut că. ea se va exercita 
mai întâiii și cu mai multă intensitate asupra stratelor superi- 
'6re ale societăţii. Ac6sta trebuia să se întîmple. şi. pentru. mo- 

„tivul că aceste strate eraii mai puţin profunde, și aveai deja un 
Gre-care grad de cultură, care înlesnia pătrunderea  într'în- 
sele a ideilor noui ; pe când partea de jos a poporului, mult 
mai numerosă, nu era ajutată prin nimic, ca să înțelâgă rostul 
și utilitatea nouii stări de lucruri ce tindea să se creeze, aşa 
că-i lipsea principalul mijloc de a se pune în mişcare. De altă 
parte, cine nu. scie că cei mici sunt tot-deauna cel din urmă 
cari aii parte de fol6se? Așa a fost de când lumea, Și e-pro- 
babil. că așa va fi până la sfîrşitul ej. 

Dar dinţre tâte, piedica cea mai puternică care sa opus ca 
toți să se bucure de o potrivă de bine-facerile nouei stări de lu- 
ceruri, a fost de sigur lipsa mijlocului de a se stabili o reiaţiune 
intimă, constantă şi activă între cei cari. daii impuisia şi cei 
cari trebuia să o primâscă. S'a făcut, și se fac mereii, legă ex- 
celente, în cari se găsesc. tesaure de solicitudine şi de intenţii 
bune pentru clasele .muncitbre ; dar punerea lor în practică este 
încredinţată în cele din urmă unor 6meni incapabili de a le în- 
țelege, şi mai cu s6mă incapabili de a convinge pe cei intere- 
sață de utilitatea acestor legi. Spre exemplu, cum vor putea pri- 
marii rurală să facă să se respecte obligativitatea, învăţămîntului, 
și mai ales cum vor put6 ei să convingă pe ţărani, că pentru 
binele lor s'a decretat acâstă obligativitate, pe câtă . vreme ci 
înșiși, primarii chemaţi a o aplica, sunt lipsiţi de cultură, aşa 
că nu înțeleg nici ei ceea ce sunt chemaţi a lămuri altora ? Şi 
acesta este numai un exemplu din o mie. De aceea, mulțimea 
cea mare rămâne nepătrunsă de încercările ce se fac împrejurul 
ei, şi: legile ce se voţeză pentru dînsa, se scurg fără să lase 

„urme, ca picăturile. de ple pe o stîncă. a 
Tot aşa ar fi dacă în mijlocul poporului, în contact intim. 

şi continuii cu dînsul, am dispune de :nisce agenţi de. propa- 
gandă culți, inteligență Şi plini de.iubire pentru dînsul? 

“Poporul nostru. nu a avut, şi nu are sfătuitori. El nu cu- 
n6sce pe cei ce pretind că-i vor binele,d ecât sub forma de pre- 
fecţ, sub-prefect, primar. saiă vătăşel, toţi aceștia înarmaţi cu 
legi represive şi. cu putere de a-l. pedepsi, de multe ori pentru lucrurk de cară nici nu-și dă s6ma. Care din aceştia, vine însă 
să se aşeze la vatră împreună cu-el, şi să stea cu el de vorbă 

„ ca-0m cu om, pentru a-l învăţa prietenesce ceea ce e bine pen- tru el ? Sfaturile îă vin sub formă, de circulări, adresate prima- rului, cari, în casul cel mai bun, se lipesc pe uşa primăriei, fără să le cetescă nimeni; de ordinar, primarul însuşi este cel dîntâiii care le uită. Şi încă tot e bine când circulara nu se termină 
cu.0o ameninţare de pedâpsă cu amendă, sati cu închis6re, pen-



9 

iru cei ce nu i se vor supune, şi cari nici nu o cunosc, necum să-ă 
înțelâgă, folosul. Ş aaa a 

„ Lucrările vor rămâne aşa, şi nici o îmbunătăţire nu va veni, 
pe câtă vreme guvernele nu vor dispune şi de alte organe de 
acțiune decât acele pe cari. le aii astăqi. Felul ori-cărei legi 
este de a, avea caracter imperativ, şi organele administrative 
sunt chemate să aplice legile, iar nu să le explice, nici să le 
facă populare; tot e bine când își fac datoria de a le aplica! 
Cu atât mai mult când e vorba de lucruri cari nici nu se pot 
impune prin legă, sait pe cale administrativă, şi nu pot fi decât 
fructul iniţiativei private. | 

Este dar. de neapărată trebuință ca, ceea ce guvernele nu pot 
face, să facă Gmenii de bună-voinţă, bunii patrioţi, cari. tre- 
bue să înţelegă că e de datoria tuturor de a lucra pe cât pot 
pentru binele comun. 

Corpului didactic îi revine de drept cea mai mare parte din 
acestă datorie, pentru că el singur întrunesce t6te condiţiunile 
ce se cer pentru împlinirea acestei sarcini de ondre. 
"EI este cel mai numeros; membrii lui sunt răspândiţi pe totă 

întinderea ţării, până în unghiurile cele mai ascunse şi mai de- 
părtate, Intocmai ca rădăcinile unui arbore puternic, corpul ai- 
dactic își întinde ramificaţiile peste tot, pătrundând în tâte pă- 
turile naţiunii şi confundându-se cu. dînsele, şi acest nepreţuit; 
avantagiii singur el îl are. - . 

Invăţătorii de ori-ce grad—şi prin acâstă numire înţeleg pe 
toți cei. chemaţi a lumina n6mul românesc, de la învățătorul 
de sat, până la profesorul de Universitate—continuă a face parte 
din poporul din care ai eşit; ei păstrâză contactul cu dînsul; 
sunt țărani cu ţăranii, şi orăşeni cu orăşenii. Acâsta el permite 
să stabilâscă și să conserve cu 'consătenii sai cu concetăţenii 
lor relaţii de cordialitate și să: le capete încrederea, care va 
face cavorba, lor să fie primită ca vorba unui prieten, iar nu ca a 
unui slujbaş 6re-care, tot-d'a-una mai mult sati mai puţin înstre- 
inat de. cei ce!l încongiură chiar prin natura însărcinării sale. 

Invăţătorii de ori-ce grad aii o culiură, care lipsesce în mare 
parte organelor obicinuite ale puterii centrale. Ei pot lucra ca, 
organe inteligente, cari sciii ce vor, şi cară îşi dati s6ma, de în- 
semnătatea, scopului ce sunt chemâţi să realiseze. Chiar în ces- 
tiile cari le-ar fi mai puţin familiare, ei sunt, în stare să'şi for- 
meze cu ușurință o educaţie, și să lucreze cu competenţă acolo - + 
unde alţii nu ar putea fi de cât instrumente, nesciutâre de a- 
ceea ce sunt chemate să facă. | 

Invăţătorii aă nepreţuitul avantagiii de a se bucura de o sta- 
bilitate absolută, şi de a :putea avea, prin urmare, în acţiunea 
lor o continuitate, care lipsesce altora. Mia 

Și, în fine, învățătorii pot; pune, ca principal mobil în serviciul 
causei pentru care vor lucra, sentimentul întăritor şi bine-fă- 
cător al iubirei de aprâpele. Nimic nu îndulcesce inima ca con- 
tactul dilnic- cu copiii. Slăbiciunea și inocența lor abat vede-  
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rile nostre de la trista realitate a lucrurilor, şi ne fac de mai 
uităm că interesul şi ura între Gmeni determină mai adese-ori 
acţiunile lor, decât iubirea şi buna înţelegere. Invăţătorul, în 
şcâla lui, are o chemare de pace şi de iubire, şi acesta îl pre- 
pară pentru misiunea de pace și de iubire pe care trebue s'e 
aibă şi în afară de şcâlă. 

Căci misiunea la care chem prin aceste rînduri pe învăţăto- 
rii de tote gradele este un adevărat; apostolat, în sensul cel 
mai bun. şi mai înalt al cuvîntului. Intocmai ca modeştii tova- 
TĂȘi ai lui Christos, cari aii schimbat faţa lumei, ei trebue să'și 
ia sarcina de a semăna vorba cea bună printre cei săraci şi 
ignoranţi, să aducă sfat și îndemn celor mici şi slabi. 

Ca și pentru apostolii luă Christos, puter ea lor va sta numai 
în dreptatea şi înțelepciunea vorbelor şi a sfaturilor lor, în iu- 
birea care va însufleţi faptele lor. Sunt, destui alţii cari cred 
că e bine şi meritorii să propage ura şi dușmănia între 6meni; 
exemplul acestora este încă o dovadă de stârpiciunea muncei 
celor pe cari ura % inspiră. Fie a învăţătorilor cinstea de a do- 
vedi încă odată, care este puterea, celor încăldiţi de sentimentul 
creştinese al iubirei de aprâpele. Să lase altora privilegiul de 
a-și împetri inima în trista îndeletnicire de a se înegri unii pe 
alţii. Să facă ei dovada, că mult mai mult se pâte dobândi prin 
apelul la bunele sentimente ale 6menilor, de cât prin propaga- 
rea între dînşii a vrajbei şi a vrăjmăşiei, 

Un câmp de activitate vast şi mănos se deschide înaintea 
corpului dăscălesc. Dacă el se va pune la lucru cu entusiasmul 
ce trebue să provâce o asemenea mare chemare, el va merita 
recunoscința ţării, şi în special a modestelor clase muncitâre. 
Intervenţia, lui va face să se recâștige în mare parte şi pentru 
dînsele timpul pierdut, din atâtea cause diverse, dar mai ales 
din pricină că se perde în discuţii zadarnice timpul ce Sar cu- 
veni să se întrebuințteze în a lucra. 

Entusiasmul nu va lipsi. Am avut ocasia a mă convinge că 
dăscălimea scie să-l pună în serviciul causelor naţionale şi fi- 
lantropise, atunci când vede clar o ţintă mare de urmăriț. 

Atâta însă nu ajunge. Lupta pe tărîmul cultural va fi o luptă 
mare şi îndelungată, care, pentru a reuşi, trebue dusă după un 
plan hotărît, şi cu mult spirit de continuitate. Acâsta reclamă 
nu numai multă abnegaţie, dar încă şi multă cohesiune şi spi- 
rit de disciplină. 

Până mai ieri, cohesiunea lipsia corpului didactic. Este ade- 
vărat că, în câte-va ocasii, el a primit impulsia de sus, şi a- 
tunci el a sciui să o înţelegă şi să o urmeze. Da» impulsia de 
sus este numni intermitentă, şi une-ori pote să fie dată în di- 
recţii contradictorii. Era mai bine dar ca corpul didactic să gă- 
s6scă chiar prin sine însuşi şi în sine însuşi elementele cohe- 
siunii şi: disciplinei sale, pentru urmărirea unui scop, asupra 
căruia toţi să fie înţeleşi, şi pe care t6tă ţâra să-l aprobe. 

Mi se pare că acest; pas, mare. prin urmările ce pote avea
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pentru ţ6ră, sa făcut cu ocasia congresului corpului didactie 
primar din luliii trecut, Si 

Este deja un însemnat element de succes hotărirea ce s'a 
luat, de a se reuni învățătorii cu institutoriă în aceeaşi socie- 
tate. Colaborarea lor la un loc nu pste fi de cât folositâre, şi 
pentru unii, şi pentru alţii, şi nu se pote înţelege pentru ce 
atâta vreme a domnit între unii şi alţii un 6re-care sentiment 
de neîncredere, pe care nimic nu-l justifica. 

„ Consider însă ca un semn şi mai important, liniştea şi demni- 
tatea cu care aii urmat desbaterile, şi mai ales cele câte-va 
hotărâri patriotice cari s'aii luat. O reunire aşa de numerâsă, 
în care s'a discutat cu chibzuială cestii aşa de importante, pu- 
nându-se la o parte revendicări de acelea pe cari nimeni nu 
le contestâză, dar a căror realisare ăr fi imposibilă în momen- 
tul de faţă, este o dovadă certă de maturitate, şi o încuragiare 
pentru cei cari, ca mine, pun atâtea speranţe pe acţiunea învă- 
ţătorilor de ori-ce grad, în lucrarea de înălțare naţională 

Eacă pentru ce am credut că este potrivit momentul, ca să 
daii aci Ore-cari păreri, cu totul personale, asupra modului în 
care cred că ar fi util a se desvolta acţiunea viitâre a societăţii 
constituite astă-vară. 

Este adevărat că societatea a însărcinat o comisiune, care să 
concretiseze hotăririle luate de dînsa atunci. Dar acele hotăriri | 
sai limitat numai la două sati trei puncte, şi cu drept cuvînt, 
pentru că ar fi fost o mare greşală ca societatea să-şi fi pus 
de la început o ţintă prea grei de realisat, înainte de a lua pu- 
teri, şi de a se organisa bine pentru lucru. Scopul meii însă 
este de a arăta, mai mult prin exemple, care ar. trebui să fie, 
după părerea mea, întrun viitor mai mult sait mai puţin apro- 
piat, cercul şi modul de acţiune al societăţii corpului didactic 
primar. 

e 
* * 

*. Declar mai întăii că principala mea preocupare în cele ce 
„ urmeză va fi mai cu semă pentru clasa ţărănâscă. In adevăr, 
ac6stă clasă este aceea care a fost mai puţin atinsă de miş- 
carea n6stră de regenerare naţională. Causele sunt multiple ; o 
parte din ele le-am arătat mai sus. Insist însă asupra aceleia, 
că tocmai asupra acestei clase, care este cea mai numerâsă şi 
cea mai puţin cultă, şi în care. era mai mult de făcut, guver- 
nele ait fost lipsite de organe de acţiune, destul de numerâse 
și de instruite. E destul să amintim că organul aprâpe unic de 
acţiune a fost primarul rural, şi.... ..să nu mai insistăm. 

Fără îndoslă, este mult de făcut şi la orașe. Dar aci situaţia 
este mult mai bună, acţiunea puterii centrale este mult mai 
energică. și mai imediată, mijlocele de îmbunătăţire mult. mai 
numerose. Şi apoi, nu voii lipsi de a da câte-va păreri cari vor 
conveni peste tot. -  
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Se va dice că întreprinderea de a introduce în masa cea mare tărănescă o sumă de idei noui este forte grea. Perspectiva acâsta nu trebue să îngrijâscă pe învăţători, Ei trebue să-și propor- ționeze. silinţele cu greutăţile ce. vor avea să învingă, dar să. intre negreşit în luptă, cu curagiti şi hotărîre, şi să fie sigură de succes. Ori-cât de grea ar fi întreprinderea, ea tot trebue dusă odată la bun sfîrșit, şi acâsta cât mai neîntârdiat, pentru că deja s'a perdut, destulă vreme. Și dacă este cert, după cum sper că am dovedit mai sus, că nimeni alţii nu pot lua asupră-le acestă întreprindere cu mai multă probabilitate de reuşită de cât învățătorii, este penţru dînşii și o mare datorie patriotică de împlinit. 
De alt-fel, să nu se preocupe de vechia vorbă, repetată în ori-ce ocasie şi fără nici o socotâlă, că țăranul nostru este re- fractar la oră-ce încercare de a i se îmbunătăţi sârta. Acestea sunt vorbe scâse de aceia cărora le-aii lipsit ori abilitatea, ori stăruința, atuncă când a încercat să introducă o idee nouă între țărani. În fapt, țăranii noştri sunt departe de a fi mai îndărăt- nică sai mai puţin inteligenţi de cât cei de prin alte ţări; din contră, prea puţine sunt țările unde deșteptăciunea naturală să fie într'o aşa de mare măsură partea clasei țărănesci. Dacă însă p6 aiurea țărănimea stă mai bine de cât la noi, în acea ce privesce bagagiul intelectual, este că sa lucrat, asupra ei dece- niă, sai chiar secole întregi, cu mult spirit de continuitate şi prin mijloce apropriate. La noi, din contră, omenii de bună-vo- ință ai lucrat mai tot-deauna isolață, şi mai nici odată nu ati sciut să vorbâscă ţăranului limba înțel6să de dînsul, nici să-i capete încrederea. Prea adese-ori, sfaturile: cele mai folositâre aii fost înfăşurate în formule abstracte, sait at păcătuit prin câte o parte nepraciică, cari, ori le făcea neînţelese, ori ducea la nesuccese. In fine, prea adese-oră țăranul a avut ocasia a se convinge că multe din protestările de prietenie ce i se făceau mu erai desinteresate. A cui e vina dar dacă este aşa de ne- încredător, şi se sfiesce a urma ori-ce povaţă? 

De alt-fel, sfiala ţăranului de a renunța la, vechile lui proce- deuri mai are o explicațiune fârte simplă. în însăşi sărăcia lui. Celui care are dece mii de pog6ne, îi este uşor să facă esperi- enţe pe o sută de pog6ne, pentru că şi dacă experiența nu re- ușesce, prin acâsta nu-i este pusă în joe însă-și existenţa, sa. Dar cel care are numai cincă pog6ne, cu ce curagiii să facă pe ele încercări, înainte. de a fi absolut sigur că acâstanu!l va costa hrana; de tâte dilele pe un an întreg? Imprejurarea acâsta, îm- preună cu lipsa; lui de cultură, care-l face mereii să se tâmă de necunoscut, ar fi de ajuns pentru a, explica puţinul succes de până acum. Atunci însă când sia pus stăruinţă şi pricepere, când printrun ling şir de dovedi s'a probat țăranului utilita- tea unei. schimbări, el a făcut-o fără esitare. Cine nu'şi aduce aminte de greutatea ce era acum vre-o 20 de ani de a-i face să, adopte plugurile de fer? Astăqi însă nu este nici-un țăran care
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să nu aibă plug de fer, saii să nu muncâscă ca să şi-l procure. 
Tot aşa este cu deprinderea ce ai luat ei în multe părți de a 
face ogore, cu . introducerea culturei porumbului cincantin, şi 
multe altele... ..-. : - 

Este dar cu 'desăvârșire falş că ţăranul nostru va refusa în 
mod absolut să adopte. procedeuri noui. iate 

Trebue însă să, scie cine-va cum să-l convingă, Pentru acâsta 
se cere ca ce] care-i vorbesce să se pună la nivelul înţelegerii 
lui, să .nu caute să poseze în ochii lui prin o vorbire neînțelssă sait prin o făl6să arătare de sciinţă fără socotâlă, şi mai pre- 
sus de tâte să-i dovedâscă. prin exemple şi prin încercări prac- 
tice, oră-de câte-ori se: va putea. Pâte că nu tot-deauna. lucrul 
va merge uşor chiar de la început; dar este imposibil, ca cu - răbdare şi cu stăruință să nu se ajungă în cele din urmă la 
un resultai bun... 3 

De alt-fel, un învăţător inteligent va 'sci tot-deauna să între- buinţeze în fie-care cas particular mijlâcele cele mai: potrivite 
pentru a căpăta, încrederea consătenilor. S&i, şi a-i face să-i ur- 
meze, sfaturile: i . i 

+ 

= x 

Imbunătăţirea sâriei materiale. a claselor muncităre trebue 
să ocupe un loc de frunte în preocupările celor pe carii îngri- jesce viitorul nostru naţional; Şi noi, cei cari urmărim cu in- 
teres mișcarea . corpului didactic primar, am vădut cu mulţă- mire că el 'şi-a dat forte bine s6ma, de strinsa legătură care este între asigurarea, naționalităţii n6stre şi desvoltarea nostră, 
economică. La congresul de astă vară, în care se pusese dis-: cuţia asupra educaţiei n6stre naţionale, s'aii luat resoluţii cari privesc într'o măsură însemnată şi cestiunea economică.. 
„E bine înţeles că nu aştept, și nică nu cer ca acâstă grea pro- blemă să fie resolvată de corpul învăţătoresc. Ea este prea vastă, şi cere punerea în mişcare a unor forţe prea considerabile, pentru ca soluţia ei să se potă găsi numai în cercul res- trâns al activităţii dăscălescă. E cert însă că sunt 'la înde- mână o mulţime de mijlâce de acţiune, cari fiind bine utilisate, poi. să dea resultate excelente, şi pe cari este în putinţa cor- pului. didactic a, le întrebuința. pr 
Cele d'întâiii şi cele mai energice siăruinţe, trebue puse pentru îmbunătăţirea sortei. materiale a ţăranului; aş putea chiar dice, că acsstă grijă srebue să primeze pe accea a îmbunătăţirii stării lui culturale, de și în realitate una nu merge fără cea-Valtă. Sătenii aă împrejurul lor numerâse isvore de câştig, pe cari le lasă neutilisate, pe unele pentru că nu le cunosc, iar pe al- tele pentru că nu-şi daii s&ma-de ce însemnaţ ajutor le-ar putea fi. Unele din ele nu reclamă nică o îngrijire, şi mai nică o chel- tuială. Ori-ce țăran, cât de sărac, pote să aibă împrejurul casei sale câți-va copacă fructiferi, şi să erâscă câte-va pasări. Fruc-
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tele, pastrile și ouăle se vînd cu preţ bun la oraș. Tot aseme- 
nea laptele, pe care-l sug viţeii şi mieii, fără ca să-l consume 
cel puţin ţăranul sai familia lui. Este uşor de calculat că, în 
casul cel mai răi, un menagiii de săteni ar putea oriă-când rea- 
lisa numai de aci un beneficiii de 50 până la 100 lei pe an. 

Să nu se dică că suma este meschină, Și că nu merită atenţie. 
Să se ia în băgare de s6mă că budgetul obicinuit al unei familii 
sărace de sătean nu trece peste 300 lei pe an. Pentru dînsa, a- 
daosul despre care vorbesc ar representa dar o crescere de venit 
de 17 până la 330, adaos aprâpe sigur, care nu ar depinde nici 
de plie, nică de secetă. Invăţătorii, cari nici ei nu sunt bogaţi, 
pot să-şi dea s6ma de însemnătatea acestui ajutor pentru nisce 
omeni săraci, şi câte goluri nu se pot umplea cu dînsul. Şi încă im- 
portanța acestui câştig pâte cresce până la îndoit, şi mai mult, în- 
dată ce atenţia Gmenilor va fi atrasă asupra lui, Şi își vor da puţină 
ostendlă, pentru a-și îngriji şi înmulţi copacii, pentru a-şi înmulţi 
pasările de curte, pentru a-şi lucra laptele, și pentru a învăţa 
să-și vîndă cu folos productele, scăpând de specula precupeţilor. 

Invăţătorii vor face dar un mare serviciii consătenilor lor, în- 
vătându-i să se folos6scă de acest bun, pe care îl ai sub mână, 
şi pe care "| pierd. Trebue să-i înveţe a nu-l lăsa să se firo- 
sescă, ci să se deprindă cu ideia de a vinde pe bani buni lap- 
tele, pasările, ouăle şi fructele; căci, lucru curios, majoritatea 
sătenilor noştri aii o neînvinsă repulsie pentru ideea de a vinde 
asemenea lucruri, considerând ca ceva injositor pentru €i vîn- 
darea lor. De aceia dese ori se întâmplă să nu-şi pâtă procura 
cine-va într'un sat, pe bani, un pahar de lapte, saii un puiti. 

Este mai greii pentru mine, care nu sunt special în materie, 
să vorbesc de cea ce pot face învățătorii, în direcţia  îmbună- 
tățirei agriculturei ţărănesci. Cu tâte acestea, văd și aci servicii 
mari pe cari le pot aduce ei, . 

Spre exemplu, cu toţii suntem întristaţă ŞI îngrijaţi, v&dând 
cum ţăranul nu se hrănesce de cât 'cu ceva erburi, cu o câpă 
saă cu mere pădureţe fierte în apă. Negreşit, bine ar fi să-l ve- 
dem hrănindu-se cu carne, pesce, ouă și lapte, ca să-şi dea putere 
pentru munca pe care o face; dar acâsta este mai greii, şi ca să 
ajungem până acolo, mai trebue multă vreme. Pentru ce însă să 
nu se nutrâscă şi țăranul măcar ca țăranul irlandez, care e mult 
mai sărac de cât al nostru? Acesta are cartoful, a cărui valdre 
nutritivă este necomparabil mai mare de cât a şteviei şi a me- 
relor pădureţe. Cum se face că cartoful este încă o legumă delucs 
pentru țăranul nostru? Pricina pote să fie că cartofii se vînd bine 
la oraș, şi că ţărauul crede că lui nu i se cuvine să consume 
asemenea, iucruri scumpe. Dar să se lăţescă peste -tot cul- 
tura cartofului, care este aşa de ușdră şi de rentabilă; atunci ; 
prețul lui va scăd6, şi țăranul nostru nu va mai crede că lui îi 
este interdis să consume cartofi. Acesta îi va pune la dispo- 
siție un element -nutritiv de prima ordine, care îi va permite 
să aștepte vremea cea bună, când va pute şi” el să aibă la ori- 

N
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eare prînz al stiti o bucată de carne sai de brînză. Un pogon 
de loc, bine cultivat, pote produce până la 18.000 kilograme de 
cartofi pe an, prea de ajuns pentru a hrăni întrâga familie a 
unui ț&ran, şi, în parte, chiar vitele lui. . 

Parmentier se numbră printre cei. mai mari binefăcători ai 
omenirii, pentru că, prin o luptă de o vi6ţă întrâgă, a reuşit să 
facă să intre cattoful în hrana ordinară a ţărânului frances. 
Gloria lui Parmentier, să lupte învățătorii noştri ca să o capete. 
Să lucreze fără preget ca să populariseze cartoful printre ţă- 
rani, şi de nu vor fi făcut decât atâta, încă vor fi adus o imensă 
bine-facere ţării lor. : | 

Astăgi cultura cartotului formeză monopolul aprâpe exclusiv - 
al grădinarilor bulgari, precum. şi cultura legumelor şi zarzava- 
turilor în genere. Este nu numai dureros, dar şi odios, revol- 
tător chiar, de a veds că ţăranii noştri, a căror meserie unică 
este de a lucra pămîntul, nu ai împrejurul casei lor nici mă- 
car o brazdă de câpă, ci, când le trebue; o cumpără de la Bul- 
gari cu -preţuri exorbitante, de cari ei nici nu-şi daii s6mă, pen- 
tru că le plătesc în natură. De atâta vreme se petrece sub ochii 
lor şi ai noştri fenomenul acesta, al unui popor de o cultură. 
Şi de o pricepere necomparabil inferidră culturii şi priceperii po- 
porului nostru, care vine în fie-care an cu buzunarele g6le şi 
plecă tâmna cu ele pline, umplute sub ochii noştri şi în soco- 
tela n6stră ; și este de neînțeles, cum de nimeni nu s'a gândit 
încă să facă să înceteze acest lucru. A trebuit să se întîmple 
evenimentele din urmă, pentru ca să ne deschidă; ochii, și să 
ne facă să ne gândim la o îndreptare. Tocmai acum s'a făcut 
statistice, şi sai vădut că peste 60.000 de lucrători străini scot 
din ţeră pe fie-care an câte 20 de miliâne de lei, şi încă de 

„Sigur aceste ţitre sunt mai pre jos-de adevăr. Adevărul este că 
un pogon de loc, lucrat în grădinărie, produce până la 1.000. de 
lei, și mai mult, pe an. Ceea ce câștigă Bulgarii de la noi şi în 
socotela ndstră, ar fi dar de ajuns ca să plătâscă birurile ce- 
lor un milion de familii de ţărani, şi le-ar mai rămâne încă 
ce-va în pungă, | 

De alt-fel ţăranii noştri trebue să scie multe din acestea, pen- 
tru că şi ei cultivă une-ori unele legume. Cum de. nu văd fo- 
l6seje acestei culturi, şi cum. de o lasă pe mâna unor străini? 

Anul trecut se făcuse o lege a învățămîntului profesional, care 
avea, între alte scopuri, şi pe acela dea lăţi cunoscinţa şi gu-. 
stul culturii legumelor printre ţărani. Desființarea, ei a amânat, 
pentru moment, începerea unei lucrără sistematice, pentru -atin- 
gerea acestui scop. Dar acesta nu va să dică că nu trebue să 
iacem nimic, ci din contră, trebue lucrat, măcar pe alte căi, pen- 
tru că nu este timp de perdut (1). : E 
Acum de curînd saii înfiinţat societăţi, pentru încurajarea şi 

  

4) Jiegea învățămîntului profesional a fost din noii pusă în vigâre în Tulie 
1901, şi sat şi înființat deja mai multe: școli elementare de agricultură,



16 

„desvoltarea industriei grădinăriei printre ţăranii români. Este o datorie pentru învăţători să dea tot “concursul lor pentru buna, reuşită a unor asemenea societăţi, cel puţin a aceloră cari vor presenta garanţii de seriositate şi de pricepere în 'condu- cerea lor. Trebue făcută o propagandă energică, neîntreruptă, pentru reuşita şi. îmulţirea lor; şi dacă până în dovi ani de astădi se va. mâl ved6 pe unde-va un grădinai străin în țâra românsscă, să se scie că învățătorul, în. prâjma căruia se va afla acel străin, nu şi-a făcut datoria de bun român. Intro ordine de. idei prea puţin diferită, voii dice un cuvînt despre trebuinţa ce este de a se face propagandă stăruitore pentru popularisarea culturii ori-căror plante utile, şi în spe- cial a plantelor furagere şi-a fîneţelor artificiale. o T6tă lumea se plânge de dezastrul cădut pe capul țărănimii, prin dispariţia, imașurilor, cari se cultivă acum t6te. cu grâne. Resultatul este că vitele lor mor literalmente de fome. Inlătu- rarea, răului este forte "uşoră, căci ar fi de ajuns ca fie-care țăran să cultive o mică parte din pămîntul săii cu luzernă sati alte plante furagere. Acum doi ani, guvernul a dat ordine pentru a se propaga ideea acâsta; ba a împărţit şi seminţe de luzernă, Resultatul' a fost nul: sămînţa aii vîndut-o 6menii pe nimic, şi lizernă n'a pus; iar anul următor, când cu seceta din 1899 vitele lor aii perit cu miile. e ae | Așa ar fi fost dacă guvernul, în loc de a fi silit să dea un simplu ordin de care nimeni nu s'a interesat, ar fi avut con- cursul inteligent şi devotat al celor 4.500 de învățători, cari ar fi umblat din om în om, ca să-i înveţe ce e bine pentru dînşii ? De sigur că nu. E prea posibil ca mulţi neprevădători să nu fi ascultat de sfatul lor; dar -destul ar fi fost să-i asculte măcar 0 parte. Aceştia ar fi avut anul trecut furagiii, cu care şi-ar Îi scos vitele. din nevoe; şi să fim siguri că anul acesta, cei cari ar fi făcut greşala de a nu fi urmat sfaturile, eraii să fie printre cei mai grăbiţi a pune luzernă. - Bă 

* % Pa . 
Cele câte-va, puncte ce am aţins până aci, arată deja că sunt mijl6ce, relativ ușor de utilisat, de a se îmbunătăţii în chip. simţitor starea materială a ţăranului, prin mărirea, venitului săi, Cred că nu se va găsi exagerat a dice că un ţăran, cât de mo- dest, care sar folosi de tote cele arătate până aci, ar putea cu ușurință să realiseze un beneficii de cel puţin 200 de lei pe an; şi _ pot afirma cu siguranţă că acela, sait aceia, cari vor fi contribuit la atingerea acestui resultat, vor fi făcut cel mai mare bine țării, Și cu tâte acestea, mijlcele ce am expus sunt departe de a fi singurele cari ar putea contribui la atingerea scopului ce ur- mărim. Să ne amintim că jumătate din timpul sătânului rămâne fără nici o întrebuințare. Acâsta constitue pentru dînsul o în- doită. pagubă: pe de o parte, pentru că nu câştigă nimic; şi pe de alta, pentru că lipsa de ori-ce ocupaţie îl duce în mod fatal
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la cârciumă, ca să ombre vremea. Vremea se omâră sa singură; 
dar cârciuma în acelaşi timp, îi mai omâra sănătatea, liniștea 
casei şi tot folosul muncei lui de vară. Este dar indispensabil 
a se găsi ocupaţii pentrul timpul iernei, cari să renteze măcar 
cât de puţin. : 

Sunt localități unde sătenii exercită deja 6re-cari mici in- dustrii, cari le produc venituri bune. Sunt sate cari se îmbo- 
gățesc cu olăria, altele cu cojocăria, şi-aşa maj departe. Dar 
aceste bune exemple trebue generalisate ; ca regulă, ar trebui ca în fie-care casă de țăran să se potă exercita o modestă, Li 
forte modestă industrie, care să mai mărâscă ceva venitul fa-. 
miliei, şi lucrul acesta nu este grei, pentru că industriile de 
acest fel nu lipsesc. 

În principi, ar trebui ca mai tâte obiectele de cari se servă ț&ranii să fie fabricate tot de ei. Dar, fără să mergem aşa de 
departe, sunt nenumărate obiectele pentru cari este ruşinos şi 
de neînțeles să vedem că ne vin de peste graniţă. Spre exem- 
plu, Braşovul și Bulgaria ne trimit furci de lemn, pentru adunat 
fînul. Este cu putință să credem că ori-ce țăran, după o învă- 
țătură de trei dile, nu va putea să facă o furcă cel puţin tot aşa de bună, ca şi aceea eșită din mâna grede a Buigarului? Tot 
aşa cu rogojinile, doniţele, albiile, frînghiile, obiectele de pae şi de papură, şi cele de lemn în genere. 'Tot aşa pentru îmbrăcă- 
mintea sătânului, care până mai eri se lucra tâtă în saie, și 
care acum se înlocuesce cu produse prâste ale industriei streine. 

Pentru t6te acestea, materia primă o are sătânul pe t6te dru- murile, sculele nu costă mai nimic, învăţătura meseriei se face în câte-va dile. Pe lângă acestea, tâte aceste meserii ati căutare, pentru că, fără să mai vorbim de oraşe, găsesc un debuşeii si- -gur în populația ţărănâscă însăşi, care numără cinci milione de suflete. Pentru ce dar am lăsa să se. pi6rdă acest isvor de bo- găţie, care este imens? Pentru ce tâte aceste industrii, în loc de a ne îmbogăţi satele, să fie din contră, o vecinică causă de sărăcie pentru ţară, prin banii pe căâre'i plătim mereii în strei- nătate pentru ele? Pentru ce, chiar atunci când se esercită în țară, să le vedem numai în mâna streinilor, Ovrei, Bulgari, până şi 'Țigani, iar nu în a Românilor? | Causa nu este neaptitudinea Româniului pentru industriile ma- nuale ; cine spune acâsta, spune o minciună ineptă, şi dovedile sunt nenumărate. Causa este că sătenii nu se gândesc, nu sei, nu aii credință că o meserie, cât de neînsemnată, pâte să le aducă un ajutor de care nici nu-și fac idee. Când însă ajung a-și face o convingere, ei daii dovadă că sciă să se folosâscă de dinsa, 
| 

Cunosc un sat unde, mai acum două-decă de ani, un oma avut ideea să înveţe meseria cojocăriei, De atunci satul a ajuns un sat de cojocari. Toţi Gmenii a învățat meseria, şi îndată ce se țtermină munca câmpului, se pun pe lucru până în primă- vară. 'Tâte prăvăliile din or Sul_vecin nu mai: cumpără cojâce /S LIOȚ, e 2l;pp /.. 2 
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de cât de la ei. Astăqi acesta este unul din satele cele mai bo- 
gate din judeţ, . | a 

Dar, se va dice, cine să îndemne pe săteni?.Cine să-i înveţe 
meseria? Ei răspund: învățătorii. Ei pot predica, nu numai cu 
vorba, dar şi cu exemplul; şi de vreme ce sunt stabili în sat, 
predica lor se pote repeta merei, la t6te ocasiile şi sub tdte 
formele. Cât pentru meserii, învățătorii cari practică lucrul ma- 
nual sunt deja numeroşi, şi numărul lor cresce pe fie-care di. 
Şi pe: urmă, societatea constituită la luliit pote avea unrol în- 
semnat aci, înlesnind învăţătorilor învăţarea unei meserii ; asu- 
pra acestui punct, voiii mai reveni. _ 
In fine, legea învăţămîntului profesional din 1899 prevedea, 

înființarea unui mare număr de mică şcoli de meserii pe la sate. 
Cu tote că legea s'a desfiinţat, crearea unor asemenea şcoli nu 
este lucru grei, aşa că sătenii ar avea în ele un mijloc sigur 
de a învăţa o meserie. E rolul învăţătorilor însă să-i împingă 
în acestă direcţie, arătându-le în mod pipăit care este adevăratul 
lor, interes, 

% * ici 

"Mi este imposibil ca în acest articol, care deja ia proporţii 
prea mari, se spun tot, ce ar fi de spus în privinţa nenumără- 
telor mijlce cari sunt la îndemâna sătenilor pentru a-şi îm-. 
bunătăţi soarţa ei înşişi, fără să mai aștepte intervenţia Sta- 
tului saii a altora. Sper că atât cât am spus este de ajunspen- 
tru a comunica şi celor ce mă cetesc convingerea deplină ce 
am, că clasa ţărănâscă are în sine însăşi elementele necesare 
propriei ei desvoltări, şi că nu se cere de cât ca aceste ele- 
mente să fie puse în valdre, pentru ca să se realiseze o îmbu- 
nătăţire pe care 50 de ani de vorbe; de discursuri, de legă, de 
circulare, nu aii putut-o realisa, | 

Cercetarea nostră însă nu ar fi deplină, dacă nu ne-am ocupa. 
un moment şi de ce trebue să se facă, pentru ca sătânul să 
potă trage cel mai mare folos posibil din productul muncei 
sale, şi să nu cadă pradă exploatării speculanţilor. 

Și aci, ca şi mai sus, va fi greii să se dea indicaţii generale. 
Este evident; că, în fie-care cas particular, va depinde de. îm- 
prejurările locului şi ale momentului alegerea căii de urmat. 
Dar ori-ce sar face, se pâte resuma în două cuvinte: trebue 
desvoltat spiritul comercial al ţăranului... 
Femeea plâcă de la sat ca să vîndă doi pui la oraş; ajun- 

g6nd la bariera tîrgului, îi ese înainte un ovreiă, care îi iea pe 
nimic, sub cuvînt ca să-i scutâscă drumul, când este sigur că 
ar îl putut lua îndoit dacă ar mai fi făcut câţi-va, paşi, ca să. 
şi-i vîndă singură în pi6ţă. Este evident că este o lipsă de cu- 
getare la dinsa, iar nu neputinţa de a'şi da sâma de răul ce'şi face, 
Nevasta lui George ţese o. trîmbă de pânză; George se duce 

la tîrg și-o vinde lui Bercu, cu 30 de bani cotul. A doua di,
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Dumitru, vecinul lui George, se. duce la tirg, și cumpără de la Bercu, din pânza adusă de George, cu 80 bani cotul. „Nu este şi aci o pagubă enormă, care a rămas într'o pungă, streină, în loc de a rămâne într'a, lui George şi Dumitru, fără să mai socotim perderea, de vreme, ademenirile oraşului, aldă- mașurile, şi tâte cele-lalte? 
Se înţelege, nu ne putem gândi să reducem pe 6meni la si-, stemul schimbului în natură; dar trebue făcut; ce-va pentru a se împuţina mijlocitorii, mai toți străini, cari se folosesc de cea mai mare parte din produsul muncii sătânului, şi lui nu-i. lasă decât un beneficii derisoriti, Trebue făcut ori-ce, pentru a; apro- pia pe sătânul producător de cel care are să-i cumpere lucrul produs, pentru usul săi propriii. Şi, în ori-ce cas, trebue merei luminat sătânul asupra importanței pagubelor ce suferă .el în nenumărate împrejurări, pagube de cari se pote feri, dacă își dă ostendla de a se gândi cât. de puţin. 
Este un lucru care atrage atenţia ori-cui, micul număr de prăvălii pe la sate, în cari să se vîndă obiectele de prima ne- cesitate pentru țărani. In cele maj multe sate, nu este nici una; şi din cele cari sunt, cele mai multe sunt ţinute de câte un străin. 
Ce flagel sunt, acești străini pentru bietul țăran, o scie t6tă lumea ; pentru dece cue, pentru o oca, de sare. saii pentru două cutii de chibrituri, ei ieaii omului câte atâta porumb, saii grâu, care face îndecit, şi omul nu-și dă seama, de preţul exorbitant ce plătesce, pentru că nu vede banii eșindu-i din mână, Nu maj vorbesc de cămătăria fără îriă, care se practică pe faţă în ace- ste cuiburi de bandiți. Dacă în sat nu este prăvălie, sătânul este silit să se ducă la tîrg, pentru cel mai mic lucru, să pârdă 0. di sai două, să se ostenscă pe el şi boii lui, şi să mai cheltuâscă pe la gazde saii prin prăvălii o sumă de bani, cari fără acesta i-ar fi rămas în buzunar, 
Să se încurajeze dar sătenii a, deschide ei înşişi prăvălii în satele lor, Comerţul va îmbogăţi pe proprietarul prăvălie, va scuti pe cei-Palţă săteni: de perderi de vreme, de cheltueli zadar- nice şi de exploatarea, celor necinstiţi, dându-le ţot de-odată mijlocul de a desface, chiar în satul lor, o bună parte din. cele ce produc ei. Trebue să li se explice bine, că capitalul necesar pentru ținerea unui asemenea, comerţ, este forte mic, iar bene- ficiile forte mari, din causa, repediciunii cu care circulă acel ca- pital. Căci să nu se crâdă că daraverile la, cari daă loc nevoile ț&rănimei, ori-cât de nodeste ar fi ele, sunt neînsemnate. Cred că nu este nimeni care să nu cundscă, sai să nu fi audit, de câte un trenţeros strein, venit în sat fără haine pe el, care a deschis o prăvăliră, şi care peste câți-va ani a eşit dintr'însa bogat, ca să iea o MOȘIE cu arendă, sai chiar în proprietate. De altă parte, ei am cunoscinţă de doi comercianți români, stabiliță unul întrun sat din Ilfov, iar altul în Dâmboviţa, cară de sigur comptâză printre cei mai mari comercianți din ţâră; şi cu tâte
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acestea, ei nu aii daraveri de cât cu țăranii, cărora le procură 
în mod. cinstit tâte câte le trebue. 

“Sunt dar mulţi bani de câştigat în felul acesta, şi aceşti bani 
trebue să-i câştige sătenii înşişi, iar nu alt cine-va. 

" Cât pentru obiectele ce le vînd ei la oraşe, sunt mijloce de 
a se face ca beneficiile lor să fie mai mari. Un sat mare ar pu- 
tea 'avea, spre exemplu, la oraşul vecin un depositar, la care să 
trimită tote produsele sale de vîndare, cu însărcinarea ca acesta, 
să le desfacă în oraş în condiţiunile cele mai avantagidse; acest 
depositar ar putea prea bine fi chiar un sătân, abil şi cu sciinţă 
de carte. Se înţelege lesne folosul acestei combinaţii, economia 
de timp, siguranţa de a vinde, nu de zor, cum face sătânul venit 
la oraş, ci la momentul cel mai bun și în condiţiile cele mai po- 
trivite. Mai multe sate mică ar putea avea un depositar comun, 

La congresul de astă-vară, s'a vorbit despre înființarea de pră- 
vălii cooperative, pentru vinderea la oraș a obiectelor fabricate 
în şcolile rurale, la concursul de lucru manual. Ideea este forte 
bună ; dar cu atât mai bună ar, fi şi pentru vîndarea produ- 
selor industriei țărănesci propriii dise. Exemplul învăţătorilor 
va fi, sper, un îndemn şi pentru săteni, ca să-i imiteze; iar co- 
laborarea institutorilor va fi de mare preţ, şi pentru unii şi 
pentru alţii, în realisarea acestei idei. 

Nu acesta este :singurul cas în care desvoltarea spiritului de 
asociaţie între săteni va trebui să fie una din principalele ţinte 
ale învăţătorilor. Asociarea se impune pretutindeni unde un 
mare număr de individ, cari fie-care în parte dispun de mij- 
l6ce de acţiune restrinse, aii interese identice de satisfăcut. 

Acesta este tocmai casul pentru săteni. 
Fie-care ţăran, lăsat în propriile sale forțe, abia pote cultiva 

răi: cele câte-va pog6ne ale lui, şi nu este de loc de mirare 
dacă culturile lui ai rămas mult; inferidre faţă de acele ale pro- 
prietarilor. De nu ar fi de cât introducerea maşinelor agricole 
în lucrările nâstre câmpenesci, ea singură ar fi de ajuns pentru 
a pune pe ţărani într'o stare de inferioritate vădită. 

Răul acesta se pote lesne îndrepta, dacă sătenii sar deprinde 
să pună în comun silinţele și mijlâcele lor. Ei ar putea să for- 
meze asociaţii, ori'momentane, pentru o anumită lucrare sati 
afacere, ori pe un timp mai lung. Ar putea, spre exemplu, să 
închirieze în comun o maşină de treerat, pentru a treera grâul 
satului întreg dintr'un an, sai să cumpere chiar maşina cu l0- 
comobila ej, ca proprietate a satului. Acelaș lucru s'ar putea face 
şi pentru cumpărarea saii închiriarea de tot felul de maşini 
agricole, pentru secarea și îmbunătăţirea locurilor bălt6se, pen- 
tru plantarea nisipurilor şi rîpelor, pentru îmbunătăţirea toren- 
telor, ete. ete. Tâte acestea sunt operaţii pe cari nici o dată un 
sătean singur nu le va putea face, dar pe cari uşor le pote 
efectua, o comunitate întrâgă, fie cât de săracă, mai ales că u- 
nele din ele nici nu cer o depunere de eapital, ci numai între- 
buinţarea dilelor de tâmnă saii de iarnă, pe cari ţăranii le pierd 

“fără nică un folos.
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Sătenii, fiind asociaţi, ar putea lua în arendă moşiile ce se 
arend6ză, şi ar putea cumpăra pe cele puse în vîndare. 

Nimeni nu va dice că aceste speranţe ar fi exagerate, pentru 
că ori-cine cugetă la asemeni lucruri vede îndată că ele sunt, 
nu numai posibile, dar de multe ori chiar uşore. Şi pe urmă, 
experienţa nu lipsesce, chiar la noi, ca să dovedâscă pe deplin 
realitatea fol6selor imense ale asociaţiilor de ţărani. Sunt şi la. 
noi sate, mai ales în regiunea Dunării, unde ţăranii închiriază 
în comun maşini de treierat. Cunosc încă exemple de moşii luate 
de dînșii în arendă în tovărăşie, și exploatate în mod admirabil, 
spre folosul şi mulţumirea şi a lor, şi a proprietarilor. Una din 
aceste moşii, din judeţul Brăila, o ait ţăranii în arendă de vre-o 
40 de ani; de aceea acolo în sat nu se află de cât fruntaşi. 

Ţăranii dar nu sunt departe de a fi refractari la ideea de a 
se asocia între dînşii. Pretutindeni unde s'a găsit cine-va care 
să le dea ideea și să le dovedâscă utilitatea ei, ţăranii s'aii în- 
tovărăşit, şi succesul acestor tovărăşii trebue să încurajeze şi 
pe cei-Valţi. Invăţătorilor în prima linie li se impune datoria de 
a fi propagatorii stăruitori şi convinşi ai acestei salutare idei. 

Unii dintrînșți aii şi făcut deja un început fericit în acâstă, 
direcţie; ei s'aii făcut propagatorii înfiinţării de societăţi de cre- 
dit şi ajutor mutuai, una din formele cele mai uşor de realisat, 
şi cele mai utile ale asociiaţilor ţărănescă. 

Un exemplu strălucit se făcuse deja la Breaza, în Prahova, 
unde, după iniţiativa unui tînăr inginer, fiul unui sătean din lo- 
calitate, s'a înființat o asemenea societate, care are adi un ca- 
pital de peste o jumătate milion de lei. Pe urmă un curagios 
învăţător de la Petroşiţa (Dâmboviţa), a făcut să se înfiinţeze 
alta, care merge de asemenea forte bine. Exemplul lui Pati urmat 
alţii în judeţele Mehedinţi, Vâlcea, Dolj. In acest din urmă judeţ, 
acum și administraţia favorisează aceste creaţiuni minunate (1). 

Aceste societăţi de credit şi ajutor mutual sunt, după părerea 
mea, una din cele mai mari bine-faceri ce se pot pune la dis- 
posițţia țăranilor. Astădi una din principalele cause de sărăcie 
și de ruină a lor, este lipsa instituţiilor în adevăr practice şi 
puse la îndemâna lor, care să le serve pe de o parte pentru a 
îndemna şi a face să fructifice micile lor economii, iar pe de alta 
să le înlesnâscă la vreme de nevoie, cu o dobîndă modestă şi 
în condiţii ușcre de plată, micile sume de care ar avea trebuință. 
Din acâstă causă ţăranul nu scie să economisescă; şi când are 
nevoie de 5 lei, se duce de-i iea de la cârciumă sati de la vre-un 
cămătar din sat, în condiţii aşa de monstruoase, în cât ori-cât 
ar plăti el, nu se mai liberâză de datorie nică odată. Odată in- 
trat în datorii, el nu mai este stăpân pe munca lui, şi ceea ce 
ar putea şi ar trebui să pună de o parte pentru dînsul, merge 
să îngroşe punga cămătarului. 

  

(1) In momentul acesta, numerul societăţilor economice ţărănesci atinge 
iira de 300. Capitalul societăţii de la Breaza trece deja de 700.000 lei,
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E adevărat că Statul, în solicitudinea lui, a creat Casa de eco- 
'nomie şi Creditele agricole, în mare parte în vederea nevoilor 
ţăranului. Dar aceste instituţii nu-i sunt lui destul de la înde- 
mână. Este greii ca, pentru a depune o economie de un le, să 
mârgă până la oraş. saii cel puţin până la biuroul de poştă cel 
mai apropiat. Când e vorba să se împrumute, este evident că 
nu-i vine bine ca, pentru 5 saii 10 lei, să facă drumul până la; 
capitala judeţului, cale de decimi de kilometri, să pârdă dile 
întregi cu drumul și cu așteptarea pe la uşile administraţiilor, 
să cheltuâscă bani pentru facerea declaraţiilor şi celor-lalte for- 
malităţă, şi în cele din urmă să se expună a ved€ refusându-i-se 
suma ce cere, din cine scie ce causă neînsemnată. In asemeni 
condiţii, înlesnirea ce i se face îi revine cu mult, prea scump. 

Adevărata instituţie de credit a ţăranilor va fi societatea de 
economie şi de ajutor mutual, înființată chiar în satul lor, cu 
banii lor proprii, administrată chiar de ei, scutită de forma- 
lităţi obositore şi costisitore, şi care să nu se ruşineze a im- 
prumuta şi numai un leii celui căruia i-ar trebui atâta. 

Invăţătorii să se pună dar cu hotărireşi energie în capul miş- 
cării pentru înfiinţarea de asemeni societăţii în fie-care sat, şi 
vor binemerita recunoscinţa consătenilor lor şi pe a ţării. . 

*% 

Scopul meii nu este dea trata în mod complect cestiunea de 
“care mă ocup ati, ci numai de a pune în evidenţă pentru în- 
vățători rolul frumos şi bine-făcător ce pot ei să aibă în îm- 
bunătăţirea economică a, stării sătânului. De aceea nu vom mai 
insista asupra acestui punct, ci vom trece la o altă ordine de idei. 

Dacă cestiunea economiei ţăranului trebue să fie obiect de prin- 
cipală preocupare pentru noi, nu mai puţin trebue să ne îngri- 
Jim şi de starea, lui fisică, de sănătatea şi de traiul lui, 

Din nenorocire, lipsa de bani şi de: 6meni va fi încă multă 
vreme pentru Stat o pedică neînvinsă, pentru a procura, sate- 
lor o organisaţie- sanitară demnă de acest nume. . 

Până atunci însă, noi tot vom av6 de lucru, pentru a face 
pe ţăran să se folos6scă măcar de puţinele îngrijiri medicale 
ce i se pun la disposiţie, şi să desrădăcinăm din mintea lui pre- 
venţiile absurde pe cari le are contra medicului şi a spitalului, 
precum şi pe acelea, încă şi mai absurde, cari îl fac să-şi în- 
credințeze sănătatea şi viâţa în mâna odi6selor babe, cari îşi 
bat joc de ignoranţa şi credulitatea lui. In nici o altă împrejurare, 
intervenţia luminată şi hotărită a învățătorului nu este mai in- 
dispensabilă decât aci. Se pâte ca acâsta să le creeze 6re-cari 
neplăceri,, din partea acelora ale căror beneficii nepermise le 
vor stîrpi ei; dar nu acesta va fi un motiv îndestulător pentru 
a-i abate de la îndeplinirea unei mari datorii. 

De altă parte, învățătorii vor aduce cele mai mari servicii 
sătenilor, propagând şi popularisând printre ei regulele cele
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mai simple de igienă, cari în multe casuri vor fi singure de 
ajuns pentru a înlătura multe din causele „sdruncinării sănă- 
tăţii lor. 

Spre, „exemplu, este un lucru mic și neînsemnat pentru cei 
cari sciii carte, utilitatea ventilării camerelor de locuinţă, 'Ţă- 
ranul însă nu o cunosce. De aceea, el îşi face la casă ferestre 
fixe, cari nu se pot deschide nici o "dată, şi locuesce tot anul, el 
și cu t6tă familia lui, într'o singură cameră al cărei aer nu se 
preschimbă decât pe uşe şi pe coș. Invăţaţi-l să-şi aerisâscă casa, 
să-şi pună la dinsa ferestre mobile, Şi-i veţă fi făcut un servicii 
mai mare decât dacă i-aţi fi dăruit un pogon de loc. 

Invăţaţi-l să-şi facă un pat omenesc, pe care să se odihnâscă, 
cum trebue, în loc de a-şi rupe câstele pe scândură g6lă, aco- 
perită cu o rogojină, pe când i-ar fi aşa de lesne să aibă o 
saltea 'de pae şi o pernă de lână, Invăţaţi-l să se. ferâscă de 
a se hrăni cu porumb stricat, să nu-l culâgă de cât; bine copt, 
şi arătaţi-i cum pelagra dob6ră pe cei cari nu var asculta, In- 
vățaţi-l să-şi ţină curăţenie în casă, în curte şi prin prejurul 
curţii, pentru că gundiele şi necurăţeniile sunt cuiburi de bâle, 
cari-l seceră pe el şi pe copiii lui, pe când dacă le-ar întrebu- 
inţa ca îngrășăminte, ar fi pentru dînsul un isvor sigur de 
câştig. Invăţaţi-l să se hrănâscă mai bine, cu lucruri pe cari le 
are, saii pote să le aibă la îndemână; să nu mai crâdă că fa- 
solea, mazărea şi lintea, care sunt aşa de hrănitbre, nu trebue 
să se mănânce de cât în post, pe când în cele-lalte dile el trebue 
să se muiţumâscă cu un cotor de c6pă. 

Acestea nu sunt de cât o forte mică parte din sfaturile pe 
cari un învățător inteligent le pote da, cu privire la igienă; şi 
dacă nu sar urma de cât a decea parte din sfaturile ce ar da 
el, încă va putea avea siguranţa că va fi scăpat pe cei ce-l vor 
fi ascultat; de multe bâle. 

De multe ori învățătorul va putea merge şi mai departe, pre- 
scriind chiar unele medicamente pentru unele b6le bine cunos- 
cute. Primăriile primesc asemeni medicamente, şi mai nici odată 
nu sciii cum să le administreze celor ce ai nevoe de dinsele; 
învățătorii trebue să le înveţe. 

Dar, în ceea-ce privesce lupta pentru sănătate şi buna stare 
a ţăranului, în linia întâia vine lupta contra cârciumei. Despre 
dînsa, putem dice, imitând o frază celebră: Cârciuma, acesta 
este vrășmașul! Vrășmaş al sănătăţii, al averii, al liniștii, al fa- 
miliei omului, mai ales a omului sărac; vrăşmaș al n6mului, 
pe care îl secere şi îl face să degenereze ; vrăşmaş al patriei, 
pe care o umple de ruină şi de jale. Lupta contra cârciumei 
trebue să fie o luptă de esterminare. Nici un mijloc nu trebue 
cruțat pentru a o lovi de morte. In tot momentul şi prin tâte 
chipurile trebue făcută imposibilă existenţa cârciumarului, a 
acestui inimic public, care trăesce şi se îmbogăţesce numai din 
lacrimile celor ce-i trec pragul. 

Lupta contra alcoolismului a fost începută cu curagiii şi energie
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de câţi-va dmeni de inimă; dar ea nu va duce la nici un re- 
sultat, dacă învățătorii, institutorii, şi toţi Gmenii culți cari sunt 
în contact; cu poporul, nu vor lua parte la dînsa cu tâte pute- 
rile lor. | 

In ceea ce privesce pe învățători, în multe părți ei aii intrat 
în luptă cu hotărire. Prin mai multe sate, ei ai înfiinţat, socie- 
tăţi anti-alcoolice, ai ţinut conferinţe, ai făcut propagandă ener- 
gică. Resultatele, se înțelege, nu se vor simţi de cât atunci 
când mişcarea se va generalisa, şi mai ales când va intra în- 
tr'însa şi Statul. Este însă o datorie pentru toţi învățătorii demni 
de acest nume să se asocieze la dînsa, şi să nu cruţe nimic 
pentru înfrînarea unui răit care, dacă, nu î se va pune stavilă, 
va putea aduce degenerarea nâmului şi ruina ţării. Neplăcerile 
şi neajunsurile ce le vor putea avea din causa ac6sta, nu tre- 
bue să-i intimideze, nică să-i oprâscă, pentru că causele cele mari 
nu triumf6ză fără sacrificii. Să se gândescă însă la mărimea 
scopului urmărit, şi să nu pregete a face ori-ce pentru atin- 
gerea lui. | 

Mijl6ceie de acţiune nu lipsesc; se pâte recurge la răspândirea 
de broşuri, la predică în biserică, la conferinţe de tot felul, la, 
propaganda în regulă. Se pote încă încerca o derivare, cum se 
face în Anglia, unde, pentru a combate usul alcoolului, se în- 
curagiază consumarea de băuturi igienice, precum este ceaiul 
şi caf6ua. In mai multe locuri, băuturile gazose înlocuesc deja 
întru cât-va pe cele spirtâse. 
Dar ori-care ar fi mijlocul de luptă ce ar adopta fie-care după 
împrejurările locale, ei cred că constituirea unei puternice so- 
cietăţi a corpului didactic primar va putea avea o “influenţă 
„hotăritâre asupra succesului final; căck ea va putea să genera- 
liseze, să coordoneze şi să încurajeze o mişcare, căreia până a- 
cum i-a lipsit o impulsie destul de energică şi un plan deter- 
minat, 

* 

* 3 

În diversele împrejurări de cari m'am ocupat până aci, se 
pare că principalul mijloc de acţiune al învățătorului ar fi pro- 
paganda prin cuvînt. Se pâte însă ca acţiunea lui să iea o formă 
mai concretă, 

Nu voii pomeni decât un cuvînt despre instituţia cantinelor 
şcolare, căci în propagarea şi susţinerea acestei filantropice 
creațiuni, învățătorii şi institutorii din mai tâtă țara aă dat, 
deja dovedi că pot să se dispenseze de concursul autorităţilor, 
pentru a 0 face să trăiască şi să prospereze. Generalisarea şi 
desvoltarea cantinelor, mai ales in unele judeţe, va fi o bine- 
facere nespus de mare pentru a face ca obligativitatea înv&ţă- 
mîntulni primar să devină o realitate. 

Opera cantinelor şcolare va putea fi complectată, prin crearea 
„de mijlâce de ajutor pentru copiii săracă de prin şcoli. Capiţala



25 

  

posedă o societate prosperă de acest fel, care îmbracă pe fie- care an un număr însemnat de copii săraci. Dar în oraşele de 
provincie, şi mai ales în sate, înființarea unor asemenea socie- tăți este încă şi mai necesară, precum şi întinderea, solicitudi- nei lor până la procurarea, şi de cărți şi requisite de şc6lă co- piilor nevoiaşi. Omenii cu dare de mână nu vor lipsi de a veni în ajutorul învăţătorilor, cari sar pune în fruntea acestor cre- aţiuni; dovadă este că în unele părți s'aii şi făcut începuturi 
bune în aştă privință. 

In aceeaşi categorie intră cursurile de adulţi, pe cari aii în- treprins a le face institutorii în mai multe localităţi. Asemeni cursuri, prevădute şi în lege, trebue înmulţite cât de mult, pen- tru că pot fi de cel mai mare ajutor la o mulţime de 6meni, 
cari nu aii putut învăţa carte, dar cară aii trebuinţa şi dorinţa 
de a împlini, într'o măsură destul de însemnată, golul lăsat în educaţia clasei muncitore, prin neaplicarea legii obligativităţii învățămîntului, din ori-ce cause ar fi. La ţară, ea ar mări nu- 
mărul celor cari ar sci să citâscă și se scrie, şi pe mulţi cari ai trecut prin șclă nu i-ar lăsa să uite ceea ce ati învăţat. 
Mergând mai departe în acâstă ordine de idei, eii cred că în- vățătorii pot fi cei mai activi și maiutili agenţi de propagandă în favorea creării şcolilor elementare de agricultură şi ,de me- serii. Utilitatea acestor şcoli, şi pentru orăşeni şi pentru să- 

teni, nu mai are nevoe să fie dovedită; iar înfiinţarea lor, cel 
puţin în sensul legii din 1899, este lucru forte uşor, de 6re-ce 
ea reclamă f6rte puţină cheltuială de bani, şi un personal fârte 
modest. Nu ar fi de loc greii ca comunele mai avute, şi chiar 
cele mai sărace prin asociaţie saii cu concursul particularilor, 
să creeze de aceste Școli, cari să dea un învăţămînt technic 
modest, dar forte util unor copii cari nu ai la disposiţia lor 
Dică un alt mijloc de a se instrui. Efectul folositor ce ar pro- 
duce aceste şcoli în scurt timp, prin lăţirea gustului şi prac- 
ticei a mulţime de industrii simple, dar băn6se, şi prin îmbu- 
Nățăţirea agriculturei sătenilor, ar fi nespus de mare. , 

Învăţătoriă şi institutorii pot fi utili aci, lucrând ca să popu- 
lariseze ideea acestor şcoli, arătând folâsele lor şi micile sa- 
Crificii ce ar reclama înfiinţarea, lor. 

% 
- * 

Vedem cum, pe nesimţite, de la un cerc de activitate forte 
modest, rolul învățătorului s'a întins și s'a ridicat, până a de- 
veni, unul din principalii “promotori ai unei transformări fun- 
damentale în învățămîntul nostru popular. 

Dar, în acâstă sferă, activitatea învățătorului pote să se ma- 
nifesteze în multe chipuri. 
Cundscem cu toţii frumâsa creaţiune a conferințelor culturale, 

înfiinţate în. mai multe judeţe de către învăţători, precum şi. 
favorea excepțională cu care ele aii fost primite de către săteni,
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„Aceste conferinţe, făcute, în mod: regulat, după un plan bine 
conceput, într'o limbă curat românâscă, pot contribui pentru a 
procura păturilor inferidre ale societăţei o mulţime de cunos- 
cinţe utile, pentru a propaga şi întări sentimentul naţional şi 
principiile 'de moraiă. Ele ar fi şi un mijloc de a se trece timpul 
în mod plăcut, în lungile luni de iarnă, când lipsa de ocupaţie 
şi urîtul sunt aliatul cel mai puternic al câreiumej. 

In acelaşi scop, ar trebui să se generaliseze încercările pe 
cari le fac mulți învăţători de a înființa modeste bibliotece, 
pentru usul sătenilor. Unii ai încercat, cu Gre-care succes, în- 
ființarea de societăți de lectură. Înfiinţarea de coruri vocale cu 
sătenii, este iarăşi un lucru relativ uşor, şi :în acelaş timp un 
puternic mijloc de cultură intelectuală. 

În fine, ca încoronare a acestei spornice și vaste activităţi, 
învăţătoriă nu vor uita nici un moment că ei trebue să fie, fie- 
care în colţul săi, propagatorii cei mai aprigi ai ideilor naţio- 
nale, încălditorii patriotismului şi luminătorii poporului asupra 
gloriei ţării lui, în trecut şi în present, şi a încrederii nestră- 
mutate ce trebue să aibă în viitorul ej. 

a % * 

Nu am nici intenţia, nică putinţa de a face aci un tabloii com- 
plet, de tâte modurile în cari învățătorii şi institutorii pot avea 
o acţiune asupra regenerării claselor n6stre muncitâre, şi. pe, 
calea economică, şi pe cea, intelectuală. Scopul mei a fost; mai 
mult de a da o idee de varietatea şi însemnătatea direcțiilor 
“în cari se pâte exercita activitatea lor. Sper că enumerarea forte 
incompletă ce am făcut va fi de ajuns pentru a convinge pe 
oră-cine, că nicăeri aiurea de cât în corpul didactic primar nu 
se pâte căuta un auxiliar mai potrivit, mai numeros şi mai e- 
„mergic, pentru a exercita o acţiune decisivă asupra maselor 
profunde ale populaţiei, asupra cărora aii rămas ineficace cele- 
-Valte mijl6ce întrebuințate până acum. 

Mi se va obiecta însă, pote, că ori-cât de frumos ar fi obiec- 
tivul expus până aci, cercul de acţiune al unui învăţător saii in- 
stitutor este prea restrâns, pentru ca acâstă acţiune să devină 
simțită, 

Acâsta nu este de loc părerea mea. 
Mai întâiă, va fi deja un însemnat punct câştigat, dacă învă- 

țătorii vor intra în modul de a vedea pe care Pam expus ati, 
şi dacă se vor convinge, că rolul lor de educatori ai naţiunii nu 
“se mărginesc numai între cele patru ziduri ale şcolii, ci trebue 
să se esercite în oră-ce loc şi prin ori-ce mijloc, care pâte aduce 
0 ridicare a nivelului cultural al națiunii, şi o îmbunătăţire a 
„stării ei materiale, 

Odată lucrul acesta dobândit, trebue însă să fie convinși în- 
vățătorii şi institutorii că, oricât de modestă ar fi contribuţia 
fie-căruia în parte în lucrarea, la care sunt; chemaţi, se pâte a-



junge la resultate admirabile, dacă acţiunea lor va fi bine sis- 
tematisată şi stăruitâre. Cu răbdare şi cu stăruinţă, se pote 
ajunge la ori-ce. E cert că la început resultatele vor fi greii de 
dobândit, şi folosele vor fi puţin apreciabile; dar cu trecerea . 
timpului, ele vor deveni din ce în ce mai visibile, şi acâsta va 
fi recompensa celor cari nu se vor fi descuragiat în luptă. | 

Dar, afară de acâsta, înfiinţarea Societăţi: corpuluă didactic 
primar şi a Ligeă învelământuluă a venit; să aducă în causă nisce 
mijloce de acţiune de prima ordine, cari lipsiau până acum; şi 
acesta şi este causa pentru care am ales acest moment, spre 
a încerca să provoc 0 mișcare în corpul învăţătorilor şi insti- 
tutorilor, 

Si până acum, numerbse erati încercările făcute în sensul a- 
rătat de mine în acest articol; dar silinţele ce se făceau rămâ- 
neaii isolate unele de altele, şi mai ales aveaii inconvenientul 
de a nu fi făcute după un plan, şi în modul cel mâi potrivit. 
Învăţătorii, lăsaţi la propria lor inspiraţie, din lipsă de experienţă 
şi de cunoscinţă îndestulătâre a împrejurărilor, nu alegeaii calea 
cea mai bună pentru a ajunge la resultat. Pe lângă acâsta, iso- 
larea lor era causa că forţele ce punea fie-care în serviciul idei- 
lor sale eraii prea, neînsemnate, şi de aceea prea curînd se is- 
toveaii şi-i ducea la descuragriare, 
Noua Societate, dacă 'Şi va înţelege rolul şi dacă va voi să-l 

adopte cu curagiii şi hotărîre, va putea să înlăture tâte aceste 
cause de neisbândă. 
După părerea mea, Societatea va trebui să înscrie în programul 

săii, de a favorisa prin tote mijlâcele cari îi vor fi la disposiţie, 
urmărirea diverselor scopuri pe cari le-am expus: mai sus, pre- 
cum și a ori-care altul eare ar fi în interesul nostru cultural, 
economic şi naţional, 

Pentru acâsta, ea nu va cruța consiliile, îndemnurile şi încu- 
ragerile sale învăţătorilor şi institutorilor cară vor face parte 
dintr'însa, şi va înlesni raporturile între aceia dintre ei cari ar 
lucra pentru un scop comun. 

Mai mult de cât atâta: ea va provoca şi va înlesni formarea 
de alte Societăţi, cari să-și propună realisarea anume a cutare 
punct din programa sa. 

Aşa, spre exemplu, o societate pentru introducerea cartofului 
în alimentaţia ordinară a sătânului, s'ar părea că nu, prea are 
a face cu aceea a, dascălilor. Dar lăţirea cartofului nu se va 
putea face nică o dată, dacă pentru acâsta nu ar mai lucra şi 
alții de cât omenii, ori-cât de distinși ar fi, care ar sta departe 
de pătura tărănâscă, ori pe cari felul ocupaţiilor lor i-ar reţine 
mai mult în sfera dorințelor platonice sai a teoriilor. Succesul 
însă ar fi asigurat, dacă toţi învățătorii, precum şi preoţii să- 
tesci, sar asocia la propagandă. EX bine, societatea corpului. di- 
dactic primar este singura care ar fi chemată a. determina un 
asemenea curent printre învăţători, pentru a-i lumina, a-i în- 
demna, a-i reuni, a le pune la disposiţie instrucţiuni.
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Tot aşa în ceea ce privesce cantinele şcolare. E adevărat că 
aci curentul este format deja ; dar Societatea tot pote stimula 
zelul în unele părţi ale ţării unde ar fi nevoie, şi în ori-ce cas 
pentru a stabili 6re-care solidaritate între diversele inițiative 
cari se manifestâză în tâte părţile, în interesul lor comun ; căci 
este evident că, fără a pretinde ca numerâsele comitete de can- 
tine ce s'aii înființat în tote părţile să fusioneze între dînsele, 
ceea ce nu ar fi nică bine, nici practic, se cuvine ca ele să se 
cunoscă, să profite unele de experiența altora, şi la nevoie să 
se şi ajute unele pe altele în anumite condiţii. Cine mai bine 
de cât Societatea învăţătorilor Şi institutorilor va putea stabili 
aceste relaţii de confraternitate ? 

Cu acâsta nu vreaii de loc să dic că ea va trebui să tindă 
a absorbi în sînul săi întreprinderile deosebite ce vor lua nas- 
cere pentru realisarea vre-unuia din punctele programei sale. Cred 
că acâstă tendinţă de centralisare ar fi desastrosă. pentru atin- | 
gerea marelui scop ; pe de o parte, pentru că acâsta ar încărca 
Societatea cu o sumă de lucrări, aşa de vaste şi aşa de minu- 
țidse, în cât ar fi imposibil a se găsi, printre institutori şi în- 
văţători, cari nu sunt, avuţi, destui 6meni cari să pâtă renunţa 
ia oră-ce altă ocupație pentru a se consacra exclusiv numai 
afacerilor Societăţii ; pe de alta, pentru că centralisarea acâsta 
ar face să se perdă principalul avantaj al organisării, aşa cum 
mi-o închipuesc ei, şi care este tocmai difusiunea, acţiunii ei în 
tote colţurile ţării, şi pretutindeni cu egală energie ; acest avan- 
taj lipsesce în ori-ce acţiune care pornesce de la un centru de- 
părtat. Dar răul cel mare ar fi maj ales, că cenţralisarea ar nă- 
buși iniţiativa individuală, căci ar lipsi pe cei mai mulţi de sti- 
mulentul puternic pe care-l găsesce ori-cine în mulţumirea, su- 
fletâscă de a se sci stăpân pe sine, de a lucra după propria sa 
pricepere, şi de a sci că succesul, când îl are, i se datoresce lui. 

Trebue să mai adaog că realisarea programului pe care-l des- 
volt aci nu reclamă numai concursul învăţătorilor şi instituto-. 
rilor, ori-cât de “preţios ar fi el, ci pe al tuturor 6menilor lu- 
minaţi și cu bună-voinţă. Liga învățămâsituluă va trebui să re- 
unsscă silinţele tuturor, şi acțiunea ei va trebui să fie paralelă 
cu aceea a Societăţii corpului didactic primar, sprijinindu-se 
neîncetat una pe alta. Este evident că nu pote fi vorba aci nici 
de contopire, nici de absorbire. 

Tot așa este cu societăţile de studenţi, cu acele de ajutor 
pentru copiii săraci, -etc., t6te acestea având scopuri culturale 
forte asemănate cu ale Societăţii corpului didactic, a căror ac- 
țiune este distinctă de a ei, dar cari în anumite împrejurări pot 
colabora cu dînsa în mod eficace. 

O creaţiune a cărei nevoie mi se pare că este forte simțită la 
noi, este aceea a unei societăţi pentru propagarea cărţilor celor 
bune. T6tă lumea cunâsce comerțul infam ce se face cu tot fe- 
lul de publicaţii miserabile, cari pe preţuri. de nimic și prin tâte 
mijlocele, se răspândesc printre tinerime și în păturile puţin
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culte ale populaţiei. De altă parte, satele ndstre sunt inundate 
de icone, de portrete și de tablouri, venite de peste graniţă, şi ale 
căror rele tendinţe nici nu-şi daii ostenâlă să le ascundă cei co 
introduc asemenea lucruri. Contra acestor rele, noi ce facem? 
Nimic; căci prea puţin se pote face prin încercări oficiale, ca cea 
de acum doi-trei ani, căci aceste încercări, ca să reuşâscă, nu 
trebue să se întrerupă, ci să continue cu 'stăruinţă mulţă ani. 
O asemenea luptă trebue să o ducă o societate, al cărei obiect 
să fie publicarea de cărţi, de icâne, dei imagini, alcătuite în mod 
cultural, moral şi patriotic, pe pre mie, saii. chiar şi gratuit, mai 
ales în clasele de jos... 

Acsstă societate, când se va înfiinţa, va trebui să aibă cele 
mai strînse legături cu acea a corpului. didactic, cu liga învă- 
ţămîntului, cu societăţile de studenţi, şi cu cele mai multe so- 
cietăţă culturale ce există saii se vor mai creea ; pentru că re- 
alisarea.- scopului ei, care devine lesnici6să prin 0 asemenea 
vastă colaborare, ar rămâne ilusorie dacă ar fi pe s6ma numai 
unui cerc restrîns de luptători (1). 

Aceste exemple sunt de ajuns, cred, pentru. a face să se în- 
țelegă rolul admirabil ce este reservai, Societăţii fundate astă- 
vară, și bine facerile ce este ea chemată să realiseze. Dacă nisce 
siline isolate, ca aceea a învăţătorilor din Vâlcea, de acum doi ani, 
saii aceea a societăţii culturale de la Bumbesci (Gorj) aii putut 
să înscrie în scurt timp la activul lor resultate îmbucurătâre, 
ce nu se pote aştepta de la lucrarea în comun a unui corp de 
6.000 de membri, răspândiță în întrega ţâră! 

* 
e * 

Desvoltarea ce am dat celor expuse până aci nu mă face să 
perd din vedere un alt scop, care este principal printre acele 
pe cari este chemată să le realiseze noua Societate: acela de 
a veni în ajutorul membrilor săi. 
Am lăsat să vorbese despre acâsta la sfîrşit, pe de o parte 

pentru că obiectivul ce am expus până aci îl consider ca de 
ordine mai superidră; pe urmă, pentru că şi expunerea lui era 
mai grea şi mai complicată, în fine, pentru că atingerea unora 
din scopurile de mai sus pâte contribui, în mod indirect, şi la 
îmbunătăţirea într'o măsură Gre-care a sârtei învățătorului. 

In adevăr, este evident că primul lucru ce se va cere învă- 
țătorului care "Si va lua în serios apostolatul, va fi de a lucra 
ast- fel, în cât chiar purtarea lui să serve de model şi de în: 
demn pentru alţii. Conferinţele, predicele, sfaturile sunt bune, 
mai ales dacă sunt făcute pe înţelegerea Gmenilor, şi dacă vor- 
bitorul nu umblă să facă efect, ci- -Şi conciliază încrederea au- 
ditorului prin o competinţă reală în materia de care se ocupă, 

  

(1) In Decembre 1900, s'a înfiinţat societatea Steaua, al cării scop este 
de a răspunde acestor trebuinţe.
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şi prin dorinţa. evidentă de a fi util. Va. mai trebui ca învăţă- 
torul să nu-şi pună în minte de a intreprinde de odată prea 
multe lucruri; mai bine va fi să-și mărginâscă acţiunea într'un 
câmp mai restrâns, pentru ca ea să fie cu atâta mai vigurâsă. 

Nimic însă nu este mai presus decât exemplul însuși care va 
trebui dat în fapte. | 

Când învățătorul va, cultiva legume în grădina sa, şi când 
cu ele își va ţine casa şi .va realisa şi beneficii, cu acâsta mai 
mult va face peotru gonirea grădinarilor streini decât cu tâte 
conferințele posibile. Când pe pămîntul din farină al lui sai al 
şcolii el va face culturi bune, raţionale, va întrebuința sămînţă 
bună, va cultiva plante furagere, ţăranul va sci să facă compa- 
raţie, şi încet; încet i va urma exemplul. Când învățătorul va 
planta arbori fructiferi şi când peste câți-va ani se va folosi 
de fructele lor, el va îndemna şi pe săteni să facă ca dînsul. Dar 
în tâte aceste ceasuri, primul folos material va fi pentru învă- 
țătorul însuși. | 

„Dar acţiunea societăţii se pote exercita într'un mod mai con- 
cret, căci ea este destinată să serve şi ca societate de ajutor 
mutual, şi acest rol ea şi-l va putea împlini cu atât mai bine 
şi mai lesne, cu cât numărul membrilor săi va fi mai mare; a- 
c6sta este evident, şi nu are nevoe de altă explicaţie. 

Deja de 30 de ani și mai bine asemeni societăţi aii început 
să funcţioneze la noi, şi binefacerile aduse de dînsele sunt ne- 
preţuite. Ele înlesnesc şi încuraragiază economia, înfrîn6ză ca- 
măta, şi scot din multe nevoi pe participanţii lor. Dacă socie- 
tatea didactică nu ar face de cât atât, încă ar face mult, pentru 
ajutorarea membrilor săi. 

Cred însă că se pote face și mai mult, mai ales dacă numărul 
membrilor va fi destul de mare; socotesc, adică, că ar putea 
funcţiona şi ca o modestă societate de asigurare mutuală. 

Să ne închipuim, spre exemplu, că ar fi vorba de asigurare 
în cas de b6lă. Un grup, să icem, de 100 de membri, sar învoi 
a vărsa fie-care câte o modestă contribuţie, spre exemplu câte 
25 de bani pe lună, cu condiţie ca acela dintre ei care ar cădea, 
boinav, să fie ajutat cu medic şi medicamente. Contribuţia gru- 
pului s'ar ridica la 300 lei pe an. din care nu vor avea să se 
folos6şcă de cât cei unul, doi sait ţrei membri, cară vor. fi avut 
nenorocirea a cădea, bolnavi în. cursul acelui an; ea va fi dar 
forte de ajuns pentru a aduce uşurare acelor suferindi, mai fără 
nici 0. sarcină pentru cei-Valţi. . 

In acelaș mod, Sar putea asigura o modestă zestre pentru 
un copil, un mic ajutor pentru familie în cas de morte, etc. 

Ideea acâsta, pe care o socotesc fecundă, practică şi folositi6re, 
cred că va fi adoptată, dacă nu ucum, fie şi mai târdii, şi va 
contribui a mări cercul binefacerilor societăţii. 
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Terminând aceste prea numerse rînduri, repet, că ele nu 
conţin alt-ceva de cât nisce vederi curat personale, cari exprimă. 
dâr dorinţele şi speranţele mele, dar cari nu vreai de loc să 
apese cum-va asupra hotărîrii ce va avea să iea Societatea, în 
privința căii ce-şi propune să urmeze, 

Negreşit aşi fi prea mulțumit dacă părerile mele vor folosi 
întru ceva, la un moment aşa de delicat, cum este acesta; dar- 
nu m& îndoesc, că Societatea va sci să al6gă drumul cel mai 
bun, pentru a se face utilă, nu numai membrilor ei, ci şi ţării. 
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