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"Discuţiunea asupra chestiunilor, cari pri- 

vese învăţământul de orice grad, este tot- 

deauna bine venită. Mai ales în împrejurările 

de față, dătorite în cea mai mare parte eve- 

este de actualitate şi trebue să aibă precădere 

faţă de multe altele. «Din greutăţile pe cari 

le-am întâlnit în trecut, să scoatem învăţă- 

Introducere. I 
lesul ce trebue 
ştiinţei și înce 
tul cultivărei 
în ţara noastr 

. 

- nimentelor din Balcani, o astfel de discuţie. - ă 

minte pentru viitor», zice proverbul, şi acelea |, 

cu cari ţara noastră-a avut de luptat, au fost 

în deajuns de serioase, pentru ca să tim 

obligaţi. a examină mai de aproape progra= - 

mul activităţii “noastre viitoare. Unul din: 

numerile acestui” program trebue să fie ocu-: 

“pat de ştiinţa pură şi de aplicaţiunile € ei. 

Rămânând. în domeniul ştiinţelor pozitive, 

şi fără a întră' în discuţiunea diferitelor de- 

finiţii ce s'au dat, să admitem că. știința 

"înseamnă cunoașterea lumei din punct de 

vedere al materiei şi al energiei, mai bine 

zis a fenomenelor astronomice, geologice, 
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fizice, chimice, “biologice, sociologice, ete.



  

| cuprinzând deci și ciricașlerea omului pe 
sine însuşi. 

„: Popoarele din occidentul Europei. au simţit - 
as mult nevoia acestor. cunoștințe, cărora 
le-au dat apoi cea mai întinsă aplicațiune. 

- „la trebuinţele. vieţi! lor. 'Poate: progresele 
„- =" realizate” în industrie, agricultură, medicină, 
Ă artă, -ete., într” un cuvârt în orice ramură de- 

a activitate omenească, sunt. operile ştiinţei, - 
De aceia aceste popoare ocupă locul de frunte 

"din punctul de „vedere al: civilizaţiei, Altele, 
din diferite împrejurări n'au putut. eşi, decât - 
mai târziu, din starea primitivă în care dăi- - 

-- -. “muiau de secole, „Ele au. fost nevoite - să-și 
“ apropie ştiinţa; dela cele care o posedau deja, 

'şi care “trebue să recunoaştem, le-au .pus-o 
la dispoziţie e cu o bunăvoință mai: presus de 
orice laudă... . ae 

. Franţa. este cu. siguranţă, dintre toate A 

_xile “bogate în. ştiinţă, cea mai darnică, cea 

mai desinteresată şi cea” mai doritoare 'de 'a'- 

vedei bunele, efecte ale. luminei, pe care.o..: 

„?  răspândeşte :de șecole, și. pe. toate căile în: 

lumea întreagă. Recunoştință eternă îi dato- * 

resc ci şi. celorlalte ţări, cari au. procedat la 
fel, toate popoarele ajunse mai târziu pe arena - 
civilizaţiei moderne. i 

:-“Ţara noastră. n'a „putut . să . se ocupe: cu 
ştiinţa decât; foarte târziu şi aceasta se ex: _ 

plică pe de-9. parte prin, faptul că nu este: 
complect stăpână pe destinele ei decât dela 
1578 încoace, iar.pe.de altă parte prin ime- 

-diul în 'care se găseşte. Nici unul din po- 

 



  

  

  

  

poarele vecine nouă, na cultivaţ ştiinţa 

" înaintea noastră. Cu unele putem | zice că 

suntem camarazi. de clasă, iar” altele au ră-. 

“nas în-urma noastră. Până la înfiinţarea uni-. 

versităţilor noastre (cea -dela Iaşi în 1860 şi 

cea dela Bucureşti în 1864), numărul ro- 

mânilor, cari puteau să- şi apropie laminele . 

_ stiinţei în universităţile - străine eră foarte . 

- xedus, întrucât trebuiau: să meargă la Paris, 

„Viena şi mai țârziu la Berlin. Se înţelege, 

că numai cei cari dispuneau de avere în-: 

semnată puteau să-şi teumeată copiii acolo. - 

Cu periecţionarea căilor de comunicaţie, nu- 

mărul studenților români în: străinătate. a 

i crescut din ce în ce mai mult şi ei 'sunt 

"cari au:adus în ţară mare parte din ştiinţa 

' 

de care ea sa folosit în _primele timpuri ale 

dezvoltărei sale, Această -ştiinţă importată 

a rămas însă aproâpe - numai În: stratul su- . . 

'perior al societăţii române întocmai cum ră- 

mâne untdelemnul la suprafaţa apei. Ea n'a 

„ pătruns decât prea puţin în masa poporului 

românesc şi aceasta din mai multe cauze. 

Mai întâi că, ştiinţa adusă din occiderit.a fost 

până acum în cantitate foarte mică; judecând. 

“după numărul celor cari o posedă. Apoi mulţi: 

din aceşti fericiţi proprietari, făcând un mij- 

loc de traiu din ştiinţa lor, nu sunt totdeaună 

= dispaşi, să 'o comunice și celor cari n'au de 

- e. B lupta pentru existenţă şi se ştie. 'că. 

victoria va fi totdeâuna de ipartea. celor -in-.- 

. straiţi,” căci ştiinţa 'este arma. cea mai puter- 

“nică în această luptă, său cum 'zice poporul 
7
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«ai carte, ai parte». Dar este şi o altă cauză 
fcarte, importantă, care a îngreuiat pătrun- :: 

- derea ştiinţei în. toate clasele poporului ro-: 
"mânese şi anume forma ei. 'Prebue ca ştiinţa, 
"şi mai ales cea aplicată, să. îmbrace haine 

i foarte simple, la fel cu'cele ce' se poartă în 
| clasa socială, în care ele vor 'să pătrundă. 

Altfel „asimilarea lor nu se face de loc sau. i 

este numai aparentă. De aceia fiecare ţară 

simte nevoia să cultive. ştiinţa cu propriile - 

„sale puteri intelectuale și să-i deă aplicaţiuni 
„= în raport cu cerinţele mediului şi a felului 

„său de viaţă... . | 

a Dacă ştiinţa pură rare naţionalitate, cea 

aplicată însă are, căci inteligenţa şi diferite 

aptitudini nu sunt aceleaşi la toate popoarele. | 

Este deci o, foarte . mare greşală din partea - - 
“ acelora, din fericire puţini la număr, cari 

, 

„Văzând. abundența de cărţi şi reviste ce ne, 

vin Gin străinătate; consideră ca lux sacri- 

„nele sale instituţii ştiinţifice. 

tiințe pure şi şti- aa | , ati n , - 
ine aplicate, le. - „Istoria ştiinţelor ne arată că ele au eşit 

gătura dintre ele. din practica diferitelor arte pe cari societa- 
tea omenească “le-a “creiat pentru existenţa... 

Ba şi de care s'a folosit în evoluţia ei.- Cu: 

> timpul însă, şi pe măsură ce principiul. di: 

+ viziunei muncii s'a. introdus în această so- * 

_ cietate, ştiinţele, mai ales cele experimentale: 

Pa - . . 

ficiile pe cari le fâce ţara noastră cu puţi- :
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sat căpătat autonomie.-atât unele faţă de al- 

tele cât şi faţă de diferitele lor aplicaţiuni 
folositoare omului. Astfel că astăzi putem 

“face două grupe de ştiinţi şi anume aceia â 

științelor pure și aceia -a. ştiinţelor aplicate. 

- Ştiinţe .pure sunt acelea. “cari pe diferite 

“căi, caută să cunoască felul alcătuirii uni-. 

“versului și mecanismul fenomenelor “cari se 

petrec în el, întrun cuvânt legile după cari 

“el se. conduce, fără să se preocupe de apli- 
_-caţiunea "practică. a + "cunoştinţelor obţinute. 

Așa Astronomia, Fizica, Mecanica, Chimia, 

"Geologia, etc., sunt științe pure ale lumei 
nevieţuitoare; Anatomia (vegetală şi animală), , 

„Fiziologia (vegetală și animală), Paleontolo- 
gia, Sociologia, Istoria, Archeologia; ete, sunt 
ştiinţe pure ale lumei vieţuitoare; de aceea: 
se! numesc şi ştiinţe biologice. Fiecare din 
„aceste ştiinţe, | poate aduce: servicii omului 

înlesnindu-i perfecţionarea mijloacelor sale 
de traiu şi de apărare contra diferitelor cauze 

„de distrugere. Cea mai importantă ştiinţă 
aplicată este “cu siguranță Matematica, la al- 

cătuirea căreia. au contribuit în “primul! rând 

“Astronomia, Fizică, Mecanica, Geometria ete. 
„Dezv oltarea ce această ştiinţă a luat şi “auto- 

nomia pe cafe a câștigat-o faţă de cele din care 
derivă au ridicat-o în rândul ştiinţelor pure. 
Din aplicaţiunile ei, ale Fizicei, ale Mecanicei, 

ete.; rezultă nuimeioasele ştiinţe technice cari. 
formează baza învăţământului ingineriei. Din - 

“ „aplicaţiunile Fizicei, Mecanicei, Chimiei, Ana, 
tomiei, Yiziologiei, ete., rezultă ştiinţele me-
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dieale, agronomice, zootechnice, ete. Tot așa 

ştiimţele juridice, filosofice, literare, ete. sunt : 

aplicaţiuni ale Sociologiei şi altor ştiinţi Bio 

„ logice. E 

Aceste. câteva exemple: sunt de : ajuns cred, 

pentru a arătă ce trebue să. înţelegem prin. 

“ştiinţe aplicate şi cât e de strânsă relaţiunea 

“dintre ele şi ştiinţele pure. Dezvoltarea lor 

depinde în primul rând de progresele ştiin- 

ţelor pure şi orice încercare de „separaţiune | 

“nu poate fi decât dăunătoare. -Nu tot aşa se 

petrec lucrurile cu ştiinţele pure ; cultivarea - 

lor, trebue făcută în afară de orice: preocu- - 

pare practică. "Aruncând o. privire în trecutul 

acestor ştiinţe, vedem. în adevăr că aceasta 

_-a, fost: calea pe care ele au urmat-o. Câtevă 

exemple: i ” 

LL Extraordinara iătindere pe care au luat-o 

- aplicaţitnile electricităţii n'a putut fi.nici 

__anăcar întrevăzută de către fiziciani ca Gal 

van, Polta, Oersted, Ampăre, "Arago, Ohm 

Fe Trade, Thomson, ete., ale căror lucrări în 

“acest domeniu sunt fundamentale. 

2. Cine ar. putea: pretindă că, fizicianul. 

Papin a: descoperit forţa aburului pentru ca : 

so aplice la tracţiune ? ] Maşina cu aburi sa 

inventat -mai târ ziu. . E 

3..Nu pentru foloasele patologiei. aniwale - 

şi vegetale a întreprins marele Pasteur stu 

- die sale asupra fermentaţiunilor, . ci. pentru 

a rezolvă o :chestiune de- chimie” pură. "Ge 

iului său şi acestor prime cercetări datorim 

descoperirea miergbilor. și a solului ce ei au. ies 

Di 

.



      

în. diferite” boale ale animalelor ş şi ale pian- 

telor,. Din lucrarea lui de chimie pură au 

- rezultat ştiinţe noi, cari formează baza_me- 

- dicinei. moderne: astfel că fără a fi medie, 

Pasleur- este cel 1 mai mare reformator al me- 

dicinei. 
4. Nu pentru a "facs, aplieaţiuni la chi- 

rurgie a descoperit Rintgen razele X, cari” 
„poartă şi nuimele-lui.. .: 

„8. Nu pentru instalarea telegiafici fără 

sârmă a descoperit: Hertz undele electrice 
„cari poartă numele lui; aceste aplicaţiuni au . 
venit în urmă, - 

G..'Tot aşa şi. cu -cinematogratia, această 

“admirabilă metodă de instrucţie. şi în acelaş 

timp de distracţie a omenirii. Nu aceste apli-- 
- caţiuni au preocupat pe „marele fiziologist 
dlarey când a descoperit „principiul cinema- 

tografiei, ci trebuinţa unei metode. precise 
- pentru studiul locomoţiunei la om şi la cele- 
lalte animale, sborul la păsări şi la inseote, „i 
înotul la peşti, ete. a 

„ Nici. Wohler, nici Berthelot n'âu “putut 
ina vede toate aplicaţiunile, industriale ale - 
sintezelor în dotheniul chimiei organice, ce. a 

"ei: -au. putut să realizeze cei dintâi. - 
Exemple, de felul acesta se pot aduce foarte 

multe ; toate minunile realizate în diferitele 
ramuri ale industriei moderne, în agrical-- 
tură, în .medicină, ete. sunt direct sau indi- 
rect plecate dela ştiinţa pură. | 
“Nu tot aşa se poate zice despre. descope- 

„ririle de ştiinţă pură, cari să fi fost provocate o



de cerinţele. practicei. Cazurile sunt cu mult e 

mai rari. Ştiinţele medicale au "contribuit cu. 

“siguranţă la numeroase descoperiri î în dome- 

niul. fiziologiei animale. Un exemplu” între 
altele l-a dat Cl. Bernard, câre-a descoperit . 
funcțiunea plicogenică a ficatului, studiind 

“mecanismul diabetului la om. Calea raţională 

» este însă «Știință pentru, ştiinţă», aplica- -- 

 ţiunile să vină în urmă. Inversul ar îi chiar 

dăunător, căci un experimentator stăpânit prea 

„mult de ideia aplicaţiunii descoperirei ce ur-" 

„măreşte, sau de orice altă idee preconcepută, 

„poate da interpretări greşite rezultatelor sale. .- 
| și poate trece „fără șă vadă, pe. lângă teno- 

„.-"_mene noi şi neprevăzute, ceeace în „ambele . 

cazuri este o mare greşală. El trebue să aibă, ... 

cum zice C1.: Bernard, toată libertatea cu- +” 
„i “getării sale, în observarea fenomenelor, cari, 

se desfăşură, sub. ochii lui . & 

! universită- . “Ştiinţele pure şi aplicate se înv vaţă în -uni- 
- şi şcoalelor 

iale în culta”, versităţi în şeoale şi în lăboratoare "speciale 

ţiinţelor pare şi în bibliotecă, Aceștia sunt. depozitarii: tu- . 

„turor- cunoştinţelor omeneşti pe care gene-: . 

rațiile je transmit de la una la alta aducând - 

fiecare contribuţia sa de- muncă pentru în. 

i mylţirea și perfecţionarea acestor cunoştinţi. n 

"De aceea în “universităţile din Franţa, Ger- - 

” mania, Englitera, Italia, Belgia, Olanda, ete. 

SE amfiteatrul, laboratorul sau. „seminarnl şi Di. 

 



  

      

13 _. i r 

„blioteca sunt  nedespărţite. Prin .ele trebue: 
să- treacă studentul, care doreşte să se ins-" 

truiască în ori ce ştiinţă pură. De cele au- 

"zite la curs el se convinge în laboratoare: 
bine -organizate, prin demonstrațiile ce vede- 

- şi prin exerciţiile ce face; iar în bibliotecă, - - 
își completează “cunoştinţele, atât în știin-. . 
țele” pe care.le studiază cât şi în cele aju- 
tătoare, El dobândește apoi atracţiune către 
revistele: ştiinţifice totdeauna bogate în lu- 
crări: noi şi se familiarizează cu regulele ce- 
trebuese urmate pentru a se folosi de bi- 
bliotec. . , | o 

De laborator şi de bibliotecă are absolută 
» nevoe și savantul, 'care. fâce. cercetări pen- 

"- tru deslegarea diferitelor, „probleme știinţi= 
fice. - EL: trebue să cunoască prealabil toate 
lucrările, care s'au făcut înaintea lui, asupra, 
„oricărei chestiuni ce-şi propune să studieze ;. 
altiel riscă să descopere lucruri . cunoscute „,. 
deja de mult.. De aceea bibliotecile univer-. 
sitare străine, sunt pe cât-cu putință mai:, 
complecte, posedând colecţiile întregi ale tu-: 
"turor revistelor ştiinţifice. | - 

Dar nu numai universităţile sunt: înzes-- 
trate cu bibliotecă şi laboratoare, ci şi. ins- 

” tituţiile “de “ştiinţe aplicate, la technologie, 
la agricultură, . silvicultură, la medicina ve-- 

terinară, la comerţ, la: marină ete. A 

“Aşa sunt politechincele dela Zurich, dela. 
Charlottenburg, Glaskow şi altele, Institutul. 
agronomie şi Şcoala Superioară de Mine dela. 
Paris; Academiile de Agricultură dela Berlin,
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Bonn ete. Tavăţământul superior al ştiin-. 

ţelor aplicate, - câştigă din ce în ce “impor -? 

tanţă, şi instituţiile speciale, creiate - de cu- : 

rând în acest scop sunt încorporate, în-Uni- 
versităţi.. Aşa: institutul "Agricol şi - Institutul 

Comereial dela univeisitatâa din- Nancy, In- 

stitutul electrotechnie dela: universitatea. din 

- Grenoble şi: altele: . "Aceasta dovedește odată 

mai mult că ştiinţele aplicâte nu: trebue să” 

piardă un Singur moment contactul, cu -cele 

pure. De la aceste din urmă vin descoperiri 

noi, metoade' şi aparâte perfecţionate, de care 

„se folosese nu numai 6lg dar şi cele aplicate. 

Despre acest adevăr” își dau “socoteală dife- 

rite şcoale speciale, care „separate “cu 'totul.. 

"de universitate n'au “putut: “face - mari pro- 

” orese. Ele reclamă: acum, în multe părţi, or- - 

“ ganizăţie universitară ! aşa” “cum s'au. Orga- 

nizat. medicină şi: “dreptul, « care sunt tot St 

inţe aplicate. 0: " 

"Universitatea : trebue - deci să io tara, 

care să lumineze 'continit națiunea in evo- 

luţia” ei. “Acest rol îl îndeplinesc cu. priso- 

sinţă universităţile - din :0ccidânt; "de aceea 

"ele sunt respectate şi ajutate în acţiunta lor 

binefăcătoare de cătră națiunea; întreagă căci. 

ele stint mândria tinei ţări: Gradul ei de civili- 

“zaţie se măsoară, în adevăr după importanţa 

"pe care o dă ştiinţei, deci după numărul şi des- 

voltarea uiversităţilor. Lăsând la o parte sta- 

tele inarica Franţa, Germanii, Englitera; Italia 

-. Austro- -Urigaria! ete. care-fac. sacrificii colosale 
aa 

cu u numeroasele lor univeisităţi, - vedeni că şi | 
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țări mici din vecinătatea lor nu se dau în- 
dela astfel de: sacrificii. Aşa Elve- 

ţia, are 7 universităţi, Belgia 4, Olanda 4. 

"Adăugând la acestea şi şeoalele speciale de 
diferite. grade pentru. învăţământul ştiinţelor 

. aplicate, lesne ne'vom explică, dece î în aceste 

tări toate” ramurile de activitate: omenească - 

ptogrescază. "Contra probă ne-o: dau ţările 
înapoiate în câre astfel do instituţii sau lip-. 

sese cu-totul sau dacă există pe ici pe. colo 

“sunt în stare cu totul rudimentară ca or- 

ganizaţie. aa n 

- Dacă ne vom “îndrepta. privirile acum la 
“unive ersităţile şi, şeoalele noastre: speciale, ve- 
dem: cu părere de rău că: ele nu sunt la înăl- 

țimea la care ar. “trebui 'să fie, de aceea dau 
rezulțate mediocre. « Două universităţi sunt 
„prea mult “pentru [ara noastră» - zic unii... 
Faţă însă cu populaţia ei şi dacă 'ne rapor- 
“tăm la “Vările mici din vecideni, ca. Elveţia, 

"Belgia, Olanda, vedetă! din” contra că “este 
"loc şi: la noi "pentru cel puţin 4: universităţi. 
"Şi va trebui să se. ajungă acolo dacă vrem 
ca poporul iostru să se ridice la înălțimea, 

m. 
“celor. din ocaiderit. 2 

Dar chiar! aceste două! universităţi, ar putea a 
să aducă, foloase imense! "ţărei dacă ar: aveă 
E , Organizaţia - şi idealul celor 'străine,- Să exa- . 
_Minăn mai: de aproape „principrlele cauze, 

    

Scurtă p 
supra ui! 
ților şi : 
noastre
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mers, 
Una. din aceste. cauze trebue căutată chiar- 

la origină şi anume în alcătuirea primului 

corp. didactie universitar. -Ar fi fost cu si- 

- guranţă un mare câştig pentru ţara noastră - 

dacă se. aduceau -atunci . profesori străini,. 

care s'au opus șI se opun încă la bunul lor 

care să ne îndrumeze pe calea ştiinţelor pure. 

„şi aplicate. Odată cu aceasta să se fi trimes- 
câţi mai mulţi -tineri în străinătate spre a. 

se specializă în diferite ştiinţe şi dintre care: 

să se recruteze apoi atât profesorii cât şi per- 
sonalul necesar diferitelor servicii ale sta-- 

” tului. Din nenorocire nu s'a procedat astfel. 

Dar chiar-acel prim personal didactic, im-- 
provizat. în mare parte, ar fi putut aduce 

„servicii cu 'mult mai' mari dacă eră lăsat la. 

locul lui și i-se dă mijloacele necesare. Alta. 

a fost însă situaţiunea acestui corp didactic. 
“Profesorii de ştiinţe "pure erau chemaţi şi: 

la alte şcoale sau li-se încredinţă diferite” 

servicii în afară de universitate, din. cauză . 

că lipseau oamenii pregătiţi de care ţara. 

- aveă nevoe.: Profesorii de la Facultatea de. - 

medicină erau chemaţi la spitale, chemaţi 

şi consilii. sanitare etc. Profesorii de la Fa-- 

-eultatea de drept erau chemaţi să " pledeze-. 

înaintea instanţelor judecătoreşti, căci ei erau. 

cei mai buni avocaţi. Aceste ocupaţiani. 

străine! de catedră, erau. până la un oarecare: 

, 1 

N 

de particulari, căci ei - erau cei mai buni me- -- 

'Gici din ţară, numiţi în fel de fel de comisii: 

punct, 'îndreptăţite și -prin insuficienţa” sa-
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larului profesorilor universitari. In astfel de 
condiţii, -puteau aceşti profesori, cu toată 
pregătirea și bunavoinţă 'ce ar fi avut,.să 

” deă studenţilor instrucţia științifică necesară 
şi să lucreze în acelaş timp. pentru progresul 
ştiinţelor ce profesau ?,.. Dar să presupunem 
că aceste multiple ocupații, le-ar. fi lăsat to- 

tuși un oarecare timp şi “pentru catedră. 

Aveau ei putinţa să-l întrebuinţeze în fo- 

“osul învățământului şi al ştiinţei ? Nu, şi 

aceata din lipsă de bibliotecă şi de labora- 
toare, Câteva dulapuri cu cărţi.cele mai 
multe vechi, la fiecare facultate alcătuiau 

toată biblioteca. Laboratoarele s'au -impro- 

vizat prin case. particulare, unde nu puteau! 
* avea instalaţiile şi aparatele cerute. de teh- 

N 

. 

nica, fiecărei ştiinţi exprimentale. Apoi prin 
mutările la care au fost obligate, s'a distrus 
mare parte din material și s'a pierdut enorm: 
de mult timp, toate acestea în dauna ins- 

“trucţiei studenţilor şi progresului ştiintei. 

Prin urmare corpul. didactic al universi- | 

tăţilor noastre s'a găsit chiar. de la început... 
„întro situaţie. falșă, căci nu puteă să se . 
„achite în mod conştiincios de înalta misiune 

„ce-i eră încredinţată. 

s? 

La aceste cauze, care toate au contribuit 
"să îndepărteze pe mulţi profesori de la da- 

toria ce le'impuneă catedra, s'a mai adăogat 
cu vremea alta, .menită să desăvârşească opera | 
funestă a celorlalte. Este politica, în ale că- 
rei curse au fostupri Sie rofesori 

"universitari. pEtidelt Qosstată politicăau cre- 
Aa N Univereiteră,. | E 
Sa - a S__Bueureat) „1 - .
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zut că aceşti cetăţeni luminaţi ar puteă să 

le deă concursul în conducerea, trebilor sta- 

tului, inotivând că serviciile aduse patriei. pe 

aceastii cale compensau şi chiar întreceau pe 

cele date prin catedră. O atare justificare 
_este cu siguranţă falşă, căci nu poate există 

pentru .o năţiune un serviciu mai mare decât 
acela: de a cultivă şi răspândi ştiinţa absolut 

necesară” propriei sale existenţe. Totuşi uni- 

"versitatea nu sar fi resimţit prea mult de - 

această acţiune ă: politicei, dacă ea să măr- 

gineă aci. Din nenorociie însă profesori ii uni 

versitari au: fost amestecați, cu sau fără voia 

"lor, în lupta dintre partide, şi aceasta a fost * 

cea mai mare: greșală. Incetub cu încetul 

“corpul: profesoral universitar, în loc. de a 

răniâneă absolut -omogen,! ca - gândire şi ca 
acţiune, “în -tot-'ce priveşte bunul mers al 

instituţiei în: serviciul - căreia” se: găseau, a. 

început din contra: să' se” despice în grupuri” 

cu. tendinţi. diferite “după partidele politice 

„cărora aparţineau. De aci lupte de prepon-- 

deranţă politică în- universitate și .de- care 

cluburile partidelor n'au fost niciodată străin. 

S'au modificat legile şi. regulamentele, Sau 

viciat formele de numire ale profesorilor la 

univ ersitate din cauza - acestor -lupte. : :De i 

multe ori. s'a.recurs la balanţele: partidelor 

politice: pentru a 'se: apreciă valoarea - candi- 

„ daţilor, -compromiţând prin” „acesta şi “ins-; 
PS 3 

N 

N. 

" truoţia şi cultura ştiinţei. . -:- 

„Dacă, aecisiiis ai ar: apar ținea 

numai frecutuiie con ersită e: noastre; a: 
ne 

cae 342 st 
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“trebui să se considere încă fericite. Din ne-: 

"norocire ea există şi astăzi şi în unele pri- 

vinţi merge chiar spre mai rău. . 

„Universitatea din Bucureşti mare biblio- 

“tecă deşi au trecut 49 de ani de la înfiin- 

țarea ei. Graţie: generoasei donaţiuni a Ma- 

jestăţei Sale Regelui, studenţii găsesc la 
Fundaţia Carol tratatele și- revistele trebu-. 
incioase. Pentru cercetări e nevoe însă de. 

„colecţiunile complecte ale revistelor şi tra- 

tatelor speciale fiecărei ştiinţe.. I.aboratoare, 
care au peste 30 de ani de existenţă, se- 

găsesc încă prin cas6 cu chirie, lipsite prin 
-urmare de strictul necesar, .de. instalaţii € ce- 

„rute de tehnica modernă. - 
Chestiuni de ordin pur universitar, ca ale- 

-  gerea rectorului şi altele se hotărăsc în clu- 
burile partidelor. politice. Dotaţia: catedrelor | 

de ştiinţi experimentale se face sau mai bine 
zis nu se face de; loc, în răport cu nuânţa 

“politică : a profesorilor respectivi ; iar cei, care. 

în "dorinţa de a se consacra exclusiv instruc: 

iunei : studenţilor şi ştiinţei şi. nu sunt în- 

scriși în nici un. partid au de suferit „multe, 
nesjunsuri,- de 'unde descurajare; . a 

„In 1906, doza de politică administrată uni- = 

xersităţilor noastre'ajunse până la toxicitate. 

Ele au reacţionat atunci; -una -prin închi- 

derea cursurilor, cealaltă prin demisia- pro- 

fesorilor, reacţiuni, "care au fost. binetăcă- 

„7 oare. Efectul lor însă n'a: durat -mult. timp 
"căci Juptele politice au reînceput: în- univer- 

sitate şi se continuă . spre nenorocire ei.



  

“'Trebue ca universităţile noastre să-şi adune 
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, 

toati energia de care dispun şi să aplice 
grincipiul ca profesorii să se consacre ex- 

clusiv catedrei. şi ştiinlei: Pentru aceasta 
e nevoe; ca şi partidele politice să se con:- 

vingă, 'că cel mai mare serviciu :ce-l pot -. 
aduce țărei este de a lăsă universităţile să 

se ocupe numai de cultura ştiinţelor pure 

“şi aplicate și de răspândirea lor în toate - | 
stradele societăţei. - Pe 

Universitățile noastre găsindu-se ta sufe- . 

rinţă şcoalele speciale, a căror misiune este 

cultura şi răspândirea ştiinţelor aplicate, pu- 
„teau ele să se ridice singure acolo unde ar 
trebui să fie ? Experienţa a dovedit câ nu. 
'Țara este lipsită de oameni technici în dife- 
rite ramuri ca ingineri de mine, ingineri 
electricieni, ingineri hidrologi, ingineri arhi- , 
tecţi ete., fiindcă Şcoala de Poduri şi Şosele 

a rămas închisă altor specializări în afară de -- 
ingineria căilor de comunicaţie. Ţara este 
„lipsită -de agronomi specializaţi în diferite . 

_- ramuri ale agriculturei. Deşi Şcoala Cântrală | 

- de Agricultură de la Herăstrău, funcţionează |, 
de 61 de ani, nu avem nici până astăzi cu- - 
noscători în selecţionarea seminţelor, căci 

Societatea, Naţională de Agricultură, în prima 

“şedinţă după constituirea €i a opinat - să -se 
aducă un specialist străin și anume d. MWl- , 

"Son. Invăţământul . în această școală ca şi în : 

cea de Silvicultură nu este ridicat la nivelul E 
celor din străinătate deşi atât profesorii cât 
„şi studenţii reclamă aceasta de ani de zile.
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"ara este lipsită. de medici veterinari spe- 
cializaţi în zootechhie fiindcă . învăţământul 

“acestei ştiinţi în “Şcoala Superioară de Me- 

dicină Veterinară suferă din cauză că nu 
există un institut zootechnie. înzestrat cu 

toate cele necesare. "Ţara este lipsită de me- 
„diei igienişti fiindcă 'nu există un institut de 

- higienă unde. învăţământul acestei ştiinţe să 

se facă în mod: cât mai. complect. Ţara este . . 

- lipsită de școale industriale superioare de 
aceea maeştrii şi chiar lucrătorii din fabri- 

cele străine ajung.la noi conducători dei in- 
dustrii, care fac progrese. 

Toate aceste lipsuri ș şi multe altele asupra 
. cărora nu pot insistă, dovedese necesitatea 

„. organizărei cât mai repede şi cât mai com- 
plectă a învăţământului ştiinţelor aplicâte. 

„Din. universităţi Şi. din. şcoalele speciale 

“ştiinţa pură şi. cea. aplicată trebue să se răs-" 

pândească în diferite strate ale societăţei şi. 
fiecare din ele. îşi apropie. cunoștințele de 
care are.-.nevoe. Învăţământul superior, se- 
cundar și primar au' tocmai acest scop; Intre 

„aceste ramuri de învățământ există cea mai 

„strânsă legătură, căci ele formează prin pro-: 

" fesori şi elevi un “inel închis după cum se 
poate, vedeă în următorul tablou ::" 

Ştiinţele pure -s 
aplicate trebue s 
străbată în toat 
stratele sociale. 
Diferitele. grad 

-de învăţământ ; 
legătura dintr 
el e.
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Invăţ. universitar a—> Invăţământ universitar 
al știinţ. pure  p——ci al ştiinţelor aplicate. 

A - a) Ştiinţe technologice. 
| % > “medicale. 

: c) - farmaceutice. . | 
d) juridice şi adm. 

/ e. 
4 D- 

9). 

agronom. şi silv. 
veter. şi zootech, 

_ Inv. secundar  --. comerciale, etc. 
(Licee şi şe. norm.). 3 
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-
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. Ş | . a | -. Invăţământ mediu al 
Ş | |. ” ştiinţelor aplicate. 

LI |. . 2 Şe. sanitare, 
Pi y _. A . d) administrative. 
Invăţ. primar, c) » agricole şi silvice, 

ră P Ai d) zootechnice, 
iz . „€)- >» industriale. 

, |) » comerciale, 
„N 9) >" de arte şi mes, ete. 

Invăţământ interior al - 
științelor aplicate. :: 

a) Agricultură. . 
MR o Vb) Aeserii. A 

"Examenul. acestui. tablou ne arată că pro- 
fesorii din învăţământul secundar sunt pre- 
Sătiţi de universitate şi anume de Facultăţile:' 

de Ştiinţe şi Litere. Se înţelege că de această 

„ pregătire are să depindă. nivelul învăţimân-: 
_ tului în liceu şi școale normale” şi indirect. . 

în. universitate, Un curs universitar nu se 

-... - va puteă ridică de cât cu condiţia ca audi- 

torul să fie. în măsură de al întelege. “Cur IE 

acest auditor este reprezentat prin studenţii - 

„veniţi de la licee, se vede lămurit cercul 

închis între universitate şi învăţământul se-
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cundar.. Un alt cere asemănător cu” acestă. 

există între învăţământul secundar (licee şi 

şcoale normale) şi cel. primar. Este deci o 

greşali că universitatea nu se interesează “ 

îndeajuns de mersul învățământului secundar 

şi acesta de al celui primar. . - 

Dar universităţile se ocupă şi cu îndinta- 

rea ştiinţelor. pure, şi din nouile cunoştinţi 

câştigate aci se alimentează învățământul su- . - 

perior, cel secundar şi cel primar. De aceea - 

câte 'trele aceste ramuri de învăţământ tre- 

bue să se bucure de aceeaşi. solicitudine din” 

- partea, statului.” Ar -fi o greşeală dacă sar 

da toată atenţiunea universităţilor şi şeoalelor 

secundare şi prea puţin celor-primare, pre- 

„cum iarăşi ar fi greşală să ne ocupăm numai 

'de învăţământul primar şi să neglijim pe 

"cel superior. . 

Nu numai pentru ştiințele- pure e nevoe 

de aceste grade de învăţământ ci şi pentru 

„cele aplicate. Cultivarea lor se face tot -în 

instituţii cu organizaţie universitară. În fie-. 

care profesiune rezultă, se înţelege, progrese 

„din experienţa zilnică, căile. noi însă “sunt 

deschise prin cunoştinţi cari vin de. la ins- 

_tituţiile speciale. Aci' se pregăteşte apoi per- 

“sonalul necesar atât învăţământului ştiinţelor . “ 

aplicate, 'cât. și pentru diferite servicii ale 

"statului, san pentru conducerea intreprinde- 

rilor particulare... - 
Invăţământul mediu al ştiinţelor aplicate 

formează personalul ajutător sau de .supra- 
:veghere şi în unele ramuri chiar pe cel care 

7
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“execută, iar învăţământul aplicat interior, for- 
„mează-pe lucrători. *. -.- E 

. Aceiaşi “strânsă legătură. există între ramu- 
rile de învăţământ al ştiinţelor aplicate ca şi 
între cele ale învăţământutui ştiinţelor pure. 

Tot acest tablou ne arată cum învăţământul 

ştiinţelor pure. pregăteşte pe cei care învaţă 

„ştiinţe aplicate de orice. grad. Fără atari cu- 
“ noştinţe fundamentale, obţinute în universi- 
“tate, liceu şi şcoala primară, ştiinţele aplicate 
nu pot; fi înţelese. Nu poate cineva pricepe 

ingineria de maşini dacă nu are cunoştinţi 

" îndestulătoare. de Matematică, Mecanică, .Fi- - 

zică, Chimie etc., precum nu poate cineva 

să înveţe Patologie dacă. nu ştie Anatomie, 
Fiziologie, sau Agronomie: dacă na. ştie Bo- .. 

„ tanică, Fizică, Chimie, „Fiziologie vegetală - 

“ete. Orice încercare de separație prin urmare . 

între aceste două feluri de învăţămânţ. nu 

„poate fi. decât dăunătoare lor şi este deci fun- 
„damental greșită părerea că țara noastră ar 

putea să nu -facă decât ştiinţă aplicată. De 

"aceea e nevoe ca învăţământul lor “să for- 

meze o unitate a căr ei conducere să i aparțină 
unui singur. minister. 

- “La noi în ţară o atare unificare. este ne- 

cesară “Şi din cauză-că numărul de vameni. 

bine pregătiţi, care să se ocupe cu învăță-”, 

_mântul -şi cultivarea ştiinţelor pure şi .apli- 

"cate este încă restrâns. Apoi materialul di- . 

dactic şi experimental de care laboratoarele 
şi seminariile au nevoe, fiind foarte- costisitor 
„cu greu se pot bine înzestră mai „multe i ins-, 

N
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“titute de acelaş fel. Pe lângă acestea, într'un 

învăţământ public unitar universitatea va 

„putea “să - se intereseze mai de aproape de 

toate” celelalte ramuri de învăţământ şi să ia, 

parte - activă. la, alcătuirea programelor de:. 

ştiinţi. e _ 

VL. 

Din cele “arătate până aci se poate cu în: 
lesnire conchide că universităţile noastre de-. 
parte de a fi un lux; sunt din contra ins- 
tituţii “fundamentale, cu menirea de a lumina 
drumul pe care trebue să-l urmeze „poporul 
“xomânese” în evoluţia lui. Pentru a .putea 
să-și îndeplinească acest mare rol, ele au 

“însă nevoe de “sprijin atât din partea. sta- N 
„. talui cât şi a particularilor. 

Despre partea, care revine statului nu cred 
“că 'mai trebuesc aduse alte argumente pe. 
lângă cele expuse mai .sus. Universitatea 
fiind baza învăţământului Stiinţelor pure şi 

„aplicate, trebuie să ia rând în bugetul sta- 
tului - printre instituţiile de primul ordin. : 

„studii în raport cu progresele diferiţelor - 

Universităţ 
şcoalelo 's; 
au nevoo d 

"Sinul Stat 
al 'particu 

In ambele. universităţi şi în diferite şcoale _ 
speciale” se găsesc astăzi numeroși „profesori 
cunoscuţi: şi apreciaţi în lumea ştiinţifică şi 
cari cu mari. sacrificii coritinuă să lucreze, 

* Ei au nevoe însă de laboratoare şi “material 
; pentru a întrebuința cu folos ştiinţa lor. 

In ce- priveşte sprijinul d din partea parti- |
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„“oularilor, el trebue să fie atât. „moral căt şi - 

i material. 

„Datorese sprijin moral universităţei Şi Şcoa-. 
"elor “speciale toţi cari au dobândit învăţă- | 

„tară în aceste instituţii. Ele fiind depozitarii :-. 
ştiinţelor pure, şi aplicate, învăţământul pe. 

care-l dau se poate asemăna cu o operaţie 
de bancă. Precum debitorul caută să îruc- 

tifice - capitalul împrumutat pentru a putea. 

plăti procentele şi face. faţă cheltuelilor lui, 
tot aşa posesorul unei. diplome ştiinţifice . 

“trebue: să fructifice prin lucrările sale per- . 
“zonale, capitalul de cunoştinţi, obţinut în. 

şcoala unde a învăţat. Acest. procent, oricât 
„de modest ar fi, contribue la.creșterea -bo- - 

'gpăţiei “ştiinţifice a instituţiei, . şi constitue. : 

”.
 

pentru dânsa. cel nai puternic sprijin care-i . 
vine de la elevii. săi. O condiţie esenţială se 

cere: însă . pentru, îndeplinirea acestui ideal 

şi anume ca elevul, odată în posesiunea. di-. 
plomei,- să menţină pe cât e cu putinţă con- - - 

tactul cu şcoala care l'a. forinat. Inginerul” 

-medicul, agronomul, farmacistul, medicul ve- 

terinar- etc. nu pot decât să câştige dacă 

din timp -în timp mai trec prin. “laboratoa- 

rele unde 'au obţinut primele 'cunoştinţi în 

“specialităţile lor. Ştiinţa. face progrese foarte 

„repezi şi dintr'un an: în altul lucrări noui - 

se adaugă pe: care văzându-le cineva în la- 

'boratoare; le va reţine mai bine decât nu- 

- mai” prin 'cetireă revistelor, presupunând ca-: 

“ul cel mai fericit că. fiecare din aceşti | 

* 

+ 

. 

E specialişti. se ţine “în curent, “cu: literatura . 

.
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„_ tiinţitică respectivă. Tot în câștig vor îi şi 

_ profesorii secundari, dacă -vor proceda la fel 

căci având misiunea de a răspândi ştiinţele . 
-ce au obţinut în universitate ei trebue să 

facă şi adausurile impuse de lucrările noi 
:şi nicăeri . nu-şi vor da mai bine seamă de 

„- aceste lucrări ca în laboratoare şi seminare. 
„Datorese - sprijin material universităţei şi. 

: scoalelor speciale, industriaşii, agricultorii, 

-comercianţii, bancherii, etc. -într'un cuvânt 

toţi cari se folosesc de ştiinţă şi de progre- 

sele ei. Ştiinţa face pe capilal, el trebuie 
deci so ajute în mersul ei contra necunos- 

cutului. Din orice descoperire nouă capitalul 

trage foloase. De acest adevăr sunt convinşi 

” <apitaliştii străini, de aceia în ţările din oc- 
_<ident se fac donaţii de zeci de milioane, 

templelor ştiinţei, universităţi şi institute 
speciale de tot felul.. Câteva exemple: . 

Carnegie a donat 50 de milioane de franci 

în 1902, cu care s'a fundat la Washington, 
"30 instituţie de înaltă cultură. ştiinţifică :. 

- - Rockefeller a donat 30 de milioane în 11901, 
cu caro sau înfiinţat la. New-York, nume- -. 

“oase 'laboratoare de cercetări medicale : 

Osiris; a lăsat: Institutului „Pasteur dela 
„Paris, 35 de milioane de franci : | 

-- Solcay a fundat institutele de fiziologie. 
de Sociologie și de: Comerţ dela universita- 

“tea din Bruxelles şi “a făcut în ultimul an 

donaţii de aproape 2 milioane. diferitelor ins-.. 
„stitați ştiinţifice din: Belgia şi din Franţa. . 

: Nobel în. afară de dotaţia - universităţei



  

din Christiania a instituit: premii în valoare: 
de jum. milion, pentru încurajarea lucrărilor 

ştiinţifice şi sociologice. 

Zeiss a înfiinţat institutul de micrăscopie | 
dela Jena, Casa poporului din acel oraș ete. 

„ Nicăeri nu se vede mai bine colaborarea... 
ştiinţei şi a industriei câ în marea. fabrică 

"de  inștrumente optice a lui Zeiss. Nume- 

roase laboratoare de cercetări sunt; instalate: 

în interiorul .fabricei şi conduse de savanţi : 

de primul ordin. 
Societăţile. industriale, agricole, comerciale; ! 

"ete. înființează şi întreţin pe propria lor so= - 

coteală şcoale speciale pentru învăţământul 
diferitelor ştiinţi aplicate. In acest caz se: 
găsese Şcoala Centrală de Blectricit tate dela. 

„ Paris, Institutele. de “Agricultură şi de Co 

“merţ dela universitatea din Nancy, etc.. 
” E timpul ca şi la noi, astfel de- instituţii 

“şi universităţile să fie -ajutate de particulari. 

„Ce poate fi mai necesar pentru agricultura 

ţărei. "noastre, în timpul de faţă ca un.Ins- 

titut” Agronomic şi  unul-Zootechnic ? Cu a-. ... 

cestea ar fi. trebait; să-și înceapă lucrările 

” - Societatea. Naţională de Agricultură,” “dacă 

„voieşte să dea o îndrumare. raţională ştiin- 

- ţelor agronomice în' “țara. noastră. In aceste: 

institute, să se aducă specialiști. străini, dacă 

va fi nevoe, care să se stabilească în ţară 

„pentru a studia ds aproape. toate condiţiile: 
- problemelor, ce au de 'rezolvat.: Chemarea 

“pentru o lună sau două, a celui mai mare 

învăţat, cum. s'a propus „pentru selecţiona- : -
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„eo: seininţelor, nu poate da rezultatul dorit. 
In astfel de condiţii a venit în țară zootech- 
nistul Freytag şi escursiunea sa'n'a servit 
„decât prea puţin. Inceputul lucrărilor de 
 îmbanttăţire a animalelor noastre domestice : 
se datoreşte zootechniştilor noştri, 

- Marii” proprietari; ar putea singuri, fără 
inter venţia statului, să înfiinţeze aceste două 

__ institute. Sacrificiile ce 'vor face cu: ele, vor 
îi cu prisosinţă compensate prin serviciile. . 
ce le vor aduce, mai ales că pe zi ce trece 
se simte din ce în ce mai mult nevoe de 
cultură, intensivă, din cauza micşorărei nu- 
aărului şi întinderei „domeniilor. 
“Daţi pentru tiinţă « căci "mari sunt Vi. 

„ efacer ile ei. 

VII. 

"Ţara noastră trebue să dea o deosebită a- 
“ -tenţie desvoltărei ştiinţelor pure şi aplicate, 
Şi această obligaţiune se motivează prin nu- 
meroase interese, unele de ordin individual 

„altele de ordin naţional, Este în: afară de 
orice îndoială 'că - răspândirea. ştiinţelor. în 

'Trebuința, 
rioasă.pen 
ra noastr: 
da cea ma 
desroltare 
elor pure: 
cate. 

toate “stratele : sociale va „îmbunătăţi mult: . 
traiul lor, căci ele le pun la îndemână mij- 

“iloace perfecţionate . pentru a se folosi cât; 
mai bine de toate elementele de viaţă, care 
se găsesc la noi.: Apele, câmpiile, munţii 
noştri sunt izvoare nesecate de bogăţie, dar, 
n avem destulă ştiinţă pentru a le „pune în -
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valoare. Una din aceste bogății şi anume: 

petrolui, este în cea mai mare parte “exploa-- 

tată. de ştiinţa şi capitalurile străine. Câte: 

industrii n'ar fi putut să se ridice cu aju- 

"torul petrolului, dacă “exploatarea lui o fă-: 

ceam numai noi și daci posedam la timp. : 

- cunoştinţele necesare! Când le vom poseda." 

* 

nii alcătuesc totuşi un nucleu latini în dea--. “ 

ȘI vom fi nevoiţi a da industriei toată des- 

voltarea necesară, pentru câştigarea “imde- 

pendenţei noastre. economice, nu ştiu dacă 

petrolul va continua. să iasă din pământ. cu . 

aceeaşi - putere ca astăzi. _ 

Avem apoi o obligaţiune. morală faţa de: 

ţările care ne-au împrumutat ştiinţa .de a. 

contribui şi noi la desvoltarea ei şi a nu. 

căuta numai să ne folosim de munca altora. 

-Pe această contribuţie se va sprijini: de alt-.. 

fel şi consideraţia pe care ele ne vor da-o.. 

Cultura, şi: răspândirea ştiinţelor pure şi 

aplicate vor servi şi la păstrarea naţionali-: | 

tăţei. noastre. Deşi risipiţi politiceşte, româ-- 

_juns “de omogen, pe care .popoarele slave: . 

"- tind să-l învălmiască. Pentru . apărarea nea-. 

mului.. nostiu' în mijlocul lor, e .nevoe de... 

. arme; și nu cunosc: alta mai puternică decât. 

ştiinţa. Noi. trebue să:.ne- asigurăm 0 pr e- 

ponderenţă ştiinţifică şi deci şi economică" - 

- faţă. “de vecinii noștri.” Atunci și forţa ar-. 

niatei: Ya fi:cu mult mai mare, întru cât ea 

va izvorâ dintr'o naţiune bogată şi instruită .. = 

„deci conştientă de locul ei printre . celelalte. 

„Pentru realizarea acestui ideal şcoalele noa-: - 

N e
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stre de tot felul trebue să împrăștie. cât mai 
multă ştiinţă în toate stratele sociale. Ele n'au 

„să se preocupe de locurile disponibile î în fune- 

țiunile statului, cum, din nenorocire, au proce- 

dat unele, până acum. S'a strigat că este ple- 
toră de intelectuali fiindcă s'au găsit câţiva po- 

sesori de diplome universitare sau dela şcoale 

speciale fără funcţii! Aceştia dau aşalt mi- 
„nisterelor pentru.a li se creia posturi noi, şi 

| contribuesc direct la întinderea funcţionaris- 
mului. Dacă” însă ministerele vor rezista, toţi 

aceşti postulanţi vor fi nevoiţi să. caute alte 
mijloace pentru : a pune în “valoare ştiinţa ce: 

"posedă. .. Ă | 
Inginerii de diferite specialităţi vor studia: 

lucrări și întreprinderi industriale noi potri-. 
vit cunoştinţelor de care dispun” şi vor găsi 
cu siguranţă - capitalurile necesare. Nu lipsei 
acestor capilaluri se datorește puţinul q-. 
vânt pe care Pau luat industriile la noi ci 
lipsei de oameni pregătiți, care să le con-. 
ducă. Au fost români şi poate din nenoro- 
cire să se mai găsească şi astăzi, e care să tri-- 

meată banii - “lor la bănci: străine, şi aceasta | 
„din cauză că nu se găseau în ţară specia-. 

lişti, care să le arate întrebuinţările ce pu-- 
"teau să le dea cu mai mult folos şi pentru. 

ei şi pentru. patrie. - . 

- Medieii de. oameni când nu -vor mai găsi: 
loc în funcţiile stătului şi în clientela ora-. 
şelor, vor trebui să'şi creeze clientele î în: po- 
pulaţia rurală cum aceasta. are. loc în ţările:
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„din ozcident, ș şi numai atunci asistenţa. me- : 

„dicală la sate va deveni reală. O -. 

Medicii veterinari trebue să meargii la ţară . - 

pentru a îi de folos crescăitorilor. de vite prin 

„-eunoştinţele lor medicale, i igienice şi zootech- 
mice. .. 

Agronomii trebue să arate „proprietarilor | 
-:şi sătenilor toate binefacerile ştiinţelor agri- . : 

„cole, și nu puţinii la număr cari-se găsesc '- 
astăzi în funcţiile „statului pot face aceasta. 

Să se primească în diferite funcţii cât mai | 

puţini absolvenţi ai. şeoalelor de arte şi me- 

serii pentru ai obligă să exercite frumoasa, 

profesiune pe care au învăţat-o, 

- "Toate acestea nu se vor putea, realiza de 

cât „prin înmulţirea numărului celor” învăţaţi 

în “fiecare specialitate. Din lupta inevitabilă - 
„.ce se va deschide între ei. vor rezulta pro: 

grese şi la noi cum au rezultat în ţările din 

:oecident. Un exemplu ni'l dă profesiunea far- - 

maceutică. Cât. timp numărul, farmaciştilor 

noştri! era foarte restrâns nu s'a ridicat ni- 

meni. dintre ei. contra nionopolului. farmaciei 

pe care statul, cu bună ştiinţă, îl concedează 

“anui mic grup de farmacişti. şi în dauna ţărei 

întregi. „Astăzi însă există o. mişcare foarte 

serioasă şi care face onoare corpului ; farma= 

ceutic pentru abolirea acestui monopol. Prin: 

preţul extraordinar de ridicat al medicamen- 

:telor, el face ca populaţiunea care dispune - 

de mijloace de traiu modeste, să nu se poată. 

“folosi de. binefacerile Stiinţei, Comerţul far . 

E)
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maceutie trebue. să. devină liber, rtimânână 
| statului obligaţiunea de a-l supraveghea. 

"Din lupta între specialiştii de acelaș fel 
rezultă foloase şi pentru profesiunea căreia 

ei. aparţin căci prin forța lucrurilor” această 
luptă duce la lucrări şi descoperiri noi. Deci * 
pletora de intelectuali în loc de a fi un pe: 
ricol este din contră un mare” bine pentru 
O țară. Mulţămită acestei pletore ţările civi- 

“lizate fac progrese în toate ramurile de uc- 
tivitate socială. 

Partidelor politice le incumbă însă datoria. 
de a nu încuraja tendinţele către funcţiona- 
rism a tuturor celor cu diplome: obţinute în: 
universităţi şi în şeoalele speciale. 

Statul să facă deci numeroase - instituţii 
„speciale pentru a răspândi cât mai multă ști- 

" înţă în masa popor ului şi să lase iniţiatiy elor - 
„particulare grija de a întrebuinţă cu maxi- 
mum de folos această ştiinţă. Uşile şeoale- 
lor- să fie: deschise tuturor 'care doresc să se 
instruiască iar statul -să ni intervină decât 
ca regulator în ce priveşte îndreptarea tine- - 
Yetului către ramurile de specializare, în deo- 
sebi către cele productive cum sunt: ingi- --- 
neria tu diferitele sale ramuri, agronomia, . 
'zootechnia, ete. Îngrămădirea studenţilor în: 
two: singură direcţie, cum se observă de 

„câţiva ani la facultatea de drept este dău- E 
-nătoare, - i
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me îi; E a De 

alele, mă- - Cele spuse până aci au avut de scop.să.- 
t - pentru, or arate în mod foarte sumar, rolul ştiinţelor 

lo a, cate pure şi' aplicate în viaţa unei ţări, învăţă- 

are şi apii- mântul' acestor - ştiinţe, starea putin înîlori- 

toare a. acestui. învăţământ la noi şi trebu- 

buinţă urgentă de'a'i dă cea mai mare des- 

voltare. Admiţând . cazul fericit, că cititorul 

- s'a convins despre toate acestea are dreptul | 

să întrebe: Ce e de făcut ?- Pentru a înjesni 

rezolvirea . acestei probleme: atât de impor- 

tantă, cred că primele măsuri care se” impun 

sunt următoarele : 

le Să se treacă la Ministerul de Instrueţie 

.. toate. școalele : speziale dela celelalte -minis- 

tere. , - - 

2. Să se creeze .în Ministerul Instrucţiei 

o: direcţie a. învăţământului superior pur şi 

aplicat ajutată de un consiliu de specialişti: 

Mi 3: Să: se organizeze, învăţământul superior 

" aşa;:fel încât:el: să cuprindă de o. parte şti: 

- inţele -pure şi anume: Ma if 

„+ a) Facultatea de ştiinţe. 

:0) Facultatea, de litere şi filozotie. Şi de. 

altă parte” ştiinţele aplicate . şi anume: N 

a): Ştiinţe technologice : “Poduri şi Şosele, 

Mine, . Electricitate, ] Maşini, Hy drologie, Ar. 

hitectură, etc. 
b) Ştiinţe medicale. 

E c) Ştiinţe farmaceutice.  : Se 

d) Ştiinţe agronomice şi silvice. i
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e) Ştiinţe veterinare şi zootechnice. 

7) Ştiinţe juridice.. - -- 

9) Ştiinţe comerciale etc. | 

4. Să se creeze biblioteci universitare com- 

plecte. 

„5. Si se clădească localuri proprii pentru 

institutele facultăţei de ştiinţe şi să se do- 

"teze cu materialul strict necesar.: Acest ma- 

terial să fie scutit de vamă până când se va - 

- puteă fabrica şi în țara, noastră, 

6. Să se înfiinţeze institute universitare 

de aplicaţie printre care cele mai urgente - 
cred că sunt următoarele : N 

a) Institut Agronomic. 
b) Institut; Zootechnie. 

6) Institut Electrotechnic. 
d) Institut de Igienă. 

€) Institut de Mecanică aplicată, (Maşini 

industriale, agricole, etc.). E 

„Să se trimeată nunieroşi studenţi în 

străinătate pentru a se specializă în diferite 

ştiinţe aplicate. Pentru cele mai importante 
“dintre aceste ştiinţe şi până la formarea per- 
sonalului necesar să se „aducă, „specialişti. 

- străini. - 

8. Să se mărească personalul didactic al 
“liceelor pentru ca o clasă să nu aibă mai 
mult de 40 de şcolari. Să se înfiinţeze licee 

noui unde populaţia școlarilor este prea mare. 

9. Să se înfiinţeze. şi alte şcoale normale: 

pe lângă cele existente pentru a se pregăti 
„cât niai ' repede numărul de-' învăţători „de 
care ţara a are nevoe. |



  

"10, Să se organizeze un învățământ me- 

“iu al ştiinţelor aplicate şi anume: . . De | 

a) Şcoale sanitare. E i a 

_D) Şcoale. administrative.” - i - 

c) Şcoale agricole şi. silvice. 
d) Şeoale zootechnice. 

'€) Şcoale comerciale. 

/). Şeoalele de arte şi- meserii, ete. 

| “11, Să se dea mai nare desvoltare învă- 

La tământului | inferior, al ştiinţelor ' aplicate la -: 

agricultură şi la- meserii prin- înfiinţare de 

şcoli noi şi înzestrarea lor € cu materialul ne-. 

- cesar,! E _ 

 


