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VIAȚĂ LUI SPIRU HARET 

i 

Acum vreo lreizeci de ani, călălorul care mergea pe şoseaua 
națională DBucureşti- Bacău, când ajungeu aproupe de locul unde 
se desparle o şosea judeţeană spre Pariciu, vedea ruinele unui han 
bătrânesc, căruia localnicii îi zic „,Raloşul lui Iarelu”, (Ratoş 
sau rateș se chiamă în Moldova un han_la drumul mare). După . 
câle rămăsese din vechime, se arăta « fi josi Qădire mare, cu 
două rânduri, cu grajduri, cu beciuri, cu toate încăperile lrebuin- 
ciouse drumeţilor cari odihneau aci. Se ospălau şi cereau să li se 
grijească bine caii peniru ca să poală porni mai deparie. O parle 
din şoseaua județeană se numea „Drumul lui Harelu'”, iar pe acolo 
e o fânlână cu ciutură, la care poposeau sălenii ca să adape vilele 
şi să guste o clipă de odihnă, binecuvântând amintirea celui care 
0 Jăcuse; îi zicea ,„Făntâna lui Haretu”. 

Omul al cărui nume se află legal de utâtea amintiri era Costea 
Haretu, un răzeş bogat, care trăia pe la 1700—1770 in comuna Cru- 
cea-de-Jos. În anul 1907 se găseau în aceeaşi comună mai mulţi 
locuilori cu acest nume : Dumitru IIarelu, Gheorghe Iarelu, "Teodor 
Harelu şi alţii. Ei erau copiii lui Ioan IIarelu, care în anul pomenit 
se găsea încă în viaţă. Acest Ioan Harelu era fiul lui Tănase Iaretu, 
care — la rândul lui — era [iul altui Tănase, trăilor în comuna 
Clipiceşti (plasu Mărăşeşti, după nomenclalura de azi) şi acest 
mai vechiu Tănase era fiul lui Constantin, trăilor tot în Crucea- 
de-Jos, iar Constanlin era Jeciorul lui Costea IHarelu din aceeaşi 
comună, urzitorul raloşului. . 

Dar neamul lui era mult mai vechiu. 
Cercetând aclele de proprietate şi de judecată ale răzeşilor 

din parlea locului, găsim că neamul acesta este pomenil cu vreo 
sulă de ani, înaintea lui Costea Harelu cel cu raloşul, şi pomenit



in diferite sale cari ezislă şi azi mai toate în plasa 'T'rotuş : Căli- 
măneşti, Domneşti, Rugineşii. In nomenclatura oficială publicată după recensământul din 1930 găsim şi o localitate care se chiamă 
Haret-Modruzeni. - 

Cele mai vechi acte din partea locului în cari se pomeneşte: : numele lui Ilaret sunt din 1691. Oamenii aceşlia figurează ca martori în procese de holărnicie sau de proprietate. In acele vremuri 
rolul martorilor era foarte important, deşi mulți nu ştiau să scrie, şi diacul trebuia să preceadă numele lor cu vorbele consacrate : „iar drept mărturie pusuneam deagetele”. Li se alegeau dintre" „oameni buni şi bătrâni”, adică Jruntaşi din sal — ceea ce se şi menționa de scriitorul actului. Obiceiul era ca alăluri de numele marlorului să se noteze şi [iliaţiunea şi localitatea unde îşi avea reşedinţa şi „Proprielaiea. Aşa găsim pe ;»Haretu vătămanul din Domnești”, în alt loc pe „Enache, nepolul lui IIaretu ot Călimă- neşti”, ele, ! 

„_ Vătămanul era un personaj imporlani în sal: era ajulorul vornicului la împlinirea dărilor şi se înțelege rolul lui mai ales: în satele unde impozilele se plăteau prin cislă (comunitatea locui- torilor) iar nu individual. | 
De aci se vede care este obârşia neamului Ilareţilor. 
Dar numele ce sens are? EL sa Părul curios unora. In realitate nu € decăt numele unei pasări. Noi îi zicem erete în Muntenia, care este şi forma literară. In Moldova însă se aude : hărete, harete, hăret, ş. a. Este deci o poreclă ce s'a dat unui slrămoş al lui, cun se află multe în Moldova, cari au devenit nume de familie : Puiu, Vrabie, Șoim, Bălaban (un fel de şoim), Iulub, Ciocârlie, Iulubei, Ciurezu, Lăslunu, Porumbiţă, Ciuhurele, Presură, Sturzoiu, Corbu, ş. a. 
Din cauză că la Bucureşti nu se ştia acest lucru şi din cauză că nişte răulăcioşi voiau să găsească în fiecare zi câte ceva de spus contra lui IIaret, aceştia au crezul că numele lui este sirein şi anume armenesc. ,,Deci Haret este armean“, Pe tema aceasta s'au brodal mulle poveşti, sau scris arlicole, ba chiar au Jost oratori cari în Parlament au făcul aluzie la aceasta. Răsfoind un ziar din 1947 

  

1. Vezi Docum. Acad. Rom. Nr, 135/XCVIII din 20 Mai 1691, Nr: 136; XCVIII din 24 Mai 1691, Nr. 137/XCVIII din 20 Iunie 1691, Nr. 176/XCVIIE din 1695, Nr. 171/XCVIII din 21 August 1695, Nr. 57/XCVIII din 10 Aprilie 1697, Nr. 58/XCVIII din 12 Febr, 1698, Nr. 178/XCVIII din 14 Noemvrie 1704.
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(dcţiunea”), cure scrisese că Omul şcoalei e omul răscoalei, 
am dal peste un articolaş intitulat „Guvern de arțiburi” : „D. II aret, 
starostele socialiștilor guvernamentali... s'a gândit că ar [i prielnic 
pentru d-sa să ajungă şeful unui guvern... şi l-a format aslfel : 
Garabet Vasilian, -Bedros Giracosian, elc., tot nume armenești. 

Deşi numele lui nu se găseşte în limba armeană, ei au voit 
să creeze această legendă, ca şi cum aceasta l-ar fi desonorat. F ireşte, 
nur fi fosi nicio ruşine să 
  
  fie aşa; noi avem în socie- 

lalea noasiră personalităţi * 
de seamă de origine arme- 

nească ; dar, dacă nu era, 

nu era. 
In realitate numele 

palronimic de Ilaret e destul 
de răspândit în Moldova. |; 
Se vede că dintre urmaşii 

răzeşilor din Pulna s'au 

risipit unii prin alte părţi | 

ale fării. Se pomeneşte de 

un Iaret la Brăila, de altul 

la Dorohoi, de altul la Iaşi. 
Unii din ei au ajuns să do- 

bândească ranguri boiereşti 
şi Juncţiuni imporlante. 

După documentele pe 
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  cari ni le-a semnalat familia Z 

şi după informaţiile comu- Ștefanovici (Ştefano). 
nicale de Direcţiunea Ar- . Tatăl mamei lui Sp, Haret 
hivelor Statului din Iaşi, 

se poate stabili cu oarecare preciziune şirul descendenților din 
cei mai vechi ca să ajungem la cei cari ne interesează pe noi. 

Costea Ilarel cel cu ratoşul a avul doi fii: Constantin, din 
urmaşii căruia au fost numai locuitori săteni, şi Dumitrache, 

„care a (răi pe la începulul secolului XIX, a dobândit titlu de 
boierie (spălar) şi a profesat ingineria-hotarnică. Un fiu — 
probabil -—- al acestuia, Haralambie, care se ocupa cu arendăşia 
moșiilor, s'a căsătorit de două ori, în 1813 şi în 1820, şi a avut 
mai mulți copii. Dintre aceştia sunt cunoscuţi : Mihalache, Ana- 

 



stasic, Frosa căsătorită cu Dumilru Bolez, Costea Haret şi Adam 
Haret. | 

Despre acest Ilaralambie se şlie că în 1521 s'a refugiat în 
Basarabia cu toți ai săi; că acolo a lual, în unire cu fratele său 
Sava, o moşie în arendă, că a murit în 1822. Soția sa (Anastasia) 
a părăsi! moşia arendală şi s'a stabilit în lârgul Telenești (jud. 
Orhei). Cum a dus-o acolo, nu știm, dar vedem că în 1835 s'a îna- 

poial în Iaşi, unde fostul 
ei sof avea oarecuri pro- 
prietăţi. ! Ă 

Intre copiii ei am vă- 
zul că era şi Costache sau 
Costea. Născut în 1820, 
acesta a urmal învăţăturile 
la şcoala din Iaşi şi sa 
căsălorit în 1550 cu Sma- 
randa, fiica lui Aalache 
Șlefanovici (sau Ștefano). 
EI este tatăl lui Spiru Ha- 
rel. 

  

Dintre frații lui Co- 
slache, s'adistins A dam (mort 

Şi în 1871), care a ocupal [unc- 
. [iuni importante, precum pre- 

| ject de Dorohoi în 1866. 
Asemenea Mihalache, care-şi 
scriu numele Ilarreto — şi 
care, probabil, era inginer- 
holarnic. A publicat un ,,Ca- 
lendariu-elernu” în 17866, 
(Boloşani), dedicat „„ami- 

cului” său L. Udrischi, gheometrul. Oameni energici, unul dintre 
ei su amestecat în luptele peniru libertale din Polonia în 1862, 

Costache, din căsăloria cu Smaranda, a avul cinci copii : 
Spiru, Alexandru, Mihai, Pulheria şi Ana. 

El a Jost Juncţionar judecăloresc în diferile oraşe ale 

  

      

Adam Haret. 

  

1. Raportul Direcţiei regionale laşi din 20 Aprilie 1935, Nr. 99, către Di- 
recţia generală din Bucureşti, 

:



9 

Aloldovei. După documentele ce am avul la îndemână, a ocupat 
postul de scriilor la 
ministerul Justiţiei 

de la 1840 — 47, 

apoi „director al can- 
fileriei” lu  judecă- 

loria jud. Suceava 
(1847 —.19),  „condi- 

as 
car” la „tribunalul 
-criminalicesc” din Iaşi . 

(1819—1854), „direc- 

dor” lol acolo (I8514— 

1837) ; în fine, membru 
al tribunalului  Do- 

rohoi (1858 — 1859). 

„După cum rezultă din 

„cercelarea hegulamen- 

tului Organic, aceste 
funcțiuni corespun- 
«deau cu-copislul, gre- 

Jierul, judecătorul, în 
vorbirea de azi. Pq- 

ralel cu funcțiunile 
„acesiea, a dobândit 

ranguri boiereşti, nu 
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Comisul Costache Hai et, 

tatăl lui Spiru Haret. 

prea mari : serdar (1842), pitar (18:17) şi comis (1856). 

1. Dar un alt act, tot aşa de autentic, vorbeşte de funcţia de „prezident 
la Eforia din Botoșani” pe la 1810—i1, însă nu putem preciza ce va fi fost acea 
funcţiune,



II 

Spiru Haret s'a născut în oraşul aşi, la 15 Februarie 1851. 
După propria-i mărturisire, a început' a învăța carte în 

casă, poale cu mamă-sa, care se zice că era o femeie foarle hotă- 
rilă şi cu multă ambiţiune pentru copiii săi; apoi la şcoala 
primară din oraşul Dorohoi; de aci veni la Iaşi, şi la 28 Aprilie 
1860 se înscrise în şcoala primară, numilă din Sărărie, ! 
unde era institulor Toma Săvescu, care a publicat câteva prețioase 
informaţiuni despre Iaret şcolar. Aci trebue să nolăm o împreju- 
rare care va arăla o trăsălură a caracterului lui, Ajuns ministru, 
el şi-a adus aminte de fostul său dascăl, a încurajat pe institutorii 
din Iaşi cari au voil să cinstească pe Toma Săvescu, zidind un 
medalion în noul local al Şcoalei, şi la serbarea aceasia, la 6 
Decemvrie 1895, nu numai că a asistal, dar a rostit o cuvântare 
elogioasă peniru cel care-l învățase carle în copilărie; iar la 
masă a închinat pentru Săvescu şi în sănătatea institutorilor şi 
învăţătorilor, ceea ce u impresionat de sigur pe sărbătorit, dar şi 
toată dăscălimea din Iaşi şi din fară. 

Ca elev în clasa III primară, IIaret a asistat cu colegii şi cu 
învățătorul lor la inaugurarea Universităţii din Iaşi la 26 Octom- 
vrie 1560, când a văzul întâia oară pe Vodă Cuza. „Nu târziu 
după trecerea lui Kogălniceanu, alle urale anunțară sosirea tră- 
surii domneşti. O furtună de slrigăle asurzitoare, un şuvoiu de 
lume ce alerga pe lângă o trăsură — care mi s'a părut înallă până 
la cer —o împinsălură violentă înapoi, o viziune repede şi nede- : 
sluşilă de mul! aur, amestecat cu ceva roşu, şi alâla toi. Cuza trecuse: 
în mare uniformă în trăsura sa cu livrele rosii a la francaise.” > 
„Aşa îşi aminteşte în 1911 Iaret întâmplarea din 1860. 

  

1. Numită azi „,V, Alcesandri,«
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„Aslfel urmă el cursurile clasei a doua, a lreia şi primul se- meslru din clasa a patra. La Dorohoi începuse învăţătura cu litere cirilice, la Iaşi învăfă pe cele laline şi chiar ceva latineşte în clasa IV. * 
Prin Martie sau Aprilie 1862 fu nevoit să-şi întrerupă cursu- rile aci penru a pleca la Bucureşti. Nu cunoaştem bine împre- jurările. Probabil a plecal cu unchiul său Dimilrie Botez, care a fost tutorele copiilor şi care s'a stabilit în Bucureşti, luând pe Spiru, iar ceilalți doi frați au rămas în Moldova. | 
Ce pulea să facă atunci un copil sărac şi doritor de învă- fălură, căzul din liniştea I așilor în sgomolosul — chiar de pe atunci— Bucureşti? Un singur lucru : să caule a inlra bursier. 
Termină deci clasa IV primară în Iunie 1802 la şcoala „„băpselei de Verde”, cum se zicea pe atunci, şi în Seplemvrie se Prezintă la concursul pentru bursă la liceul Sf. Sava. 
Inlr'o povestire, publicată în 1907, Ilaret arată cum era pe alunci şcoala aceasta. ;>0 casă mică, veche, umedă, cu clusele în- sirale în jurul curţii, în nişte încăperi clădite la întâmplare, unele într'o stare de injecție de nedescris...” tol aşa cum o înfăţişează Barbu Delavrancea în nuvela sa ,, Bursierul””, şi tot aşa cum am Jăsil-o eu în 1881, când am intrat în clasa ]. Ilaret a stat aci intern cinci ani şi a urmat cursurile celor şuple clase. „Ani de veselie, zice el, de cântece şi de jocuri, întrerupte din când în când de iuți supărări pe cari ni le pricinuia o lecţie prea mare ori dimensiile prea de tot reduse ale porțiilor pe curi ni le servea economul in- ternalului”. 
Peste vreo doi sau trei ani, poale în 1865, sa dus la Iaşi, de unde s'a întors cu jralele şi cu sora lui. Călătoria aceasta a celor lrei copii, într'o căruţă, singuri, vreme de oplzile, a rămas înfiplă puternic în memoria lui Spiru, care fusese — în împrejurările acelea — un fel de cap al Jamiliei, cum a şi fost în realitate îndală ce a pulul să-şi facă o carieră câl de modestă. Intâmplarea aceasta: i-a dal o maturitate precoce şi, prin aceusta, a dobândit seriozi- lalea, slăruinţa la învățătură, hotărirea de a nu desarma în faţa dificultăţilor, însuşiri cari l-au caracterizat toată viaţa, dar a pier- dul din veselia copilărească şi de aceea a rămas şi peniru mai tărziu CU 0 rezervă şi o reținere, cari îl împiedecau de a avea expansiuni „de bucurie, dar și izbucniri de violență.
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Ca şi în clasele primare, Haret a Jost un elev eminent, deşi «unii profesori lăsau de dorit — sau, poale, tocmai de aceea, cum zice d. Țifeica (în discursul de recepție în Academie) : „Siliți să învețe singuri, să descurce cu propriile lor puteri demonstrațiile din cărțile străine pe cari le aveau la îndemână, aceşti şcolari. au căşligal inițiativa şi dragoslea de a studia şi calea sigură de a în- Jelege bine lucrurile”, 
| Esle un adevăr în cele spuse aici, dar trebue să le tălmăcim, “căci nu se poale trage concluzia că ar Îi de dorit ca profesorii să ie slabi sau chiar ignoranți. Cu profesori buni projilă un număr câ! mai mare de elevi, cu profesori răi se pot alege câțiva cari prin -silințe proprii să împlinească lipsurile Profesorilor, dar majo- „ritalea, marea majoritate, trece din clasă în clasă fără să ştie „nimic. 

“Haret ne spune că pelrecea uneori seri îniregi ca să înțeleagă :0 pagină sau o problemă: dar — adaogă : „perioada aceea de „muncă încordată, când fiecare pas înainle era o adevărată cuce- Fire pe care o datoram mai ales stăruinței noastre, a fost poale „aceea care ne-a dat oțelirea care ne-ar fi lipsit dacă împrejurările ar fi fost mai uşoare pentru noi”, 
Pe el greutățile acestea L-au hotărit să se consacre sludiului 

matematică şi chiar cu oroare [aţă de asemenea învățături ! Având cărţi Puţine sau uneori de loc, elevii formau echipe -de câle 2—3 cari, servindu-se de unicul exemplar al unei cărți „Jranceze, redactau după explicaţiile Profesorului cursul la unele malerii. Ilaret era în echipa de malematici şi se vede că lucra mai „mult singur, căci ne spune însuşi că a terminat un curs de algebră -şi altul de irigonomelrie. De allă parte, când era în clusa II], a -cilit un articol despre lună (în revista „Natura” d-rului Barasch,) Şi Sa pasionat de chestiile astronomice, despre cari avea numai „rudimentare şi neclare cunoştinţe. De aceea, când un camarad i-a procurat o carle fjranțuzească (Tratatul lui Quetelel), a fost uşa de doritor s'0 citească, încât (neputând s'o înțeleagă lu simpla citire în original) sa apucal s'o traducă frază cu rază, ajutat -de dicționar. 
Din aceste încercări copilăreşti, a rezultat cursul de trigo- -nomelrie, lipărit întâi în 1873 (şi apoi reprodus în numeroase



sii 

 
 

            
 
 

I
E
 

i
a
 C
.
 

m
e
r
e
 

c
i
,
 

i
a
d
 
m
l
,
 
%
 

-. 

piratat 
rs 

d
o
a
r
e
 

e
 

pr9025 
09770 

pop 
sprint 

ap 
27 

/ 
> 

(prmmorupr 
însă ! 

"p 

 
 

 
 

“MPIeH 
DIIdS 

M
I
.
 

şeoanepeoeq 
ap 

rwo[d:q 
z
i
s
e
 

CCA 
IFN 

I
E
 

„5ă A
 

             

A 
d
i
 

i 
i: 
e
 

p
 

i 
0
0
 

p
p
 

2 
r
a
 

s
p
r
r
p
r
i
)
 
v
a
g
a
 

»
 c
n
?
 

.. 
Z
a
 
(
P
e
 
r
a
 

(
9
 
c
j
 

opvetoan 
c
o
p
e
)
 

m
a
n
u
 

pr 
a
 

Z
o
i
n
n
n
p
p
p
 

20 
2
 

” /
5
 

rr. 
s
p
 
p
i
a
n
 

e 
20 

a
p
r
e
r
p
a
p
o
.
 
7
7
 
P
 
u
p
 

r
a
 
v
f
 

1
9
p
t
o
e
 

rr 
p
I
P
u
 

2
 

I
r
 

„f 
7 

. 
„7 

7 
A
 

“ 
[
r
a
p
 
p
r
i
m
 
p
r
 

a
 
n
n
.
 

speri 
Z
e
 

“/ 
oi 

de 
at 

r
r
 

f
i
g
 

10 
1
3
 
r
d
 

pe pre 
drama 

F
r
a
 

a
r
 

, 
4 Z
I
,
 

(as 
e m
a
l
 
pp 

epoibaale 

- 
c
i
r
i
o
 
2
7
9
 

w
o
 

î 
p
p
r
o
r
a
s
t
e
e
 

- 
/ 

R
a
.
 

V
o
 

77, 
[
r
d
 

f
e
 

ponce 
nano? 

7
5
 

poreatf apa 
pr 

o
r
a
r
e
 
p
b
 
P
i
p
p
i
n
 

P
O
P
I
I
 

P
r
e
a
 

” 
7 

Ad 
e
 

* 
7 TC20700209747 

7 
ppt 

1704070004007 
p 
S
p
i
t
:
 
d
o
p
 

G 
P
o
p
e
 

/
I
i
t
u
o
 

ze 
npany 

rep 
1) 
a
 

: 
/ 

În 
e
g
o
 

ese 
e 

ti 
23 

e ia 
mai 

ri 

  

 
 

A
t
.
 
P
I
 

r
u
p
a
 

] 
: 
o
b
,
 
e
p
 

g
i
n
 

b
e
m
 
I
G
 
r
o
 

“ALVIUNYIVIYA 
30 

H
O
T
I
 

e
 

a
m
e
 

ere ca pag 
a m
n
 

Er m
M
N
C
G
:
 

NIC 
V
I
I
V
I
I
S
U
A
A
I
N
A
 

| 
m
i
i
 
r
a
 CA 
R
L
 

2 
* 

R
e
 

 
 

za 
D
o
 

O
R
I
 

—
 

D
Z
 

E 
e
a
 

EEE 
e a 

 
 

  

r
o
i
 ET 
m
e
r
e
 
“
Y
 +                                

   
  

            



16 

edițiuni) şi traducerea astronomiei lui Queleleţ, tipărilă în anul 
1873 de socielatea „.Junimea” din Iaşi. | 

Și totuşi — la examenul de bacalaureal (Aai, 1869) a avut 
notă „mai mică decâi spera”, zice Ilarel, dar legenda care circula 
pe vremea când eram eu şcolar la Sf. Sava zicea alifel. Examina- 
torul Dim. Petrescu i-ar fi dat notă de respingere şi _Borănescu, 
fostul profesor al lui Iaret, şi — se vede — prielen cu Petrescu, 
sar fi dus la el şi ar [i prolestal cu vehemenţă, zicând : ăla ştie 
mai multă malemalică decât mine şi decât tine. Legendă, poale; 
dar mai circula încă una. Borănescu, atunci projesor în cursul 
superior, avea obiceiu să spue în clasă elevilor săi: „Toţi mate- 

„malicii mari încep cu B: Berlrand, Brio, Borănescu, numai 
„ Harel începe cu altă literă, dar şi acela a fost elevul meu.” (Aceasta, 
Pe vremea când IIaret ajunsese profesor la Universilale).



T
e
d
 

Nr
 
dr
 

i 
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P 

puleau să concureze pentru 
caledre vacanle, căci nu se 
cerea pe atunci — ca fillu — 
decât bacalaureatul. Aceste în- 
lesniri aveau însă un neu- 
juns mare: îi impiedecau de 
a urma regulat cursurile şi « 
da examene. Mulţi studenţi -— 
cu adevărat eminenţi -— şi-au 
pierdut rostul, au rămas cu 
sludiile neterminate, unii chiar 
Nu şi-au putut face nici o ca- 
rieră şi. astfel s'au irosil nu- 
meroase forțe cari ar fi putut 
ji utilizale cu folos pentru 
tânăra noaslră societate cultă. 

Harei face şi el ca şi 
ceilalți. Se prezintă la concurs 
penlru o caledră la. Seminariul . . 
Cenlral din Bucureşti (abia 
după un an dela luârea' ba- 
calaurealului) şi este numit 
profesor de  malematică la 
cursul inferior. 1 

i i 
! 

E 
i i 
i 
| 
i 

Pe atunci viața studenţilor săraci era destul de grea, dur ei = .. 4 . - . Di pas a găseau lesne mijloace de a se întreținea : lecţiuni în familii. sau în 
şcoale particulare, funcțiuni publice în ministere şi allele ; ba chiar 
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Portretul lui Spiru Haret 

18 Iunie 1869 

A stat aci numai doi ani, până în Noemvrie 1872, când a 

  

1. Adresa Minist, Instrucţiei, Divizia Şcoalelor, Nr, 11.722 din 3 De 
cemvrie 1870.



primească supranumerar, 
măsurii sale, provocând u 

18 

demisionat. Cauza acestei demisiuni a fost o chesliune de demnitate. 
Povestirea o găsim în ziarul „Românul” din Bucureşti, dela 17 
Noemvrie 1872. In Seplemvrie acel an s'a ținut, ca de obiceiu, 
concursul peniru bursă, la care se prezentau totdeauna [oarte 

  
ea 

    
     

  

        
Portretul lui Spiru Haret. 

8 lunie 1831 

mulți candidaţi pentru locuri puţine. Era ministru Generalul 'Tell.. Se spune că un senalor — văr cu ministrul — avea un protejat, care s'u prezenlat la concurs şi a căzut. M inistrul ar fi putut să-l 
dar a voit să dea un fel de justificare 
n al doilea concurs. Pentru . aceasta: în
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ziua de 1 Noemorie, Tell a chemat în cabinelul său pe profesorii 
comisiunii dela seminar, pe elevul respins şi trei elevi din cei re- 
uşiți (luaţi la întâmplare şi fără nici o înştiinţare prealabilă) 
și a cerut profesorilor să facă un nou examen în faţa sa. Doi din 
aceştia, Haret şi N. F. Bădescu, au protestat contra acestei măsuri 
şi au părăsit cabinetul ministrului. A doua zi au demisionat. Ziarul 
nu ştie sigur ce s'a întâmplat cu elevii: ar fi ajlat că tot cei irei 
admişi în Seplemvrie s'au dovedit mai buni. e E 

La inlerpelarea ce i-a adresat senalorul I. Deşliu, ministrul 
-Fell-a răspuns (la 13 Februarie 1873) că s'a dovedit-mai bun cel 
respins şi.că a dat avertisment profesorilor. Demisiunea profesorilor 
a fost rezolvită tocmai după două săptămâni 1. 

De sigur, n'o fi fost prea bună situaţia materială în care ră- 
mânea el alunci, dar se vede că avea mijloace de a mai câştiga căt 
îi trebuia, publicând pe undeva articole, căci vedem că în această 
epocă tipăreşte (editată poate de tipograf) o carte de 99 pagini „Anua- 
ziulu sciintificu allu Romaniei pe anulu ' 1875, (Tipografia. 
Teodor „Michaescu, * Buc.), care cuprinde articole . interesante. 
Afară de aceasta, a câştigat timp, căci şi-d pulul irece licenţa, pe 
care o întărziase. , 

= Haret îşi aducea amine cu plăcere despre acest început al 
carierei sale didactice. Povestea, între altele, cum a schimbat numele 
elevilor săi. Fiind cei mai mulți băieţi fii de preoţi, ei se numeau 
Popescu, şi Direcţia Seminariului, având în fiecare clasă numeroşi 
Popescu Ioan sau Popescu Vasile, holărise să-i deosebească prin 
numere : Popescu Ioan 1, Popescu Ioan II], Popescu Ioan III. 
şi aşa mai deparle. Cum clasele seminariilor pe alunci erau foarie 
încărcale, era foarte greu pentru profesor să-i cunoască (şi Ia- 
ret a socolil toideauha ca o cerință imperioasă ca profesorul si 
cunoască 'bine pe elevi); de aceea întreba pe fiecare de numele co- 
munei de origine şi adăoga — pentru cursul lui — pe lângă Po- 

  

1. Adresa Minist. Instr, Div. Şcoalelor, Nr. 11545 din 14 Noemvrie 1872. 
Aş îi dorit să consult dosarul ca să văz cum au decurs lucrurile, dar dosarul re- 
spectiv nu se găseşte la Arhivele Statului. Din „Desbaterile Senatului” (Sesiunea 
1872—73 pag. 290) am cules atirmaţiunea ministrului că, în adevăr, a chemat 
după patru luni pe elevii cari intrase bursieri şi pe cei cari reclamase că li s'a făcut. 
nedreptate; a chemat şi pe profesorii examinatori să fie faţă, Cei doi (Haret şi 
Bădescu) au voit a vorbi, dar el i-a oprit ; ei au spus că-şi dau demisiile și au plecat. 
Atunci Consiliul Permanent a examinat elevii şi ministrul zice că a dat afară pe 
cei primiţi cu hatâr şi a pus pe cei nedreptăţiţi. : | |
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pescu IV sau V un Colibași, Moşoaia, Dămăroaia, şi alele. Cu 
timpul, elevii inşisi au văzut că e mult mai bine aşa, au adoplat 
numele dal de IIaret şi l-au păstra! după ieşirea din şcoală. După 
ani şi ani se înlimpla să întâlnească IIaret pe câte un fost elev 
din aceştia şi să afle că se numeşte acum cum îl botezase el cu zece 
sau douăzeci de ani înainle. 

* 
că * 

„Aşa dar în Aprilie 1874 IIaret şi-a trecul Licenţa în ştiin(ele 

    

  
  

  

  
Haret cu mai mulţi prieteni studenţi. (In picioare: 1, Viădoianu, Beştelei, Haret, Pe scaun : P, Triandafil, M itilineu, Vrana) . 

fizico-malemalice. Se găsea acum la o răspântie. Ce să facă? Avea titlu, dar n'avea ocupaţie care să-i dea mijlocul de iraiu. Primul gând îi fu la profesoratul secundar, şi Titu Maiorescu, devenind ministru şi având ocazia să-l cunoască, îi promise că-l va numi iarăşi la Seminariu, pe baza vechiului concurs... Văzând această bunăvoință, s'a gândit să încerce a-şi realiza 0 veche dorință: urmarea studiilor în streinătate. Maiorescu a
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admis, « publicat concurs pentru o bursă de malemalici, IIaret 
s'a prezental în Septemvrie 1574 şi u reușil!. 

Greu se poale închipui momente mai fericite penlru un tânăr 
studios decât acelea în cari se găleşte a pleca la studii în streinălate. 
E mai mare fericirea decât la dobândirea unei cariere, căci ne- 
numărale posibilităţi se deschid înaintea spiritului lui şi — cum 

zice poelul —- sufletul lui sboară pe aripele speranţei nemărginite. 
Realilalea se însărcinează mai loldeauna să mai taie din 

aripele acestea. Și Ilaret a avut dela începul o mare decepție: 
deşi irecuse la Bucureşti licenţa cu bile albe, a consialai la Paris 
că are mari lipsuri în pregălirea sa matematică. Dar greutăţile 
unei situațiuni mau descurajat niciodată pe IHarel. Stăruitor, a 

căulat să-şi împlinească lipsurile şi şi-a pregălit din -nou licenţa 

în matemalici, a trecul-o în 1875? şi a mai pregătit şi a doua li- 
cenţă în şliințele fizice, pe care a irecul-o în 18768. 

Acum începea. adevărata muncă peniru scopul ce urmărise 
plecând din fară : docloratul. Doctoratul în malemalici nu-l 0b- 
jinuse până alunci niciun Român la Paris. - 

Ce subiect să-şi aleagă? Il urmărea se vede impresia ce-i 
jăcuse arlicolul despre lună pe care-l cilise când era în clasa a 
3-a de liceu şi se decise pentru un subiect de astronomie. Știința 
aceasta, noua disciplină care căula să sludieze mecanismul siste- 
mului planelar, esle plină de teorii îndrăsnețe şi încântăloare 
peniru imaginația omului de ştiinţă, care — aruncându-se în 
nijlocul acestor cercelări — simte, cum zicea Eminescu, că : 

Universul fără margini e în degetul lui mic...» 

Dar eu este plină şi de puncle dubioase, de ipoteze, cari oricând 
pot ji luate din nou în studiu şi prin aceasta să li se aducă noi. 
temeiuri ori să li se desființeze vechile temeiuri. 

A relua una din aceste probleme a fost deci ambiția lui Mira. 

   

  

1. Adresa Ministerului . de. Instrucție, Divizia. Şcoalelor, Nr. 9139 “di :30 
Septemvrie 1874. se acordă „stipendiu” 3000 lei anual pe “trei: ani "de la 1 'Octom- 
vrie 18714 „pentru a studia în acest timp ştiinţele matematice teoretice Ia Facul- 
tatea de ştiinţe din Paris”, 

2. După diploma de licenţă în matematici, examenul s'a ţinut la 9 August 
1875, 

3. După diploma de licenţă în ştiinţele fizice, examenul s'a ţinut la 2 August 
1876. ! 
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A studial, a cercelal, a calculat şi a susținut teza sa de doctorat 
la 30 Ianuarie 1878 sub titlul: «Sur Pinvariabilite des grands 
axes des orbites planctaires» (Despre invariabilitalea axelor mari 
ale orbitelor planelare) 2. 

Harel ne spune că era cât p'aci „ca acest din urmă pas să 
nu-l poată face”. In Abprilie'1577 România întră în războiu alături 
de Rusia şi trupele noaslre trec Dunărea. Bursierii români dela 
Paris socotiră că irebue să plece unde-i chema datoria pairiolică, 
dar ministrul de atunci G. Chițu le lelegrajiă să rămână acolo şi 
să continue studiile 2, 

Teza lui Harel a fost preţuită îndală ca o lucrare originală : 
„ea — zice d. Țifeica —a înscris pentru totdeauna numele lui 
“Haret în ştiinţă”. In adevăr, revistele ştiinţifice din Paris publică 
recensii elogioase, dintre cari una — semnalată de profesorul 
Traian Lalescu — spune că a Jăcut un studiu complet asupra 
chestiunii ; iar „Analele Observalorului din Paris” a retipărit-o 
în întregime în anul 18855. D.C. Popovici, prof. la Universilatea 
din Iaşi, îmi semnalează o apreciere elogioasă a marelui matema- 
lician Ilenri Poincare. - 
„ Acestsucces al tânărului Ilaret a produs în fară mare bucurie. 
„Revista ştiinţifică” condusă de P. S. Aurelian şi Gr. Ștefănescu 
a publicat un elogios arlicol, iar ziarele au scris despre acest fapt, 
socotindu-l nu numai ca răsplată a muncii unui tânăr sludios, ci 
ca 0 glorie pentru fara noastră. 

  

1. Diploma de doctorat arată data examenului la 30 Ianuarie (stil nou). 
2. Lui Haret i s'a prelungit bursa până la 1 Ianuarie 1878 (Adresa Minist. 

Cultelor, Div. Şcoalelor, dela 23 Iunie 1877). | . 
3. Este reprodusă în volumul care cuprinde Operele ştiinţitice ale lui Haret.
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Întorcându-se în Bucureşti, a fost numit, la 28 Martie 1875, suplinitor la caledra de malematică la gimnaziul „AI ihai-Bravul”1, unde a -Juncționat, probabil, prea Pufin, iar la 3 Aprilie acelaşi an i s'a încredinţat suplinirea catedrei de mecanică raţională la Facultatea de ştiinfe, „având în vedere — zice adresa — succesul cu care v'aţi făcul studiile în urma cărora ați obținut dela Ia- cullatea din Paris titlul de doctor,” 2 | In acelaşi an, s'a Publicat concurs peniru această catedră, care s'a ținut la Universitatea din Iaşi la 15 Seplemvrie în fala Comisiunii compuse din: M, Tzoni, C. Climescu, St, Micle, N, Culiano, Gr. Cobălcescu, A. Peirescu şi inginer Miclescu, 3 Ilaret “a fost singurul candidat şi ziarele timpului vorbesc cu elogii de acest concurs 4, Astfel a fost numit profesor cu tillul provizoriu ; 
„în vederea eminentului rezuliat al examenului ce ați irecut””, . 
cum zice adresa Ministerului.5 

După trecerea celor lrei ani prevăzuţi de lege, a fost numit dejiniliv la 14 Ianuarie 7882. 6 | 
* 

2% % 

Ca profesor, s'a arătat dela început omul daloriei. Fxacli- 
tatea cu care venea la cursuri servea nu numai ca să facă pe ascul- 
2 

1. Adresa Min, de Instr. Diviz, Şeoalelor. Nr. 3001 din 28 Martie 1878, 
2. Adresa Min. Nr, 3220 din 2 Aprilie 1878, 

i 
3. Deoarece dosarele Ministerului din epoca aceasta au fost distruse de 

un incendiu, n'am putut avea detalii mai circumstanţiate, | 4. Iată, de exemplu, ce scrie „Steaua României» din Iaşi (21 Sept, 1878) : 
»D. Haret, care a concurat pentru această catedră, a susținut probele orale cu 
cel mai strălucit succes”, ” - 

5. Adresa Min, de Instr. Div, Şcoalelor, Nr, 9566 dela 3 Octomvrie 1878. 
6. Adresa Min, Tustr, Div, Școalelor, Nr, 478 din 14 Ianuarie 1882,
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tători a profita cât mai mull de lecţiunile sale, dar ca să le fie de 

exemplu, lucru important pentru acei cari aveau să devie profesori 

la rândul lor —— cum era cazul celor mai mulţi din studenţii Fa- 

cultății de ştiinţe. Acestea le spun foşti şcolari ai lui. - 
Ei mai afirmă încă ceva : nu numai: compelența desăvârşită 

cu care-şi [făcea cursul, dar meloda desăvăârşilă, claritatea şi pre- 

ciziunea, .rigurozitatea de:nonstraţiilor şi. exactitatea calculelor. 
Unii zic.că-i urmăreau lecţiunile cu inleresul-şi plăcerea cu cari 

citesc o carte frumoasă. Alții îşi amintesc de „„răbdarea cu care re- 

Jăcea toale calculele în faţa clasei, mergând până acolo încât făcea 
şi reducerile de termeni. asemenea”. Unul zicea: „Cineva care 

nu era sludent la matematică, dacă ar [i asistat la o lecţie a lui 

— afară de calculele speciale — ar fi înţeles mulie lucruri”. Altul, 
că alăt de metodic prezenta totul, încât „mintea cea mai obluză 

era convinsă de udevărul aserţiunilor afirmate”. . 

Aşa fiind Haret ca profesor la Universitate, nu este de mirare 
că şi alle instituțiuni de învăţământ au făcut apel la serviciile lui. 
In 1881 a [ost numit profesor de malematici la seminariul „Nifon 
Mitropolitul” din București !. Tot atunci a Jost chemat la Școala 
de artilerie şi geniu pentru cursul de mecanică rațională ? şi a 
servit aci până în 1886 %. In Aprilie 1882, la Școala de poduri 

şi şosele peniru cursul de algebră superioară şi geomelrie ana- 

lilică 4, pe care l-a continuat până la 1 Aprilie 19115. Mai târziu, 

din Februarie 1885 până în 15891, a predat mecanica raţională 
la Școala de oțițeri din Bucureşti 5. 

Fireşte, în acesi timp, Ilarel a avut diferite însărcinări în 
legălură cu siluaţia sa de profesor. 

1. Adresa Epitropiei Nr. 203 din 26 lunie 1881. 

2. Adresa Ministerului de Resbel Nr. 9650 din 30 Septemvrie 1881. 

3, Adresa şcoalei de Artilerie şi Geniu Nr. 978 din 2 Octomvrie 1886. 

4, Adresa şcoalei de Poduri şi Şosele Nr. 114 din 3 Aprilie 1882. 

5, Când şi-a anunţat demisia, Direcția Şcoalei, la 18 Martie, i-a adresat 

„cele mai vii mulțumiri pentru eminentele servicii ce aţi adus în timp de 29 

de ani... aţi contribuit la reintemeierea şcoalei pe bazele ei actuale şi la prestigiul 

de care ea se bucură astăzi ca şcoală de învățământ superior”, 

6. Adresa Minist. de Resbel Nr. 40-10 din 27 Februarie 1888,
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Intre hârtiile rămase dela el am găsit manuscrisul unui 
raport din Iunie 1879 către Ministru, despre o inspecțiune făcută 
şcoalelor secundare din Aloldova, în unire cu profesorul de lite- 
ratura greacă dela Facultatea de litere, Ep. Francudi. Aci ne spune 
că a'văzul şcoalele din Galaţi, Bârlad, Bacău, Botoşani, Roman: 
şi Focşani şi dă asupra lor amănunte interesante despre toate pro- 
blemele învăţământului. Pentru a se înțelege în ce spirit este scris. 
acest raport, vom reproduce pasagiul care priveşte aclivilatea cor- 
pului didactic : „„Un lucru ce am îi dorit să găsim este de a vedea 
pe profesori iubindu-şi profesiunea, preocupându-se într'una 
de dânsa, căutând neîncetat a-și îmbunătăţi cursul socotindu-și 
ca o datorie de onoare a obținea rezultate cât mai bune. In loc 
de aceasta, afară de căteva excepţiuni cari ne consolează în parte, 
am văzut din contra mullă indiferenţă ; postul de proiesor e con- 
siderat ca o sinecură sau ca o rezervă în caz de neizbândă în 
alte întreprinderi. In adevăr, sunt oraşe în cari profesorii se găsesc 
amestecați în toate : sunt depulaţi, consilieri judefeni sau comunali, 
advocaţi, ingineri, comercianţi, adepţi ai politicii militante : de 
toate, afară de profesori. Suntem departe de a voi să vedem pe 
membrii corpului didactic desinteresându-se de afacerile publice, 
neingrijându-şi drepturile şi datoriile ce au ca celățeni sau necău- 
tând a-şi îmbunătăţi poziția materială ; ar fi însă de dorit ca ei 
să considere meseria lor de a instrui ca pe cea dintâi din toate 
şi, dacă ar fi necesar a neglija una din numeroasele însărcinări 
ce-şi iau, caledra să [ie cea din urmă neglijată. Se întâmplă însă 
tocmai din contra”. Sunt idei pe cari le vom regăsi în discursurile 
sale din Parlament, vorbind despre amestecul profesorilor în po- 
litică şi spunând lămurit : să facă politică, dar să nu uite niciun 
moment că sunt profesori. 

Un raport, mult mai desvolial, au făcut ei în 1880 despre 
mai multe şcoale din Aloldova. Teztul este scris de Haret şi alături 
se văd adăogirile lui Francudi,.de al cărui seris mi-am adus aminte 
citind manuscrisul, căci l-am avut profesor la Facultate. : 

In 1850 i s'a dat să facă o anchetă la Botoşani. 
In anul 1851 ministrul V. A. Urechia a hotăril ca examenele 

de fine de an ale liceelor să se facă în fala unor Comisiuni spe- 
ciale. Toţi elevii celor 2 licee din Bucureşti (Sf. Sava şi Maltei 
Basarab) şi ai gimnaziilor se adunau pe clase şi lreceau exame- 
nul în aceeaşi sală peniru a se putea face comparaţie între pregătirea
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diferitelor şcoale, penlru ca Ministrul să aibă asifel informaţiuni 

amănunţile şi despre şcolari şi despre profesorii lor. Comisiunea 
peniru malemalici era compusă din : Sp. Ilarel, Genera! G. Manu 

şi G. Cantacuzino !. 
In acelaşi an se ridică în presă acuzaţii asupra comisiei de: 

bacalaureat care juncţionase în -DBucureşti în luna Mai. Urechia 
numeşte o comisie prezidată de B. P. Ilasdeu şi compusă din: 

Sp. Ilaret, G. Dem. Teodorescu, Si. Vârgolici şi Bernalh ca să 

revadă tezele scrise 2. Comisiunea se adună la 10 Iunie şi încheie: 
un proces-verbal în care scrie : „„Am convenil.că lucrarea juriului 
“examinalor legalmenie consliluit e mai presus de menţionalele: 

bănuieli şi astfel comisiunea nu mai are nevoie nici măcar să des- 
chidă plicurile ce conţin tezele în cestiune””. Procesul-verbal, scris- 
de IIarel, e semnat de toţi membrii afară de Dr. Bernatl. 

Tol în 1881 se ţine la Faculialea de ştiințe concursul pentru 

catedra vacantă de geometrie analilică şi irigonomelrie, când 
Haret face parle din juriu. 

E inleresant de notat că Ilarel, în acest limp, este solicitat! 

şi de alle instituţii decât cele şcolare pentru a săvârşi dijerite însăr- 
cinări. Mi 

La 11 Ianuarie 1881 este numil membru în comisiunea cen-- 
irală de slalistică 3. 
La 81 Ianuarie 1881 este numit, în mod provizoriu, conser-- 

valor al Muzeului de antichități şi însărcinal să facă — împreună 
cu arhitectul Berendei şi cu inginerul A. Suţu — inventarul tu-- 
luror obiectelor din Aluzeu. Fi redactează la 14 Februarie procesul-- 

verbal de luare în primire şi, între allele, scriu despre Tezaurul” 

dela Pielroasa (Cloşca cu pui) : „L-am cercelat în comparaţiune: 
cu procesul-verbal încheiat la 6 Februarie 1876 de călre comiltelul- 
arheologic, în urma furlului lui Pantazescu £ şi l-am găsit întocmai 
precum este descris în acel proces-verbal şi cum este reprodus în. 

stampele zilograjiale cari îl însoțesc. Cântărindu-l cu o balanţă. 

"1, Adresa Minist. Divizia şcoalelor Nr. 7076 din 30 Mai 1881, 

2, Adresa Min. Instr. Div. sc, Nr, 7497 din 9 Iunie 1881. 

3. Adresa Minist. Interne Nr. 428 din 14 Ianuarie 1881. 

4. Furtul s'a întâmplat în 1575. Eram copil, când toată lumea din Bu- 

cureşti vorbea de acest furt îndrăsneţ şi zicea că hoțul, ca săpoat ascunde mai 

bine obiectele într'un pian, tăiase tava cea mare în patru bucăţi şi de atunci a 

rămas aşa cum se vede. După alte informaţii, tava fusese tăiată după descope-— 

rirea ei.
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etalon, care dă greutatea cu siguranță până la 14 gram, am con- Statat că greutatea lui totală este de 14 oca, 151 dramuri, soco- tind kg. de 314 dramuri”, 
In această preocupare de preciziune şi exaclitale nu se vede Haret — aşa cum a rămas toată viața lui? 
Această funcţiune n'a ţinut mult, căci la 26 Februarie, acelaşi -an, este numit director al Muzeului de antichități Gr. Tocilescu. La-1 Marlie el dă în primire averea muzeului noului director şi 

Primeşte o adresă de mulțumire dela Minister : „peniru buna- voință ce ați avut de a vă însărcina cu primirea obiectelor şi de -silinfele ce aţi depus pentru ducerea la bun sfârşit a acestei lucrări”, 
Cum vedem, aclivitatea lui Ilaret în aceasi epocă a fost 

«destul de bogată ; iar, dacă adăogăm că, pe lingă acestea, se înscri- 
-sese înire inginerii holarnici dela 1878 şi făcea numeroase hotăr- 
nicii, între cari unele importante, cum este cea tipărită în 1894 „asupra moşiei Domnești din judejele Putna şi Tecuci”, înțelegem 
-Că nu era un om care căuta odihna, ci munca. In special, mai 
dârziu îşi amintea cu plăcere de lucrările inginereşti, cari erau un 
el de distracție şi de reconfortare fizică, [iindcă îl ţineau în aer liber. 

Inire preocupările din primii ani ai profesoratului său, 
lrebue să nolăm studiul asupra proieclului de răscumpărare a căilor 
Jerale, publicat în 1889. 

Cu toale aceste ocupaţii, a începul prinlre picăluri să se intereseze de chestiile şcolare şi, cu încelul, interesul ce le purta 
devenea din ce în ce mai mare, până când l-au prins cu tolul şi au ajuns aă dobândească primul loc în preocupările lui. D. Țiţeica ne spune că de mulle ori i-a exprunat „cu durere” regrelul de a fi părăsil. îndelelnicirile lui de ştiinfă pură. Mai ales în momeniele «de amărăciune, pe cari politica i le-a dat și lui cu indeslulare, se Jândea la tihna din alte vremuri ; voia chiar să înceapă un curs «de mecanică cerească la Universitate Peniru candidaţii la doc- “torat, dar a fost nevoit să renunțe „din cauza lipsei de auditori Pregăliți” (zice d. ijeica). 

  

1. Adresa Minist, de Instrucție Nr. 1015 din 31 Ianuarie 1881. Adresa :aceluiași Minister, tot Divizia Școalelor, Nr. 3333 din 26 Februarie acelaşi an,
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Primul lui contact direct cu adminisiraţia şcoalelor s'a făcut 
în anul 1882, când a fost numil membru în Consiliul permaneni 
de inslrucțiune împreună cu Al. Orescu, P. S. Aurelian, G-ral 
Davila şi V. Șeicaru. ! | 

Ministrul care-l chemase în Consiliul permanent era Vasile: 
Urechia. Nu cunoaştem împrejurările cari au decis această che-- 
mare ; dar ştim de ce a plecat Ilaret. | 

Pe vremea aceea consiliul, conform legii din 1861, trebuia” 
să-şi dea avizul asupra luturor chesliunilor şcolare ; de aceea mai 
toale holăririle ministerului începeau cu formula „Auzind pe: 
Consiliul Permanent”.. De sigur, : aceaslă dispozițiune aducea 
mare slânjenire în mersul trebilor (şi când Ilaret a fost în siluajie: 
s'o desființeze, a desjiințat-o), dar el credea că ministrul nu poate: 
cu dela sine putere să înlălure când îi place o dispozițiune legală, 
chiar absurdă fiind. Se întimplă într'o zi (12 Aprilie 1882) că: 
ministrul numeşte la externatul secundar de fete din Craiova, în-- 
ființat alunci, o profesoară şi direcloare, care era inslilutoare- 
undeva şi care nu avea niciun lillu pentru funcțiunile ce i se în-- 
credințase, Peniru această numire nu cere avizul Consiliului, dar 
il cere pentru „împărțirea obiectelor” între profesoare. Consiliul, 
cu această ocazie, descopere numirea directoarei şi atunci Ilaret: 
redactează la 20 Aprilie un Aviz în care arată că ministrul n'avea 
drept să o facă, căci „după legea în vigoare Consiliul Permanent: 
trebue a ji consultat asupra luluror chestiunilor relative la admi-- 
nistrația şi direcțiunea instrucţiunii publice şi privale”. Nu 
ştim dacă colegii săi au semnal acest aviz, dar sigur este că 
ministrul ma ținul seamă de el, căci Ilarel demisionează în 

  

1.. Adresa Minstr, Instrucție, Divizia Şcoalelor, Nr. 3373 din 8 Martie 1882..
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ziua de 21 Aprilie şi stărueşte în demisie, care i se primeşte la 
29 Aprilie. 

In anul 1883 el voiește a-şi înlemeia o familie : se căsălorește da 23 Ianuarie cu d-ra Ana Popescu din Buzău. Au un singur copil, care moare însă după căteva luni. De aceea Haret a fost tot- «deauna Joarle iubilor aţă de copiii mici. 

Ministrul urmălor, P. S. Aurelian, îl numeşte inspector 
general al şcoalelor la Mai 1853, post creat alunci, şi pe care-l “ocupă şi sub G. Chițu. 2 

* 

+ x 

Haret a primil sarcina aceasla nu ca un diletant ; ci şi-a 
„luat rolul în serios, a călătorit prin (ară, a inspectal şcoalele, a 
J&cut rapoarte pentru a fixa constatările şi observările sale şi nu l-a descuraja faptul că multe din aceste rapoarte au rămas fără 
“soluții şi unele chiar necilile ; ba pulem spune că dificultăţile i-au 
«dat mai mult îndemn pentru a-şi îndeplini datoria aşa cum o în- 
felegea el: să privească realităţile în faţă, să le cerceteze cu me- 
todă şi cu obicclivitate şi să primească toate consecinţele logice 
ezuliale din examinarea lor. Această aliludine s'a concrelizat 
în faimosul său raport din 1884, pe care s'a decis să-l tipărească 
-şi— mai curios — să-l prezinte la unul din premiile Aca- 
-demiei îh 1885. . , In acel timp Ilaret era membru corespondent al Academiei 
Române, ales la 2 Iulie 1879, curând după ce venise din Paris însoți de o merilală faimă. | 

Ca membru corespondent jăcuse o interesantă comunicare 
„despre „acceleraţiunea seculară a lunii” la 4 Aprilie 1880, despre care zice I. Bianu : „la cilirea ei, fireşle, nimeni n'a înțeles nimic 
(afară de A. Treboniu Laurian, care avea cunoștințe de astrono- "mie) şi s'a holăril să fie publicală în Anale”, dar—pe cât am cer- 
celal — am văzul că nu s'a publicat. 

  

1. Adresa Minist. Instrucţici, Divizia Şcoalelor, Nr, 4597 din 1882. Am căutat dosarul ca să văd amănuntele, dar la Arhivele Statului lipsesc dosarele Ministerului „pe mulţi ani, distruse de un incendiu, 
2. Adresa de numire poartă Nr. 4983, Divizia Şcoalelor, şi data + Mai 1883 *şi postul se numea întâi „revizor general”
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“In privința 5,Raportului” ne spune Î. Bianu că „a fost 

Zralal pe un lon glumeţ de un bărbat de mult spirit şi foarte. in- 

Țluent pe atunci”. De sigur e vorba de Hasdeu, care era în acel an 
raportorul comisiunii de premii şi care zice în raportul său : „,D. 

Jeneral Fălcoianu a fost împiedicat de a aduce darea-de-seamă 

cu care binevoise a se însărcina în special despre lucrarea d-lui 
JIarel... Disculând apoi împreună asupra fiecărei dări-de-seamă, 
comisiunea a început prin a elimina dela vot scrierile d-lor. .. . 

„JIarel....., pentru cari nu sa găsit niciun susținător”. 
Rezulialul a fost că Raportul său n'a luat premiu, apoi 

in 1886, când s'a propus alegerea sa ca membru acliv, în locul 
dlui Anastasie Fălu, ra reuşit, deşi susținul de D. A. Sturdza, atunci 
ninistru de instrucţie. Haret a devenit membru activ al Academiei 
mai târziu, la 31 Martie 1892 (cu 15 voturi conira 6). Răspunsul 
său moderat de mulțumire, în şedinţa dela 17 Aprilie 1892, arală 
pe Haret cum era totdeauna. E păcal că discursul de recepţiune 
anunțat la 29 Mai 1892 (despre influenţa științelor pozitive 
asupra desvoltării condițiilor vieţii moderne) nu a putut fi terminal 
şi citit, căci chestiunea se vede că prezenta un interes deosebit. 

* 
3 %* 

Faptul de a fi lucrat cu miniştri liberali l-a apropiat de acest 
parlid şi nu e de mirare că, la venirea în fruntea ministerului de 
instrucție a lui Dumilru Sturdza, Haret a fost numit secretar ge- 
neral! (1985), deşi nu făcuse până atunci nici omanifestare politică. 

In această calitate, pe lângă lucrările cerute de funcțiunea 
sa, a avul şi unele însărcinări speciale, cum a fost vizitarea unor 
Şcoale din Franţa şi a expoziţiei didactice din Paris. 2 

Odată cu retragerea lui Dim. Sturdza şi a guvernului liberal, 
în Martie 1888, s'a retras şi Iaret. E îşi prezentase demisiunea 
la 23 Februarie ministrului Sturdza, care i-a cerut să gereze funcţiu- 
nea până la venirea succesorului. Aceasta s'a întâmplat la 12 
«Aprilie 3 când Maiorescu îi comunică primirea demisiei şi-i adre- 
sează mulțumiri. 

  

1. Atunci funcțiunea se numea „director general al Ministerului”. Adresa 
e din 6 Februarie 1885 şi poartă Nr. 1493 Divizia Şcoalelor. 

2 Adresa Ministerului, Div. Şcoalelor, Nr. 8639 din 7 Iulie 1886. Raportul 
3-a făcut în Noemvwrie, 

3. Adresa Minist. Instr. Diviz. Şcoalelor Nr. 4237 din 12 Aprilie 1888.
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E de notat că, şi după aceasta, i s'au dat unele insărcinări de încredere din Partea Alinisterului. Astfel, a Jăcut o unchelă la şcoalele secundare din Ploieşti şi Buzău, după care a adresal un rapori la 26 Iunie 1598. 1 sa cerul să [facă asemenea lucru la liceul Matei- Basarab din Bucureşti, împreună cu Iacob Negruzzi, dar s'a desistat! (25 Octomvrie 1889). In 1890, după cererea A[i- nisterului Domeniilor, a fost rugal a cerceta şi a-şi da avizul dacă o serie de profesori ai şcoalei de „Agricultură şi Silvicultură dela Herăslrău (Th. G. Petrescu, N. „tanasescu, V. Cârnu-Aunteanu, , Floru Pomponiu) merită a [i numiţi definitiv 1. In Decemvrie, acelaşi an, 2 e numit în juriul de concurs pentru catedra de mate-. malici dela şcoala secundară de fele din Ploiești, dar refuză, |iind bolnav. 
| Pa In acest timp legătura lui Ilarel cu cercurile polilice liberale. se face mai strinsă, la 2 Martie 1859 se înscrie în Clubul liberal şi astfel, când în 1895, partidul lui vine la guvern, el este ales de-. pulat de Ilfov. Tot în acel an este numil membru în Consiliul Per-- manenl 3 însărcinare pe care 0 ocupă până în 1596, când demi- sionează. 4 Ca deputat, îl vedem raporlor al proiectelor prezentate de Pelru Poni în 1996.5 | 

In 1896 guvernul se retrage şi e înlocuil cu un alt guvern liberal sub" preşedința lui P. S. Aurelian, care conduce afacerile: publice până la 31 Alartie 1897, cind Sturdza revine ca preşedinte: cu un nou minister în care intră şi Spiru Ilarel. 5 | 

a 

1. Adresa Minist. Instr. Div, Şc. Nr, 136.18 din 13 Noemvrie 1890. 2. Aaresa Minist. Instr. Div, Nr. 15010 din 14 Decemvrie 18590. . 3. Adresa Minist, de Instrucție. Direcţia Invăţ. secundar Nr, 83767 din 23: Noemvrie 1895. 

4. La 27 Noemwvrie, fiind ministru G. Mârzescu, , 
5. Legea învăţământului primar şi legea Casei Şcoalelor, IN 6. Adresa Consiliului de miniştri Nr. 584 dela 31 Martie 1897.
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“Asifel, la 31 Martie 1897 devine pentru prima oară minisiru de instrucție şi culte. Aclivilatea lui FIaret în cei doi ani ai mini- serialului său este foarte bogată. Acum a făcut el două legi de temelie ale edificiului nostru şcolar : a învățământului secundar şi superior (1898) şi a învățământului profesional (1899) ; a numit o comisiune care a alcătuit, după lungi studii şi desbateri, Programa şcoalelor secundare; a întocmit regulamentele: necesare întregului învățământ, organizând serbarea şcolară dela 10 Mai, serviciul statelor personale ale corpului didactic, şi altele 1. 
Toi în vremea acestor doi ani se aşează, prin -aclivitatea ezira-şcolară, începuturile educaţiunii populare, care are să se desăvârşească în perioadele următoare ale aclivităţii. sale de po- litică. şcolară. , | o 

- Realizările sale de acum în această direcţie sunt : şcoalele de adulți, grădinile şcolare, împărțirea de cărţi copiilor săraci, cantine şcolare, întemeierea revistei populare „Albina”, "înființarea me- daliei ,,Răsplata muncii”, o N Dorilor să cunoască prin sine lucrurile şi oamenii, el a că- lătorit prin ţară, nu numai prin oraşe, dar prin multe sale, vizitând şcolile, încurajând pe cei harnici, îndemnând la muncă pe toți. Solicitudinea sa pentru corpul didactic rural s'a arătat prin - înscrierea în. lege d principiului înaintării pe loc a învăţătorilor. (Decemvrie, 1898). : 
Profitând de numeroase ocaziuni pe cari i le prezentau serbările şcolare, el a ţinut, deşi ministru începător, să-şi ezprime cu. holărire ideile sale cari — uneori — provocau nemulțumiri, Jiindcă loveau în deprinderi învechite, sau în convingeri rău stabilite. PI 

1. Vezi la finele vol. II] din Operele lui Haret. lista legilor, regulamentelor şi programelor publicate în timpul cât a fost ministru, 
- ” 

3
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dsifel, la împărțireu premiilor în Bucureşti, care se făcea 
cu mare solemnitate pe alunci, adunându-se toale şcoalele în Sala 
Senalului, a vorbit despre stăruinţele ce se pun pentru trecerea ele- 
vilor dintr'o clasă în alla şi a zis: 

„Pe lângă răul ce se face şcolarului când se introduce cu 
sila într'o clasă superioară pe care nu va ji în stare să o urmeze, 
este răul moral de a-l deprinde să disprețuiască regulele stabilite 
şi de a-l face să creadă că tolul'se obţine prin favoare. Niciun rău 
mai mare nu se poale face tinerimii decât de a-i pune în minte 
asemenea idei. 'Trebue să inlre bine în convingerea luluror — a: 
şcolarilor şi a părinţilor, — că nolele, examenele, sunt lucruri 
serioase, cari au rostul şi trebuința lor şi că nu se pot schimba după 
dorința şi voința fiecăruia.” 

La punerea pielrei fundamentale a liceului din Pileşti (8 
Oct. 1897), el a amintit o problemă care l-a preocupat ani înde- 
lungaţi în activitatea sa ministerială : reducerea şcoalelor secun- 
dare teorelice, peniru a se pulea înmulți cele de natură Drac- 
lică. - - 

Iar lu serbarea inaugurării palatului Universităţii din Iaşi 
(23 Octombrie 1897), adresându-se studenţilor, a spus: - 

„Fiţi harnici, oneşti, devolaţi binelui public; mai presus 
de toate, iubiţi-vă sfânta palrie. A munci penlru dânsa, a pune o. 
piară măcar cât de mică la edijiciul întăririi şi gloriei ei, a în- 
china munca, inteligența şi inima sa binelui ei irebue să. fie 
regula vieii voastre. - : 

» Voi, pe cari vă încălzeşte focul tinereţii şi a căror inimă 
generoasă palpilă penlru ceea ce e adevărat, bine şi frumos, urmaţi 
sfalul celor cari au pulul-să simtă nemăsurata mulțumire ce dă 
munca. penlru fară şi nu veţi greşi.” 

In această epocă s'a gândit IIaret la încurajarea scriitorilor. 
Două măsuri importanie a luat în această privință : a înfiinţat 
posturi de referendari la Casa Școalelor ; a dat unora dintre ci 

“subiecte de iralat, plălindu-le munca şi fipărind din fondurile 
Ministerului şi pentru beneficiul lor, cărțile lucrate aslfel. Din- 
ire acestea cilăm : ,, România pitorească” a lui Vlahuţă, ,, Povestea 
unei coroane de oțel ” a lui Coşbuc, elc. 

Intre hârtiile rămase dela el am găsit un interesani „„Xlemoriu”, 
cu dala de 25 Mai 1897, destinat, probabil, Consiliului de mi- 
nişiri, fiindcă cuprinde şi o amănunţilă socoleală a cheltuielilor
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necesilale de cele propuse sub tiilul : „lucrări proiectate la Mini- 
slerul de Instrucție Publică şi Culte”, 

„Aceste lucrări sunt: 
1. „sCartea pentru glorificarea Datrici şi a neamului nostru”, 

Zice că „seste deja încredințată d-lor Gr. Tocilescu şi Ion Bianu”, 
ceasla nu s'a realizal alunci ; tocmai în 1908 s'a tipăril „Din 
ireculul noslru“ de Al. Vlahuţă. 

2. „Colecţia de cântece patriotice și naţionale”. Avea să 
cuprindă : „oale cânlecele cu caracler naţional şi patriotic cari 
se pot introduce în şcoli. Se va alcălui pentru una, două, trei şi 

- palru voci cu acompaniumenl şi fără”. | 
De aci. a porni realizarea mai mullor colecțiuni de cântece 

şi coruri în cursul anilor: „25 cânluri“ de Gavril Muzicescu ; 
--Coruri şcolare * de D. G. Kiriac; „Cântece şi coruri şcolare“ de 
Diriac, N. Bănulescu şi Sazu; „„Ciripil de păsărele:: de Gr, Teo- 
«lossiu. 

3. „sLablouri istorice pentru şcolile primare”. Numise 
chiar o comisiune compusă din Gr. Tocilescu, I. Bianu şi Dimi- 
irescu-Airea, pictorul. Aclivilatea ci a începul a se realiza chiar 
de alunci, din budgetul Cusei Școalelor şi prin îngrijirea acestei 
administrații, şi a dal rezultate foarte importante. 

„4 „Corpus inscriptionum slavo-romanicarum”, Penlru ja- 
cerea acestei mari colecțiuni, îşi. propunea să însărcineze 8 tineri, 
cari în echipe de câle doi să culeagă din județe toate inscripțiunile. 
româneşti şi slavoneşti din fară „sub direcția şi după insirucțiu- 
nile d-lui Gr. Tocilescu”. 

Aceasta nu s'a realizat. 
5. „Colecţia folkloristică”. “Tot prin echipe de studenţi; 

«vea să se adune: „cântece, balade, poezii populare de tot jelul, 
obiceiuri, proverbe, etc.” , 

„Aceasta s'a realizat, în parle, prin publicarea acelor „XMateria- 
luri follloristice” în 3 volume sub direcțiunea lui Gr. Tocilescu, 

„care s'au terminal în 1900. 'Tocilescu, [iind prea ocupat, poale că 
ra dat toală alenţia cuvenită lucrării, ceea ce i-a alras multe critici, 
dar nu se poate zice că contribuţia aceasta este fără valoare; în 
orice caz, în ce priveşte pe Ilaret, care a pus-o la cale şi a procurat 
mijloacele de înfăpluire, toată lauda este îndreplăţită. 

6. „Fundarea unei reviste pentru clasele rurale”. La 
acest puncl, el face o lungă motivare, arătând că rezultatele şcoalei
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primare nu-şi pot produce efectul lor de a face să dispară analța- 
betismul, căci tinerii săleni nu mai citesc nimic după terminarea 
claselor şi ajung la vârsta de recrutare fără să mai şlie citi. „Afară 
de aceasta — zice el — ţinuţi fiind în cea mai completă igno- 
ranță de cele ce se petrec în lume și chiar în țara lor, ei rămân 
pradă propagandelor celor mai “nesănătoase, credulitatea lor 
fiind în raport direct cu ignoranţa lor.” 

Această dorință s'a realizat, căci la 1 Octomvrie 1897 (dată 
pe care o punea el in acest memoriu), a şi apărut revista „Albina”. 
Nu pot scrie jără emoţiune aceste rânduri, căci am fost dela început 
chemai de Ilaret la această muncă şi în vreme de peste 20 de ani 
am lucrat ca secretar al redacției ci. Ea apăâre azi — în edilura 
„Fundațiilor Regale” şi tinerii cari o conduc arată destulă râvnă, dar 
trebue să exprim un regrel : La apariția primului număr al seriei 
celei noi (cu formatul schimbal), în 1933. redactorii n'au avut cu- 
riozilalea să cerceleze cine a înlemeial revista și să-i pomenească 
numele, 

7. ssDescricrea Dobrogii”. Se convenise ca Ioan Nenifescu, 
scriitor şi într'o vreme prefect al jud. Tulcea, să scrie o carle cu 
acest subieci, „care — zice Ilarel —nu ar fi decât începutul 
descrierii ţării întregi”. Lucrarea nu s'a realizat; dar aci a fost 
lemeiul ideii din care a ieşit „România pitorească” a lui Vlahuţă. 

$. „„Fundarea unei reviste pentru a face ţara noastră 
cunoscută în străinătate”. Astăzi, când loale țările au servicii 
intinse de propagandă în lume, se fac de sigur “sacrificii mari 
şi la noi şi, cu bucurie, am salutat apariția revistei „„La Transyl- 
vanie”, aslăzi trebue să apreciem cu admiraţiune viziunea viilo- 
rului pe care o avea Ilarel.: Inchipuiţi-vă ce mari. foloase ar fi re- 
zultat pentru țară dacă s'ar ji început, încă din 1897, publicarea 
unei asemenea reviste, „care să o descrie din oale punctele de ve- 
dere : istoric, polilic, geograțic, etnograjic, economic, şi care să 
pătrunză prelulindeni, să se afle în loate bibliotecile, în redacțiile 
luluror ziarelor mari, pe masa luluror oamenilor însemnați”. 

Nu pulem decât regreta că Haret n'a fost înțeles atunci, 
când cerea pentru această revistă 18.000 lei pe an. Dacă ne gândim 
la economiile pe cari le făcea el în toate — i se zicea chiar de unii 
poliliciani cu mâna largă că este un sgârie-brânză — ar fi trebuit 
să Jie siguri toți că o cheltuială propusă de Haret nu mergea 

- În vân!
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Retrăgăndu-se, împreună cu tol guvernul, la 11 Aprilie 1599, 

are durerea să vază că lot ce lucrase el se dărâmă. Atunci acţiu- 
nea polilică îl prinde mai de aproape şi începe a-şi apăra opera 

câtă o puluse realiza. Astfel, la 18 Mai 1899 el publică sub titlul 

de „„Reclificare” un scurt răspuns afirmaţiunii [ăcule de preşe- 
dintele consiliului de minişiri, G. Gr. Cantacuzino, la o întrunire 

din Iaşi că legea învăţământului secundar din 1998 a fost copiată 
după proiectul făcut în 1895 de ministrul Take Ionescu. Ilaret 

zice : am arălat şi cu ocazia disculării legii în Parlament că pro- 

ieclul din 1895 este luat după proiectul lui Slurdza din 1856 şi 
prin aceasta explică asemănările cu legea sa din 189$, care — în 

mod nalural — readucea dispoziţiile proiectului din 1886 (la 
care — adăogăm noi — Ilarel lucrase ca secrelar general). Apoi 
la 16 Seplemvrie 1899 începe în ziarul, Voința Naţională” o serie 

- de arlicole despre „aplicarea legii învățământului secundar şi 

superior”, strânse apoi înlr'o broşură. In timpul apariției în 
ziare a arlicolelor lui Iaret, i s'a răspuns prin allele în „Timpul”, 
cărora el le-a dat cuvenita replică. 

Când în Martie 1900 ministrul dr. C. Istrati a depus în 
Cameră proieciul de lege prin care modifica legea din 1896 a în- 
vățământului primar (a lui Poni), legea învățământului secundar 

„din 1898 şi se desființa aceea a învăţământului profesional din 
1899 (ale lui Ilaret), el a întreprins prin ziarul „Voința Na- 
jională” un studiu amănunţit publicat în 26 de arlicole (cu înce- 

pere dela 17 Marlie 1900), adunale apoi în broșură, sub. titlul 
de „„Schimbarea legilor insirucțiunii”. 

In vremea aceasta Ilaret publică (în revista „Convorbiri 

didactice” Nr. din Seplemvrie 1900) un arlicol pe care l-am pulea
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numi cu expresia înlrebuințală de jrajii ardeleni : epocal. Dacă cineva s'ar putea (mai bine aş zice: s'ar [i pului) îndoi despre seriozilalea şi unitatea de concepție în acțiunea pe care a intre- prins-o el îndată ce a redevenit ministru în 1901, prin aşa numita şi alâl de discutată activitate extra-şcolară, —- citind acest articol va înțelege din ce preocupări palriolice, din ce consideraţii istorice, polilice, sociale a pornit lot ce a [făcut el în această privin(ă. 
«Articolul a fost provocat de congresul corpului didaclic primar. care s'a deschis în ziua de 2 Iulie şi a continuat discuţiile şi la 3 Iulie. Şedinţa aceasta a jost prezidată de însuşi Ilaret. Atunci sa voal o moţiune care cuprinde urmăloarele puncte: 1. Înfiinţarea „unei ligi a învățământului pentru îndrumarea adevăratei instruc- jiuni şi educaţiuni naționale ; 2. Inființarea unui orfelinat pentru orfanii membrilor învăţământului primar; 3. Fiaarea anului şcolar înire 1 Sep(.—15 Iunie, scurtându-se vacanțele de Crăciun şi de Paşti; 4. Fizarea orariului conform programului, cu mici modificări pentru lunile de vară. După închiderea Congresului, « publicat articolul citat. | 
Senlimenlul cu care scrie ucest arlicol esle un puternic op- limism, pe care caulă să-l deștepte şi în cititorii săi. EL crede căi aclivilatea societăţii româneşti din ultimele decenii ale secolului A/A „nu complează mai puțin pentru consolidarea şi asigurarea viitorului palriei decât lorentele de sânge ce s'au vărsat în epocele cele mai glorioase ale istoriei noasire”. Această credință trebue să ne dea încredere în viilor ; dar mulfumirea nu trebue să ne îm- piedice de a vedea că — dacă s'a Jăcut mult —- este încă mai mult de făcut. „Nu este una din ramurile aclivilății publice în care să nu se găsească un imens câmp de activilate penru oamenii de bună voință”. 

Prefacerea socielăjii româneşti după 1815 a începul de sus în jos “IIarel argumentează că nu se pulea alifel) și puterea de penelrațiune a noilor întocmiri n'a fost destul de mure pentru « străbale pună în adincul părții de jos a poporului nostru ; de aceea a rămas o depărtare mare între cele două păluri sociale şi daloria celor ce s'au împărtăşit de Joloasele acestei prefaceri este a lucra pen- Iru apropierea câl mai mare între ele. Se pol face legi bune, se pot concreliza în arlicole cele mai bune intenții pentru clasele munci- toare, pol să [ie conducătorii animați de cele mai /rumoase senli- menle, dar loale vor fi zadarnice dacă aplicarea în practică va fi 

.
.
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încredințată unor oameni cari nu înţeleg sau nu suni convinşi de 
ulilitutea acelor legi. 

«Aşa va fi căl limp guvernele se vor pizui numai pe asemenea 
organe de execuţiune. Schimbarea lor dinlr'odală sau în scurt limp 

esle imposibilă ; de aceea ce nu pol face guvernele cu oamenii. lor 
'să Jacă oamenii de bună-voinţă „cari irebue să înfeleagă că e de 

datoria tuturor a lucra pe căt pot pentru binele comun” 
Haret crede că e o calegorie de usemenea oumeni căreia îi 

revine şi dreptul şi daloria de a lucra în această direcțiune : esle 
corpul didactic de toale gradele „dela învățătorul de sat până la 
profesorul dela Universitale”, căci „învălălorul are o chemare 

de pace şi de iubire şi aceasta îl prepară pentru misiunea de pace 
şi de iubire pe care lrebue s'o aibă şi în afară de şcoală”. 

„Ac[iunea aceasta o socoteşie de o necesilale mai urgentă peniru 
pălura fărănească. El nu e de părere că făranul nostru ar fi re- 

jraclar lu orice încercare de a i se îmbunătăți soarta ; deci e convins 

că acțiunea aceasta va avea sorți de izbândă. 

Chestiunea . economică merge alături de cea culturală, ba 

chiar — zice Iaret : „una nu merge [fără cealallă”. 

Apoi arată ce ar putea face învățătorii şi penlru una şi pen- 

tru cealaltă, fireşte, rămândnd ca problemele mari şi grele să fie 

în seama conducătorilor țării, cari să profile de munca lor, să o 
încurajeze şi s'o îndruumeze. 

Acest prețios arlicol a fost retipril în broșură („Liga invăță- 

mânlului”) în 1902, când Haret era ministru, penlrucă cuprindea — 
cum am spus — vastul program de acţiune pe care îşi propune să-l 

realizeze : „câlă vreme mă voiu găsi la poslul de onoare pe care-l ocup 

în momeniul acesta, nu voiu neglija nimic penlru a cerca să aduc la 
îndeplinire, măcar în parte, programul ce expunean acum 16 luni”. 

In aceaslă epocă semnalăm o iniţialivă foarle prejioasă a 

lui Iaret : societatea „Sleaua”. 

Preocupat, cum am văzut, de dorința de a face, prin loate 

mijloacele, pe absolvenţii claselor primare şi, pe lângă ei, şi pe 
acei cari urmează câleva clase secundare să continue a se inslrui, 

el s'a gândit să pună la îndemâna acestora anumile cărți ieftine 

şi scrise întrun spirit naţional şi educaliv. Peniru publicarea 

acestor cărți s'a gândit la înființarea unei socielăți. Acea- 

sia s'a întâmplat la 25 Noemvrie 1900. Preşedinte a fost
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proclamal Ion Kalinderu, vicepreşedinle Sava Șomănescu, iar el şi-a lual sarcina de administrator şi casier ; adică şi-a ales partea de muncă. RE | 
Graţie stăruinţei şi bunei. chibzuințe a lui Haret, societatea „4 ajuns în câtva timp să aibă peste 2000 de membri şi să lipărească (până în 1911) peste-27 de Droşuri,: cari. s'au răspândit în masele cilitorilor în peste 1 milion de exemplare. Işi formase şi un capital de 100.000 lei. e | După războiu, societatea n'a'mai putul funcționa. Atunci conducătorii ei au cedat Casei. Școalelor toate drepturile de autor pe cari le dobândise, împreună cu suma ce aveau disponibilă în acel moment, — dar Casa Scoalelor n'a mai continuat publi- carea de broşuri. 

Tot acum vedem că între aceste preocupări atăt de absorbante găsesc loc şi cele ştiinţifice : în 1900 se ocupă de reforma calen- darului şi în 1903 de chestiunea populaţiei fării, 

Incepuse atunci să se discule introducerea stilului nou în calendarul nostru. Societatea de şliințe a publicat un memoriu în care susținea această schimbare, şi acolo vedem semnal şi pe Ilaret, 

Cunoaşterea Populaţiei ţării era 0 problemă care interesa pe multă lume. Imposibilitatea de a-se face atunci un recensă- mânt ştiinţific împiedeca în mod serios rezolvirea ei. Haret face alunci o comunicare la Academia Română în care, luând ca bază formulele stabilite de stalisticianul Deparcieuz, ajunge la cifra de 7.503.898 locuitori Peniru anul 1902, şi comparând-o.cu cea din 1865 a lui Dionisie Marțian, întemeietorul siatislicii ia noi, socoleşte că populația nodsră se îndoieşte în 49 de ani,
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Au era însă, acum, penru un om polilic, vremea Polrivilă: penlru medilațiuni în «fară de preocupările aclualităţii — fie- în domeniul şliințific, fie chiar în domeniul politicii teoretice. Criza politică, provocală de criza economică, a adus căderea mi-- nislerului conservalor prezidat de P. p. Carp şi chemarea la cârmă: a partidului liberal. 
„Asfel împrejurările îl aduc a doua oară în fruntea minisle-- rului de instrucție la 74 Februarie 1901:. Acum incepe această perioadă de aclivilale care este cel mai însemnat tillu de glorie al lui IIarel şi este un moment de mare importanță în istoria învăță-- măntului nostru, în istoria cullurii şi — ar trebui să zic: şi în istoria noastră politică. 

- Acum s'au pus din nou în vigoare legile [ăcule de P. Poni şi-de IIaret asupra învățământului primar, secundar şi superior: şi. profesional. S"a cedat «Academiei Române toală colecțiunea de: cărți şi alte Publicaţii cuprinse în Biblioteca Cenirală a Slalului. S'au adus modificări importante în organizarea adminislraţiunii” centrale a Ministerului. S*a înființat Casa Iisericii şi Casa de- economie, credil şi ajutor a Corpului didactic. 
Acum IIaret a procedat la realizarea dezideratelor exprimale- în broşura sa din 1900 cu privire la educaţia Populară. «A făcut: programe şi regulamente cerute de diferilele legi în vigoare, cum: au fost cele privitoare la concursurile corale inlre Şcoale, organi-- Zarea secției superioare a scoalelor profesionale, orfelinalul Cor-- pului didaclic de la Pistrifa, şcoalele de adulți ş. a. “cum Ilarel a Publicat două mari rapoarte călre Rege: unul: în 1901 despre şcoalele şi bisericile române din Imperiul Oloman,. altul în 1903 despre activitatea A inisterului de Culte şi Instruciune,. 2 

1. Adresa Cons. de miniştri Nr, 257 dela 14 Februarie 1901.
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Jăcând şi o ediţie in limba [ranceză. In aceasta el a urălal evoluția 
legislației adminislralive şcolare dela 1595 pănă la finele lui August 
1903 peniru a evidenția concepţia dela care a pornit toată reforma 
sa şcolară în diferile direcţiuni şi legătura ei cu alle legiuiri an- 
ferioare ale partidului liberal. 

  

          

Haret şi I. Şismanof, ministrul Bulgariei, 

în vizită la Şcoala superioară de meserii din Iaşi. 

- Având convingerea că un minisiru este dalor să se upropie: 
cât mai mult de cei pe cari îi administrează, a făcul numeroase: 
inspecții, a asistat la serbări şcolare în sale, la solemnităţi dife-- 
rile, la congresele corpului didaclic. Acolo, cu sfatul, cu îndemnul, 
uneori cu critica severă, pornilii din dorința de a îndrepta scăderile- 
şi de a îndruma acțiunile pe drumul cel mai bun, s'a arălal nur
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numai conducătorul, dar prietenul învăfălorimii de loale gradele. Odată, când preşedintele unui congres îl sululă exprimând bucuria că „s'a coborit” în mijlocul lor, Ilaret : replică zicând că prin „Prezenţa lui nu se coboară, ci vine în mijlocul colegilor, căci şi el este tot profesor. Această aliludine a avul-o totdeauna, căutând prin orice mijloc a ridica moralul oamenilor de Cari se servea în realizarea scopurilor sale. 
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Haret inconjurat de: funcţionarii superiori ai Ministerului. 

Decemvrie 1904 
(Sp. Popescu, C, Banu, S$, Haliţă, C. Miculescu, G. Mustaţă, Ă M. Popescu, Gh. Adamescu, Haret, P, Gârboviceanu, D. A. Teodoru) 

Ilarel-nu se mulfumea să se ducă la serbările organizate din “Pornirea corpului didactic în diferite locuri, ci se silea să orga-. nizeze însuşi unele serbări de interes naţional, Aşa au fost seibă- rile anuale dela Războieni şi Călugăreni şi mai ales măreața serbare de la 2 Iulie 1904 pentru pomenirea lui Șlefan-cel-Mare la împlinirea a 400 de ani dela moarlea lui. ! Ra , 
1. Descrierea acestei serbări formează cuprinsul unui volum publicat atunci «de d, Nicolae Iorga, intitulat : „Pomenirea lui Ștefan-cel-Mare“e. Buc. 1905.
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Nu numai in Bucureşti, unde s'ă admiral un cortegiu istoric, 
dar în toală țara au vibral sujlelele româneşti la amintirea fap- 
telor acelui Voievod, pe care Harel l-a caracterizat astfel în discursul 
său : „„Dacă ar îi să se măsoare mărimea omului nu după întin- 
derea țării sale, ci după puterea de concepție, după energia şi 
priceperea în execuție, după pătrunderea genială a tainelor vii- 
torului, ar trebui ca neîntrecutul nostru domn să se numere: 
nu numai ca cel mai mare Român, dar ca unul din cele mai 
puternice genii ce a produs neamul omenesc”, 

O altă solemnitate înălțăloare a fost aceea dela 4 Oclomvrie 
1904. la Iaşi, când s'a sfinţit biserica Sf. Nicolae a lui Şiejan- cel- 
Mare şi s'a. 'serbal centenarul înființării Seminariului de. călre: 
niitropolitul de veşnică pomenire Veniamin Costache. DRE 
“Tot în luna lui Octomvrie 1904, IHarel a primit pe. colegiul 

său din Bulgaria, Ivan Șismanof, impreună cu care a vizitat 
diferite şcoale din Bucureşti şi Iaşi şi s'a putul constala pragresele 
realizate de învățământul nosiru. 

Intr'o conversaţie, Șismanof a zis : „iţi realizal mari: progrese,. 
dar nici noi nu ne lăsăm. Băgaţi de seamă să nu vă luăm înainte.” 

Activitatea lui “Hărat din acest timp i-a atras — pe “lângă 
atacurile unora dintre adversarii săi polilici — multe simpatii, 
mai ales în lumea fărănească şi în lumea învăţătorilor. 

Ca un mic semn-al admiraţiunii ce aveau peniru el, membrii 
corpului didactic i-au oferit un frumos bust lucrat de sculptorul 
Frilz Storck şi turnal la şcoala. de arte şi meserii din Bucureşti 
(27 Iunie 1904). Acest bust, reprodus în reducție, se păstrează: 
în casa fiecăruia din cei cari au avut prilejul a lucra sub ordinele 
lui peniru binele ţării.



IN 

Dar guvernul liberal s'a retras în 1901. In perioada de opo- 
ziție ce « urmul, Haret a dat atenţie câlorva chestiuni şiiinţițice, 
«lespre cari a prezentat Academiei eâleva memorii dinlre cari 
cilăm : Observaţiuni asupra formării grindinii şi asupra culre-- 
murelor (7 Octomvrie 1905). 

* 
* * 

Ceu mai mare purle, însă, din timpul sciu a dal-o chestiunilor 
scolure şi politice. 

Primul loc, îl ocupă chestia ţărănească, «supra căreia a 
„medital în vremea cât a condus ministerul de instrucţie între 1901- 
1904, când a dal acea cunosculă mare exlensiune aclivilăţii ealra- ” 
şcolare. „Imprejurările m'au pus în poziţie — zice el în prefața 
acestei scrieri, cu dala de 20) Ianuarie 1905 — de u cunoaşte de 
aproape o însemnală parle din complexul de probleme, unele 
mai grele şi mai ameninţăloare decăt altele, cari conslilue ceea ce 
se chiamă chestia ţărănească”. Din observaţiile şi învățămintele 
ce a pulul irage şi-a formal convingerea că această cheslie trebue 
să ia primul loc în preocupările oamenilor polilici şi că toate 
partidele politice trebue să-și fixeze în această privinţă o linie 
«le conduilă comună. Dacă conservatorii nu-şi dau seama de gra- 
vilalea siluaţiei, va trebui ca purlidul liberal să-şi ia singur sar- 
cina de a rezolvi, cel puţin în parle, această mare problemă socială 
şi polilică. După el, viitoarea formaţiune liberală irebue să-şi 
Jacăi dinlr însa principala preocupare. 

In vederea aceslui viilor — pe care nu-l credeau chiar alăt 
«le apropial — Ilaret propunea, penlru a se cunoaşte de opinia 
publică şi a pulea [i discutale pe îndelele, o serie de mijloace pentru 
a rezolvi „cheslia (ărănească”. 'Trebue să observăm că el nu po- 
meneşte de o nouă împroprielărire şi nici nu se gândeşte la expro-
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priereu moșiilor parlicularilor. „„(ăranii— zice el — cer mereu 
pămâni. Li socolesc că dacă li se va du pământ cât de mull, toate 

relele lor se vor lecui. Aceasta nu e adevărat sau e adevărat numai 
în parte. Dovadă este că cei împroprielăriți la 1864 şi la 1879 se 
plâng ca şi ceilalți. Pământurile dale la 1864 şi la 1879 s'au frac- 
jional pesle măsură prin moştenire, allele sau arendal la cămătari 

pe nimic, iar cei cari au pământul întreg încă se plâng de sărăcie, 
penirucă nu ştiu să scoală din el tot folosul ce se cuvine... Cu pă- 
mântul fertil ce are, România ar pulea hrăni cu înlesnire 9 popu- 

laţie de irei ori mai mare”. Cine poale afirma că, dacă sar [i a- 
sculiai cuvântul lui Ilarel şi de călre liberali şi de călre conserva- 

tori, fara noastră n'ar fi fost scutită nu numai de răscoalele din 

1907, dar şi de eaproprierea de după războiu, care n'a adus lol 

binele aşteplat de autorii ci, în condiţiile în cari s'au făcut? 
| Ce propunea el în 1905? 

In primul rând să se înlesnească ţăranilor putinţa de a de- 
veni proprietari, luându-se măsuri pentru a face imposibilă 

arendarea pământurilor lor unor cămătari și pentru a se evita. 
îracţionarea îndelinită a proprietăţilor lor. 

In al doilea rând să li se înlesnească putinţa de a lua în arendă 

moșiile marilor proprietari. 
Și întrun caz şi în altul să fie puşi în poziţiune de a scoate 

din pământ un folos mult mai mare decât cel de azi și de a putea 
desface înșiși produsele solului fără intermediari, cum și de a fi 

asiguraţi contra nenorocirilor periodice sau accidentale. 
In allă ordine de idei : să li se asigure o bună, onestă și. 

ieftină justiţie: și administraţie, 

In fine: să se pună frâu alcoolismului și să se rispândcascăi 
în sate cultura intelectuală „câtă este indispensabilă”. 

Haret. examinează amănunţit fiecare punct şi arată modul 

dle realizare. Propunerile sale „formează un sistem în care di-. 

versele părți se sprijină unele pe altele” bazal pe ideca că „factorul: 
principal trebue să [ie țărănimea însăşi.” EL recunoaşte că, prin. 

aceasta, cheslia nu se va rezolva peniru toldeauna, dar ea ar pierde: 

„caracterul de gravitate şi ar lăsa conducătorilor ţării timpul 
și libertatea de spirit de a se gândi în liniște și de a lua și alte 
măsuri”? 

Această carle se poale cili cu interes, căci mulle din observu- 

țiile şi propunerile lui sunt valabile şi azi.
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Preocupările politice nu l-au depărlal prea mult pe Iaret de cele şcolare. Il vedem îndeplinindu-şi îndatoririle didactice ca orice profesor. In 1905 i se încredințează prezidența comisiei penirur 
examenul de absolvire dela liceul „Lazăr (cu V. D. Păun, ȘI. Niculescu- Brăilifeanu, Em. Escouffier şi Xarin Dimitrescu) + având astfel prilejul să conducă însuşi acest inleresant examen instituit de el ca ministru. Redaclează însuşi o mare parle din subieciele pentru disertaţii, îşi face un catalog special, în care inseamnă, afară de note, observaţiuni  circumstanţiate asupra jiecărui elev şi, la sfărșit, el scrie raportul ce avea să meargă le minisier. In Seplemvrie prezidează aceeași comisie peniru co- rigenţi 2. 

In acest an s'au întimplal două /aple de mare importanţă. Primul este că s'a înțiințat,, Revista generală a învățământului”. 
Această revistă a apărut în luna Alai 1905. Ea împlineşte deci, acum, treizeci de ani de existenţă. Având imprejur câțiva din foştii săi colaboratori, Ilarel a făcut apel la toți membrii învățămân- iului ca să-i dea concurs pentru apărarea reformelor îndeplinite: în învățământul de toate gradele şi pentru susținerea activităţii ezlraşcolare, care începea să aibă adversari. Revista a fost atunci un organ de luptă: luptă puternică, dar dreaplă ; pasională, dar obiectivă ; fiindcă obiceiul era ca Jiecare să semneze articolul — şi Haret cel dintii — niciodată nu se ajungea la atacuri personale. 
Tol în 1905 s'a ţinut în Bucureşti un congres al corpului didactic primar din fară. Se vorbea atunci despre o schimbare a legii învățămintului primar. Erau mulți oameni polilici conser= valori cari credeau că este greşilă concepția lui IIarel de a avea un învățământ primar egal pentru orăşeni şi peniru săleni; ei găseau că IMaret însuşi ar fi partizanul unei deosebiri, de oarece a inlrodus în şcoulele rurale unele îndelelniciri cari nu Îigurează: în aclivitalea celor urbane, că a cerul să se facă alt abecedar peniru: sale, şi allul pentru orașe, a dispus ca programa să se îndeplinească în patru ani la oraşe şi în cinci la sale, ș. a. Fireşte, cine a urmărit cu obiectivitate acţiunea lui IIaret pentru şcoala primară a văzut că nu se poate vorbi despre vreo şovăire, că atât cunoștințele teo- retice cât şi educaţiunea națională suni absolul identice la ambele 

  

  

1. Adresa Minst, Nr, 33117 direcţia inv, secundar are data 10 Iunie 1905- 2. Adresa direcţ, înv. secundar Nr. 50956 din 7 Sept. 1905.
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categorii de şcoule şi că deosebire există numai în aplicarea practică 
a unor cunoştinţe. pc 

Congresul învăţătorilor şi instilutorilor îşi propusese să stu- 
dieze această chestiune şi să prezinte o moțiune. Profitând de această 
întrunire, Haret a luat cuvântul în ziua de 1 Iulie pentru a lămuri 
definitiv această chestiune. In discursul său zice : „Pot să declar 
cu holărire că, întrucât mă priveşte, sunt contra oricărei deosebiri 
ce s'ar voi a se introduce între învățământul primar rural şi cel 
urban ; sunt contra reducerii cadrului învățământului primar”, 
Şi apoi dă o serie de amănunle, arătând de ce nu se poate reduce 
învățământul primar la scriere, citire şi la cele patru operaţiuni 
peniru a conchide: „Şcoala primară trebue să fic o adevărată 
şcoală naţională sau să nu fie de loc”. 

Cu toală dorinţa lui de a se ţinea în domeniul discuțiilor 
mai academice, fie chiar despre chestiuni arzătoare, văzându-se atacat 
din toate părțile peniru toată activitalea sa trecută, el se vede silit 
a păşi pe terenul luptei mai violente prin broşura sa din 1906: 
„Pagini de istorie”. | 

Societatea institutorilor şi institutoarelor înaintează Mini- 
sterului de Finanţe şi Parlamentului două memorii prin cari 
cere modificarea legii pensiilor şi îmbunăţirea lefilor şi gradaţiilor. 
Cu această ocaziune ziarele conservatoare şi unii membri ai cor- 
pului didactic acuză partidul liberal, şi în deosebi pe IIaret, că nu 
au avul niciun fel de solicitudine penlru corpul didactic, ci i-au 
Jăcut o situaţie malerială mai rea decăl a altor slujitori ai statului. 
Ca să răspunză acestei campanii, el publică broşura ce am pomenit. 
Aci arală care a fost situaţia malerială a corpului didactic la 18611 
şi cum a evoluat de alunci sub diferile guverne până în epoca dela 
1901; lămureşte împrejurările — de alifel cunoscule, dar igno- 
rale cu voință — cari au silit guvernul liberal să facă reducerile 
budgelare cari au salval creditul Statului. „Oamenii cari au avut 
onoarea a face parle din guvernul dela 1901 au tot dreptul de « 
ji mândri şi mulțumiți că şi-au [ăcut pe deplin şi datoria de pa- 
triolism şi pe cea de umanitate (prin curba de reducere preconi- 
zală de el) şi pol privi cu indiferență încercările nepulincioase 
ale celor cari vor să înnegrească o operă pecare ei n'au fost în stare 
s'o facă şi nu sun! în stare s'o priceapă'”. Cercelarea amănunţită a
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diferilelor budgete şi a diferilelor legiuiri, privitoare la situaţia 
morală şi materială a corpului didactic de toale gradele, poale 
convinge pe orice cililor obiectiv de temeinicia afirmațiilor lui. 
De aceea are tot dreptul să zică în încheierea studiului său : „In 
toate împrejurările am spus fără sfială ceea ce am crezut eu că 
este adevărul, fără a mă preocupa de loc de grija unei populari- 
tăţi nesănătoase și tot așa voiu face și pe viitor”.



N 

Poate că parlidul liberal ar fi rămas încă în opoziție, dacă 
nu s'ar fi pelrecul grozavul eveniment al răscoalelor ţărăneşti din 
1907. Acum el, ca şi în 1901, a fost chemat — şi de aslădală trebue 
să zicem : a fost silit a veni la guvern. 
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Haret în satul Aref din jud. Argeş 
la inaugurarea şcoalei „Dincă Brătianu“. “Decemvrie 1907. 

Haret a avut în această epocă o aclivilale mai compleză. 
Rolul lui a irecul dincolo de holarele pe cari şi le irăsese altădată. 
Critical de adversarii politici, adesea înţeles rău de călre unii amici: 
polilici, a fost acuzat că voiește să-şi facă un partid „haretist”.
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E adevărat că rolul său devine din zi în zi mai importanl în po- 
lilică, fiindcă vedem că, dela 190, când Sturdza, plecând în con- 
gediu, îi încredințează lui interimatul preşedinţiei consiliului 1, 
el se consideră ca un fel de vice-președinte al consiliului, titlu care 
pe alunci nu se obişnuia. El ţine interimalul preşedinţiei în 1907, 
1908, 1909 şi 1910 *, autoritatea lui se impune şi înăuntrul parli- 

  

      
  

Ministerul liberal dela 4 Martie 1909 
Dela stânga spre dreapta : Haret (Instr.), Anton Carp (Domenii), Ion 1, C. Brătianu (Intern 
şi Externe), Al. Djuvara (Industrie), E. Costinescu (Finanţe), V. G. Morţun (Lucrări publice), 

Toma Stelian (Justiţie şi Războiu) ! 

" dului şi în afară. Deci ar fi putut să facă un. parlid nou sau cel 
puţin o puternică disidenţă liberală ce s'ar [i desvoltat apoi: de 
sine; dar n'a voit niciodată acest lucru şi a desminţii energic toate 

  

1. Adresa Consiliului de miniştri Nr. 110 din 27 Iulie 1904. 
2. Adresa Consiliului de miniştri Nr. 1062 ain 5 Iulie 1907; Nr. 643 din 1 

Julie 1908; Nr. 871 din 15 Decemvrie 1908; Nr. 865 din 10 Iulie 1909; Nr. 1379: din 12 Iulie 1910. -
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svonurile despre aşa ceva. Avea deci dreptale Spiridon Popescu 

să se înirebe în 1911 : „Ce [el de partid ar [i acela a cărui existenţă 
e negată chiar de şejul lui?” 

Din pricina acestor împrejurări, activitatea lui Iaret în 

ultimul său ministerial a fost stânjenită de o serie de forţe, unele 
jățişe, alele ascunse, şi a fost tărît mereu de pe terenul mai senin 
al preocupărilor şcolare pe acel, plin de agitaţiuni, al luptelor po- 
litice propriu zise. | 

Judecând faptele azi, după ce palimile de atunci s'au po- 
dolit şi mulți din actorii evenimentelor de atunci s'au dus dintre 

cei vii, trebue să ai un sentiment de. adâncă tristeţă când citeşti: 

cele ce s'au scris alunci — nu de gazetari anonimi şi doritori de 

a li se vinde marfa, ci de oameni politici cari au avul un rol în 
Zara aceasia. 

Se ştie că două mari acuzaţiuni i s'au adus î în epoca această : 

că a provocat răscoalele din 1907 şi că a provocat criza biseri- 
cească din 1909—1910. 

In privința înlâmplărilor din 1907, acuzaţiile ce i s'au. 
«dus atunci au fost de multe feluri. Cei cari se considerau „„bine-. 

poitori” au zis că răscoalele au fost provocate de învățători, pe cari 
el i-a ajulat în toate felurile şi i-a îndemnal să se amestece în acti- 
vilalea economică a salelor. Intenţiunile lui IIaret au fost bune, 
ziceau aceştia, dar n'a cunoscut bine pe învățători, căci ei au voit 

să devie stăpânii satelor, să ia ei locul cămălarilor de ieri şi, pen- 

irucă vedeau nişte adversari în marii proprietari, au îndemnat pe 

„săleni să se răscoale contra lor. Alţii susțineau că Haret a lucrat 
- în interesul parlidului liberal, ca să răstoarne pe conservatori, 

«a îndemna! la răsvrătire şi, când s'a văzul că lucrurile merg mai 
„leparte decăt ar fi vrut, tot partidul liberal a trebui! să uzeze de 

orță pentru a slinge focul. Mulţi dintre noi îşi amintesc de fai- 

moasa răslălmăcire a unei fraze dinir'un articol publicat de 
Haret în primele zile ale răscoalelor. Vorbind de abuzurile trustului 
„arendăşesc din Moldova, amintea o represiune sângeroasă în Bu- 

ureşti în 1906 şi termina aşa : „dacă a fost permis ca sângele să 
sslropească stradele Capitalei până şi în anul jubilar, pietrele s'ar 
ridica singure să ne lovească, dacă am tolera ca alt sânge să 
mai plătească și drepturile câştigate ale lui Mochi Fischer”. 
Jală — ziceau adversarii săi — ială mărlurisirea că ei liberalii 
+ provocat răscoalele, afirmând că şi pietrele ircbue să se ridice
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ca să lovească pe arenduşi şi pe proprielari, personificaţi în 
AMochi Fischer. Această interpretare s'a exprimat nu numai în 
ziare, dar şi în Parlament. Iur acuzația s'a repelul necontenit sub 
diferite forme, dintre cari cităm una, pe care u relevat-o şi Iarel 
în Parlament, din parlea lui Nicolae Filipescu : „Faţă de noi, 
poziția acestui primejdios sectar e joarle neledă. Prin mani- 
festele sale incendiare din timpul răscoalelor, d. Haret poale 
avea pe conștiință uciderea a mii de țărani. După informaţiunile 

2 

  

        

  

  

Haret la Sulina la 29 Septemvrie 1909. 

noastre, d. Ilaret continuă şi azi pe sub mână aceeași politică 
subversivă și se pregătește pentru noi răscoale.” a 

= fost cu pulinţă să se spuie aceasta? Ei da, a fost cu putință? 

In privința crizei bisericeşti, cine citeşie documentele vremii, 
poale să vază cum IHarel a pornil delu preocuparea de a face un 
serviciu Bisericii româneşti, cum a consullat şi Sinodul şi pe 
oamenii polilici, cum a avut chiar adesiunea lui P. P. Carp, 
cum împotrivirea episcopului Gherasim a fost la început teoretică, 
declarând că e obligat a se supune „stăpânirilor celor mai înalte” şi 
cum, după aceea; anumii oameni polilici l-au pus pe calea răs-



x 
29 

vrălirii, l-au susținut până când au reuşil să răsloarne legea lui 

Haret, dar şi pe episcopul care o combăluse! 
, 

+ 
+ 3 

- Este foarle curios de constatat că locmai în epoca aceasta 
— cea mai agilală a vieții sale — Ilaret a putul să găsească li- 
nişlea de spirit necesară pentru a scrie o lucrare pur ştiinţifică. 

Când a apărut în 1910 cartea intitulată „„Mecanique Sociale” 

nu le venea oamenilor să crează. „Adversarii săi ar fi voit să nu-i 

dea importanța cuvenilă, dar în curând aprecierile elogioase ale 
revistelor de filosofie şi sociologie din ţările streine au impus tuluror 
să părăsească atitudinea de a privi de sus asemenea lucrare şi să 

„caute a o cili şi sludia pentru a pulea să o combală cu argumentele 
cerule pentru o operă serioasă.



AI 

Părăsind Ministerul la 29 Decemvrie 1910 ! cere un congediu 
dela caledră, care i se acordă la 11 Ianuarie 1911, suplinit fiind 
de Traian Lalescu, + 

  

  

e 

     

—
 
i
i
i
 

. 

        ai ze 
  

Ministerul liberal care a demisionat la 29 Decemvrie 1910. Al. Djuvara, G-ral Crăiniceanu, Alex, Constantin:scu, V, G, Morţun, M. G, Orleanu, T, Stelian, Sp. Haret, lon 1. C. Brătianu, E, Costinescu, M, Pherekyde. 

Curând după aceea părăseşie şi catedra, relrăgându-se la pensie pe ziua de 1 Aprilie 1911, 2 după ce servise statului 31 de ani. 

    

1. Adresa Minst. de Instr. Nr. 91.850 din 11 Ianuarie 1911: | 
2. Vezi Adresa Nr. 12426 Minist. Instr, dela 4 Martie 1911, care încheie cu
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Placheta de omagiu 
cu ocazia sărbătoririi de către colegii și admiratorii săi 

când s'a retras la pensie,



Cu ocazia uceasta, colegii lui şi admiralorii lui au sărbă= 
loril pe Ilurel şi pe colegul său David Emanuel, retras la pensie 
şi el lol alunci. 

Mai impozanlă decăt aceustă manifeslaţie a fost aceea or- 
" ganizală de foştii lui colaboralori în conducerea școalelor. 

Fi au adunat întrun volum de 1220 de pagini 151 de arlicole- 
„scrise de 151 persoane. ici se poate vedea, cu loală amănunțimea, 

întreaga operă a lui Ilarel; căci mai loți autorii s'au ocupat de- partea la care lucrase ei sub directivele lui. Ma 
În fruntea volumului Jigurează o poezie de G. Coşbuc, 

scrisă alunci, în epoca în care se ocupa cu traducerea Odiseii şi 
a Divinei Comedii. Reproducem începulul şi sfârşitul, cari 
prezintă simbolismul omeric şi obscuritatea, dar şi măreţia dan- 
lescă : 

Bârlirea ca monstru-o văzui alergând, 
lar gura ei numai ecouri, 

Cu negrul cărării noroiu măritând 
Virtutea din cel.ce-i virtute... 

Cu scut și săgeată vrei lupta? S'o lași, 
Copile, căci scut îţi e timpul, 

Săgeţi însă zeii şi drepţii tăi pași. 
Priveşte tăcând vuitorii trulaşi : 
Pe un munte fu munte urcat de-uriași 

Și tot nu bătură Olimpul. 

Cu toată voila obscuritate a poelului, ideea iese destul de 
clară. 

| 
Acest volum, intitulat foarte frumos „4 le tule dintr'ale iale”, 

i-a fost oleri! în seara de 12 Decemvrie 1911, cu ocaziunea unui 
banchet la care l-au pojtit prielenii şi admiratorii lui. Au asistat 
(în sala numilă Liedertaţel) 490 de persoane : învățători, insti- 

"tutori, profesori secundari și universitari, oameni politici, elc. 
La sfârşilul mesei, I/arel închină pentru Rege, apoi : încep 

loasturile, rostile de: P, Gârboviceanu, preşedintele comilelslui 

  

aceste cuvinte : „Ministerul vă exprimă regretele sale pentrucă părăsiţi cariera 
universitară înainte de termenul fixat de lege şi mulţumirile cele mai mari pentru strălucitele servicii ce aţi adus învăţământului universitar”,
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care a organizal bunchelul, |. Bogdan, decanul Facultăţii de litere 
din Bucureşti, C. Sonţu, profesor secundar, Preotul Constanti- 

nescu Lucaci, profesor secundur, G. 'Ţiţeica, profesor la Facullalece 
de ştiinţe, C. Văleanu, instilulor, L. Mrejeriu, înnăfător, N. N. 
Săveanu, fost prefeci și profesor secundar, Ştel. C. loan, deputat, 
Ion ]. C. Brătianu, V. G. Morlun, fost ministru, D. Pătrașcanu,. 
profesor secundar, 1. G. 
Duca, C. Rădulescu, «d- 

vocal, și C. Banu, fost 
depulat. 

Răspunsul lui IMa- 
rel este o frumoasă upo- 

logie a dragostei de u- 

proapele, a spirilului de 
sacri[iciu pentru binele 

obştesc, spusă în cuvinte 
mişcăloare : ,„,Găsesc că 

faceți o mare nedreptate 

când vorbiți numai de 
mine şi nu vorbiți de 

sutele şi miile de colabo- 
calori cu cari eu am lu- 
cral, cari şi-au sacrificat 

odihna şi sănălalea lor 

peniru ca să facă o o- 

peră pe care alții, ni- 

căeri, mau făcut-o.” 
„Dorinţa pe care o .ex- 

prim din toată inima. Mu 
: Portretul lui Sp. Iaret 

este să continuaţi a îi publicat în „Omagiul“ oferit de foştii săi colaboratori 
propagatori de dravoste - în 2911 
între oameni. Să fie | 
viața dv. un adevărat apostolat”. „Nimeni nu poate să facă. 
binele fără să nu aibă şi suferințe pentru aceasta”. 

  
  

              
In mijlocul acestor fapte 'curi lrebuia să-i dea mulțumirea: 

suflelească de a vedea opera sa preluilă cum se cuvenea, s'a gândit: 
să lămurească opinia publică despre o chestiune care lurburase- 
spiritele în ultimul timp prin amestecul intereselor şi pasiunilor
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polilice. I: vorba de criza bisericească. De aceea apare în anul 
1912 broşura cu acesl titlu. Esle un istoric amănunțil al intâmplă- 
rilor din 1999, când Ilarel a alcătuit proiectul pentru modificarea 
legii sinodale şi penlru înființarea consistoriului superior bisericesc, 
şi al celor urmăloare, adică discularea şi votarea legii, răsvrătirea 
episcopului Gherasim, modificarea legii în 1911 de către mini- 
sirul C. C. Arion şi procesele judecate de Sinod, al Episcopului 
Gherasim şi al Alitropolilului Atanasie. Aulorul, care îndeplinise 

          

          
Banchetul dela 12 Decemvrie III. 

-alâlea lucruri prețioase pentru ţară şi care — parcă ar fi avul 
"0 iristă presinaţire — se găsea la încheierea carierii sale polilice şi 
la câțiva paşi de sfârşitul vieţii, o scrie cu durere, cu revoltă uneori, 
-cu o sincerilale mişcăloare loldeauna. „Scriu pe răspunderea mea, 
zice el, fără să ascund nimic și fără să menajez pe nimeni din 
-acei cari nu au dreptul să fie menajaţi, cu atât mai mult cu cât 
ci nu m'au menajat pe mine. Dacă voiu provoca vreo supărare . 
prin aceasta, îmi va părea rău ; dar părerea mea de rău va fi ate- 
inuată prin mulțumirea de a fi încercat să fac ceva lumini”. Nu
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Autograt al lui Sp. Haret. 

Scrisoarea de mulţumire ce a adresat în 1911 persoanelor cari au asista 
la banchetul prin care a fost sărbătorit,
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poli cili cartea uceasta [ără strângere de inimă, mai ales dacă ai 
lrăil în anii aceia şi ai in minle ecoul ucelor desgustăloare îm- 
prejurări, şi fără să simţi revoltă în contra mijloacelor ce se în- 
irebuințeuză uneori în luplele politice, în cari omul onest şi prob 
se vede învins de iscusința [ălarnică « celor fără adânci scrupule 
«de conştiin(ă. 

Despre această chestiune a avul ocazie să vorbească în Senat 
în şedinţa dela 1 Decemurie 1911, în calitute de senalor de Roman. 

+ 
+ + 

Ceu mai importantă acțiune a lui din ultimul an al vieții 
«i fost o încercure mare : înființarea unei ligi pentru „ajutarea 
„muncilorimii ca să se ridice la bună sare şi trezirea sufletească 
cerule de vremea în care trăim”. Dându-i numele de „Liga Deştep- 
darea”, Ilarel a publical un apel în care a arătat scopul asocia- 
jiunii şi a scos o revislă intitulată „„Liga Deşleplarea”. 

Continuând preocupările cari îl îndemnase în 1905 să scrie 
„„Cheslia ţărănească”, el socoleşte că măsurile de legiferare luate 
«lupă evenimentele din 1907, nu sunt suficienle şi că problema 
rămâne tot actuală şi destul de acută. > Chestia țărănească formează 
azi principalul obiect de îngrijire pentru toți aceia pe cari îi pre-! 
ocupă soarla viiloare a [ării noastre” zicea el în cuvânlarea dela! 
10 Iunie 1912, când s'a constituit Liga. Văzând că organizațiile 
polilice nu acordau loată alenţia cuvenilă, a încercal să dea naştere 
unui organism care să aibă menirea de a aduce soluțiunile impuse 
„peniru a pregăti un viitor mui bun. Trebuia să se adune întrun 
„mănunchiu aceia dintre orășeni, oameni polilici şi cărlurari, 
cari doresc să se apropie de Pălura ţărănească, şi, folosindu-se de 
toale energiile celor ridicați dintr însa pe o treaptă de cultură destul 
«de înaltă ca să poală da partea lor de muncă. în această operă, 

„<u loții să caule a scoale pe săteni din ignoranță şi sărăcie şi a forma 
«lin ei celățeni conştienţi ai Statului. Indalorirea ce-şi impunea 
această Ligă esle „a lucra pentru înfrăţirea claselor sociale ; nu 
pornim războiu contra nimănui, voim să realizăm o aptă palriolică, 
«de înfrățire creşlinească şi de bună înțelegere”. 

A fost natural ca un însemnat număr din parlizanii săi - 
polilici, mai ales acei cari se apropiase de dânsul în diferite ocazii, 
ssă vie alăluri de el.
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Din această pricină conservatorii au consideral Ligu drept 
«un organism politic liberal, deşi destui membri ai acestui partid 
au primit cu rezervă acțiunea lui Haret, care chema pe toți Ro- 
„mânii din orice partid ar fi fost. 

Partea curioasă a acţiunii celor cari combăleau Liga este că, 
pe de o parle o socoleau ca un instrument politic de partid . 
(Uilase cele ce spuneau altădată că IIaret vrea să-şi facă partidul 
-său), iar pe de alla arălau că şetul partidului e contra Ligii, 
«leşi Vintilă Brătianu era în comitelul ei. 

Alături de mişcarea uceastu, esle ulla pornilă tol din aceleaşi 
preocupări de a răspândi cultura în masele populare : este Uni- 
versitatea Populară. 

| Dela inițialiva  „„Socielăţii penlru învățătura. poporului 
român” din 1866, pornilă din sânul Ateneului Român, înființat 
„pe alunci, inițialivă care a organizat cursuri publice şi a întemeiat 
-şcoale normale în diferite puncie ale (ării, nu cunosc o altă întoc- 
mire de acest fel destul de serioasă până în 1911, când sa născul 
„Asociaţia Universilăţii Populare din Bucureşti”. Ideea a pornit - 
«dela advocatul Const. Rădulescu, astăzi profesor la Facultatea 
«le Drept din Cernăuţi, care a expus-o lui IIarel. Gata ca şi în alte 
“ocazii, să îmbrățişeze ideile folositoare binelui obşiesc, el a primit 
Să intre în comilelul acestei asociaţii ca vice-preşedinte, alături de 
dr. C. Islrali, fiind preşedinle- dr. 1. Cantacuzino, şi secrelar 
„general C. Rădulescu. 

AMi-amintesc marele succes al acestei intocmiri culturale. 
Cursurile se -țineau în sălile “liceului Lazăr seara şi câle 5—6 
„Profesori făceau lecţiuni în faţa unui mare număr de ascultători, 

„cari plăteau bucuros taxa de înscriere ce li se cerea. Vedeam însumi 
interesul ce arălau ucenici din fabrici, juncționari din prăvălii, 
cari nu numai că ascullau expunerea ce Jăceam, dar veneau după 
-curs să-mi ceară desluşiri despre chestiile ce-i inleresau mai de 
-aproape. 

E de regrelat că această organizaţie n'a pulul să ţie decăt 
vreo doi-irei ani; dar cele pelrecule alunci erau o dovadă de 

„necesitatea unei asemenea aclivilăţi, care după războiul. s'a reluat 
“CU succes în numeroase puncte ale oraşului. - :
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- O altă creaţiune u lui, în alt domeniu ce pare slrein de pre- 
ocupările sale, este „,Bunca Viticolă”". In primul moment, ţi se pare- 
lucru curios ; dar, refleclând, vezi că este legălură între ce Jăcuse- 
până atunci şi între această operă. 

In anul 1907 a cumpărat — mai mult pe credit, ca să plă- 
tească din câştigul anual — o vie la Valea Călugărească. E o: 
regiune frumoasă şi prielnică peniru sănălale — loc de tihnă şi 
odihnă. 

De şi nu era încă bătrân, dar, după alâla sbucium, i-ar fi 
priit o căsuță pe o colină. Insă [1 arel, în loc să se mulfumească cu a-- 
ceastă satisfacere — i-aș zice : egoistă, dar nicidecum criticabilă —, 
începe a se gândi nu numai la via lui, ci la interesele viticullorilor.. 
Alunci o mare chesliune economică începe a-l preocupa: fara: 
noastră produce vinuri bune, şi ca să prospere viliculiura, irebue: 
să ezporle; cum să organizeze acest export? După obiceiul lui, 
a luat lucrul în serios. A văzut că penlru aceasta irebue: o bună: 
cullură a viei şi o bună pregălite a vinului ; iar pentru aceasta, 
e nevoie ca vilicullorii să găsească credil iejlin şi vinul să se adune: 
în pivnife sistematice şi să se prezinte streinătăţii, când va fi bine: 
condiționat. «A înființat atunci o bancă, pe baze întrucâlva CO0pe-. 
ratiste, a cumpărat un loc mare la Valea Călugărească, pe care să 
se facă instalația cea mare şi atâl de necesară. Mijloacele restrânse 
de cari a putul să dispuie după subscriere, lipsa de ajulor din 
partea organizaţiilor de stat, lipsa de: pricepere u podgorenilor:.. 
înşişi, toate au contribuit ca începulurile lui să nu dea rezultatele: 
aşteptate; mai adăogăm şi imposibilitatea fizică în care s'ar ji 
aflat ca să conducă însuşi o asemenea insliluţie ; dar irebue să re-. 
grelăm că, după atâţia ani, după ce el dăduse alarma şi trăsese: 
nişte linii pe cari sar fi pulul merge, vedem că ne găsim la acelaşi 
punct de unde a plecat el, ba — să avem curajul a o spune — ne. 
găsim chiar într'o criză, pe care el a prevăzul-o, când a făcut ce-i 
iertau mijloacele, vărsta şi siluația lui. Iată încă o chestiune în care 
Harel n'a fost înțeles, dar noi avem datoria să-i recunoaştem me- 
rilul, mai ales acum. 

* % * 

Dar... cine ar fi bănuit că, în plină activitate, Haret era: 
aproape de sfârşitul vieţii?
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De şi om voinic; avea însă — în ullimii ani -— ceva maladiv în igură. De sigur că o boală îl rodea. Am găsit scrisori de-ale lui călre Ion 1. Brătianu, în cari îi vorbeşie despre aceasta. Dar cred că şi supărările ce a avul mai ales în anii 1909 şi 1910 au contribuit la slăbirea sănătăţii lui. Era destul de rezistent la alacu- rile adversarilor, replica lui era pulernică şi uneori aproape vio- lentă ; dar nedreptalea ce i se Jăcea cu unele acuzări, îi loveau sensibilitatea. Ne inchipuim ce trebue să fi fost în sufletul lui pen- tru ca, în discuţia legii cu catedrele universitare, când unii profesori dela Facultatea de drept, chiar liberali, l-au numit „vrăjmaş al Uni- versilății,"— ca să zică aceste cuvinte : „Când va vrea Dumnezeu să mă liberez de greutăţile sarcinii actuale, o să se judece lucru- rile cu mai multă dreptate şi-mi place a crede că mulţi din aceia cari zilele acestea mi-au făcut atâta amărăciune sufletească, se vor căi de nedreptatea lor de acum... Si DBănuesc că într'o stare ca aceasta şi-a scris el testamentul cu dala de 8 Ianuarie 1910. . 
Vom găsi aici duioase şi mişcătoare cuvinte despre tovarăşa vieții sale :. | 
„Pe soția mea Ana Haret o rog să primească dispoziţiunile din acest testament ca o slabă dovadă de iubire şi recunoştinţă ce i-o port penlrucă în timpul unei lungi căsnicii, a făcut tot ce a pulut ca să-mi asigure viaţă liniştită şi mulțumită. Ii mulțumesc cu deosebire penlru toală osteneala -ce şi-a dat în timpul când am avul a mă lupla cu cele mai mari greutăți pentru a.mă scuti cu tolul de orice grijă materială, aşa că am pulut avea toată linişlea sufletească pentru a mă consacra exclusiv îndatoririlor ce-mi erau impuse. Imi pare rău că, după alâta muncă, nu pol după moarlea. inca să-i asigur o viaţă tot aşa de scutită de griji şi de necazuri, cum a făcut ea pentru mine.” | Iar în încheierea testamentului, vedem tot sujletul lui bun față de semenii săi, dar holărit în îndeplinirea datoriei : 
„Și acum mă despart de acei pe cari i-am iubit şi cari m'au iubit, precum şi de loți ceilalți, rugând pe toţi să mă ierte de supărările ce le voiu ji cauzal. Se poale ca, în urmărirea felurilor ce aveam în vedere şi pe cari cu bună-credință le-am urmării, socolind că lucrez peniru binele comun, să [i jicnit pe unii, fie în credinţele, Jie în interesele lor, dar n'am făcut
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niciodală “aceasta pentru: satisfacerea nici a inlereselor nici a 
palimelor mele. 

  

a
 

aa
a 

-   

    

    

Spiru C. Haret 
Ultima fotografie. 

„Plec din lume cu . 

mulțumirea că nu am 
pierdut vremea și că 
mi-am îndeplinit dato- 
iile atât pe cât puteam 
să mi le îndeplinesc în 
împrejurările în cari am 
trăit şi în marginea pu- 
terilor mele fizice şi 
intelectuale. Aceasta să 
fie și mângâierea ace- 
lora cari m'au iubit 
şi cari vor rămânea 

după mine”, 

Puţini ştiau de 
Doala care îl consuma 
cu încelul, fiindcă el nu 
lăsa să se vază lupta ce 
ducea cu ea, dominând-o 

mai tot timpul, căutând 
„So învingă. Zadarnic! 

In ziua de 17 Decemvrie 
1912 se stinse, înconju- 
rat de medici, cari fură 

nevoiți a se pleca în faţa pulerilor morții şi a se vedea ne- 
putincioşi.
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Moarlea lui Iaret a produs o adevărată consternare. 

Ceremonia funebră din ziua de 19 Decemvrie 1912 “a fost 
o manifestaţie impunăloare. 

Ială ce scriau ziarele de atunci : : | 

„„In mijlocul unei mari mulțimi de persoane oficiale, prie- 
_teni politici, membri ai corpului didaclic, studenţi. şi elevi, s'a 

făcut ieri înmormântarea rămăşi(elor pământeşti ale lui Spiru Haret. 

„„Incă de pe la 1 p. toate încăperile locuinţei defunclului, 
curlea caselor, strada Verde şi calea Victoriei în faţa slradei Verde 

erau pline de lume. Afluenţa era extraordinară. Rareori s'a văzul 

la o înmormântare lume mai multă şi durere mai. sinceră peniru 
pierderea unui om. 'Toale şcolile secundare şi speciale de. băieți 
şi de fele din Capitală veneau, cu steagurile în frunte, defilau prin 
fața casei dejunclului şi apoi se duceau de se înşirau de-a-lungul 
căii Victoriei, 

„Pe străzi afluența este enormă. Ambele trotuare ale căii 

Victoriei, din dreptul stradei Verde şi până la palatul Justiţiei, sunt 
ocupale de public. La câleva şcoli şi la cooperativele săleşti de pe ca- 
lea Victoriei s'au arborat drapele naționale îndoliate. 

„Principele Ferdinand a venit însoţit de d. maior Manu | 
și a stat până s'a terminat serviciul religios. | 

„La orele 2 precis se începe oficierea serviciului divin de 

călre mitropolitul Pimen al Moldovei, asistal de episcopii Dionisie 

al Buzăului, Nifon al Dunărei-de-jos şi arhiereii 'Theofil Ploc- 

şteanu şi Bartolomeu Băcăoanul. Răspunsurile au fost dale de 

corul de sub conducerea d-lui A. Tănăsescu. 

„După terminarea serviciului religios, corpul fostului minisiru 
liberal a fost scos în curle, unde urmau să se țină discursurile. 

„Au vorbit atunci : Ion I.C. Brătianu, în numele partidului 

național liberal, Dr. C. Istrati, în numele Academiei şi al Univer-
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silății, C. Mironescu, în numele Şcoalei de poduri şi şosele, Dr. 
* G. Bogdan, în numele Universităţii din Iaşi, |. G. Duca, în nu- 
mele Casei centrale a băncilor populare şi cooperalivelor sătești, 
G. Adamescu, în numele profesorilor secundari, Sabba Stefănescu, 
în numele Senatului, |. Mihalache, în numele învăfătoriloree. 

Fie-mi permis a încheia această biografie reproducând câteva 
cuvine din cele ce am rostit în acea tristă împrejurare : i 

„Dacă am zice că toată organizarea şcolară cu tendințe prac- 
lice, cu desvoltarea educaţiei fizice şi a culiurii muzicale, este aşe- 

„zală de el, că şcoala secundară de azi el a făcut-o, că învățământul 
mescriilor şi al agriculturii la sate el le-a creat, că şcoala primară 
şi normală el a organizal-o, — am zice mult, foarte mul! de sigur 
pentru un om; dar Haret n'a făcut numai atât. 

„EL a văzul în şcoală numai începutul şi numai sâmburele 
din care trebuia să rodească o mare reformă socială.: Când se va 
pulea scrie pe'ndelete istoria vieții: sale, se va vedea alunci cum s'a 
desfăşura! planul său de acțiune; cum a urmări! nişte idei funda- . 
mentale până în cele mai mici amănunte, se va vedea în opera sa 
lărgimea de concepție a filoso[ului, iluziile poetului, preciziunea 
matematicului, devotamentul şi abnegaţiunea apostolului. Căci 
el a considerat ideile drept forțe cari pot să mişte lumea, el a avut 
încredere în izbânda binelui în polriva răului ; el a fost un mare 
oplimist, pe care nu l-au descurajat piedicile, nu l-ai înfrânt lo- 
vilurile oricât de grele au fost, ci din polrivă toale acestea par'că 
erau îndemnuri pentru «-și îndoi, a-şi întrei puterile, 

In lucrarea de față, am căulat să dovedesc ceea ce înlrevă- 
zusem în 1912.



„ ACTIVITATEA MINISTERIALĂ A LUI SPIRU HARET | 

I . 

INTRODUCERE - 

Activitatea ministerială a lui Sp. Haret se împarte în trei 
epoce, corespunzând cu anii când a fost ministru de Instrucțiune 
publică și Culte : 1897—99, 1901—904, 1907—910. 

In aceste epoce el pune în practică mare parte din ideile 
ce emisese în „Raportul” său din 1884 (făcut în calitate de in- 
spector general), în proiectele de legi ce alcătuise pentru con- 
strucția localurilor de școli primare (publicate în 1889) și din cele 
cuprinse în proiectul de reformă a învățământului prezentat de 
D. A. Sturdza (1886), la care colaborase în calitate de secretar 
general. ” 

= 
* E 

Invăţământul nostru a dobândit o lege de organizare în 
1864 sub regimul Statutului, fără discuţiune în Parlament. A- 
ceastă lege a fost foarte criticată, a suferit câteva modificări 
de amănunt, dar multă vreme n'a putut fi înlocuită, cu toate 
loviturile ce i s'au dat și în ciuda câtorva încercări a câtorva - 
miniștri, încercări ce s'au terminat fie prin retragerea proiectelor, 
fie prin respingerea lor de către Parlament, ceeace a adus retra- 
gerea propunătorului din guvern. 

Această lege stabileşte trei grade de învățământ : primar, 
secundar și superior. i 

Invățământul primar cuprinde „instrucțiunea elementară” 
care se declară obligatorie între 8 —12 ani. Invățământul secundar 
cuprinde licee şi gimnazii, apoi seminarii, școale de bele-arte, 
profesionale și secundare de fete. Cel superior cuprinde Facultăţi - 
de litere, științe matematice şi fizice, de medicină. . 

Invăţământul primar este în sarcina comunelor în ce pri- 
veşte localul, mobilierul şi încălzitul; în sarcina Statului în ce 
priveşte personalul şi materialul didactic.:
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Legea nu definește caracterul învățământului secundar, 
dar se vede, din lista „învăţăturilor” notate, că e menit a da o 
cultură generală, afară de școalele cari prin însăși titulatura lor 
arată ce scop au. 

Facultăţile vor îi reunite în Universitățile (Iași şi București) 
conduse de către un rector. | 

Legea mai cuprinde tot în învățământul secundar niște 
„„şcoale reale”, cari au de scop „a da învățătura trebuincioasă 
pentru executarea unei arte sau profesiuni”. Aceste şcoale se vor 
înființa de municipalități sau de persoane sau instituțiuni parti- 
culare. Organizarea și programa acestor şcoale se vor stabili şi 
modifica de întemeietori, cu aprobarea Ministerului. Vor fi : școale 
de agricultură, de industrie, de comerț. Afară de aceste școale (cari 
au în parte și programa fixată), legea vorbeşte şi de niște „şcoale 
reale”, cari n'ar fi nici de agricultură, nici de industrie, nici de 

„comerț, dar ar avea și ele scopul cuprins în definiția generală 
(învăţătură pentru exercitarea unei profesiuni), de oarece atât 
cele trei feluri de şcoale cât și acestea sunt toate cuprinse într”o 
secțiune specială a legii sub titlul de „școale reale”. Pentru şcoalele 
din grupa celor trei se fixează şi numărul lor: 3 de agricultură, 
7 de industrie, 8 de comerţ. Pentru celelalte şcoale „reale” nu se 
dă nicio preciziune. De fapt, municipalităţile au început a le 
înființa sub numele de „gimnazii reale” şi le-au dat o organizație 
asemănătoare cu celelalte „gimnazii” ale statului, cu mai mare | 
desvoltare a studiilor de ştiinţe matematice Și fizice. a 

Legea din 1864 se ocupă și de formarea personalului neceşar. 
acestor şcoale și stabilește următoarele : 

a) profesorii de licee și facultăți vor fi luaţi din absolvenţii 
unor şcoale normale, ce aveau să se înfiinţeze. 

b) învățătorii şcoalelor din sate se vor numi din cei cari 
„au trecut cursul primar. 

c) institutoarele școalelor primare de fete (din orașe) se vor 
recruta dintre absolventele școalelor secundare de fete (în cari se 
învaţă și pedagogia) și din alte persoane cu certilicat de gimnaziu. 
Nu se vorbește în special nimic despre profesorii de gimnazii 
și despre institutorii școalelor primare de băieți (din orașe). 

„ Această lege începe a fi aplicată la 1 Septembrie 1865. 
Aplicaţiunea ei dă naștere la multe dificultăţi, din cauza lipsu- 
rilor ei, și numeroase legi speciale, regulamente generale şi speciale
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precum şi programe se succed repede în cursul anilor pentru a 
îndeplini aceste lipsuri. 

In această situaţiune găsește FHaret învăţământul î în 188, 
când este numit inspector general al şcoalelor şi de ea se ocupă 
în „Raportul” său din 1884. 

Despre învățământul primar vorbeşte puţin Haret în acest 
„„Raport” : „nu doar penirucă nu ştiu că toate ramurile de învă- 
(ământ suni strâns legale între ele şi că starea uneia nu se poate 
modifica fără ca celelalle să se resimţă, nici pentrucă nu aş avea 
de emis oarecari idei în privința învăţământului primar sau superior, 
ci penirucă acest raport ar lua proporțiuni prea mari...” El atinge 
mai mult chestia recrutării personalului didactic necesar școalelor 
primare urbane. După legea din 1864, acest personal se recruta 
princoncurs asupra materiilor învățământului primar și gimnazial. 
Lipsa unui regulament, a unor instrucţiuni precise, etc. a avut 
urmări foarte'rele : „Concursurile sunt de cele mai multe ori aşa 
de puțin serioase încâl se strecoară candidaţi de o slăbiciune rară; ; 
aşa că nu e imposibil a se găsi pe urmă instilulori şi inslitutrice 
cari nu pol scrie o frază fără erori de tot felul, nici a compune o 
pelițiune, nici a face o înmulțire“ 1. De aceea el zice că această 
situaţiune nu mai poate să dăinuiască. 

* 
% % 

Învăţământul secundar se compunea din : gimnazii și licee 
clasice (înfiinţate şi întreținute de stat), gimnazii reale (înfiinţate 
şi întreținute de comune). Ambele categorii de şcoale dădeau o 
cultură generală (adică nu pregăteau pentru o anume pro- 
Jesiune, cum se zicea în lege), dar privită din două puncte de 
vedere diferite : unele aveau de bază clasicismul greco-latin 
(cuprinzând însă şi limbi moderne și ştiinţe naturale şi matema- 
tice), altele aveau ca bază limbile moderne şi științele naturale. 

Comparând situaţiunea de fapt cu legea pe baza căreia 
s'au înfiinţat diferitele școale, Haret constată în Raportul” său? 

  

1 Vol. 1, pag. 21, 

2 Vol. 1, paz. 9.
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că legea din 1864 avea, pe lângă lipsuri, „„meritul de a fi căulai să reunească într'un sistem de învățământ începuturile, de mulle ori fără legătură între ele, ce erau pe atunci”! şi zice : „dacă s'ar [i aplicat în mod riguros, după ce i s'ar [i dat cortegiul necesar de regulamente, planuri de studii, programe, localuri şi loate ce- lelalle, de sigur că rezultalele ei ar fi fost foarte mulțumitoare”. Ce s'a întâmplat însă? »xDeşi neabolită prin nicio lege, în realitate ea a fosi desființată în toate modurile : unele Părți s'au lăsat pur şi simplu neaplicate, spre exemplu : şcoalele reale [adică = pro- fesionale] până mai dăunăzi 1; şcoala normală superioară până ieri 2... Alteori, cu ocazia volării budgetelor s'au [ăcul creaţiuni, adaose, suprimări cari interesau fondul legii, s'au văzut Programele neaplicale... s'au crea! şcoli prin simplă măsură budgetară şi s'a “văzul acest lucru exiraordinar : şcoli cari singure nu ştiau scopul peniru care sunt-create.” | 
Mai departe observă Haret 3: că nu s'a făcut regulament pentru catedrele universitare; că s'au dat regulamente în fla- grantă contrazicere cu legea ; că programele n'au fost în con- cordanţă cu principiile stabilite în lege; că s'au emis ordine și circulări ministeriale cari nu erau în conformitate cu legea. Ca- 

racterizând această stare de lucruri cu numele de „haos”; Haret 
zice: „A lăsa să mai dureze această stare de lucruri ar însemna a ucide învățământul cu totul. O îndreplare urgentă este indispen- 
sabilă.” El însă nu cerea atunci chiar-„,refacerea din nou” a edificiului învățământului, ci numai >» se armoniza legislațiunea şcoalelor”' şi, mai ales, o administraţiune cu spirit de strictă le- galitate, cu mijloace suficiente de informaţie și cu serviciu de 
control bine organizat. 

Examinând apoi detaliile, Haret constată următoarele : Consiliul general, instituit de legea din 1864 ca un organ care să stabilească în fiecare an un contact între Minister și repre- zentanţii corpului didactic din țară, a fost transformat întrun! simplu fabricant de programe, obligat să lucreze repede, fără răgazul necesar cerut de studiile ce ar fi să se facă. De aceea s'au 
publicat multe programe și s'au schimbat chiar după un an 

  

1 Gimnaziile reale au început a se înfiinţa din anul 1875. 
2 Şcoala normală superioară s'a înfiintat în anul... 
3 Vol. 1 pag. 10.
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/ dela punerea în aplicare. „O programă căl de bună ar fi nu poate 
da niciun rezultat decâl cu condiţia de a putea juncţiona în pace 
un timp îndelungat” 1. | 

| Nu s'a făcut un plan unic, adică nu s'a, stabilit un acord 
necesar între diferitele feluri de şcoale cari sunt în legătură unele 
cu altele. „Nu e cu putinţă a se face nimic bun, când cineva în- 
treprinde a face, spre exemplu, programa liceelor, fără a avea în 
vedere de aproape nu numai programa şcoalelor primare, dar 
chiar şi pe ale Universilăţii şi pe a şcoalelor speciale” 2. Nu s'au 
studiat serios proiectele prezentate Consiliului general de către 
Consiliul permanent și uneori au lipsit şi studiile acestuia din 
urmă ; de aci incoerenţe, scăpări din vedere, de multe ori o îngră- 
mădire excesivă de materie la unele studii. Apoi, aşa cum sunt, 
lipsește acestor programe orice indicaţiune metodică în legătură 
cu caracterul general al categoriei de școale pentru care sunt 
făcute ; ele „sunt simple enumeraţiuni de capitole distribuile pe. 
clase”. " | 

Dar şi aşa, bune-rele cum sunt, punerea lor în aplicare 
a lăsat de dorit, fiindcă administraţia centrală nu le-a păstrat 
mai mult timp, nu a făcut — în cazuri de nevoie — programe de 
transiţiune, le-a aplicat deodată în toate clasele şcoalei în loc să 
procedeze la aceasta an cu an, le-a publicat prea târziu. Pentru 
acest din urmă fapt citează ca exemplu programa de liceu votată 
de consiliu la 25 Septembrie, publicată în Monitor” la 30 Sep- 
tembrie, ca să se aplice la 1 Octombrie ! 

Corpul didactic în bună parte nu e la înălţimea misiunii 
lui. Cauza principală este greşita lui recrutare. După legea din 
1864 cine avea examenul general de liceu (bacalaureatul) era pus 
la un examen asupra materiei catedrei vacante şi dacă reușea, era 
numit ; asemenea dacă suplinea doi ani era numit. „„Wlulți din cei 
numiţi în acest din urmă mod nu merilau nici atunci această onoare 
şi nici nu au făcut nimic de atunci încoace ca s'o merite.” 3 O nouă 
lege din 1879 pune condiţia de admitere la concurs diploma de 
licenţă sau doctorat în ramura din care face parte catedra vacantă. 
Dar erau așa de puţini licenţiaţi încât nu se puteau satisface nevoile 

  

1 Vol. 1 pag. 14. 

2 Vol. 1 pag. 15. 

3 Vol. I pag. 27.
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învățământului, căci numărul licenţiaţilor nu trecea de 7 pe an, iar al catedrelor vacante nu se cobora sub 58. Şi atunci ce s'a făcut? S'au numit suplinitori „chiar fără nici un fel de tillu”. Haret i-a văzut la lucru şi ne spune despre ei :,,Nu numai capaci- 
lalea le lipseşte, ci încă şi iragerea de inimă, ca unii ce nu sunt 
siguri de azi pe mâine. De altă parle, şcolarii şi publicul, obişnuiţi a vedea înaintea lor alătea incapacilăți ce poarlă numele de profesori, se deprind a nu mai da stima cuvenilă nici celor ce o merilă, ceeace e o cauză puiernică de discredit pentru corpul 
profesoral” 1. 

Pentru școalele secundare de fete nu exista în lege nicio 
normă. In genere profesoarele s'au luat dintre absolventele școa- 
lelor zise „,centrale”, adică fără o pregătire superioară învățăturii pe care au s'o predea; unele s'au cultivat singure după numire ; altele au rămas elemente slab pregătite. | 

| Din cauza modului de recrutare, deci, vine nivelul scăzut 
al multora din membrii corpului didactic. La aceasta se adaogă programe lipsite de indicații metodice (la un personal fără nicio pregătire pedagogică și în parte şi fără cea ştiinţifică necesară 
catedrei) ; e apoi lipsa de control (cu atât mai necesară cu cât personalul e mai puţin pregătit), căci este (așa era în 1881) un singur inspector general pentru tot învățământul; în fine lipsa de sancțiuni pentru cei ce nu-și fac datoria (căci toate pedepsele - se dau în urma unui proces în faţa unei comisiuni de judecată 
compusă din profesori, iar autoritatea centrală e mai fără nicio putere). | 

Dacă serviciul de inspecţiune este așa de redus, nici diree- 
torii școalelor secundare nu au autoritatea necesară pentru a supraveghia cu seriozitate mersul învățământului în instituțiunea ce conduc, fiindcă puterea lor este pusă sub controlul necontenit a două consilii : consiliul şcolar și conferinţa clasei, cari nu pot fi făcute responsabile din cauză că sunt compuse din multe per=! 
soane. Deci disciplina — și a profesorilor și a elevilor-—e în genere foarte puţin serioasă. De aci urmează frecventarea ne- 
regulată a multor profesori, scurtarea timpului destinat cursului. »»Se caulă aşa de mult a împufina timpul de lucru încât mai că i-ar veni cuiva a zice că unii mai mul! se gândesc cum să scape de clasă 

  

1 Vol.I pag. 30.
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decăl cum să o facă”.:1 Taret a mai.socotit şi zilele de sărbători 
exira-regulamentare și a ajuns la un total de 76 de zile 2, astfel 
că anul școlar se reduce la maximum ,,200 de zile sau 28 săptă- 
mâni... şi, în aceste zile chiar, durata lecțiunilor se mai reduce 
prin absenţe, apel nominal şi recreațiuni !” 

Tot de aci vine şi neîndeplinirea programelor de către unii 
profesori. 

Pe lângă scăderile constatate în corpul didactic, se adaogă 
lipsa de cărţi didactice bune, lipsa materialului didactice (hărți 
geografice, istorice, colecţii de mineralogie, botanică, zoologie, 
aparate de fizică și chimie, etc.). Mai rău însă e faptul că și acele 
cari sunt, în unele şcoli nu sunt întrebuințate. „„Am văzut aparale 
de fizică ruginile, acoperite de pulbere, sparte, colecţii de minera- 
logie aruncate grămadă într'un colț de dulap, fără catalog şi fără 
numere, sticle cu preparaţiuni chimice, purtând încă pecetea dela 
fabrică”. 3 Şi citează Haret răspunsul dat de un profesor, între- 
bat de ce nu utilizează aparatele din laborator: „„Școlarii abia 
învață Jără experiențe, dar cu experienţe :” 

Deasemenea, nu există la școalele. secundare biblioteci pe 
cari să le poată utiliza profesorii și elevii, deși în fiecare an se 
înscriu oarecari sume în budgetul fiecărui liceu, gimnaziu, etc. 

In fine şcoalele secundare au localuri improprii. „Cele 
mai mulle şcoli sunt instalate în nişte locale ce sunt în aşa stare 
încât sunt o ameninţare pentru sănătatea copiilor şi chiar pentru 
viața lor. Și aceasta e adevărat nu numai pentru şcoalele rurale şi 
primare urbane, dar şi pentru majorilatea şcoalelor secundare” -. 

In privinţa capacităţii elevilor, după legile de atunci existau 
ca mijloace de constatare examenele anuale şi bacalaureatul. 
Bacalaureatul, introdus principial în 1864, a suferit multe modi- 
ficări în organizarea lui. Importanţa ce i s'a dat a adus scăderea 
importanţei examenelor anuale, cari ajunsese a fi simple formali- 
tăţi. „Bacalaureatul, care prin sine, nu dovedeşte nimic în privința 
capacității elevilor, a ruinat examenele anuale, ce erau o instituţi- 
une în adevăr utilă”. 5 Mai ales în anii când prezentarea la bacalau- 

  

1 Vol, 1 pag. 70. 

2 Yol, I pag. 71. - . 
3 Vol. | pag. 78 

4 Vol, 1 pag. 80. 

5 Vol. 1 pag. 86.
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reat nu presupunea trecerea efectivă, cu examene, a claselor de liceu, examenul de bacalaureat a fost o adevărată nenorocire „pentru învățământ. Școlile speciale particulare de pregătire, așa numitele „fabrici de bacalaureat”, atrăgeau pe toţi elevii leneși sau incapabili de a urma an cu an și dădeau naștere la felurite bănuieli, mai cu seamă că în fruntea acestor școale de pregătire se găseau profesori universitari, cari puteau fi câteo- dată numiţi în comisiuni. Măsura aceasta s'a abrogat după câtva timp, dar relele ei consecinţe au persistat..,, Lipsa de privighere a lăsat să se înrădăcineze neglijența şi indiferența la examene şi a lăsal să se creadă că aceste examene nu mai au importanța de aită- dată. Această împrejurare, adăogită pe lângă aceea că scolarii în lot timpul câ! sunt .în liceu au ochii tintiți la bacalaureat şi nu lucrează — când lucrează — decăt în vederea lui, a fost una din cauzele scăderii seriozității examenelor de promoţiune şi prin urmare a nivelului învățământului în anii din urmă” 1, 
O altă urmare a scăderii importanţei examenelor anuale au fost situațiunea așa numiţilor „corigenți”. Posibilitatea de a da un nou examen la Septembrie, care la început se mărginea la un număr restrâns de obiecte, s'a extins prin abuz la mai multe, ba chiar la toate. „Astăzi, în Seplembrie se face pe dea'niregul examenul general al tuturor repelenților dela Iunie, fără a li se cere nici o justificare de boală, cum zice arl. 94 din Regulament, care e făcul numai pentru aceia cari n'au dat deloc e:vamen în Iunie, iar nu pentru cei cari au dat şi au rămas repelenţi”” 2. 
Examenele din Septembrie, încurajate de Consiliile ŞCO- lare, și chiar de Minister, au avut consecinţe grave. ,„„Ministerul a ordonat examinarea din nou la Septembrie a tuturor celor cari au venil să-i ceară..., fără chiar a cere lămuriri dela Consiliile Şco- lare ; a ordonat chiar reexaminarea a doua şi a treia oară a aceloraşi şcolari când nu izbuteau să treacă... Mi-ar fi greu a descrie desor- dinea, slăbirea de disciplină şi de respecl al legilor, abuzurile stri=: gătoare, chiar practicele neoneste ce s'au introdus în şcoli prin sislema aceasta. Școlarii lucrători au ajuns a fi o excepțiune; cla- sele s'au umplut de ființe leneşe venind la şcoală fără a căula să-şi dee aparența unei ocupațiuni ; făptuitori de toate lurburările, 

DIN 

1 Vol. I pag. 88. 

2 Vol. 1 pag. 89.
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nesupuşi şi chiar insolenţi cu profesorii, siguri fiind că aceştia 
„nu au nicio putere asupra lor. Toţi contează pe examenul din 
Septembrie, pentru care se prepară nu prin studii, ci prin interven- 
țiunea pe lângă profesori... şi prin oricari alte mijloace de a-şi 
asigura bunăvoința lor. Pe tot timpul vacanței, profesorii sunt 
asifel asediați de solicitări, uncori de intimidări, de mai mulie ori 
de oferiri de bani sub o formă mai mult sau mai puţin ascunsă. 
Cei cari rezistă la toate sunt, din nenorocire, în minoritate. Cei- 
lalți sunt puşi într'o adevărată imposibilitate de a rezista din cauza 
presiunii... care, mai ales în oraşele mici, este o forță considerabilă... 
Unii iau meseria de preparalori ai şcolarilor pe cari tot ei i-au lă- 
sat repetenți... Câte bănuieli se nasc de aci! şi mai multe exemple 
au arătai că e posibil a se găsi profesori cari profită de această 
siluaţiune turbure peniru a face o adevărată speculă de note”! 

Acest trist tablou este făcut de Haret cu o adevărată strân= 
gere de inimă, dar cu hotărire și cu convingere că a spune ade- 
vărul este o datorie de onestitate. ;„Daloria mea — zice el către 
Ministru — este a vă da socoleală exactă de tot ce se petrece în învă- 
fământ şi nu mi-aş îndelpini-o în conştiinţă, dacă nu aş face tot 
ce poi penru a vă comunica şi D-voastră îngrijirea de care sunt 
cuprins eu în faţa neregularităților ce v'am ezpus şi a rezultatelor 
juneste ce au avut” ?. | | 

Și trebue să notăm în parenteză că Haret nu s'a sfiit a a- 
arăta și vinovăția organelor Ministerului în toate aceste împreju- 
rări și să observăm, spre cinstea vremurilor de atunci, că Mi- 
nistrul nu s'a supărat, nu a crezut că inspectorul „,sabotează” 
(cum s'ar zice azi) activitatea lui și nu i-a cerut demisia, ba chiar 
curând după aceea Haret deveni secretar general. - 

Raportul mai semnalează obiceiul de a se face examinarea 
cu bilele, ceeace preface examenul într'o loterie, şi obligaţia pusă 
în legea din 1864 ca notele la lucrările scrise să se dea în Con- 
ferinţă, ceeace ar presupune că membrii Conferinţei şcolare au 
citit toate lucrările. Haret arată că aceste măsuri restrâng li- 
bertatea profesorului și sunt un blam pentru profesori, iar de 
aplicat măsura notării în conferință este imposibilă. „Motivul 
acestei absurdilăţi a fost temerea de parțialitate din partea pro- 

  

1 Vol. I pag. 90. 

2 Vol. 1 pag. 31.



78 

Jesorilor. Dacă, însă, pe deoparle o asemenea temere poale ți fundală până la un punct, pe de alta cât rău nu face măsura ce s'a luat din cauza ei ! Aceasta este o injurie pentru cei buni, fără a fi tot- deauna un frâu pentru ceilalți. Cel mai bun mijloc de a moraliză pe oameni este a le mări respectul de ei înşişi, iar nu a-l micşora şi în ochii lor şi în ai altora. Și apoi, cum se crede că din o reunire de oameni neoneşti va ieşi o adunare onestă ?... Profesori de obiectele cele mai disparate au drepturi egale în darea notelor, nota profe- sorului respectiv se pierde printre celelalte”. 1 
Ca neajunsuri mai mici observă Haret greșita ţinere a ca-. taloagelor şi a matricolelor. Mai importantă este chestiunea absenței elevilor dela cursuri. „Frecvertarea neregulată înfluen- jează nu numai învățătura, dar şi conduita”. 2 
Haret termină observaţiile asupra şcoalelor secundare cu o mare chestiune, care a făcut totdeauna în activitatea sa ul- 

terioară obiectul preocupărilor sale în toate împrejurările : Un defect foarte grav al întregului nostru învăţămâni fără excep- 
[iune este de a nu se ocupa decăt de instrucțiune şi nicidecum de 
educaţiune” 3. „Profesorul, când a spus şcolarului că Alexandru cel Mare şi-a pierdut coiful în bătălia dela Granic sau când a pus vorbe româneşti în locul altora lalineşti dinir'o carte, crede că nu mai are nimic de făcut. Școlarul, când şi-a scris verbul ce i s'a dat să conjuge sau a învăţat pagina ce i s'a dal să recileze, socoleşte că nu i se mai poale cere nimic. Și unul şi altul se înşeală şi mai mult profesorul decăt şcolarul, căci şcoala are de scop a forma buni părinţi de familie şi buni cetățeni... Se poate prea bine concepe un bun cetățean şi părinte de Jamilie care să nu ştie istoria coifului lui Alexandru cel Mare; însă cinevă care nu va avea iubire de familie şi de fară, onestitate, curaj civic şi militar, abnegaţiune, simţ de drep- iale nu e cu putinţă a fi cetățean folositor ; din contra va fi mai mult decât un ignorant o piedică, dacă nu un pericol, pentru fara şi "Jamilia lui”. Vina o au şi profesorii în parte, căci mulţi nu se preocupă deloc de această problemă, unii sunt prin purtarea lor în şcoală şi în societate exemple primejdioase pentru elevi ; dar și autorităţile superioare şcolare sunt de vină, căci „au lucrat 

  

1 Vol. I pag. 93. 

2 Vol. 1 pag. 106. 

3 Vol. I pag. 108.
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loldeauna cu şi când ar da puţină imporianță consideraţiunilor 
de felul acesta”. Haret recunoaşte că profesorii răi sunt „rari 
de tot”, dar faptul de a se tolera. prezenţa lor în școală și 
în corpul didactic fără nicio sancţiune este el însuși un rău 
exemplu și este o pricină de descurajare pentru cei ce-şi fac 
datoria. 

Tot așa de grav este și faptul că nici familiile nu se gândesc 
la consideraţiunile acestea. Puţini părinţi se interesează de stă- 
ruința și purtarea copiilor, puţini — mai ales când e vorba de 
clasele superioare — supraveghează purtarea lor afară din școală ; 
iar în multe cazuri când autoritățile școalelor respective iau 
măsuri de represiune, părinţii se plâng la Minister şi acesta le dă 
dreptate „chiar când n'au, fără a întreba direcţiunea”. 

Acceași observaţie face el și pentru educaţia patriotică : 
„„In Şcoalele noastre, ideea naţionalităţii nu se vede nicăeri... Nicio 
încercare de a se desvolla. patriotismul copiilor... Niciodată n'am 
auzit din gura şcolarilor bucăţi poirivile pentru a aprinde palrio- 
tismul... Cântecele ce se învaţă... niciunul nu se raportă la ideile 
palriolice” 1. 1 

* 
. %* * 

" Invăţământul particular avea o , vechime „respectabilă când 
s'a făcut legea din 1861. E1 făcuse multe servicii statului. De 
aceea legea i-a lăsat o mare liberate, dând totuși dreptul Minis- 
terului de a-i da autorizaţie de funcționare și de a supraveghia ce 
se petrece în cuprinsul școalei și de a o închide la caz de nevoie. Se 
pare că articolele respective din lege se refer aproape exclusiv la 
școalele primare. Ministerul însă nu a uzat de drepturile sale, 
și Haret, studiind situaţia din timpul inspectoratului său, a 
constatat neregule importante și fapte dăunătoare bunei educa- 
țiuni a elevilor şi lipsuri în instrucţiunea lor. A găsit şcoli cari 
Juncionează fără aulorizaţiune şi unele „cari au lăsal de dorit în 
„privința moralității sau a igienei”, școli bulgare în cari se învăța 
că Dobrogea face parte din. Bulgaria ; în privinţa examenelor 
Ministerul n'a avut o atitudine fermă şi stăruitoare, ci a oscilat 
dela o măsură la alta. 

* 
* * 

1 Vol. I pag. 112.
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Despre internatele Statului a constatat că ele lasă de dorit şi din punct de vedere material și din cel moral. ,„,Ca instalaţiune, locale vechi, dărăpănale, strâmte, umede, fără aer nici lumină, rău distribuite, rău îngrijite, de mulle ori de o necurăjenie rară : adevărate cuiburi de infecțiune... Sunt internate unde paturile în dormiloare sunt aşezate în două rânduri, unul peste altul. Băi nu sunt nicăeri în localul şcoălei şi numai la două sau lrei şcoli este câle o mică sumă prevăzută în budget pentru îmbăialul şcolarilor. Alimentarea nu e supusă la nicio regulă de igienă. Mobilierul în starea cea mai primitivă, aşa că deseori se văd şcolari părăsind internatul cu defecie fizice... In unele internate, deja nesuficiente numai pentru numărul de bursieri prevăzul în budget, s'a început a se admile şi solvenţi... De vreo lrei ani s'a luat obiceiul a se admite şi supra-numerari, dintre cei căzuți la concursurile peniru burse. Sunt internate cari, pe lângă 80: interni regulați, adăpostesc 18 supranumerari” 1, | 
Haret scrie cu amărăciune că, de multe ori, a arătat con- statările sale Ministerului, dar nu s'a luat nicio măsură de îndrep- tare EI adaogă apăsat: „Statul este răspunzător de sănătatea şi viața copiilor ce a luat sub proiecția sa; el nu are dreptul a lua nimic din ceeace Li se cuvine”, | a Pentru el, chestiunea Supranumerarilor are o mare im- portanță și de aceea cere desființarea lor. Ce este, în adevăr acea- sta ? Legea prevede că orice bursă dela Stat se dă prin concurs. . La licee se prezintă totdeauna un mare număr de candidaţi: 

locuri se admit bursieri. Cei respinşi se resemnează, căci văd că ei au fost mai puțin pregătiți decât ceilalți. Dar, dacă se mai primesc încă vreo câţiva (fie şi numai 2) supranumerari, aceștia nu se mai pot lua după vreo normă, ci după stăruinţele și pro- tecția de care s'ar bucura. Nu este aceasta un exemplu demora- lizator pentru copii? A : Haret mai observă că personalul de supraveghere în inter- nate e nesuficient și nepregătit ; că în fiecare an sunt cazuri de" bursieri cari rămân Tepetenţi (și uneori nu pierd bursa); că aceste internate, așa cum sunt, costă pe stat sume importante. 

* - % * PI 

1 Vol. I pag. 131.
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Un capitol special consacră Haret în „Raportul” său 
gimnaziilor reale ! arătând anomaliile în organizarea lor, în pro- 
gramă, în alegerea orașelor unde s'au înfiinţat. „Dacă este ade- 
vărat că comerțul şi industria sunt interesate mai în special de: 
gimnaziile reale, trebuia ca ele să se înființeze tocmai în locurile 
unde este comerț şi industrie”, 2 Și în realitate, afară de Brăila, 
nu se mai găsesc asemenea gimnazii în orașe mari comerciale, 
ci în Dorohoi, Slatina, Călărași. Şi cele cari sunt, pe lângă lipsurile 
materiale, au una mare: n'au corp didactic cu pregătire spe- 
cială. Foloasele ce aduc, în starea de azi, sunt prea neînsemnate 
și deaceea Haret crede că s'ar putea desființa toate fără pagubă 
sau, dacă se păstrează cele ce sunt în ființă, să se reorganizeze. 

* 
+ * 

Aceeași stare întristătoare prezintă seminariile preofeşti, 
poate în mai mare măsură decât alte categorii de școale. O pro- 
gramă învechită (dela 1872), care e uneori o simplă înşirare de 
titluri și alteori numai o numire generică („Zoologia, Agronomia” 
Ş. a.) și aceste cu lipsuri şi inadvertenţe, fără un curs de limba 
română, fără un curs de geografie ; localuri tot aşa de rele ca 
ale altor școale, o administraţie interioară abuzivă și fără respect 
de regulamente și ordine ministeriale : iată caracteristicile semi- 
nariilor în epoca în care scrie Haret raportul său. „Nu pot să mă 
întind cât ar trebui pentru a descrie desordinea, disprețul de legi 
şi autorități ce domneşte în administraţia celor mai multe. Această 
deplorabilă stare de lucruri a mers chiar până la malversaţiune 
din parlea unora şi nepedepsirea acelora a dat curaj şi altora... 
Dacă e adevărat că şcoala trebue să fie focar de moralitate şi respect 
al legilor, dacă seminariile, cu deosebire, trebue să formeze oameni 
de o moralitate nereproşabilă, căci scopul lor în societate va fi ex- 
clusiv moralizarea poporului,... execesele aceslea îşi vor vedea 
sfârşitul cât mai neîntârziat. Pentru aceasta trebue o priveghere 
foarle severă”. 3 Haret nu spune aci tot ce ştie, căci făcuse în 
anul 1884 mai multe rapoarte despre neregularităţile dela Se- 
minarul Veniamin Costache” din Iaşi şi constatările aceastea 
au avut de rezultat destituirea directorului. 

  

1 Vol. 1 pag. 142, 

2 Vol. ] pag. 153, 

3 Vol. 1 pag. 159.
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In afară de aceste mari scandaluri ruşinoase, mai ales pentru 
o școală preoțească şi condusă de feţe bisericești, erau o sumă 
de greșeli grave, între cari pune Haret în primul rând : exame- 
nele de corigență şi externii. Să explicăm acestea. 

Menirea acestor școale de a da bisericilor slujitori demni 
și bine pregătiți din toate punctele de vedere impunea, fireşte, 
în funcţionarea lor o serie de măsuri mai severe decât în alte 
categorii de școale. Deaceea se hotărise ca elevii să fie interni 
(bursieri, cei mai mulţi) şi nimeni nu punea în discuție aceasta. 
lată însă că unii directori încep a primi şi externi. Afluenţa era 
mare : a) fiindcă din seminarii absolvenţii puteau avea deodată 
o carieră : preoția ; 5) fiindcă toţi elevii din seminarii erau scutiți 
de serviciul militar şi odată șterşi din controale, beneficiau de 
această scutire chiar dacă nu se făceau preoți ; c) fiindcă învățătura 
din seminarii putea să-i conducă la diverse cariere, prin examene 
de diferență. De altă parte toți cei rămași repetenţi la Iunie 
erau admiși sub diferite motive să-și „corecteze” notele și se 
promovau prin examene scandaloase în luna lui Septembrie. Mai mult : „„Liberarea certificalelor de absolvire dă loc la neregula- 
rităţi. Am avut ocaziunea 'să constat că s'au liberat certificate la 
şcolari rămaşi repetenţi sau chiar la oameni ce mau urmat nicio- 
dată în niciun seminar”. “Toate acestea justifică alarma pe care 
o dă Haret în. raportul său. 

O serie de observări mai puţin grave se văd şi în privinţa 
şcoalelor normale primare şi a şcoalelor secundare de fele. Şi aici 
se constată lipsă de ordine, de disciplină serioasă și de păzirea 
dispoziţiilor din regulament. “ i 

Incheierea lui Haret este aceasta : >„Am crezul că este pentru 
mine o adevărată datorie de onestitate a vă expune lucrurile în 
toată nuditatea lor, fără a căula să îndulcese colorile. Mi s'a părul 
că acest din urmă procedeu ar fi fost lipsit de bărbăţie şi-că, dacă 
e vorba a îndrepta relele de cari suferă învățământul, trebue să 
avem curajul a le privi în faţă, a le judeca cu sânge rece şi a căuta 
îndreptarea”. ! 

* 
%* * 

  

1 Vol. I pag. 176.
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Acestea sunt constatările făcute de Haret în calitate de in- 
spector, Sunt triste, de sigur; dar el nu este un observator rău- 
tăcios, având un fel de satisfacţie să arate relele, să le exagereze 
chiar — cum s'a zis atunci în cele ce s'au scris despre „Raportul” 
său. E] a fost obiectiv și imparţial. Constatând rezultatele rele ale 
activităţii. şcoalelor, a căutat cauzele, le-a semnalat, a făcut 
parte dreaptă, arătând câtă este vina personalului şcolilor şi 
câtă este a administraţiunii centrale și decâteori a fost nevoie a 
afirmat că între „învățătorii” de toate categoriile sunt Şi elemente 
cari merită chiar laude. Apoi — ceeace n'au voit să recunoască 
cei ce l-au criticat — Haret nu s'a mărginit la partea așa zicând 
distructivă, ci a dat un loc important părții constructive. La 
fiecare punct, aratând ce este rău și de ce este rău, a adăogat și 
propunerile lui de îndreptare și aceasta a făcut-o în mod amă- 
nunțit, nu prin afirmaţiuni vagi şi superficiale, ci cu calcule de 
tot felul în raport cu posibilitățile momentului. 

Iată o serie de exemple: 
1. A criticat programele școlare în redacţia lor, în procedu- 

ra de alcătuire şi în deasa lor schimbare și după aceea a propus 
ca lucrarea lor să fie dată nu unui corp numeros format din per- 
soane cu vederi și tendinţe opuse, ci unei comisiuni restrânse. 
„„Această comisiune va fi permanentă ; membrii ei vor. fi persoanele 
cele mai cunoscule atât prin capacitatea ştiinţifică şi pedagogică 
cât şi prin cunoştinţa aprofundată a ţării şi a trebuințelor ei. Pro- 
gramele elaborate de dânsa şi aprobate Ministerul nu le va pulea 
modifica nici întinderea prin adoase sau supresiuni, nici dis- 
pozițiunea. Reformele parțiale vor reveni aceleiaşi comisiuni. Ea 
va putea să ceară părerea oricui va crede de cuviință, să viziteze 
şcoalele pentru a-şi da seama de rezultatele date.de programe şi 
de schimbările ce s'ar părea că trebue să Li se aducă... Ea va elabora 
corpul întreg al tuturor. programelor după un plan pe care-l va 
holări de mai "nainte şi care va forma obiectul unei legi; Fiecare 
programă va irebui să indice materia de tratat în fiecare an ; se va 
arăta în linii generale metoda ce irebue să urmeze profesorul...” 1 

Intreb pe orice om'de şcoală dacă nu ar fi fost spre binele 
și progresul învățământului aplicarea integrală a acestei pro- 
puneri și dacă nu trebue să regretăm că ea s'a aplicat numai în 
parte? | 

  

1 Vol. I pag. 16.
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“S'ar părea că i s'ar putea aduce obiecţiunea că e prea cen- tralistă şi nu dă posibilitatea de maniiestare părerilor corpului didactic O asemenea obiecțiune ar fi neîntemeiată, pentrucă în însăși formularea ei se vede că comisiunea trebue să stea în legătură cu profesorii cari experimentează programele, iar în capitolele de cari ne ocupăm el vorbește despre necesitatea” contactului între Minister și corpul didactic. Deși critică mai ales metoda de lucru a Consiliului general, găseşte că poate avea o mare utilitate, fiind „un corp, format din delegaţi veniţi din toate colțurile țării şi aparţinând tuturor ramurilor de învăţământ, care “să ție în curent pe Ministru cu irebuințele ce e chemat să satisfacă... Inirunirile lor sunt de cea mai mare importanţă, căci dau Ministru- lui un mijloc de a se convinge prin sine însuşi de starea lucrurilor în întregul câmp al învățământului, de a cunoaşte de aproape pe administrații săi şi a ji cunoscut de dânşii” 1, | 
2. Dacă cineva ar zice că organizarea acestui Consiliu general are un caracter oarecum oficia] și nu poate avea destulă libertate în activitatea sa, Haret are o părere și mai largă: >xEste câlva timp decând Profesorii de toate gradele au format „„Socie- tatea corpului didactic”, care, între allele, a întreprins a organiza congrese anuale ale corpului didactic din toală țara. Eu cred, că, dacă aceste congrese ar fi încurajate şi susținule de Minister, ar putea deveni un factor considerabil în progresul învățământului: Ele ar da pedeoparle profesorilor mijlocul de a se apropia şi cunoaşte între dânşii, iar pe de altă ar fi un chip de a se cunoaşie multe nevoi”; Am cunoscut activitatea acestei societăţi la începutul carierii mele profesorale şi am fost într'o vreme chiar unul din secretarii comitetului central, pe când Gr. Ştefănescu era preșe- dinte. Ea sa disolvat pela 1898—99, mai ales din cauza ameste- cului intereselor politice, lucru de care se temea Haret în 1884, căci zice în Raportul său : „Ar trebui numai a se evila utopiile şi toate tendințele streine învățământului, ceeace nu ar fi, poale, pe greu, cum ar crede civeva la prima vedere”. Şi totuși... a fost greu, așa de greu ! 

"3. Criticând modul de recrutare al corpului didactic primar” urban, Haret nu se mulțumește a cere un titlu Şcolar” superior gimnaziului, ci dorește să înființeze niște școale speciale care să-l: 

  

1 Vol. 1 pug, 18.
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pregătească, la fel cu şcoalele normale pentru învățământul 
rural. „Crearea de şcoli normale pentru institulori este o necesitate 
absolută. Nici un sacrificiu nu trebue cruțat peniru aceasta şi suni 
sigur că nu l-ar refuza nici țara...” 1. 

Pentru institutori ar fi să fie o şcoală cu doi ani. de studiu, 
numai internat, cu o disciplină severă, având și o şcoală primară 
de aplicaţie EI calculează toate cheltuielile şi dă cu preciziune 
costul acestor şcoale. Absolvenţii ci vor fi numiţi cu titlu „pro- 
vizoriu'”, pe deoparte pentru a se constata şi prin practică rezul- 
tatele învățământului în școala specială, pe de altă pentru a-i 
sili pe noii numiţi să fie stăruitori şi să se perfecționeze singuri. 
„Alinislerul lrebue să aibă neîncelat ochii asupra noului admis 
şi, dacă vede că nu este şi nici nu se poate ridica la înălțimea cerulă, 
are drepi a rejuza indejinit numirea definitivă şi chiar a-l depărta 
dela post” ? Apoi adaogă : ,,Ceeace am zis aci se potriveşte nu numai 
pentru institutori, ci pentru toate gradele de învăţământ, Jără ezicep- 
[iune”. 

- In ce priveşte pe institutoare, socoteşte că şcoalele,,centrale” 
numite și „institute pedagogice” existente atunci sunt suficiente, 
cu 0 condiţie : „Predarea pedagogiei să nu fie numai de formă, 
cum este acum, nefiind fortificat prin nicio praclică şi mărginin- 
du-se numai în învățare mecanică de precepte abstracte”. 

4. Calitatea inferioară a unei mari părţi din corpul didactic 
secundar o atribue Haret faptului că facultăţile de litere şi cele 
de științe nu produc destui licenţiaţi î în raport cu numărul cate- 
drelor vacante în fiecare an şi, de oarece diploma de licenţă « este 
indispensabilă pentru admiterea la concurs, concursurile nu se 
pot ţinea și locurile vacante se ocupă de suplinitori, cari — după 
un număr de ani — se definitivează. __. 

„Ca să se remedieze răul, el propune. două soluţiuni ; : 
— Una care sar putea aplica imediat : a se. da 0, nouă or- 

ganizare concursului. „Concursul. să. se facă nu numai așupra 
materiei ce are să predea candidatul ca profesor, ci şi asupra aceleia 
de grad imediat superior,. adică un candidat pentru cursul inferior 

pentru cursul superior ar fi examinat de oarecari părți din studiile 

  

  ..... : RI î. e. e RER e în. ate 

1 Vol. ] pag. 22. 

2 Yol. 1 pag. 25.
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Păcuiltăţilor ; iar ca'titlu se va cere : licența pentru catedrele de curs superior, bacalaureatul pentru cele de curs inferior... Modul acesta de recrutare va continua până când Facultăţile vor da cel puţin 20 de licenţiaţi pe an”. 
 — Alta care ar cere și oarecari cheltuieli în plus, trasformân- du-se Școalele normale superioare înfiinţate în 1880, după mo- delul școalei normale superioare din Franţa. Actuala școală normală „nu-şi merită numele, de vreme ce şcolarii ei nu învață înir'însa metodele de îmvățământ, nici nu fac vreo practică peda- gogică ; ea nu este decât un internat de Universitate ... Internatul e cauză de cheltuieli ce se pot evita, pe lângă răul cel mare, adică restrânge numărul tinerilor ce sar pulea folosi de şcoală” 1. E] dorește o altă organizaţie. Presupune că profesorii ce făceau atunci cursuri la „Şcoala normală” ar face conferințe și lucrări „nu numai pentru un număr limitat de şcolari, ci peniru toţi şcolarii Facultăţilor respective... ; ar dispune de biblioteci şi de laboratorii, având lot ce trebue pentru a perinite şcolarilor să experimenteze singuri ; Sar distribui prin concurs 48 de burse cu o sumă sufici- entă pentru a asigura existența unui şcolar modest şi laborios; alăi bursierii cât şi cei fără burse ar fi obligaţi. a face iucrări regulate, a răspunde la interogaţiuni. la epoce determinate ; .bur- sierii cari nu ar lucra cu sârguință ar fi expuşi a-şi pierde bursa."'.2 Fireşte, internatul se va desfiinţa și cu banii economisiți' dela nevoile internatului s'ar plăti celelalte trebuinţe ale acestei noi organizări. Studenţii ce doreau să îmbrăţişeze cariera didactică trebuia să urmeze cursul de pedagogie la Facultatea de litere Şi - să predea apoi lecţiuni întrun liceu al Statului. Aci găsim ideile ce vor fi utilizate mai târziu la crearea „„Seminariilor pedagogice”. 5. Pentru profesoarele școalelor de fete, Haret notează că s'au găsit absolvente ale școalelor secundare cari au trecut „examenul de bacalaureat şi s'au prezentat la concurs. E] observă că numărul lor este prea mic față de catedrele vacante și pregăti- rea aceasta nu e tocmai fericită „sȘcoalele secundare de fete dâău o instrucțiune care se deosebeşte de aceea care se dă în gimnaziile de „băieți; însă programa de' bacalaureat conţine lucruri inutile unei profesoare de şcoale de fele, cum sunt limbile clasice vechi ; alte părți, din conira, sunt sacrificate la bacalaureat, pe când în 

  

1 Vol. ] pag. 39. 

2 Vol. 1 pag. 40.
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educaţiunea felelor au o importanță relaliv mare. Prin urmare, de 

vreme ce bacalaureatul cere unei fete o mare chelluială de forțe şi 
nu o prepară îndestul. pentru. cariera de profesoară secundară, 
legislatorul nu trebue să consacre bacalaureatul ca mijloc de a-şi 
forma personalul didactic feminin” 1. 

Și deaceea propune a se înfiinţa o anume e şcoală cu un curs 
de trei ani, cu eleve recrutate dintre absolventele externatelor 

sau școalelor secundare de fete, cari vor fi parte interne, parte 
externe. „Cursul întreg va fi ăcut î în spiritul unei adevărate şcoale 
normale”. 

6. Odată recrutat, personalului corpului didactic trebue 
să i se dea atențiune și din punctul de vedere al salarizării. Pentru 
a aduce o îmbunătăţire în această direcţiune, Haret pune în dis- 
cuţie o propunere formulată de cineva în presă. Pe atunci fiecare 
catedră avea un: număr de ore fix şi plata tututor catedrelor 
era aceeași (de ex. un profesor de latină cu 10—12 ore pe săptă- 
mână egal cu un profesor de filozofie. cu 4 ore pe săptămână); 
adică unii erau favorizați, alții nedreptățiţi. Se propunea stabili- 
rea unui minimum de circa.12 ore pe săptămână, reunindu-se 
câte două catedre pentru un profesor. Cu modul acesta 
profesorii vor îi mai bine plătiţi, iar Statul nu va cheltui 
mai mult. Problema este discutată pe larg şi cu tablouri de combi- 
naţiuni şi de cheltuieli, în raportul său.2 

7. Lipsa de control fiind una din cauzele scăderii nivelului 
învățământului în școalele secundare, Haret propune, pe lângă 
o bună organizare a serviciului de inspecţiune al Ministerului, 
să se dea directorului și drepturile — și mai ales putinţa — de 
a face el în prima linie controlul în școala ce conduce : „Este natural 
a se face tot posibilul pentru a prevedea fiecare şcoală cu un director 
bun, care să aibă toată autoritatea necesară şi acţiune suficientă”. 3 
Chestiunea este discutată pe larg și cu toate amănuntele î în rapor- 
tul de care ne ocupăm. : 

| 8. Pentru progresul. int ăţământului, Haret crede -necesar 
a se desvolta bibliotecile școalelor secundare și.a se face din 
laboratorii o realitate; dar cu deosebire stăruește asupra localu- 
rilor. El arată cari erau, în acel moment, localurile a căror con- 

  

1 Vol. I pag. 44. 

2 Vol. I pag. 46. 

3 Vol. 1 pag. 60.
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sirucţiune trebue realizată cât mai neîntârziat, calculează sumele necesare și cere ca Statul să 'fâcă numaidecât un împrumut pentru acest scop anume. „Dacă este vorba a se alege întru crearea „de şcoli nouă fără personal, fără locale, fără mobilier şi material didactic, şi între dotarea celâr ezistente cu ce le trebue pentru a da bune rezultate, mi se pare că îndoiala nu mai este permisă”. 1 . 
9. In privinţa promoțiunii și a bacalaureatului, Haret, după ce a făcut critica, propune : suprimarea examenului 'de bacalaureat, — fortificarea examenelor de promoţiune de la o clasă la alta, — instituirea unui examen de absolvire (el zice : >„de ieşire”) „care să aibă de scop a arăta nu ştiinţa candidatului, care este destul de probată prin examenele din liceu, ci până la ce punc instrucțiunea ce a căpătal i-a format spiritul şi judecata. Peniru aceasta el nu se va Jace prin chestiuni asupra detaliilor „diverselor obiecle... ci li se vor da ca obiecte de compoziţiuni scrise disertaţiuni asupra unui subiect de istorie, unei chestiuni de lite- ralură, traducțiuni din limba jranceză, latină şi elină, probleme de . matemalici cari să dea loc la discuțiuni, chestiuni generale de fizică, chimie, științe naturale. Ezamenul oral va fi mai restrâns şi [ăcut în acelaşi spirit” 2, 

10. Pentru Haret, nici chestiunile zise mici nu trebuesc neglijate, căci ele contribue la alcătuirea mai bună ale unui tot important. Deaceea el dă în raport norme pentru cataloagele profesorilor, pentru registrele de prezenţă, pentru matricolele școlare ; propune măsuri pentru a se asigura frecventarea regulată a școlarilor, ete 
11. Deşi arată neajunsurile mari ale învățământului par- ticular, el nu este adversarul lui; din contră, afirmă că Siatul trebue să privească cu ochi buni școalele private și pe acelea cari dau instrucțiune după programe proprii şi, mai ales, pe acelea cari aplică programa statului. „„Stalul nu este în putere a procura singur toate instituțiunile de cultură de cari are nevoie fara. Dacă: vine inițiativa privată să aducă concursul său, lrebue să se respingă? Negreşii că nu. Din contra, să se încurajeze şi să i se înlesnească calea, căci idealul,“ cel puţin în materie de învățământ, este ca fara să fie în stare a-şi procura singură învățământul, fără concursul 

  

1 Vol. 1 pag. 83. 
2 Vol. I pag. 99,
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guvernuliui:.. Să ne aducem aminte că în Sialele-Unite, țara unde 
înivățământul este podte cel mai înfloritor, guvernele nu cheltuesc 

cu şcolile decât o mică parle din sumele ce coslă ele, deşi aceste sume 

sunt colosale”. 1 Şi precizează anume : „Dacă învățământul prival 

ar fi conform cu cel din şcolile Statului şi ar da toate garanţiile 

cuvenite, ar [i în interesul Statului a recunoaşte studiile Jăcule 

întrînsele întocmai ca şi pe cele făcute în ale sale proprii .... 

Aceasta e nu numai ulil, ci de datoria Statului”. 2 

12. In privinţa gimnaziilor „reale”, după ce a arătat situația 

lor în legea din 1864 şi în practica lucrurilor, observă situația 

lor singulară în primul rând din cauza Taptuțul că sunt înteme- 

iate și întreţinute de Comune sau Județe. Dacă se păstrează 

această dispozițiune, Statul trebue să aibă față de ele aceeași ati- 

tudine ca și faţă de orice școală particulară, dar mai bine este, 

după părerea lui, să nu rămâie în starea de atunci: „„Invăță- 

mântul real este de o trebuinţă imperioasă pentru noi; nu rămâne 

decâl a începe cât mai neîntârzial a lucra serios pentru a-i da or- 

ganizațiunea trebuitoare” 3. 

Ce era anume de făcut? 1) Să i se dea o organizaţiune com- 

pletă printr'o lege ; 2) Să se mărească numărul anilor de studii la 7 ; 

3) Să se asigure un rost absolvenţilor acestor gimnazii. El pro- 

pune ca ei să poată fi admiși în şcoalele speciale și superioare, 

unde se dă un învăţământ „rea!”, în şcoala de farmacie, de vete- - 

rinărie, militare, chiar în Facultatea de ştiinţe „şi de medicină” 

zice el; 4) Să i se formeze un corp didactic. 

Cu această ocaziune propune și înfiinţarea unui Poli- 

technicum : „Fără dânsul, gimnaziile reale vor fi lipsite de coro- 

namentul necesar oricărui învățământ general”. Asemenea arată 

că e indispensabil a se modifica articolul din lege care cere ab-. 

solvirea unui „liceu” pentru a se înscrie în Universitate, spre 

a se înlesni intrarea la aceste Facultăţi a absolvenţilor acestor 

gimnazii. 
13. In privinţa internatelor, ale căror lipsuri au fost arătate 

cu prisosinţă, are o propunere foarte interesantă. Erau atunci 

4 internate (de școli secundare) cu un total de 191 bursieri. Toţi 

aceştia să fie strânși într'un liceu numai de interni, cu o bună 

1 Vol. I pag. 118. 

2 Vol. I pag. 119. 

3 Yol. I pag. 1416.
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organizaţie : „personalul didactic cel mai ales, o administrațiune perfectă, instalaţiuni şi material nu numai suficiente, dar chiar luzoase... liceu model în accepțiunea cea mai largă a cuvântului”, 1 Admiţându-se și un număr mare de solvenţi, mărindu-se chiar numărul bursierilor, arată el că s'ar putea face acest liceu de 500 interni (sau 2 de câte 400) pentru care statul ar cheltui numai suma pe care o cheltuește cu cele 4 internate așa de rele, Haret recunoaște că sunt neajunsuri în aceste aglomera- ţiuni de școlari, dar dacă le compară cu neajunsurile ce au copiii care locuesc la gazde, ajunge la concluziunea că sunt de preferit internatele statului cu condiţie de a fi bine organizate. 
14. Pentru seminarii preoțești, Haret propune a se reduce cele opt existente la două cu câte 400 interni (190 bursieri şi 210 solvenţi). Acestea s'ar putea administra mai bine. Pentru ca din fiecare eparhie să fie un număr-de elevi, se va fixa un număr de locuri pentru fiecare şi la reședința ei se va ținea concurs pentru acele locuri. Pa | 15. In fine, Haret arată că ține la un mai mare succes pentru școalele normale și deaceea cere să nu se mai numească învăţători decât dintre absolvenţii lor. 

* 
* %* 

Iată partea așa zicând constructivă, propuneri precizate și, mai mult, studiate cu deamănuntul, cu cercetarea obiecțiu- nilor ce s'ar putea face ori s'au făcut, uneori examinându-se chiar două soluţiuni pentru aceeași problemă. 
| Deaceea s'a zis, cu drept cuvânt, că Raportul lui Haret din 1884 este temeiul unei reforme a şcoalelor româneşti, care avea să se realizeze în cursul anilor următori. 

Ye 

Cum s'a început și s'a desvoltat această reformă ? 

  

1 Vol, 1 pag. 133.
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31 MARTIE 1897—12 APRILIE 1999. 

Haret devine ministru la 31 Martie 1897. El era deputat 
de Ilfov şi fusese 'raportor al proiectului de lege prezen- 

tat de ministrul Petre Poni, pentru modificarea legii învăţă- 
mântului primar din 1893 (a lui Take Ionescu) și al proiectului de 
lege prezentat tot de P. Poni pentru înfiinţarea Casei Școalelor. 
Prin cel dintâiu proiect el avusese mulţumirea să vază legiferate 

cele mai importante dispoziţiuni ale proiectului din 1686, (alcă- 

tuit pe când era secretar general al Ministerului) ; prin cel de al 

doilea vedea traduse în faptă propunerile sale pentru clădirea 
localurilor de şcoli primare (publicate de dânsul în 1889, dupăce 

se retrăsese din funcțiunea de secretar general). In broşura de 
atunci !, bazat pe constatarea destul de tristă că comunele (ru- 
rale și urbane) sunt — multe — lipsite de mijloace, se gândise 
că va fi nevoie ca tot statul să le vie în ajutor, deşi principiul 
pus în legea instrucţiunii din 1864 era că construirea școalelor 
primare este o obligaţiune comunală. Statul, însă, nu era prea 
bogat şi nu putea să ia asupră-și această sarcină ; de aceea Haret 
imaginase ca Ministerul de instrucţie să se împrumute dela Casa 

de depuneri cu suma de 15 milioane și sumele ce treptat va lua 
să le dea comunelor. Statul va amortiza datoria sa în 25 de ani, 

iar comunele în 50 de, ani. Pentri aceasta alcătuise un proiect 

de lege. 
Având în vedere că vor fi comune așa de sărace încât să 

nu poată folosi dispoziţiile primei legi, a alcătuit un al doilea 
proiect prin care Statul face un împrumut public (prin emisiune 

1 Vezi Vol. ] pag. 178.
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de rentă amortibilă de 5%) pentru suma de 5 milioane, din cari să ajute unele comune. 
AL treilea proiect autoriza ministerul agriculturii să procure gratuit din pădurile Statului toată lemnăria de care vor avea nevoie comunele pentru clădiri de localuri şcolare. 
Al patrulea proiect autoriză Ministerul să mai emită altă rentă amortibilă pentru suma de 2.200.000 pentru ca din suma incasată să doteze şcoalele cu materialul didactic necesar. 
O expunere de motive (în.care se arată considerațiile legale şi de fapt şi se calculează, după devize, cheltuielile parțiale şi totale) și un proiect de regulament însoțesc aceste proiecte de legi. Ajutat de arhitectul Filip Xenopol și de Săvulescu, arhitectul ministerului, luând ca model un regulament îrancez, Haret stabilește toate detaliile construcțiunii, însoţindu-le de numeroase instrucțiuni explicative, de cari aveau să se folosească primarii şi arhitecţii comunelor sau cei particulari cari ar lua în între- prindere lucrarea. 

„» “Deaceea legea Casei Şcoalelor dela 9 Martie 1896 are (afară de administrarea unor anumite fonduri) menirea „de a ajuta comunele la construirea localurilor de „Școale primare şi la do- tarea acestor şcoale cu mobilierul și materialul didacțic necesar” FI adică ideile cuprinse în primul şi al doilea proiect precum şi al patrulea. proiect din 18881. Firește, legea aceasta înscrie încă odată obligaţiunea comunelor de a clădi localurile de școale primare și dotează noua instituţiune cu uri capital de 30 milioane pe cari avea să-i verse. în. curs de şase ani pentru ca:ea săi îm- prumute comunele în scopul arătat. Comparaţi articolele din legea Casei școalelor cu-proiectele lui Haret şi veţi vedea impor- tanța contribuţiunii lui. | „. 
Împrejurările aduceau, deci, în fruntea Ministerului de in: strucţie, pe un 'om care cunoscuse; de aproape, ca inspector şcolar, toate lipsurile şi toate nevoile învățământului nostru, care apoi | lucrase cu ministrul la conducerea „generală a. școalelor. Deşi | trecuse câţiva ani dela 1888 până la 1897, el nu se înstreinase de ale școlei și amestecul lui în politică îl lega tot de problemele învățământului. Până acum criticase .și făcuse planuri de în- dreptare ; acum-era chemat să procedeze la realizări. 

—— 
1 Vezi Vol. 1 pag. 221, 223, 231.
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Două probleme mari se înfățișau lui Haret, când lua în 
primire sarcina de ministru : 1) să desăvârșeașcă aplicarea legii 
învățământului primar așa cum se refăcuse în 1896; 2) să continue 
legiferarea începută în'1893, adică să dea o lege nouă învățămân- 
tului secundar şi' superior. : i 

| 1. . , . . 

Ajutat 'de tânăra lege a Casei Şcoalelor, el cerea comunelor 
să ia măsuri energice” pentru clădirea locâlurilor de școală și 
arăta amănunțit greşelile făcute până acum. După principiile 
stabilite în 1864, cheltuielile învățământului primar erau îm- 
părţite între Stat (care să dea personalul şi materialul didactic) 
şi Comună (care să dea localul și întreţinerea lui). Recensămintele 
anuale stabileau pentru fiecare comună câţi copii trebuia să 
meargă la şcoală şi în raport cu ei să stabilească numărul învă- 
țătorilor. Statul numea, după putință, învățătorii ceruţi (și pu- 
tința lui era mică, fiindcă lipsea personalul pregătit şi nu erau - 
nici prea mari fonduri), dar în sălile de clasă nu încăpeau atâţi 
copii cât se puteau încredința unui învăţător. Comunele ţineau 
școlile în localuri închiriate sau, chiar când construiau ele, nu 
Je făceau cum trebue sau nu le așezau în locuri potrivite. Chestiunea 
aceasta a „locului potrivit” este de Haret arătată în adevărata 
ei importanţă. „Sunt oraşe, şi oraşe mari, cari au grămădite clă- 
dirile lor şcolare una lângă alta în centrul oraşului, lăsând jără 
nicio şcoală cartiere întinse din cele mai populaie..., iar când a venit 
vorba a se face o împărţire rațională a oraşului în circumscripții 
şcolare, unele din localele de şcoli abia clădite au trebuit să fie 
părăsite ca inutile”. 1 . Să 

Din cauza aceasta a crescut numărul institutorilor peste 
măsura cuvenită, iar numărul copiilor cari pot avea loc în şcoa= 
lele acestea a rămas sub măsura cuvenilă. Erau, în epoca aceea, 
77.380 de copiii în vârstă de școală în orașe, pentru cari ar fi 
trebuit 967 institutori (dacă localurile ar fi fost cu săli potrivit |. 
de mari și bine așezate după circumscripţii), dar în realitate 
statul plătea 1370 de institutori, iar în şcoli erau locuri numai 
pentru 42.367 copii. Iată anomalia pe care o constată Haret 
şi caută să ia măsuri: „,Este cert că sistemul acesta nu poate să 

  

1 Vol. ] pag. 290. a
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continue mai departe” 1 Deaceea prima măsură o ia el: nu reduce 
numărul, institutorilor, dar îi împarte altfel, cerând comunelor 
să dau localuri mai încăpătoare și să le aşeze altfel în cartierele 
oraşului încât să crească numărul de copii cari să aibă loc în şcoli, Circulara din 25 August 1898, cuprinde o luminoasă expunere 
de doctrină și de fapt şi, prin normele stabilite, rămâne valabilă 
și astăzi. 

In privinţa comunelor rurale, caută să ia însuși iniţiativa. 
Prin deciziunea din 28 Iunie 1897 stabilește numărul de localuri 
ce urmează a se construi în campania anului 1898, bazat pe po- sibilităţile de ajutorare ale Casei Școalelor și decide a se construi 
542 săli de clasă, adică 241 localuri, din cari unele cu o sală, altele 
cu două, altele cu trei și altele cu patru 2, | - Inmulţindu-se sălile de clasă va fi nevoie să se aducă la 
şcoală mai mulți copii și, fiindcă pe atunci — ca şi astăzi, vai | — nu prea trimeteau părinţii de bunăvoie odraslele lor, Haret stu- diază de aproape prob lema legată cu frecventarea cursului primar : obligativitatea şcolară şi O expune: amănunţit în circulara sa din 
30 Iunie 1897 «: „Principiul învățământului obligator, pus în lege, lrebue realizat, însă această realizare urmează să se facă în spi- ritul adevărat al legii, care nu este de a iransforma obligativitatea 
învățământului primar înlr'un impozit oneros, ci de a linde ca, treplat, fiecare copil să vină la şcoală” 5. 

Pentru aceasta el precizează, slujindu-se de articolele legii 
și ale regulamentului, că măsurile preventive, până să se ajungă la amendă, trebuesc executate în termenele prevăzute și după împrejurările fiecărei localități. 1 se adusese la cunoștință că, în unele părți, învățătorii, spre ușurință, nu făceau niciun fel de triaj între copiii trecuţi în recensământ, ci propuneau spre amendare pe toţi cari nu se înscriau de bunăvoie ; deaceea le dă sfaturi, lămurind categoriile de copii stabilite prin lege şi insistă asupra unui fapt: să nu se înscrie mai mulți copii decât poate cuprinde localul. Le mai spune apoi : să nu se înscrie mai mulţi : copii ai unui părinte nevoiaș, lăsându-se la o parte unicul copil 

  

1 Vol. 1 pag. 292, 

2 Vol. 1 pag, 289. 

3 Vol. 1 pag. 240. 

4 Vol. 1 pag. 242. 

5 Vol. I pag. 243.
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al altora mai cu dare de mână și alte detalii de :acestea, pornite 
din- preocuparea cuminte de a împăca prescripţiunile legale cu 
stările de fapt pentru ca activitatea şcoalei să nu devie: nesim- 
patică mai ales sătenilor. - 

Şi fiindcă constata că adesea nu reaua voinţă ci sărăcia 
este cauza pentru care părinţii nu-şi dau copii la școală, Haret 

căuta să încurajeze şi să stimuleze pe persoanele binevoitoare 
de a ajuta elevii săraci în diferite chipuri. Apelurile lui sunt as- 

cultate. Prefecţii, primarii îşi fac un punct de onoare să realizeze 
cât mai mult bine în direcţia aceasta. O circulară din 14 Ianaurie 
1898 (Nr. 21.287) are de rezultat organizarea de comitete pentru 

înființarea de cantine; deaceea Haret în Ianuarie 1899 mulţu- 
mește tuturor pentru câte s'au făcut în curs de un an și dă în- 
demn ca binevoitorii să-şi îndrepte solicitudinea și față de copiii 
din școlile rurale : „Cine nu ştie cu cătă nevoie au a lupta bieţii 

copii de săleni pentru a urma la şcoală? Depărtarea, lipsa de dru- 
muri, violenţa intemperiilor şi lipsa de protecţie contra lor (uneori 

lipsa de haine calde) pentru copii obligați a merge pe câmp până 
a ajunge la şcoală sunt greutăţi pe cari.orăşenii nu le cunosc” 1. 

Căutând toate mijloacele ca să populeze școalele rurale și 

cercetând cauzele abţinerii sătenilor, el se gândește că una din 

ele ar putea fi şi caracterul prea teoretic al învățământului ce se 
predă. într'însele și din această cauză învățătorul nu se poate 
apropia destul de săteni și se plânge uneori că este „un declasat”. 

Dar n'o fi și vina pregătirii învăţătorilor? Deaceea profitând 
de faptul că directorul unei școale normale îi semnalează ca o 

lipsă în această pregătire necunoştința agriculturii, Haret pune 
o rezoluţie în care stabilește principiile următoare : 1) „,învăță- 

lorul să fie sătean el însuşi şi prin urmare să păstreze iubirea pă- 
mântului ; 2) de aci urmează să se dea desvollarea lucrărilor prac- 

tice de agricultură, horticultură, etc.” 2 Cu această ocazie el decide 

să pună în studiu o reformă a școalelor normale, și în privinţa 

programei şi în privinţa anilor de studiu, şi ia măsuri ca raportul 
în chestiune cu rezoluţiunea lui ? să fie răspândit şi în public și 
printre membrii corpului didactic spre a asculta diferite păreri. - 

1 Vol. I] pag. 312. 

2 Vol. | pag. 248. 

3 Vol. 1 pag. 2418. i
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Cohdus de ideea că, întrun sat, învățătorul trebue să lucreze 
mână în mână cu preotul, se adresează directorilor de seminarii 
și, amintindu-le că art. 20 din legea clerului prevede în programa 
seminariilor și noţiuni de agronomie, îi întreabă dacă n'ar fi mai 
bine ca acest curs (în loc de a se face teoretic, ca până atunci) 
să se facă printr'o practică agricolă și cari ar fi mijloacele la cari 
s'ar gândi ei pentru a se realiza acest lucru 1. 

In aşteptarea răspunsurilor acestora, Haret purcede la 
organizarea învățământului agricol în școalele normale 2, afir- 
mând la început un adevăr, care n'ar trebui să fie niciodată pus 
la îndoială și care totuşi uneori a fost neglijat : „Este indispen- 
sabil ca toi ce se învaţă în şcoală să se învețe în mod serios, cu gân- 
dul de a utiliza acel învățământ” 3. Pentru aceasta hotărăște a 
se numi un agronom sau un profesor special pentru agricultură 
(până aci se făcea cursul de profesorul de științe naturale) ; elevii 
să lucreze la munca câmpului, iar lecţiile teoretice să le facă în 
lunile când este suspendată această muncă ; fiecare școală normală 
va avea un teren de cultură +. ;,Când normaliştii vor termina şi 
vor fi numiţi în învățământ, vor primi fiecare câle un număr de 
arbori cu obligaţiunea de a-i planta şi îngriji în grădina şcoalei 
unde vor fi numiţi” 5. Cu această ocaziune, pentru a nu' lăsa 
fără folos învățătura aceasta practică a normaliștilor, dispune 
să se organizeze, prin Casa Şcoalelor, grădini anume pe lângă 
fiecare școală rurală unde se va putea şi, pentru ca învățământul 
practic al pomiculturii să nu rămâie nici pentru absolvenţii 
şcoalelor primare fără urme, dispune „că fiecare şcolar absol- 
vent va primi un număr de pomi din pepiniera şcoalei pentru 
a-i planta în grădina părintească” &. E 

In fixarea acestor detalii se vede spiritul practic al lui 
Haret, de a nu lăsa în aer dispoziţiile sale, ci de a le urmări până 

„la a lor completă realizare. Ai 
Urmărind să facă învățământul rural cât mai folositor 

pentru săteni, el vede că este nevoie să se ocupe deaproape de 

  

1 Vol.I pag. 303, 

2 Vol. I pag. 308. 

3 Vol. 1 pag. 308. 

4 La cele mai multe şcoale Haret le şi găsise, 

5 Yol. I pag. 310. 

6 Vol. 1 pag. 310.
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“unul din elementele principale ale acestuia : învățătorul. După 
noile legiuiri, învățătorul dobândise siguranţa stabilităţii sale 
chiar în locul unde a fost numit, căci transferarea era o pedeapsă. 
Această măsură trebuia să aibă corolarul ei : mijloace de a preveni 
şi de a pedepsi abaterile dela datorie; deaceea tot legea a dat 
mijloace de acțiune în mâna administraţiunii centrale. | 

" Pentru Haret, care vedea chiar de atunci cât de mare poate 
fi rolul corpului didactic primar — şi la orașe, dar mai ales la 
sate — între locuitorii modeşti şi ca mijloace de traiu şi ca des- 
voltare culturală, se prezenta o nouă chestiune : „„precum. legea 
dă acum mijloace mai sigure şi mai potrivite de a se reprima abaterile, 

„irebue să fie şi mijloace cât mai multe de a se recompensa zelul şi 
bună-voința... pentru a le dovedi că nu le lipseşte soliciludinea din 
parlea aulorilăţii centrale” 1. De aceea la 3 Octombrie 1898 pre- 
zintă Regelui un raport prin care îl roagă să decreteze înfiinţarea 
unei medalii speciale „ca răsplată a muncii pentru învățământul 
primar” 2. Regele aprobă şi semnează decretul câre se publică 
la 2 Oct. 1898. Articolul 5 arată rostul acestei medalii : „>Se va 
acorda numai pământenilor .cari vor fi adus servicii însemnate 
învăţământului primar şi educaţiunii populare, fie ca învăţători 
şi inslitutori, fie prin scrieri, donațiuni importante, etc.”. 

„ Introducând în acest articol și cuvântul „seducaţiune po- 
pulară”, el întrezăreşte posibilitatea de a folosi pe învățători şi 
institutori nu numai în cuprinsul școalei, ci și ca factor cultural 
afară din şcoală. In acest scop,el dă o deosebită importanță medali- 
erii unui învățător din jud. Dâmboviţa, dând mare publicitate 
raportului său către Rege și adresându-i lui laude şi mulțumiri. 
Cazul trebue să fie cunoscut 3. 'Invățătorul se numea Grigore 
Rădulescu și funcţiona în comuna Bezdead. Ce făcuse e1? In- 
ființase o societate cooperativă în sâtul său și nu raportase 
nimic Ministerului. Haret află de acest fapt, cere informaţii dela 
revizorul școlar şi spune Regelui : „„De la 1893 până acum socie- 
talea a adus servicii imense populaţiunii rurale şi, din 23 societari 
câți au fost la constituire, azi sunt 150, cu un capilal de peste 30.000 
lei” 4; iar către învăţător zice : ,,Dv. ați înțeles adevăratul caracter . 

  

1 Vol. I pag. 303. 

2 Vol. 1 pag. 302. 

3 Vol. 1 pag. 314 

4 Vol. 1 pag, 314,
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al misiunii ce aveţi. Invățătorul înlr'un sat nu trebue să fie numai 
învăţător al copiilor ; el trebue să fie şi sfătuitorul bun şi luminat 

al sătenilor, pilduitorul lor la cele bune şi folositoare pentru dânşii. 

Când învățătorul îşi înţelege astfel chemarea şi rolul său, este o 
adevărală binefacere pentru populaţia în mijlocul căreia trăeşte” 1. 
Iată. primele manifestări! ale activiţăţii extra-şcolare, care avea 
să ia mai târziu o desvoltare atât de mare, și începuturile timide 

ale cooperaţiunii în ţara noastră ! Ce frumos exemplu este acest 
caz, în care Ministrul descopere pe un învăţător zelos şi, poate 
exagerându-i meritele, îl recomandă Regelui şi-l dă de exemplu 

colegilor lui.! Să recunoaștem că e un mijloc admirabil pentru 
a cuceri sufletele şi pentru a pregăti oastea pe care avea s'o uti- 

lizeze pentru marile realizări de mai târziu. .. 
Deocamdată începe Haret cu propaganda anti-alcoolică, 

La 1 Octombrie 1897 se înființase, prin hotărirea lui, revista 
populară „Albina”. Intre altele, redactorii ei pornise-o campanie 

contra alcoolismului, alături de o ligă” înființată la Iași. 

Ca să ajute această campanie, Haret adresează în August 1898 o 
circulară către revizori, cerându-le: să îndemne pe învăţători 
„să Jacă sătenilor conferințe în contra alcoolismului” ?. Tot atunci 
se adresează și mitropoliţilor și episcopilor rugându-i să asocieze 
pe preoţi la această luptă 2. Poate că rezultatele nau fost aşa de 

mari cum și le închipuia Haret şi cum credeam noi cei dela „Al- 
bina”, dar nu e mai puțin adevărat că avem aci un moment 

înălțător din trecutul activităţii corpului didactic primar. 
Asemenea tot la învăţători se adresează Haret când vrea 

să înfiinţeze biblioteci populare în sate. Era pe atunci —a fost 
şi mai târziu şi bine ar fi să nu fie şi azi | — o constatare întristă- 

toare : afară de sătenii cari nu urmase deloc la şcoală, se găseau 
fără ştiinţă de carte şi mulţi tineri cari terminase două trei clase 
primare și chiar cursul întreg. Din ce pricină? Școala nu-și făcuse 
datoria? In mare parte, nu; cei mai mulţi învățători munceau 
serios și la probele ce se cereau în timpul cât asemenea tineri 

erau. în şcoală se dovedeau silinţele lor. Ce se întâmpla însă după 

„ce ci părăseau școala? Ne mai citind nimic, pierdeau cu încetul 

1 Vol. 1 pag. 315. 

2 Vol, 1 pag. 287. 

3 Vol. I pag. 289,
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cunoştinţele și ajungeau chiar... analfabeți. Ca' să se îndrepteze 

“această stare de lucruri se prezentau multe mijloace; unul din 
-ele era înfinţarea de biblioteci. Deaceea Haret: „In dorința 

de apune la dispozițiunea ţăranilor cunoscători de carte mijlocul 
pentru întinderea cunoştinţelor lor uzuale, pentru întărirea şi. înăl- 

Jarea simţimânlului de oameni şi de Români, de a limpezi într'înşii 
ideea de drept şi datorie, de a-i pune în stare să deslege problemele 
de cari să izbesc în calea vieţii lor, în fine de a le 'deschide sufletul 
pentru frumos, bine şi adevăr” 1, înființează, prin.Casa Şcoalelor, 
“deodată 320 de biblioteci rurale 2. Pe baza regulamentului din 
“5 Septembrie 1898 conducerea acestora vine în sarcina directorului 
(la oraș) sau dirigintelui (la:sat) școalei. Fiindcă cele mai multe 

şcoale nu puteau să aibă o sală de lectură și pențru alte. consi- 
deraţiuni, aceste biblioteci aveau să funcţioneze prin împrumuturi. 
Ştim că nu peste tot bibliotecile acestea și-au putut îndeplini 
menirea ; dar începutul trebuia făcut și spre. onoarea lui: Haret 
-lui îi revine meritul de a fi făcut prima organizare urmață de 

punerea în practică a unor nobile preocupări. DRE 

Dacă vom mai spune că Haret a făcut noi regulamente pentru 

administrarea interioară a şcoalelor primare rurale.(26 Iulie.1898) . 
şi urbane (30 Iulie 1898) şi pentru examenul de absolvire a cursului 

-primar (26 Februarie 1899) vom fi spus cea făcut Haret pentru, 
învățământul elementar. Trebue să mai adăogăm un cuvânt 

despre o altă întocmire a lui spre a realiza învățământul. primar 

superior. E vorba :de Școalele primare superioare cu. aplicaţiuni 
practice de vilicullură (Regulamentul dela 3 Septembrie 1897). 

Deşi legea învățământului primar din 1896 prevedea obli- 
-gativitatea până la:14 ani, ea însă nu mai da putere Statului 
“să urmărească pe cei ce ar fi terminat cursul elementar (4 clase * 
urbane, 5 clase rurale) la 11 sau 12 ani,pentru motivul foarte .. 

puternic că nu existau alte școale în cari să fie chemaţi a învăța 

absolvenţii cursului elementar dela vârsta de 11—12 ani: până 
la 14 ani şi, dealtiel, înţelesul obligativităţii până la această 
-vârstă este că se referă numai cursul elementar. Haret face un 

Regulament bazat pe art. 33. din lege, care prevede sub titlul 
“»Invăţământul complementar” că se. pot. înființa „când s'ar 

1 Vol. 1 pag. 307. 

2 Vol. 1 pag. 307,
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simţi trebuinţa” niște școale primare superioare, pe cari avea să 
le îritrețină Statul (cu suma corespunzătoare unei şcoale primare 
ordinare) de oparte şi de alta judeţul, comuna :sau chiar parti- 
cularii. EI înfiinţează două asemenea şcoale primare superioare în 
două localităţi de podgorii cu doi ani de studii, în cari, pe lângă 
cunoștințe generale, să se înveţe viticultura, oenologia şi pomologia 
(acestea predate de un specialist). Şcoalele vor avea destul teren 
că să se poată planta vie şi pomi. Elevii vor face lucrările necesare 
și vor fi plătiți după un tarif special. Sumele acestea se vor aduna, 
se vor depune la Casa de economie şi se vor libera şcolarilor la 
terminarea studiilor. Produsele viei și livezii se vor vinde prin 
licitație şi sumele încasate vor forma un jond special al Şcoalei, 
păstrat de Minister. 

2, 

Cea mai importantă lucrare a lui Spiru Haret în această 
epocă este reforma învăţământului secundar şi superior, sancţio- 
nată la 23 Martie 1898. In capitolele privitoare la activitatea 
lui parlamentară se va vedea cele urmate până când proiectul 
devine lege; aci vom vorbi despre legea însăși. 

” Definiţiunea învățământului secundar este ușor: de dat, 
dacă ne mulțumim a-i fixa locul în organismul Școlar al unei țări : 
este cel aşezat după învăţământul primar şi înainte de cel superior. 
Dacă voim să-i dăm și o caracterizare, formula obișnuită este: 
el dă instrucțiunea generală. Se naşte imediat întrebarea : ce sun 
atunci, școalele normale, seminariile preoțești, şcoalele de comerțt. 
etc.? De aceea Haret, studiind în Raportul său din 18841 a 
stabilit două categorii de şcoale secundare :. unele dau instruc- 
țiunea generală, iar altele, pe cea specială. EL avea atunci să rișsi- 
pească o eroare : pe atunci existau niște gimnazii reale şi mulți 
credeau că acelea sunt școli „,speciale”: ; de aceea el argumentează 
convingător că ele sunt tot şcoale cari dau „instrucțiune generală”, 
ca şi gimnaziile și liceele clasic;-dâr privită din alt punct de 
vedere ; de aceea în legea sa din 1898, fără a da o precisă defi- 
nițiune, mărginește „învățământul secundar” la gimnazii și licee 
(p. băieţi) şi la şcoale secundare (p. fete). Astfel fiind, el cuprinde 
în legea sa numai pe acele şcoale secundare cari dau instrucțiunea 

  

1 Vol. I pag. 4.
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generală, lăsând afară pe cele cari dau instrucţiunea specială 

şi cărora va avea să le dea numele de: şcoale profesionale. In 
felul acesta, chestiunea se luminează, caracterul diferitelor grade 

de învățământ se fixează : cel primar dă omului minumum de 
învățălură necesar pentru a îi bun cetățean, indiferent de gradul 

său de cultură şi situaţia sa socială; — cel secundar dă învăţă- 
tura generală de care are nevoie acela care voește să urmeze studii 
superioare ; — cel profesional (sau special) dă învățătura specială 

cu care poate cineva să aibă o meserie (comerciant, preot, înyă- 
ţător, agricultor, meseriaș, etc.), căci a fost o vreme când devenea 

cineva învăţător având ca școală de pregătire numai învățământul 

primar, preot asemenea, după o pregătire sumară specială (cati: 

heţi), tot aşa agricultor, meseriaș, etc. ete. ; — în fine învățământ 
superior, care dă învățătura cea mai înaltă, fie cu scop de a con- 
tribui la desvoltarea științei, fie cu scop de a servi societatea 
prin aplicarea cuceririlor științelor. Se vede de aci că, din toate 

categoriile de învățământ, numai cel zis „secundar” nu are un 

scop în sine; cine-l urmează nu poate dobândi o profesiune decât 
dacă trece în învățământul superior; de aceea și legătura lui 
mai strânsă cu învățământul superior. 

Având această concepţiune și urmând a o pune în prac- 
tică, Haret se lovea de o puternică prejudecată, care — trebue 
să mărturisim — există şi azi: că şi învătământul secundar 
poate da o profesiune. Această prejudecată se baza pe faptul 
că era chiar realitatea așa : nu se făceau profesori de liceu şi 
gimnazii persoane cari n'aveau alt titlu de cât școala unde aveau 
să predea? De aceea și erau așa de puţin populate facultăţile 
noastre (înfiinţate la 1864), în special vorbind de cele de ştiinţe 
şi litere. Degeaba zice Haret : „liceul prin sine însuşi nu este alt 
decâl o preparare pentru Universitate şi, în mod logic, cel ce între-: - 
prinde să urmeze liceul ar trebui să se considere angajat a.urma 
şi Universilalea” 1; degeaba adaogă : „este o mare greşeală de a 
crede că toi copiii cari au terminat cursul primar au dreptul; unii 
cred datoria, de a trece şi în liceu” 2, căci în fiecare an la fiece 
şcoală secundară se grămădesc în nurhăr mare copii cari voesc 
să intre și părinţi cari pretind locuri pentru copiii lor, socotindu-se 

1 Vol. 1 pag, 256. 

2 Vol. I pag, 255.
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nenorociţi dacă aceștia ar rămânea pe din afară. Legea din 1864 
prevedea (art. 120) că în gimnazii (licec) se vor admite „sŞcolari 
cari au vârsta de cel puţin 10 ani şi cunoștința claselor primare”. 
Nicio restricțiune; nicio modalitate de primire." Mărginirea nu- 
mărului elevilor la 50 nu este o restricțiune, căci acelaşi articol 
(115) zice : „când aceia vor îi mai mulţi, se vor crea diviziuni 
cari vor fi încredințate la profesori divizionari.” Astfel creștea an cui 
cu an numărul școlarilor din licee și se înmulţeau clasele divizio- 
nare. Și care eră rezultatul? „Clase umplule cu sute de şcolari, 
mai totdeauna grămădiţi într'un spaţiu nesuțicient, întrun aer 
infectat, fără. nicio supraveghere disciplinară. neezaminaţi luni 
îniregi şi, când le vine rândul, în două trei minute... Rezultatul 
esie deplorabil şi pentru sănătatea şcolarilor şi pentru întregul 
învățământ secundar, care este, putem zice, anihilat în cea mai 

. mare parle” 1. SE DR „ 
De aceea Haret, prin două circulări memorabile, una din 

Octombrie 1897 (înainte de votarea legii) şi alta din Septembrie 
18982 caută să justifice pentru ce a introdus concursul de admitere 

în clasa 1 secundară și să îndemne corpul profesoral a aplica în 
mod cât mai sever această dispoziţiune, deoarece un învățământ 
secundar dat în condițiunile rele semnalate de el nu folosesc 
nici societăţii nici elevilor. Probă e numărul cel mare de repetențţi : 
„în stare normală repetenţii ar irebui să [ie o excepție în fiecare 
clasă şi când ei devin regulă, este dovadă pipăită că şcoala merge 
rău de tot” 3. Altă probă este faptul că din 100 de elevi cari întră 
în clasa I numai 4 termină liceul. „Ceilalţi rămân pierduţi, decla- 
sai, fără nicio carieră, aruncaţi de valurile vieţii de la un țărm 
la altul, elerni cerşelori de posturi, nenorociți condamnaţi pentru 
toată viaţa la supliciul nesiguranței zilei de mâine, aventurieri 
cari devin pe zi ce merge, un pericol social, prin creşterea necon- 
ienilă a numărului lor”? 4, | 

Va recunoaşte oricine că pentru a îi scris asemenea cuvinte 
într'o circulară oficială, trebue ca sufletul lui Haret să fi fost 
apăsat de mare durere. . | | 

„Ce au devenit mulţimea de repetenţi cari au părăsit liceele 

  

1 Vol. ll pag. 251. 

2 Vol. I pag. 250, 295. 

3 Vol. 1 pag. 251. .. 
4 Yol. 1 pag. 292. i E
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an cu an? Unde sunt? Intrebarea aceasta, cu drept cuvânt îl 

tortura. O anchetă amănunţită asupra soartei lor nu s'a făcut 
atunci nici mai târziu, ; dar s'a putut totuşi vedea că între micii: 

funcţionari de poliţie sau prin ministere, între învăţători, între 
agricultori, între meseriași sau negustori sunt nenumărați dintre 
aceste „epave” ale liceelor, cari în loc să îi urmat vreo şcoală 

potrivită pentru ocupaţia ce de nevoie au îmbrățișat-o, au rămas 
cu: o vagă amintire a celor învățate (Dumnezeu știe cum !) în 
câteva clase de liceu și cu o stare sufletească deprimată, poate 
cu convingere că sunt nedreptăţiţi şi persecutați de oameni. 

Deaceea Haret face apel la corpul didactic ca „să-și dea 

seama de mărimea pericolului”, recunoaște că adresa sa este 
„un strigă! de alarmă pentru a deştepta pe oamenii de bunăvoință 
şi a-i grupa într'o acţiune comună în folosul binelui public. Dascălii 

trebue să înțeleagă că, deastădală, li se cere să lucreze nu numai 

ca învățători ai copiilor, dar ca colaboratori, pentru o prefăcere 

în nişte deprinderi deja vechi ale ţării. Va fi, fără îndoială, o lu- 
crare grea şi lungă, dar tocmai greutăţile ei irebue să ne îmbărbăteze 

la muncă şi să ne simţim onoraţi că corpul nostru se găseşte cel mai 
demn şi mai poirivit pentru a fi chemat la această sarcină, pe care 

alții n'au avut încă curajul să şi-o asumeze. Iar dacă, din coniră, . 

corpul didactic nu va înțelege chemarea ce i se adresează sau nu 

va voi să răspundă la dânsa, grea va fi răspunderea lui în fața ţării, 

penirucă-i va fi refuzat un serviciu aşa de mare pentru viitorul ei. 
Grea va [i răspunderea lui şi faţă de el însuşi, penirucă va [i lăsat 

să-i scape această ocaziune de a merita recunoştinţa țării şi de a 

se ridica în stima oamenilor cu dor de binele public”. ! 

- Vai ! dece o asemenea circulară n'a fost retipărită şi mai 
târziu ca să o poată citi atâţia oameni politici — şi oameni de 

școală în acelaşi timp —cari n'au văzut nenorocirea pe care . 
— o presimţea Haret în 1898 şi au contribuit ca prevederile lui 

„pesimiste” să devie o tristă realitate?... E adevărat, Haret 

spune că în luarea măsurilor prin cari a încercat să puie o sta- 

vilă răului „a căutat să lumineze pe cetățeni asupra interesului 

lor bine înţeles, fără a se preocupa de grija unei popularități rău 

înțelese, căci Ministerul socoteşie că este pentru dânsul o adevărată 
datorie de onestilate de a se pune însuşi înainte, când este vorba 

1 Vol. 1 pag. 298—99,
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de a impiedeca efecțele dezăsiroase ale unei. porniti rău so- cotile” 1... Frumoase. cuvinte, despre cari se poate zice vorba lui 
Hristos : Cei ce au urechi de auzit să auză! 

A | %* x * | 

Am arătat care era concepțiunea lui Haret despre .rolul 
învățământului secundar în societatea românească. Să vedem 
cum îl organizează. Două cicluri de cunoștințe : patru clase in- 
ferioare, patru clase superioare. Aceasta: pentru băieți ; pentru 
fete iarăși două cicluri de patru ani, însă cel inferior cu o clasă în 
plus pentru elevele cari n'ar voi să urmeze și cursul superior, ci s'ar mulțumi cu cultura dobândită în primul ciclu, la care 
ar adăuga un an „consacrat în special studiilor necesare femeii”, 
EHaret nu este, prin urmare, partizanul egalităţii absolute între 
cultura de rang secundar a fetelor şi a băieţilor. Dacă pentru băieți, liceul are de scop urmarea Universităţii, pentru fete în- văţătura va fi în genere mărginită la primul ciclu; totuși el face concesiunea de a egaliza şcoalele de fete gradul II cu secția 
modernă şi dă chiar dreptul absolventelor de a se înscrie în Univer- sitate. | | 

Liceul din legea lui Haret este cu totul deosebit de cel 
prevăzut în legea din 1864 : el are opt clase în loc de șapte; numai 
în primele patru învățăturile sunt comune tuturor elevilor, în 
cele patru următoare unii elevi vor urma secția clasică (având 
ca temeiu limbile latină și elenă), alţii secţia reală (având ca temeiu matematicele și ştiinţele fizico-naturale). Ultimul alineat al articolului 3 zice că unii elevii din secțiunea clasică, vor putea înlocui limbile elenă și latină prin științele fizico-naturale din secțiunea reală 2. i 

Secţiunea a treia, care era, după textul citat mai sus, pre- zintată ca o eventualitate, devine, după alegerea elevilor, cea mai importantă, i se și generalizează numele de „secție modernă”. "Această „trifurcare” a fost întâmpinată cu obiecțiunea că ea impune unui adolescent la 15 ani să se decidă asupra stu- diilor ce va urma după terminarea liceului ca să se înscrie în 

    

1 Vol. I pag. 300. 
MR , 2 Îndată după votarea legii, Haret întocmeşte „Regulamentul : şcoalelor secundare” publicat la 12 August 1898. . pa
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una din cele trei secţiuni. Haret a răspuns : 1) „în vechiul sistem 
(al legii din: 1864) opiarea irebuia. să se facă chiar la clasa 1, la 
elalea de 11 ani, de vreme ce despărțirea între liceul clasic şi cel 
real chiar de acolo începea... şi fiecare oraş nu poseda şi liceul real 
şi pe cel clasic pentruca fiecare copil să poală merge la acela pe 
care l-ar ji preferit” ; 2) „dacă mai târziu (după clasa V sau VI-a 
de liceu) un şcolar crede că 'a greşit câlea; el poale totdeauna să o 
schimbe şi să ireacă în altă secțiune prinir'un simplu examen de 
diferență asupra materiilor cari diferă dela o secţiune la alta”. 1 

Această nouă organizație școlară avea să fie aplicată dela 
1 Septembrie 1899 începând cu clasa I și V-a și pentru aceasta 
avea nevoie de o programă nouă. Haret numește o comisiune 
de 92 profesori universitari și secundari cari o întocmesc, o pu- 
blică la 1 Aprilie 1899. Desbaterile acestei comisiuni au ţinut mai 
multe luni; proiectele, contra-proiectele și obiecţiunile aduse 
formează un mare volum, interesant de consultat pentru cei ce 
ar voi să scrie istoria învățământului nostru. Operaţiunea a- 
ceasta s'a realizat cu totul altfel de cât se obișnuise în anii mai 
vechi, când — după cum observă Haret în „Raportul” său 
din 1884 — se lucra cu grabă și superficialitate Trebue însă să 
recunoaștem că nici el n'a putut pune în practică acea „comisiune 
permanentă”, care să se ocupe de programele tuturor categoriilor 
de școli pentru a le putea păstra coordonarea în tot timpul. Chiar 
dacă ar fi pus el temeiul unei asemenea instituţii, ea n'ar fi putut 
rezista schimbărilor politice. Totuşi s'a făcut un mare pas pentru 
asigurarea bunului mers al școalelor secundare : aceste programe 
nu erau simple indicațiuni de titluri, ci fiecare avea materia 
cumpănită şi așezată în raport cu timpul ce i se acorda, apoi 
toate programele erau însoţite de indicaţiuni metodice destinate 
în primul rând a face să se înţeleagă bine spiritul în care avea să 
fie predat fiecare studiu şi apoi a înlesni pe profesor în aplicarea ei. 

* 
% * 

Nou a fost și modul de recrutare al profesorilor. Concursul 
pentru fiecare catedră în parte, prevăzut în legea din 1864, 
a fost înlocuit cu un examen de capacitate. Concursul acela avea o 
calitate : cerea o adevărată luptă între candidaţi, ceeace presu- 

  

1 Vol. 1 pag. 343,
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punea o temeinică pregătire şi o mare desfăşurare de energie; 
dar avea mai multe defecte în organizarea lui, în care întâmplarea 
avea un rol prea mare. Un candidat: putea să cadă la o catedră 
cu nota 9, fiindcă concurentul lui obținuse 9,5 ; iar la altă cate- 
dră reuşea un concurent.numai cu 7,50. După noua sistemă, 
un candidat bine pregătit nu poate fi respins, fiindcă, chiar dacă 
ar fi altul mai bine pregătit, acela va dobândi un loc mai sus pe 
listă, dar nu-l va înlătura pe cl. 
:..  Pentrua fi admis la acest examen, se cere, afară de licenţă; 
şi o pregătire pedagogică (luciu nou), dovedită prin urmarea unui 
curs de pedagogie la Universitate şi urmarea conferințelor și 
lucrărilor practice ale unui seminar pedagogic. Pentru îndeplinirea 
acestor cerințe, legea prevede înfiinţarea unui seminar pedagogic 
pe lângă fiecare Universitate. Aceasta aduce desființarea şcoa- 
lelor normale superioare, propusă în „,Raportul” din 18841, 

Altă inovaţiune în chestiunea recrutării proiesorilor este 
faptul că va trebui ca să treacă examen pentru două specialităţi 
şi vor fi obligaţi să aibă cel puțin 12 ore de curs pe săptămână. 
Prin aceasta se realiza propunerea pe care o făcea Haret în ,„Ra- 
portul” din 1884, sugerată de un profesor 2, ceeace avea să aducă 
pedeoparte micşorarea numărului de. profesori, pedealtă îm- 
bunătăţirea situaţiei lor materiale, deoarece se putea da unuia 
mai multe ore plătite deosebit peste cele 12 ore obligatorii. 

Combinarea aceasta de ore, adăogirea unei clase (VIII, 
funcţionarea celor trei secțiuni ale liceului, transformarea gim- 
naziilor reale, existente atunci, în gimnazii clasice aduceau unele 
creșteri în budget. Problema aceasta care ar fi părut neînsem- 
mată multor oameni politici, a fost privită cu seriozitate de Haret, 
studiată cu amănuntul în timpul pregătirii proiectului Și 
publicată într'o broșură intitulată „Compt de costul aplicării 
proiectului de lege asupra învățământului secundar și superior”, 
în care poate cineva să vază modul lui de a lucra. 

, + % * 

O altă noutate a legii din 1898 este desființarea bacalau- 
realului şi înlocuirea. lui cu un examen general. Rațiunea acestei 

  

i Vol. 1 pag. 37, 
o 

2 Vol. I pag. 46. DR A
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măsuri era aceasta. După cum expusese Haret faptele în „Rapor- 

tul” său din 1884 1, bacalaureatul care trebuia să constate cuno- 
ştiintele absolvenţilor de liceu era o simplă loterie, căci pedeoparte 

candidaţii nu puteau avea prezente în minte în interval de câteva 
ore toate cunoştinţele dobândite în curs de șapte ani, pedealta 

6xaminatorii erau, în mod fatal, expuși să greşească, Pe vremea - 

aceea se citau exemple de elevi eminenţi cari căzuse la bacalau- 
reat. Dacă, în timpul cât urmează elevul într'o clasă, el este cer= 
cetat des şi dacă trece şi un examen serios la finele fiecărei clase, 
cantitatea cerută de cunoștințe este pe deplin constatată, iar 
bacalaureatul este inutil, fiindcă nu poate cerne pe elevi mai bine 

- decât au fost cernuţi în șapte ani. De aceea examenul general 

cel nou (numit curent apoi: examen de absolvire) va avea să 
dovedească „influenţa studiilor făcute asupra cugetării elevilor”? 

el nu va face apel la memoria candidaţilor, cari nu vor avea nevoie 
de o preparaţiune specială, dar legea chiar o împiedică, fiindcă - 

„prescrie ca el să înceapă chiar a doua zi după ce se termină 
examenul de promoţiune din ultima clasă” .2 Foarte interesante 
sunt probele la cari aveau să fie supuși candidaţii : o compoziţie 

asupra unui subiect ales din cinci pentru a se constata modul: 

de exprimare în scris şi puterea de concentrare ; traduceri cari - 

să arate că ei cunosc limba franceză sau germană (acestea co- 
mune “pentru toate secțiunile); apoi traducere din română în 

latină, o problemă de matematică, o chestiune de fizică (acestea 

după secţiuni), în fine o probă comună orală, numită disertaţiune. 

Pentru: acestea se dădeau .20 de subiecte, din cari candidatul 

avea să aleagă una, i se acordau două ore de preparaţiune, i se 
da voie să aibă orice carte și orice dicționar, etc. Candidaţii nu 
aveau să redacteze aceâsta disertaţiune, ci să facă numai planul, . 
pe care să-l desvolte apoi, în fața comisiunii, în interval de mi 

nimum 20 de minute şi maximum 40. 

„Legea fiind, natural, prea laconică, Regulamentul preci- 
zează caracterul acestui examen : „În aprecierea merilului lu- 

crărilor scrise şi al diserlaţiunii, comisiunea va avea în vedere până 

la ce punci ele denotă asimilarea materiei învăţate şi formarea cu- 

gelării mature, iar nu întinderea cunoștințelor. Va vedea dacă 

1 Vol, Ipag. 84. 
„2 Vol, ] pag. 338.
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şcolarii ştiu să grupeze faptele, să aleagă pe cele necesare subiectului 
lor, să lase la o parte pe cele-inutile, să expună cu claritate şi în mod sistematic ideile lor, să-şi mărginească expunerea în limita limpului 
de care dispun: Va fi o: cauză de inferioritate însemnată pentru 
un şcolar ca lucrarea lui să nu jie terminată, din cauză că s'a a- bătut dela chestiune sau că a croil-o pe un plan prea vast, chiar dacă partea deja . expusă. ar fi bine tratată. Comisiunea va aprecia nota personală a lucrărilor, fie ca idei, fie ca formă de expunere. Va pune deosebil preț pe corectitudinea limbii întrebuințate şi, pentru disertaţiune, pe facilitatea şi metoda expunerii” (Art. 96). | | A 

Se poate cere ceva mai bun pentru a constata dacă un can- didat este apt a urma cu succes cursurile universitare ? S'a obiectat 
că, dacă un asemenea examen este serios, pot cădea mulți candi- daţi şi apoi că, pentru cei ce n'ar voi să treacă în învățământul superior, respingerea ar fi mare nenorocire, căci i-ar lipsi dreptul de a face serviciul militar redus. 

Răspunsul la a doua obiecțiune s'a dat prin aceea că s'a admis ca şi tinerii cari au terminat liceul fără examenul de ab- solvire să facă și ei serviciu militar de un an. La prima se răspunde că nu pot cădea mulţi candidaţi, dacă prescripțiunile legii vor 
fi bine îndeplinite și anume : 

a) dacă la primirea în prima clasă de liceu se va face o cernere foarte severă ; b) dacă numărul elevilor din fiecare clasă nu va trece niciodată peste maximul fixat de lege ; c) dacă pro- fesorii își vor face datoria conştiincios și vor cerceta cât mai des pe elevi; d) dacă în ultima clasă se vor face şi exerciţii speciale de felul celor cerute la examenul de absolvire ; e) dacă examenele de trecere dintr'o clâsă în alta vor fi făcute cu severitate ; f) dacă elevii vor îi puşi în situația de a face citiri, având biblioteci de clasă şi societăți de lectură. 
Acestea sunt principalele inovaţiuni ale legii din 1898 pentru învățământul secundar. 

a 

Mai este una care nu trebue uitată: este schimbarea me- todei de predare din partea profesorilor. In acest scop s'a în- stituit pregătirea pedagogică a candidaţilor la profesorat.. Fără
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să se adopte întru toate principiile şcoalei aclive, legea cea nouă 
împreună cu regulamentul şi cu programele ei a cerut ca învăță- 
mântul să se întemeieze pe intuițiune și să caute a obliga pe elev 
să lucreze însuși spre a descoperi adevărurile pe carii le-ar putea 
da gata profesorul, și prin toate chipurile să se desvolte persona- 
litatea elevului. Noutatea era prea bătătoare la ochi pentru 
ca rutina să nu se crează îndreptăţită a i se opune. Deabia tre- 
cuse 12 ani dela tristele constatări făcute de Haret. Școalele nu 
erau înzestrate cu tot materialul necesar pentru aplicarea noilor 
metode; mai toţi profesorii erau lipsiţi de. pregătire pedagogică 
teoretică și practică și siliţi (siliți, dacă voiau), după intrarea lor 
în funcţiune, să. împlinească lipsa aceasta prin lecturi și studii 
suplimentare ; existau profesori încă neconvinși. de superioriatea 
noilor metode. Cum se putea, de exemplu, ca, după atâta timp 
în care se învățau fizica şi chimia memorând paginele cărţii, să 
vie o lege care să nu se mulțumească a impune profesorilor facerea 
de experienţe în faţa elevilor, ci să le ceară a pune pe elevi să mani- 
puleze ei aparatele, să constate ei diferitele fenomene de fizică 
și de chimie? Cum se putea ca, după ce atâta vreme se învățase 
la cursurile de literatură numai biografii ale autorilor şi scurte 
rezumate ale operelor lor—sau, la cursurile de stilistică, se memo- 
rase definiții şi puţine exemple, cum se putea ca acum elevii să 
citească în întregime unele opere și să facă ei rezumatul și carac- 
terizarea sau să găsească ei diferitele exemple de feluri de. stil. 
ori de figuri, etc.? Desigur, în epoca în care Haret a început 
opera sa, au lipsit în parte mijloacele materiale pentru a se în- 
lesni aplicarea, nu s'au făcut la toate liceele Jaboratorii în cari 
să lucreze elevii înșiși, nu s'au putut întocmi destule biblioteci 
de clasă, nu s'au procurat pretutindeni atlase, şi tablouri. geo- 
grafice și istorice. Dar, din nenorocire, nu toţi cari au urmat la 
conducerea școalelor pe Haret au avut convingerile lui în privinţa 
direcţiunii de care vorbim (și care e fundamentală pentru a do- 
bândi rezultatele dorite în învățământul secundar) şi de aceea 
n'au continuat silințele lui, şcoalele n'au fost dotate cum trebuia, 
nu s'a urmărit aceleași metode de predare, uneori s'au făcut Și 
schimbări pornite din alte convingeri, şi atunci, dacă unii con- 
stată, ieri sau azi, că reforma lui Haret n'a dat rezultatele aștep- 
tate, ce concluzie se poate trage?.Nu mă sfiesc să afirm că numai
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dacă s'ar fi aplicat în âdevăratul ei spirit, s'ar putea critica rezul- 
tatele ; altfel nu. - „. 

3. 

Legea din 1898 are şi câteva articole privitoare la corpul 
didactic al şcoalelor normale şi al seminariilor (teologice), restul 
se ocupă de învățământul superior. Aci se dă o redacție definitivă 
diferitelor regule cari se practicau de mai mulţi ani, se stabilește 
modul de creaţiune și de schimbare a catedrelor, iar ca inovațiuni 
vedem organizarea corpului didactic universitar (format de.acum 
înainte din : docenţi, agregaţi și profesori), se prevede pentru toate 
facultățile liberarea titlului de doctor, se institue senatul uni- 
versitar, ş. a. Tot în partea aceasta se găsește capitolul relativ | 
la „Școala normală superioară de fete”, destinată a prepara pro- : 
tesoarele pentru școalele secundare de fete. Din aceasta se vede 
că Haret nu era partizanul înmulţirii studentelor la Universitate 
(cum și din alte dispoziţii se vede că ar fi dorit să mențină o deo- 
sebire între învățătura băieţilor și a fetelor, punând în școalele 
acestora și studii speciale necesare „femeii”). El nu putea opri 
acest curent, dar nu-l încuraja, căci voia să dea posibilitate și 
fetelor cari nu se înseriau la Universitate să devină profesoare. 
Le făcea deci școală normală, în care se primeau absolvente 
ale $Școalelor secundare de fete şi cari urmau interne trei ani di- 
ferite cursuri cu profesori luaţi din corpul universitar. Cursurile 
acestea nu corespundeau cu ale Facultăţilor, ci formau două 
secțiuni : literară și științifică. Elevele aveau să facă și practică 
pedagogică. Absolventele se prezentau la un examen general de 
capacitate, la care încă (aci este concesiunea pentru curentul 
universitar) se puteau prezenta şi licenţiate în ştiinţe sau litere, 
dacă (și aci este restricțiunea în favoarea școalei speciale) au 
urmat în școala normală ca externe lucrările de pedagogie împre- 
ună cu elevele. 

4, 

Conform obiceiului său de a nu lăsa mersul unei. instituţii 
supus dispoziţiunilor schimbătoare ale conducătorilor, curând 
după promulgarea legii trimite o adresă Tectorilor celor două 
“Universităţi rugându-i să facă regulamentele necesare, deoarece
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după noua lege (art...56), ele se bucură de o largă autonomie 1. 

In această adresă sunt câteva pasagii în cari se explică tendinţele 
legii noi: „„Universităţile să nu fie numai nişte şcoli superioare, 
un fel de continuare a liceului, ci nişte vaste centre de cultură în 
cari să găsească lesne mijlocul de a se manifesta întreaga mişcare 
culturală a ţării în ce are ea mai bun şi mai înalt”, fireşte adăogând 

că „„Universilăţile, pe lângă allele, au şi datoria de a „prepara 
profesori peniru învățământul secundar” ?. 

Apoi adresa arată cari sunt chestiunile cari aşteaptă să fie 
deslușite prin: regulamente (organizarea generală a Universilăţii 
ca tol, a Facultăţilor în parte, taxele de laborator, senalul univer- 

silar, admiterea studenţilor în diversele secțiuni ale Facullăţilor, 

ordinea şi disciplina studenţilor, echivalența diplomelor şi certi- 
ficatelor din străinătate, cursurile libere, docenţii şi agregații, ad- 

ministrația interioară, institutele, laboratoriile şi “seminariile 
Facullăţilor de. ştiinţe şi litere, seminariul pedagogic, bursele 

studenţilor universitari), fixează --anume norme ce. vor trebui 

avute în vedere și dă. indicaţiuni preţioase pentru metoda 

de lucrare. Interesantă este recomandaţia ce o face ca Uni- 

versităţile să lucreze în înţelegere, stabilind o serie de. re- 

gule comune (pentru a-face posibilă trecerea lesnicioasă dela 
o Universitate la alta) şi numai detaliile locale. să fie redac- 

"tate separat. 

Ca - urmare a: acestei adrese s'au făcut şi publicat două 
regulamente : 1) pentru numirea docenţilor, agregaţilor şi profe- 

sorilor universitari (10 Februarie 1899), 2) pentru ordinea și 

disciplina studenţilor universitari (10 Iebruarie 1899).: Celelalte 
s'au făcut mai târziu. 

Haret avea: concepţia că Universitatea nu este o simplă 
continuare a liceului, ci că este chemată în primul rând să fie 

creatoare. adică să contribue la progresul fiecării științe care se 
"găseşte în programa unei Facultăţi şi numai în al doilea rând 

„„Să prepare slujitori ai statului ; dar mai voia încă un lucru : ,,fiecare 

Universitate să fie un centru împrejurul căruia să se grupeze o 

aclivitate ştiințițică cât mai întinsă... să fie o tribună de pe care 

şliința înaltă să fie expusă în toată libertatea, condiție esenţială 

1 Vol. 1 pag. 275. 

2 Vol. I pag. 276.
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pentru libera ei desvoltare” 1, Concepţiune măreaţă, care înalță atât de sus menirea Universităţilor, dar le: impune în același timp îndatoriri mari. In vederea acestui scop el înființează şi cursurile libere, cari împreună. cu „ezlensiunea universilară”? urmăreau să contribue la rolul de focare culturale ce se da Uni- versităţilor. 

i 5. 

Haret, chiar din primul an al ministeriatului său Şi înainte de a fi văzut votată legea, caută să aplice unele idei exprimate mai înainte în diferite ocaziuni. Una — și din cele mai însemnate— este aceea că. școala nu trebue să dea numai învățătură, adică să se ocupe de educaţiunea intelectuală, ci să aibă în vedere și educaţiunea fizică şi educațiunea morală. - | In privinţa educaţiei fizice, s'ar putea zice că și până atunci se preocupa programa școalelor secundare de ea, având un curs de gimnastică ; dar Haret nu era mulțumit de rezultatele dobân- dite, căci -o parte mare din elevi nu se foloseau de exerciţiile gimnastice, iar o parte mică se ocupau exagerat şi le transformau în adevărată acrobație. De aceea e] zice : „Este irebuință a se da în şcoli o mare desvoltare exerciţiilor fizice, fără cari educațiunea tinerimii nu poale să [ie nici completă, nici armonică” 2, 
Cunoscând importanţa jocurilor din punct de vedere şi fiziologic și psihologic, având în vedere că începuse atunci a se face oarecare propagandă pentru - sporturile englezeşti, Haret se gândește să readucă în gustul public un vechiu joc copilăresc al nostru, numit oina. Prin deciziunea din 21 Martie 1898 el institue concursuri anuale de ocină între elevii şcoalelor secundare, normale, seminariale și chiar ai celor primare 2. Un regulament special (1 Februarie 1899) stabilește amănuntele concursului, care în curs de mai mulţi ani s'a ţinut cu mare. solemnitate și cu o deosebită plăcere Şi grijă atât a profesorilor cât și a elevilor. e | o 

In privinţa educaţiei morale, Haret a socotit, cu drept cuvânt, că școala trebue să caute a face din copiii şi tinerii ce-i . 

1 Vol. 1 pag. 281. 

2 Vol. 1 pag. 273. 

3 Vol. 1 pag. 273.
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sunt încredinţați oameni cu bune purtări şi buni cetăţeni. „Cea 
dintâi datorie a şcoalei, care trece înaintea oricărei alteia, este de a 
jorma buni cetățeni şi cea dintâi condiție pentru a fi cineva bun 
cetățean este a-şi iubi țara fără rezervă şi de a avea o încredere ne- 
mărginită într însa şi în viitorul ei” 1. Pentru acest scop crede el 
că pot servi serbările școlare și de aceea institue în 1897 sărbăto- 
rirea zilei de 10 Mai 2. Ea se serba şi până atunci de oficialitate 
şi, pe cât era posibil, şi de public, dar el voește ca această zi să 
nu fie numai o zi de odihnă prin lipsa cursurilor, ci să fie: și un 
prilej de educaţie patriotică. In capitală Ministerul îşi rezerva 
grija s'o organizeze ; iar în provincie lăsa aceasta pe seama cor- 
pului didactic. „Pentru aceasta, zicea el profesorilor, căutaţi 'a 
jace pe copii să pre[uiască evenimentele mari ale istoriei noastre 
mai mult decăt pe cele din istoria altor popoare, să se convingă că 
strămoşii lor au fost eroii cari au luptat şi şi-au vărsat sângele 
ca să conserve fara care-i adăposteşte astăzi. Redeşteptaţi în inima 
lor aceeaşi aprinsă iubire de ţară pe care şi ei trebue s'o aibă ca 
urmaşi ai acelor mari eroi... Căutaţi încă a face să intre” adânc 
în mintea tinerilor că epoca în care trăim este uria din cele mai mari 
din istoria noasiră, că Suveranul nostru este unul din cei mai mari 
din câţi au ocupat până: acum tronul țării, că niciodată poporul 
român n'a avut mai bine conştiinţa exactă a valorii sale... Luptaţi 
peniru a nu lăsa să prinză rădăcini la dânşii deprinderea de a găsi 
rău tot ce văd şi tot ce-i, înconjoară în fara lor. Combateţi din toate 
puterile tendințele unei şcoale nenorocile, care lucrează pentru a 
distruge în suflelul lor orice avânt generos şi orice încredere 
în oamenii şi în instiluțiunile țării, iarbă veninoasă care pa 
ralizează tocmai ceeace face puterea şi bucuria linereţii : credința 
în bine” 3, o i 

Minunată lecţie de optimism robust pe care îndemna pe 
profesori s'o transmită școlarilor lor! 

In cuvintele acestea. se găsește temeiul unei lungi serii de 
măsuri pornite dela Minister, cari reprezintă una din caracteris- 
ticile operei lui Haret, și cari au avut ecou în sufletele tineretului 
şcolar şi, prin ele, chiar în al celor mai vârstnici. 

  

1 Vol. 1 pag. 235. 

2 Vol. 1 pag. 235. 

3 Vol. 1 pag, 237.  
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O altă lature a educaţiunii morale este buna purtare . și 
cuviinţa în societate, pe care trebue s'o deprindă elevii depe băn- 
cile şcoalei. Nu e destul ca elevul să se poarte bine în clasă, trebue 
ca și afară din şcoală să fie tot așa. Copilul să fie copil; tot ce 
face să fie în raport cu etatea lui. E o mare primejdie pentru 
desvoltarea sufletească și chiar fiziologică a lui, dacă o apucă 
înaintea vârstei : o istovire prematură îl ameninţă. De aceea Haret 
a înscris în „Regulamentul Școalelor secundare” dreptul profe- 
sorilor, ca reprezentanţi ai şcoalei și ai societăţii, de a supra- 
veghia purtarea elevilor și afară din școală, oprindu-i a vizita 
balurile publice, cafenelele, tavernele... Pentru a se putea pune 
în aplicare asemenea dispoziţiuni, Haret, în Ianuarie 1899, 
timite prefecților o circulară 1, în care îi roagă : „a da ordine cate- 
gorice agenţilor ca să privigheze abaterile de acest fel, să noteze pe 
cele cari s'ar produce şi să încunoştințeze pe directorii şcoalelor 
secundare respeclive” 2. Pentru ca lucrul să fie posibil, Haret a 
introdus în mod obligatoriu ca toţi elevii școalelor secundare 
să poarte uniformă cu semne distinctiv după cari să se cunoască 
Și școala și chiar situaţia fiecăruia. 

6. 

Am vorbit până aci despre reformele lui în ce priveşte 
învățământul secundar, am arătat concepţiunea lui Haret despre 
rolul acestui învățământ în complexul așezământului şcolar al 
țării şi în viaţa socială, am văzut că măsura cea mai importantă 
prin care crede el că poate asigura succesul acestui învățământ 
este limitarea primirii elevilor în clasa I și alegerea lor. după 
anumite probe de capacitate. a: 

Măsura lui putea să fie întâmpinată de părinţi cu întrebarea : 
„ce viitor se rezervă copiilor cari nu se pot înscrie în licee sau 
ezternate secundare?" Haret o prevede şi răspunde : „» Trebuinţele 
fării sunt multiple şi variate şi nu este nimeni care să nu găsească 
întrebuinţarea aclivităţii sale în modul cel mai potrivit aptitudinilor 
sale”. Şi înşiră: în primul rând cultura pământului, ! apoi 

1 Vol, I paz. 313. 

2 Vol, 1 pag. 314.
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industria şi comerțul. „Liceul nu poate pregăti pentru toate carie- 
rele posibile”. Ce ar folosi tinerilor cari s'ar îndrepta spre celelalte 
cariere un învățământ în care clasicismul antic are rol de 
frunte? 

Dar unde sunt şcoalele în cari ar putea să urmeze ci? 

Aci era —și este încă și azi, din nenorocire — punctul 
nevralgic al chestiunii. Haret îl stabilește și îl discută. . Statul 
poate înfiinţa şcoalele necesare acestor cariere, dar cu ce bani 
Şi pentru cine? „Curentul îl împinge, ca un potop, tot spre învă- 
țământul secundar. În fiecare an i se cere ba să înfiinţeze un gimnaziu 
nou, ba să transforme un gimnaziu în liceu, ba să adaoge divizionare | 
la cele existente... Costul învăţământului secundar la noi este aproape 
jumătate din costul celui primar pe când în celelalte (ări el este abia 
a cincea sau a şasea parte. Dacă proporţia aceasta ar fi păzită şi 
la noi, ar rămânea disponibile câleva milioane pe an şi un însemnat 
personal didactic, care ar putea servi pentru înființarea şcoalelor. 
speciale (adică: profesionale) a căror irebuință este aşa de 
simțită“ 1, ” 

Va să zică : lipsa de mijloace din partea Statului. 
„Şi a doua întrebare: pentru cine? Nimeni nu cere şcoale 

de acestea. La examenul de admitere în clasa 1 de liceu în Sep- 
tembrie 1898 (data punerii în aplicare a legii noi) cad un foarte 
mare număr de școlari și atunci... „prinire nenumăratele cereri 
de înființare de clase paralele la gimnazii şi licee, nu a fost una 
singură pentru înființarea unei şcoale de meserii undeva. Și ar fi 
fost mai nemerit o asemenea şcoală decât o clasă de liceu pentru 
şcolarii rău pregătiți cari rămăseseră neînscrişi * 2. Și Haret con- 
stata cu amărăciune : „Opinia publică nu este încă formată asupra 
acestui punct şi vocea unui singur om, fie el şi ministru este prea 
slabă peniru a se face auzită de o ţară întreagă”. Negreșit, vede 
care este soluţiunea : o acţiune energică şi susținută în timp 
îndelungat, dar adaogă: „care să nu fie supusă fluctuaţiunilor 
cari paralizează acțiunea oamenilor izolați”. Acestea sunt, fireşte, 
luptele și schimbările politice cari au vini destule în multe 
privinţe. 

  

1 Vol, 1 pag. 257. 
2 Vol. I pag. 301.
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Haret însă şi-a făcut datoria: a reușit să convingă pe 
colegii săi din guvern, a reușit să convingă pe membrii Parlamen- 
tului si—la un an după. sancţionarea legii învățământului se- 
cundar — a avut mulțumirea să vază sancţionată la 27 Martie 
1899 legea învățământului profesional. Dar... legea aceasta urma 
să fie pusă în aplicare la 1 Septembrie 1899, la 11 Aprilie guvernul 
din care făcea parte el se retrage, iar guvernul următor abrogă 
pur și simplu legea lui Haret. Când scria cuvintele citate mai sus 
era profet. 

Un singur lucru are prilej să facă în favoarea școalelor 
profesionale — aceasta fără legătură cu legea sa : este deciziunea - 
din 17 Noembrie 1898 cu privire la ajutorarea absolventelor 
școalelor profesionale de fete. 

Școalele acestea, cari s'au născut în afară de prevederile 
legii din 1864 erau foarte des învinovăţite că nu dau o adevărată 
carieră absolventelor, cari nici nu sunt destul de pregătite pentru 
a deschide ateliere și chiar de ar fi, n'au mijloacele materiale pentru 
aceasta. De aceea cele mai multe absolvente căutau să se facă 
maestre de lucru pe la școli sau învățătoare rurale (şi acestea 
erau bine : privite în sate, pentrucă înv: ățau pe fete să lucreze 
și adesea făceau să vie la școală şi unele sătence mai doritoare 
de a se cultiva). 

Haret, care socotea că o şcoală profesională trebue să dea. 
în primul rând profesioniste, caută să le abată dela drumul a-. 
pucat. Inscrie în budget o sumă care să se împartă absolventelor, . 
cari s'ar asocia (câte două) printr'un contract pe 5 ani şi ar deschi- : 
de ateliere. Statul avea să le dea bani şi scule pentru a începe: 
și atelierul lor avea să fie supraveghiat de directoarea şcoalei 
unde au învăţat. Deciziunea de care ne ocupăm prevede toate 
măsurile ca lucrurile să se petreacă în mod serios şi să nu fie 
posibilitate de rea credinţă. 

7. 

Toată activitatea lui Haret despre care am vorbit până. 
acum se raportă la școalele Statului. L-a preocupat î însă, în acest 
timp, şi mersul școalelor private. 

Situaţiunea acestor şcoale era regulată. de câteva articole 
din legea dela 1864. Prin ele se fixau oarecari norme pentru
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funcţionare și pentru controlul Statului. Din nenorocire, Mi- 

nisterul s'a cam desinteresat în cursul timpului şi în urma unor 
abateri serioase, pe cari autorităţile respective nu le au oprit nici 
pedepsit, s'a format un curent protivnic lor, care le-a făcut să fie 

dispreţuite, dar suportate. Haret avea cu totul altă părere: 
el credea ca școalele particulare sunt un auxiliar al Statului și 
de aceea Statul trebue să le ajute în desvoltarea lor, dar 

să le ceară a se supune legilor şi regulamentelor ca și şcoalele 
publice. 

Bazat pe Regulamentul special din 29 Mai 1896, el trimite 

la 20 Mai 1897 o circulară revizorilor școlari 1 prin care caută 
să puie ordine în ţinerea examenelor de fine de an. E vorba aci 
despre examenele elevilor de curs primar pregătiţi în familie 

sau în şcoale particulare. Chestiunea era foarte importantă, 
căci cu cât vor fi mai multe școale de acestea, şi cu mai mulţi 

elevi, cu atât va fi ușurat Statul de cheltuieli pe cari este obligat 

să le facă pentru instrucţiunea primară; în același timp, însă, 
e absolut necesar ca Statul să se încredințeze că învățătura do- 

bândită de elevi este egală cu aceea a elevilor din școalele primare 

publice. De i aceea se cere deplină seriozitate în întocmirea acestor 
examene. “ 

-Dar, dacă examenele serioase sunt, până la un punct, o 
garanţie de buna contribuţie la cultura generală dată de şcoalele 

particulare, Haret socotește că este datoria Ministerului să se 
intereseze și de ceeace se petrece în-acele şcoale în cursul anului. 

De aceea, de câteori se ivește ocaziunea, semnalează lipsurile 

şi caută să ia măsuri. Pentru aceasta este dovadă circulara. din 
16 Noembrie 18982 către personalul de control al școalslor private, 

atrăgându-le atenţiunea asupra modului defectuos în care se 

predau religia și istoria naţională, „Sunt şcoli în cari religia mai 
că nu se predă... iar profesorii de istoria universală se mulțurnesc 

a urma după un tea! francez, în care istoria noastră nu ocupă niciun 
loc, fără să-şi dea osteneala de a-l completa în partea care este de un 

interes capilal pentru buna înfelegere a istoriei noastre”. 5'Tot 

în această circulară semnalează abuzul de sărbători în unele 

şcoale particulare, mai ales cele cu internat. 

1 Vol. 1 pag. 238. 

2 Vol. L pag 305. 
3 Vol. I pag. 305.
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Acestea sunt măsuri generale. Se petrece însă un caz special 
care a făcut multă vâlvă în vremea lui: e cazul şcolilor bulgare 
dela Tulcea și Babadag. 

*.. După ce s'a publicat Regulamentul, de care am vorbit, 
al învățământului particular, din Iunie 1896, trebuia ca toate 
şcoalele existente să prezinte Ministerului anumite documente, 
peniru a dobândi noua autorizaţiune. Școalele bulgare (0 școală 
primară de fete, alta de băieţi, o şcoală primară mixtă, o şcoală 
secundară de băieţi şi alta de fete) neavând, la data cuvenită, 
posibilitatea să prezinte toate actele cerute, li s'a dat autori- 
zaţiune provizorie, Astfel se începe anul şcolar 1896—97 şi tot 
în. aceste condițiuni începe anul 1897—98. In tot acest timp 
organele de control locale au semnalat diferite abateri dela Nor- 
mele stabilite, şi au cerut încetarea lor, Răspunsurile erau sau 
evazive sau deadreptul negative. In ziua de 4 Octombrie 1897, 
ducându-se în localul școalelor revizorul şcolar ca să vază cum 
s'a aplicat un ordin al Ministerului, a fost insultat și amenințat 
de membrii comitetului școlar. De aci anchetă judecăto- 
rească și administrativă. Cetăţenii români din Tulcea se ri- 
dică împotriva atitudinii conducătorilor școalei bulgare. Ei 
formează un comitet de protestare, trimit o delegaţiune la 
București. 

Ziarele se alarmează. „Timpul””, organ al opoziţiei conser- 
vatoare, publică o corespondență din Tulcea, în care arată 
abaterile dela regulamente ale direcţiei şcoalelor bulgare şi 
semnalează că un profesor de limba română român a fost împie- 
decat de a lucra și apoi congediat. | | 

Atunci Haret adresează un referat la Consiliul de miniştri, 
în care face istoricul conflictului între autoritatea școlară și 
conducătorii şcoalelor bulgare, arată măsurile imediate ce a luat 1, 
Amestecul politic al societăţilor de propagandă din Bulgaria 
— dacă nu al Statului însuşi — este evident. Cu hărţi geografice 
cari arătau Dobrogea ca parte integrantă din Bulgaria, cu cărți: 
de istorie în cari se spunea că Dobrogea este o ţară bulgărească 
și că Românii se silesc în tot chipul să contopească pe Bulgari 
cu Românii, se înţelege ce fel de instrucţiune dobândeau elevii 
şcoalelor din Tulcea. Cu orele de limba română reduse sub mi- 

  

1 Vol. 1 pag. 273.



119 

nimum cerut de lege și suprimate în primele două clase primare, 
cu profesori neautorizaţi, unii având titluri academice pentru 
materiile predate în limba bulgară şi alţii foarte slabi pentru 
orele de limba română, cu toate scriptele ţinute în bulgăreşte, 
un regulament de promovare neaprobat : se face dovadă pentru 

oricine că acele şcoale, după atâtea abateri, ar trebui închise 

îndată. Totuși Haret voeşte să fie îngăduitor și se mulţumeşte 
cu câteva schimbări pe cari le pune în vedere conducătorilor 

şcoalelor prevenindu-i că „dacă nu se vor respecta cu rigurozitate 
toate dispozițiunile din lege şi regulament va dispune închiderea 
dejinitivă a acestor şcoale” !. 

  

1 Vol. 1 pag. 273. Inchiderea definitivă sa făcut în 1902, cânăâ a venit 
Haret din nou ministru şi a constatat că domneşte aceeaşi situaţiune.



, II. 

14 Februarie 1901 —822 Decembrie 1904. 

Guvernul din care face parte Haret ia conducerea Statului 

în niște momente de. mare pericol. Criza economică adusese țara 
într'o sărăcie din care nu se vedea nicio ieşire, afară de aceea a 
unui împrumut extern care s'o apese greu și pentru timp înde- 

ldngat. Partidul liberal-naţional propunea ca soluţiune o economie 
îu budget dusă la extrema limită şi situațiunea menţinută mai 

miulţi ani până se va îndrepta. Guvernul de atunci, prezidat 
ne P. P. Carp, nu era susținut de majoritatea Camerei şi, obținând 

un vot de neîncredere în ziua de 12 Februarie, a fost silit a se 

retrage, iar Suveranul a chemat la cârmă partidul liberal-naţional. 
Conducătorii acestui partid pregătise în amănunt toate 

lucrările budgetare necesare pentru a se aplica soluțiunea propusă 
de el și, fiindcă în aceasta întra și reducerea salariilor și numărului 
funcționarilor, Haret propusese o bază de calcul spre micşorarea 
salariilor. care, fiind dureroasă, să fie totuși echitabilă și să înlă- 
ture posibilităţile de protejare sau persecutare. Aceasta s'a numit 
„Curba lui Haret”. 

+ 
* + 

Luând în primire pentru a doua oară Ministerul de Instruc- 

ţiune și Culte, Haret, care nu căuta să-și satisfacă o ambiţiune 

deșeartă obţinând un portofoliu, ci urmărea realizarea unor 

anume concepţiuni în materie de învățământ, se găsește în po- 

zițiunea cea mai nefericită ce se poate închipui : tot ce lucrase 

el și înainte de a fi ministru și după aceea fusese dărâmat sau 
stricat în părţile esenţiale. Se vedea obligat să reclădească edifi- 
ciul ce începuse a ridica între 1697-—99 şi să pornească la aşe-
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zarea lui cu nişte mijloace financiare altele decât în vremea când îl concepuse. , 
Deaceea, aplică noul budget cu reducerile făcute şi se pre- gătește pentru lucru, grație legii publicate la 9 Iulie 1901, care restabilea legea învățământului primar din 1896, legea învăţă- mântului secundar din 1898 şi legea învățământului profesional din 18991, 
Deoarece aceasta din urmă fusese desființată înainte de a se aplica, asupra ei își îndreptează Haret atențiunea, căci de aplicarea ei era legată şi noua lui concepţiune a învăţământului secundar și de aci pedeoparte se influenţa învățământul superior şi pe de alta învățământul primar. 
Ca om prevăzător, el nu așteaptă votarea legii de resta- bilire şi ia chiar din Aprilie o serie de măsuri pregătitoare, adre- sând prefecţilor o circulară, în care, după ce le reaminteşte consideraţiile pe cari se întemeiază acțiunea sa („s'a recunoscut 

că era greşită direcțiunea aproape exclusiv leorelică ce s'a dat până 
acum învăţământului nostru public şi că se cuvine a se aduce cât 
mai curând o îndreptare, a se mai resirânge învățămânlul secundar peniru a se da o impulsie mai energică celui profesional") ?, le arată că mijloacele de cari dispune Ministerul fiind foarte restrânse, are nevoie de concursul material şi moral al tuturor și le cere părerea asupra nevoilor mai urgente ale fiecărui judeţ : să fie o şcoală de agricultură sau una de meserii ? în ce centre de populaţie 
s'ar putea așeza mai bine una sau alta, potrivit cu împrejurările 
locale ? 

i az 
Deocamdată nu-și propune să înființeze decât două categorii de școale profesionale : elementare ;„oarte modeste, cari să predea meserii din cele mai simple, să pună la îndemâna sălenilor mijloace 

mai bune de a culliva pământul şi mici industrii uşor de exercitat 
la țară în zilele neutilizate peniru agricultură”, şi inferioare „de un nivel ceva mai ridicat, în cari se vor învăța meserii mai perfec- 
[ionale sau melode agricole ceva mai şliințifice” 3, i 

  

1. Ea aduce şi! câteva modilicări în legea administraţiei centrale a Aliniste- rului şi în legea clerului, acestea nu făcute de dânsul ci de miniștrii altor partide politice. - : : 
2. Operele lui Haret vol. II pag. 5. 
3. Idem Idem. pag. 6.
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Luându-și, deci, din timp toate informaţiunile, el poate la 
26 lulie 1901 să pregătească, chiar pentru 1 Septembrie, deschi- 
derea a 53 de școale profesionale în 31 de judeţet. Ca meserii 

găsim că se vor învăţa : rotăria, lemnăria, fierăria, olăria, frân- 
ghieria, împletituri de paie, papură și richită, tâmplăria, tini- 

chigiria, cojocăria, croitoria, cismăria, dogăria ; pentru fete croi- 

torie, rufărie, ţesătorie; deosebit de agricultură, viticultură ; 
adică în genere ocupaţiuni de acelea cari pot găsi posibilități de 
desvoltare în mediul rural. Ca îndeletniciri mai speciale notăm : 

fabricarea sobelor de teracotă (la Curtea-de-Argeș), ceramica 
(la Târgul-Jiului), pescăria (la Catârleţ jud. Tulcea). Important 
este că localurile necesare sunt oferite de comune, judeţ și de 
particulari, asemenea și terenurile de cultură; dar cu această 
ocaziune vedem că se desființează unele licee sau gimnazii 
(Brăila, unde era două, Dorohoi, Târgul-Jiului, Câmpulung, 
Turnu-Măgurele şi Alexandria). 

-. Firește, în creaţiunile acestea pornite în împrejurări excep- 

ţional de grele nu se poate vedea întregul edificiu al legii din 

1899 (restabilită în 1901). Această lege stabileşte cadrul său în 
primul articol : „Invăţământul profesional are drept obiect studiul 

teoretic şi praclic al agriculturii, cu industriile anexe şi derivate, 

al meseriilor şi al comerciului” ; adică nu cuprinde tot ce se în- 

ţelege prin cuvântul „profesional”. De aceea lipsesc şcoalele nor- 
male, seminariile preoțești, școalele de bele-arte, precum și şcoa- 

lele militare și politehnice. Definiţiunea din articolul citat este o 
concesiune făcută uzului, pentru care celelalte școale erau socotite 
de o natură prea specială şi deci având a se conduce de alte norme. 

Haret ar fi dorit ca, măcar atâtea şcoale câte se cuprindeau în ' 
definiția lui, să fie'reunite sub o singură conducere, dar considera- 
ţiuni de oportunitate (în politică aceasta are mare influență) l-au 

silit să admită a lăsa afară din legea sa: şcoala superioară de . 

agricultură şi cea de silvicultură. 
Organizaţia dată învățământului profesional pornea dela 

ideea că fiecare categorie de școale trebue să corespundă, adică 
să satisfacă o irebuință publică; de aceea trei grade: școale 
elementare, inferioare şi .superioare. 

Cele dintâiu au de scop învățământul practic al agriculturii, 

1. Operele Jui Haret Vol. 11. Nr. 39. Deciziune.
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al meseriilor, al comerțului. Programa lor nu va fi uniformă, ci 
se va conforma nevoilor localităţii sau regiunii în care funcționează 
fiecare şcoală. Absolvenţii lor au să devie mici agricultori, exer- 
citând în micul lor cere de activitate, una sau mai multe 
culturi și vreo industrie anexă ; — sau meseriași pentru îndustria 
injcă, exercitată în ateliere mici sau chiar în casă; — sau îun- 
ționari comerciali în micul comerț (putând să devină chiar mici 
comercianți conducători sau proprietari de magazine). Se vede 
că aci e vorba mai ales de băieţi ; pentru fete sunt: școala de 
gospodărie rurală ; — şcoli mai ules de industrie casnică şi şcoale 
de menaj ; — școale comerciale pentru fete. | 

Al doilea grad, îl formează școalele inferioare : cele de agri- 
cultură au de scop a forma „buni gospodari rurali” și a prepara 
pe învățătorii școalelor elementare de agricultură ; — cele de 
meserii au de scop „învăţarea a diverse meserii cu scop de a le 
executa în mod industrial”. Pentru comerț distincțiunea între 
gradul I și II nu mai e făcută, căci cele elementare sunt unite cu 
cele inferioare. . 

Gradul superior nu există pentru şcoalele de agricultură 
(deoarece am văzut că şcoala superioară dela Herestrău, exis- 
tentă atunci, ținea de ministerul Agriculturii) ; dar pentru cele 
de meserii sunt cele (existente atunci) cari au de scop învăţarea 
meseriilor cari reclamă cunoștințe teoretice mai înalte ; ase- . 
nenea și pentru cele de comerţ, cari prepară funcționari de bănci 
şi instituţii financiare (de stat și particulare). | 

Pentru Haret nu erau însă atât ds -mult interesante atunci 
şcoalele cele mari în această: direcțiune protesionălă (cari nici 
“nu s'ar îi putut înfiinţa sau perlecţiona în împrejurările din 1901 
și urm.), cât erau cele mici, acelea cari puteau să atragă un mare 
număr de copii din cei cari se. grămădeau Ja- porţile: gimnaziilor 
şi liceelor. Fiind prea multe licee şi gininazii, iiind peste tot ela- 
sele pline până la limita legală (și uncori peste ea), pe de altă parte 
absolvenţii cursului primar din orașe mici şi din satele județului, : 
găsind numai un gimnaziu la îndemâna lor, vor alerga acolo și 
puţini din cei admiși vor putea merge mai înainte (fie că liceul ar 
îi într'un oraș mai depărtat, fie că n'ar fi suficient pregătiţi, fie 
că mijloacele materiale nu i-ar ajuta). Haret arătase şi în alte 
ocaziuni ce devin acești rămași pe drum în alergare spre finele 
cursului liceal și chiar mare parte din cei ce intră în Universitate
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şi n'o pot termina — și prevăzuse că (mergând tot astfel) va veni 

o zi când să ie tot așa de nenorociţi şi mulţi din cei ce.o vor ter- 
mina. De aceea el căuta în toate chipurile să înfiinţeze cât:mai 
multe şcoale de acestea profesionale elementare şi inferioare, 
dar avea multe dificultăți, fiindcă mulţi binevoitori de a dărui 
Statului bani sau imobile voiau mai bine să facă aceasta pentru 

un-gimnaziu decât pentru o şcoală de meserii. Prefecţii şi primarii 
vedeau un fel de degradare în faptul că în capitala judeţului 
war fi cel puţin .un gimnaziu. Acest greșit punct de vedere nu 

numai că a stânjenit opera lui Haret, dar a avut mai târziu .con- 

secințe foarte întristătoare. 
Haret, nu numai în acel timp de mari economii, dar şi mai 

înainte o spusese : să avem spirit practic în întreprinderile pe cari 
le face Statul, să nu umblăm după himere ! E frumos să deschizi 
o şcoală, să cheltueşti mult ca să o instalezi cu lux, dar trebue 
să te întrebi : la ce serveşte ? ce profit are Statul? Opinia publică 
nu era mai bine dispusă să-l înţeleagă acum decât în primul lui 

ministeriat 1; de multe ori chiar conducătorii școalelor întemeiate 
de el înțelegeau greşit intenţiunile lui. Deaceea simte nevoie ca 

printr'o circulară 2 să precizeze cum înţelege el rostul școalelor 
profesionale : „Scopul şcoalelor profesionale este de a procura elevilor 
o meserie ca să aibă un mijloc de a-şi câştiga viaţa. De aceea 
acesle şcoli trebue a-i deprinde să o praclice în mod fructuos şi mai 
ales a le da convingerea că se poate câştiga cu dânsa... Penlru aceasta 

primul mijloc este ca şcolarii să vadă că şcoala însăşi produce venit 

prin practicarea meseriilor. O şcoală profesională care nu produce 
niciun venit este un adevărat non-sens. Trebue dar ca şcoala să 

aibă neapărat un beneficiu, care se împarle între maeştri şi elevi... 
ceeace constitue şi un mijloc de educaţie profesională pentru aceştia... 
Este de datoria directorului şi maeşlrilor să procure şcolii comande. 

Elevii vor trebui să [ie în curent cu mijloacele de a le procura (ex- * 
poziţii, publicații, reclame, etc.), pentrucă şi ei vor avea. să le 

întrebiiințeze când vor lucra pe complul lor... -Trebue desvoltal spi-. 

ritul comercial al şcolilor, iar nu ca până acum să li se întreţină 

numai preocupările curat. şcolare, eceace, după. părerea noastră, 

este una din principalele. cauze ale rezultatelor practice ncinde- 

1. Vezi Vo). 1. pag. 295 şi urm. 

2. Colecţia Operelor lui Haret Vol. Ii Nr. 40.
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stulătoare pe cari le-au dat până acum școalele noastre pro- 
fesionale”. ! 

In adevăr, de ce folos ar fi niște școale profesionale organi- 
zate ca niște licee ? Când vedea cineva absolvenţi ai şcoalelor de meserii sau inferioare de agricultură alergând să se facă notari 
la sate, absolvente ale secţiilor de croitorie sau rufărie făcându-se 
învățătoare sau îngrijitoare de copii, iar cei cari se simțeau mai 
bine pregătiți cerând numaidecât posturi de maestri în școalele 
de felul celeia ce au terminat și fiind încapabili să-și utilizeze 
altfel toată învățătura dobândită, nu avea dreptul să spuie că 
asemenea, școale nu servesc la nimic? Iată de ce erau justificate 
toate silinţele ce-şi dădea Haret ca să facă pe toţi — oameni 
politici, public, maeștri şi elevi — să înțeleagă adevăratul spirit 
al școalelor profesionale. De aceea și zice el în Raportul” adresat 
Regelui în 1903 : „Ar fi greu să expunem toate greutăţile ce am avut 
de învins pentru a da fiinţă acestei prime serii de şcoli profesionale 
şi a mulțimii de măsuri de detaliu ce au trebuit luate” 2, 

Cea mai mare greutate cra găsirea personalului instructor. 
Școalele tehnice superioare din ţară cari funcționau de mai mult 
timp dăduse un număr de absolvenţi bine pregătiţi, dar aceştia 
aveau situaţiuni importante pe cari nu le puteau lăsa spre a se 
face maeștri sau directori de școale elementare și inferioare, iar 
lucrători buni în diferite ramuri se găseau, însă n'aveau alte însușiri 
necesare pentru a conduce un atelier sau o școală 3. De aceca a 
trebuit să caute în Transilvania elemente mai convenabile sau 
să se mulțumească cu ce a putut găsi în ţară, după lungi cercetări. 

De aceea n'au fost rezultatele acestei organizări la înălți- 
mea dorințelor lui Haret. De aceea îl vedem insistând pentru a 
lămuri gândurile sale în privinţa şcoalelor elementare şi inferioare 4. 
Iată ce zice pentru școalele de meserii : „„au de scop a desvolta 
prin sate şi prin oraşele cele mici industriile cele mici locale, cari 
se pol ezercila cu înlesnire, fără unelte scumpe şi multe, în ateliere 
mici chiar prin locuințele sătenilor; a da acestor săleni şi orăşe= : 
nilor săraci un mijloc de a-şi căştiga viața sau de a mări venitul 
lor în lunile când munca. câmpului îi. lasă neocupaţi; a face să 

  

1. Operele lui Haret vol. II, pag. 31. 
2. Operele lui Haret. Vol. 11 pag. 392. 
3. 'Tot acolo pag. 393. 

4. Nr. 101 şi 102 din. Colecţie Vol. II.
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se producă în ţară obiecte de prima necesitate întrebuințate de popu- 

laţia de jos şi cari azi în mare parte se aduc din străinătate ; a face 
să se întrebuințeze materiile prime pe cari le vom avea în țară !”. 

Oricine vede aci cum preocupările de natură școlară erau în 
legătură cu serioase preocupări de natură socială şi de politică 
naţională. Pentru cele de agricultură : „este necesar a-i deprinde 

pe fiii de săleni cu o mai bună practică 'a aceloraşi lucrări pe cari 
şi părinţii lor le fac, iar nu a-i ocupa cu cultura de plante rare sau 
necunoscute la noi sau cu teorii asupra compoziției pământului 

sau altele asemenea.” Aci dă el și o indicaţiune de metodă foarte 
prețioasă : „Ar fi bine ca pe pământul şcoalei să se facă, una lângă 

alla, cultura primilivă cum o face [ăranul şi cullura bună cum o 
învaţă şcoala, peniru ca şcolarul să facă comparaţie între rezultate” 2. 

Tot din aceeași preocupare de ordin practic porneşte circu- 

lara adresată președinților Camerelor de Comerţ prin care îi 
roagă să înlesnească elevilor din şcoalele comerciale a face practică 
în prăvălii 3. Se ştie că în legea de care ne-am ocupat (1899) pune 

Haret dispoziţia ca absolvenţii şcoalelor elementare de comerţ 
să nu treacă în școalele superioare de comerţ, de oarece serviciul 

pe care îl fac aceste două categorii de școale este bine distinct 

(unele să producă funcţionari comerciali, altele funcţionari de 
bancă) ; dar o școală de comerţ elementară nu-și ajunge scopul 
dacă se mărginește să dea o sumă de cunoștințe teoretice; ea 
trebue să facă pe elevi a trăi într'un mediu comercial, adică să 
înlocuiască vechia învăţătură cu totul empirică pe care odinioară 

o dădea „jupânul” ucenicilor lui, însoţită de metode contondente 
pe cari le-a înfățișat Caragiale în „O noapte furtunoasă” pre- 
zentând figura lui Spiridon, băiatul de prăvălie, viitorul Chiriac, 

asociat sau „pus la parte”, și figura lui jupân Titircă Inimă-rea. 
In vederea acestui scop, Haret a dispus ca elevii din cl. II şi III 

de comerţ să aibă cursuri numai dimineaţa, iar după amiază să 
fie obligaţi a lucra în prăvălii pentru a se deprinde cu practica 

comerțului „în aimosfera lui specială de care elevii sunt aşa de 

străini, ceeace este principala cauză pentru care absolvenții şcoalelor 
noastre comerciale aşa de rar se dedau comer[ului şi aşa de des 

1. Vol. ÎI pag. 488. 

2. Vol. Il pag. 490. 

3. Idem pag. 499.
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caută să întreprindă alle meserii cu lotul străine de comerț.” 1 
Comercianţii nu se arătau dispuşi să primească serviciul pe care 
elevii aveau să-l facă gratuit în prăvălia lor, căci — se zicea — 
„„nu consiml a-şi desvălui secretele comerciului lor.” De aceea Haret, 
în circulara de care ne ocupăm, le explică lucrurile și-i roagă să 
dea sprijinul lor pentru buna funcţionare a școalelor comerciale. 
In felul acesta caută a înlătura impedimentele de cari se lovea 
aplicarea legii sale. 

O altă cauză era săracia elevilor. Cu toată propaganda 
de care am vorbit, părinţii chiar din păturile de jos nu se puteau 
decide să-şi trimită copiii la școale de acestea, și ele se mulțumeau 
să primească pe cei lipsiți cu totul de mijloace. De aceea 'se vede 
nevoit în Decembrie 1902 să dea o deciziune prin care hotărăște 
să se înfiinţeze cantine şcolare pe lângă școalele de agricultură 
și, când va îi nevoie şi putință, şi dormitoare; iar, pentru între- 
ţinerea lor, să se adune mijloace din plata elevilor, din subvenţiu- 
nile judeţene, din ajutoarele date de Stat sau de instituţii, din 
serbări, etc. și din ceeace ar putea da Ministerul. 2 In același scop 
este și apelul adresat prefecţilor 2 ca să elidească localuri de şcoli 
primare, pentrucă în ele se puteau adăposti — deocamdată — 
şi şcoalele profesionale la sate. 

+ 
* * 

Oricum, cu toate dificultăţile arătate, funcţionarea școalelor 
profesionale era pornită și rămânea ca și. alţi miniștri după el să 
aibă înțelepciunea de a continua opera lui. 

De altă parte, trebuia să restabilească organizarea învăță- 
mântului secundar, pe care urmaşul său în Minister (Dr. C. Istrati) 
o modificase în câteva puncte principale. Păstrând trifurcarea, 
redusese cursul superior la 3 ani; desfiinţase examenul de absol- 
vire, căruia îi ţinea loc examenul ultimei clase, dar înscrierea în 
Facultate se făcea numai după trecerea unui examen de admitere, 
care avea să se ție odată pe an în localul celor două Universităţi. : 

Pe lângă modificările în lege (se schimbau sau se suprimau 
53 de articole), mai era încă o dificultate de ordin practic. Până 
să facă noua lege în Aprilie 1900, Ministrul care a urmat imediat 

  

1. Vel. 11 pag. 500. 

2. Vol, II pug. 173, 174 şi urm. 

3. Vol. II pag. 19, 182,
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(Take Ionescu) a aplicat-o în clasa 1 la toate liceele, dar în clasa: 
V numai la 10 (din 19 câte erau atunci). „Această nepotrivire 
care menţine timp de şase ani o deosebire înire 10 licee de o parte 
şi 9 de altă parte a dat loc la numeroase dificultăţi, cari nu vor dis- 
pare cu tolul decâl în 1905.” 1 “Totuşi Haret a reuşit să înlăture, 
întrucât a stat în puterile sale, toate dificultăţile şi să vază primul 
examen de absolvire de liceu (și de şcoale secundare de fete) 
ținut în: Iunie 1903. Acest examen este un eveniment important 
în istoria învățământului secundar. De aceea Haret a voit să: 
se publice asupră-i o dare de seamă (cu a cărei întocmire a fost 
însărcinat autorul acestor rânduri) 2. Conform legii în vigoare 
atunci, şi Ja trecerea elevilor în cursul superior şi la finele studiilor 
liceale se ținea câte un examen de „absolvire”. Atât unul cât: și 
celălalt erau bazate pe acelaşi principiu : „să dovedească influenţa 
studiilor făcute asupra formării cugetării elevilor”, rămânând, 
bine înţeles, ca modul de constatare să se facă î în raport cu vârsta 
și studiile urmate. 

Este interesant să arătăm impresia pe care e exanienul acesta 
a făcut-o profesorilor examinatori. Noutatea lucrului a făcut 
pe unii să fie cu oarecare îndoială și să nu fie pe deplin edificaţi 
în privinţa spiritului în care avea să se ţină această probă, “Mulţi 
din președinții de comisiuni au socotit că trebuie, pe lângă raportul 
obișnuit, să atingă și chestiunea mai generală a utilității acestui 
examen. Dintre aceştia, unul singur s'a pronunțat hotărît în 
contra, numind noul examen : bacalaureat redus; toţi ceilalți 
recunosc utilitatea lui și aduc diferite argumente în sprijinul 
afirmațiunii lor. Ele se pot rezuma în constatarea că, prin acest 
examen, un spirit nou se va introduce în întregul învăţământ . 
secundar. Numeroase observaţiuni privitoare la procedura exa- 
menului și altele relative la măsuri mai ales metodice ce ar trebui 
luate în timpul cursurilor se găsesc în rapoartele președinților. 

Inainte de aparițiunea publicaţiei . de care vorbim aci, 
Haret a cercetat însuși întregul material documentar și a adresat 
şcoalelor secundare o circulară la 5 Noembrie 1903, în care ţine 

1, Raport la Bge. Vol. Ii pg. 343, 

2. Examenul de absolvirea cursului secundar ţa finele anului şcolar 1902— 
1903. Buc. 1904. 175 pag. Cuprinde pe lângă lista chestiunilor şi alte relațiuni 
administrative şi științifice, extrase din rapoartele preşedinţilor de comisiuni şi 
un rezumat al observaţiilor făcute.
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să aducă la cunoștința corpului. didactic că rapoartele preșe- 
dinţilor de comisiuni sunt aproape unanime în a recunoaşte utili- 
tatea examenului. De aceea el speră că ţinerea examenului și 
schimbările ce să vor aduce în predarea: cursurilor :în vederea 
pregătirii pentru examen vor contribui la întărirea spiritului nou 
în învățământul secundar. Profitând de această ocaziune, el 
formulează o serie de critici și recomandă mijloace de îndreptare, 
cari sunt niște adevărate paragrafe. de metodică : ;„ Tunp de opt 
ani mintea copilului este supusă unei discipline de fier în scopul 
de a jace să rețină o sumă de lucruri sub Jormă dogmalică, fără a-i 
permite cea mai mică manifestare personală... Învățământul astfel 
înțeles esle cu totul greşii, pentrucă înăbuşe personalitalea şcolarului 
şi jace din el un fel de automat, incapabil să se mai conducă îndată 
ce lipseşte de lângă dânsul motorul care să-l pună. în mişcare... 
La exerciţiile de disertaţii, profesorii să renunțe la deprinderea 
de a întrerupe pe şcolar, pentru a corija vorbele,: pentru a-i sugera 
idei sau pentru a-l sili să-și schimbe şirul raționamentului... Cri- 
lica să i-o facă colegii lui, ajutaţi şi completaţi de profesor... Sis- 
temul. acesia: nu ar fi rău să fie generalizat şi la lucrările scrise 
bimestriale.”-2) lar motivarea pe care o dă Haret trebue subli- 
niată : „autorul diserlaţiei şi colegii lui vor fi trataţi ca oameni formaţi 
şi nimic nu încurajează şi nu deşteaplă emulațiunea copiilor şi 
tinerilor mai mult decât aceasta”, pentrucă asemenea convingere 
i-a servit şi în alte împrejurări ale administraţiunii sale. 

Ca și în timpul primului său minister, Haret e nevoit să - 
clarifice normele stabilite în lege și regulament pentru înscrierea 
în şcolile secundare 3 ca să înlăture unele practici supărătoare şi 
tot atunci insistă asupra unei vechi nereguli ce se practica și 
care nu s'a putut desfiinţa decât în epoce în cari viligilența Ad- 
ministraţiunii centrale a putut să fie mai mare: întârzierea 
începutului anului școlar i. Cu această ocaziune, cl dă și câteva 
sfaturi, ca și altădată, pe cari le crede de mare importanţă și 
cititorii de azi vor judeca dacă avea dreptate Haret și dacă n'ar |, 
fi spre binele învăţământului ca ele să se repete cât mai des: 
„Una din cele dintâi datorii ale unui profesor este de a cunoaşte 

  

1. Vol. II, pag, 491 Nr..303 din Colecţia citată. 
+ Yol. II pag. 493. . - 

3.. Vol. II paz. 37 Nr. 41 din Colecţie, - . IE 
4 Vol. II pag. -10 Nr. 43 din Colecţie, ” 

IS
] 
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dine pe fiecare şcolar, de a urmări zi cu zi activitatea. lui. Dacă 
aceaslă condițiune nu este împlinită, învățămâniul nu mai “are 
obiect. In adevăr scopul şcoalei este educațiunea şi perfecțiunea 
şcolarului, care este imposibil dăcă educatorul. nu.- are o cunoştinţă 

«eplină de calităţile, defectele şi aptitudinile lui şi dacă nu observă 
zilnic progresele ce realizează.” ! ;„Atunci când vom ajunge- ca. 
profesorii să-şi cunoască bine şcolarii, dar numai atunci, vom putea 

să ne gândim la mulie îmbunătăţiri şi simplificări, cari, cu sistema 

«le astăzi, sunt imposibile de realizat. 2. Aci le vorbeşte Haret şi. 
despre desfiinţarea examenului de fine de an (ceeace ar fi posibil 
numai după îndeplinirea condiţiunii asupra căreia insistă aici), 
despre promoţiuni și despre darea notelor, care trebue făcută cu 

seriozitate (nici cu indulgență, “nici cu severitate), despre 
disciplină, ș. a. In deosebi le atrage atenţiunea asupra urmării 

lecțiunilor în clasa 1 şi asupra promovării din această clasă, care 
trebue să fie „o clasă de încercare” și odată. ce această încercare 

na reuşit „ar fi o greşeală mare şi chiar o culpă gravă faţă de aceşti 
copii şi de părinţii lor, dacă li s'ar permile să ireacă mai deparie, 

căci ar [i condamnați ori a rămâne pe drum ori a:lermina cursul 

în condițiuni aşa de rele încât să rămână nișle declasaţi. Din contră, 
dacă sunt opriţi la început, pol să înceapă altă carieră.” 3 Tot în 

scopul de a face pe profesori să-și cunoască elevii, reamintește prin- 
cipiul rotației pus în regulament (art. 236), căci aceasta „permite 
unui profesor să urmărească-o serie de elevi dela începulul până 

Ja sfârşitul şcoalei.”'! Din nenorocire, situaţia de la 1903 nu s'a 
modilicat în această privinţă, 'căci cei mai mulți nu. voesc să 
înţeleagă foloasele acestei măsuri și pentru € ei şi pentru şcolari 
Și foarte .puţini o practică. 

Ceeace este foarte interesant și merită a fi semnalat pentru 
a se vedea cât de puţin era Haret sclav al vechilor forme și cât de 

movator era spiritul său, este încercarea de a introduce în unele 

licee cursul de agricultură. Prin circulara din 10 August. 19025 

arată consideraţiunile de principiu pe cari se întemeiază : „„Sis- 

demul şcolar al unei (ări trebue să fie oglinda fidelă a irebuințelor, 

1. Vol. lipag. 12. 

2. Vol. II pag. 43. 

3. Vol. II pag. 44. .. 

4. Vol. II pag. 200 N. 93 din Colecţia Operelor lui Haret. 

5. Vol. Il pag. 158 Nr. 69 din Colecţie.
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aspirațiunilor şi caracterului naţional ale poporului care o locueşte. 
Reforma şcolară ce se urmăreşte de câțiva ani are de obiect prin- 
cipal realizarea acestui deziderat... Învăţământul secundar propriu 
zis (licee, elc.), mulți cred că poate: ji susiras dela această regulă 
generală. Ei socotesc că liceul nu are allă chemare decăt a menținea 
tradiția - clasicității antice, considerată ca suprema expresiune a 
geniului etic şi estetic omenesc. Credinţa aceasta nu-şi mai are 
aslăzi locul... Societăţile moderne au irebuințe numeroase şi com-. 
pleze, diferite de ale celor antici, şi cunoaşterea lor este indispensa- 
bilă acelor cari au să irăiască la un loc cu conlimporanii lor, iar 
nu cu socielatea greacă şi latină de acum 2000 de ani. Viaţa este 
prea scurtă, timpul este prea scump penru ca tinerii să consacre 
$ ani la preumblări în grădinile lui Academos, iar la vârsta de 20 
de ani să se găsească în lume lol aşa de străini ca şi un conlimporan 
al lui Plalon care ar fi dormit 24 de secole... Creaţiunea secţiilor. 
reale şi moderne în licee, a învățământului profesional elementar 
şi inferior... au toate de scop a acomoda jiecare fel de învățământ 
unei anumile trebuinfe concrele... Silința noastră este nu de a alcătui 
întregul învăţământ al ţării după un tip unic şi nestrămulat, ci 
de a-i da varietatea indispensabilă peniru ca să se poală potrivi 
cu varielalea nesfârşilă a trebuinfelor ce este chemat să salisfacă... 
Invăţământul nostru secundar propriu-zis a luat în ultimii 38 de 
ani 0 desvollare prea mare şi deoarece mai că nu exista un învăță- 
mânl profesional care să-i facă echilibru, rezultalul a fost grămădirea 
peste măsură a unor cariere şi părăsirea aproape deplină a tuturor. 
celorlalie...” 1 Problema învățământului este privită aci din 
punct-de-vedere social și au greșit cei cari nu l-au avut învedere. 
O școală in abstraclo este o absurditate. Dacă există un fond de 
cunoștințe comun tuturor țărilor şi tuturor vremurilor, acela e 
redus și, în orice caz, acela aparţine mai cu drept cuvânt cursului 
primar. E. drept că organizarea învățământului secundar e cea mai 
dificilă dintre toate categoriile de școale ; dar cine poate zice că a 
găsit, în această privinţă, cea mai potrivită întocmire şi cea mai 
bună programă ? Ca să ne dim seama de greutatea aceasta, este 
bine să cercetăm discuţiile din congresele ,,Asociaţiunii interna- 
ționale a profesorilor secundari”, cari au ocupat lucrările în 

  

1. Yol. LI pag. 158
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vreme de mai mulți ani, fără să fi găsit o formulă care să mul- 

ţumească unanimitatea congresiștilor. 1. 
Haret, deci, găseşte natural să rezolve problema aşa: 

în învățământul secundar trebue să dea tineretului un număr de 
cunoştinţe necesare oricărui om cult (se înţelege : care a trecut 
de cultura primară) şi aceasta se va face în cursul inferior, care 

trebue să fie un ciclu complet de cunoştinţe. Cei mai buni elevi 

din absolvenţii primului ciclu (căci presupunem o alegere a celor 
mai,meritoși) vor trece în cursul superior spre a se pregăti pentru 
cariere cari cer un învățământ superior și chiar în acest curs 
superior vor avea cursuri comune şi cursuri speciale. E adevărat 
că Haret n'a tras ultimele consecințe ale raționamentului său 
și n'a admis decât două mari specialități : clasicism (antic) având 
ca bază limbile elină şi latină, şi realism, având ca bază științele 

fizico-naturale și matematicile. Legea lui prevede și o a treia 
posibilitate, așa numitul „clasicism modern”, care ar lua dela 

secţia reală ştiinţele fizico-naturale în locul limbilor vechi. In 
practică s'a întâmplat că aceasta a treia secție pusă în lege „ca 

posibilă” a devenit cea mai importantă, iar cea zisă a clasicismului 

antic a fost cerută din ce în ce mai puţin. Nu dovedește aceasta 
că punctul lui de vedere era cel just? Şi mai este atunci loc 
a se mira cineva când Haret voeşte să facă şi o a patra secţie, 
în care în locul unei limbi streine moderne pune agricultura 

(rămânând, firește, două : franceza şi germana)? Dacă liceele dau 

un învățământ „general, e o greşeală să se vorbească elevilor 

dintr'însele „pline de copii de săteni, de arendaşi, de proprietari 

rurali, de comercianţi, de indusiriaşi” despre atâtea şi atâtea 

lucruri și nimic despre „principalele probleme cari interesează 
fara lui”. Şi Haret mai adaogă un argument politic : „Chiar dacă 
liceul ar fi să rămână producălor numai de funcționari, medici, 

etc. toluşi el va irebui să prepare pe aceşti tineri penlru a servi ţara 

cu ştiinţă şi pricepere, iar nu să facă experiențe în socoteala ei.” 
Citească cineva schema programei acestui curs, şi va vedea că este 

întemeiată convingerea lui : „inovațiunea aceasta, deparle de-a 

slrica ceva învățământului liceal, îi va da o nouă viaţă” ? 
o. 
* % 

1. Vezi în special lucrările congresului înternaţional al învățământului 

secundar ţinut în Bucureşti în 1928 tipărite în Bucurşti, 

2. Vol. II pag. 160—161.
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In colecţiunea de faţă se vor găsi puţine acte oficiale privi- toare la învățământul universitar, pentrucă” legea - organică -a Universităţilor le dă o mare autonomie şi Ministerul are numai rareori ocaziunea să se amestece în mersul trebilor lor, -. 
Vom. semnala deciziiinea din Aprilie 19031, prin care “se înființează pe lângă fiecare Universitate câte o cantină. In vremea când numărul studenților era foarte. mic, Statul se gândea preă puțin la ajutorarea celor săraci, -Deoparte ;„Școala normală su- perioară”, de alta câteva burse : aceasta cra tot şi totuși majori- tatea studenților trăiau cu mijloacele lor. proprii (Adevărat, unii erau funcționari sau ziariști). Când numărul'studenţilor a crescut; și printre ci au fost mulţi fără posibilitate de a se întreținea singuri, s'a născut; pe lângă altele, și ideea cantinei:: „Masa Uni= versitară”. i RI „ Astfel, Haret este cel care realizează pentru prima dată această idee. In deciziunea citată, el stabilește toate amănuntele de organizare şi dă conducerea ei în mâna unui comitet de studenți; pe care are să-i supravegheze Rectorul sau un delegat al său; Fondurile se vor procura de către Casa Școalelor din venitul ci. 

* 
% * 

Ramura de învățământ, însă, în care Haret a reuşit să realizeze mai multe progrese a fost : învățământul primar. Exa- minând celelalte ramuri, am văzut că, în unele puncte, lipsa personalului didactic, pregătirea lui puțină sau unilaterală “Și uneori un fel de voită pasivitate, alimentată câteodată de împre- jurări politice, au fost 'cauze cari au împiedicat deplina reușită a măsurilor lui. La învățământul primar, din contra, a găsit un corp didactic cu o mai bună pregătire și a putut să-l cucerească sufletește așa fel încât cu el, prin el a înfăptuit în epoca 1901—1904 rezultate de o mare valoare. a 
In anul 1899 se făcuse recensemăntul general al populaţiunii țării şi, cu această ocaziune, se constatase că procentul total al analfabeţilor era de. 78%, iar pentru populaţia rurală 84%. Orice om politic, aș zice orice om, cu dragoste de patrie trebuia să fie adânc mâhnit de această situațiune.  Vinovăţia Statului era evidentă : obligațiunea. pentru părinţi de a trimite-copiii la 

1. Yol. LI pag. 193. Nr, 90 din Colecţia Operele lui Haret, :.
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şcoală, înscrisă în lege în 1864, era o vorbă goală, căci nu crau 

destui învăţători și destule școale ca să poată fi instruiți toți. 
De aceea Haret socotea că 'este mai mare obligațiunea Statului, 
„care n'a făcut: ceeace ar fi trebuit să facă. E destul să spunem că 

în anul 1898—99 recensemântul arată 686.051 copii în vârstă de 

“şcoală, cari ar fi avut nevoie de 8500 învățători (după legea care 

fixa la 80 numărul maximum de școlari ce se putea da unuia) 

şi că în realitate nu funcționau atunci decât 44129 învățători, 

cari puteau. să ajungă abia pentru 351.000 copii. 
Invăţământul primar nu putea să realizeze ceeace. era în 

căderea lui din trei pricini principale : a) lipsa de localuri su- 

ficiente, b) lipsa de învăţători, c) sărăcia ciopiilor în sate şi în 

suburbii. Să înlăture aceste cauze, era chemarea ministrului de 

instrucţie, iar Haret înţelegea aceasta. 
In primul rând, firește, chestiunea localurilor ; dar aceasta 

este în cea mai mare parte de ordin material şi în acea epocă 

criza financiară împiedeca Statul să dea Casei Şcoalelor subven- 

ţiunea anuală înscrisă în legea ei fundamentală pentru ca să 

ajute comunele (în special cele rurale) a-şi îndeplini o datorie im- 

pusă de legea învă ăţământului. De aceea Haret se ingeniază să 

găsească. mijloace lăturalnice în ajutorarea Statului : “primarul 

învățătorul, preotul şi fruntaşii din comună să caute a convinge 
pe toți sătenii şi oamenii de bine ca să contribue cu bani, cu materiale, 

cu căralul materialelor, cu lucrări de zidărie, etc.” 1 Iar pentru 

a “micşora costul clădirii, Haret admite să se poată întrebuința 

orice materiale.: piatră sau cărămidă, bârne sau vălătuci și chiar 

gard. Obiecţiuni s'ar putea găsi, de sigur ; dar le mieux est l'ennemi 

du bien — şi aici era vorba de a se lucra repede, cât mai repede. 
: Cireulara la care ne referim este din 1901, dar Haret nu lasă să 

“ slăbească zelul (care se manifesta, în adevăr, în “multe părţi); 
ci repetă insistenţele sale şi în anii următori 2. Pentru a aduce 
şi alte înlesniri, dă în Ianuarie 1903 o deciziune prin care modifică 
dimensiunile sălilor de clasă *. 
„Fiindcă — precum am zis—era o chestiune de urgenţă 

și, orice ar fi făcut, construcţiunea de localuri mergea destul de 

încet, Haret găseşte un alt mijloc pentru a înmulţi numărul 

. Vol. II pag. 19. 

, Nr. 35, 81, 92 din Colecţia Operele lui Haret Vol. II, . 

3. Vul. II pag. 179. .
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şcolarilor : prin circularea de la 2 Mai 1901 modifică orariul Școa- Jelor primare rurale ! aşa ca să poată să se instruiască două serii de elevi şi anume cei mari (divizia II și III) mai de dimi- neață, cei mici (divizia 1) mai târziu. Cu această măsură el'scu- tește pe cei mici de obligaţia de a face drumul școalei prea de di- mineaţă și cei mari fiind liberi dela 10 dim., (căci după amiază 
dela 1 în unele luni, dela 3 în altele nu se ţin cursuri) face încă un serviciu sătenilor: permite ca „în timpul muncii celei mai intensive să poală copiii da ajutor părinţilor cel puţin o parle din zi”. Astiel, în aceeași sală, acelaşi învățător poate da învățătură la mai mulţi elevi. | 

Cum se vede, preocupările lui în privinţa localurilor se îndreptau mai mult spre sate, unde urgenţa era mai mare; dar unele măsuri luate de cl atunci se refer şi la şcoalele urbane. Aci era și o altă chestiune pe care o semnalase și altă dată. Pri- marii din orașe construise localurile fără să ție seama de legătura lor cu circumscripțiile școlare și de aceea erau şcoale cu prea mulți copii (la cari trebuia mărit numirul institutorilor) și şcoale cu prea puţini copii (unde numărul institutorilor nu “putea fi micșorat), astfel se ajunsese la rezultatul să se plătească 1350 de institutori pe când populațiunea școlară a oraşelor ar îi avut tre- 
buință numai de 1000. „Aceasta însemnează pentru Slal o sarcină anuală de 1.250.000 lei, pe care o poartă numai din cauză că co- munele nu şi-au împlinit obligațiunea lor legală” 2, 

Inmulţindu-se localurile, trebuia. ridicat numărul învăţă-= torilor şi aceasta a făcut-o Haret — cu toată criza financiară de atunci — înmulţind, în măsura posibilităţilor, școalele normale, fără însă (fiindcă posibilitățile erau mici Şi cereau timp) să ajungă a satisface toate nevoile școalelor primare rurale. Lip surile le a împlinit în parte şi prin regularea situațiunii învăță- torilor-ajutori. 
Aceștia erau prevăzuţi în legea:învățământului primar din 1893 anume pentru școalele cătunale. Se ştie că acea lege deosebea două categorii de școale rurale : cătunale (adică în cătune sau sate mici) având numai clasa I, altele comunale, având toate clasele. Legea modificatoare a lui Poni din 1896 a desființat 

  

1. Vol II pag. 17. 

2. Vol. II pag. 197.
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această deosebire, socotind-o anti-democratică, şi a stabilit .o 

singură categorie de şcoale rurale, având principiul că fiecare 
copil de sătean (ori cât de mic ar [i satul), dacă are școală în sat, 

să poată primi toată învățătura elementară (adică 5 clase sau 3 

divizii). Cu această modificare, învăţătorii-ajutori nu mai puteau 
îi utilizaţi şi, fiindcă erau suplinitori, ar îi trebuit înlăturați. 

Haret s'a gândit î în primul rând că nu ar avea absolvenţi normalişti 
ca să puie în locul lor şi apoi că unii dintre dânşii dădeau dovezi 
de aptitudini şi mare sârguință ; deci ar fi bine să fie utilizaţi 
și de aci înainte. EI însă a avut totdeauna convingerea că un 
funcţionar care nu se ştie sigur de ziua de mâine şi poate îi, fără 
vină, mutat sau înlăturat, nu poate deveni un bun element; 

de aceea a găsit un mijloc: a înfiinţat un examen de capacitate 

pentru aceia dintre ei cari aveau anume studii și astiel a recrutat 
un număr de buni învăţători, dându-le, fireşte, o situaţiune ma- 

terială inferioară învăţătorilor celorlalți. 

A treia cauză care împiedeca bunul mers al învățământului 
primar era sărăcia multor părinţi. Pentru a micșora într'o măsură 
efectele ei, Haret a îndemnat şi a încurajat înființarea de socie- 
tăți pentru cantine școlare (necesare mai ales în comunele unde 
se păstra orariul cu lecţiuni și după amiază, în deosebi în oraşe) 

şi societăţi de ajutorare pentru copii săraci; apoi a căutat și 
mijloace de a micșora cheltuielile copiilor cari urmau la școală. 

Pentru aceasta a luat măsuri ca să nu se impuie elevilor cumpă- 

rarea de cărţi și rechizite costisitoare şi superilue ! și a încercat 
să micşoreze preţul cărţilor didactice prin instituirea „cărții unice” 

Asupra acestei chestiuni e nevoie de câteva lămuriri. 
Se ştie că, în alte ţări, în cari principiul obligativităţii 

învățământului primar este aplicat cu toate consecinţele lui, 

Comunele dau elevilor toate cărţile şi rechizitele necesare. 
Mi-aduc aminte că, asistând la lecţiuni în școale primare din Paris 
și în Elveţia, vedeam cum venea câte un elev la catedră cu un 
creion aproape de sfârşit sau cu un caiet scris complet şi învăță- 

torul îi dădea în schimb un caet sau un creion nou. Atunci mi 

s'au dat toate lămuririle. Deşi măsura este foarte logică, ea este 
un ideal depărtat, foarte depărtat pentru noi. Haret nu se putea 

1, Yol. II pag. 125.
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gândi să imite cele ce se petreceau în Elveţia sau aiurea ; de a-+ 
ceea.a căutat să facă ce i s'a părut posibil la noi.. A hotăriît: (în 
Mai 1901) ca să existe un singur. abecedar .şi.o singură carte:de 
lectură pentru toată ţară 1. - Pentru: aceasta a numit o comisiune 
care să cerceteze manuscrisele ce eventual s'ar prezenta şi să al- 
cătuiască uri text cu ce va fi mai bun în toate. Acel text se vă 
edita de Minister, se va vinde ieftin, se va plăti o redevență au 
torilor utilizaţi şi se va face o economie din care se vor plăti cărțile 
elevilor săraci. Motivele deciziunii: sale 2 sunt :— autorii schimbă 
prea des ediţiile, din care cauză cărţile nu se pot irece de la:un 
elev la altul, la -un frate, etc. și astfel institutorii și învățătorii 
impun elevilor ultima ediție; — elevii cari schimbă şcoala tre- 
buesă cumpere alte: cărți ; — preţul e prea mare. . 

Foloasele. ce rezultă dintr'o ascinenea măsură sunt evi- 
dente, dar ea are și neajunsul că cu greu s'ar putea face progrese 
din punct de vedere tehnic și pedagogic. Poate că, după o ex- 

„perienţă ceva mai lungă, s'ar fi putut înlătura acest neajuns, 
dar fapt este că, ne mai fiind Haret ministru, s'a renunțat la ideea 
ce s'a numit, poate impropriu, a monopolului cărţilor didactice. . - 

Tot în vederea copiilor săraci, a luat Haret măsura igienică, 
sugerată de un învăţător, de a se găsi la fiecare școală, foarfeci, 
mașini de tuns, etc. 3, 

Acestea sunt măsurile luate de Haret pentru elevi, pentru 
localuri și pentru corpul didactic primar. E] însă priveşte chestiu- 
nea şi din alt punct de vedere. Având localuri, având învăţători, 
vând școlari ajutaţi în cele materiale, se impune să se cerceteze 
învăţământul însuși : Ce se învaţă ? cum se învaţă ? adică : pro- 
grama și metoda. o 

Asupra acestor puncte, activitatea lui Haret, în epoca de 
care ne ocupăm, a fost necontenit trează şi neobosită. ; iu 
După numeroase studii şi discuţii în comisiuni, se decretează . 

la 19: Mai 1903 programa școalelor primare urbane şi prog rama 
celor rurale, iar la 2 Iunie acelaşi an programa școalelor normale: 
In felul acesta se realizează un vechiu deziderat al lui Haret 
(formulat încă din 1884 în Raportul său) : ca programele școaleloi, 

  

. . 1 1, Operele lui Haret vol. IL. Ne. 37, 
2. Vol. II pug..21. 

3. Operele lui Iaret vol. II Nr. 106,
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mai ales acelor legate între ele aşa de mult cum sunt: cele po-: 
menite aici, să se facă odată prin desbateri comune.. --:: 

In co: priveşte metoda, trebue :să: ne amintim că, în acea 
“vreme, corpul: didactic'primar. făcuse din metodică o preocupare: 
așa de absorbantă încât desbaterile între diferite grupări audat- 

naștere: unei bogate: şi interesante literaturi didactice, care (orice 
obiecţiuni s'ar aduce, fie din punct de vedere științific, fie din 'cel 

âl realizărilor posibile) face onoare institutorilor. și învăţătorilor 
din acel timp. Haret, fireşte, îi încuraja, căci era: mai frumos să-i 
vază combătându-se (fie și vehement) pentru asemenea motive 
decât pentru cine ştie ce interese personale sau electorale. 

 Fără'a lua partea unora sau altora, Haret, aprofundând. 

însuși problemele ce se iveau, a dat “în acest timp o serie de cir- 
culări şi deciziuni şi a realizat o sumă de măsuri, cari arată cum 
înțelegea el rostul învățământului primar, mai ales rural. | 
- Ideea fundamentală dela care porneşte Haret este : „1 Trebue 

să începem a da salisfacţie cererii generale, care este ca şcoala ru-- 
rală să pregălească: pe copiii de săteni anume în vederea meseriei 
de. agricultori”.L.. Această. expresiune „meserie. de agricultori” 
poate :să pară curioasă unora cari ar bănui că Haret schimbă. 

destinaţiunea înv ăţământului primar, care nu este menit: să dea 
o. „smeserie”, — mai ales că e vorba de învățământul primar €le-- 
mentar. Eu socotesc că aici stă tocmai originalitatea lui Haret 

şi. cred că sunt două motive cari îl îndeamnă la aceasta : a) unul. 
de natură politică. Este știut că el a fost un mare propagandist 
și mare realizator pentru. ridicarea economică și culturală a să= 

tenilor; dar această ridicare nu însemna să pregătească prin. 

şcoală pe ţăran în aşa fel încât să-l îndemne a părăsi ogorul său, 
din contra şcoala trebue să-l facă mai bun agricultor ; — b) altul. 
de natură cu totul practică. Observând: că sătenii nu-și «trimit. 
bucuros copiii la şcoală, că şcoalele primare complimentare sau 

profesionale elementare ce aveau a funcționa în sate. nu: vor: 
putea atrage mulți elevi și, chiar în ipoteza că s'ar realiza toate 
„condiţiunile ca: şcoala primară elementară să dea tot ce trebue; 

marea majoritate a tinerilor săteni ar rămânea cu cele cinci clase: 
primare rurale, atunci este necesar ca aceştia să fie astfel pre-- 

gătiți încât învățătura dobândită să nu li se pară fără folos. 

1. Vol. II pag. 129.
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Haret notează ceeace unii din adversarii săi ziceau': »In- 
vățământul nostru primar rural este adeseori învinovăţit că dă 
copiilor de sălean cunoştinţe cari le vor fi inutile mai târziu în 
viața lor de sălean şi că nu le dă cunoştinţele practice cari le vor [i 
«de nevoie”. Deaceea spune foarte lămurit : „„Să căutăm a profita de 
“cei cinci ani în modul cel mai. avantajos pentru ca, pe lângă cu- 
noştinţele cari constilue învățământul primar propriu zis, să înarmăin 
„pe fiii de țărani cât mai bine pentru lupta vieţiipe care au să o ducă”'!. 

De aceea: învățământ practic agricol în şcoalele sătești. 
Dar cum și cu ce mijloace? 

Era nevoie de două elemente : a) un teren pe care să se 
facă această practică ; b) un învăţător care să ştie cum să o facă. 

Pentru primul punct. Unele şcoale aveau terenuri, fie în țarina 
satului, fie în sat lângă școală. Cine lucra acele pământuri? Se 
Ştie că erau în seama Casei Școalelor, care le arenda și din produs 
satisfăcea diferitele nevoi ale școalelor. La un moment dat (Cir- 
culara din 25 Aprilie 1901) Haret dispusese ca aceste pământuri 
să se arendeze învăţătorilor ?, pentru a le îmbunătăți situaţia 
Și a-i lega de satul lor. Din aceste terenuri arendate, 2 hectare 
se vor lua din posesiunea în ățătorilor și se vor întrebuința pentru 
practica agricolă cu şcolarii. Pentru şcoalele cari n'au terenuri 
în țarină, se adresează (1902) la proprietarii rurali „cari sunt 
«mai în măsură decât oricine a-şi da seama de însemnălalea scopului 
ce urmărim şi de interesul cel mare ce-l au chiar ei proprielarii 
ca sălenii noştri să fie agricultori cât mai buni” 3 ca să dăruiască 

„sau să arendeze învăţătorilor în condițiuni ieftine terenul necesar 
pentru acest scop. E 

Unde lucrul nu va fi posibil, şcoalele se vor mulțumi cu 
terenul din vatra satului, pe care vor face grădini școlare cu o cul- 
tură, fireşte, în mic, demonstrativă. m 

Pentru reușita acestei practice, :Haret a luat o serie de 
măsuri de amănunt : a dispus ca în cursul anului, în zilele când 

„este de lucru în țarină, să'se suspende cursurile școlare şi învățătorii 
să meargă la câmp cu elevii și să lucreze !; a înstituit premii 
pentru institutorii cari vor avea grădina mai bună („nu grădină 

  

1. Vol. IL, pag. 129, 
2. Vol. II pag, 13. 

3. Vol. II paz. 13. 

4. Vol. II pag. 154,
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de lux”), în care, să înveţe pe elevi a altoi, a planta viță şi pomi; 
ete.:; a pus la cale, în înţelegere cu prefecţii de judeţ, organi- 
zarea de expoziţiuni anuale a produselor celor mai reușite și mai 
frumoase din toate grădinile școlare ale județului 2; urmărind ca. 

în fiecare an să se facă lucrările cât mai bine spre satisfacerea. 
morală a învăţătorilor harnici și spre a servi ca propagandă 
pentru popularizarea ideii 3. Intre aceste măsuri este una care: 
trebue să fie citată, pentru a putea să ne exprimăm regretul că,. 
mai târziu, alţii n'au înţeles-o și s'a părăsit : este obligaţiunea ca 

fiecare elev din divizia III să facă la el acasă o grădină după mo- 
delul dela școală. cu răsaduri și pomi roditori daţi din grădina. 

școalei și, după modul cum își îngrijește mica lui grădiniţă, să i 
se dea nota de promovare la ştiinţele agricole î. Ia închipuiţi-vă 

că, dela 1902, s'ar fi urmat cu această obligație și spuneţi care ar” 
îi înfăţişarea vetrei satelor noastre 

Acestea sunt dispoziţiile lui urare cu privire la școalele: 

cari au teren — mare sau mic — şi învăţător care știe să lucreze- 
Dar se punea întrebarea : aveau toţi învățătorii pregătire 

necesară ? Din nenorocire, nu — și de aceea, altă problemă de: 
rezolvat pentru ministru. 

Ar-zice cineva : dar în şcoalele normale nu era prevăzut. 
învățământul. agricol? Era, dar, deoarece mai toate şcoalele: 

normale erau instalate în orașe și n'aveau teren de cultură, acest 
învățământ rămânea pur teoretic. Tot Haret este acela care a- 

probase întâiu ca la școala „Vasile Lupu”, care avea teren, să 

lucreze efectiv elevii conduși .de un agronom şi luase măsuri ca . 

şi alte şcoale normale să dobândească teren ca să poată proceda 

la fel. Dar până când să iasă absolvenţii pregătiți în acest fel, 

avea să mai treacă vreme multă și Haret vedea că este urgenţă, 
nu putea să amâne pentru alte vremuri traducerea în fapt a ideilor 
sale. De aceea înfiinţează invăfătorii ambulanți pentru practica 

agricolă î: „Dintre învățătorii unui jude se aleg aceia cari posedă 

cunoşlinţele de agricultură praclică de cari avem nevoie. Fiecare 
din aceştia primeşte în seamă un număr de 8—15 şcoli rurale din: 

1. Vol. 11 pag. 9 Vezi şi peg. 11. 

2, Vol. 1I paz. 157. 

3. Vol. Il pag. 94, 95. 

4. Vol, LI pag, 155, 

5. Vol. II pag. 170 şi urm.



142 

cele cari au Pământ, şi- el dirige lucrările agricole şi horticole ale 
acestor şcoli." 

Cele ce am spus sunt o față a caracterului practic în şcoalele 
primare rurale ; alta; este nevoia de a cunoaște o meserie. Aceasta 
se potrivește şi pentru şcoalele urbane ; este comună și pentru 
băieţi și pentru fete. De aceea Haret a stăruit, în epoca de care 
vorbim, ca învățământul lucrului manual să devie o realitate și 
în şcoalele normale și în cele primare. A instituit un inspector al 
lucrului manual, a răsplătit cu sporuri de salariu (în acea epocă 
a economiilor!) pe : învățătorii, institutorii, institutoarele . cari 
se disting 1 și a dispus să se organizeze cursuri pentru învăţători 
cari nu sunt destul de pregătiți, expoziţii în . capitalele de judeţ 
pentru lucrările mai bune efectuate de copii; a făcut modificări 
în orariul școalelor de fete, etc, | 

Luând asemenea măsuri în direcţia “pregătirii practice : a 
nvățătorilor, Haret n'a pierdut din vedere necesitatea de a se 

întreținea și desvolta cultura lor intelectuală. Pentru aceasta, 
pe de o parte, a întărit conferințele generale, adunări anuale ale 
corpului didactic primar dintr'un judeţ, în cari discutau şi ches- 
tiuni teoretice (ţinându-se în curent cu publicaţii noi) şi chestiuni 
-de interes profesional; iar pe de alta a pus'la cale formarea unei 
biblioteci pedagogice româneşti, adică publicarea în traducere a 
operelor marilor autori de pedagogie din trecut și de astăzi 2. 
Afară de aceasta a dispus ca, în capitala fiecărui judeţ, să se 
înființeze o bibliotecă, în care, la orice nevoie, învățătorii să gă- 
sească isvoare pentru chestiunile ce ar vroi să studieze. 

ă 

* * 

In toate împrejurările de cari am vorbit până aci, am arătat 
cum concepea Haret activitatea şcolară a învăţătorilor. 

"EI însă, văzuse — din timpul primului său ministeriat —că 
voii manifestă i ici Și colo dorința de a se amesteca și în viaţa 

sociali ă' satului. Acest amestec cra uncori de folos obștesc; Ri 
erau și alunecări, greşeli, adesea — trebue să recunoaștem — por- 
nite din bune intenţiuni, dar cu rezultate îndoelnice sau chiar rele. 

  

1, Vol 11 pag. 184. 

2. Vol. II pag. 196.
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Astiel se prezintă lui Haret o problemă nouă : n'ar fi bine ca aceste 
porniri răsleţe din imbold individual să fie cercetate de aproape 
şi legate între ele pe baza unor idei mai generale ? de ce ministrul 

însuși .nu ar promova în mod serios tendinţele acestea de activitate 
în afară de școală? Astfel ia naștere una din cele mai importante 
manifestări sociale, care s'a numit la noi : aclivilale extraşcolară. 

Vom cerceta în altă parte criticile ce i s'au adus; aci ne 

mărginim a arăta caracterul ei general şi ceeace s a realizat sub 

impulsul şi directiva .lui Spiru Haret. . 
Termenul întrebuințat la noi pentru această. formă. de 

activitate socială, care și-a dobândit mai târziu (cu ocaziunea 

congresului dela Milano din 1906) numirea adecvată de educa- 

iune populară, este tot aşa de necuprinzător ca și cel francez de : 
;„0euvres post-scolaires” 

Ce urmărește, în adevăr, educațiunea populară? 
Pornind de la ideea că educaţia intelectuală și morală ce 

se dă în școala primară nu este îndestulătoare ca să formeze pe 
cetăţean, ea îmbracă forme foarte variate, după împrejurările 

şi nevoile fiecări ţări, dar toate au de scop: să înlesnească, să 

ajute și să completeze opera școalei primare. . 

Până la 1898 sunt cu totul neînsemnate asemenea forme 
de educaţiune populară.. Intre 1595—99 se produc câteva ma- 

nifestări interesante; ele ajung la o desvoltare mare în epoca 
1901—1904. 
Tată cum justifică Haret î în „Raportul către Rege” din 1903 

acţiunea sa : „Este admis şi e un adevăr că fara noastrăa realizal în 60. 

de ani progrese de. neînchipuit. Izolală pănă deunăzi, prin silua- 
țiunea sa geografică şi mai mul! încă prin forța împrejurărilor, ea s'a 

găsit deodată înlr'o siluaţiune de inferioritate. incompatibilă cu vi- 

goarea şi cu inleligența poporului său, alunci când a încetat izolarea 

de mai nainte. Energia şi succesul cu cari ea luptă de atunci pentru 
a recâștiga timpul pierdut îi vor da, fără îndoială, locul ce merită 

în lume. Dar trebue să lucrăm prin toate mijloacele ca momentul 
acela să sosească cât mai: curând. Păturile de jos ale poporului 
au cu deosebire lrebuință de .soliciludinea noaslră. Ele sunt acelea 

cari au beneficia! mai puțin de lucrarea de transformare din: ulli- 
mele decenii şi aceasla este nalural, deoarece mişcarea venilă de sus. 

în jos are irebuinţă de timp mai lung până să se comunice masei.” 1 

1. Vol. II pag. 299.
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Evident, aceasta este datoria omului politic. Nevoia im- 
perioasă, pe care .o exprimă aici pe scurt așa de bine, exemplul 
altor țări mai înaintate (adăogăm noi) arătau că lucrul trebue: făcut. Dar cu cine? Cine se va duce să facă propagandă în mij- 
locul satelor? Pe vremea aceea interes electoral nu era pentru 
ca să cultive cineva pe săteni. La cine se va adresa omul politie 
pentru a porni o acţiune în sensul dorit? Subprefectul, primarul 
sătesc, notarul sau perceptorul, prin felul funcţiunii lor, nu prea 
se arătau proprii pentru aceasta. Evident, în primul rând se 
prezintau învățătorii, mai ales că unii începuse câte ceva; apoi 
ei erau direct sub influenţa ministrului. Deaceea s'a adresat lor. 
„„Institutorii şi mai ales învățătorii săleşti — zice el într'un raport. 
către Rege prin care recomandă pe câţiva să fie medaliaţi — 
constitue Țără îndoială unul din jactorii cei mai puternici pentru 
îmbunătățirea stării intelectuale, morale şi materiale a ţării. Prin: 
numărul lor, prin preparaţiunea pe care o au, prin cultura lor, 
mai ridicată decât a păturii populare în mijlocul căreia trăesc, 
prin stabilitatea situaţiei lor, prin putinţa ce are ministrul de a 
supraveghia acțiunea lor şi de'a o îndrepia către anumite ţinie, ei 
pol fi chemaţi a împlini o lucrare lungă, grea, delicată, stăruitoare, 
pe care nimeni altul nu o poale face aşa de bine ca dânşii.” 1 

Curând el caută un auxiliar pentru învățători și chiamă şi 
pe preoţi la lucru. „In lupta ce am întreprins pentru îmbunătăţirece 
slării morale şi materiale a claselor munciloare, singurii . noştri 
agenţi erau inslilulorii şi învățătorii. Ne am dat seama că rolul 
preotului este cel puţin egal, credem chiar mai însemnat, decât at 
învățătorului şi înşăşi chemarea lui în socielate este de a lucra 
peniru atingerea scopului pe care-l urmărim cu alâla râvnă.” 2 
Cu aceste cuvinte se adresează mitropoliţilor și episcopilor, cerând: 
concurs pentru realizarea operei sale. , TE 

Cu acești auxiliari și prin apelurile adresate de. cl diferi- 
telor categorii și grupe sociale din orașe, Haret a realizat cantine: 
şcolare, Societăţi de ajutor pentru copii săraci, colonii de vacanţă... 
Cu ci —în orașe și cu câţiva profesori —a putut vedea rezul- 
tate neașteptate ale școalelor de adulți. Cu ei a făcut cercurile 
culturale, şezătorile săleşii, serbările şcolare, teatru sălesc, cu ei 
a 

1. Vol. II pag. 120—21, 
2. Vol. II pag. 125. Vezi si Nr, 51 Lot în vol. II.



145 

băncile populare, tovurăşiile săteşti pentru vânzare în comun, şi 
alte îorme de activitate ca juriile de impăciire (după o idee 
sugerată chiar de un învăţător). 

"=: Pentru toate acestea, Haret, „nu numai că a găsit cuvinte 

de încurajare, dar cercetând de aproape realizările” din diferite 
părţi, a arătat observaţiunile sale de amănunt și a dat adesea 
directive și instrucţiuni generale. | 

| Ca să ajute școalele de adulţi, el se adresează prefecţilor, 
cerându-le 'să îndemne comunele a înscrie în budget: plata 
prevăzută de lege pentru cursurile acestea 1. 

Văzând că un învățător din jud. Vlașca, Stan Morărescu, 
a făcut o tovărăşie cu sătenii ca să vânză produsele în comun. 
şi a avut succes, recomandă aceasta printr'o circulară (din 1904) 

spre a se generaliza. El pune aci consideraţiuni de politică socială : 

„Era admis ca un lucru indiscutabil că țăranii noştri sunt cu totul 
îndărălnici la orice idee de asociaţie şi că orice încercare de a-i 

apropia pe unii de alții era de mai "nainte condemnată la nesuc- 
ces. Legenda aceasta s'a dovedit mincinoasă... Succesul insliluţiei 

băncilor populare a dovedit că sălenii au simțul asociaţiei întrun 

grad mai desvollat decât mulți alţii...” 2 Recomandând întovăriă= 

şirea, Haret le arată primejdiile posibile și greutăţile inerente ale 
unei asemenea întreprinderi : „Iniţiatorii să nu se lase a fi. târiţi 

de iluziile lor, să nu întreprindă lucruri mai presus de pulerile 

lor sau cari nu ar fi de-o utilitate neconlestată, pentrucă nesuccesul 

descurajează şi sătenii nu trebue să fie descurajaţi cu nici un chip”. 
Le vorbeşte apoi de chestiunea standardizării productelor, care e 

o cerință imperioasă pentru desfacerea mai ales în străinătate a 
produselor noastre. Amintindu-le că tovărășia lui Morărescu 

ma putut vinde grâul sătenilor, ci numai porumbul, zice : „grâul 

ce-aduceau tovarășii era de 'calilăţi aşa de deosebite, unele aşa 

de proaste, încât nu s'a putut forma o calitate mijlocie, aşa cum cere 
comerțul cel mare de cereale.” Câţi ani au trecut dela 1904, şi sătenii 
au rămas tot la vechile lor deprinderi, ba chiar proprietari ceva 
mai mari decât ei fac tot ca înainte. De altfel Haret prevedea 

că lucrul nu va îi uşor : „,Sfaturile şi exemplele pot să aibă înrâu- 
rire asupra făranului, dar numai după lungă trecere : de - vreme. 

1. Nr. 71. Vol. Ii pag. 164. 

2. Vol. Il pag. 502. 

10
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Când va vedea că neascullarea sfaturilor are ca urmare imediată 
o pagubă bănească, aceasta îl va îndemna să nu le disprețuiască... 
Cu modul acesta, lovarăşiile vor avea de efect nu numai a Jace pe 
sătehi să-şi vânză productele cu mai mult folos, dar încă, întrun 
viilor nu depărtat, îl vor face să îmbunătățească şi melodele de 
lucru, ţinta pe care o urmărim de alâla vreme fără a o pulea ajunge. ! . 

Pentru a răspândi această frumoasă idee a tovarăşiilor, el 
institue niște învățători ambulanți, cari să meargă prin sate Și, 
unde vor găsi condițiuni prielnice (pe cari le arată amănunţit 
în circulara sa), să formeze tovărășii 2. 

* 

* * 

Incercările sporadice şi timide pentru înființarea de bănci 
populare în sate pela 1897—98 (erau atunci 24 în toată ţara) îl 
îndeamnă pe Haret să le dea o atenţie deosebită. Incurajează şi 
laudă pe cei ce se ocupă de ele, sfătueşte pe conducători să nu 
facă întreprinderi riscate 3, să se ferească de intrigile pe cari 
cămătarii satelor le ţes cu multă abilitate contra lor, deoarece ele 
liberează pe țărani din stăpânirea lor 4, le ocrotește ca pe un copil 
iubit și grație lui se votează. în 1903 legea băncilor populare, 
despre care zice Em. Costinescu (ministru finanţelor, propunătorul 
legii) : „Ridicarea acestor binefăcătoare instituțiuni trebuia să 
vină dela d. Spiru Haret, ministrul Instrucțiunii.” 

Imediat ce legea se votează, Haret apelează la toți condu- 
cătorii băncilor populare ca să se conformeze legii celei noi pentru 
a se bucura de garanţiile ce oferă ea : „sunt în joc şi interesele su- 
perioare ale ţării şi munca şi amorul-propriu al Dv.; dar, mai 
presus de loale, nu lăsaţi să se sdruncine încrederea pe care ați 
căștigal-o faţă de săleni” 5. . 

Un fapt care trebue subliniat, în legătură cu această 
chestiune, este că, imediat după votarea legii, când urma să se 
constitue, în conformitate cu art. 24 al ei, un consiliu de admi- 
nistrație pentru toată ţara, în care Ministerul de Instrucție avea 
drept a recomanda un membru, Haret, printr'un frumos raport 

  

1. Vol. II pag. 504—503. 

2. Vol. II pag. 508. 

3. Vol. Il pag. 153 Nr. 04. 

4. Vol. II pay. 198. 

5. Vol, II pag. 496. 

+
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către Rege, recomandă pe un învăţător : Dimitrie Brezeanu din 
Teişani jud. Prahova, zicând : „Acei cari au lucrat mai cu râvnă 
şi cu cel mai deplin succes pentru a realiza această idee au fost mai 
cu seamă învățătorii rurali” 1. 

x * 

Ideea că şcoala nu trebue să-și mărginească acţiunea ei 
asupra elevilor între zidurile clădirii, ci trebue să radieze în afară, 

preocupă pe Haret nu numai în ce privește școala primară, mai 
ales cea rurală (pentru care a lucrat aşa de mult, cum am văzut 

în paginele precedente), ci în genere despre orice fel de şcoală. 
Dacă școala irebue să fie educativă — și aceasta era ferma lui: 
convingere —ea nu trebue să se mărginească a da învățătură 
și a vedea cum se poartă elevii în timpul cât stau în clasă; tot ea 
trebue să-i urmărească afară din şcoală, ca să vază cari sunt 

efectele educaţiunii. De aceea, în epoca de care ne ocupăm, Haret 
dă circulări către directorii şcoalelor secundare, prin cari îi în- 

deamnă a supraveghia purtarea elevilor pe stradă 2, a-i împie- 

deca să intre în localuri nepotrivite pentru vârsta lor 3, a le su- 
praveghia corespondenţa 4, a-i face să se simţă tot școlari și în 
timpul vacanţelor 5. Asemenea măsuri nu porneau din: gândul 
de a mărgini libertatea elevilor, de a-i supune unci discipline de 
cazarmă, ci din dorinţa de a-i feri de nenumărate primejdii, de 
a le ocroti sufletul copilăresc și adolescent. E adagiul latin : 
maxima debetur pueris reverentia. Nu, a lăsa libertate copiilor să 

vază orice, să citească orice, să facă orice, se dovedeşte din ce în 

ce că este o mare greşeală, care se plăteşte cu suferinţele morale 

şi materiale şi ale copiilor şi ale părinţilor. Ministrul care ia ase- 

menea precauţiuni dovedește că iubește pe copii şi vai de pă- 
rinții cari nu înțeleg și cari nu dau concursul lor la aplicarea 

măsurilor luate de școală pentru a face ca buna purtare să nu fie 

numai un act de supunere în localul şcoalei, ci o deprindere ce 

rămâne pentru viaţă ! S'au văzut destui cari plâng cu lacrimi 

de sânge greșelile lor 

1. Nr. 87 din Colecţie. Vol. II pag. 188- 39. 

2. Circulară din Aprilie. 1902. Colecţia: Nr. 60 Vol. II pag. 47. 

3. Circulară din Iunie 1901, Colecţie Nr. 38. Vol. II pag. 22. 

4, Circulară din Aprilie 901. Nr. 29. Vol. II pag. 5. 

3. Circulară din Martie 1902. Colecţia Nr, 57. Vol. II pag. 33



„Afară de elevi, şcoala trebue să se preocupe și de părinţi şi, în genere, de cetăţenii localităţii unde activează. Se înţelege, cu cât localitatea va fi mai mică cu atâţ rolul școalei va fi mai mare. In unele țări, chiar în orașe mari, legătura între. şcoală şi locuitori este destul de strânsă, Cine a trăit mai mult în Elveţia a putut vedea ce loc ocupă manifestările şcolare în viaţa publică. Pentru noi, firește, să nu fim prea pretenţioşi ; să ne mulțumim cu cecace se face în unele locuri și în unele zile, căci serbările şcolare sunt adesea adevărate sărbători naţionale. Constatând aceasta, nu trebue să uităm că lui Haret se datorește foarte mult, căci el a înstituit serbarea dela Călugăreni pentru amintirea luptei lui Mihai Viteazul contra lui Sinan Pașa 1, a făcut serbările pentru pomenirea lui Ștefan cel Mare în 1904, în fine el a pus elevilor obligaţia de a saluta pe stradă drapelul ţării 2, ceeace a devenit un obiceiu pe care-l are azi orice cetățean, chiar dacă a irecut prin școală înainte de deciziunea lui Haret. 
Preocuparea lui ca școala să dea educaţiunea integrală voeşte s'o aplice și şcoalelor particulare. Intr'o circulară din Ia- nuarie 1903 le spune : „Școala este menită să dea elevilor nu numai instrucțiunea necesară, dar şi educaţiunea morală şi fizică, prin care se poale asigura sănătatea sufletului şi a corpului”. Regretând că în „unele” (ar fi putut zice : în multe) şcoale private se dă o prea mică atenţiune rolului educativ, cere directorilor să caute a se apropia de disciplina şcoalelor statului (pe vremea aceea, mai serioasă) şi în deosebi : impunerea uniformei, interzicerea luxului în înfăţişare (inele şi podoabe zadarnice; cari efemi- nează caracterele şi deşteaptă prezumţiunile”), preocuparea serioasă de educaţie fizică 3. | 

* 

* * 

Pe lângă atâtea nobile și frumoase realizări în diferite domenii, Haret a avut în epoca de care ne ocupăm o mare supă- rare : chestiunea școalelor româneşti din Imperiul Otoman. 
„Venind pentru a doua oară ministru, în Februarie 1901, el este obligat să aplice budgetului ministerului său reducerile ecesare pentru a se împlini economiile stabilite de guvern prin PIN 

| 
1. Circulara din Noembrie 1902 şi din Sept. 1903, Nol. II pag. 173, 456. 2. Vol. II pag. 169. 

: 3. Vol. II pag. 180,
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programul pe baza căruia i s'a încredinţat conducerea Statului. 
Intre alte capitole, budgetul instrucţiunii și cultelor avea şi unul 
intitulat : școalele și bisericile româneşti din streinătate. Acest 
capitol cuprindea lefile institutorilor și profesorilor, preoţilor şi 
cântăreților, revizorilor și inspectorilor ce funcționau la școalele 

și bisericile noastre din Turcia și din Bulgaria (aci numai câţiva, 
cei mai: mulţi în “Turcia), precum și toate cheltuielile necesare 
şcoalelor şi bisericilor (împreună cu o sumă fixă de 10.000 lei 
ce se dădea Institutului Weigand 2 din Lipsca). Totalul bud- 
setului de care vorbim se ridicase în 1898 (primul ministeriat al 

lui Haret) la suma de lei 483.951. Atât permiteau mijoacele țării 
şi atât se socotea atunci îndestulător. Retrăgându-se Haret din - 

minister în Aprilie 1899, urmașul său (Tale Ionescu) a ridicat 

în Septembrie 1699 budgetul acesta la suma de 761,616 lei, apli- 
cându-se până la Aprilie 1900. Criza economică, încipientă atunci, 
silește pe ministrul următor (Dr. C. Istrati) să reducă budgetul 

Ja suma de lei 487.529 dela 1 Aprilie până la Sept. 1900. In aceeaşi 
situațiune se găsește noul ministru (C. C. Arion), care face și 

aplică pentru Septembrie 1900—1 Julie 1901 un budget de 431.136 
lei. De oarece criza devenea din ce în ce mai acută, Arion este silit 

să facă un proiect pe suma de lei 374.334, pe care avea să-l aplice 
dela 1 Septembrie 1901 la 1 Sept. 1902. Schimbarea de guvern 

aduce la minister pe Haret în Februarie 1901 (cu îndatorirea 

de care am vorbit). El păstrează până la 1 Iulie 1901 budgetul 
aplicat de C. C. Arion, însă îl reduce dela 1 Iulie 1901 până la 1 
Septembrie .1901 la 374.334 lei, iar pentru „Septembrie 1901 

face un alt budget cu suma de lei 338.219. 
Acest budget produce nemulțumiri printre | profeşorii și 

“ institutorii școalelor din Turcia, cari cereau respectarea budgetului 

din Sept. 1899. Natural, Haret nu putea satisface o asemenea 
cerere. De aci protestări, punerea la cale a unci greve a corpului 
didactic de acolo şi o petiție la Rege. Amestecul oamenilor politici 

din opoziţie complică chestiunea 2. * Atunci Haret adresează 

Regelui un raport în care prezintă problema pe toate laturile 

1. Pe utunci un profesor dela Universitatea din Lipsca înființase un 

institut în care studenţi din diferite țări (şi de la noi) urmau cursuri speciale de limba 

vomână şi făceau lucrări, cari sc publicau întrun „,Anuar”. 
2. Cu partea politică ne vom'ocupa mai departe. 

3, Yol. II pag. -16.
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„ei: istorică, şcolară, economică, politică și lămurește. toate 
| cu documente edificatoare. EI regretă puţina atenţiune ce s'a dat 
în cursul anilor de către miniștri acestei chestiuni, din care cauză: 
s'au făcut greșeli, dar regretă mai mult că „s'a lransportat în Ma- 
cedoniu luptele şi pasiunile noastre pentru a ne face acolo partizani 
cari să serve inleresele noastre de aici”. Am ajuns să avem „școli 
multe, dar nu avem şcolari, ba încă numărul şcolarilor a scăzut 
cu câl a crescut acela al inslilutorilor.” 

| Şi, precum obiceiul lui era totdeauna ca, după critică, să. 
arate ce trebuie să se facă, așa și acum zise : — „se cere o energie 
de fier şi o muncă încordată ; — peniru a reuşi, nu se cere numai 
decâl a risipi banii [ării fără nicio socoleală; — se va găsi un 
lirâm de înțelegere pe care toţi cei de aci să lucrăm în deplină con- 
cordie pentru alingerea scopului comun, oricare ar [i deosebirile 
ce ne-ar despărţi în alle cheslii; — Macedonenii, dacă vor ta pro- 
păşireu lor cullurală să devie o realilate, să renunţe la elernele lor 
neinletegeri 3 şi să nu mai considere misiunea lor ca o curală afacere 
de budget” : 

* 

. * e 

Din cele spuse până aci se poate vedea cât de importantă 
este, din toate punctele de vedere, activitatea ministerială a lui 
Haret în epoca 1901—1901. EI însuși a socotit tot aşa; de aceea 
în toarna anului 1903 a prezentat Regelui un „Raport asupra 
activilății ministerului de inslrucție” 3 în care. arată ce s'a lucrat 
dela 1 Octombrie 1895 până la 31 August 1903. 

Expunere amănunţită și în forma cea mai obiectivă, urmată. 
de o bogată documentaţie, acest raport a fost un lucru cu totul 
nou pentru obiceiurile noastre. Mai făcuse în 1881 Vasile Urechia. 
fost ministru, o publicaţie intitulată „Acta et agenda”. Ar fi fost 
foarte de folos pentru cei ce vor să studieze trecutul școalei româ- 
neşti ca asemenea lucrări să fi fost date la lumină şi de alți miniştri. 

Haret a făcut şi el aceeași observaţiune: nu s'a mărginic 
să reflecteze, ci a realizat ceva de o mare utilitate. Fiind ministru 
pentru a doua oară, adică în epoca de care ne ocupăm aici, el a 

1. Pag 115. Vol. II. 

2. Vol. 11 pag. 116—117, In 1902 a luat dispoziția generală pentru organi- 
zarea tuturor școalelor din Turcia, Vezi Vol. II pag. 155. 

3. Colecţia operelor lui Haret, vol. II pag. 205.
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însărcinat pe un director (C. Lascar) și un şei de biurou (1. Bibiri) 

să adune şi să tipărească o „Colecţiune” care trebuia să cuprinză : 

legi, regulamente, programe și diferite deciziuni şi dispoziţiuni 

generale ale Ministerului de culte şi instrucţie, începând dela 

1864. Primul volum are peste 1400 de pagini (1864—1901). Al 

doilea, apărut în 1904, cuprinde anii 1901—1904. Al treilea, 

apărut în 1906, cuprinde anii 1904 — 1906 (adunare făcută de 

1. Bibiri şi D. Culculache) ; al patrulea, apărut în 1910, cuprinde 

anii 1906—1910. De atunci a rămas obiceiu ca să se publice şi 

din ordinul altor miniştri asemenea Colecţiuni, cari vor fi de 

mare folos pentru istoriografi. 

% 

* * 

In această epocă, Haret a pus în aplicare două legi de o 

importanţă deosebită : legea Casei Bisericii şi Legea Casei de 

economie a corpului didactic. 

Biuroul cultelor din Minister se dovedea că nu poate 

răspunde nevoilor ce se iveau zilnic cu privire la biserici, mă- 

năstiri şi alte chestiuni în legătură cu cultele ; de aceea Haret 

a întocmit o organizare după modelul Casei Şcoalelor, pe care a 

intitulat-o „Casa Sfintei Biserici autocefale ortodoxe române”. 

Ea s'a pus în aplicare la 1 Aprilie 1902. Ei i s'au încredinţat nu 

numai afacerile de Diurou pe cari le îndeplinea biuroul cultelor, . 

dar, mai ales : administraţiunea fondurilor destinate a contribui 

la înflorirea Bisericii noastre naţionale, controlul administraţiei 

bisericilor şi mănăstirilor. Pentru a putea să-şi îndeplinească 

mai bine serviciile, a fost declarată persoană juridică şi a fost 

pusă sub conducerea unui administrator, având autonomie, 

sub controlul ministrului. 

Cealaltă instituţie a fost realizarea unui gând de mare priete- 

nie pentru corpul didactic. Mijloacele restrânse cu cari trebuia 

să-şi ducă viaţa cea mai mare parte din profesori, învăţători, 

etc, îi expuneau adesea la suferinţe materiale şi morâle, pe cari 

Ministerul nu le-ar fi putut înlătura. De aceea Haret s'a gândit 

să le dea posibilitatea de a se ajuta prin ei înşişi, creând o 

Casă cu totul autonomă, dar supraveghiată de Stat, care avea să 

adune economiile membrilor ei, să le înlesnească creditul la orice
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împrejurare şi să le dea ajulor la vreun caz de nenorocire ; adică să fie: „Casa de economie, credit și ajutor”. Persoană juridică, condusă de un consiliu de administrație, reprezentând toate ca- tegoriile de slujitori ai Şcoalei, ea era menită să fie de mare folos pentru membrii ei. Când știm ce a realizat ca până astăzi şi „Vedem. ce realizează zilnic, preţuim şi mai mult intențiunea celui ce a creat-o.



Ul. 

12 Martie 1907 —28 Decembrie 1910.  ... 

Dacă au fost grele împrejurările în cari a devenit Haret 
ministru în 1901, ca să zicem despre cele din 1907? O ţară întreagă 
îşi pierduse capul. Pe unii furia nesocotită îi ducea mai departe 
chiar de cât voise ei, încât ajungeau să nu mai știe nici ce vor, 

nici ce fac. Alţii de îrica provocată de întâmplări grave, necunos- 
cute de generaţiile de atunci, cereau să se sfârşească odată haosul, 
oricum și prin oricine. Trebuia să se găsească oameni cari să aibă 
curajul a privi pericolul în faţă și a găsi mijloacele de a face nici 
mai puţin decât trebuia, dar nici mai mult. Sarcina aceasta şi-a 

luat-o guvernul naţional-liberal chemat la cârmă în ziua de 12 
Martie 1907, din care făcea parte şi Spiru Ilaret. | 

"De aceea primul act al noului ministru a fost apelul adresat 

preoţilor și învăţătorilor din comunele rurale, în care le spunea : 

„Faceţi să încele:e lupta între fraţi ! Faceţi-i să înţeleagă că cu 
focul şi cu arma nu se poate îndrepta ţara, că, din contra, i se pregă- 

eşte peirea !” Niciun cuvânt de ameninţare nu se găsește în acest 
apel, ci alături de semnalarea pericolului pentru ţară, care este: 
tot atât de mare și personal pentru cei rătăciți, afirmă că Regele 

a poruncit guvernului să facă totul pentru ca să se aline durerile 

poporului, ba chiar se înșiră câteva măsuri din cele înscrise în 

manifestul dat de guvern în numele Regelui. La sfârșit cere 
slujitorilor Bisericii și Şcoalei să facă toate sforțările pentru ca 
„să piară duhul cel rău dintre oameni”. „Aceasta este chemarea 

voasiră şi mare răspundere veţi avea înaintea lui D-zeu şi a oame- 
nilor, dacă nu o veţi împlini”. 1. 

1. Vol. Illpag. 3,5.



N'a trecut mult şi focul s'a potolit, lumea s'a liniștit şi fiecare s'a apucat de lucrul său. 
Prima întrebare care se impune aceluia care a citit apelul: din 14 Martie este, fireşte : Cum au răspuns preoții şi învățătorii 

la acest apel? Intrebarea este cerută și de altă împrejurare: tocmai preoții și învățătorii au fost acuzaţi că au fost instigatorii 
răscoalelor. 

Ne explicăm deci de ce preocuparea cea mai urgentă și; 
cea mai însemnată a lui Haret a fost cercetarea faptelor. Pentru 
aceasta n'a neglijat niciun mijloc de informaţie. Inspectorii Şi revizorii săi au fost obligaţi să relateze cum s'au petrecut lucrurile: în fiecare comună în care a fost vreo agitație mică sau mare; 
a întrebat pe episcopi și pe protoierei, pe proprietari și pe aren- dași, a cercetat rapoartele prefecților către ministrul de interne, „a cerut să fie ținut în curent cu procesele celor daţi în judecată. 
ca instigatori. După ce a format dosare voluminoase pentru: 
fiecare judeţ, le-a studiat cu răbdare şi Ja 13 August 1907 a putut 
să adreseze Regelui un raport în care a avut tăria de convingere. 
să-i spuie că se simte destul de documentat : „ca să pol aduce: 
în sufletul Majestății Voastre încrederea deplină pe care o am eu. 
că, în opera de regenerare şi de întărire a neamului românesc, Ea se: 
poale sprijini cu încredere pe spiritul de ordine, pe respectul: 
legii şi pe devotamentul corpului didactic rural şi al preoțimii de 
la sate.” 1. | 

Ce a aflat Haret prin cercetările sale? In primul moment 
au fost urmăriţi un mare număr de preoţi și învățători, mai. 
toţi aceștia arestaţi, mulţi daţi în judecată. Deși nu-i venea să. 
crează toate aceste acuzaţiuni, n'a voit să se amestece în niciun 
fel în cercetările justiţiei. Aceste cercetări au ajuns — până la 
31 Iulie — la concluziunea că s'au menţinut sub judecată 9 preoţi x și 19 învăţători, din cari un suplinitor. „Este oare raţional — se- 
întreabă Haret — ca peniru 27 de vinovaţi să se condamne un: | 
întreg corp de peste 11000 de membri?” 2 | 

„De aceea găseşte necesar să expună Regelui de ce s'au 
produs numeroasele acuzaţiuni de cari a vorbit. | | 

In primul rând, el crede că este greșit modul cum au fost 
aa oo 

1. Vol. III, pag. 

2, Vol. III, pag. 19
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crescuţi în școale viitorii preoţi şi învățători („educație mai mult 
a unor [ii de rentieri decât a unor tineri chemaţi a lupta zilnic cu: 
nevoile celui mai greu apostolat."”) După ce au ajuns în sate, multă: 

vreme nu s'a ocupat nimeni de ei. Haret este cel dintâiu care a 
început o acţiune în acest sens, ca să-i scoată dintr'o stare sufle- 

tească cu totul deprimată : „urmăriți toală viața lor de amintirea: 
anilor când în şcoală li se deschiseseră ochii şi inima spre o viaţă: 
înteligentă, şi de părerea de rău pentru realitatea prezentă.” Se ştie: 

însă câte critici a întâmpinat el pentru activitatea extra-școlară. 
prin care, tocmai, urmărea să le dea un întăritor moral atât de- 

” necesar. Şi acum criticile acestea de natură generală se trans- 
formau în acuzaţiuni personale contra cutărui sau cutarui învă-- 

tor ori preot. Haret îi învaţase să cheme la rezistenţă pe săteni 
faţă de cămătarii satelor și acum acești cămătari arătau pe în- 

vățători ca uneltitori ai răscoalei. Haret îi învățase să facă obștii 
pentru a arenda moșii și acum se găseau arendași cari să-i denunțe. 
Haret îi învățase să spuie țăranilor să se ferească de băuturile 
alcoolice, şi acum, când într'un sat s'a devastat vreo cârciumă,. 

cârcimarul susținea că sătenii au urmat îndemnul cutărui. 

învăţător. 
Cercetările lui Haret au dovedit că între învăţători Și preoți,. 

dacă au fost unii vinovaţi (a arătat câţi), mulţi din ei au. 

avut. ,,0 acțiune de pololire şi de protecţie a averilor, de mulie- 

ori cu pericolul vieţii”, „„Bănuiţi dinlr'o parle şi din alta, denunfaţi. 

de unii ca instigalori, ameninţaţi de alții cu [oc şi pieire, nu s'au 

sfiit a se pune în calea devastatorilor şi fără alt mijloc de acţiune: 
de căt vorba şi autoritatea lor personală, au reuşit să scape de mulle- 
ori averea şi viața celor amenințați şi să Jereasciă regiuni întregi. 

de focul răscoalelor.” 1 
Dacă vinovaţii trebuesc pedepsiţi, se cuvine o recunoaştere: 

a meritelor celorlalţi : „Este bine şi drept ca alăluri cu reprimarea: 

vinovăției să se pună răsplătirea merilului.» 2 
De aceea concluzia raportului său este propunerea de a: 

'se acorda „Răsplata. muncii” unui număr de 131 învățători. 
şi preoţi, propunere pe care Regele a aprobat-o, iar Haret- 

a dat publicității Raportul său împreună cu Anexele”, în. 

1. Vol. III, pag. 25. 
2. Vol. III pag. 27.
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cari se află dovezi. de fapte vrednice în adevăr de a fi cu- noscute de toată lumea, spre încurajarea celor buni. Aci vom afla preoţi şi învăţători cari au îngenunchiat înaintea răscu- laţilor ca să-i oprească de a înainta, învățători cari au stat zile întregi de pază la conacul proprietății pentru a opri de- vastarea lui, preoţi cari au ţinut: predici în biserică ori au stat necontenit în mijlocul sătenilor îndârjiți şi au reuşit să-i împie- dice dela fapte necugetate ; aci vom citi scrisori de mulțumire către preoți şi învăţători de la administratori de moșii şi pro- prietari, cari, fugind îndată ce s'au produs răscoala prin împre- jurimi, au stat săptămâni departe de ale lor și când s'au întors au fost fericiţi să-și vază neatinse casa, mobilele şi altele. 
Toate acestea justifică pe deplin propunerile adresate Regelui de către Haret. 

- * 
XX 

Acestea fiind începuturile celei de a treia perioadă de acti- vitate ministerială a lui, era natural ca asupra învățământului 
primar să-i fi fost îndreptată mai mult și mai des atenţiunea. 

Intâi : să vie mulţi, cât de mulți copii la școală, toți câţi vor încăpea în școlile existente (căci, chiar de ar fi venit aceştia, tot -mai rămâneau destui pe din afară). Pentru acest scop, consta- tând — în August 1907 —că „numărul absolvenţilor şcoalelor rurale rămâne aşa de mic” și „numărul analfabeților nu scade în- destul” 1 atrage atenţia revizorilor şi diriginţilor de școli ca să aplice cât mai bine obligativitatea. Revenind în August 1908. observă că „nici chemările legale, nici amenzile nu s'au mai executat aşa cum cere legea” şi arată cu toate amănuntele greșelile unora şi altora, ale părinţilor, ale perceptorilor, ale învățătorului și revizorilor, apoi dă sfaturi cum să se procedeze ca măsurile de „constrângere să fie numai atât de severe cât va cere trebuinţa şi cât vor permite considerăţiile de umanitate. 2 Asupra acestor consideraţii insistă el și într'o circulară din Septembrie 1909 în care zice că: „s'au aplicat amenzi oamenilor cu totul săraci, lipsiți chiar de strictul necesar pentru hrana copiilor lor, aşa că perceplorul, când s'a dus să împlinească amenzile, n'a găsit în casa. 
e 

1. Vol. III pag. 32, 
2. Yol III pag. 46—50, 

.
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lor nici obieciele apărate de lege”, — s'au aplicat amenzi pentru 

lipsa copiilor. din cauza de -boală” — „s'a aplicat amenzi pentru 
copii morți înainte de a ajunge vărsta de şcoală.”? 

Excesul de zel nu era privit de Haret ca o bună i însușire a 

funcţionarilor, căci mai totdeauna sub aceasta însușire se ascunde 
lipsa cercetării serioase a faptelor. De aceea previne pe toţi: 

;;Pe viitor dorim ca asemenea abateri să nu se mai repele, căci 
vor fi urmărite cu stricteță şi cei ce au ieşit din lege ş şi regulement 
vor [i pedepsiţi” 1. 

Cum vedem, când Haret obliga pe părinți să-şi trimită 
copiii la școală, aplicând legea și urmărind să lucreze în pro- 
priul lor interes, se grăbea să oblige şi pe cei însărcinaţi cu anume 

îndatoriri să-și facă datoria. Orice fel de abateri și abuzuri erau 
prevenite prin anume circulări și, când se descopereau, erau 
pedepsite. Ca să împiedice pe revizori şi inspectori a impune căr- 
ţile unor anumiţi autori, el publică deciziunea prin care stabi- 

leşte că fiecare învățător e liber a introduce orice carte aprobată, 
că „este interzis inspectorilor şi revizorilor ca sub orice moliv să 
impună învăţătorilor să aleagă cutare cărți cu excluderea altora.” 2 
Pentru a evita orice cheltuială de prisos, opreşte aprobarea şi 
introducerea unui cărţi speciale de gramatică în clasa II primară.3 

Pentru a păstra rânduiala în şcoală, el ia măsuri ca, nu numai. 
institutorii și învățătorii să nu lipsească fără rost de la şcoală, 

dar această obligaţie s'o respecte și directorii, dintre cari unii 
părăseau școala sub diferite pretexte : : interes de serviciu, comi- 
“siuni diverse, etc. ! 

O altă abatere pe care e nevoit Haret s'o reprime este: 
introducerea caetelor de desen cu modele. De şi le oprise el în. 

1902, au început iar să apară după plecarea lui de la minister, 

de aceea le a oprit iar în 1909 şi, constatând că tot mai sunt... 

institutori și învăţători cari nu s'au conformat, e nevoit să revină 

mai sever în 1910. Partizan al desenului de pe natură, el crede 

că face un serviciu adevărat învățământului acestui obiect luând 
măsura aceasta. 5 a 
  

1 Vol, III pag. 64, 65, . 

2, Vol. III pag. 46. 

3. Vol. III pag. 50. 

4. Vol. III pag. 60. 

5. Vol. III pag. 75



Pornind dela aceiași îndemn, nemulțumit de puţinele pro- - 
-grese pe cari le face învământul lucrului manual şi al lucrului 
de mână la băieţi și la fete, el ia măsuri de îndreptare. Pentru 
„aceasta el dă o nouă așezare orelor de lucru în şcoalele de fete din 
orașe i, precizează cât anume se poate pretinde elevelor ca să 
nu fie nici prea puţin, nici prea mult?, iar pentru școalele de băieți 
stabilește printr'o amănunţită deciziune 3 îndatoririle învăță- 
torilor și institutorilor cari au învăţat lucrul manual în școalele 
normale, modul de predare, așezarea orelor de lucru, organizarea 
-expoziţiilor anuale, etc. 

In legătură cu această chestiune a lucrului de mână, tre- 
„bue să semnalăm o interesantă măsură pe care o ia în Decembrie 
1907, în care se vede ideea ce avea cl despre misiunea socială 

:a şcoalei. Indemnând și obligând pe învăţătoare să se ocupe 
'sârguitor ca să înveţe lucrul de mână pe fete, se pomenește că 
acțiunea lor servește la un rezultat rău. Influenţate de modele și 
obiceiurile de la oraș şi — cei cari cunoaștem lucrurile de aproape, 
“trebue s'o mărturisim . — îndemnate chiar de unele directoare de 
*școale normale, cari le puneau să lucreze obiecte de lux și imitații 
după mode streină, părăseau „vechile modele româneşti cu ade- 
vărat interesante şi de pref şi din punct de vedere naţional şi din cel 
estetic” 4 Acest lucru s'a intensificat apoi prin maestrele speciale 
de lucru numite la unele școale rurale şi astfel portul naţional 
-este din zi în zi mai periclitat. De aceea el zice : „Procesul acesta rău 
Jăcător care se petrece sub ochii noştri nu poate rămânea nebăgat în 
seamă de către cei cari suni chemaţi să conlucreze la educația şi 
inslrucțiunea poporului”, ' şi cere revizorilor să cerceteze Și. să 
raporteze, pentru ca maestrele ce vor urma în felul acesta 'să fie 
imediat înlocuite. 
„Din același spirit şi din aceleaşi înalte preocupări, pornesc 

și măsurile de intensificare ale învățământului agricol în școalele 
primare rurale pe cari le luase încă din 1902. Pentru aceasta se | 
ocupă de învățătorii agricoli ambulanți, stabilind modul lor de 
activitate și de remunerare 5; ba, socotind că şi pentru un oră- 

  

1. Vol. ÎI1 pag. 33, 

2, Vol. III pag. 44. 

3. Vol. III pag. 77. 

4. Vol. III pag. '34, 
5. Vol. III pag. 57.
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şean iubirea plantelor este însușire înălțătoare, caută să dea un 
învăţământ în acest scop în școalele primare urbane: „Este 
«destul ca un colț din curlea şcolii să fie cultivat cu ceva legume sau 

jlori, să se planteze în el câţiva pomi, să se facă ceva alloiri, pentru 
-a să se pună la dispoziţia copiilor nişte excelente mijloace de a-i 

pune în contact cu natura.” 1 Unde lucrul este imposibil de realizat, 
Haret se mulțumește și cu cultura plantelor în ghivece „ca mijloc 

extrem”, pentrucă este „un excelent mijloc educativ.” ? 

Aci este locul a rezuma ce a făcut IHaret pentru şcoala 

primară în timpul cât a condus ministerul. 
In 1893—94, când se făcu prima lege specială a învățămân- 

tului primar erau 3149 de şcoli rurale. In 1896 — 97, când-el 

devine pentru prima dată ministru, găseşte 3446 şcoli rurale și 
în 1909—10, când părăsește ministerul, un număr de 4695 școli 
adică avem în 12 ani (din cari 9 ai ministeriatului său) o cre- 

ştere de 1219 școli. 
Invăţătorii sătești se înmulţesc dela 1664 până la 1896 cu 

962 (de la 2667 la 3629), iar în cei 12 ani ai perioadei de care 
am vorbit (1897—1910) cu 2375 (dela 4065 la 6460). 

- Freeventarea crește de la 1896 până la 1909 cu mai mult 

de îndoit : 129.283 elevi regulaţi î în anul 1896—-97 şi 338,211 în 

anul 1909—1910. , 

Absolvenţii: cursului primar, cari erau 6880 în 1896—97, 

ajung la 26.992 în 1909—910. | 
Iar rezultatul general, care se oglindește în nivelul cultural 

al ţării, este acesta : după statistica din 1899 procentul știutori- 
lor de carte era de 22%, iar după cea din. 1909 acest procent 

se ridică la 39,4%, adică o creștere de 17% ; iar, dacă ne raportăm 

numai la populaţia satelor, vedem 15,2% ştiutori de carte în 1899 

și 34,7%, în 1909, adică o creştere de 19,5%, | 
Se va zice că acest rezultat este departe de ceeace ar îi 

trebuit să avem. A'judeca, însă, opera lui Haret în această di- 

recțiune după ce și-a propus insuși ca ideal, este o greșală. EL 

singur a arătat în nenumărate rânduri lipsurile şcoalei primare 

1. Vol. III pag. 5 

2.:Yol. III pag. 4 g
e
 

.
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Și şi-a „exprimat nemulțumirea că nu poate face mai mult. Drept 
este să judecăm această operă după rezultatele obținute faţă de 
treent. Şi dacă judecăm astfel — pe baza rezultatelor statistice — 
va trebui să mărturisească oricine că ce a făcut el în cei 9 ani 
cât a fost ministru este un rezultat strălucit și că, în momentul 
când el se retrage în 1910, “lasă învățământul primar în plin 
progres. . . 

Acest progres nu se datorește, de cât în mică parte, mersului 
natural al lucrurilor, ci mai ales măsurilor înțelepte luate de 
Haret în toate ocaziunile, se datorește ochiului neadormit al ace- 
luia care-și făcuse din înaintarea stării culturale a poporului nu 
numai o doctrină de guvernământ, dar un crez personal. Sufletul 
lui întreg era prins de această preocupare și nenumăratele piedici 
și motive de descurajare, pe cari le cunoașteni cei ce am avut 
onoarea să stăm aproape de dânsul, nu i-au înfrânt niciodată 
voinţa, care da totul la o parte pentru a izbândi în această luptă 
pe care a socotit-o drept ţintă supremă a vieţii sale. 

Cele mai multe din aceste măsuri administrative sau putut 
vedea în volumele precedente ; în cel de faţă se vor vedea altele 
cari întăresc pe cele din trecut și puţine lucruri noi. 

Și în perioada aceasta găsim aceeași preocupare pentru 
a stabili legătura între școala primarii şi mediul social în care acţio- 
nează. 

Urmărind împuţinarea numărului analfabeţilor, se ocupă 
de învățământul adulților, reamintind prefecţilor şi primarilor 
îndatoririle comunelor, despre cari vorbește cu amărăciuns : 
»„Cu părere de rău lrebue să constalăm că, de 43 de ani de când s'a 
decretat la noi învățământul obligator şi gratuit, comunele au fost 
deparie de a se achita în mod satisfăcător de sarcinile.ce li s'au 
lăsal în seamă... Nu aiurea trebue căulală cauza relei stări a învă- 
[ământului nostru primar şi a imensului număr de. .anal/abeţi 
ce avem şi care ne pune în rândul ţărilor celor mai inculle din lume..: 
Este imposibil ca starea aceasta de lucruri să continue.” 1 

În circulara aceasta se găsește. și constatarea că „lemnele 
nu se procură la timp sau nu se procură deloc... In iarna lrecută au 
jost numeroase şcoli unde nu s'au dat lemne de foc, făcând pe în- 
vălători şi pe copii să se îmbolnăvească de frig sau să închidă 

  

1. Vol. III pag. 39—40.



161 

şcoalele”. Dureroasă constatare ! Asemenea fapte erau vechi — 
sperăm că azi nu se mai întâmplă așaceva — ele au inspirat lui 
Caragiale cunoscuta lui schiţă, intitulată : „Urgent !”* în care se 
vede (sub formă de adrese oficiale) cum primarul comunei în- 
târziază cu trimiterea lemnelor la o școală primară de' fete şi 
cum urmează o corespondență între primărie, revizorat, direcţia 
şcoalei și Minister, corespondenţa începând în Octombrie până 
în Martie, când, după o interpelare în Cameră, Primarul scrie 
directoarei : „A/dine veţi primi la şcoala ce cu onoare dirijaţi 
cinci care de lemne etc.”. Autorul nu spune, însă, dacă acel mâine 
a fost o'realitale. 

Pentru a înmulţi rezultatele școalelor. şi cursurilor de 
adulţi, Haret prevede în bugetul ministerului sume cât de mari 
i se pennite pentru a încuraja munca învăţătorilor şi cere revi- 
zorilor școlari să urmărească silinţele lor, să facă tablouri de cei 
mai sârguitori. 2 In fine, profitând de o sumă de manifestaţiuni 
ale corpului didactic de toate gradele „de a aduce contingenlul 
lor de muncă sub loale formele pentru a ajuta la ridicarea cât mai 
repede u stării economice şi culturale a ţării” :, atrage atențiunea 
celor binevoitori că urgenţa cea mai mare o prezintă cursurile 
de adulţi sub toate formele : „pentru a micșora in mod simţitor 
marea masă a analfabeţilor, care constitue peniru fară o povară, 
un pericol şi piedica cea mai mare pentru înaintarea ei temeinică 
în civilizaţie.” | ” 

“Sunt cuvinte pornite dintrun suflet îndurerat, pe cari 
sub diverse forme le repeta în nenumărate ocaziuni și cari — vai ! 
şi astăzi — se pot repeta cu destulă îndreptăţire. 

Dar nu numai chestiunea instrucţiunii adulţilor îl preocupa 
„pe Ilaret, ci întreaga activitate extrașcolară. Chiar din 1907, 
îndată ce restabilirea liniștei o permite, el îndeamnă pe'toţi la 
lucru : Precum după furtună gospodarul harnic îşi adună iarăşi 
snopii risipiţi şi se pune la lucru cu îndoită ardoare; tot aşa şi noi, 
cari avem răspunderea cea mai mare în pregătirea viitorului, trebue 
să reparăm răul ce s'a făcul şi să ne reluăm cu puteri încordate 
munca noastră intreruplă.” 3 EI le aminteşte că datoria lor este 

  

1. Vol. III pag. 33. 

2. Vol. III pag. 56. 

3. Vol, III pag. 17. 

„ul
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“să vindece „sufletul de otrava urii şi a neîncrederii,” că nimeni 

nu poate sta spectator pasiv, că nu se cade să se lase unii pe alţii, 

ci cu toţi, mari și mici, dela sate și dela orașe să se sprijine reciproc. 

„Fi-va cineva care, în urma dureroasei experiențe recente, va mai 

avea iristul egoism de a nu pune umărul alături cu tovarășii lui 

de apostolat?”* EI cere ca toate autoritățile locale să fie interesate 

Ja mișcarea învăţătorilor și toţi să lucreze cu prudență, cu stă- 

ruinţă, fără pripire și potrivit cu mijloacele de cari dispun.: Nu 

Je ascunde greutăţile şi rezistenţele ce vor întâmpina ; dar le spune 

cu convingerea adâncă a omului care a luptat şi a suferit : „Sa- 

crificiul peniru ţară se măsoară după mărimea datoriei, iar nu 

după a greutăților. Cu şi soldatul care moare ca să asigure o victorie 

pe care el nu o va vedea, tot aşa şi noi irebue să ne devolăm peniru 

a pregăti o stare de lucruri din care noi nu vom vedea decât începulul, 

dar care nu se va desăvârși decât cu încelul pentru urmaşii noştri. 

Noi ne vom duce din această lume cu marea mulțumire de a ne fi 

făcut datoria şi de a [i participat la lucrarea cea bună. Faţă de 

dânsa, uităm, am şi uitat, necazurile şi suferinţele ce am îndurat 

din cauza ei.” 1 

Cine vorbește aşa ? Este oare șeiul suprem ierarhicește al 

unei administrațiuni care se adresează inferiorilor săi? Nu! 

Este omul de inimă care găseşte accente ce merg în fundul sufle- 

tului şi răscolesc tot ce sufletul omenesc are ascuns în colţurile 

unde n'a pătruns răutatea și îndemnurile diavoleşti. Este luptă- 

torul care, convins de puterea binelui, are încredere în biruinţa 

asupra răului. 

Asemenea fapte explică dece Haret a reușit să-şi facă duș- 

mani, dar şi mulţi amici fanatici. 

De aceea are mulțumire să vadă „mişcarea ce începea a se 

produce cu o intensitate din ce în ce mai mare printre membrii 

corpului didactic dela orașe” 2. De aceea, convingând pe membrii 

Sf. Sinod, obţine votul de la 21 Octombrie 1909 pentru stabilirea 

unei conlucrări după un plan comun a preoţilor cu învățătorii şi 

dă deciziunea de la 20 Martie 1910, prin care dă formă definitivă 

acestei activităţi frăţești pentru binele obștesc. 3 Me 

Astfel se pot desvolta mai bine şi. cooperativele sătești 

  

1. Vol. III pag. 17—418. 

2. Vol. III pag. 6. 

3. Vol. III pag. 73.
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de tot felul 1 și librăriile cooperative ale școlarilor, căutând să ia 
măsurile necesare pentru a le păstra caracterul Jor benevol și 
scopul de a ajuta pe copiii săraci 2 

Cu constantă grijă de a păstra caracterul serios și cumpănit 

tuturor manifestărilor pornite cu îndemnul și ajutorul învăță- 
torilor, el dă sfaturi de prudență ș și pune în vedere celor interesaţi 
greșelile de cari trebue să se ferească. 3 

Era firesc din parte-i, căci tot la corpul didactic, 1 mai ales 
primar, îace apel și pentru alte chestiuni afară de cele legate de 
cultură și politică. Prin școală urmărește el descoperirea focarelor 

de boale molipsitoare spre a veni în ajutorul medicilor comunali ; 
prin şcoală își propune „a slârpi cu încelul deplorabila deprindere" 

a poporului de a se adresa la babe” +; prin şcoală vrea să facă 

anchete de mare interes social asupra stării intelectuale, economice 
morale şi sanitare a familiilor 5. 

Oricine vede ce înaltă misiune dă Haret corpului didactic 
primar. De aceea le și arată o deosebită solicitudine. Niciun alt 

ministru nu lucrase ca el pentru îmbunătăţirea stării materiale 
şi morale acestui corp, dar a ţinut, în același timp, să puie hotare 
sigure peste cari să nu se treacă. Astfel au fost cursurile de perfec- 
ţionare pentru ajuforii învățători, organizate în 1909, măsurile bine 
chibzuite pentru înaintarea ne loc a învăţătorilor, „cel mai excelent 

mijloc .de emulaţiune” (cum zice un învățător), la cari adăogăm 

modificarea adusă — prin stăruința lui —- aaticolului 7 din legea 

pentru regularea proprietăţii rurale în sensul că preoţii și învăţă- 
torii se vor considera că sunt și ei cultivatori săteni, astfel au pu- 

tut să dobândească „locuri de casă sau de cultură şi să-şi poală in 

(emeia gospodării, model pentru săteni.” 5 De aceea cu drept cuvânt 

scria în 1911 un institutor: „Cel mai valoros omagiu pe care 
corpul învăţătoresc îl poate aduce d-lui Spiru Haret este ca 

întreg acest corp să se îacă şi în viitor demn de situaţia ce i sa 
dat de d. Haret.” 

Să dea Dumnezeu ca acest lucru să nu-l uite niciodată | 

* 

x 
1. Vol. III pag. 42. 

2. Vol. III pag. 63. 

3. Vol. ZII pag. 42. 

4. Vol. III pag. &. 

5. Vol. III pag. 54 și 59. 

6. Vol. III pag. 74.
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Atenţiunea ce trebuia să dea pentru problemele multiple 
ale învățământului secundar i-a fost turburată la începutul 
activităţii sale din această epocă de o chestie care a produs 
atunci mult sgomot și a deslănţuit î în contra lui porniri politice 
foarte violente. 

Se ştie că prin legea din 1898 pentru organizarea învăţămân- 

"tului secundar Haret a suprimat concursul pentru fiecare ca- 
tedră și l-a înlocuit cu examenul de capacitate urmat de un ta- 

blou din care, la fiecare vacanţă, trebuia să se ia pe rând cei 
reușiți și să se numească în locurile potrivite. Prima sesiune a 

acestor examene a început la 1 Octombrie 1904. In Ianuarie 1905, 
după ce Haret se retrage, noul ministru întrerupe seria de examene, 

introduce oarecari modificări în lege, schimbă comisiunile și 
reîncepe examenele mai târziu. Revenind Haret în 1907 con- 

stată toate acestea, mai constată că, după formarea tablourilor 

de capacitate, nu s'au publicat toate catedrele vacante, candi- 

daţii reușiți și înscriși au fost împiedicaţi. a-și exercita dreptul de 

liberă alegere, mai târziu s'au făcut şi transferări tot aşa de ne- 

regulate. Toate aceste constatări le supune Haret consiliului de 
miniștri printr'un raport de la 3 Iulie 1907, însoţit de toată do- 
cumentația necesară 1 şi, fiindcă chestia i se părea prea serioasă, 
cere aprobarea colegilor săi pentru măsurile ce avea să îa şi cari - 
erau : publicarea din nou a tablourilor de capacitate ale exa- 
menelor din 1904, 1905 și 1906; publicarea din nou a orelor va- 
cante cari s'au ocupat în 1905 şi 1906; repartizarea din nou a 

orelor vacante între profesorii cari au drept. ! 

Inainte chiar de a aplica aceste măsuri, foarte mulţi pro- 
fesori pe care îi priveau aceste anulări s'au adresat justiţiei. 
După ce a început aplicarea lor, s'a ajunsa rezultatul că unii au 

fost puși în situaţiile anterioare, alţii au avut situaţiile schimbate, 
dar prin aceasta au fost mulţumiţi cei cari protestase în vremea 
când se făceau primele numiri (în 1905—906). Prea puţine au 
fost cazurile în cari justiţia a dat satisfacţie celor ce i s'au adresat, 
anulând deciziuni ale lui Haret. Chestiunea aceasta a avut ecou 

în Parlament, unde i s'au adresat interpelări, ea a hrănit câtăva 

vreme luptele politice, despre cari se va vorbi în capitolele pri- 
- vitoare la activitatea lui parlamentară. 

1. Vol. III pag. 11.
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Reuşind să pună rânduială acolo unde a fost nevoie şi a 
fost cu putinţă, Haret a continuat opera începută în celelalte 
perioade și a adus câteva inovaţiuni. Vom nota: continuarea 
conferințelor profesorilor pe specialități (instituite încă din 1899), 
cari aveau de scop schimb de idei între profesori și reprezentanţii 

autorităţii centrale pe deoparte, între profesori de aceeași specia- 
litate, pe de alta; prin acestea se forma o unitate de vederi ale 

profesorilor din același grup, iar conducătorii învățământului 

erau puși în curent cu multe împrejurări cari necesitau anume 
măsuri administrative pentru progresul școalelor. Aci întâlnim 
o veche idee a lui Haret, pe care o formulase în ,„Raportul” din 

1884 : el socotea că este în interesul superior al învățământului. 
ca, între învățătorimea de toate gradele și între administraţie, 
să fie un raport de colaborare şi, fiindcă pe atunci singura in- 
stituție de care s'ar fi putut folosi era consiliul general al in- 
strucțiunii, dorea ca acesta să fie întrebuințat în acest scop 
(modificându-i-se, fireşte, componenţa), apoi, văzând că nu e cu 
putinţă, voia să se folosească de activitatea „Societăţii corpului 

didactic”, desființată şi ea mai târziu. Pentru stabilirea unui 

fel de osmoză între minister şi profesorime, a încurajat congresele 
corpului didactic şi s'a folosit de conferințele pe specialități despre 
cari am vorbit, 

Vom însemna apoi instituirea comisiunii pedagogice (în 

Noembrie 1907). Alături de corpul inspectorilor cari trebuiau să 
cerceteze activitatea profesorilor și să o aprecieze, pentru diferite 

nevoi administrative, Haret a avut ideea de a însărcina pe un 
număr de profesori distinși în fiecare specialitate să viziteze pe 

„colegii lor, să asiste la lecţiuni, să discute diferitele chestiuni de 
metodică ori de ştiinţă ce s'ar ivi. De aci puteau să profite 
şi unii şi alţii şi, la urmă, învățământul să aibă un câștig 

însemnat. 
Tot în epoca aceasta Haret a încercat să simplifice întocmi- 

rea examenului de fine de an, la şcolile secundare reducându-le 
din importanță. Era tot vechia lui idee, care ar însemna un mare 

progres dacă s'ar putea aplica : profesorul să caute a cunoaște 
aşa de bine pe școlarii săi ca să n'aibă nevoie de controlul fugar 

şi adesea iluzoriu de la sfârșitul anului. 
Deşi nu credea în valoarea absolută a examenului, socotea însă 

că este o datorie de onestitate ca acolo unde se aplică măsura a-
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ceasta, să se facă lucrurile cu toată seriozitatea. De aceea, aflând 
cum se fac examenele particulare, el adresează prezidenţilor 
de comisiuni examinatorii o circulară prin care le atrage atenţia 
asupra neregulelor ce sau petrecut : „cataloage pierdute sau 
ținute în desordine ; note greşite ; ştersături şi îndreptări în cataloage, 
făcute în mod arbitrar ; lucrări scrise distruse în locde a fi păsirate în 
arhiva şcoalei... permisiune acordată unor şcolari de a trece examene 
penlru câte două, trei, patru şi chiar cinci clase.” 1 Dacă la acestea 
adăogăm și posibilitatea de fraudă,. substituire de persoane, 
înțelegem mâhnirea lui Haret, care spune că asemenea examene 
ale elevilor pregătiţi în particular sunt un rău exemplu pentru 
cei din școalele Statului, aduc descurajarea pentru cei silitori 
și încurajare spre rele pentru cei slabi de îngeri: El vede un pericol 
pentru întregul învățământ, care devine „un mijloc de stricăciune 
morală şi de îndemn la fraudă şi necinste..”? 

Se știe că Haret a fost totdeauna un amic al școalelor parti- 
culare, a crezut că ele pot lucra alături de cele publice la înainta- 
rea stării culturale a țării, dar-a cerut muncă serioasă şi onestă 
din partea directorilor, a împiedicat pe cât a putut relele și a 
pedepsit adesea pe cei vinovaţi. Dorinţa lui a fost să facă o lege a 
învățământului privat. In 1898 vorbind în Parlament în discuția 
legii învățământului secundar şi superior, zicea că complementul 
acestei legi sunt altele două : a învățământului privat şi a învăţă- 
mântului profesional și își exprima speranța că va începe cu cel 
privat și apoi va trece la celelalt învățământ. Imprejurările au 
voit ca să facă în 1899 pe cea de a doua, iar pentru cea dintâiu; 
când a venit cu proiectul în 1904, a fost nevoit să-l retragă îna- 
inte de a ajunge la votare. Mărturisese că n'am înţeles de ce 
adversarii lui politici s'au învierșunat atât contra acestei legi și de ce amicii lui politici nu l-au susținut în deajuns pentru ca să 
dea țării un instrument prețios în folosul culturii. Astfel, a fost 
silit și el, ca și alți miniștri, să se mulțumească cu regulamente și 
dispozițiuni ministeriale, cari nu pot înlocui o lege. : 

x 
| NE 

Ca și în celelalte perioade ale activităţii sale de ministru, 
Haret stăruește și acum în aplicarea concepțiunii sale : că şcoala 
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trebue să dea educaţie și măsurile lui pornite de aci sunt numeroase 

şi îndreptate în multe direcțiunii. 
„Din pricini pe cari nu este locul a le arăta aci, concetăţenii 

noștri nu prea sunt convinși că legile şi regulamentele trebuesc 
respectate. Cine a trecut prin oricare ramură a administraţiei 
a avut nenunărate ocaziuni să audă vorba veche : „o fi zicând 

aşa legea, dar dacă vrei d-ta...” De aceea un distins om politic, 
Dim. Sturdza, s'a văzut silit să puie în fruntea programului de 
guvernământ al unui guvern liberal: „Domnia legilor”. Persi- 

flat de unii, socotit de alţii ca pesimist, acuzat că și el e vinovat 
că mai poate dăinui o stare de lucruri care să justifice un asemenea 
punct de program, el a luptat pentru realizarea lui și fericiţi am 
fi cei din generaţiile mai noi dacă am putea zice că azi Jegile 

domnesc tară contestaţiune... Haret socotea că acea regretabilă 

mentalitate cetăţenească se datora lipsei de educaţiune şi că, 
în afară de alte măsuri cari nu intrau în atribuţiunile lui, îndrep- 

tarea va veni prin şcoală. E o circulară din 1907 către directorii 
de şcoli primare prin care îi invită să nu mai spuie părinţilor cari 
cer ceva contra legilor şi regulamentelor : Duceţi-vă la Minister, 

căci el singur poate face. „„Aceasla — zice Haret — este cea mai. 
rea şcoală ce se poale face unora cari şi fără aceste lecţii de ilegali- 

late sunt prea mult înclinați a crede că nicio lege nu e făculă ca să 

jie respectată.” 1 Circulara aceasta, pe care atunci au taxat-o 
unii de naivitate, iar adversarii lui de ipocrizie, era, în realitate, 

din partea lui Haret un act de credinţă. Pentru el, cea mai neînsem- 
nată prescripţie dintr'un Regulament era sfântă. Incăpăţânare.! 
ziceau atâţia cari se vedeau refuzaţi de el pentru „un lucru de ni- 
mic.” Haret nu era încăpățânat, căci niciun ministru de instrucție 

“n'a schimbat aşa des diferite detalii din regulament ca el. Dece? 
Dacă se convingea că o măsură prevăzută într'un articol nu dă 

roade bune sau are vre-un inconvenient serios, el făcea tacticos 

raport la Consiliul de miniștri, la Rege şi modifica articolul, 
dar nu-l călca pe cătă vreme era încă în vigoare. El nu era ca 

aceia cari chiamă pe directorul respectiv şi, dându-i petiția, îi 

spun : E contra regulamentului, dar poate găseşti vre-un prece- 

dent! Povestea spune despre un ministru care făcea însuşi 
primul precedent anti-legal pentru a avea drept să-l facă pe al 

1. Vol. II pag. 32
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doilea și care cu atât mai fericit era când găsea vreo călcare de re- 
gulament a unui adversar politic, căci în mintea lui se făcea în- 
dată acest raționament : Să poltească să protesteze o gazetă, 
căci imediat i-arăt ce a făcut cutare. Judecând faptul 
de la care pornește circulara amintită, firește că chiar dacă direc- 
torul școalei nu l-ar fi îndemnat, n'ar fi putut opri pe cetăţean 
de a se duce la minister. Chestiunea era ca aci javoarea să nu se 
jacă. Haret, care se credea destul de forte ca să n'o facă, putea să 
spere că educaţia cetățenească se va perfecționa și de aceea se 
credea și îndreptățit să scrie ceeace a scris. 

Aceeaşi fermitate de convingere și aceeaşi încredere în 
puterea educativă a școalei îi dictează să facă o altă circulară 
prin care atrage atenţia învăţătorilor contra jocurilor de noroc : 
„una din cele mai [uneste şi degradatoare pasiuni” 1 Şi le cere 
să supravegheze și să îndemne spre bine pe elevi ca să poată in- 
fluenţa și pe părinţii lor. F ireşte, asemenea cerință presupunea că 
dascălii sunt indemni faţă de această pasiune. Dece se va fi adre- 
sat numai corpului didactice primar şi încă numai celor rurali? 
Ne place a crede că ceilalți n'aveau nevoie de asemenea sfaturi, 
de oarece erau de mai înainte convinși. Să nu fi fost, Doanine 
fereşte ! că ar fi văzut inutilitatea lucrului și se mulțumea — ca 
țăranul din fabula lui Costache Bălăcescu (care mirosea peştele 
la coadă) — să încerce a începe îndreptarea de la coadă. 
„Ar zice cineva : Ce crimă este că fără „să fure, să înșele, 
vrea omul să se îmbogăţească? Negreşit, Haret: nu putea să aibă 
gândul a opri pe cetăţeni să-și sporească averea; dar el a dat 
tuturor rețeta pentru aceasta : muncă şi economie. Când a îndemnat 
pe săteni să facă agricultură mai bună, cânda încurajat for- 
marea de tovărăşii pentru vînzarea în comun, când i-a chemat 
să-și dea banii la banca populară spre a-i înmulţi, n'a arătat 
oamenilor drumul spre îmbogăţire? Şi pe lângă acestea cela fost 
acela care a dat cea mai mare atenție Caselor de economie școlară 

“și care a instituit un inspectorat al acestor case şi, pentrucă mania 
lui (cum se zicea ) cra să puie rânduială în toate, a făcut și un 
regulament special. Circulara sa din Decembrie 1909 către direc- 
tori şi diriginţi de şcoli este un adevărat curs de metodică pentru 
educaţiunea școlarilor spre economie.? „In faplul economiei, PRIN AR A 

1. Vol. III pag. 41. 

2, Vol. III pag. 66.
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zice el, sunt două acte : actul financiar, care aduce celui ce pune la 
păstrare un câştig; actul moral, deprinderea de a nu arunca banii 
pe lucruri de nimic. Această deprindere cu păstrarea, este un exer- 
cițiu de gimnastică morală mult mai prețioasă decât banul însuşi, 

„_pentrucă ea ridică valoarea omului şi-l face să aibă voinţă şi în- 
ir'o societate de oameni liberi scopul educaţiei trebue să [ie acela 
de a face oameni cu voinţă, stăpâni pe ei înşişi.” Apoi urmează 
instrucţiuni de procedare, în cari vorbeşte de lecţiuni speciale, 
de cuvântări iarăşi speciale în ocaziile cînd se adună la şcoală 
şi părinţii (tot ideea lui veche : școala trebue să radieze și dincolo 

de zidurile ei) și altele. Circulara aceasta este un preţios model 
de modul cum ştia Haret să se coboare până la detaliile cele mai 

mici ale unei chestiuni şi să se înalțe până la filozofia ei. 
Urmărind acelaşi scop de a da cât mai mare rol educativ 

şcoalei, Haret a încurajat și acum serbările şcolare obișnuite, iar 

pentru ocaziuni mari s'a gândit din vreme la pregătirea unor 
serbări speciale. La 24 Ianuarie 1909 se împlineau cincizeci de ani 
de la săvârşirea unirii principatelor și pentru comemorarea acestui 
act a trimis la 13 Septembrie 1908 o circulară directorilor de 
şcoli primare și secundare : „Ocaziunea aceasta nu irebue lăsată 

să treacă, fără ca linerimea şcolară să [ie desteptală asupra însemnă- 
tăţii ei şi fără să [ie făcută să înțeleagă rostul actual al lucrurilor, 
în care alegerea de la 24 Ianuarie 1859 a fost un moment hotări- 
tor.” 1 Le cere să organizeze în şcoală serbări la cari să asiste și 
publicul şi mai ales părinţii și, știind locvacitatea fără temeiu a 

multora, dă o prețioasă recomandaţie : „„vorbirile să fie cât de puțin 

declamatorii şi să se întemeieze mult pe fapte, căci faptele petrecute 
în anii aceia şi oamenii cari au luat parle la ele constitue desigur 
obiectul uneia din cele mai inălțătoare lecţii ce se pol da nu numai 

tinerimii, dar şi unui popor întreg.” ! 
Şi astfel, graţie lui Haret, în ziua de 24 Ianuarie 1909, în 

toate centrele de populaţie din Regat până în cel mai mic sat cu 

școală, s'au ţinut cuvântări — poate și unele „„declamatorii” — 
cari au reamintit sau au adus în cunoştinţa ascultătorilor actul 

dela 24 Ianuarie. 
Dacă serbările acestea au un rol însemnat în educația 

patriotică a tinerimii, fiindcă o face să cunoască ţara în (recul, 
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adică istoria ci, Haret s'a gândit și la mijloacele de a face pe 
şcolari să cunoască și țara în prezent, adică geografia ei. Negreşit, 
existau și pe atunci cursuri de geografie în toate școalele ; dar 
nu era de ajuns. Nu poate zice că-și cunoaște țara acel care a ci- 
tit o carte sau zece cărţi. Complementul cel mai interesant pentru 
aceasta sunt excursiunile ; lucru a fost înţeles de mulți şi de mai 
mult timp și chiar practicat pe ici pe colo, dar consacrarea ofi- 
cială a excursiunilor școlare s'a făcut de către Haret în 1903. 
Rezultatele au fost, de sigur mulțumitoare, dar au avut și multe 
dificultăţi, căci organizarea și mai ales conducerea lor era lucru 
ostenitor şi delicat. Se cerea mai ales spirit de ordine și din partea 
conducătorilor şi din partea elevilor. Cum nu ne puteam lăuda 
cu asemenea însușire, Haret e nevoit, pe baza informaţiilor luate, 
să dea în Ianuarie 1910 o circulară către directorii de școli, indi- 
cându-le toate dispoziţiile regulamentelor și toate mijloacele 
necesare pentru a reuşi mai bine. 1 

Rezultatele nesatisfăcătoare ale excursiilor se explică, 
între altele, şi prin lipsa de disciplină a școlarilor. Acest lucru va 
fi fost observat de mulți oameni politici, cari au gândit să caute 
un remediu. Trebue disciplină? Unde e mai bună disciplină 
decât în armată? Să facem apel, deci, la armată ca să ne dea 
disciplina care trebue în școală. Acest raționament greșit, care 
însemna mărturisirea unui faliment total al organizării învăţă- 
mântului nostru, pe care și l-a însușit ministrul de instrucţie de 
atunci, a condus la alcătuirea unei legi (4 Martie 1906), care in- 
troducea instrucţia militară obligatorie în toate școalele de băieţi, 
adică : exerciţii militare, cunoştinţele teoretice ostăseşti și tragere 
la ţintă. Acestea se predau de un corp de instructori speciali 
numiţi de ministerul de războiu și depinzând de un șef care nu 
ținea de administraţia școlară, toți, firește, grade inferioare 
şi ofiţeri. Notele la obiectele militare se socoteau la promoţiunea 
elevilor chiar cu un coeficient mai mare decât celelalte note. 
„Haret n'a putut decât să arate în articolele sale publicate în: 
„Revista generală a învățământului” 2 toate neajunsurile ce vor 
rezulta pentru mersul școalelor și când a venit ministru în 1907 
şi a văzut cum se realizase temerile lui, mai mult chiar decât 
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scrisesc-el, a căutat să ia măsuri de îndreptare, mărginite de o | 

camdată la școalele normale, unde i se părea că urmările sunt 

mai grave, căci, din pricina programului militar, rămânea ne- 

executat programul civil” și normaliştii terminau școala cu 

studiile necomplete. In acest scop a dat la 28 August 1907 o cir- 

culară către directorii acestor şcoli 1 în care arată ce modificări 

trebuesc făcute în orarele claselor la 1 Septembrie următor pentru 

a se îndrepta întru câtva starea de lucruri existentă și în care 

justifică aceste modificări, zicând între altele: „Introducerea 

învățământului militar nu poale justifica aceste mari neajunsuri... 

Noul învăţământ putea să [ie introdus în programă şi să i se facă 

un loc polrivit cu serviciile ce era el în măsură să dea, dar el nu 

trebuia nici să absoarbă, nici să domine, nici să împiedice Juncţio- 

narea regulată a învățământului civil, căruia se datorează formarea 

societăților moderne şi cari — şi la noi— a format şi va forma 

şi pe viilor temelia educaţiei naţionale.” Profesorii și institutorii 

cari au funcţionat în acel timp şi-aduc aminte desordinea. care 

s'a produs din cauza nepriceperii pedagogice a corpului de in- 

structori militari şi de situaţia ridicolă în care se găseau unii 

din ei puși să dea lecţiuni unor școlari cu cunoștințe superioare 

celor ce aveau ei. Gândiţi-vă la sergenţii cari învățase o clasă 

sau două primare și explicau elevilor din clasa IV ce este traiec- 

toria unui proiectil, gândiţi-vă că aceste cursuri se dictau în clasă 

și amintiţi-vă de hohotul de râs ce se producea în public când 

gazetele publicau pagini din aceste „cursuri”. 

Văzând că silinţele sale nu pot da toate roadele cuvenite; 

mai ales că corpul instructorilor ascultând de ordinele superiorilor, 

cari nu se simțeau sub controlul și conducerea ministrului de 

instrucţie, aplicau cum credeau ci hotăririle acestui. minister, 

Haret trimite şefului guvernului la 1 Iunie 1908 demisiunea sa 

zicându-i „Dacă nu mi se permile să administrez şcoalele cum 

înțeleg eu, vă rog să fiu descărcat de:o sarcină care-mi impune 

numai responsabilități. şi nimic altceva. Vă rog. să credeți că in 

niciun chip nu pot să inerg mai departe în condițiunile acestea.” 

 Situaţiunea, de sigur, era foarte. neplăcută pentru Dim. 

Sturdza. Având despre E Haret ideea pe care ştim că o avea, ar fi 
       

1. Vol. III pag. 28. îi iii 
2. Vezi scrisoarea în Revista generală a învăţământului.
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considerat ca o mare pagubă ca el să nu mai fie în capul mini- 
sterului școalelor. De altă parte organizaţia militară de care vorbim 
fusese făcută cu învoirea și poate cu îndemnul Regelui, care tre- 
buia să fie mulțumit de a avea o tinerime disciplinată. Mulţi 
din jurul lui Haret —- deşi nu știau de scrisoarea către Sturdza — 
vedeau dificultatea situaţiei și erau foarte îngrijoraţi pentru 
învățământ. “Totuși lucrurile au luat altă cale. Regele Carol 

I era om înţelept, nu ţinea să impună o părere numai pen- 

trucă era al Lui, ci cerceta faptele și împrejurările cu obiecti- 

vitate; apoi avea o consideraţie deosebită pentru valoarea lui 

Haret ; de aceea a admis ca lucrurile să se schimbe. Organizarea 
din 1906 s'a desfiinţat și în locul legilor din 7 Martie şi 22 Iunie 
1906 s'a votat altă lege promulgată la 24 Martie 1909 care intro- 
ducea în școalele secundare și profesionale de băieţi instrucția 
militară şi iragerea în țintă cu un personal numit de ministerul 

de instrucție. Şcoalele normale au păstrat obligaţia de a avea 
cursuri militare, dar în schimb elevii erau înscriși încă din şcoală 

în controalele armatei şi erau dispensaţi de serviciul în cazărmi. 

Inainte de a încheia, trebue să mai pomenim de o instituţie 
creată de Haret în epoca de care ne ocupăm. 

După ce luase o sumă de măsuri pentru a pune vechea 

comisiune a monumentelor istorice (înființată în 1892) în situaţia 

de a lucra cât mai bine, după ce a alipit-o în 1907 pe lângă Casa 

Bisericii, s'a gândit la o altă chestiune în legătură cu istoria ţării. 

Studiile istorice serioase se întemeiază pe documente. 

Documentele se găsesc în arhive și se pot consulta acolo de cei 
interesaţi. Se înţelege că această procedare cere mai mult timp 
şi bani mai mulţi. Spre a încuraja desvoltarea cercetărilor istorice, 
s'a întreprins în toate ţările culte publicarea acestor documente. 
Se impunea și ţării noastre această îndatorire. Spre îndeplinirea 

acestei cerinţe au început să lucreze în 1843 Kogălniceanu cu ! 
;;Cronicele Moldovei”, în 1845 Laurian şi Bălcescu cu „Magazin 

istoric pentru Dacia”. A continuat Hasdeu și alţii şi în urmă 
Academia şi-a luat sarcina de a face ea asemenea publicaţii, 

între cari este marea colecțiune, care poartă numele de Iurmu- 

zachi, pentru amintirea lui Eudoxiu Hurmuzachi care a dăruit 
Academiei Române o prețioasă adunare făcută de el. Intre cola-
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boratorii la această operă a fost şi d. N. lorga, care a întocmit 

şi alte colecţii sub îngrijirea sa. Haret, socotind că Statul este 

dator să contribue şi el peiitru înmulţirea lucrărilor de acest fel 

şi îndeplinirea lor după norme științifice, a întocmit în 1909 un 

proiect de lege prin care se înfiinţa o Comisiune istorică a Ro- 

mâniei, cu însărcinarea de a publica cronici interne și externe, 

documente, inscripţii, ş. a. Este de mirare cum a putut fi atacat 

acest proiect în așa fel ca să fie respins în Martie 1909 și să nu 

devie lege decât în Februarie 1910. Haret a numit ca membri 

(pe 7 ani) pe: 1. Bogdan, D. Onciul, I. Bianu şi Demostene 

Russo, având ca secretar pe Al. Lapedatu. Această comisie a 

publicat, cu subvenţiunea ce se acorda anual de minister, multe 

lucrări de valoare, în curs de mai mulţi ani. 

= 
se 

Mai este o măsură importantă a lui Haret în acest timp, 

de care trebue să ne ocupăm — în altă ordine de idei: în ad- 

ministraţia şcolilor. A administra bine presupune — pe lângă 

burie intenţiuni şi alte însușiri — a cunoaște pe cei administraţi. 

De aceea, în toate, este necesar un serviciu de control. Fireşte, 

ca orice pe lume, și atest serviciu poate fi ridiculizat, cum zice 

„Paraponisitul” lui Alecsandri: a 

Avem bujori 

„De perceptori 

Și controlori 
Și inspectori 

Sub inspectori 
Şi inspectori 
De inspectori... 

ba poate chiar să merite a fi ridiculizat; dar — iarăşi ca orice 

lucru — dacă e făcut cum trebue poate fi folositor scopului. 

Totul este să fie seriozitate, fiecare să-şi facă datoria. Haret, 

- de mult, din 1884, când a publicat raportul său și când era singur 

inspector peste toate școalele, arată nevoia de a înmulţi perso- 

nalul de control. In 1908 erau, pentru învățământul primar. 

2 inspectori generali, 7 inspectori de circumscripție și câte un 

revizor şcolar de fiecare judeţ. Socotind că numărul revizorilor 

nu € suficient în raport cu numărul din ce în ce mai mare al în-
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'văţătorilor, pe de altă parte voind să încurajeze pe cei distinși 
dintre învăţători cari fusese înaintați (după examenele instituite tot 
de Haret), înființează, la 1 Septembiie 1908, 52 de posturi de 
revizori şcolari de clasa II. Se îndoiește cineva dacă erau necesari ? 
Dacă pentru un judeţ cu cc. 100 de comune — zice un învăţător— 
sunt vreo 7 administratori de plasă, cum să fie suficient un singur 
revizor pentru un judeţ cu ce. 170 de școale? Dar dacă nu se 
discută necesitatea, se poate discuta alegerea lor. In această 
privinţă, Haret, pentru ca să nu facă vreo greșeală, a luat toate 
măsurile, a cules toate informaţiile și — trebue. să adaog, ca 
unul ce eram atunci în administraţia şcolară : nici o informație 
de la cluburile politice.— Preţioasele rezultate, bogatul material 
informativ ce au adus acești noi revizori plini de râvnă și de en- 
tuziasm pentru misiunea lor au arătat folosul cel mare ce ar fi 
putut da aceştia, dacă întâi, dacă nu s'ar fi desființat (în 1911), 
apoi dacă ar fi fost lăsaţi să-și vază liniştit de treabă, urmăriți 
de ochii veghetori ce ar fi trebuit să fie la centru, în fine, dacă la 
facerea vacanţelor, ar fi fost înlocuiţi după nişte criterii obiective 
de alegere. : 

In legătură cu chestiunea aceasta a serviciului de control 
vom nota deciziunea din 12 Mai 1909 prin care fixează sfera 
de atribuţiuni ale inspectorilor şcolari 1. Interesant este că găsim 
aci un început de descentralizare administrativă : se fixează 
lucrările ce pot fi făcute de revizori şi de inspectori fără a se 
-adresa ministerului. Nu e locul să discutăm aci problema descen- 
tralizării, pe care n'am reuşit s'o rezolvăm nici până azi şi care 
întrun moment ne-a dat sfărâmarea conducerii Statului în „„PIo- 
vincii” ; dar cei cari se ocupă şi se vor ocupa de ea vor avea mare 
folos dacă vor studia activitatea lui Haret. EI era bucuros să dea 
atribuţiuni bine hotărite funcţionarilor (firește pe baza unor 
norme bine, strict stabilite de regulâmente) și să-i lase liberi și 

- răspunzălori de actele lor. Mi-aduc aminte de o întâmplare ca- 
racteristică pentru ceeace spun aci. Era în regulamentul școalelor 
secundare un articol care stabilea vârsta minimă la care un copil 
putea fi admis în liceu și se prevedea că directorul școalei poate 
da dispensă până la 3 sau 4 luni, iar sub această limită va dispune 
„Ministerul. Iși închipue oricine că veneau din toată ţara cereri 

  

1. Vol. III pag. 62.
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de acest fel și, cum ministerul n'avea nicio restricțiune, solici- 

tatorii făceau apel la această putere absolută a ministrului. Haret 

a modificat articolul, a mărit limitele între cari se putea mișca 

directorul şi a stabilit că sub această limită pici M inisterul nu 

poale da dispensă. 

LA % 

Această amintire mă aduce la încheierea acestui capitol, 

pe care trebue s'o fac caracterizând felul de a lucra al lui [Haret 

în administraţie. 
Adversarii săi politici şi chiar unii amici l-au învinovăţit 

adesea că se uita prea mult la amănunte, că voia să știe prin sine 

însuși toate lucrurile și că nu se mărginea să emită idei generale 

pe cari să le lase apoi în seama oamenilor şi împrejurărilor. După 

mine, aci stă marele său merit. Metoda aceasta de lucru poate să 

aibă inconvenientele ei — în primul rând să obosească peste mii- 

sură pe cel ce o practică —, dar ea are două foloase : că un spirit 

superior cunoscând toate detaliile poate generaliza mai cu temeiu 

şi cu putinţă de izbândă ; — că munca neîntreruptă a şefului este 

cel mai puternic îndemn pentru toţi cei ce stau sub ordinele lui. 

Haret nu se ducea. în toate zilele la minister. EI lucra acasă, 

unde î:se aduceau hârtiile și unde, la ore fixate, veneau şefii de 

serviciu cu materialul necesar. Cerinţa lui era ca fiecare aci să 

fie însoţit de toate documentele şi cu referatul respectiv. Fiindcă 

obişnuia să dea multe decizii și circulări, cerea cu stăruință ca 

fiecare direcţie să urmărească modul cum se aplică măsurile lui 

şi să raporteze în anumite termene despre rezultate. Pentru a îi 

totdeauna bine și la timp informat, avea o metodă foarte origi- 

nală. Avea două caiete (unul roșu şi altul negru). Pe fiecare pagină 

erau trei coloane. In prima el scria (dând un număr de ordine — 

soţ la un caiet, nesoț la celălalt) întrebarea sau ordinul; în a doua 

era răspunsul directorului ; în a treia era însemnarea lui despre 

decizia luată. Cu acest mod, el putea controla în fiecare zi ce 

chestiune a rămas încă nerezolvată, având a treia coloană goală. 

Fireşte aceasta pentru chestiunile cari nu aveau vreun raport 

sau vre-o petiție. Pentru acestelalte, trebuia să i se aducă re- 

feratul necesar. In fiecare dimineaţă, pe la ora 9, era mare MiIŞ- 

care în toate sălile, toţi grăbindu:se să afle ce ordine s'au mai 

dat, ce măsuri s'au mai luat. Circulările și deciziile erau, în genere,
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redactate chiar de el. De aceea poate oricine să observe că multe 
erau scrise cu vervă și adesea cu pornire sufletească convingă- 
toare sau mișcătoare, ceea n'ar îi putut face un funcţionar căruia 

i S'ar fi dat ordin să facă o circulară despre cutare sau cutare 

chestie. De aceea Haret a fost ferit de superiicialitate, iar rezo- 

luţiile lui, chiar pentru chestiuni individuale, erau așa redactate 

încât cuprindeau în ele materialul unor circulări sau decizii sau 
priviri generale menite să intereseze pe orice cititor. 

La. minister venea numai odată sau de două ori pe săptă- 
mână pentru a primi publicul în audiență. Toată lumea intra 

atunci în cabinetul lui și asculta pe fiecare la rând. Acorda audienţe 
și acasă, fixând dinainte ziua şi ora hotărită pentru fiecare: 

fiindcă lui nu-i plăcea să piardă vremea, nu voia să facă pe alţii 
să şi-o piardă pe a lor. Fără să fie prea prietenos, era afabil cu 

persoanele ce-l apropiau ; fireşte că expansiuni într'un sens sau 
altul nu întâlneai la el. Mulţi —mai ales dintre partizanii poli- 

tici — plecau nemulţumiţi că nu li se satisfăcea o cerere; am 

văzut adesea pe unii cari declarau in petlo că se vor răzbuna la 

vre-o ședință a Parlamentului, dacă erau parlamentari, şi nu 

m'aș mira ca între voturile negre ce se găseau în urnă la vo- 

tarea unei legi să fi fost unele puse de un deputat sau senator 

căruia i s'a refuzat vre-o cerere nedreaptă. Dacă asemenea 'lu- 

cruri mă întristau, aveam însă mare mulţumire când vorbeam cu 

vreun supărat” și-mi spunea : M'am împăcat cu Haret, fiindcă 

am văzut că a refuzat cutare lucru tuturor cari l-au cerut, nu 
numai mie. 

Aceasta forma tăria lui Haret; aceasta înpiedica chiar 

pe unii să-i ceară lucruri ilegale, căci le era ruşine de un refuz 

întemeiat pe o dispoziţie legală. De aceea, de şi hărțuit şi el ca 

orice ministru, a putut totuşi să facă cele mai multe şi mai impor- 
tanie realizări în vremea sa. 

Aşa fiind, te întrebi : cum a putut să se dea lui Haret epi- 

tetul de „sectar”? Poate că o fi vorba numai de alegerea perso- 

nalului cu care lucra? In privinţa aceasta, de sigur astăzi lucru- 
rile s'au limurit, dar mirare este, căci și atunci s'ar fi putut 

găsi destule dovezi de contrariu. 

Pe vremea când a fost ministru, nu era o lege de stabilitate 

pentru personalul din minister. (Și dacă s'a făcut ceva, tot lui se 

datorește) ; deci trebuia să aleagă oamenii îndată ce lua conducerea
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trebilor. Fireşte, erau unii cari se aflau în acel moment în parti- 
dul liberal, dar mulţi crau chemaţi fără să se găsească în această 
situaţie, unii chiar fiind membri într'un partid advers. N'a în- 
trebat pe nimeni ce politică face, deci nu poate fi vorba că ar îi 

silit pe cineva să facă politică liberală. Ba a mers până acolo cu 
desinteresarea de acest lucru încât a admis ca un funcţionar 
superior care se afla înregimentat în partidul conservator să-și 

facă —- în timpul unei alegeri — datoria politică, votând în contra 
guvernului -liberal; iar când funcţionarul voind să fie leal, i-a 

scris la Viena, unde se găsea atunci, și i-a trimis demisia, Haret 

i-a răspuns supărat fiindcă a crezut că ar putea să o primească 

în asemenea împrejurări. 1 

1) E vorba de d. C. Meissner, care a povestit însuşi faptele şi a dat spre 

publicare răspunsul lui Haret (ziarul „Adevărul“ din 5 Ianuarie 1933.) 

12



“ ACTIVITATEA PARLAMENTARĂ A LUI HARET 

„ȘI ÎMPREJURĂRILE ÎN CARI S'A DESFĂŞURAT 

Il. 

1995 — 1899 

După demisiunea guvernului liberal în 1888, care condusese 

ţara în vreme de doisprezece ani, au urmat mai multe formațiuni 

ale partidului conservator, şi ale noului partid numit liberal- 

conservator, până când s'a alcătuit la 27 Noembrie 1891 un 

minister care a putut să conducă ţara până în 1895, prezidat 

de Lascar Catargiu. Proiectul legii minelor, deși votat la 11 

Februarie 1895 de către majoritatea Senatului, a întâmpinat o 

mare opoziţiune în Cameră și toţi reprezentații partidului na- 

ţional-liberal şi-au dat demisiunea, pe motiv că legea atacă pro- 

prietatea privată şi violează Constituţiunea. Se vede că și. unii 

deputaţi ai majorităţii împărtășeau acest mod de a vedea, căci 

demisiile au fost respinse şi, deși cei demisionaţi n'au revenit 

până la 29 Aprilie, sesiunea s'a închis fără să se fi stabilit ceva 

asupra acestor demisiuni, după ce se votase legea la 20 Aprilie. 
Diferite neînţelegeri în partid au adusapoila 3 Octombrie 1895 

retragerea guvernului conservator și formarea unui minister 

naţional-liberal la 4 Octombrie. 
"Prezidat de Dimitrie Sturdza, el era alcătuit din ; Eugeniu 

Stălescu, vechiu liberal, fost de mai multe ori ministru sub pre- 

zidenţa lui Ion C. Brătianu; George. C., Cantacuzino, luptător 

în ziaristică şi socotit foarte competent în finanţe; Pelre Poni, 

care mai fusese ministru —tot de instrucție — într'un cabinet 

- conservator, dar care nu activase ca luptător politic; George 

D. Pallade, fost un membru foarte activ al opoziției unite în 
vremea lui Ion Brătianu şi un violent orator în întruniri publice, 

reintrat în partidul naţional-liberal ; C. .[. Stoicescu, un advocat 

reputat și orator elegant; Nicolae Fleva, cunoscut şi el ca unul
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din conducătorii opoziției contra lui Brătianu în 1888, supra- 

numit „tribunul”, care fusese chiar arestat odată cu Nicolae 

Filipescu și amândoi aduși în triumf de la Văcăreşti de o popu- 
laţie în plină agitațiune; General Const. Budişteanu, discret 
partizan, ca unul ce era încă în activitate. 

Alegerile generale făcute în Noembrie au dat o foarte mare 
majoritate partidului liberal şi, după constituirea Camerelor, 
au fost proclamaţi președinți : la Senat Dimitrie Ghica, fiul dom- 
nitorului Grigore Ghica, cunoscut sub numele de „,beizadea 
Mitică”, fost ministru și chiar prezident de consiliu în formaţiuni 
conservatoare ; la Cameră Peire S. Aurelian, fost de mai multe 
ori ministru şi statornic membru al partidului liberal. 

In aceast parlament intră Spiru Haret ca deputat, ales 
în judeţul Ilfov colegiul II cu 3305 voturi. Primul său act de 

parlamentar este raportul. prezentat, în numele secţiei III-a 

Camerei, asupra rezultatului alegerilor din judeţele Dâmboviţa, 
Olt, Teleorman și Vlașca, în şedinţa dela 8 Decembrie 1895. 

Guvernul, care-și începea activitatea înconjurat de o mare 
încredere a ţării a simţit din primele luni că i se aruncă plumbi 

în aripi : Nicolae Fleva, ministrul de interne, pentru motive ce-i 

erau proprii, dorea să lucreze cu deplină independenţă faţă 
de colegii săi, fapt de sigur contrariu uzanțelor și unităţii de 

acțiune a unui guvern şi principiului responsabilităţii minis- 
teriale. De aceea Fleva demisionează la 15 lanuarie 1896 şi este 
înlocuit la 3 Februarie cu Anastase Stolojan, care mai fusese 
ministru de justiție în 1879 și de domenii în 1885. 

O asemenca împrejurare slăbește totdeauna puterea unui 
guvern, mai ales că s'a și format îndată în jurul lui Fleva un 
mic grup parlamentar, care se considera ca făcând parte tot 
din partidul liberal, dar își păstra o cât mai largă libertate de 
acţiune. 

Cu toate acestea, guvernul tot a putut săvârși câteva în- 
făptuiri legislative, între cari pomenim legea poziției ofițerilor 

şi două prezentate de ministrul instrucției : legea învățământului 

primar şi legea Casei școalelor. Amândouă au avut ca raportor - 
pe Spiru Haret. 

Infiinţarea Casei şcoalelor realiza o veche dorinţă a lui 
Haret exprimată sub altă formă (într'o lucrare de când era se- 

cretar general): asigurarea posibilităţii pentru comune de a
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clădi localuri de școale primare. 1 In discuţia la 19 Februarie 1896 
acestui proiect, Haret, n'a rostit niciun discurs, căci combaterea 
lui nu putea să aibă motive serioase. 

Celălat proiect avea, însă, o lature politică : era vorba să 
se modifice câteva dispoziţii fundamentale ale legii învăţămân- 
tului primar din 1895. Se ştie că legea din 1864, care începuse 
a se considera „caducă” curând după decretarea ci, resistase 
în contra numeroaselor încercări de a o reforma, făcută de dife- 
iți miniştri și unii cu mare autoritate, ca Dim. Sturdza, Titu 
Maiorescu, ş. a. Take Ionescu, ministru tânăr, foarte înteligent, 
spirit care putea cuprinde și asimila lesne chestiuni din domenii 
felurite, în același timp ambițios şi îndrăsneţ, dorind să lase 
un nume și, de se va putea, şi o operă, după trecerea' sa pe la 
minister, se gândi la o procedare de mare abilitate. Dacă atâţi 
miniștri n'au putut dărâma şi reclădi dintr'odată edificiul legis- 
lativ dela 1864, el va proceda la această operaţie parte cu parte : 
va prezenta proiecte pentru fiecare grad de învăţământ, adică 
primar, secundar, superior, profesional. Ajutat de câţiva profesori, 
unii cari nu făcuse de loc politică, dar aveau încredere în cali- 
tățile strălucitoare ale tânărului advocat, cunoscut la bară, 
la conferințe publice, ș.a., a alcătuit mai toate proiectele nece- 
sare, pe unele le a și publicat, dar n'a reușit să vază realizată de cât 
legea învățământului primar, votată în 1895. Partidul libera] 
combătuse această lege, era natural, ca, acum, să încerce a o 
reforma. Poni prezentă deci proiectul în Cameră la 4 Aprilie 1896 
şi izbuti să-l vază votat, nu fără o viguroasă împotrivire a depu- 
taților conservatori şi în special a lui Take Ionescu. 

Cu ocazia discuţiei acesteia, Haret luă cuvântul pentru 
prima dată la 8 Aprilie 1896 şi fu ascultat cu mare simpatie de 
majoritatea Camerei. . 

* * % 

Dar situaţiunea guvernului deveni foarte critică din pricina 
chestiunii mitropolitului Ghenadie ; care îl va sili să se retragă. 

Mărturisesc că până acum nu pot zice că sunt pe deplin 
documentat pentru a-mi forma o părere proprie. Probabil că sunt 
încă multe elemente necunoscute. Desigur țesătura de intrigi 

  

1. Vezi Vol. I pg. 178.
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provocată de ciocnirea unor interese personale şi a unor ambi- 
ţiuni, pe care o povestește Milone Lugomirescu (Baba Novak) 
în cartea sa „Judecata și judecătorii” mitropolitului Ghenadie” 
(1898). nu poate fi crezută. Amestecul Regelui Carol I nu poate 
fi înţeles. 

Să-şi închipuiască cineva că Regele s'a amestecat într'un 
conflict de preeminență ce s'a produs în sânul eforiei sau epi- 
tropiei Așezămintelor brâncovenești din București între prințul 
George Bibescu și mitropolitul Ghenadie, că a luat partea prințului 
şi a inspirat sau îndemnat guvernul lui D. Sturdza a per- 
secuta până la distrugere pe mitropolit | Și aceasta pentru ce? 
Pentrucă înainte de acest conflict prinţul nu avea legături. cu 
palatul, iar după aceea s'a dus să se plângă suveranului ŞI să 
facă un fel de „pater, peccavi” pentru atitudinea-i anterioară. 
Poţi înţelege și crede asemenea lucruri? De altă parte, dacă te 
gândești că George Bibescu a fost un adversar al partidului 
liberal, încă din vremea bătrânului Brătianu, că a scris cărți 
în contra acestui partid, că conflictul de care vorbim a început 
în vremea când erau conservatorii la guvern, nu poţi admite că 
Dim. Sturdza a servit pe un adversar aşa de puternic al parti- 
dului său și nici că Regele a ţinut să fie pedepsit un om nevinovat. 
E, fără îndoială, o copilărie explicaţia ce se dădea atunci: că 
mitropolitul ar fi spus Regelui că și el este „rege” al bisericii și 
ar Îi jicnit pe suveran. Când știi că acest Rege a luat aghiotant 
pe Colonelul Candiano-Popescu, care proclamase republica la 
Ploeşti, că a decorat pe Nicolae Orășeanu, care scrisese în contră-i 
cele mai virulente satire, atunci nu poți lua în serios o asemenea 
explicaţie. Și, înainte de toate, nici nu e adevărat faptul. Insuși 
Lugomirescu ne spune că o vorbă de acest fel a rostit Ghenadie nu 
despre Rege, ci despre Prinţul Bibescu, zicând că şi dânsul este 
un prinț” al Bisericii. 

Inlăturând toate acestea, să considerăm numai faptele. ” 
O serie de acuzaţiuni contra mitropolitului se publică în ziare. 
Sinodul era convocat în. sesiune de primăvară în Mai 169, 
Câţiva membri. încep a lipsi sistematic dela şedinţe, declarând 
— nu în mod solemn, e adevărat — că nu pot lucra sub preşe- 
dinţia unui om în contra căruia s'au ridicat învinuiri grave : 
de natură religioasă și de natură de drept comun, în deosebi 
bănească. Atunci mitropolitul nu mai convoacă pe membri și
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cere ministrului de culte să închiză sesiunea înainte de termen. 

Ministrul refuză. Sinodul se adună fără convocare şi la 17 Mai 
se citește un act de acuzare și se propune chemarea mitropolitului 

în judecată. Cine putea să-l judece? Sinodul. Atunci s'au produs 
o sumă de apărători ai mitropolitului, mai toţi din tabăra con- 

servatoare şi câţiva din partidul liberal, amici ai lui N. Fleva, 
împreună cu el. Punctul cel mai important în lupta întreprinsă 
de ei era o chestie de procedură: cum pot acuzatorii să fie şi 
judecători ? căci după ce trei membri au formulat actul de acuzare, 
ei vor intra în comisia de judecată, care trebue să fie compusă 
din cel puţin 12, deci din întreg sinodul. Fireşte, va zice cineva : 
este drept. Da, dar cum s'ar putea altfel? dacă cei trei acuzatori 
s'ar retrage, Sinodul s'ar descompleta şi judecata nu s'ar putea 
face. A doua chestiune a fost primirea advocaţilor ca să pledeze, 
ceeace nu s'a admis. Mitropolitul a depus în ziua de 20 Mai 

apărarea sa scrisă și sinodul a hotărit caterisirea lui : i se luau 
toate titlurile bisericeşti şi rămânea simplu „monahul Ghenadie”, 
Modul cum s'a petrecut executarea sentinţei este descris — avem 

dreptul să zicem — cu exagerări mari, când vedem cum se po- 
vesteşte ședința sinodului: „Partenie şi ministrul Poni s'au 

aruncat ca nişte turbați asupră septuagenarului Arhiereu Valerian 
şi sculurându-l de barbă, l-au idrit în sala de ședințe, silindu-l 
a subscrie osânda mitropolitului.” Poftesc pe cei cari au cunoscut 
pe Petre Poni să și-l închipuiască în această situaţie. 

„„Fostul” mitropolit Ghenadie a fost condus și aşezat la 
mănăstirea Căldărușani. 

Atunci s'a început o agitaţie puternică de către partidul 
conservator. O mare întrunire publică în Bucureşti a dat ocazie 
lui Alexandru Lahovari să rostească un înflăcărat discurs, prin 
care cerea să se facă dreptate : „fiat justitia, pereat mundus !” 
Apoi s'a redactat o petiție către Rege care s'a reprodus în nu- 
meroase exemplare, ce s'au semnat de cetăţeni în diferite oraşe 
şi s'au trimis la palat. Au urmat, fireşte, multe audienţe la Rege 
ale fruntașilor opoziţiei. In cele din urmă s'a convenit ca gu- 
vernul să se retragă, pentru ca un alt guvern să împace lucrurile. 
Aceasta s'a întâmplat la 21 Noembrie 1896. „Ministerul pe care 
am avut onoare a-l prezida —zice D. Sturdza în Senat — s'a 
retras, pentrucă el dorea, şi era de datoria lui s'o dorească, ca să 

„se pololească o agitațiune care era în public.”
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Desigur conservatorii credeau că vor fi chemaţi ei la guvern, 
dar- Regele a socotit că e mai bine să se formeze: noul guvern 
tot din majoritatea de atunci a Parlamentului. Astfel, a fost 
numit prim-ministru P. S. Aurelian, atunci președinte al Camerei, 
cu câțiva din foști miniștrii (Cantacuzino, Stoicescu), iar ca miniștri noi : G. Mârzescu la culte, V. Lascar la interne, St. Șendrea la justiţie, Em. Porumbaru la lucrări publice și Generalul Berindei 
la războiu, 

| 
Se înțelege, situaţiunea cea mai importantă o avea Mârzescu, 

căci trebuia să rezolve criza bisericească, El era un om trecut de 60 de ani, advocat iscusit, cu experienţă politică, fost mi- nistru în 1869 și în 1870; liberal-disident, făcuse opoziţie crâncenă lui loan Brătianu, apoi reintrase în partid. -Avea reputaţia că cunoaște chestiunile bisericești și că a pătruns în tainele canoa- nelor. Soluţiunea ce se fixase în înţelegere cu fruntașii conserva- 
tori era următoarea : să se revizuiască procesul mitropolitului, să fie spălat de acuzaţiile aduse, deci reintegrat și apoi să demisio- 
neze fără să fi funcţionat (demisiunea era dată în mâna Regelui). 

Aşa s'au petrecut lucrurile. La 4 Decembrie 1896 Sinodul 
a luat în cercetare acuzațiile și întâmpinarea mitropolitului și, după scurte discuțiuni și îndeplinirea formelor regulamentare, a hotărit așa : „Ridică de deasupra Mitropolitului Ungro-Vlahiei 
Ghenadie Petrescu hotărîrea dela 20 Mai 1596.” In aceeași zi s'a înregistrat demisiunea şi Regele a semnat decretul regal prin 
care s'a primit. | 

Dimitrie Sturdza, la redeschiderea Senatului în Yebruarie 1697, a fost ales președinte. Apoi s'a produs o discuție, prin interpelările adresate de: Petre Grădișteanu și Petre P. Carp, asupra chestiunii dacă se poate ca şejul parlidului să nu [ie şi şe[ul guvernului. Se vede că Sturdza împărtășea părerea lui Carp, căci la 1 Martie şi-a prezentat demisia și dela președinția 
Senatului și din calitatea de senator, zicând : „doresc să-mi „petrec restul zilelor mele în pace și liniște sufletească”. Se vede şi altceva: că Aurelian și cei mai mulţi colegi ai săi nu înţe- legeau să se retragă. Spre a se lămuri situaţia, demisionează din Minister: G. Cantacuzino și C. I. Stoicescu. Atunci Regele care dorea ca partidul liberal să aibă posibilitate a lucra pentru binele obștesc, a însărcinat pe Sturdza cu formarea cabinetului la 31 Martie 1897. :
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In acest minister au intrat trei oameni politici mai vechi : 

A. Stolojan, George Cantacuzino şi Mihail Pherekyde, acesta mai 
ales cu mare autoritate ; apoi, pe lângă generalul Berendei, păstrat 
din guvernul Aurelian, au intrat și trei persoane cari își făceau 

acum debutul ministerial : Al. Djuvara, Ion 1. C. Brătianu şi 
Spiru Haret. | 

“După închiderea Parlamentului (3 Aprilie 1897), s'a produs 
o disidenţă, care a fundat ziarul ,, Drapelul” (apărut la 10 Mai 1897) 
și a publicat un articol-program, în care iniţiatorii — în fruntea 
lor fiind Petre S$. Aurelian — declară că sunt o grupare „naţional- 
liberală”, care voește să aplice principiile partidului enunțăte în 
programul de la 1892, firește înțelegând că cei ce se găsesc la gu- 
vern și la conducerea partidului nu le aplică cum trebue. Cu 
toate acestea, unii din ce cari semnase programul primiră să con- 
lucreze cu guvernul, chiar la deschiderea sesiunii de toamnă a 
Parlamentului: Vasile Lascar și Ştef. Șendrea fură “aleși vice- 
preşedinţi ai Camerei, Petre Grădișteanu și Vasile A. Urechia, 
vice-prezidenţi al Senatului, iar Dimitrie Gianni preşedinte al 
Camerei. 

E 
* * 

Noul ministru de instrucție s'a apucat de lucru cu toată 
puterea, dorind să facă bună administraţie și să pregătească 
legile necesare pentru bunul mers al școalelor. Dar chestiunile 
politice de partid aveau pasul înaintea tuturor. Guvernul este 
atacat cu violență printr'o interpelare a lui N. Fleva care ţine 
patru zile. Şi el se considera liberal, dar zicea că „sistemul de 
guvernare de atunci este cu totul opus programului partidului.” 
Drapeliştii, socotindu-se mai mult liberali decât Fleva, îi qă- 
deau totuși sprijin prin atitudinea lor de frondă. La sfârşitul 
discuţiei, când s'a pus la vot moţiunea de încredere în guvern, 
au fost 95 voturi pentru și 50 contra. Şi aceasta într'o Cameră 
în mare majoritate liberală ! 

A 'doua lovitură politică a fost dată de Take Ionescu. El 
aducea în Parlament acuzația absurdă că Sturdza a trădat 
chestia naţională prin discursul rostit în sala Orfeu la 25 Septem- 
brie 1894, și afirma că măsurile luate de Guvernul unguresc 
contra şcoalelor românești din Brașov sunt întemeiate pe infor- 
maţiunile date de guvernul lui D. Sturdza. Ministrul preşedinte
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a arătat că suma care se servea bisericii Sf. Nicolae din Brașov 
era înscrisă în budget, deci nu era un secret și nu din discursul 
său a aflat guvernul ungar chestiunea aceasta. A explicat că nu 
era vorba de o „subvenţiune”, ci de o „datorie” a Statului român 
către biserică pe baza unor vechi danii și că a început tratative 
cu guvernul unguresc ca să se depuie undeva capitalul care să 
producă renta anuală ce era obligat Statul nostru să serve bise- - 
ricii. Atât în Cameră cât și în Senat, unde interpelase Titu Maio- 
rescu, discuţiile asupra acestor lucruri au fost violente. 

„% 

In mijlocul acestor furtunoase desbateri, Haret se prezintă 
cu proiectul său pentru organizarea învățământului secundar 
şi superior. Deoarece se renunțase la ideea reformării întregului 
învățământ printi'o singură lege, de oarece învățământul primar 
avea legea sa, se impunea acum ministrului să se ocupe numai de 
o ramură a învățământului. 

O expunere de motive foarte amănunţită și însoțită de nu- 
meroase anexe s'a distribuit parlamentarilor și publicului încă 
din Noembrie 1897. Aci se arată motivele pentru cari legea din 
1864 trebue schimbată, apoi se lămuresc principalele dispoziţiuni 
ale proiectului. 

Pornind de la ideea că învățământul secundar trebue 
să dea cultura generală necesară oricărui om care năzuește spre 
studii superioare și pregătirea specială pentru a urma cu folos 
aceste studii, Haret organizează învățământul secundar în două 
cicluri : inferior cu 4 clase pentru cultura generală, superior 
cu 4 clase, care pedeoparte continuă cultura generali și pe dealta 
pregăteşte pentru învățământul superior. De aci, împărţirea 
cursului superior în secțiuni. După o discuţiune teoretică, în 
care recunoaște că nu se poate renunţa la tezaurul clasicității 
antice, dar nici nu se poate impune tuturor cunoașterea acestuia, 
el conchide că trebue neapărat să se diversifice cultura viitorilor” 
studenți universitari, dându-le unora putinţa de a îmbrăţișa studii 
realistice, altora studii literare. Impărțirea aceasta va avea de 
rezultat o cultură — în direcţia fiecăruia — mai puţin superticială 
decât ceeace se constatase cu vechia organizare, în care absol- 
venţii liceelor nu ştiau nici destulă latinească ori grecească, nici 
destulă matematică. H                                        
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liceul vechiu își putea aduce aminte—că, afară de acei elevi cari nu 
se turburau prea mult și nu aveau atracţie pentru niciun studiu, 

ceilalți făceau selecţiunea materiilor după preferințele lor sau, 
uneori, după valoarea deosebită a vreunui profesor. Se vedeau 
atunci elevi cari erau notaţi cu 9 și 10-la matematici şi cu 3 la 

studiile literare -ori.la latină sau greacă şi invers. Excepţiuni 
erau aceia cari puneau tot atâta sârguință pentru toate materiile, 
Haret însuși a fost o asemenea excepţiune și în desbaterile din 

“Parlament s'a citat faptul ca un argument contra proiectului 
lui care înființa secțiuni în cursul superior. 

Organizarea aceasta a cursului superior, organizarea gimna- 
ziului cu un ciclu de cunoştinţe de sine stătător pentru acei cari 
nu pot merge mai departe, organizarea școalelor de fete în așa 
fel ca să nu fie un îndemn pentru toate elevele de a urma studii 
superioare spre a îmbrăţişa o profesiune : formează temelia părții 
din lege care se ocupă de învățământul secundar. Dintre chestiu- 

nile de al doilea ordin, vom cita măsurile pentru selecţionarea 

elevilor dela clasa I secundară printr'un examen serios şi prin - 

mărginirea numărului de locuri în clasă, înlocuirea bacalaureatului 

prin examenul general de liceu, înlocuirea concursului pentru 

fiecare catedră prin examenul de capacitate, gruparea. orelor 
de muncă ale profesorilor nu pe o catedră, ci pe cel puţin două 
specialități, schimbarea sistemului de salarizare a profesorilor. 

In ce privește învățământul superior, Haret porneşte de 
la ideea autonomiei universitare și urmărește să facă „din fiecare 

universilale câle un ceniru unde să concurgă loală mişcarea inte- 
lectuală a fării.” El reorganizează alcătuirea corpului didactic 
instituind, — alături de profesori — agregaţi, conferenţiari și 
docenți, suprimă concursul pentru fiecare catedră şi prevede 
măsuri pentru o bună rânduială a vieţii studențești. 

Proiectul acesta a fost foarte răspândit în public ; mai mult : 
Haret a solicitat să ise. comunice sau să se publice obiecţiunile 
ce s'ar face. A cerut tuturor direcțiilor de școli secundare și uni- 
versităţilor să adune pe profesori, să discute şi să trimită la mi- 
nister rezultatul discuţiilor. Trebue să observăm că, pentru Haret, 
aceasta nu era o simplă formă; el era convins că din studierea 
serioasă și obiectivă a chestiunilor nu se poate să nu rezulte 
constatări și încheieri folositoare, fie pentru a întări unele dispo- 
ziţiuni ale proiectului fie pentru a modifica altele. De câte 'ori
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nu i s'a întâmplat să găsească în vreun articol al cuiva, în vreo 
scrisoare particulară vreo idee bună -pe care și-a însuşit-o şi a 
pus-o în practică ! De aceea ne apare astăzi atât de puţin serioasă 
obiecțiunea .ce i s'a adus de un adversar politic, Take Ionescu, 
care susținea că proiectul lui Haret scamănă mult cu cel alcătuit 
de dânsul în 1895. Intâi, pentrucă o lege nu se prezintă ca o operă 
originală a unui individ, cum ar fi o lucrare de ştiinţă sau un 
roman, ci ca este în realitate născută dintr”o colaborare, ea poate 
fixa prin puterea ci dorinţe și păreri emise de multe individuali- 
tăţi sau de grupări și cari se socotesc necesare pentru bunul mers 
al trebilor publice într'un moment dat. In special, într'o ţară 
cu regim parlamentar, în care se discută cu toată libertatea, se 
poate ca în proiectul prezentat de un ministru să se introducă 
amendamente pe cari le-a primit el de bunăvoie sau i s'au impus 
prin vot. Ar fi fost nu spre ruşinea unui ministru, care voia să 
legifereze asupra unei chestiuni în 1898, să împrumute dispozi- 
țiuni dintr'un proiect (nevotat) făcut în 1895. Dar, al doilea, în 
privința acuzaţiei aduse lui Haret, ca nu putea îi serioasă, fiindcă 
părțile asemănătoare din proiectul lui Haret și din proiectul 
lui Take Ionescu din 1895 se găsesc în proiectul lui Dimitrie 
Sturdza din 1886 și era foarte natural ca Haret, care fusese se- 
cretar general în acel an și colaborase la facerea proiectului, să 
ja pe de a'ntregul articole de acolo. Și la urmă cetăţeanul care ar 
asista la o asemenea discuţie asupra paternității unci dispozi- 
ţiuni! dintr'o lege, ar zice cu drept cuvânt: nu mă interesează 
cine a spus sau scris înlâi ideea, mă interesează să fie bună. 

Dar, spre cinstea Parlamentului nostru din” acel timp, 
nu numai asemenea chestiuni s'au deshătut în cele 18 şedinţe 
ale Camerei, ci și altele serioase privitoare la problemele de că- 
petenie din proiect. | 

Discuţia generală în Cameră a început la 27 Ianuarie 1898. 
„Ea a fost precedată de citirea raportului lui C. Dimitrescu-Iași., 
Deși fusese între întemeietorii »„Drapelului”, el revenise — ca să 
zicem aşa — la matcă şi primise a fi raportor al legii lui Haret 
și vice-președinte al Camerei. Raportul lui este o lucrare de mare 
valoare, aşa cum se obișnuește în Parlamentele din Occident 
— se înţelege, pentru chestiuni cari cer asemenea muncă. El 
era profesor de istoria filozofiei, dar i se încredinţase și cursul 
de pedagogie și lucrase ca atare. Raportul lui rămâne în literatura
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noastră pedagogică, prin bogăţia documentaţiei, prin claritatea 
expunerii şi prin verva cu care este redactat. Dimitrescu-lași 

era şi un orator cu multe resurse, un cuvântător care ştia să 
facă din cercetarea ideilor celor mai abstracte lecţiuni așa de 
atrăgătoare încât la cursul lui se îmbulzeau și studenţii şi mulţi 

părticulari. Nu se putea ca față de o lege aşa de importantă, 
faţă de o prezentare așa de iscusită, vorbitorii să. rămână la 
chestiuni mici de politică. De aceea desbaterile proiectului a- 

cestuia au fost pline de interes și adesea ridicate la un nivel su- 
perior, încât a avut dreptate Haret să-și înceapă discursul ex- 

primând adânca sa mulțumire „pentru discuţiunea minunată 

care se urmează de două săptămâni încoace.” Bine înarmat prin 
studiile făcute, prin cunoştinţa practicei administrative școlare, 
el a răspuns pe larg, dar cu. liniște şi obiectivitate — uneori cu 

o modestie care atrage simpatiile ascultătorilor, la acele chestiuni 
cari i se păreau lui că nu s'au lămurit pe deplin de către deputaţii 
cari susținuse proiectul. Aducând omagii talentului lui Barbu 

Delavrancea, care rostise o avântată cuvântare în sprijinul cul- 

turii clasice, el găseşte punctele slabe ale argumentării, și semna- 

lează o sumă de scăderi morale ale antichităţii, preţuită de noi 

cu exagerare, pentrucă „o vedem prin perdeaua a 2000 de ani, 
care ascunde sau diformează multe lucruri.” Cu motive de natură 

“pedagogică, istorică, practică el lămureşte problemele ce păreau 
mai controversate și obține la sfârşit aprobarea Camerei cu 107 

voturi, fiind contra numai 7 și acelea, precum $ s'a spus, datorite 
unor membri ai partidului liberal. 

La Senat el avu să întâmpine critici numeroase ale unor 

foşti miniștri cari prezentase proiecte de reformă şi nu le vă- 
zuse votate, Titu Maiorescu şi V. A. Urechia, ale lui Grigore 

Șteiănescu, fostul său profesor, ale lui G. Mârzescu, care-l 

precedase la minister, ale bătrânului Nicolae Ionescu, cunoscutul 

“orator, fostul şef al „fracţiunii” dela Iași, ş. a. EI știu cu abili- 

tate, cu modestă sinceritate, dar în fond cu multă convingere, 
să reducă obiecţiunile, să risipească temerile, să stabilească 

folosul reformei pentru binele obștesc, în cât, la fine, în ziua de 

21 Martie, obţinu unanimitatea voturilor celor prezenti. 
| Când citeşti desbaterile Parlamentului şi ziarele .timpu- 
lui şi vezi violenţa discursurilor din Martie și Aprilie te minunezi 

— că s'a putut discuta, cu relativă seninătăte și în orice caz cu . 
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serioasă preocupare de interesele culturii românești, — proiectul 
de lege al lui Haret. 

De aceea a avut dreptate Sturdza fostul ministru prezident să 
“salute această lege și să felicite pe membrii Adunărilor că au dat 
votul lor. Se înţelege asemenea de ce Haret, la banchetul ce i 
s'a oferit de mai mulţi parlamentari (31. Martie 1898) a zis: 
„Sunt un om fericit. Nu-mi închipuesc să poată fi cineva mai 
fericit decât sunt eu acum.... Am văzut o Cameră stăruind în 
timp de trei luni în cercetarea unei legi tehnice şi fastidioase de 
cercetat. .. Am văzul Camera lucrând cu o tragere de inimă şi cu 
bună-voinţă cum nu-mi închipuisem că va ji cu pulință, cum nu 
îndrăsnisem să sper.... Am văzul pe toji uitând toate deosebirile 
lor de vederi şi de interese şi având un gând comun, când a fost 
vorba de legea educaţiunii naţionale. ... Să dea D-zeu ca bunavoința 
deplină şi unitatea de vederi cari s'au manifestat cu ocaziunea dis- 
cuțiunii acestei legi să nu înceleze a domni între noi toți 1? 

* * * 

Această urare a lui Haret a răsunat în pustiu, căci agitația 
pornită dintr'o netemeinică acuzaţiune nu s'a potolit, ea a con- 
tinuat mai violentă în sesiunea ce s'a deschis la 15 Noembrie 
prin interpelarea lui Titu Maiorescu (23 Noembrie) și s'a mai 
întărit după vacanţă în primele luni ale anului 1899. In această 
epocă s'a consacrat, pentru prima dată la noi,. obstrucţiunea 
ca mijloc de luptă politică. In adevăr, în ședința Camerei dela 
17 Martie, Alexandru Marghiloman a citit o declaraţiune semnată 
de 23 de deputaţi în care se zicea că prezența lui Sturdza în gu- 
vern este „o atingere a demnităţii naţionale” Şi că nu-l vor lăsa 
să funcţioneze mai departe, împiedecându-l prin obstrucțio- 
nism parlamentar”. Aceeași: declarațiune s'a citit şi în Senat, 
„semnată de 10 senatori. 

Ce era această metodă de luptă? Mai mulţi deputaţi anun- 
țau înterpelări. In ziua fixată, cel care avea cuvântul trebuia 
să găsească mijlocul a vorbi mai multe ore în şir, desvoltând 
subiectul în mod artificial, făcând citaţiuni, din cărţi sau din 
desbateri parlamentare, cari ţineau chiar o oră fiecare. Se cerea 
să ai o bună sănătate și putere de rezistenţă fizică, fiindcă majo- 
ritatea nu admitea ridicarea ședinței şi amânarea discuţiei pentru
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a doua zi, cu gând că oratorul va obosi; dar acesta nu se clintea 
din loc, vorbea, citea, vorbea, iar citea, i se aducea la tribună 

apă, dulceaţă, o ceaşcă cu supă la ora dejunului, mai târziu ceaiu, 
ş. a. Mi-aduc aminte că un deputat George Scorţescu avea 
o deosebită artă pentru executarea obstrucţiei. Venea la tribună 
urmat de 2—3 uşieri, cari ţineau fiecare 3—4 volume mari în 

braţe și avea material pentru a ocupa toată şedinţa de ziuă și 
cea de noapte. Fireşte, mai toţi deputaţii plecau pe la casele lor 

sau luau masa la bufet, iar oratorul rămânea aprope singur, fiind 
prezent numai vicepreşedintele care prezida și care era cel mai 
pedepsit. Se vede că Regulamentul nu dădea mijloace de a se 
împiedeca acest „„sport' — cum se zicea în glumă pe atunci — 
căci dacă prezidentul ar fi constatat că nu mai e niciun deputat 
în bănci ar fi trebuit să ridice ședința și tocmai aceasta doreau 
obstrucționiştii, pentru ca oratorul să vină a doua zi cu forțele 

restaurate. 
* 

* * 

Noroc mare a avut Haret că a putut prezenta proiectul cel 

nou înainte ca această agitaţie să ajungă în faza de culminaţie 
şi a vedea începută discuţia legii învățământului. profesional 
în ziua de 3 Martie 1899. 

Oricât ar fi cineva „tare de îngeri” şi oricât de preocupat 
de o chestie absorbantă, este peste putinţă să nu fie influenţat 

de asemenea turburări, de asemenea atacuri contra băncii mi- 

nisteriale pe care se afla și el aşezat. Totuși a voit să-și facă da- 

toria şi și-a făcut-o. 
Problema învățământului profesional e mult. mai uşoară 

decât a celui secundar, fiindcă baza teoretică este lipsită de con- 

troversele filozofice, istorice și pedagogice care îngreuiază pe 

cealaltă.. Toată lumea e de acord în privința scopului școalelor 
profesionale, cari sunt nişte școale de specialitate : agricultură 

şi silvicultură, meserii, comerț. Ele trebue să ne dea agricultori 
şi silvicultori,, meseriași, negustori. In toate aceste profesiuni 
fiind grade, cari încep dela lucrătorul din fabrică sau condu- 
cătorul plugului la arătură sau micul” funcționar comercial până 
Ja marele industriaș, conducătorul de mari ferme sau marele 

bancher, trebue să fie o gradaţie și în pregătirea acestora, deci 
să fie categorii de școale cu un anumit cuantum de cunoștințe
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pentru categoria de absolvenţi pe care are s'o pregătească 
fiecare. i | . 

Deasemenea putem zice că toată lumea e.de acord asupra 
necesității acestor școale la noi ca și în alte ţări. La noi era, în 
în acel moment, o necesitate nu numai vădită, dar de mare ur- 
genţă. In 1898 se făcuse noua organizaţie a şcoalelor secundare. 
Haret reuşise să-și asigure mijloace pentru a mărgini înmulțirea 
lor peste niște anume limite. Punerea în practică a acestei mă- 
suri era condiţionată de un complement necesar şi imediat: 
creaţiunea de școale profesionale cât mai multe și puse cât mai 
mult la îndemâna școlarilor. Noi aveam atunci o şcoală superioară 
de agricultură, școale superioare de meserii, câteva școale de 
comerț cari erau și ele, într'o măsură, tot superioare. Lipseau 
însă școalele inferioare unde să se îndrepteze mulțimea copiilor 
cari nu izbuteau să intre în gimnazii — şi nici nu era: de dorit 
să izbutească toţi ! Pentru fete existau, adevărat, câteva şcoale 
zise „profesionale”, dar rău organizate încât nu serveau scopului 
pentru care fusese create. i 

Era dar un vast teren de acţiune : să se stabilească dife- 
ritele categorii de școli și organizarea lor, să se facă o legătură 
între învăţământul primar și cel profesional, să se găsească mij- 
loacele materiale pentru întreţinerea. lor ș. a. De toate aceste 
chestiuni s'a ocupat Haret, a găsit soluțiuni, cari nu vor îi fost 
toate cele mai bune, dar cei cari l-au combătut n'au propus al- 
tele. Proiectul lui s'a prezentat Camerei tot cu un raport al lui 
Dimitrescu-laşi. Susţinut de el şi de câţiva: deputaţi liberali, a 
întâmpinat critici violente din partea conservatorilor şi a dra- 
peliștilor. 

Dar ce se arăta prin acele critici? 
Supărarea unora și altora pentru alte chestiuni de natură 

politică influenţa seninătatea - desbaterilor acestei legi în care 
„era vorba de necesităţi urgente și indiscutabile. Intrebarea : 
dece să fie școalele acestea legate de ministerul de Instrucție? 
dece să fie obligate judeţele și comunele a contribui la întreţi- 
nerea lor? și altele de felul acesta au format subiectul multor dis- 
cursuri, iar la discuţia pe articole : iscusinţa oratorică a lui Take 
Ionescu, vehemenţa tribunului Fleva, rezistenţa neobosită a 
lui G. Scorţescu, tratarea ordonată a lui Marghiloman, necazul 
reținut dar evident al lui Aurelian, supărarea lui Stolojan, care—
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se zice-—plănuise și el o organizare a unor școale profesionale : 
acestea s'au unit într'o perfectă înțelegere ca să combată legea. 
Unii din majoritate nu se arătau destul de convinși, poate că intra 
puţin și-o gelozie când vedeau succesele unui ministru debutant, 
care în primii doi ani ai activităţii sale putea să aibă la activul său 
două legi de importanţa acestora. Dacă poctul francez vorbind 
de oameni ai bisericii, zicea : „Tant de fiel entre-t-il dans Pâme 
des devois”, cum să nu zicem noi aceasta despre oameni poli- 
tici? | 

Legea s'a votat cu mare greutate, la Cameră, dar s'a votat. 
La Senat se prezintă a doua zi după declaraţia obstructionis- 
mului în Cameră, adică la 18 Martie. Din primul moment ostili- 
tatea începe, căci Titu Maiorescu, amintindu-și că e și advocat, 
găseşte un motiv —sau chiar două —ca să ceară amănarea. 
Respingându-se cererea lui, combaterea proiectului începe prin dis- 
cursul lui George Panu, pe atunci adversar al liberalilor, o conti- 
nuă Petre Carp, care lua cam de sus pe „tânărul” ministru, dar 
Haret ştia să-i răspunză cu toată deferența cuvenită unui om 
politic mai bătrân, dar cu accentul necesar pentru a preciza fondul 
greșit al afirmărilor lui. Maiorescu ma mai luat cuvântul nici 
șn discuţia generală nici în discuţia articolelor. Au mai vorbit 
îi alţii cari au criticat proiectul, chiar din membrii majorităţii. 

Dar la 23 Martie legea s'a votat și de Senat, 
Era și timpul, căci la 24 Martie sesiunea s'a închis. Agi- 

taţiunea în Cameră şi pe stradă era de tot mare. O întrunire dela 
Dacia s'a terminat cu episodul din strada Enci și la 30 Martie 
guvernul prezidat de Dim. Sturdza a demisionat. 

 



II. 

1901 — 1994 

După demisiunea “guvernului prezidat de Dim. Sturdza la: 
30 Martie 1899, Regele a voit să încerce o altă formaţiune minis- 
terială liberală cu Dimitrie Gianni, preşedintele Camerei. Acesta 
ar îi trebuit să concentreze pe toți liberalii, dar drapeliștii se 
mențineau încă în atitudinea lor ostilă, iar amicii. lui Fleva 
erau prea depărtaţi acum de liberali; de aceea Regele:se de- 
cide a face apel la conservatori. 

Aceştia erau și ei împărţiţi : deoparte conservatorii vechi, 
de alta junimiștii. Ar fi trebuit o concentrare; dar nu s'a putut 
realiza, și atunci s'a constituit un guvern sub prezidenţa lui 
George Gr. Cantacuzino, numit de popor Nababul, din cauza ! 
marii sale averi. Desigur altă persoană ar îi fost indicată pentru 
aceasta : Lascăr Catargi, şeful partidului conservator, dar cl 
murise chiar în timpul crizei de guvern. Acest: nou guvern : 
format în ziua de 11 Aprilie și-a zis conservator-omogen (fiindcă 
lipseau junimiştii) și a dobândit sprijinul lui N. Fleva, căre a 
intrat în guvern ca ministru de domenii. Alături de el figurau. : 
personalități marcante ca fraţii. Iacob și Ton Lahovari, Genera-:* 
lul Manu, Take Ionescu cu amicul său dr. Istrati şi cu tova= 
rășul mai vechiu C. Dissescu. Camerele liberale se disolvă i, iar 
în Mai şi Iunie se fac alegeri noi cari dau « o bună majoritate” 
susținătoare a guvernului. : 

Situațiunea lui, însă,.nu era deloc: ușoară, fiindcă tre--: 
buia să lupte cu criza economică şi financiară “care începuse -: 
şi cu o opoziţie dublă: a junimiștilor, nemulțumiți că nu li se. 
satisfăcuse pretenţiile la formarea guvernului ; a liberalilor,
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supăraţi că fusese forţaţi a se retrage prin lupta atât de aprigă 

desfășurată de conservatori. 

Forţa combativă a ministerului era reprezentată prin Take 

Ionescu, care dobândise mare autoritate în guvernarea tre- 

cută ; dar se vede că conservatorii vechi îi atribuiră ministerul 

instrucției, iar finanţele — cel mai important în acele mo- 

mente date Generalului Manu, ceeace desigur l-a 

supărat. 

Guvernul a fost nevoit să contracteze în: condițiuni foarte 

grele împrumutul de 175 milioane pentru lichidarea datorici 

îlotante. 

Asemenea împrejurări au făcut, firește, dificilă situaţia 

Generalului Manu la finanţe, deși esta sigur că nu putea să fie 

vorba de vreo ureşeală şi o răspundere personală a acestui mi- 

nistru, om ponderat și — se zicea atunci — chiar fricos când 

era vorba să angajeze Danii Statului. Svonul public -- hrănit, 

negreşit, de unii amici politici — zicea că era așa de circum- 

speet încât, de câte ori semna o ordonanță de plată pentru o. 

sumă mare, întreba pe șeful comptabilității dacă semnătura 

nu-l angajează şi pe el personal. De accea în urma vacanței de 

Crăciun au urmat discuţii și tratative, după cari la 9 Ianuarie 

1900, când s'a deschis. Parlamentul, guvernul s'a prezentat 

remaniat : Generalul Manu era la interne, Take Ionescu la 

finanţe, dr. Istrati.la instrucție, iar în locul acestuia I. C. Gră- 

dișteanu, cunoscut sub numele de Ionaș, persoană simpatică 

din cauza acţiunii sale naţionaliste. 

| Acum, ministrul cel mai înportant al. guvernului esle 

“Take Ionescu ; acum începe ascensiunea rapidă a acestui bărbat 

politic, care șlia să atragă în jurul persoanei sale mai mult decât 

în jurul partidului “numerouse simpatii şi chiar .nemărginite 

_devotamente, pnntr'o dibace acțiune de largeţă financiară şi de 

binevoitoare îngăduinţă faţă do; slăbiciunile omeneşti. Ușa casei 

sale larg deschisă fiecărui partizan, farmecul persoanei sale 

(de pe atunci i se zicea de admiratori „Tăchiţă gură de aur”) 

şi interesul ce arăta pentru nevoile individuale ale celor ce ve- 

neau să-i solicite bunăvoința, au contribuit ca numărul parti- 

zanilor personali în lăuntrul partidului conservator să crească : 

în fiecare zi. 
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“Trei acte foarte importante au caracterizat această sesiune 
(1899—1900) : transacţia cu guvernul ungar în privinţa rentei . 
Şcoa lelor din Brașov, afacerea Ifallier şt budgetul pe 1900-1901. 

Bă 

- Violenta campanie a conservatorilor contra guvernului 

“Sturdza în 1898 —99 avusese ca motiv că a șters din budget 
subvenţia ce se cuvenea bisericii Sf. Nicolae din Brașov și că a 
intrat în tratative cu guvernul ungar pentru a se giisi mijlocul 
legal de a se plăti suma cuvenită bisericii1.  S'a pronunţat 
atunci chiar cuvântul de /rădare. | 

Sturdza făcuse aceasta în 1897, pentru a împiedica închi- 

derea școalelor din Braşov, cum anunțau Ungurii. Modalitatea 
înţelegerii era ca guvernul român să depuie odată pentru tot- 

deauna un capital care să dea venit egal cu suma care în tre- 

cut era înscrisă în budget, dar tratativele s'au întrerupt, pen- 
trucă Sturdza cerea ca acel capital să se dea mitropoliei din 

Sibiu, iar Ungurii voiau să se dea guvernului lor. 

A început atunci campania trădării” și guvernul lui 

“Sturdza s'a retras. Tratativele au continuat apoi și s'a ajuns la 
înţelegerea ca zisul capital să se depună la banca de stat din 
Budapesta. Această convenţiune s'a votat de Parlamentul român 
la 29 Ianuarie 1900. Era dovada netemeinicici campaniei care 

s'a sfârșit cu scandalul din strada Enci şi se recunoșiea că Sturdza” 

nu putuse să facă altfel. 

Ex
 Ye 

In Martie 1900 s'a produs afacerea Hallier, care a prici- 

nuit mare turburare în viaţa noastră politică : afară de luptele. 

din Parlament, au fost” multe întruniri publice ale partidului. 

liberal, şi agitaţii în stradă. 

Iată despre ce este vorba. . 

In 1895 şi 1896, pentru a se desăvârși lucrările portului 
dela Constanţa, s'au încheiat două contracte cu constructorul 

francez Adrien Hallier. Statul avea să plătească 15 milioane 

în doi ani, când totul trebuia să fie terminat. Lucrările mer- 

  

1. Vezi Vol. Îl pe. 74..
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geau însă încet, iar Hallier declară la 5 Martie 1899 că nu mai 
poate continua. Atunci Statul întreprinde. a urma lucrările în 
regie pe socoteala antreprenorului.. El protestează şi cere despă- 
gubiri de 17 milioane. Cine avea să hotărască? După contract, 
ar Îi trebuit să judece tribunalele ţării. Hallier însă voia să fie 
judecat de un tribunal arbitral, compus din un Român şi un 
Francez plus un supra-arbitru. 

Nu putem ști ce s'a întâmplat, vreau să zic că cu nu-mi 
pot forma prin mine 'o convingere, deoarece n'am studiat dosa- 
rele și mă mulțumesc a povesti după discuţiile din ziare şi 
din Parlament. Fapt este că guvernul a admis pretenţiuncu lui 
Hallier. Unii oameni politici au afirmat că la acordarea împru- 
mutului de către consorțiul de bănci streine s'a pus. condiţia ca 
diferendul lui IHallier să se judece de un tribunal arbitral; alții 
au negat. Curios este că Generalul Manu, care era ministru de 
finanţe când s'a făcut împrumutul, a declarat în Senat că nu 
„s'a impus Statului român acea condițiune, pe când Take Ionescu, 
ministru de finanţe în momentul când afacerea a început a se 
desfăşura, zicea că s'a impus L, | 

, In opinia publică s'a produs mare nemulţumire, s'a suco- 
tit aceasta ca o jignire adusă Statului român. Liberalii au luat 
atitudine energic contra acestei soluţiuni, având alături pe. 
junimişti. : 

Procesul a ţinut de la 1 până la 21 Martie. 2 Era un mo- - 
tiv de sensaţie și procesul" însuşi, dar și faptul că advocatul lui 
Hallier era un fost ministru francez, un mare om politic, Ray- 
mond Poincare, acela care, peste optsprezece ani, avea să fie 
un cald susţinător al ţării noastre în împrejurările războiului 
mondial. 

- Poincarâ a susținut că vina este a Statului român, în spe- 
cie a inginerilor, cari tot întârziau cu planurile Și celelalte, schim- 

. 

  

1. Iată propriile lui cuvinte: „Partizanii d-voastre [aceasta se adresează 
"partidului liberal] au adus ţara într'o situiaţiune aşa de teribilă încât am fost... 
„siliţi.să primim tribunalul (arbitral] ori să cază împrumutul, Dacă nu-l admi- 
team, venea controlul strein în România”. 

2. Tribunalul era compus din: Mihail Sulu, fostul director al Băncii Nd. 
ţionale, preşedinte, Lemans şi Mauj/re, membri. Advocaţii Statului: G, Panu, 
Jon Boambă, Barbu Păltineanu. Experţi: A. Saliyny, P. Zahariade şi Balaban. ” 
Advocaţii lui Hallier: R. Poincare, Payzan şi Audom, Expert francez. : Barres.
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bând diferitele părţi ale devizului, ceeace i-a adus pagube mari; 

că Hallicr avea credite mari și deci nu se putea zice că n'avea 
cu ce să continue lucrările; în fine cerca în numele clientului 
său 17.000.000. Advocaţii Statului au susţinut, la rândul lor, 
că vina este a antreprenorului, care a părăsit lucrările pentrucă 
lăsase un rabat mai mare decât se putea (ca să poată dobândi 

lucrarea), că-şi petrecea timpul cu alte lucruri şi neglija tre- 
Durile, că nu dispunea de capitalurile necesare. Sentința tribu- 

nalului a obligat pe Stat să plătească lui Iallier 6.226.632 lei, 

în care intra și restituirea garanţiei de 700.000 Lei. 1 
In cursul procesului (la 16 Martie) Dim. Sturdza a pu- 

blicat o scrisoare către redacţia „„Voinţei Naţionale”. El răs- 

pundea afirmaţiunii lui Poincars, care susținuse că FHallier avea 

capital destul, dar a fost încurcat de inginerii români, și spunea : 

în Iulie 1898, solicitat de IIallier, care se plângea că este în jenă, 

i-am dat suma de 300.000 lei, am chitanţa lui (o -reproduce); 

Hallier s'a angajat să-i plătească în trei rate până la finele anu- 

lui ; însă, în Decembrie, Iallier a cerut să se amâne plăţile. Stur- 

dza spune și de unde a avut banii : îi dăduse Regele, care dorea 

să se termine mai repede lucrările portului. 

Se înțelege că această scrisoare a produs mare sgomot 

şi — ce 'e curios — acuzaţiunea adusă lui Sturdza de gazetele 

conservatoare că nu a publicat mai înainte acest fapt. Sturdza 

a răspuns că l-a comunicat guvernului, dar, dacă nu s'a servit 

de el la proces, nu este dânsul de vină. 

S'a mai petrecut atunci un fapt demn de notat. Poincare 

a fost violent în pledoaria sa şi i-a scăpat unele aprecieri grele 

despre inginerii români și despre ţara noastră. Panu a relevat 

unele în faţa tribunalului ; i s'a mai răspuns şi prin câteva scri- 

sori publicate în ziarul francez al liberalilor („„Lindependance rou- 

maine"). Tot aci s'a publicat o scrisoare lungă şi plină de mâh- 

nire semnată : Un ami de la France quand meme. După intorma- 

| țiile mele, această scrisoare este a lui Spiru Haret. EI arată toate 

motivele pentru cari Românii sunt datori recunoştinţă Franţei, 

arată toate manifestările de iubire faţă de Franţa pe cari le au 

dat și le dau Românii și deploră atitudinea guvernului francez 

  

1. Pe atunci leul cra egal cu francul francez.
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în împrejurările acelea, încheind cu afirmarea amiciţiei noastre 
faţă de Franţa cu loale acestea. N 

- Intr'una din întrunirile publice ale liberalilor organizate 

în campania contra afacerii IHallier:a luat cuvântul (28 "Martie 
1900) şi Sp. Haret. 

„_ Budgetul prezentat de Take lonescu a dăt naştere la oa- 
recari discuţii în Cameră, dar scânteictoarea cuvântare a minis- 
trului de finanţe a avut de rezultat nu numai un vot de aprobare, 
dar o manifestaţie entuziastă pentru dânsul. Fixând la veni- 

turi 215.325..100 lei şi la cheltuieli 2383.275.376 lei, prevedea un 

excedent de peste şapte milioane ŞI zicea că, chiar de nu s'ar 

obținea excedentul așa cum l-a socotit, e afară de orice îndoială 

că budgetul va fi perfect echilibrat. Sfârșind, zicea : „Ei bine, 
salutaţi-l, căci este cel dintâiu budyel echilibral în care s'au trecut 

adevăratele cheltuieli ale Statului ! Salutaţi-l ! căci a avea un 

budget echilibrat după un budget'care a dat 32 milioane delicit..... 

acesta este un lucru pentru care omul are drepl să fie mândru”. 

Negreşit, peroraţia aceasta şade foarte bine într'o anto- 
logic. de discursuri, dar oamenii cari trăiau atunci și aşteptau 

rezultatele unei bune așezări a finanţelor statului aveau nevoie 

să vază realizate frumoasele prevestiri ale ministrului. După 

două luni, însă, a început să se vază că budgetul un merge spre 
excedent, ci mai mult spre deficit, iar mai târziu s'a constataţ 
deficitul de 28 milioane. 1 

* * * 

Inchizându-se Parlamentul, discuţiile politice se făceau — 

cum Sar zice---între culise. Precum autorul budgelului exagerase 

1. Despre acest budget a zis P. P, Carp în şedinţa, Senatului de la 12 Ye- 

bruarie 1901: „Vă aduceţi aminte cu ce eleganţă și cu ce, încredere în sine trata 

d. Take Ionescu pe d. Maiorescu de diletant. D. Ionescu zicea: Vă afirm că 

are să se poală, vă afirm că aşa are să fie şi noi diletanţii ne făceam mici, tă- 

ceam.a.. Care este rezultatul? Dacă a fost vreodată făcut în ara aceasta, nu 

de mine, nu de diletanţi ca mine, dar de oameni competenţi ca d. Take Ione- 

scu, un budget fantastic, este acel făcut de d-sa..... Când d-v. veniţi să vorbiţi 

de vasta d-voastră experiență... şi se dovedeşte peste un an că d-v sunteţi 

răspunzător de un deficit de 20 de milioane, atunci cu aș crede că ar fi neme: - 

rit nu să recunoaşteţi cecace zicem noi, ci măcar că vă puteţi înşela, să ziceţi: 

Se vede că şi eu mă pot înșela”,
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“în optimismul. său, tot așa junimiştii exagerau în sensul contra- 

iu, scriind în ziarul lor' Constiluționalul că guvernul a făcut 

„„operă de ocnaşi”. Dar dacă şi una și alta erau rachete pentru 

“marele public, în forul lor interior atăt cei dela guvern cât și cei 

«lin opoziţie se arătau îngrijoraţi şi atunci începură discuţiile 

pentru 'o fuziune între conservatorii vechi și junimişti și prin 

aceasta formarea unui nou guvern tot conservator. Astiel s'a 

ajuns la demisia lui G. Cantacuzino și la constituirea ministe- 

ului sub prezidenţa lui P. P. Carp. în ziua de 7 Iulie 1900. Șe- 

tul partidului rămânea, fireşte, tot Cantacuzino. Carp se giisea 

«leci în situaţia liberalilor din 1896, când susținuse că nu se poate 

a şelul guvernului să nu fie şi şeful partidului. Asemenea preo- 

cupare era însă prea minimă faţă de situaţia grea a ţării, de aceca 

Carp formă guvernul, luând departamentul finanţelor, cel mai 

important atunci. Alături de el intră dintre vechii conservatori 

Generalul Lahovari, om cu autoritate, fost de multe ori mini- 

stru, profesor de matematici la Universitate, inginerul C. Olă- 

nescu, care se găsea atunci președinte al Camerei şi își face de- 
butul ca ministru, Ionaș Grădişteanu, și Nicolae Filipescu, tot 

un debutant ea ministru, dar cunoscut prin activitatea sa po- 

litică 1nai potrivită par'că pentru rolul de opozant, cunoscut 

și ca om de mare corectitudine şi puternică hotărire. EI luă 

departamentul agriculturii, la care nevoia de o forță nouă era 

adâne simțită. Junimiștii aveau pe Carp şi pe Maiorescu, ca ve 

.chi oameni politici, pe Alex. Marghiloman, care lusese de mai 

multe ori ministru şi care se găsea acum mai aproape de juni- 

mişti, de și făcuse parte din cabinete pur conservatoare, şi pe 

un debutant Const. C. Arion, debutant ca. ministru, dar 

cunoscut prin calitățile sale de advocat, prin conferinţe aplau- 

date ş. a. 
Alcătuit aproape numai din elemente de prima ordine, 

guvernul lui Carp avea în față-i trei dificultăţi : o situaţiune 

financiară primejdioasă care cerea o grabnică rezolvire, o 

opoziţie viguroasă din partea liberalilor, o opoziţie surdă din 

partea foștilor guvernanţi cari încercase să rezolve problema 

la ordinca zilei şi, nereușind, n'ar fi fost prea încântați să reu- 

zească ceilalţi, mai ales că, prin aceasta, s'ar [i sdruncinat pu- 
ternic poziţiunca pe care şi-o stabilise în lumea politică Take 

Jonescu..
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Pentru îmbunătăţirea situaţiei financiare guvernul a re- 
tras partea Statului din capitalul Băncii Naţionale, şi a prelun- 
git privilegiul Băncii până la 1920. A încasat astfel (Ianuarie 1901), 
14 milioane cu cari a lichidat parte din deficite. In acelaşi scop 
a prezentat alte proiecte : unul prin care se ceda unui consortiu 
de bănci streine monopolul hârtiei de ţigări pe 12 ani şi al doi- 
lea prin care se modifica: impozitul băuturilor spirtoase. Era 
şi un proiect pentru modificarea impozitelor directe. Pe lângă 
acestea se propunea și vânzarea sau cedarea „disponibilităţi= 
lor” Statului. Ce erau acestea? Carp a definit astfel într'o şe= 
dință a Senatului : „Prin disponibilităţi înţeleg acea parte a a- 
verii unui Stat, pe care niciun Stat din lume nu o posedă și care 
existând la noi dovedeşte că noi ne-am dat luxul unor rezerve 
de cari trebue să ne felicităm astăzi...” Citează ca exemplu : par= 
tea din capitalul Băncii Naţionale, flota comercială care e a 
Statului, şi adaogă : „vom avea recurs şi la alte disponibilități 
ale acestei ţări”. 

Dim. Sturdza, în interpelarea sa dela 5. Februarie 1901, a 
combătut această denumire, zicând că este găsită anume ca 
să dea iluzia că ceeace se propune spre vânzare este ceva super- 
fluu şi deci se poate mai lesne înstrăina. In realitate, acestea 
formează „averea” statului şi dacă le-ai numi aşa, mai greu 
ar Îi să zici cetăţenilor : vând averea, pe când e mai ușor să zici : 
vând disponibilitățile. 
” Eu 

Faţă cu aceste măsuri, partidul naţional-liberal a luat 
o-atitudine de energică protestare; Puterea sa era acum sporită, 
fiindcă disidenţa drapeliştilor încetase. E interesant de însem- 
nat cum s'a petrecut acest fapt. In Octombrie 1899 Dim. Sturdza 
publică o scrisoare către Aurelian în care îi arată situaţia grea 

„a țării şi datoria partidului de a fi gata să:o servească, apoi îl 
invită să-și reia locul în partid. Aurelian răspunde afirmativ şi 
împăcarea se face. 

Se mai întâmplase încă ceva : intrarea în partidul liberal 
a. fruntașilor partidului socialist. Aceasta aducea forţe comba= 
tive de prima ordine.



203 

„Mişcarea socialistă a început în ţara noastră pe la 1875—-80. 

Ea a venit. pe două căi: prin câţiva nihilişti. veniţi din: Rusia, 
prin câţiva tineri români cari şi-au făcut studiile în Paris sau 

în Bruxelles și au intrat acolo în legături cu cercurile socia- 
liste. Diferitele guverne au luat măsuri 'mai severe sau mai 
blânde contra mişcărilor socialiste ; dar curentul a devenit. des-— 
tul de puternic, încât a venit momentul în care unii dintre fruu-- 

taşii lor au putut fi aleşi în Cameră. Atunci au început în Par-- 

lament campania pentru votul universal. In fiecare an, la dis- 

cuţia răspunsului la mesajul tronului, Vasile Alorţun ţinea un 

discurs şi propunea intercalarea unui pasagiu despre introdu- 
-cerea votului universal. Fireşte, în situaţia electorală din acele: 
vremuri, când devenea cineva senator cu 10 de voturi, o aseme- 

„nea idee era întâmpinată cu simpatie de deputaţi cari nu aveau,. 

„altfel, nicio legătură cu principiile socialismului, de: aceea în. 
unii ani moţiunea lui Morţun întrunea chiar 10—15 de voturi, 

deşi nu. se găseau în Cameră :decât 2—3 socialişti. Deşi socia-- 

liștii erau, prin doctrinele lor, adversarii tuturor partidelor, 
totuşi câte odată exprimau preferinţe pentru liberali. lată, de- 
exemplu, ce zicea Morţun în 1897: „Am credinţa că partidul. 

liberal este chemat să săvârşească şi marea reformă electorală, 

să dea ţării votul universal. Voi ați scăpat făranul de iobăgie, 
„tot voi trebuie să-i daţi şi dreptul de a vota”, Așa se explică faptul 

că prin 1896 încep a se face apropieri între socialişti și parti-- 

dul liberal cu ocazia alegerilor în diferite orașe. Mai intervine 
încă un fapt!: un început de neîncredere a muncitorilor în. 
conducătorii lor, cari cei mai mulţi erau oameni culți şi se opu- 

neau - adesea pornirilor răzvrătitoare ale unora. Ba se desem-- 
„nează chiar o disidenţă: un grup antisemit.. Aceste împreju-- 

-rări fac pe intelectualii socialiști să se simtă slăbiţi în propriul. 

-lor partid şi să ajungă la convingerea că ar fi bine să intre în 
„partidul liberal. După oarecari convorbiri particulare, s'a fixat. 
consacrarea acestui eveniment pentru ziua de 9 Februarie 
1900, când -„„un grup de tineri” au dat un banchet în onoarea 
lui Dimitrie Sturdza (în sala -Liedertafel). Aceşti „tineri” erau 

membri mai vechi ai partidului, generaţia între 30 şi 40 de ani, 

1. Pe care l-am găsit reletat în carica lui 1. C. Atanasiu după mișcarea. 

socialistă (1933). - ”
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vreo. 40 la număr, .cari au chemat pe bătrâni şi alături de ei 
au venit un număr de socialiști, cari se rupsese de tovarășii 
Jor de idei și aveau, de acum înainte, să fie membri ai partidului 
liberal. Banchetul a fost prezidat de N. Coculescu, profesor de 
„astronomie la Universitatea din Bucureşti. Cuvântări s'au 
“ţinut multe. A vorbit Sturdza, mulţumind și felicitând pe noii 
"veniţi. In numele acestora a.vorbit V. G. Morţun, zicând: 
»« Venim cu inimă curală şi cu nestrămulală hotărire să luptăm 
-din loale puterile penlru întărirea partidului liberal”. Au luat 
cuvântul şi Ion 1. Brătianu şi IIaret, care a salutat „„hişcarea 
“tineretului cult și, entuziast”. | 

' Partidul socialist, a primit cu supărare acest fapt și la 20 
„Februarie s'a convocat o întrunire a muncitorilor în sala con- 
;structorilor şi s'a publicat în „Lumea nouă” o proclamație, în care 
zse zicea : „„Jtemuşcarea conştiinţei ce, prin atitudinea noastră, 
an trezi-o în cei ce ne-au părăsit, dacă mai au conşliință, va 
răsplăti poate în cumpăna vremii durerea acelora; din noi cari 
s'au văzut pedepsiţi pentru idee şi cari se văd părăsiți într'un 
amod atât de neașteptat, fie prin mișelia altora, fie prin propria 
dor mişelie”. . i 

“Combătând măsurile luate sau proiectate de guvern, libe- 
valii nu se mărgineau la o atitudine de negaţiune, ci- propuneau 
o soluţie ă lor. Ei ziceau că remediul stă în economii budgetare. 
“Frebuia să se studieze amănunţit toate nevoile -.statului ŞI 
toate veniturile posibile şi reducându-se cheltuielile să se sta- 
bilească o cifră realizabilă, care să se fixeze pentru un număr 
-de ani până când va trece criza. Firește că o asemenea campa- 
nie era privită de mare parte a opiniei publice cu simpatie, de 
„alta — și anume de funcţionari — cu . garecare temere, dar 
toţi simțeau greutatea situaţiei și necesitatea de a ieşi dintr'însa 

«cu orice sacrificii. Afirmaţiunea liberalilor că salvarea stă în 
economie era considerată de partizanii guvernului ca „un refren 
-obsedant”, iar Epoca” (ziarul lui N. Filipescu) zicea : „Numai. 
„pe temeiul” acestui cântec monoton, numai cu- această - naă 
„promisiune partidul liberal năzuește să ia puterea în împrejură- 
ile actuale cari reclamă: un plan, chibzuit pănă în cele mai mici 
amănunte, de măsuri menile a îndrepla siluajia. . financiară”.
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Dar tocmai aceasta făceau liberalii : cercetări şi calcule până 

la cele mai mici amănunte şi planul bazat pe studii serioase. 

Faptele ulterioare au dovedit că așa a fost. ” 

Care era situaţia guvernului faţă de Parlament? Preşe-: 

dintele consiliului a caracterizat-o astfel: „este nedefinită şi 

neclară”. In adevăr, în sesiunea deschisă la 15 Noembrie 1899, 

se alesese preşedinte .al Camerei G. Cantacuzino, şeful parti-- 

dului conservator concenlral, care declarase că „actul contopirii 

tuturor elementelor conservatoare într'un singur mănunchiu va 

înlesni funcţionarea regulată a regimului reprezentativ şi va: 

dovedi ţării că fruntașii partidului sunt însullețiţi de apărarea 

intereselor superioare ale țării”. Declaraţiunea aceasta n'a împie-- 

decat: ca chiar: discuţia răspunsului la mesaj. să aibă câteva. 

momente în cari „contopirea” să fie desminţită. . 

Lmerurile au mers-cum au mers: dar, după vacanţă, în 

Januarie 1901, când s'au discutat în secțiuni proiectele financiare: 

ale guvernului, s'au dat pe față serioase împotriviri din partea 

unor. deputaţi din majoritate şi în deosebi din partea comite-- 

tului delegalilor, între cari figurau Take Ionescu, Mihail Cantacu- 

zino, fiul preşedintelui Camerei, Generalul Manu, loan Laho- 

vari. Ce putea să zică, șelul guvernului când aceștia se arătau 

protivnici ? „Eu cred — zice Carp în şedinţa dela 25 Ianuarie- 

1901 — că, «lupă cele întimplate,. nu mai am tăria necesară 

ca să pot căuta împreună cu dv. deslegarea chestiunilor ce se: 

prezintă. ** lar la 27 Ianuarie el declară, în ombele Camere, că 

a prezentat demisiunea cabinetului. Hegele a încercat să facă 

un minister nou tot cu majorităţile de atunci dând prezidenţia 

consiliului lui Cantacuzino, dar n'a. reuşit și a cerut lui Carp: 

si continue. Aceasta la 31 Ianuarie. 

Era zadarnic. Principiile proiectelor lui -Carp deveneau 

din zi în zi mai puţin susținute de parlamentari, mai ales după 

interpelarea dela 3 Februarie a lui: Sturdza în Senat, care con-- 

pătea politica lui financiară și propunea în mod hotmiît: „să 

facem sforțarea care va reda încrederea în puterea noasiră 

materială și morală, să facem 20 de milioane ecenomiii în chel-- 

tuielile budgetare !”
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A doua zi chiar, guvernul a început a fi atacat şi de gla- 
suri din majoritate şi anume de Barbu Păltineanu, amic devotat 
al lui Take Ionescu, deci cu consimţământul acestuia. Era evi- 
-dent că lucrurile nu mai puteau merge. Fie teama lui şi a ami- 
cilor săi că ar putea reuşi Carp în ceeace dânsul se arătase nepu- 
tincios, fie convingerea ce și-au format despre consecinţele pri- 
mejdioase pentru ţară ale politicii lui Carp, fapt este că din acel 
moment conservatorii vechi sub impulsiunea lui Take Ionescu 
au hotărit să răstoarne guvernul. Carp. a înţeles şi a văzut că. 
este inutil a rămânea într'un adevărat impas, deaceea la 12: 
Februarie. — într'o memorabilă şedinţă —a cerut adunirii „să 
pună capăt, cu o oră mai "nainte, unei. situaţiuni dăunătoare: 
şi pentru partid şi.pentru interesele cele mai vitale ale ţării”. 

Atunci deputatul C.. Hiotu a propus o moţiune de încre-. 
dere în „guvern, Barbu Piăltineanu a propus ca comitetul dele- 
gaţilor să cerceteze proiectele guvernului și să expună Camerei: 
rezultatul. N. Filipescu, în numele guvernului, a cerut să se 
voteze prima moţiune, pentru ca guvernul, dacă va avea încre- 
derea Camerei, să poată lucra în liniște. Discuţiile au.fost vio- 
lente, lungi, pasionate; s'a pus la vot moţiunea deputatului: 
Tliotu şi a întrunit 74 voturi, fiind contra 75. Camera, deci, 
cu majoritate de un vot a respins încrederea. în guvern. . 

De aceea, la 13 Februarie, guvernul a demisionat: şi la: 
14 s'a format ministerul lui Dim., Sturdza. - E 

Astiel, Ilaret devine pentru a doua oară ministru de instruc- 
ţie, alături de foștii săi colegi în guvernul. trecut, Dim. Sturdza,: 
C. 1. Stoicescu şi Ion I.C. Brătianu, alături de ministrul mai 
vechiu George Pallade, de fostul drapelist Aurelian şi de Vasile. 
Missir, vechiu liberal, intrat pentru prima dată în guvern. | 

Pentru ceeace avea de realizat: acest guvern în primele 
momente se cerea o desăvârșită unitate de vederi şi hotărîrea 
de a.lucra repede și fără reticenţe; De aceea Sturdza ia minis- 
terul de externe şi interimatul ministerului de războiu, iar linan- 
țele se atribue lui Pallade. a a 

[ste uimitor cecace sa petrecut atunci. După doi ani. 
«e turburare, de nesiguranţă, se cerea o cât mai. grabnică orân-,
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duială, pentru ca ţara să simtă că lucrurile au intrat în ordine 
şi că toată lumea trebue să se pună la muncă. Deaceca Came- 

rele se disolvă la 14 Februarie, colegiile electorale se convoacă. 
pentru 9—10 Martie şi 15---15 Martie, sesiunea ordinară a Par- 
lammentului se deschide la 24 Martie şi se închide la 28 Martie. 
In aceste cinci zile se volează budgetul stalornicil la 218 
milioane şi toate legile financiare necesare. 

Acestea n'ar fi fost posibile, dacă partidul liberal n'ar fi. 

avut totul preparat înainte de a veni la guvern. Astfel, el se 
ținea de cuvântul dat şi realiza cu prisosinţă făgăduielile sale. 

Era deci natural ca toată ţara să dea toată încrederea sa noului 

guvern. 
- La regularea situaţiunii financiare a contribuit şi Haret. 

Pe lângă reducerile în budget la capitolele materialului, trebuia 

să se micşoreze numărul funcţionarilor și să se reducă lefurile 
celor rămași. Haret a găsit formula pentru efectuarea acestei 
reduceri, ceca ce s'a numit „curba lui Haret”. EI zicea că redu- 

cerea proporțională sau nu dă decât o economie neînsemnată, 

dacă coeticientul e mic, sau face imposibilă viaţa funcţiona- 
rilor cu lefuri mici, dacă coeficientul e mare; trebue deti o redu- 

cere progresivă, care să înceapă dela 2% şi să meargă până la 
%, (aceasta pentru lefurile ce trec de 800 lei). Suma care 

e pe 

4000 
  trebuia scăzută se află prin formula :r = în care r Înseamnă 

reducere şi 1 lcafă 1. 
Proiectui de budget alcătuit de ministrul Pallade este 

prezentat Camerei prin raportul lui lEmil Costinescu, care 

este remarcabil prin curajul cu care constată greșelile guver- 

nelor trecute fără a voi să facă polemic ă politică aplicând apre- 

cierile sale numai adversarilor, şi prin claritatea expunerii mă- 
surilor propuse de guvern. „De mulţi ani trăim cu toţii, Stat 

şi ţară, într'o viaţă economică factice, ne bucurăm de -un bel- 

şug care nu este bunul nostru propriu, căci izvorăşte numai, 
din acumularea datoriilor contractate de Stat în streinătate.., 

1, Exemple: leafa 300; la patrat 90.000; împărţit cu 4.000, dă 22,5, 

Făcându- -se rotunjire, avem 23 ; deci 300—23=277, care va îi leafa redusă. Dacă. 

leafa este 1.000, atunci 1.0002= 1.000.000 :1.000= 255, apoi 1,000—255=715. 

Iar la cei mici cu 100 lei, leafa redusă e 98 ei,
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De mult. timp luasem obiceiul de a-plăti anuităţile prin noi 
împrumuturi...... Aşa a mers până în 1899..... Situaţiunea ne= 
socotită care se urma de un lung şir de ani a ajuns fatal la des- 
nodământul ei”. Așa începe Costinescu şi, dupăce arată toate: 
scăderile ce se propun, termină printr'un mișcător apel nu nu- 
mai la patriotismul, dar și 'la înţelepciunea practică a cetăţe- 
țenilor. „Fără suferințe şi sacrificii nu se poale salva [ara din. 
pericolul în căre a pus-o un lung şir de ani de cheltuieli nesoco= 
tite, Dacă am fi ameninţaţi în independenţa noastră, m'am sta, 
desigur, la îndoială a trimite la măcel sute și niii de tineră, floa- 
rea şi viitorul naţiunii. Ei bine, astăzi o părte din indeperidențee 
noaslră este în joc şi putem s'o salvăm cu sacrificii mai puţin. 
dureroase. Vom ști să le facem toţi, mare şi mic, cum suv cra- 
nul nostru a zis și cum a dat exemţilu "1 

zi 

După contribuţia sa, a cărei valoare se cunoaște, la re- 
gularea situațiunii financiare, Haret trebuia să înceapă munca 
sa în organizarea școlară, întreruptă în 1899. Nu putea însă 
face niciun pas înainte, fără a restabili legile din epoca primu- 
lui său ministeriat. O nouă sesiune de opt zile (1.|—21 Iunie), 
în care guvernul avea să prezinte câteva chestiuni urgente în 
strânsă legătură cu situaţia: tezaurului, a peimis lui Iarct' să 
aducă un proiect de lege prin care se restahileau legea învăţă- 
mântului primar a lui Poni din 1896, legile învățământului se- 
cundar și profesional din 1898 şi 1899 și prin care se introduceau 
câteva moditicări în legea administraţiei centrale a ministeru- 
lui din 1$9%2 și în legea clerului din 1893.2 

După votarea acestora, Iaret se apucă de lucru, cu ho- 
tărire şi cu un plan bine stabilit. Problema care i se înfățișa era : 
să aplice budgetul redus, pe care adversarii săi l-au numit „săl- 

“batic”, în așa fel ca să nu se desorganizeze mersul învățămân- 
tului. Din expunerea asupra activităţii sale administrative din 
acest timp s'a putut vedea cum a izbutit să puie în aplicare o 
lege nouă, care fusese modificată în unele privinţe chiar în eco- 
nomia generală, şi alta care fusese înlăturată chiar înainte de a 

1. Regele ceruse să i'se reducă şi Iui lista civilă, 

2. Vezi Colecţia Operelor lui Haret Vol. Y Nr. XIV. Vol. 11 pg. 3, 23, 34, 37.
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se fi făcut un început de aplicare; mai. mult: acum s'a pornit 
un nou gen de activitate, numit al activităţii extra-şcolare,; care 

a avut însemnate urmări şi morale și materiale. 
Ă Este desigur foarte curios, pentru observatorul obiectiv 

al acestor împrejurări, să vază cele petrecute atunci. Lin guvern 
încearcă să dea soluţie crizei financiare şi economice şi, nereu- 

şind, se retrage pentru a înlesni o nouă formaţiune ministerială 
a aceluiaşi partid întregit cu o fracțiune ce stătuse deoparte; so- 

luţiunea propusă de noul guvern e combătută și de amicii pri- 
mului guvern și de reprezentanții opoziţiei, care propunea o â 
treia soluțiune. Această soluție — a economiilor — rămânea dar 

singura ce se putea aplica în acel moment; însă, când vine gu- 
vernul care-şi propune s'o aplice, el nu află sprijinul necesar 
din partea celor cari trecuse acum în opoziţie, ba este chiar com- 

bătut cu mare străşnicie şi împiedicat să realizeze ceeace, cu un 

moment înainte, îusese aprobat, fățiș sau tacit, de cei cari nu: 

putuse găsi atunci o soluţie mai bună. 

Im lupta aceasta ce se dădea contra guvernului, IIaret a 
avut să sufere o mare nedreptate: este campania în chestiunea 

macedoneană. Făcând parte dintr'un guvern care a luat cârma 

Statului pe baza unui program ce prevedea în primul loc eco- 
nomiile budgetare, era natural că nu putea să nu aplice prin- 

cipiul-acesta în vreuna din ramurile de activitate ce ţineau de: 

departamentul său. L-a aplicat deci şi şcoalelor românești din 
Macedonia. 0 campanie politică violentă, din partea ramurii 

vechilor conservatori, se porneşte contra lui Ilaret, hrănită în. 

special de Take Ionescu ; o grevă a profesorilor români din Ma- 

cedonia se pune la cale. Cel acuzat de „trădare a cauzei natio- 

nale” n'are ocazie să se explice, căci articolele de polemică din 
ziarele politice ale partidului naţional-liberal sunt combătute 

- vehement în ziarele adversarilor şi în întruniri publice. Iaret, 
face atunci un lucru neobişnuit : adresează Regelui un raport 
expunând, cu documente, chestiunea întreagă şi acest raport 

se răspândește și în public. Se deschide parlamentul; se aștepta 

ca aci să se înceapă discuţia pentru a vorbi în contradictoriu 
cu cei cari îl combăteau, dar niciun deputat, niciun senator nu-l 
interpelează. Atunci interpelarea pornește din sânul majorită- 
ţii. Deputatul G. C. Dragu îi cere el explicaţii asupra celor alir- 
mate de opoziţie și, astfel, Iaret are prilejul să rostească. un dis- 

LEI
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curs foarte interesant şi care e primul de acest fel în cariera 
parlamentară a.lui Haret, fiindcă are să prezinte fapte şi să -le 
interpreteze, să răspunză unor acuzaţiuni. In polemica aceasta, 
fiind stăpân pe o documentaţiune bogată, nu numai că justi- 
fică satisfăcător toate măsurile luate de cl, dar prin logica lucru- 
rilor, devine el acuzatorul şi replica deputatului Mihail Vlădescu; 
care ia cuvântul după el, nu poate știrbi nimic din succesul do- 
bândit de Haret. Aci sever, aci ironic, făcând să se simtă totdea- 
una sinceritatea accentelor sale de revoltă sau de mâhnire, el 
dovedeşte, pentru ascultătorii sau cititorii nepărtinitori, că lu- 
crarea lui a fost condusă de preocuparea pentru adevăratele 
ințerese ale Statului și că a păşit pe calea cea bună... 

De şi liniștea de care avea nevoie Haret pentru activitatea 
sa i-a fost turburată de campania aceasta, el n'a putut fi îm- 
piedicat în mod real dela lucru, pentrucă la începutul acestei 
guvernări naţional-liberale se simţea unitatea deplină a parti- 
dului, care dorea să facă posibilă realizarea programului pe baza 
căruia fusese chemat la cârma țării ; iar opoziţia nu era destul 
de puternică. | | 

In adevăr, prin votul dela 12 Februarie 1901, fuziunea 
din Iulie 1900 se desfăcuse. Poate ci nici nu purta în sine pute- 
rea de coeziune necesară, căci pe deoparte Carp declarase în ziua 
când s'a făcut fuziunea : „Rămâne bine înţeles că noi ne unim 
viitorul, dar nu ne unim trecutul şi fiecare rămâne răspunzălor 
de faptele lui” ; iar pe de alta Generalul Manu a zis, după ce s'a 
desfăcut fuziunea : „Am declarat că se decapila partidul conser- 
vator prin alipirea unui grup care se zicea şi el cu tendinţe con- 
servatoare, dar care şi-a luat numirea de junimist și a rămas 
totdeauna sirein de organizarea partidului conservator'”. 

% 

%* %* 

In prima parte a' legislaturii acesteia, începută în 1901, 
Haret a prezentat două proiecte de legi importante, se zicea 
atunci, noi am putea zice azi: de mare importanţă. 

In Decembrie 1901: Casa Bisericii. | 
Ideea acestei înființări a pornit dela preocuparea de a
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x-edea că averile :bisericilor şi mănăstirilor se administrează bine. 

Lăsând neatins modul de administrare stabilit prin legi și tes- 
tamente, dând o organizaţie serioasă pentru cele nu au un ase- 
menea temeiu, el a voit să institue un organ superior de supra- 

veghere pentru toate aceste! averi. De şi dispoziţiile din proiect. 

sunt destul de clare, s'a ridicat din primul moment obiecţiunea 

că statul ar voi să ia în mâna sa administrarea averilor aşeză- 
mintelor bisericeşti de tot felul şi prin aceasta să ajungă la o 

nouă secularizare. Se înţelege cât se poate broda pe o asemenea 
temă. Tot aşa şi cu a doua învinuire : că administraţia averilor 
bisericeşti se centralizează ; alţii au zis că acest amestec al pu- 
terii civile în cele bisericeşti este o ştirbire a rolului episcopilor 
și al sinodului. Nu i-a fost greu lui Ilaret să risipească această 

atmosferă turburată, arătând cu toată sinceritatea şi în mod lim- 

pede ce urmăreşte prin proiectul său. Interesante, pentru a vedea 

cu câtă rea voinţă se fac de multe ori polemicile în politică, 
sunt două obiecţiuni de alt ordin ce s'au adus : de cea făcut ex- 

cepţie pentru Eforia Spitalelor civile, Epitropia Sf. Spiridon 
din Iași, Aşezămintele brâncovenești și Epitropia Madona Dudu 
din Craiova? de ce s'a ocupat numai de averile bisericilor orto- 

doxe şi nu şi de alte culte și rituri? Haret a răspuns cu sin- 
ceritate că cercetările - sale nu erau suficienie asupra acestor 
chestiuni şi de accea n'a voit să se ocupe de ele, lăsându-le 

pentru alte timpuri, și grăbindu-se a pune în lege numai ceeace 

era necesar în acel moment. 
Trebue să observăm că în Senat, unde sunt membri și 

reprezentanţii Bisericii, a avut mai puţin de luptat, mai ales că” 
mitropolitul primat Iosif Gheorghian şi episcopul de Râmnic 
Atanasie au declarat că ministrul a consultat pe episcopi şi a 

ţinut seamă de observările lor, că legea e bună şi necesară şi că 

ei nu doresc să aibă amestec în administrarea averilor biseri- 
cilor. Mai mult de luptat a avut Haret în Cameră şi cele mai multe 
obiecţiuni au fost făcute de deputaţi liberali. Pe unii i-a liniştit 

el prin explicaţiile date, alţii au rămas nemulţumiţi. N'a putut, 
fireşte, să fie luată în serios acuzaţia reprezentantului opozi- 

ţiei conservatoare că proiectul acesta este începutul despărțirii 

Bisericei de Sial. 
„Cu aceste dificultăţi, proiectul s'a votat şi, - astăzi, după 

atâţia ani, constatăm că a dat bune rezultate. 

T4



In Decembrie 1902 [Haret a prezentat legea pentru înfiin- 
țarea Casei de economie a corpului didactic. In genere vorbind; 
proiectul a fost bine primit; toate observaţiile făcute au fost 
relative la chestiuni de amănunt și în deosebi la creaţiunile 
de venituri prin subvenţiuni eventuale dela. Stat, prin reţine= 
rea unei cote din diurnele pentru exămenele particulare. şi "dim 
beneficiile din. vânzarea cărţilor didactice. A produs. mare ila= 
ritate răspunsul dat de Iaret la o obiceţiune făcută de. conser= 
vatori, prin care a arătat că articolele criticate sunt luate din 
legea făcută de Generalul Lahovari pentru casa de economie 
a ofiţerilor. Se procedase după „Manualul - perfectului opo- 
zant”, care trebue să combată cu orice preţ. i 

Cor pul didactic însă trebue să poarte veșnică recunoștință: 
memoriei lui Ilaret pentru această lege. NE 

a * 

“Activitatea generală a guvernului în această legislatură a. 
fost foarte fructuoasă. Cele mai multe legi erau impuse de însăși 
nevoia de a satisface noile cerinţe ale vieţii publice. : 

“In primul rând trebue să vorbim de legea meseriilor, după 
proiectul adus de: Vasile Missir, şi legea pensiilor. Cu ocazii 
celei dintâi, s'a făcut de către o parte a opoziţiei conservatoare 
o campanie violentă, care s'a terminat printr'o manifestaţie a 
unui număr de meseriași la Cameră. Cu aceea ocazie s'au petre- 
cut desordini și forța publică a trebuit să intervie. Deputatul 
dr. 1. Radovici, din majoritate, a învinovăţit guvernul de slă- 
biciune şi a afirmat că meseriaşii au fost instigaţi de Iancu 
Brătescu, cunoscut agitator în Bucureşti, amic devotat al lui. 
Take Ionescu. Din contră, deputatul. opozant M. Vlădescu a. 
negat vinovăția lui Brătescu (care ar fi sfătuit pe meseriași: să 
nu se ducă la Cameră) și a acuzat guver nul de prea mare as-, 
prime. | 

Legea pensiilor, făcută într”'o epocă de a aşa mari economii. 
nu putea să fie o îndulcire a situaţiei funcţionarilor ce pără-.. 
scau „Serviciul satui dar a fost utilă prin câteva măsuri de, 
natură administrativă 

| Pe lângă convertirea în rentă amortibilă a “bonurilor de 
tezaur de 5%, şi alte legi: de minimă importanţă, acum s'au;
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xotat două legi de mare însemnătate economică, una administra- 

“ivă şi alta politică. . 
Vom vorbi întâiu de marea reformă financiară prin care 

s'au desființat accizele şi s'a înființat fondul comunal. 
Cei mai vârstnici dintre noi și-aduc aminte câte neplăceri 

aveau când intrau într'un oraș și erau siliţi, la barieră, să de- 
clare tot ce au în trăsură sau în căruţă. Imposibilitatea pentru 

cei mai mulţi de a cunoaște tarifele taxelor comunale, aroganța 
si, adesea, venalitalea agenţilor (acsizari, cum îi numea mul- 
țimea) erau curate piedici pentru cine voia să călătorească în 
1ara sa. Temându-se de a fi obligaţi să plătească prea mult, 
nu puţini ascundeau cât puteau și se deprindeau cu frauda; 
ascundeau — din neștiinţă — chiar obiecte ce nu erau. supuse 

la nicio taxă. Mi-aduc aminte de un caz comic într'adevăr, dar 
destul de supărător. Proprietarul unei moșii din jud. Illov 

avea obiceiu să-și prepare sticlele de bulion pentru iarnă la 

moşia lui, unde cultiva însuși pătlăcelele roșii necesare. Ca să 

nu plătească taxa aceizului, ascundea sticlele întrun car mare 
iu fân, pe care îl aducea în București pentru caii săi și asista, 
la barieră, cum agenţii înțepau grămada de fân cu niște lungi 

îrigări, cu cari, firește, spărgeau destule :sticle. După mulţi 

ani de asemenea practică — și pagubă — s'a decis să întrebe 
care este taxa ce trebue si dea pentru sticlele de bulion: Vă 

închipuiţi mirarea lui, când a auzit cănu e nicio taxă! Ope- 

răţia pe care o făceau agenţii era explicabilă prin trebuința 

de a descoperi mai ales spirtul care se introducea în mod clan- 
estin.. Dar, dacă bietul proprietar sc alegea cu sticlele sparte, 
introducătorii de spirt știau să-și ia măsurile cuvenite, îie prin 
anumite sume strecurate cu abilitate în mâna agenţilor, fie 
printr”o organizaţie de contrabandă, care înflorea ca o industrie 

specială sau ca o profesiune care, deşi avea multe riscuri, era 

foarte rentabilă. Se vedea atunci cum se îmbogăţeau, își clădeau 
case, își cumpărau pământuri diverși funcţionari de accize: și 
mulţi oameni cari maveau nicio profesiune şi cari, dacă: ar Îi 

existat pe atunci legea controlului avetilor, mar fi putut “să 

„justilice prin nimic “înfloritoarea situaţie materială În care -se 

săseau. 
Va să zică cetăţenii erau necăjiţi, pe. de o-parte, iar, pe de 

alta, comunele pierdeau foarte multe venituri ce li se cuveneau. 
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Legea prezentată de Costinescu, a stabilit modul în care 
taxele cuvenite pentru anumite producțiuni industriale să se 
plătească chiar la locul de producţie și a desființat contrabanda, 
a făcut un bine şi comunelor și. particularilor. Afară de aceasta, 
din fondul comunal ce se constitue: în fiecare an din impozitele 
respective și se împarte de către ministerul de finanțe, se pot. 
ajuta și comunele mai sărace. 

A doua este legea băncilor populare, în strânsă legătură 
cu acţiunea extra-școlară a lui Haret şi putem zice, în mare 

parie datorită lui. Acest lucru este afirmat de ministrul de: 
finanţe, Emil Costinescu, care a prezentat proiectul și care zice 
în Expunerea de motive : „D. Ilaret este acela care s'a gândit. 
pentru prima oară la înfiinţarea unci instituţiuni centrale cu 

menirea de a controla și ajuta băncile populare. In vara anului 
trecut a pregătit un proiect cu concursul d-lui C. Stere, dar 

considerând că e mai mult financiar mi l-a încredinţat mic”. 

Costinescu arată că prima bancă populară s'a înființat 
la Urziceni în 1891 şi în 1893 au luat ființă patru, între cari a 
învățătorului Gr. Rădulescu din Bezdead. Aminteşte atenţiunea 

pe care Haret a dat-o în 1898 acestui învăţător, propunând. 
Regelui să-l distingă cu „răsplata muncii” și publicând cu elogii 
activitatea lui . „Prin aceasta a produs deşteptarea şi încura- 

jarea printre învăţători de a imita exemplul lui Rădulescu”. 
Când a venit a doua oară ministru, a urmărit ideea și a însăr- 

cinat (în Februarie 1901) pe învățătorul Dumitrescu-Bumbeşti. 

să meargă prin ţară şi să facă propagandă pentru băncile popu- 
lare. A reuşit astfel să vază la 1 Decembrie 1901 încă 16$ bănci 

noi, iar. la Septembrie 1902 alte 444. 
Dela Haret veneau, deci, primele măsuri de înfăptuire 3 

- dela el primele studii pentru organizarea lor legală. El avea 

viziunea marei importanţe ce puteau să aibă ele în viitor și de: 

aceea nu voia să le lase sub forma de instituţii cu totul parti- 

culare, cari pot azi să fie şi mâine să nu fie, ci să le dea o temelie- 

pe care Statul s'o susţină, deoarece acţiunea lor în folosul Sta- 

1, Vezi Colecţia Operelor lui Ilaret Vol. 1 pg. 314. 

2. Vezi Vol. II pg. 128, 143, 153, 189, 495.
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tului este. Astfel fiind, era firesc ca ministrul propunător să-şi 

înceapă motivarea proiectului său cu aceste cuvinte: „Acest 
proiect nu are de scop a înființa ceva nou, a alcătui din capul 

locului instituţiuni concepute acum şi cu cari am voi să înzes- 
trăm ţara... Avem fericirea -de a trata o chestiune cunoscută 
şi experimentată în multe părţi din ţara noastră”. Erau atunci 

100 bănci populare şi legea își propunea să le consolideze, să 
facă propagandă pentru înfiinţarea altora noi şi să înființeze 
o casă centrală, care să le controleze şi să le ajute în desvolta- 
rea activităţii lor. 

Importanţa băncilor populare a fost mărturisită şi de un 

deputat din opoziţie, de Constantin Mille, care a zis că „băn- 

cile populare — dacă vor reuşi — vor fi, după legea din 1861, 
cea mai mare reformă peniru |ărănime şi deci penirut [ară” ; dar, 
fiindcă nu-l lasă inima să mărturisească și adevărul despre 

rolul lui Haret în această chestie, zice: a aul numai merit, 
că a văzul această idee pornită de la Popor, a îmbrățişal-o 

"a desvollal-o. 

Organizarea poliţiei generale a Statului este o încercare 
de mare îndrăsneală de a remedia vechile neajunsuri ale acestei 
instituţii, moştenite de ani şi ani, trecute din generaţie în genc- 

raţie ; este punerea în practică a doctrinei lui Vasile Lascar de 
a face din poliție a doua magisiralură. 

In fine legea procedurii electorale cra menită să garanteze 
libertatea de exprimare a voinţei cetăţenilor la alegerile parla- 

mentare pentru ca astfel Parlamentul să fie o reprezentare 

cât mai fidelă a dorințelor poporului. 

= 

In a doua partea legislaturii 1901—19041 Haret a mai 
prezentat patru proiecte de legi, dintre cari trei s'au votat: 
prin unul se înfiinţa un fond de construcţii în Macedonia, prin 

alte două se aduceau oarecari modificări în legile pentru învă- 

ţământul primar şi pentru învăţământul secundar. . 

Economiile făcute de guvern pnn reducerile budgetare 
au permis, pe lângă stabilirea în fiecare an a echilibrului între
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venituri şi: cheltuieli, să se formeze și un al doilea budget zis 
extraordinar, din care să se poată întreprinde acţiuni cari nu 
puteau să intre în budgetul ordinar. Astfel, vedem că în Noem- 
brie 1903 Ilaret aduce un. proiect pentru crearea unui fond de 
600.000 lei din care să se facă construcțiuni şcolare şi: bisericeşti 
în Macedonia. Cine:a urmărit discursul lui Haret în Parlament 
cu ocazia interpelării deputaţilor Dragu şi Vlădescu sau a citit 
raportul adresat Regelui în chestia. macedoneană a observat 
că în budgetele făcute de miniştrii Take Ionescu şi Istrati figu- 
rau şcoli pentru cari nu se prevăzuse chiria localului. Această 
anomalie trebuia să înceteze, trebuia ca şcoalele să aibă asigu- 
rat localul în care să funcţioneze. In acest scop vine el în faţa 
Parlamentului cu proiectul de care vorbim. Cu toate că nu se 
putea face nicio obiecţiune asupra scopului uimărit, cu toate 
că, din contră, toată lumea ar fi trebuit să fie mulţumită că, 
într'o epocă de mari economii, s'a putut încropi din excedente 
o sumă pentru construire de biserici şi şcoli în Macedonia, totuși 
proiectul depus de Haret a dat nâştere la mari discuţii de natură 
polilică. Ce curioasă e câte odată lupta politică ! Se vede că 
nu se poate concepe ca în luptă să zici vreodată că adversarul 
a făcut un lucru bun. Nu-ţi vine să crezi că argumentul cu care 
a fost combătută legea de ctitre conservatori și în Cameră și în 
Senat era acesta : D-ta care ai tăiat subvenţiile date de con- 
servatori şi în special de Take Ionescu pentru Macedonia, d-ta 
vii acum și dai o sumă respectabilă pentru aceeaşi Macedonic; 
deci recunoști că ai greşit în 1901, deci tot ce ai vorbit atunci 
contra noastră a fost neîntemeiat. Degeaba arăta Ilaret că 
situaţia din 1901 impunea să se facă economii cu ori ce prej, 
degeaba repeta ce spusese atunci că banii daţi de Take Ionescu 
Mu Serveau cu adevărat cauzei naţionale, degeaba preciza, 
ceea ce se vedea de altfel din însuşi proiectul, că altceva 
urmăreşte el acum cu crearea fondului de 600.000 lei ; degeaba 
toate, căci opoziţia părea că exultează, strigând : 'Te-ani 
învins |. 

IE inutil să spunem că proiectul s'a votat şi chiar Gene- 
ralul Lahovary, care combătuse acțiunea lui Ilaret; declara că 
a vota legea; dar nu e inutil să adăogăm că a fost şi 

1 vot contra. - | |
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- Celelalte : două proiecte propuneau câteva modificări de 

aminunt. Haret, care avea respectul legilor și nu voia să le calce, 

când vedea că vreo dispoziţie nu dă rezultate bune, căuta s'o 

modifice. Notându-și, cum avea obiceiul, toate cazurile de acest 

fel, când îşi forma convingerea că anume articole trebuesc mo- 

«lificate, prezenta Parlamentului un proiect modificator şi punea 

în discuţia publică constatările sale. Şi totuși trebue să notăm 

că adversarii săi l-au acuzat de multe ori tocmai de călcarea 

legilor ! 

Astfel, în Februarie 1901 a cerut Parlamentului mosificarea 

câtorva articole din legea învăţământului primar și din a celui 

secundar. Ca să ajute la desvoltarea învățământului primar, 

prevedea că învățătorii ajutori (cari se recrutau dintre. absol- 

- venți de gimnaziu sau dintre foști normaliști cari nu terminase 

studiile) să poată deveni titulari și să se poată lega astiel de 

şcoală. ta să înfăptucască o mai lesnicioasă recrutare a corpului 

didactic secundar, a simplificat în unele privinţe lista specia- 

Jităţilor. Apoi, în ambele legi, a modificat dispoziţiile privitoare 

Ja disciplina corpului didactic de toate gradele și anume: a 

stabilit că orice membru al învăţământului, trimis în judecata 

comisiunii disciplinare să poată [i asistat de un apărător, care 

să facă şi el parte din învățământ; a pus principiul suspendării 

pedepsei pentru cei ce se găsesc la prima lor greșeală și posibi- 

litatea radierii pedepsei pentru cei dovediţi că s'au îndreptat. 

Afară de alte mici lucruri, dispoziţiile enumerate aci se văd 

a fi folositoare pentru personalul învățătoresc. “Totuși repre- 

zentanţii partidelor de opoziţie au atacat proiectul cerând ca 

apărătorul acuzatului să poate [i un advocat de profesiune, ca 

şedinţele: să fie publice, sau stabilind că chestia suspendării 

“pedepsei este o imitație după legea Bâranger din Franţa și nu 

Sau respectat principiile acelei legi, ș. a. Ba, ce este mai curios, 

moţiunea care prevedea că apărătorul să fie advocat, a fost 

subscrisă şi de mai mulţi deputaţi din majoritate. 

Dână să se prezinte Haret cu al patrulea proiect de lege, 

Parlamentul a discutat multe legi, unele foarte importante, ca: 

legea taxelor de timbru și înregistrare, un nou tarii vamal, orga-
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nizarea comunelor rurale, legea burselor, a licenţei pentru bău- 
turi spirtoase, etc, 

z a TI 

Sesiunea deschisă la 15 Noembrie 1901 a început sub 
impresia tristă a relei recolte de porumb, care aducea o chel- 
tuială neprevăzută, deoarece trebuia ca Statul să procure săte- 
nilor porumbul necesar. După stăruinţele lui Iaret, s'a. hotărit 
ca operaţiunea ajutorării sătenilor să se facă prin băncile popu- 
lare şi pentru aceasta s'a modificat (23 Noembrie 190:1) un 
articol din legea băncilor populare ca să li se dea putinţa de a 
realiza aceasta. Cu această ocazie Haret a dat o circulară către 
învăţători !, îndemnându-i să lucreze cu devotament în cam- 
pania pentru asistenţa sătenilor în lipsa în care se Săsesc : „aveţi 
o datorie de onoare să dovediţi ce servicii aţi făcut ţărănimii - 
când i-aţi dat băncile populare”. “Tot din preocupările acestea 
și, desigur, după propunerea lui Haret, s'a votat o lege (1 Decem- 
brie 1901) prin care formalităţile necesare la întemeierea coo- 
perativelor s'au simplificat mult pentru „societăţile cooperative 
sătești” şi s'a stabilit ca şi ele să fie controlate de Casa Cen- 
trală a băncilor populare. E 

% 

Dacă, din punct de vedere al legiferării, activitatea lui 
Haret a fost mai puţin importantă în a doua parte a legisla- 
turii, ea s'a manifestat prin discursurile la budget pentru 

-1902—1903 şi 1903—1904, cum şi prin o serie de răspunsuri la 
interpelări. Unele din interpelări au fost iăcute de deputaţi 
din majoritate pre a dobândi explicaţiuni pentru anume fapte 
sau spre a provoca anume măsuri administrative; altele au 
venit din partea opozanților cari ridicau acuzațiunea că Faret 

„ar fi sectar şi că ar lucra în ministerul său condus de conside- 
raţiuni politice de partid şi că acestea l-ar împinge la dispozi- 
țiuni de o mare rigoare, 

In lanuarie şi în Martie 1903 este atacat de deputaţii 
M. Vlădescu şi Take Ionescu pe tema că a introdus politica în. 
şcoală. Aceste interpelări au dat ocazie lui Haret să stabilească 

  

1. Vezi Colecţia operelor lui Haret vol. Il pg. 516.
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principial cum înţelege rolul profesorilor. în politică. E bine, 

zice el, ca profesorii să ia parte la luptele politice, însă să ştie 

găsi singuri măsura peste care situațiunea lor nu le permite să 

treacă, să n'ajungă niciodată ca deosebirile politice între pro- 

fesorii unei şcoli să influenţeze relaţiile între dânșii în şcoală,. 

unde trebue să lucreze în bună înţelegere: pentru educaţiunea 

şi instrucţiunea tinerilor ce le sunt încredinţaţi. De altă parte,. 

partidele politice să nu scoboare niciodată pe profesori la rolul 

de agenţi electorali. Desbaterile acestea au adus în Parlament. 

o sumă de cazuri concrete, între cari lupta dintre profesori: 

liceului din Ploeşti, împărţiţi în două tabere cari se luptau 

prin gazetele locale aruncându-şi tot felul de aprecieri defavo- 

rabile, pe cari le citeau elevii și desigur acest lucru nu era spre: 

folosul unei bune educaţiuni. Cercetând împrejurările de acolo, 

- Haret a putut arăta deosebirea între modul cum au privit fap-- 

tele administraţia şcolară a conservatorilor şi acea a liberalilor, 

adică a lui. A mai dovedit cu acte atitudinea sa indulgentă 

faţă de necuvincioasa purtare a unora din profesori şi încercă-- 

rile pe cari le-a făcut pentru a stabili între toţi o înţelegere nece- 

sară pentru bunul mers al şcoalei, cum toate măsurile de indul- 

gență au întâmpinat răspunsuri din ce în ce mai îndrăsneţe: 

din partea lor. 

Cecace se pare astăzi întristător, citind discursurile contra. 

Imi” Haret, este concluzia la care ajunge deputatul Vlădescu, 

declarând că, în adevăr, conservatorii au făcut favoruri parti-- 

zanilor lor politici, dar au făcut şi liberalii. Maiorescu ar fi zis : 

Slabă scuză! Tristă scuză! Dar ce trebue să zică cititorul de: 

azi când vede la ce se reduc în fapt acuzaţiile aduse adminis-- 

“traţiei lui Haret! 
* 

+ % 

Ca interpelări adresate de amici politici, notăm pe a depu-- 

tatului Tudor Vasiliu, pe a deputatului Moisescu şi pe. ale se- 

natorului Petre Grădişteanu. | IN | 

Deputatul M. Moisescu îl întreabă (Ianuarie 1903) ce 

măsuri a luat cu privire la atitudinea necuviincioasă a unui: 

profesor la un banchet în onoarea lui Take Ionescu. Haret are: 

ocazie să mai expună odată părerile sale cu privire la amestecul. 

profesorilor în politică. „Cuvântul politică, în sensul lui primitiv”



220 

şi mare — zice el —, însemnează mare lucru : a/acerile piahlice, AA face cineva politică va să zică a se ocupa de interesele cele mari ale ţării, aşa că ar fi absurd a interzice tocmai corpului celui mai luminat de â zice cuvântul lui în anumite împrejurări în afacerile cari privese țara... După părerea mea, rolul corpului didactic în politică e foarte mare şi de un ordin superior. Politica are acest mare. rău, că pasionează pe om și pasiunea nu-l lasă Să vază cu atâta sânge rece cât se cere pentru a judeca afa- cerile publice... Corpul didactic este chemat să .fie elementul ponderator... Din nenorocire, punctul acesta de vedere a fost nesocotit... dar sunt convins că corpul didactic cu vremea va -ajunge să judece singur situaţiunea cu sânge rece și să dea înapoi acolo unde va îi înaintat prea mult."1 D 
Citând apoi o serie de cazuri în cari profesorii au trecut limitele impuse de misiunea lor, — [Haret critică procedeurile întrebuințate de miniștrii conservatori şi găseşte ci vina este nu a membrilor corpului didactic cari comit fapte reprobabile, din acest punct de vedere, ci a oamenilor politici, cari îi în- deamnă „să se coboare la felul de politică nepermis pentru un “membru al corpului didactie. Aceste observaţiuni dau naștere unei cuvântări („în chestie personală”) a lui Take Ionescu, care cere să i sc precizeze unde s'au întâmplat cele povestite de Faret za să poată răspunde. Ira numai o formă abilă de a răspunde, căci indicaţiile lui Haret fusese destul de precise, unele chiar cu nume proprii. - 

Răspunzând deputatului Vasiliu (Februarie 1903) care, în- treba de ce mijloace dispune pentru desvoltarea învățământului Tural, Ilaret are ocazie să precizeze concepţiunea sa despre această mare problemă socială şi să expună punctele priuci- pale ale programului său de activitate în această direcţiune. Dar el arată în același timp cari sunt piedicile ce a întâmpinat "şi insistă mai ales asupra necesităţii de a se continua măsurile „bine chibzuite, fără care progresul nu se poate realiza. 

Chestiunea pe care a ridicat-o Petre “Grădişteanu . (30 Noembrie 1901) în Senat este una din cele mai penibile pe cari de-a întâmpinat IIaret în legislatura aceasta. E vorba de şcoa- lele catolice de fete din Galaţi şi Iaşi. a 

  

1. Vol. V Nr, XXII.
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„Aceste şeoale particulare întemeiate și ţinute de comuni- 

tăți. de călugărițe franceze au avut, dela întemeierea lor, o 
numeroasă clientelă din clasele bogate ale societăţii româneşti.. 

Concepţiunea pe care se baza funcţionarea lor 'cra aceasta: 
- Părinţii cari ar dori să dea. copiilor lor o' educaţie franceză şi 

nu. S'ar putea despărţi de ei trimiţându-i în streinătate, vor: 

putea găsi în ţară o instituţie: care să se desvolte într'un mediu 
cât mai depărtat de societatea românească şi cât mai asemă-- 
nător celuia din ţara străină. ra natural ca-în aceste şcoale: 

să nu se predea limba şi literatura românească, istoria poporului 
român să fie ignorată, iar pentru religic-să aibă în faţă elevele 
numai cultul. catolic. Ce educaţie dobândeau aci fetele române? 

O bună cunoștință a limbii franceze, maniere alese, deprindere: 
cu conversații elegante, adică totul superficial, strălucitor, dacă 
se poate, dar deloc. profund. în ce privește metoda de predare, 

era arhaică, bazată numai pe: memorizare şi toate “cărţile aduse: 
din streinătate, făcute: anume de autori pentru şcoalele cato-- 

lice. Amestecul autorităţilor noastre şcolare era privit totdeauna 

cu: rezervă, deşi se mărginea la vizite sumare și. cu privire la 

ordine şi curăţenie, cari nu lăsau niciodată de dorit.: 

Se creșteau deci nişte viitoare mame şi soţii întrun spi-- 

rit cu totul strein și, cum ele erau din familiile cele mai alese, 

urmarea firească era ca aceste familii să se înstreineze de societa-- 
tea şi ţara românescă. Cu vremea autorităţile'şcolare au început. 

a se îngrijora de urmările acestui fel de educaţie şi a privi mai 
de aproape ce se-petrece-în acele institute, Pe la 1893—91 a 

început a se trimite delegaţi la examene. Mi-aduc aminte că am 

avut însumi o asemenea însărcinare la şcoala de-tete din Galaţi.. 

La examenul de istorie, fiecare elevă avea-un subiect'pe care-l. 

pregătise şi când era chemată la rândul ei debita toate pasa- 
gile din carte privitoare la subiectul ei. Asupra altor chestiuni. 
nu se puneau întrebări. Am încercat, de şi nu era obiceiul ca de-- 
legaţii să pună întrebări, să abat pe o elevă dela rândul cărţii, 

mi-a răspuns 'că nu: știe, dar am avut mirarea să constat că la: 

un moment al recitării a răspuns la “întrebarea pusă de mine. 
Haret nu putea primi această concepţiune de școli. stre-- 

ine în ţară, cari să fie niște centre de înstreinare a spiritului 

tinerelor generaţii. Cu încetul, în primul său ministeriat, a luat 

măsuri de a îndrepta lucrurile, dar a întâmpinat o îndărătnicie-
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din partea direcțiilor acestor şcoale, sprijinită de părinţii eleve- 
lor, cari, fiind toemai oameni din păturile conducătoare, aveau 
trecere şi influenţă. Haret nu s'a lăsat convins, dar schimbă- 
rile politice au zădărnicit, fireşte, rezultatele acţiunii sale. Re- 
“venind în 1901 a căutat să continue cu măsurile din trecut, 
«dar n'a putut pune lucrurile în rânduială și», după o amănunţită 
-anchetă făcută. de inspectorul general D. A. Teodoru, a. dat îri 
judecată pe directoarele celor două institute. . 

Acest proces, care, în definiliv, n'a produs vreo supă- 
Tare prea mare acuzatelor, căci s'au ales. numai cu un avertis- 
ment, a dat naştere, în schimb, unui mare scandal politic. 0- 
“poziţia s'a ridicat contra lui Haret, acuzându-l de călcarea con- 
stituției care vorbeşte de libertatea învățământului, de liberta- 
lea de conștiință. Şi pe lângă oameni politici din partidul con- 
servator, cum a fost Alexandru D. Xenopol, care a apărat di- 
Tecţiile școalelor în faţa consiliului permanent şi s'a făcut direc- 
torul de studii al celei din Iași spre a putea, prin autoritatea. 
persoanei sale, să mai paralizeze din acţiunea administraţiei 
şcolare, sau găsit chiar din partidul liberal unii cari le-au spri- 
jinit. E destul să pomenese pe Mihail Pherekyde, preşedintele 
“Camerei, un fost colaborator al lui Ion Brătianu bătrânul, pen- 
vu ca să înţelegem cu câte şi cu ce forţe avea să lupte Haret. 

Şi interpelarea lui Petre Grădişteanu 1 venea să-l acuze 
«de. slăbiciune, să-i amintească nesupunerea la regulamentele 
şcolare ale direcțiilor școalelor catolice şi să pună în faţă chiar 
pericolul convertirilor. “Totuşi; această interpelare a fost uri: 
bine pentru Iaret, căci i-a dat posibilitatea de-a arăta în faţa 
Parlamentului ce a făcut el și ce au făcut cei cari l-au combătut: 
:şi cari sunt concepţiunile lui despre rolul şcoalelor particulare. 
Incheierea lui era aceasta: dacă am avut slăbiciune, pricina 
este că n'am o lege pe care să mă întemeiez Şi de aceea am adus: 

_“în Parlament proiectul de lege pentru . învăţământul privat. 
Acest proiect de lege, al patrulea prezentat de Haret în 

această legislatură, depus la 3 Decembrie 190, vine în discuţia 
Camerei la 11 Decembrie 1901, 

Dar în ce atmosferă ? 

* 

  

1. Petre Grădişteanu i-a mai adresat o interpelare de acelaşi fel, despre 
“şcolile ungurești din Bucureşti, în ziua de 10 Decembrie 1904, : :
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Partidele politice, fiind reuniri de oameni pe baza unor 

idei comune, au nevoie de un număr de aleși dintre ei cari să a- 

plice ideile, mai ales când partidul are în sarcina sa guvernul 

“ţării. Modul cum se constituesc diferitele organisme de cotidu- 

cere și de aplicare, miniștrii și înalții funcţionari, deputaţii. și 

senatorii, poate da naştere la divergențe. Pot fi şi divergențe 

cu ocazia aplicării unor principii politice, la facerea unor legi 

sau în alte împrejurări, cu deosebire în acţiunile aşa numite de 

tactică politică. Neajunsurile acestea sunt posibile și serioase 

într'un regim parlamentar, dar ele sunt inevitabile şi, desigur, 

mai puţin primejdioase pentru ţară decât alte turburări cari 

se produc în regimele absolutiste, căci dacă un: partid ajunge 

Ja o criză, el părășeste puterea şi vine altul care serveşte ţara 

tot aşa de bine sau poate mai bine decât el. De aceca s'a zis că 

partidele nu cad prin acţiuiea opoziţiei, « ci prin propriile Ic lor gre- 

seli sau frământări. 
Aşa s'a întâmplat cu partidul liberal în 1901. 

Fără să am la îndemână toată documentaţia necesară, 

«lin cele publicate în ziare, din cele vorbite în Parlament și din 

amintirile mele personale, socotesc că divergenţa din partid a 

fost provocată şi de chestiuni de principii şi de chestiuni de per- 

soane. După o vorbă a lui Ion [. Brătianu (la o întrunire la clu- 

bul libera)), „partidul naţional-liberal s'a călăuzit în toată viaţa 

lui de două principii : tradițiile trecutului şi aspirațiile viiloru- 

lui”. Cu alte'cuvinte, acest partid trebue să vază cari sunt ce- 

rințele momentului şi ce anume prevederi se pot face pentru 

“viitor şi astfel să realizeze pe cele dintâiu şi să se pregătească 

pentru cele de al doilea; iar toate acestea, fără a rupe legătu- 

zile cu trecutul fie în privinţa unor principii fundamentale fie 

în privinţa oamenilor cari trebue să conducă partidul. Dacă 

nu trebue să fie revoluţionar, se cere să urmeze evoluția ideilor 

şi faptelor. In vremea aceea se agitau câteva idei în sânul par- 

tidului : ca reformă politică, votul universal; ca reformă eco- 

nomică, ridicarea stării materiale a ţărănimii pentru ca — pe 
ală. Unii credau că este momen- 

tul ca partidul să se îndrepte spre realizarea lor ; alţii ziceau că 

nu : iată divergența din chestiuni de principii. Din alt punct. 

„de. vedere, de oarece în partid erau oameni de vârste diferite şi. 

«liferiţi în opinii, se cere ca în compunerea cercurilor de conducere 
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să. fie o contopire a diferitelor personalităţi în aşa fel.ca scopu= 
rile partidului în mișcarea lui evoluționistă să poată fi realizate, 2 
iată divergența în chestiuni de persoane. Dar ceeace avea 
să aducă sau nu aplanarea divergenţelor a fost, în ultimul mg- 
ment, o chestiune de tactică. Din partea unora, se cerea o re-: 
maniere ministerială imediată ; din partea altora — și în pri- 
mul rând din partea lui Dimitrie Sturdza — se: obiecta că Su-- 
vernul are nevoie să se voteze întâi budgetul şi să se reînoiască 
convenţia cu Bulgaria și apoi să se facă remanierea. Cei dintâi 
replicau că starea spiritelor în partid este turburată Şi, în ale-. 
gerile generale ce se apropie, .n'ar putea să aibă forța necesară 
pentru a învinge și de aceea e mai bine să se retragă imediat. 
Nu se poate tigădui că în această mișcare au avut rol important: 
şi foștii socialiști intraţi în partid în 1900. ME 

Câtva „timp această neînțelegere a rimas în cercurile 
intime, dar apoi a fost cunoscută de public. Ma -. 

In Parlament ca se manifeștă la 9 Decembrie. Pherekyde,. 
preşedintele Camerei, își dă demisia, motivând-o astfel: „„Ale-- 
gerea mea a avut caracterul unei depline înţelegeri între mem- 
brii majorităţii. Cu o vie părere de rău constat că ca nu. mai. 
poate astăzi păstra acest caracter..:..*” Tot atunci demisionează 
și vice-preşedinţii Dimitrie Protopopescu și V.. G: Morţun.. 
Atunci D.. Sturdza zice : „sunt încredințat că divergințele nu: 
sau iscat împrejurul” persoanei mele, căci „partidul naţional-: 
liberal este prea bine organizat ca să dea pe povârnișul porso- 
nalităţilor”,... Apoi cere un vot ca să se vadă un semn dacă 
i se acordă mai departe încrederea sau nu. Pherelyde observă: 
că Adunarea nu poate lucra fără o avea președinte, deci trebue: 
să „se facă întâi această alegere. Punându-se la vot, se alege cu 
70 voturi Ștefan Șendrea care era vicepreședinte. Atunci Sturdza 
cere votul de încredere. Rezultatul: e 127 pentru guvern, 12: 

„contra. Adunarea a exprimat încrederea în guvern. Se aleg vice- 
preşedinţi : 1. A. Mitescu, C.F. Robescu şi Ioan V. Teodor. 

Prin urmare majoritatea nu voia ca ministerul să se re- 
tragă, iar Pherekyde declară că acţiunea sa .nu trebue luată 

1, Erau, desigur, şi nemulțumiri personale, cum a afirmat într'o şedinţă 
Toma Stelian, zicând că membrii partidului sunt mâhniţi că nu s'a găsit în: 
sânul său nici un om ca să devie ministru de justiţie. (Sturdza oferise porte- 
foliul lui A. Gianni, consilier la Casaţie). ”
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ca 'o manifestare contra partidului : „mu este forţă omenească 
care să îie în stare să mă ducă la luptă contra partidului libe- 
ral”. Dar a doua zi demisionează 12 membri ai comisiei budgetare 
(Vintilă Brătianu, Toma Stelian, Dim. Protopopescu, V. G. 
Morţun, M. G. Orleanu, N. Coculescu, Em. Culoglu, Dr. 1. Ra: 
dovici, C. 1. Brătianu, Al. Djuvara, 1. Procopiu, Victor Anto= 
nescu) și se aleg în locul lor alţii (C. Arghir, P. Bancotescu, Gr. 
I. Buicli, Petre Chițu, G. Dimitriu, G. Esarcu, T. Frumuşanu; 

C. Gârleşteanu, Iuniu Lecca, C. Lecca, B. Missir, |. Stănculeanu). 
Se înţelege că nu se putea ca lucrurile să rămâie astiel; 

adică majoritatea să înlăture pe o sumă de parlamentari şi oa: 
meni politici de mare valoare ai partidului. 1 Hetrag gerca guvernului 
se considera ca sigură. 

Totuşi la 11 Decembrie începe discuţia legii învăţămân: 
tului privat. Criticată violent de Take Ionescu, Al. Marghiloman 
şi Petre Carp, adică de forţele de prima ordine ale opoziţiei con- 
servatoare, cra acuzată că e coritrâră constituţiei şi celor mai 
elementare idei de libertate, că: e făcută ca să acopere greşeala 
politică a procesului școalelor catolice, că (prin obligaţia ca orice 

şcoală privată să aibă autorizarea guvernului) institue regimul 
bunului plac. Majoritatea nu avea liniştea sufletească ce tre- 
buia pentru a da sprijinul cuvenit unei legi necesare şi unui mi- 

nistru care făcuse atât de mult şi pentru interesele şcoalei ro: 
mânești și pentru prestigiul partidului naţional-liberal. -_: 

Legea este retrasă prin forţa lucrurilor, căci până la 23 
Decembrie nu se ţin şedinţe, iar în ziua aceasta se prezintă” n no- 

ul guvern prezidat de G. Gr. Cantacuzino. | 
. 

5 

Care a fost, în aceste împrejurări, atitudinea lui Haret? 
O gazetă conservatoare din acel timp relatează că el ar fi zis: 
Nu mă ocup nici de liberali nici de conservatori, îmi văd de le- 

gile mele. Sub forma aceasta „Tăspunsul nu e de crezut; dar fapt 

este că el a păstrat o atitudine rezervată, deşi a rămas alături 
de şelul guvernului şi, când a demisionat V. Lascăr și Ion Bră- 

  

1. Atitudinea Parlamentului se înţelegea din faptul că 127 deputaţi au 

votat încredere în Sturdza, dar numai 70 au fost pentru alegerea lui Şendrea 

ca prezident ; ceilalţi s'au abținut. ” . 

15 p 
!
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tianu, a primit internele alături de Sturdza care a luat exter- 
ncle (13 Decembrie). Mie nu mi-a făcut nicio mărturisire în a- 
ceastă privință; dar, judecând după împrejurări, socotese că 
explicarea atitudinei lui Haret, ar fi următoarea. Cerinţele re- 
formatoare ce se manifestau în sânul partidului erau, în multe 
puncte, în acord cu păreri exprimate de cl în diferite ocaziuni, 
iar Ionel Brătianu, spre care se îndreptau privirile multora ca 
spre acel care ar fi menit să le realizeze, era privit de el cu multă 
simpatie. De altă parte, însă, se simțea legat de Sturdza prin 
atătea fapte din trecut și-i păstra o consideraţie atât de înaltă, 
încât socotea că nu sar putea despărţi de dânsul, chiar dacă 
l-ar vedea greşind în unele cazuri. 

EI preţuia calităţile lui Sturdza şi nu se uita la defectele 
lui, pe când mulţi alți liberali se simțeau adesea supăraţi de 
temperamentul irascibil al bătrânului ministru (căci de aci îi 
veneau defectele). Pentru a se înţelege lucrurile acestea, voiu 
povesti o întâmplare caracteristică. 

Pentru aplicarea legii învățământului profesional, Ilaret luase 
măsuri ca să deschidă un număr de şcoale de meserii şi de agri- 
cultură la 1 Septembrie 1901, însă cu cheltuieli foarte mici, fă- 
când mai mult apel la comune, judeţe și particulari și transtor- 
mând unele şcoale secundare în profesionale. Acest început 
cerea însă pentru budgetul următor 1902—903 o sumă mult 
mai importantă. Proiectul de budget avea să se discute în se- 
siunea de iarnă, dar trebuia să fie gata și prezentat ministru- 
lui de finanţe în vara anului 1902. Haret stabilise toate normele 
după care șeful comptabilității avea să lucreze și plecă în con- 
gediu în străinătate,rămânând interimar Dimitrie Sturdza. Eram 
atunci secretar general. Când m'am dusa dânsul cu şeful comp- 
tabilităţii şi i-am prezentat proiectul, i-am atras atenția 
asupra sumei cu care trecea hotarele puse pentru patru ani 
şi i-am arătat consideraţiile pe cari Haret mă. însărcinase să 
i le comunic. Cine a cunoscut pe Sturdza nu se va mira când 
voiu spune că a sării în sus şi a urmat o seric de observaţiuni 
asupra purtării celor cari nu preţuesc silințele lui pentru înli- 
turarea crizei. Toate încercările mele de a-l convinge au rămas 
zadarnice și ne-a înapoiat proiectul cu indicaţia “ca a treia zi 
să-l prezentăm fără cheltuielile acelea. Suferinţa “mea — când 
mă gândeam cum să comunic lui Haret această: întâmplare —
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nu pot s'o descriu. Dar trebuia să mă supun. Serviciul compta- 

bilităţii a lucrat zi şi noapte şi la ora hotărită, am prezentat 
proiectul refăcut. De astă dată, nu a deschis dosarul, ci — zâm- 

bind — ne-a spus: „Imi pare rău că aţi lucrat degeaba, să-mi 
aduceţi proiectul celălalt. Pentru Ilaretu (aşa îi pronunţa el 

numele) trebue să facem tot ce se poate. Am reușit să reduc 
dela ministerul de războiu suma cerută de el”. 

 



III, 

1907 —1911 

Retragerea liberalilor la 22 Decembrie 1901 a tăcut. loc 

unui guvern conservator prezidat de G. Gr. Cantacuzino, şeful 

“partidului, care. luă internele, înconjurat de cei mai autentici 

reprezentanţi ai vechiului partid conservator: Ioan Lahovari 

(domeniile) şi Iacob Lahovari (generalul, externele), g-ral G. Manu 

(războiul), și alături de ei profesorul Mihail Vlădescu, care des- 

voltase o stăruitoare activitate parlamentară prin atacurile contra 

lui Haret. A doua grupare în acest guvern o formează Take Io- 

nescu (finanţe) cu amicul său Alexandru Bădărău (justiţia). 

Al optulea minister (lucrările publice) îl ia Ionaș Grădișteanu, 

“rupt dela gruparea lui Carp. 
. Forţa combativă era reprezentată prin Take Ionescu, 

mulţumit, de sigur, de înlăturarea junimiștilor, cari stăteau ca 

o perpetuă ameninţare pentru ascensiunea sa în primele rânduri 

ale partidului conservator. 
Carp era un adversar serios acum, mai ales, că, decepționat ci că 

nu luase el guvernul, s'a arătat din primul moment dispus să 

întindă liberalilor o mână amicală pentru a face opoziţie împre- 

ună. Ca adversar mai depărtat se arăta la orizont. Nicolae Fili- 

pescu, care era acum în prietenie cu Carp. 
In guvern, Take Ionescu e susținut de generalul Manu, 

care nu voia cu niciun chip o apropiere de Carp; ; încât chiar aci 

era oarecare diviziune. 
Intreaga perioadă de guvernare a conservatorilor dintre 

.1905—-1907 se caracterizează prin luptele acestea, mai des ascunse, 
mai rar pe faţă, între cele două grupe ale conducătorilor, cari
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împiedecă unitatea de acţiune a guvernului şi a parlamentului. 
La început, pericol din partea opoziţiei nu este, căci liberalii, 
divizați, dau impresia că se vor reculege cu greu. Această impresie 
încurajează pe îiii lui Cantacuzino să puie la cale atacuri contra 
lui Take Ionescu, de oarece văd că preponderanţa lor in spe 
este ameninţată de el. Intr'un moment se pare că Filipescu e în- 
ţeles cu Cantacuzino ca să pregătească unirea junimiștilor cu 
conservatorii, eliminându-se “Take Ionescu. Așa se explică fap- 
tul că Filipescu acuză chiar în Cameră pe Bădărău de fapte in- 
corecte, și rezultatul este demisia ministrului de justiţie și înlo- 
cuirea lui cu Dimitrie Greceanu. Dar lovitura dată amicului lui 
Take Ionescu nu-și produce efectul, căci i se dă o satisfacţie destul 
de importantă : Mihail Vlădescu este înlocuit la instrucție cu 
Const. Dissescu, iar secretarul general al ministerului de interne, 
Mih. Rahtivan, este înlocuit cu Petre Sfetescu. 

Deocamdată, situaţia lui 'Take Ionescu este consolidată, dar 
viitorul rămâne tot nesigur. . | Da 

De altă parte, liberalii își strâng rândurile cu greu ; d'abia 
la finele anului 1906 se întruneşte un congres care, înliturând 
pe câţiva din aşa zise „vechile cadre”, pune jaloanele — deo- 
camdată numai atât —ale unei acţiuni unitare. Se 

Cu toate acestea, când se ivește proiectul: concesiunii 
terenurilor petrolifere, liberalii încep. lupta contra guvernului. 

Iată care era chestiunea. . 
Bogăția de petrol a ţării noastre începuse a fi cunoscută, 

în acea epocă, şi preţuită în cercurile economice ale statelor 
mari din Europa, și Germanii erau aceia cari doreau să devină 
deținătorii acestor terenuri, ştiut fiind că noi n'aveam capitaluri 
suficiente pentru a le exploata. Cum politica noastră externă 
gravita în acel timp în orbita germano-austriacă, se înţelege că 
băncile și societăţile financiare din Germania căutau să se gră- 
pească și să formeze aci organismele trebuincioase, pentru a avea 
în mână producţia de petrol şi deci de benzină. In acest scop 
cumpărau mereu terenuri sau măcar numai dreptul de exploa- 
tare dela particulari, dând cu mână largă foloase cât mai mari. 
Aşa s'a întemeiat „Steaua Română”. In Europa nu era:'alt 
Stat care să facă concurenţă ; dar de dincolo de Ocean se ivea 
finanța Statelor-Unite, care —la rândul ci — pentru a-și feri 
de concurență posibilă. activitatea petroliferă, începe a se înteresa
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şi a cumpăra terenuri ale particularilor în ţară, şi urmărea, după 

metoda &mericană, a-și asigura un monopol mondial. . 

Deoarece Statul nostru poseda terenuri destul de întinse 

în regiunile petrolifere, s'a ivit în mintea societăţilor financiare 

americane ideea de a lua în concesiune aceste terenuri și astfel 

s'a ivit oferta companiei Standard Oil. In faţa. ei s'a ridicat însă 

Deulsche-Bank din. Berlin. Propuneri de ici şi de dincolo. s'au 

făcut în timpul. guvernării liberale și s'a produs un curent de 

opinie publică ostil Americanilor. Raporturile noastre politice 

cu Germania au făcut să se asculte cu mai multă simpatie glasul 

băncilor din Berlin. Se zicea că Sturdza este în principiu decis 

să acorde concesiunea, asigurând Statului cât mai mari foloase 

materiale. . 

“Take Ionescu, venind ministru de finanţe, își propune să 

realizeze ideea părăsită oarecum de guvernul precedent. Partidul 

liberal se ridică în contra acestei concesiuni și alături de el vine 

partidul lui P. P. Carp, încurajați cu toţii de ceea ce se spunea 

— probabil cu temeiu —că și președintele consiliului, G. Canta- 

cuzino, ar îi protivnic concesiunii. 

Infiinţarea unei secţiuni speciale la Curtea de Casaţie cu 

misiunea de contencios a dat naştere unei opoziţiuni violente 

din partea liberalilor, cari au declarat că o vor desfiinţa, ceea ce 

au făcut în anul 1910. | 

La ministerul de instrucţie noul titular s'a arătat din pri- 

mul moment decis să împiedece aplicarea măsurilor luate de 

Haret și să schimbe, întrucât va fi nevoie, unele din legiuirile 

lui. Fiindcă Haret nu intrase în Parlament, este nevoit a-și apăra 

prin alte mijloace opera sa primejduită. În acest scop înfiinţează 

în 1905, împreună cu un număr de profesori, institutori și învăță- 

tori, un organ de luptă :,,Revista Generală a Invăţământului”, 

în care a combătut cu vigoare măsurile luate de ministrul Vlă- 

descu şi a atras în juru-i foarte numeroși membri ai corpului 

didactic . Ma . 

Acţiunea lui Haret, care avea răsunet în lumea corpului 

didactic, nu putea să impresioneze mult pe “Take Ionescu, pe 

  

1) Vezi articolele în Colecţia operelor lui Haret volumul cu Polemici, .
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ge o partie fiindcă ea lovea în activitatea lui Vlădescu, pe care avea 
în curând să-l facă a părăsi ministerul, şi fiindcă ea privea numai 
pe un membru al guvernului, iar nu guvernul întreg. De aceea 
el își urma desfășurarea planului în vederea propriilor. sale in- 
terese politice. . . 
; Din acest plan face parte expoziția din 1906, care trebuia 
șă sărbătorească jubileul de 40 de ani de domnie a Regelui. 

Tot din acest plan face. parte şi călătoria lui Take Ionescu 
Ja Berlin. Prietenia ce legase cu Kiderlen-Waechter, când fusese 
ministru plenipotenţiar în Bucureşti, i-a înlesnit acum, când 
e] se găsea în înalta situaţie de ministru de externe al imperiului, 
să aibă o întrevedere cu împăratul Vilhelm.. 

In partid, situaţia lui Take Ionescu pare a se întări, căci, 
după moartea generalului Lahovari, fratele lui trece la externe, 
şi Ja domenii este numit d-rul Istrati ; iar după moartea lui Gr. 
Triandafil,. preşedinte al. Camerei, este ales C. Cantacuzino- 
Pășcanu, amic-al lui Ionescu, şi: vice-președinte Pâvel Brătăşanu, 
alt amie al lui. | | 

i Cu toate aceste frământări şi dificultăţi, situaţia guver- 
nului era destul de solidă ca să mai poată cârmui ţara, dar eve- 
nimentele ce s'au produs în Februarie și Martie 1907 au schim- 
bat cu totul starea de lucruri. A 

In adevăr, pe la sfârşitul lui Februarie se produc turbu- 
rări în câteva sate din jud. Iaşi și din jud. Botoșani, de pe mo- 
şiile pe cari le ţinea în arendă Mochi Fişer. "Țăranii, apăsaţi de 
greutăţile învoielilor și de alte mijloace prin cari se exploata 
munca lor, nu se mulțumesc cu protestări mai mult sau mai 
puțin sgomotoase, ci fac acte de adevărată rebeliune, devastând 
casele și hambarele. In Parlament începe a se vorbi despre fap- 
tele acestea, iar la 3 Martie Ion I.. Brătianu -interpelează pe mi- 
nistrul de interne, întrebându-l dacă nu crede că e momentul 
a se lua grabnice măsuri contra trusturilor arendăşești, căci în 
adevăr familia Fişer ţinea în arendă întinse moșii în diferite 
judeţe din nordul Moldovei. Președintele consiliului se arată 
impresionat, mai ales că înterpelatorul nu are niciun accent 
de critică personală, ci se mărginește a semnala în scurt perico- 
lul âmenințător, pentru Stat., Se pare, dacă ţinem.seama de cele
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ce sc vorbeau atunci, că ministrul de interne a fost în adevăr 

surprins de evenimente și m'a luat măsuri decât după ce turbu- 

rările au luat forme grave. Se zice că nenumărate telegrame 
ale prefecților cari semnalau faptele s'au găsit nedeschise în Ca- 
binetul ministrului. De aceea el a mulţumit lui Brătianu că se 

arăta gata să dea sfaturi și ajutor guvernului și i-a cerut chiar 
_să formuleze vre-o soluţiune. La 6 Martie, după ce guvernul so- 
cotise că prima măsură ce se putea lua era să cheme sub drapel 
pe toţi.rezerviștii, ca să sustragă astiel și pe răsvrătiţii dinsatele 
Moldovei, Dim. Sturdza adresează în Senat o interpelare cu ace- 

laşi subiect ca a lui Brătianu, dar într'un ton îoarte violent, ex- 
plicabil și prin .firea lui și prin faptul că trecuse câteva zile în 

cari situaţia se înrăutăţise. Președintele consiliului răspunde că 
guvernul îşi va lace datoria. 

Dar ce putea face? [i lipsea î în primul rând forța morală, 

îi lipsea unitatea de acţiune (căci ziarul La Roumanie, oficiosul 
lui “Lake Ionescu, învinovăţea destul de transparent guvernul) 

şi apoi.. evenimentele se precipitau. Răscoalele trecuse şi în Mun- 

tenia, unde pierduse nota antisemită şi luase caracterul unei lupte 
contra proprietarilor şi în genere contra orășenilor. Felurite svo- 

nuri se publicau prin ziare sau se colportau prin viu graiu : că 

ţăranii din satele Bucovinei vor să treacă în Moldova spre a 
ajuta pe fraţii lor, că guvernul Austriei ar îi trimis la hotare 
nu știu câte divizii ca să fie gata a intra în ţară la orice moment. 
“Toate acestea făceau să se întinză panica. | 

In acest timp unii parlamentari, fie pentru a se arăta că nu 

cred în iminenţa pericolului, fie din pricină că nu-şi dădeau seamă 
de realitate, făceau interpelări despre chestiuni cu totul depăr- 
tate de actualitate. Aşa, I. Tanoviceanu a vorbit două zile pen- 

tru a semnala abuzurile lui Dimitrescu-lași, care incasa șase le- 

furi şi nenumărate diurne, lucruri pe cari le-au contestat ori 
rectificat “deputatul Sabba Ștefănescu și ministrul Dissescu, 
mai ales că faptele pe cari le relata interpelatorul se petrecuse 
pe vremea când ministru era Mihail Vlădescu. Asemenea, se di- 
scuta cu aprindere dacă şefia electorală a Capitalei o va avea 

- Mihail Cantacuzino: sau' Barbu 'Păltineanu. 
Dar erau și alţii cari înțelegeau gravitatea situaţiei Şi a- 

supra ei își spuneau părerile. La discuţia budgetului, luând cu- 

vântul Em. Costinescu, în ziua de 10 Martie, vorbește mai mult
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de răscoale, de cauzele lor, de mijloace pentru a le potoli. Atunci 
P. P. Carp rostește acele cuvinte cari au rfimas caracteristice 
pentru dânsul : „In aşteptare a măsurilor de reformă și altora 
de acest îel] —o zic cu rizicul de a vedea cuvintele mele spăr- 
gându-se în capul meu și în avutul meu: nu este decăt un sin- 
gur lucru de făcut: nu este decăt represiunea. Vom aviza pe urmă”. 
Cercetarea cauzelor i se pare, pentru acel: moment, inoportună 
şi se mărginește a semnala vinovăția liberalilor, căci. ei, pTo- 
mițând înființarea Casei Rurale, au făcut să se nască în ţărani 
ideea că vor putea pune mâna pe moşiile proprietarilor. In aceeași 
şedinţă Take Ionescu face o severă critică — şi justă — proce- 
dărilor de luptă între partidele noastre, cari prin excesele de 
limbaj au făcut să intre în mintea sătenilor că şi unii şi alţii, 
adică toți orășenii, sunt vinovaţi de sărăcia lor. 

Fireşte, era îndreptăţită critica aceasta (care pare că s'ar 
referi mai mult la partidele conservatorilor), dar această privire 

* retrospectivă nu prea servea la ceva. Trebuia să se găsească 
oameni de conducere cari să ia răspunderea situaţiei și să caute 
a scăpa ţara. 
„Și aceasta, de urgenţă ! | | Da 

S'au găsit, a fost guvernul format la 12 Martie, sprijinit 
de partidul național-liberal. 

* 
+ * 

De sigur, partidul liberal nu era, după retragerea sa, înlr'o 
situație prea favorabilă pentru a lua cârma ţării : -avea nevoie .. 
să se refacă ; dar nici nu putea să se dea la o parte și să se mul- - 
țumească cu o atitudine pasivă sau negativă, când celelalte: 
partide nu se arătau dispuse să-și ia răspunderea. .- 

De aceea el răspunse la chemarea Suveranului şi la che- 
marea țării. Șeful partidului, Dim. Sturdza, luă prezidenţia. şi 
externele, iar internele Ion 1. Brătianu, cum era dorinţa unora 
din vechii liberali (ca M. Pherekyde, Eug. Carada, Ș. a). Celelalte 
portofolii se atribuiră unor foşti miniștri, cunoscuţi și cu acti- 
vitate veche și în partid şi în minister : lui Costinescu, finanţele ; 
lui Anton Carp, domeniile ; lui “Toma Stelian, justiţia ; lui Haret, 
instrucţia ;-lui V. Morţun, .lucrările publice ; aşa că despre toţi 

  

1) Desbaterile Adunării Deputaţilor. 1906—1907, pg. 726.
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se putea zice vorba englezească : right man in he right place. 
Rămânea războiul. Pentru început, în starea de nesiguranţă în 
care se găsea ţara, trebuia un militar. S'a găsit un om nou, nou 

mai ales în politică : generalul Al. Averescu. Soarta deschidea 
poarta gloriei acestui ofițer, care din simplu plutonier, printr'o 
muncă perseverantă reuşise să facă studii speciale în Italia, să 

devie profesor la Şcoala de războiu, ataşat militar în diierite 
state şi să fie.acum pus în situaţia de a pacifica ţara, iar viitorul 
îi rezerva rolul de comandant glorios în războiul de întregirea 
neamului şi bastonul de mareșal. - 

Ziua în care acest guvern s'a prezentat Parlamentului a 
fost numită — pe drept — şedinţă istorică. 

A fost, în adevăr, ceva înălțător. Primit cu aplauze de 
majoritatea care susținuse guvernul căzut, i se exprimă felici- 

tări pentru jertfa pe care a făcut-o de a lua conducerea ţării în 

acele momente. Apelul la unire pe care-l face Sturdza are ră- 
sunet în sufletele deputaţilor și senatorilor. In Cameră Tale 
Ionescu, Ion Lahovari și Petre Carp îl asigură de concursul lor, 
deci de concursul tuturor deputaţilor. In Senat vorbesc în ace- 
laşi sens : dr. Istrati..C. C. Arion şi Dissescu, precum și Mitropoli- 

tul Primat, care-l asigură de colaborarea tururor reprezentanților 

Bisericii. - | 

In amintirile sale, Bacalbașa notează că „s'au văzut oameni 
plângând” atât în incintă cât şi în loji. EI zice că unii au privit 
cu scepticism scenele din acele momente : cum Sturdza s'a cobo- 

rît de pe banca ministerială şi a îmbrățișat pe Take Ionescu, 
cum Ionel Brătianu, care nu-l cunoscuse personal,s'a dus la el 
şi, dându-și mâna, i-a spus cuvinte de caldă prietenie. Mărturi- 

sesc că nu împărtăşesc acest scepticism; nu pot admite că pe 
Take Ionescu și pe amicii lui i-a îndemnat la. această atitu- 
dine numai interesul politic de a vedea învins pe G. Cantacuzino. 
Dacă aș fi fost atunci în Cameră, aș fi plâns și cu. Cred că 
totul a fost o pornire de sinceritate și, dacă e aşa, găsesc răută- 

cioasă observaţia unui ziarist din acel timp : „„La Cameră aveai 
impresia că te găseşti în faţa unei majorităţi de mameluci li- 
berali, atât de sgomotos aplaudau acești deputaţi fiecare gest 
al miniştrilor” 

„-Nu, eu cred sufletul omenesc mai bun; regret | numai că 
prea curând s'au uitat aceste momente de efuziune patriotică.
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Majorităţile parlamentare au primit: proiectele prezentate 

de ministrul de finanţe și de cel de interne, cari se socoteau nece- 

sare chiar din prima zi, iar raportori ai proiectelor au fost.: în 
Cameră Take Ionescu și în Senat C. Disescu. Peste. câteva 
zile s'a votat și starea. de. asediu. 

In numele Regelui, miniștrii au adresat pri un manifest 
cu următorul preambul: ,,Chemaţi la. guvern în împrejurările 

cele mai grele, cerem concursul, călduros și patriotic al tuturor 
pentru restabilirea liniştii, siguranţei și a păcii obștești”. 

Ca și în 1901, liberalii se gândise la măsurile ce ar fi tre- 
buit să se ia. Ei pot din prima zi să le facă cunoscute şi, în loc 

de a începe manifestul politic prin ameninţarea cu o represiune 

severă, ci vorbesc .de „cereri dreple şi legitime”, adică admit că 

pornirea revoluționară are îndreptăţirile ei, şi de aceea promit : 
a) să se desființeze taxa de 5 lei pe care o plătesc ţăranii 

pentru asigurarea contra lipsei de porumb în anii de secetă; 

b) să se desființeze taxa fiscală pe decalitrul de vin, ca să 

rămâie numai plata fondului comunal; 

„€) să se revizuiască recensământul din 1905, care face să 

fie mai mare impozitul micii proprietăţi ţărăneşti decât al celei 
mari; | 

d) proprietăţile statului şi ale așezămintelor publice de 

orice fel să se administreze în regie sau să se arendeze ţăranilor; 
e să se întărească băncile populare spre a putea. ajuta pe 

țărani ; 

Î) să se supravegheze de către funcţionarii statului cum se 

face măsurătoarea terenurilor cari se dau țăranilor cu învoială; 

9) să se facă o lege pentru învoielile agricole; 

|) să se înființeze Casa Rurală spre a înlesni țăranilor cum= 
părarea de proprietăţi ; 

i) să se interzică arendașilor de a lua în arendă mai mult 
de două moșii și mai mult de 4000 ha. | 

Haret a adresat preoţilor și învăţătorilor un apel prin care 
îi îndeamnă să facă tot posibilul pentru a potoli spiritele şi a 
contribui la restabilirea ordinei și liniştii în țară. 1. 

Pe lângă aceste apeluri şi măsuri administrative Şi legi- 

1) Acest apel, din: 13 Martie 1907, se găseşte în coleeţiunea Operelor lui 

Haret vol. MII pg. 3. * î îc...
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| slative, planul de pacificare întocmit de generalul Averescu a dus 

la potolirea răscoalelor, astiel că la 26 Aprilie guvernul a putut 
disolva Camerele şi fixa alegerile Ja 20 Mai şi urm. 

Care era, în acest moment, Situaţia politică ? 

Conservatorii împărţiţi. pe faţă în două partide (Carp; 
Cantacuzino). și unul din ele, prezidat de Cantacuzino, împărţit 
în ascuns şi el în două, erau de sigur o slabă opoziţie, și de aceea 

unii liberali au îndemnat să se facă alegerile cât mai curând 
pentru ca lupta -electorală să fie mai ușoară. 

A fost uşoară, în adevăr, dar nici conservatorii nau rămas 

în aceeaşi stare. Au urmat tratative și fuziunea s'a făcut. Carp 
şi Cantacuzino au publicat o scrisoare în care spun: „ne am 

înţeles să facem concentrarea conservatoare menită a apăra ini- 
teresele superioare ale ţării periclitate prin propaganda socialistă 
care a sdruncinal lemeliile ordinei. sociale”. 'Totdeodată anunţă 
că direcţiunea partidului o va avea de aci înainte Carp. 

Unele ziare ale timpului spun că Take Ionescu a încercat 
să împiedece acest act, dar a fost silit să cedeze. Vedea însă că, 

dacă rămâne în situaţia aceasta, rolul său în partidul conservator 
va deveni din ce în ce mai puţin însemnat. Cu această ocazie, 
generalul Manu, consecvent cu ceca ce spusese despre fuziunea 

din 1901, se retrage din comitetul partidului. ! 

Campania electorală s'a desfășurat fără violenţe, în multe 

părţi printr'un fel de acord între guvern şi opoziţie. Numărul 

conservatorilor intraţi în parlament a fost destul de redus. In 
împrejurările acestea, G. Panu, șeful fostului partid radical, 

s'a apropiat cu totul de liberali şi a fost ales vice- preşedinte 
al Camerei. 

Situaţia, dar, era destul de bună pentru liberali, căci le 

permitea să puie în aplicare nu numai măsurile .şi legile cu ca- 
racter urgent, ci și pe acelea cari cereau mai mult timp pentru 

purierea în aplicare. | 

e * + 

1) Antagonismul, din ce în ce crescând, între Take Ionescu şi Carp, era 

cunoscut de opinia publică şi, în vremea campaniei prin care s'a făcut partidul 

conservator democrat, se vindeau pe stradă nişte jucării cu două figuri cari epre- 

zentau lupta între „Take şi Petrache”,
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„In această a treia perioadă de activitate ministerială, 
Haret are dela început un câmp de lucru mai larg și mai complex. 
Deşi a ţinut ca să i se dea totdeauna același minister spre a urmări 
punerea în practică a concepţiunilor sale privitoare la învăţă- 
mânt, nu s'a putut de astădată mărgini numai la chestiile școlare, 
pentrucă păşise și în alte domenii de activitate politică și pentrucă 
din punctul său de vedere despre acțiunea radiantă a şcoalei 
rezulta pentru școală și pentru slujitorii ci un rol mult mai im- 
portant în mijlocul societăţii. 

In cursul anului 1907 activitatea lui Haret, deși atacată 
prin presa partidului conservator, nu este pusă în discuție în 
Parlament, dar, îndată după vacanţa Crăciunului, i se adresează 
două interpelări în Senat : una despre rolul preoților și învăţă- 
torilor în răscoale, (la 24 Ianuarie 1908) a lui C. Disescu ; alta 
despre activitatea extra-școlară, a lui Titu Maiorescu (la 25 Ia- 
nuarie 1908). 

Aceste interpelări aveau în fond acelaşi subiect : să arate 
că activitatea lui Haret a fost o pricină a răscoalelor. 

Maiorescu discută partea teoretică, criticând ideea lui 
Haret de a face ca şcoala să radieze în afară, de a îndemna pe 
învăţători să se amestece și în viața satelor, adică să aibă 
acţiune și asupra oamenilor maturi nu numai a copiilor. Adu- 
-cându-și aminte de un tânăr licenţiat în matematici pentru 
care el, ca ministru, pusese la concurs o bursă cu care să-și con- 
tinue studiile pentru doctorat la Paris, el privește de sus pe acela 
care acum era el.ministru şi cu răutăcioasă ironie zice : „Când 
vrei să fii șeful unei asocieri de învățători rurali, când te-ai folosit 
de împrejurarea că eşti ministrul unui resort..., când ai dispus 
să faci o campanie...... de probleme ce sunt în şcoală? A nu! O 
campanie culturală și economică pentru ca din această mulţime 
-de învăţători, care ţi-e dată pentru abecedar şi carlea de citire, 
să faci o tovărăşie cu care să te amosteci în.tocmelile agricole, 
în băncile rurale,... ce ordine mai însemnează aceasta într'un 
stat constituțional?” Şi alături de această desaprobare teoretică, 
„atacul personal : „Mulţi dintre noi credeam că adevăratul mi- 
nistru al şcoalelor este d. Haret. Deodată acest ministru începe 

-a se preocupa și de alte mari probleme ale Statului, de problemele 
„generale ale organizării... Dacă omul tinde mai departe, dacă 
“vrea să-și lărgească orizontul și dintr'un om de specialitate vrea



239 

să devie un om de Stat cu îmbrăţişare generală a problemelor !... 

Vrea omul să înainteze !...” 
Concluzia lui Maiorescu: Rău ai făcut că ai luat pe în- 

văţător dela abecedar și l-ai pus în consiliul unei bănci populare; 
prin aceasta i-ai dat o îndrăsneală pe care n'o îndreptățește 
nici cultura, nici situaţia lui. 

Iar Dissescu prezintă urmarea practică a acestei greşite 

concepţiuni : ei au afățat pe ţărani. 
Se înţelege, era mai ușor de susținut punctul de vedere al 

lui Maiorescu; cu o interpretare ad-hoc a unor pasagii dintr'o 

scriere, cu o voit greșită așezare cronologică a unor împrejurări 
— pentru a se putea face raționamentul post hoc, ergo propter 

hoc —, cu o anume intonaţie, cu o pauză bine pusă, pe cari cu 
mare măiestrie știa să le întrebuinţeze un debater ca el, se putea 

chiar dobândi un succes. De aceea Haret și-a început răspunsul 
zicând : „va dat d-voastră ocaziunea să ascultați un discurs de 

o formă frumoasă, cum d. Maiorescu are obiceiu să facă”. 
Mai greu era, însă, de susținut punctul de vedere al lui 

Dissescu. In cuvântarea lui se afirmau fapte şi faptele trebuiau 

dovedile. Negreşit, abilitatea de advocat cu bogate cunoştinţe 
în diferite domenii îi da.putinţă să convingă măcar pe cei dintr'un 
partid cu dânsul, dar argumentarea nu putea să reziste unei 

documentări obiective. Toată desfăşurarea interpelării sale se 

baza pe raportul lui, Haret către Rege, prin care propunea să 
se medalieze învățătorii și preoții cari lucrase la potolirea spi- 
ritelor. Haret pusese în «Anexe» diferite scrisori și rapoarte ale 
particularilor și ale autorităţilor cu privire la atitudinea învă- 
ţătorilor ; în acestea se găseau și acuzări şi laude şi tocmai din 

confruntarea lor voia să reiasă buna purtare a celor pe cari îi 
propunea spre a îi distinși. Dissescu se servea de partea negativă, 
o interpreta așa că din sunetul unui singur clopot, când în broşura 

lui IHaret erau două, scotea concluziile pe cari le dorea; apoi, 

ca să facă oarecum delicată situaţia lui Haret în guvern şi să 
atace şi guvernul — d'une. pierre deux coups — pomenea și de 
excesele săvârşite pe alocuri de trupe şi de nişte desaprobări 
ale lui Haret despre aceste fapte. Adăogând unele fapte din 
trecut, cari puteau să fie legate de împrejurările din 1907 sau 
comparate cu ele, unele chestiuni politice cari n'aveau întru nimic
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a îace cu ele, Dissescu voia să încurce pe ministru întrun la- 
birint retoric din care să nu poată ieși la liman. 

Haret răspunde cu. sinceritate, explicându-şi cu toată 
claritatea faptele şi vorbele și punând întâmplările de atunci 
în adevărata lor lumină : „Astă primăvară, când ameţeala cu- 
prinsese pe toţi, când fiecare se temea și de vecinul său, când 
denunțările curgeau din toate părțile, când în învălmăşeala 
generală nu se mai putea face. deosebire între prieteni și vrăjmaşi, 
d. Dissescu cere cu în momente cu aceleu să se [i petrecul lucrurile 
ca înaintea lribunalului”. Apoi enumără o serie de cauze cari 
justilică nemulţumirile țăranilor și explică, fără a le scuza, miș- 
cările anarhice ; amintește cum în Martie 1907 a fost unanimitate 
în Parlament pentru a se lua anume măsuri și a se vota anume 
legi, a căror justificare era tocmai constatarea că existau cauzele 

„pe cari astăzi- conservatorii nu vor să le mai cunoască şi caută 
altele. Dacă Haret a semnalat încă din 1905 în studiul său asupra 
Chesliei [ărăneşti aceste cauze recunoscute în 1907, adversarii 
săi zic acum că el a contribuit la izbucnirea răscoalelor. A arătat 
cum s'a răstălmăcit articolul său publicat în „Voința Naţională”, 
despre care se vorbeşte în atâtea ocaziuui, pentru a-l prezenta 
ca dușman al proprietarilor. „De ce n'aţi citit tot? zice Haret, 
„„In banda de hoţi nu vorbeam de proprietari, ci cuprindeam 
pe aceia cari în 10 ani au ajuns din măcelari la Mihăileni să în- 
vârlească cu lopata. milioanele scoase de.pe spinarea .[ăranilor'!. 

Și când o interpelare ca aceasta venea să aducă în Parla- 
ment ecoul articolelor din ziarele cari strigau „Omul şcoalei e 
omul răscoalei”, Haret, cu toată seriozitatea și cu toată puterea 
simţirii sale patriotice revoltate, raportându-se la cele ce scrisese în 
1905, zicea : „Astăzi ca și atunci spun că, dacă nu se va face cevu 
ca să se rezolve chestiunea cu bine şi pace pentru loată lumea, pe- 
ricolul nu va dispare, ci va reveni din nou sub altă formă”. Şi 
termina prin aceste vorbe : „Dar chemarea guvernului de astăzi, 
(şi am putea să adăogăm noi : pe care l-aţi primit ca salvator! 
acum nouă luni) este de a prevedea şi de a preîntâmpina, și datoria 
d-voasiră este să-i daţi sprijin, cum aţi făgăduit, iar nu să căulați 
să agilaţi lumea pentru ca să pescuiţi în apă iurbure”, 

Aceasta este impresia pe care o are și cititorul după aproape 
treizeci de ani. - Si i
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Aceşti doi antagoniști ai lui Haret în chestiunea răscoalelor 
erau reprezentanții a două grupări din partidul conservator cari, 
deşi se găseau într'o luptă din ce în ce crescând, își potriveau 
acțiunea când era vorba să lovească în liberali. 

* 

* Ei 

Căci, în adevăr, se petreceau fapte de mare importanţă în 
lumea noastră politică : se punea la cale nașterea unui partid 
nou. 

Prin fuziunea din Martie 1907, conservatorii, deși uniţi 
sub un șef care era P. P. Carp, aveau alături deel un fost șef, cel 
puţin mâhnit, şi doi aspiranţi pentru viitor la conducere : “Take 
Ionescu şi Nicolae Filipescu, valori și temperamente politice 
recunoscute. "Take Ionescu nu putea să fie încântat de colaborarea 
ce i se impunea cu Filipescu, fiindcă era sigur că între ei se va 
da lupta pentru întâietate. Divergenţa între dânşii s'a manifestat 
cu ocazia discutării în comitetul executiv al partidului a pro- 
iectelor făcute de Carp și cari aveau să fie înfăţişate parlamen- 
tului spre a îi opuse celor ce prezentase guvernul. Era vorba de 
reforma agrară, tocmelile agricole, băncile de stat, încurajarea 
păşunilor artificiale. Intre ele era și reforma administrativă, care 
împărțea statul în provincii conduse de guvernatori cu rang 
de miniștri. Era iluzia descentralizării, prevăzută în Constituţia 
din 1866, dar simplă iluzie, căci realitatea eta că se făcea o altă 
centralizare în cele şase provincii, cari s'au numit de cineva 
„gubernii” (ca în Rusia), nume care a rămas spre a caracteriza 
plănuita reformă a lui Carp. Firește că liberalii erau contra acestui 
proiect, dar mai puternic adversar: îi era Take Ionescu, care 
dobândise aderenţi numeroși în sânul comitetului, chiar și contra 
celorlalte proiecte. Interesant de notat e că alături de cl se găsea 
şi Ioan Lahovari. : 

Neînţelegerile dintre conservatori nu se e puteau aplana 
ușor : era evident pentru cine cunoştea situaţia că nu pot sta 
două săbii într'o teacă. Cu ocazia unei întrunirii la Club s'a arătat 
că traiul împreună nu mai e cu putinţă, că trebue să se producă 
ruptura, numai să se găsească ideea şi momentul. 

Ideea s'a găsit : realizarea unui sistem politic. democratic. 
Momentul a fost fixat nu de vreun eveniment politic în 

i 16
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afara partidului conservator, ci prin propaganda pe care amicii 
lui “Tale Ionescu o începură în judeţe, căutând să atragă la noua 
formaţiune pe membrii comitetelor locale de conducere. In ziarul 
„ăcţiunea” am găsit scris că în ziua de 22 Ianuarie 1908 s'a 
constituit partidul conservator-democral. Numele cra bine găsit, 
căci grație lui putea să atragă şi dintre oamenii de origine mo- 
destă și încântați de a lucra întrun partid cu idei mai înaintate, 
şi dintre reprezentanţi ai familiilor boierești cari aveau admi- 
raţie personală pentru talentul noului șef. 

Fiind atunci o serie de alegeri parţiale, lachişlii (acum 
numele devenea consacrat) reușesc la laşi, la Vaslui, la Craiova, 
la Ilfov. Aci canditatul lor a fost Nicolae Fleva, care, după puţina 
lui ispravă ca ministru în cabinetul lui G. Gr. Cantacuzino, fusese 
numit reprezentant al ţării la Roma. Acum demisionă ca să să 
sprijine pe tachiști prin. amintirea ce lăsase în masa electorală 
ca luptător și orator popular. 

i 

- * 

aţă cu aceste împrejurări, care era situațiunea în partidul 
liberal ? o SE 

> Deşi în .1901 se retrăsese din cauza unor divergențe între 
conducători, liberalii s'au recules destul de repede și au început 
a-şi face datoria de luptă politică, apoi — deși încă nu pe deplin 
consolidați —au avut curajul să ia guvernul în 1907: și, după 
potolirea răscoalelor, au reușit -să înfăptuiască cea mai parte 
din reformele făgăduite și proiectate. . 

- Creându-se ministerul de industrie și comerţ, acest porto- 
foliu a fost încredinţat la 1 Ianuarie 1908 lui Alexandru Djuvara. 

Campania îndârjită a tachiștilor reușește în alegerile 
parţiale mai în toate părţile și mai ales în capitală. Această îm- 

. Prejurare aduce mare descurajare în rândurile liberalilor şi unii 
dintre ci încep a gândi că ar fi. și vina conducerii partidului 
lor. Sturdza, în adevăr, era obosit și chiar bolnav. Simţind poate 
și- oarecari nemulțumiri în: juru-i, se hotiri” să-şi dea demisia. 
De aceea, din Paris, unde se dusese în congediu, scrise. Regelui 
22 Decembrie 1403 o scrisoare plină de mâhnire, în care spune 
că „puterile nu-i mai ajung pentru a purta .mai departe sarcina 
pe “care Regele i-a încredinţat-o”.' Regele îi. răspunse ' foarte,
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mișcat prinir'o scrisoare în care zicea : „Cuvintele nu pol arăla 
mâhnirea adâncă de care este cuprinsă inima mea în acest mo- 

ment dureros când aflu că sănătalea d-v. sdruncinală vă sileşie 

a căula liniştea şi odihnu după o muncă necurmală de peste o 
jumălale de veac” şi arată apoi meritele lui Sturdza pentru ţară.! 

Regele chiamă pe Haret, care ţinea interimatul prezidenţiei 
Consiliului, și-i cere să convoace pe miniștri, la 27 Decembrie, 

împreună cu președinții Corpurilor legiuitoare. Ei în unanimitate 
recomandă Regelui pe Ion 1. C. Brătianu. In aceeași zi apare de- 

„cretul regal, urmat de referatul lui Spiru Haret, prin care Bră- 
tianu este numit președinte al Consiliului. 

Această alegere a fost ratificată de congresul partidului 
în ziua de 11 Ianuarie 1909, când s'au adunat delegaţi din toată 

țara. Se vedea acum că nu este vorba de o înlocuire vremelnică 
a bătrânului preşedinte, ci de retragerea lui definitivă. Nici nu 

s'ar fi putut altfel, căci starea sănătăţii lui era așa de compromisă, 
încât, chiar după întoarcerea din Franţa, unde fusese îngrijit 

de medici și unde puterile i se întremase, n'ar mai îi putut relua 
ocupaţiunile. Schimbarea aceasta n'a produs turburări în câmpul 

larg al partidului, deși era oarecum în contra raporturilor de 
vârstă și deşi se găseau între fruntașii liberali oameni mai bătrâni 
decât Brătianu şi cu mai multă experienţă ; dar înșiși bătrânii 
partidului au fost aceia cari au cerut-o: Aurelian a prezidat 
congresul, Pherekyde a vorbit susţinând propunerea, pe care a 
făcut-o Emil Costinescu; iar majoritatea partizanilor aveau 

„un fel de intuiţie că tânărul şet va ajunge să realizeze rezultate 
preţioase şi pentru partid și pentru ţară. Ici-colo s'au produs 
oarecari îricţiuni între tineri și bătrâni, provocate de dorinţele 

” unora și de temerile altora, fără ca urmările: lor să aibii vre-o 

importanţă. 
Dar Guvernul a avut în curând dificultăţi din pricina 

generalului Averescu, a cărui administraţie era atacată de opoziţie 
—cel puţin de o parte a ci—și pe care nici primul ministru n'o 
socotea destul de bună. După interpelarea lui Al. Marghiloman 
la. 27 Februarie 1909, guvernul a cerut generalului Averescu: să 
demisioneze, dar refuzând, Ion I. Brătianu a prezentat Regelui 
demisia întregului guvern (3 Martie) care s'a refăcut a doua zi 

1) Cu data de 28 Decembrie 1903.
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fără general, iar interimatul războiului a fost dat lui 'Toma 
Stelian. Aa Se 
„.. Evenimente importante au urmat: alegerea. mitropoli- 
tului primat (Atanasie) și a mitropolitului Moldovei (Pimen); 
vizita moștenitorului de -tron din Austria, Arhiducele Franţ- 
Ferdinand ; inaugurarea portului dela Constanţa ; iar în Octom- 
brie, o remanicre a guvernului, prin care A. Djuvara trece la 
externe, Cosţinescu, Morţun şi Toma Stelian își păstrează porto- 
foliile, iar ca miniștri noi intră: Alexandru “Constantinescu, 
Inptător neobosit şi iscusit advocat, la domenii, Mihail Orleanu, 
care avea o situaţie electorală sigură la Galaţi și era socotit ca 
partizan al unor idei înaintate, la comerţ și industrie, iar la răz- 
boiu generalul Gr. Crăiniceanu, cunoscut ca bun ofițer de geniu 
și ca scriitor militar cu mare autoritate. 

Noul guvern se aşează pe lucru, dar atentatul „contra .pri- 
mului ministru la 8 Decembrie 1909 aduce îngrijorare mare 
în sânul: partidului, din fericire trecătoare, căci Brătianu scapă 
cu viață. I se acordă un congediu pentru boali, în care timp 
interimatul prezidenţiei și al ministerului de interne îl ia Phere: 
kyde. In vremea aceasta se mai face o alegere parţială şi reușește 
Dimitrie Moruzi (fost prefect al polițici capitalei pe vremea lui 
Ioan . Brătianu bătrânul), ceea ce aduce oarecare . descurajare 
în rândurile liberalilor şi mare avânt în. acţiunea opoziţionistă 
a “partidului conservator-democrat, care credea că succesele electorale obținute vor fi o indicaţiune pentru Rege ca să-i cheme 
la guvern în locul liberalilor, a căror plecare o socoteau foarte 
apropiată. 
„La 10 Februarie 1910 Brătianu, însănătoșit, își ia locul şi 

guvernul continuă activitatea, având însă a lupta cu multe şi 
variate greutăți. | 

Poate că IHaret a fost ministrul contra căruia s'a dus de 
către opoziţie lupta cea mai crâncenă, dar activitatea lui este 

„de o importanţă politică deosebită, prin varietatea problemelor 
ce.a fost ţinut să rezolve, prin realizările ce a putut săvârși și 
prin sforțările neînchipuit de mari — și multe din ele încă ne- cunoscute — pe cari a fost silit să le facă și prin aceasta să-și sdruncine sănătatea în mod serios. | i
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In acest a] treilea ministeriat, Haret a avut a se ocupa 
mai mult” decât altădată de chestiunile bisericeşti şi a avut în 
această privință o bogată activitate parlamentară . 

In 'lanuarie 1908 s'a discutat proiectul prin care se adu- 
ceau oarecari modificări în vechea lege a lumânărilor de ceară. 
Scopul era să se împiedece falsificarea acestor lumânări prin 
întrebuinţarea parafinei, pentrucă fumul ce se răspândește este 
vătămător și pentru sănătatea credincioșilor din biserică și 
pentru picturile de pe păreţi. Afară de aceasta, dacă se opreşte 
prin diferite măsuri (pe cari le prevede legea) falsificarea, se des- 
voltă creșterea albinelor, care forma în trecut o frumoasă Și 

bogată industrie, graţie căreia se trimeteau anual mii de kg. 
de ceară la Constantinopol. Era dar un triplu interes : artistic, 
sanitar și economic. Fireşte, legea s'a votat, dar te miri. de ce 
au fost în Cameră 12 voturi contra. ! - 

in şedinţa dela 26 Februarie 1909, Senatul votează mai 
multe modificări în „legea. clerului mirean şi a seminariilor” din 
1893 (prezentată de Take Ionescu), căreia i se adusese mici schim- 

bări în 1906. Prin aceasta se modifica întocmirea instanţelor 
disciplinare ale preoților, desființându-se consistoriul apelativ;; 
se admitea ca în comunele pentru cari Statul n'a putut preve- 
dea în budget salariul unui preot, să fie plătiţi preoţii de către 
comune ; se luau măsuri pentru :a împiedeca pe preoţii abuzivi 
să ceară taxe mai mari decât cele legale pentru botezuri, înmor- 
mântări, ete. Camera a confirmat și ea votul maturului corp în 
ziua de 24 Martie,.după oarecari obiecţiuni foarte discutabile, 
cum era, de exemplu, cerința ca: preoţii aceia ajutori, plătiţi de 
comune, să fie obligaţi a avea și ei licenţa în teologie, pe când 

proiectul ţinea seama de situaţia lor inferioară și se mulțumea 
- cu seminariul complet ? 

După aceasta a venit rândul unei mari probleme, care; 
din nenorocire, a dat naştere unor lungi polemici şi unor tur- 

burări cari au hrănit o adevărată criză bisericescă în timp de 
trei ani, Sfârșită într'un mod ruşinos. 

_1) Vezi Opereie lui Haret volumul VI pag. 72. 

2) Vezi Operele lui Haret volumul VI pag. 155.
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E, vorba de modificarea legii sinodale din 1872, 
Din timpuri vechi Biserica noastră a avut o autonomie destul 

de mare. Dim. Cantemir, vorbind de mitropolitul Moldovei, zice : 
„deşi nu se numeşte patriarh, nu e supus niciunui palriarh”. E 
adevărat că primeşte binecuvântarea patriarhului din Constanti- 
nopol, dar nu are nevoie de aprobarea acestuia pentru a lua în 
stăpânire demnitatea sa. Legătura spirituală cu patriarhia din 
Constantinopol se întărise prin închinarea mănăstirilor noastre 
către diferite mănăstiri grecești din Orient. Secularizarea din 
1863 a produs oarecare turburare în aceste legături, dar decretul 
organic din 3 Decembrie 1861 precizează : a) menţinerea uni- 
lății dogmulice a Bisericii ortodoxe române cu Biserica ecumenică 
din Constantinopol; b) Biserica ortodoxă română este și rămăne 
independentă de orice autoritate bisericească slreină. Era aci afir- 
marea teoretică a autocelaliei, care s'a stabilit definitiv în 1885. 

Decretul organic, de care am pomenit,a dat prima organi- 
zaţie Sinodului României, inspirată de principiile lui Andrei Șa- 
guna. Autoritatea supremă a Bisericii avea să [ie Sinodul, com- 
pus din : mitropoliți, episcopi, arhierei, din câţiva reprezentanţi 
ai preoților de mir şi din câteva persoane laice. 

Discuţii mari s'au iscat atunci în privinţa canonicităţii 
acestei întocmiri și proteste din partea unor scriitori bisericeşti. 
Pentrucă acest decret nu preciza modul numirii mitropoliţilor 
şi episcopilor, se întocmește o scurtă lege la 11 Mai 1865, prin care 
se stabilesc următoarele : Ei se aleg din clerul monahal cu vâr- 
sta de cel puţin 40 sau 35 ani de către consiliul de miniştri, care 
prezenta Domnului propunerea. 

Această situaţiune se menţine până în 1872, când se face 
legea dela 19 Decembrie, care prevede compunerea Sinodului 
(mitropoliți, episcopi, arhierei titulari) şi modul de alegere. A- 
legerea este încredinţată unui colegiu compus din membrii Si- 

“nodului, din deputaţii și senatorii creștini ortodocși, iar candi-. 
daţii trebue să fie arhierei români (nu se mai adaogă : titulari, 
ceea ce însemnează că pot fi şi alţi arhierei, afară de cei ce se 
află pe lângă scaunele metropolitane şi episcopale). 

Inlăturarea din Sinod a preoţilor de mir şi a laicilor a în- 
ceput a fi criticată de către unii scriitori bisericești, pe măsură 
ce, mai ales după înfiinţarea Facultăţii de teologie, se înmulţea 
numărul preoţilor cu titulari academice superioare din ţară sau
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din streinătate. Se susținea că, de vreme ce Sinodul trebue să 
„fie — în ortodoxism — adunarea reprezentativă a Bisericii şi 
de vreme ce treptele preoțeşti sunt trei (arhiereu, preot, diacon), 
este drept ca în compunerea Sinodului să ia parte reprezentanți 
ai celor trei trepte. Haret, socotind îndreptăţit acest punct de: 
vedere, alcătuește un proiect care să-i dea satisfacere. Nu am 
la îndemână primul ante-proicct, dar, după afirmaţia lui că a 
schimbat de multe ori dispoziţiile proiectului până să ajungă la 

cel prezentat Parlamentului, am dreptul să cred că prima formă 

preconiza alcătuirea Sinodului ca în Biserica ortodoxă arde- 
leană. Mai târziu s'a ajuns la formula următoare: Sinodul epi- 

scopal va avea să decidă în toate chestiunile de dogmă și ritual ; 
iar în celelalte va decide Sinodul mixt (compus din Sinodul 
episcopal, din reprezentanţi ai clerului de mir, dintr'un delegat 
al Facultăţii de teologie și din doi reprezentanţi ai mănăstirilor). 
Acest Sinod mixt avea să poarte numele de „Consistoriu supe- 
rior bisericesc”. 1 Proiectul lărgea cercul eligibililor la locurile 
de episcopi şi mitropoliți şi mai propunea și alte câteva amănunte. 

In mod firesc, acest proiect a venit întâi în cercetarea Se- 
natului în şedinţa dela 5 Martie 1909. In comitetul delegaților 
au intrat cei doi mitropoliți, iar.raportor a fost ales însuși mi- 
tropolitul primat Atanasie. Discuţia generală: a ţinut șase zile, 
în cari s'a produs o combatere puternică din partea episcopului 
de Roman, Gherasim Safirin, şi din partea celor două partide de 
opoziţie, mai ales prin glasul a doi mari advocaţi, C. C. Arion 
şi C. G. Dissescu, cari au studiat cu sârguință dreptul canonic 
spre a putea lovi cât mai puternic în guvern 2. | 

Episcopul nu este contra lărgirii cercului eligibililor, cu oa- 
recari rezerve, dar cere ca arhiereii să nu între în Sinod,. căci 
nu sunt canonici. Ei pot fi numai reprezentanții, trimișii epi- 
scopilor pentru anume servicii, între cari poate fi și participarea 
Ja o discuţie în concilii sau sinoade. Se ridică însă cu violență 
contra creaţiunii Consistoriului, căci „Biserica fiind o institu- 
ţiune dumnezeiască, noi, slujitorii lui Hristos pe pământ, nu 
putem să slujim pe Tristos altfel de cum a orânduit el”; deci 

1) Spre mai bună păstrare a drepturilor superioare ale Sinodului, proiec- 

tul prevedea că hotăririle consistoriului vor îi ratificate de Sinod, 

2) Vezi Operele lui Iaret vol. VI ps. 178 şi urm.
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a pune pe preoţi să lucreze cot la cot cu episcopii, o fi măguli- 
tor pentru ei, omeneşte vorbind, dar bisericește este o erezie. 

Haret arată că spiritul bisericii ortodoxe e mai democra- = 
tic decât al celorlalte rituri creştine ; aminteşte că în alte ţări 
ortodoxe fac parte din Sinod și preoţi de mir ; în fine vorbeşte 
de constituția bisericească a lui Șaguna și întreabă : de ce să nu 
ne folosim de experienţa lui ca să putem dobândi și noi aceleași 
rezultate ? 

Haret mai avea pentru sine un argument foarte puternic : 
faptul că Sinodul a aprobat proiectul. Acesta a fost convingător 
pentru Senat, dar nu pentru episcopul hotărit să-și susțină 
teoria până la capăt : ori tot ori nimic. 

Mai curios este că faptul n'a fost convingător nici pentru 
deputatul N. Iorga, când a trecut legea în discuția Camerei, la 
23 Martie 1909, căci a susținut acelaşi punct de vedere ca episoc- 
pul de Roman. De aceea avea dreptate Haret să se mire: „Ne 
spune tocmai d. Iorga, istoricul, că Biserica noastră nu e Biserică 
națională și că datoria preotului este numai să slujească litur- 
ghia !” Tot aşa a provocat mirare afirmația că Biserica română 
din Transilvania se află în alte împrejurări şi nu o putem imita. 2 

Răspunzând mai departe tot deputatului Iorga, singurul 
care l-a combătut, Haret, chemând pe preoţi alături de episcop: 
prin înființarea Consistoriului, precizează că a avut în vedere să 
creeze „un mijloc de apropiere între toate gradele clerului ro- 
mânesc în afacerile bisericeşti, să creeze nu numai raporturi ie- 
rarhice între păstori şi păstoriţi, dar să vină să sea de vorbă la 
un loc despre irebile cari înteresează toată Biserica”. 

Prin căldura convingerilor sale și prin exprimarea lor în 
strânsă legătură logică, Haet a convins şi pe deputaţi, şi legea 
s'a votat şi de Cameră, | 

  

1) Cuvintele deputatului Iorga : „Biserica din România cea liberă nu e 
altceva decât Biserica îndeplinindu-şi rostul ei bisericesc... Nu are alte rosturi decât 
cele bisericești”. Deşi astăzi, cu actuala organizaţie bisericească, nu se mai poate 
discuta dacă Haret a văzut bine sau rău lucrurile în 1909, totuși vom pune alături 
de aceste afirmaţiuni, constatările unei foi ardelene („Tribuna din Arad”), după 
votarea proiectului în Senat: „Rolul episcopului nu se poale mărgini la cilirea 
cazaniilor, ci, împreună cu preoțimea mireană, să lucreze la satisfacerea nevoilor . 
Statului şi ale societăţii românești... Prin regimul ce se inaugurează în România, 
Iralii noştri vor câştiga o nouă pârghie pentru înălțarea edi|iciului naţionar”,
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Până aci nimic anormal: discuţii în Parlament, vii, prea 

vii poate, dar mărginite la expuneri teoretice. Primită de ambele 

Camere, sancţionată şi promulgată, legea trebuia să se aplice. 

Sinodul, întrunit în sesiune de primăvară în Mai 1909, 
alcătueşte regulamentul Consistoriului. Episcopul Romanului, cu 
această ocazie, declară că el se abţine dela orice discuţie ca să 

fie consecvent cu cele ce spusese în Senat. Și aci iarăşi ceva 

normal, 

Iată însă că la începutul sesiunii de toamnă, Episcopul 

Gherasim, la 6 Octombrie 1909, de»une pe biuroul Sinodului un 
memoriu în care susține că legea „răstoarnă dogma despre ier- 
rarhia bisericească, dogma despre raportul între episcopi, preoți | 

şi diaconi, dogma despre centrul autorităţii bisericești” și de- 

clară că,,dacă îraţii săi întru Domnul vor stărui în anti-dogma- 

tica situaţiune” le va aplica canonul 1 al Sinodului VII și anume : 
„rup orice legălură canonică cu ei, îi afurisesc, îi dau analemei 
ca pe nişte păgâni şi vameşi. 

Chiar această atitudin> încă e normală, adică ar fi fost 

normală, dacă ar fi fost urmată de demisiunea din Sinod și din 

Episcopat, căci ne aflăm pe terenul discuţiilor de principii. 

Și natural a fost ca discuţia să înceapă în presă şi în publi- 

cistica noastră. Atunci un teolog, doctor în teologie, Grigore Piș- 

culescu (devenit mai tărziu preot, astăzi cunoscut și ca scriitor 

cu numele de Gala Galaction) a dat la lumină o broșură inti- 

tulată : „Apologia unei legi şi mai presus deea : a unui principiu” 

(Buc.—1909), în care este studiată pe larg toată chestiunea şi se 

ajunge la concluzia că este neîntemciată impotrivirea contra 
proiectului lui Haret.! In afară de discuţia stiințifică, autorul 

se întreabă: , 
Este admisibil ca un cetățean al, ţării să se răsvrătească 

în contra unei legi făcute după toate regulele constituționale? 
Este admisibil ca un episcop să arunce anatema asupra colegilor 

săi, când un asemenea act numai Sinodul ar fi putut să-l facă 
şi când Sinodul a arătat prin hotărirea 'sa rătăcirea epi- 

scopului ? 
  

1 Principiul în numele căruia vorbește autorul cărţii este: „al umanității 

evangelice”. „Chiar dacă ar fi în totul întemeiată argumentarea Episcopului Ghe-
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Sinodul, primind memoriul Episcopului, îl declară nea- 
venit și nu-l ia în consideraţie. 

In acel timp, se deschide prima sesiune a consistoriului = 
superior şi episcopul de Roman primeşte — ca și ceilalți membri 

„ai Sinodului — invitaţia de a participa la lucrări conform legii. 
EI refuză, și la 14 Decembrie trimite un nou memoriu în care 
repetă afirmaţiunile din cel precedent, atacă pe Mitropolitul A- 
tanasie pentru atitudinea ce a avut faţă de dânsul, cere ca mi- 
nistrul să modifice legea în părţile atacate de dânsul în Senat. 

Aci lucrurile încep a lua o faţă foarte curioasă, căci a doua 
zi, la 15 Decembrie, se desvoltă în Senat interpelarea lui C. G. 
Dissescu în privinţa situațiunii episcopului Gherasim. Intreabă 
pe ministru cari sunt cauzele conflictului între Sinod şi Episcop 
Și ce măsuri are să ia ca să aducă pacea în Biserică. El propune 
să se modifice articolele pe cari episcopul le-a declarat anti-cano- 
nice. 

  

rasim, nu se poate să împărtăşim concluzia lui și să respingem legea, fiindcă sta- 
rea în care se găseşte (urma cuvântătoare este aşa de intristătoare încât nu putem 
rămânea cum suntem”? 

Trebue deci să facem o schimbare. Va fi bine venit orice mijloc care va intări 
în norod credința religioasă, va apropia cât mai mult, va lega — dacă se poate — 
pe cei păstoriţi, de Biserică, Statul a dovedit că voiește să meargă mână în mână 
cu Biserica şi conducătorii lui au prezentat o lege menită să slujească scopului 
pe care l-am pomenit. - ! E 

Ce ar putea îndreptăţi pe conducătorii Bisericii să combată legea? Nece- 
sitatea este indiscutabilă, redactarea este reformabilă azi sau mâine, când expe- 
ricuţa va cere aceasta. Dar canoanele? Dar unitatea cu celelalte Biserici ortodoxe? 
Dar făgăduiala pe care am făcut-o în 1885 când Patriarhia din Constantinopol 
a recunoscut autocefalia Bisericii noastre, că nu vom schimba rânduiala ierarhiei 
bisericeşti ? . i 

Examinând aceste întrebări, autorul studiului de care vorbim afirmă că 
nu poate fi veşnică tirania unor canoane alcătuite după nevoile de acum câteva 
sute de ani, căci nu putem merge „spre litera care omoară, ci spre spiritul care 
dă viaţă”. Ba, chiar din studiul acestor canoane şi din istoria bisericească, se vede 
că 'în cursul timpului au fost momente de colaborare între episcopi şi preoţi 
ori diaconi. Apoi constată că în organizarea bisericească din Rusia, din Grecia, 
din Muntenegru, se găseşte un sistem mixt în conducerea Bisericii mai accentuat 
decât în noua noastră lege. In fine arată că chiar Patriarhia din Constantinopol 
are un sinod mixt. Deci din partea aceasta nimeni nu s'ar putea ridica spre a ne 
arunca piatra. . 

: 
Şi atunci mai rămâne ceva din toată împotrivirea Episcopului ?
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Haret dă un răspuns plin de înţelepciune, zicând că este 
inoportun să se discute din nou dacă legea este sau nu canonică, 
fiindcă dacă legile s'ar putea schimba cu prilejul interpelărilor, 
rezultatul ar îi o continuă nesiguranţă în aplicarea celor votate 
de Parlament. Interpelatorul voia numai atât: să zică mini- 
strul că va schimba legea. Haret explică foarte frumos că nu e 

vorba de amorul său propriu, că a făcut schimbări în legile 
propuse de el de câte ori experienţa a dovedit că modificarea este 

necesară, Acum însă ce dovedise experiența ? Nimic, fiindcă nici 
nu se făcuse. Dar intervenise oare vreun fapt nou care să ju- 
stifice schimbarea? Niciunul. Episcopul Gherasim repetase sub 
formă de memoriu ceea ce susținuse în Senat la discuţia legii. | 
Că aruncase anatema asupra Sinodului, că nu mai voia să ia 

parte la şedinţele lui : aceasta nu era o probă că legea este rea 
și că trebue modiiicată ; era chestia numai de atitudinea unui 
membru al Sinodului faţă de colegii săi. 

Răspunsul lui Haret s'a desfăşurat în trei şedinţe : a di- 

scutat din nou acuzaţia că legea este contra dogmelor şi canoa- 

nelor şi a arătat modul cum episcopul Gherasim conduce eparhia 
Romanului. Eram de faţă în acea ședință şi mi-amintesc şi acum 

impresia tristă pe care a produs-o asupra ascultătorilor citirea 
actelor aduse de ministru. 

Terminând, Haret stabilește legătura între diferitele fapte 
ale episcopului : că, după votarea legii, episcopul a declarat că, 

deși a combătut-o, se va supune ei, ca să nu producă turburare 

în Stat, că mai târziu s'a răsgândit şi a luat atitudinea știută, 
fără însă a trage toate consecinţele, căci continuă să-și exercite 
atribuţiunile de episcop şi să ia parte la desbaterile Senatului. 
„Cum a putut în timp de opt luni să meargă și să slujească ală- 
turi de mitropolitul Moldovei și de episcopul de Huşi, pe cari, 

după câtva timp, îi declară necanonici și-i dă anatemei ?”. 

Ce s'a întâmplat în acest interval? Haret nu dă niciun 
răspuns, dar este evident că s'a găsit cineva care a avut interes 

ca lucrurile să nu se potolească şi „i-a deschis capul”. Partidul 
liberal guvernase țara trei ani şi era binc-venită o împrejurare 
ca să-i poată grăbi retragerea |! ! 
      

„1) Episcopul Gherasim răspunde în două şedinţe la acuzările ce-i adusese 

ministrul, dar acesta nu vrea să-l asculte, ci se retrage împreună cu toţi membrii . 

Sinodului,
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Aci situaţiunea începe să fie cu totul anormală. 
Deși afurisise pe colegii săi, vine în Sinod la 22 Decembrie, 

depune pe birou 0 nouă adresă şi pleacă. In adresă declară că” 
„numai când vor dispărea ştiutele motive cari mă împiedică a 
sta aci, voiu lua parte la lucrările Sf. Sinod”, 

“Sinodul, natural, a considerat aceasta ca o răsvrătire Și 
i-a atras atențiunea asupra purtării sale. Episcopul a' venit în 
ședința dela 11 Ianuarie 1910 și a citit o adresă de desvino- 
văţire ; a mai venit la 13 Ianuarie și a citit o propunere ca să 
stabilească printr'un vot. că Consistoriul nu poate avea decât 
atribuţiuni consultative. e 

Lucrul acesta-era bine lămurit în lege. Articolul 18 împărțea 
în două categorii ocupaţiunile Consistoriului Superior : unele de 
strictă administraţie și cari. deveneau executorii prin aprobarea 
ministrului ; altele privitoare la cult, disciplină, port, la cărţile 
de ritual şi cele didactice, cari deveneau executorii numai după 
ratificarea Sinodului. 

Probabil că episcopul înțelegea să se suprime deosebirea, 
şi toate hotăririle Consistoriului să fie ratificate de Sinod. : 

Sinodul primește propunerea și hotărăște a interveni la guvern și astfel episcopul Gherasim îşi va lua locul în Sinod. 

Se părea că chestiunea s'a închis. Era o formă onorabilă ca lucrurile să se împace. 
Dar poate că erau unii cari nu vedeau cu ochi buni tocmai această împăcare. Şi atunci episcopul. nu s'a arătat mulțumit cu o făgăduială: platonică, ci cerea să se modifice numaidecâl 

legea după indicaţiunile sale. 

Astfel începe un nou războiu. .. 
„La 3 Februarie 1910 episcopul întreabă pe ministru dacă are de gând să modifice legea și zice : „,Sf. Sinod a admis în una- nimitate părerea mea că legea sinodală din 1909 conține dispozi- țiuni eretice. Potrivit votului unanim al Sf. Sinod, Președintele Sf. Sinod a intervenit la guvern pentru modificarea legii. In a- cesle condițiuni am luat legălura canonică cu acei cu cari o în. rerupsesem””, 

Se 
Aci este — cred eu — greşeala Sinodului. In dorinţa dea potoli pe Episcopul răsvrătit, a dat hotăririi sale o formă în doi
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peri, care să satisfacă şi pe Episcop și să nu fie o revenire asupra 
aprobării date legii în Senat. E adevărat că Mitropolitul Primat 

- Jămureşte lucrurile zicând: „avem încredere în onor. guvern 

că va găsi momentul oportun ca să vină cu modificările .când 
va crede şi când experiența va dovedi...” De geaba ! Episcopul 

Gherasim continuă să întrebe când se vor face modificările și e 
gata să mai anunţe o interpelare. 

Şi de aceea vedem că în ședința dela S Februarie 1910 
senatorul Pavel Brătășeanu declară : „Legea o vom modifica noi !” 

Vedem că ziarele încep cu stăruinţă a.agita publicul asupra 
„„chestici sinodale care turbură atât de mult-lumea noastră cre- 

dincioasă”.. lar Episcopul, în. şedinţele Sinodului, protestează 

mereu. La 14 Mai depune iar o protestare scrisă. şi se retrage; 

la 18 Mai depune o acuzaţie conira mitropolitului. 

Acum începe scandalul. O parte din presă îl hrăneşte cu 
toată stăruința. Sinodul nu se mai poate ocupa: de altă che- 

stiune, declară iar nulă şi neavenită petițiunea de acuzare a 

episcopului, face o enciclică prin care arată credincioșilor că 
în. toată această campanie este o urzeală vrăjmașă Bisericii 

Naţionale şi la 2:1 Mai se închide sesiunea. 

Campania însă continuă. Episcopul face și el o enciclică 
adresată credincioşilor din eparhie, prin care se apără pe sine 
şi acuză pe mitropolit şi Sinodul. 

Sesiunea sinodală din Octombrie 1910 e turburată de. a- 

celeași adrese și rășpunsuri și lucrurile rămân în aceeași stare 
până la finele anului, când guvernul se retrage. i 

o | 

„ . * * 

Problemele învățământului de toate gradele au preocupat 

pe Haret în tot cursul acestei legislaturi. 
Atunci a făcut prima lege a grădinilor de copii, cari tră- 

iau pe temeiul dispoziţiilor. de regulament. sau al deciziilor 

1) Afacerea aceasta a răsvrătirii Episcopului s'a sfârşit în 1911 sub gu- 

vernul următor, fiind ministru de culte C. C. Arion. Episcopul a fost caterisit, 

legea! însă s'a modificat. după cum ceruse -el,..iar mitropolitul Atanasie, :achitat 

de acuzările aduse de episcopul Gherasim, a demisionat şi s'a retras la mănăstire. 

-Când s'a discutat proiectul în Senat, Haret a luat cuvântul şi a arătat “greșeala . 

guvernului în procedările sale. Vezi discursul în vol. VI al Operelor la pg. 535.
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ministeriale. Prezentat întâi Camerei, proiectul -a fost pus 
la ordinea zilei în ședința dela 2 Martie 1909. N'a luat nimeni 
cuvântul și, rămânând votul nul în acea şedinţă, s'a votat. în” 
ședința următoare dela 3 Martie cu unanimitate de 72 de voturi. 
Trecând la Senat, s'au petrecut lucrurile tot așa, numai că s'a 
votat chiar în şedinţa în care s'a prezentat, adică la 23 Martie 
1909. a 

Pentru învățământul primar n'a avut nimic de legiferat ; 
dar a prezentat constatările și punctele lui de vedere cu ocazia 
interpelării deputatului I. Demetrescu-Agraru în ședința” dela 
3 Februarie 19102. | 

In ce priveşte învățământul secundar, s'a simţit nevoia 
câtorva modificări. Aceasta s'a făcut în două rânduri: odată 
în Aprilie 1910, când proiectul a trecut fără discuţie ; altădată 
însă, în Ianuarie 1908, când modificările n'au fost prea impor- 
tante, dar au dat naștere în Senat la discuţii aprinse în urma 
vorbirii lui Const. Arion. S'a insistat mai mult asupra artico- 
lelor cari priveau recrutarea corpului didactic secundar, adu- 
cându-se în discuţie chestiunea anulărilor pe cari le a judecat 
Curtea-de-Casaţie 3. | | 

Logic ar îi fost ca parlamentarii să cerceteze numai dacă 
modificările propuse de ministru sunt bune sau rele ; interesul 
luptei politice cerea — se vede —ca să se stărue asupra unor 
întâmplări laturalnice, pentrucă. din ele se putea trage o con- 
cluzie nu despre valoarea proiectului propus, ci despre activitatea 
administrativă a lui Haret, lucru care s'ar fi putut critica printr'o 
interpelare. | 

Să reamintim cele petrecute. 
Haret semnalase la timp neregularităţile examenelor de 

capacitate și înlăturarea formelor cerute de lege pentru numirea 
celor reușiţi 4. Era întâi faptul că nu se publicase tabloul celor re- 
ușiți la examene pentru ca să știe fiecare ce loc are pe tablou, 
ceea ce îi dădea un anumit drept la alegere ; apoi nu se publicase 

  

  

1) Vezi volumul VI pag. 364, 
+ 2) Vezi volumul VI pg. 78. : 

3) Asupra acestei chestiuni vezi deciziunea de anulare în Colecţia Operelor 
- dui.. Haret volumul IL pg. 1. : 

4) Vezi articolele din „Nevista generală a învăţămâutului” din 1906, re- 
produse în Colecţia Operelor lui Iaret vol. cu „Polemice”,
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toate xacanţele, pentru ca să ştie cei reuşiţi ce anume catedre 

pot cere. Se mai făcuse combinaţii de ore în vederea unor anume 

candidaţi, transferări în legătură cu catedrele nepublicate, şi 

altele. EI ar fi putut să anuleze toate examenele cu rezultatele 

lor, dar s'a gândit că prin această măsură ar [i adus mare neajuns 

tuturor candidaţilor reușiţi — şi celor favorizați prin numirile 

ilegale, dar şi celor nepăstuiți — de vreme ce ar Îi trebuit toată 

lumea aceasta să se prezinte din nou la examene. De aceea a 

obţinut aprobarea consiliului de miniștri, la 7 lulie 1907, ca să 

anuleze numai numirile făcute în 1906, și a publicat deciziunea prin 

prin care chema pe toţi cei numiţi să prezinte actele lor până 

la 7 August, așa ca, la începutul anului şcolar, toate să fie așezate 

după lege. Atunci mulţi, foarte mulți profesori au făcut recurs. 

la Contencios şi.opoziţia a pornit o campanie violentă contra 

lui Haret. Pe măsură ce lucrurile se studiau și se luau măsuri 

pentru intrarea în legalitate, recursurile făcute nu mai aveau înte- 

res şi, retrăgându-se multe, a rămas un mic număr care s'a judecat 

şi dintre acestea unele s'au câștigat de Minister, iar 5 s'au pierdut. 

Se înţelege ce fel de campanie se putea. face: Un ministru 

blamat de Justiţie ! Trebue să se: retragă ! - a 

Când citim astăzi acele discuţii şi vedem reaua credință 

cu care se ducea campania, trebue să ne întristăm de lipsa de 

măsură pe care o vedem uncori în luptele politice. Cu tot respectul 

ce trebue să avem pentru hotărtrile.. Justiţiei, ne minunăm de 

unele hotăriri. Să. pomenim.una cu totul caracteristică : Era în 

lege un articol care stabilea anume drepturi pentru profesorii 

cari vor fi servit cinci ani neîntrerupți. Ministrul din 1906 acordase 

aceste drepturi unor persoane cari servise în adevăr cinci ani, 

dar separați prin diferite intervale. Dispoziţia legii care-stabilise 

„cinci. ani .ncîntrerupţi” se întemeia pe ;consideraţia că în acest 

timp profesorul a făcut o anumită practică şi n'a întrerupt pro- 

fesiunea. sa.. Interpretarea ce s'a pus de advocaţii -recurenţilor 

cu numiri anulate și s'a admis de Contencios a fost aceasta: 

se cere ca fiecare an din cei cinci să fie neînlrerupt, dar dela unul 

la altul poate să fie întrerupere. Să declare oricine dacă poţi acuza 

pe ministrul care a pierdut: un asemenea: proces !: 

Altă măsură legislativă în legătură.cu învățământul se- 

cundar a fost : desfiinţarea legii din 1906 prin care se intro-
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ducea militarizarea şcoalelor. Haret criticase. aceasta în „,Re- 
vista generală” și prezentarea acestui proiect era un lucru 
foarte firesc. i 

Să examinăm această problemă în complexul ei. 
Astăzi mai toate Statele au serviciul militar - obligator 

pentru a putea să aibă la nevoie c armată care să apere hotarele, 
viaţa și avutul locuitorilor. Acest serviciu obligator are, în dife- 
rite țări, un termen în lăuntrul căruia se socotește că se poate 
desăvârși pregătirea militară și o vârstă la care el începe. La noi 
se cerea atunci trei ani de serviciu, care trebuia să înceapă la 
21 de ani. Nu e locul să examinăm aci pentru ce conducătorii 
armatei noastre au stabilit normele acestea ; e destul să le enun- 
țăm. De aci urmează în mod logic că Statul, dacă păstrează această 
intocmire, nu poate să facă altă lege prin care să oblige pe ceţă- 
ţeni să servească mai mulți ani și la altă virstă. Ce poate însă 
Statul? Poate să organizeze ceva care să dea viiţorilor soldaţi 
anume însușiri, anume deprinderi cari să-i facă mai apți pentru 
serviciul militar. Nu e nevoie să stabilesc aci cari ar fi acele 
deprinderi, dar este firesc că ele trebue să fie în raport cu vârsta 
şi să nu împieiece pe tineri dela preparaţia cealaltă pentru viaţă, 
care este școala. : 

Haret recunoaște că poate îi folositor să se introducă in- 
strucția militară în școale, dar declară că transforimnarea școalelor 
în cazarme nu se.poate concepe. Ar fi absurd să dăm “şcoalelor 
o organizaţie în așa fel ca să dea armatei un soldat gata făcut 
înainte de 21 de ani ; ele trebue să-i dea elemente pregătite pentru 
a se [ace soldaţi. 

Ce scop avea legea din 1906? 
lată ce zice în art. 2: ;„Scopul este să dea instrucțiunea 

teoretică şi praclică (militară) tuturor elevilor din școalele publice 
și particulare de.băicţi, primare, secundare și profesionale”. Nu a 
venit în mintea celor ce au conceput această lege întrebarea 
firească : se poate da această instrucţiune cu începere dela 7 
ani? | „ 

Greşeala cea inare a legii din 1906 este că a'voit să jacă 
soldaţi pe copiii.de 7 ani şi nu s'a mulțumit să-i pregătească. Au 

„socotit că copiii de Români sunt așa de proşti încât le trebue 
șapte-opt ani ca să înveţe mânuirea armei. Dar ce puşcă poate 

1



mânui un copil de 7—10 ani? De sigur o imitație de pușcă, o ju- 
cărie. Și pentru cumpărarea acestor jucării se înscrisese în bud- 
getul Casei Școalelor în 1907. suma de lei 1.200.000, socotind 

cu G lei bucata cele 200 000 de puș.i necesare. Și IIaret zicea cu 

drept cuvânt : „Şase lei o bucată de lemn curat !... Am întrebat: 
la Şcoala de meserii cu cât s'ar putea îace o asemenea armă și 
mi s'a răspuns că cu 1,50 bucata”. 

Va să zică cel dintâiu rezultat al legii era punerea la cale 

a unei risipe din banii Statului. 
Din greșeala iniţială au urmat altele. In şcoalele secundare 

s'a redus numărul orelor de clasă dela 5 pe zi la 3 sau 4, dar nu 

s'a gândit nimeni dela Minister că există o programă de studii 
alcătuită pentru 5 ore pe zi. In școalele secundare s'a considerat 
instrucţia militară ca obiect de studiu și a primit coeficientul 
2 pentru promovare. Pentru aplicarea acestor dispoziţii în toate 
şcoalele, s'a format un corp special de instructori și inspeclori 

ai lor, supuși ministerului de războiu, dar plătiţi de ministe- 
rul instrucției. S'a ridicat budgetul acestui minister cu sume 
foarte mari, cum şi al Comunelor pentru întreținerea trăsurilor 

şi cailor necesari pentru revizorii militari. lar pentru toată po- 
pulaţia şcolară s'a impus să-și procure uniformă. 

Bazat pe aceste și alte motive, Haret propune desfiinţarea 

militarizării şcoalelor, dar vrea să folosească instrucția militară, 

însă „în oarecare măsură şi cu precauţiunile cuvenite”. EL amin- 

tește că chiar din epoca 1901—190-1 se introdusese în şcoli tragerea 
în ţintă şi se dăduse o desvoltare educaţiunii [izice şi crede că a. 
da armatei tineri cu corpul bine desvoltat, cu deprinderea de a 
face marșuri şi exercitaţi la tragerea în țintă, pe lângă acestea, 
cu suiletul hrănit 'de cultul patriei, de iubire pentru trecutul 

nostru glorios, este a-i face mai mare şi mai real serviciu decât 
a-i da niște copii istoviţi de sforţări de exerciții militare mai 
presus de vârsta și forțele lor. 

Atitudinea opoziţiei a fost favorabilă pentru u partea: care . 
cerea desființarea militarizării și poate var fi fost nicio discuţie, 

dacă în proiect nu se găsea şi un alt punct : păstrarea: organizării 
militare în școalele normale de învăţători, ai căror elevi se pregă- 

teau cu 'toate. cunoştinţele și deprinderile necesare și nu mai 
făceau serviciul militar la regiment, rămânând înscriși în controa- 
lele armatei cu gradul dobândit în şcoală. 

17



258 

„Asupra acestui punct, conservatorii, mai ales în Senat 
au desvoltat argumentul că o asemenea măsură este un privilegiu 

"acordat învăţătorilor, pe când toţi ceilalți cetăţeni îşi fac ser- 
viciul în cazarmă. Era o chestiune secundară, fireşte, dar Haret 
a înfățișat motivele sale. Dintre acestea, cel mai important era 
că mai toţi elevii școalelor normale devin absolvenţi la vârsta 
de 19 sau 20 de ani și până după satisfacerea serviciului militar 
nu pot dobândi posturi ca titulari, deci o pierdere de trei ani, 
ceea ce pentru numărul destul de mic de candidaţi învăţători, 
faţă cu nevoile învățământului rural, era o pagubă foarte impor- 
tantă. De altiel, o măsură analogă era atunci în vigoare pentru 
elevii școalelor de poduri şi șosele. 

Legea pentru organizarea școalei superioare de medicină 
veterinară, care răspundea unei necesităţi adânc simţite, sa 
discutat în ședința Camerei dela 21 Martie 1911 într'o atmosferă 
de obiectivitate, iar în Senat a fost votată la 241 Martie în unani- 
mitate fără nici o discuţie ?. 

Nu tot așa s'au petrecut: lucrurile cu proiectul pentru 
înfiinţarea unor catedre universitare 3, 

Legea. învățământului secundar și superior prevedea că 
înfiinţarea unei catedre universitare nu se poate face decât prin 
lege, după cererea facultăţilor respective, aprobată şi de Senatul 
universitar. In cursul anilor, amândouă Universilăţile ceruse 
ministerului înfiinţarea unor catedre noi. La un moment dat 
se adunase un număr de 63 cereri. In Ianuarie 1907, C. Dissescu, 
fiind ministru, făcuse un proiect prin care propunea Parlamentului. 
să voteze 51 de catedre noi. Contra acestui proicet s'a ridicat 
o manifestaţie puternică din partea profesorilor și din partea 
partidului naţional-liberal, așa că ministrul a fost silit să-l re- 

tragă. Haret, ţinând seama de cererile Universităţilor și — pe 

de altă parte — de situaţiunea budgetară, a întocmit și el un   

  

1. Vezi volumul VI din colecţia Operelor lui Ilaret pag. 131 şi urm. 

- 2. Vezi volumul VI din colecţia Operelor lui IMaret pag. 237 şi urm, 

3. Vezi volumul VI din colecţia Operelor lui IIaret pag. 426 şi urm.
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proiect şi l-a depus în Cameră în 1908, pentru înfiinţarea a 6 

catedre noi. De atunci și până în Martie 1910 s'au făcut multe 

cereri de către deputaţi, aşa că în momentul când s'a început discuţia 

(17 Martie) erau propuse 21 catedre, dintre cari patru adăogite 

de comitetul delegaților, dar toate cerute de către autorităţile 

administrative universitare. Combătut cu mare: putere de ambele 

lide de opoziţie (au vorbit: Al. Marghiloman, Take lonescu 

ş. a.), cum și de deputatul N. Iorga, proiectul a fost votat la 18 

Martie. 

Motivele de combatere erau foarte diferite : unii ziceau 

că sunt ramuri de învățământ, cum ar îi cel primar, cari au nevoi 

mai urgente decât Universitățile ; alţii credeau că înscrierea în 

budget a plăţii profesorilor pentru unele catedre nevotate de 

Parlament constitue o înființare ilegală a acelor catedre; alţii 

contestau dreptul comitetului delegaților de a face un adaos la 

propunerile din proiect ale ministrului ; alții, în fine, credeau 

că nu e bună modalitatea recrutării profesorilor pentru aceste 

catedre ; — de sigur acestea crau lucruri ce se puteau discuta 

şi asupra cărora se putea să aibă cineva păreri deosebite de ale 

ministrului ; dar alte obiecţiuni erau chestiuni de apt, acuzări 

că ministrul n'a îndeplinit preserierile legii, şi altele, pe cari 

Haret le-a dovedit neîntemeiate. 

Deşi Camera votase procectul, Haret, văzând campania pe 

care o pornise opoziţia celor două partide conservatoare, -văzând 

mai ales că Univ ersităţile au înaintat fiecare câte un memoriu a- 

ducând obiecţiuni legii și fiecare prezentând astfel lucrurile încât 

ministrul n'ar fi putut aduce eventuale modilicări proiectului său, 

se hotii să nu-l mai prezinte Senatului şi să-l amâne până mai 

târziu spre a găsi modul de a concilia diferitele puncte de vedere. 

Logic ar fi fost ca lucrurile să se oprească aci; dar politica 

nu este totdeauna amica logicei. Acum vedem că în Senat se 

produc discuţii asupra unei legi retrase, pentru ca Titu Maiorescu, 

C. Dissescu şi C. C. Arion să-l poată interpela asupra campaniei 

din 1907 contra proiectului lui Dissescu. Cele spuse atunci de 

diverşi senatori şi explicaţiile date de ministru arată sub o tristă 

lumină modul de luptă politică din acel timp, mai ales în chestiuni 

cari ar fi trebuit să se menţină la un nivel mai ridicat. Haret are 

acum ocazia a justifica atitudinea sa ostilă proiectului lui Dis-. 

sescu, asupra căruia face observaţiuni foarte serioase.
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„__ Aceeaşi-atitudine violentă a opoziţici s'a produs în discuţia 
proiectului pentru modificarea câtorva articole din legea admi- 
nistraţiei centrale a Ministerului, din 12 Aprilie 1906. Haret voiă 
să redea Casei Bisericii şi Casei Școalelor situațiunea indepen- 
dentă pe care au avut-o la întemeierea lor, fiind transformate 
în simple direcţiuni ale Ministerului prin legea ministrului VIă- 
descu; mai urmărea o nouă organizare a serviciului de control, 
„asigurând personalului o stabilitate prin care să se creeze o ade- 
vărată carieră. Mai ales această parte e foarte atacată atât de 
deputaţi din opoziţie cât și de un deputat din majoritate. Unii 
ziceau că vrea să facă inamovibili pe oamenii devotați lui ; alţii 
criticau mijlocul de recrutare prevăzut în proiect. Când judeci 
-— azi mai ales — cu. obiectivitate, vezi că criticile erau făcute 
cu rea-voinţă și aș zice : unele chiar cu rea-credință. In adevăr, 
el punea următoarele principii în privinţa personalului de control : 
să aibă un număr de ani serviţi în învăţământ, să aibă notări 
„deosebite în statele personale, să aibă o reputaţie bună bine sta- 
bilită şi să fie aleși dintro listă de prezentare de către o nume- 
Toasă comisiune de funcţionari superiori, între cari să fie și membrii 
precedentului consiliu permanent (numiţi adică de un alt mi- 
nistru) şi să se asigure celor numiţi o stabilitate. 

Tot felul de bănuieli se formulau și în Senat (de către C. 
C. Arion) şi în Cameră, încât, într'un moment, Haret a 
“dat o ripostă puternică, zicând: „Eu nu ajirm că sunt in- 
Jailibil.. Este prea posibil să mă înşel uneori; dar să-mi 
puneţi la indoială intenţiunile mele şi dorința foarte curată de u 
„]ace binele şi numai binele, aceasta nu o admit”. Firește, Camera 
a salutat cu aplause prelungite aceste cuvinte, dar nu e mai 
„puţin adevărat că asemenea atacuri îl făceau să sufere. In aceeași 
sedință răspunde şi deputatului Păltineanu care spusese că pă- 
trund în administraţia ministerului numai cei „cu pecetea ha- 
retistă””. In adevăr gazetele opoziţiei numeau atunci pe cei ce 
lucrau sub ordinele lui :. „Cazacii lui Haret” şi unele căutau să 
acrediteze legenda că Haret vrea să-şi facă partid. EL persi- 
flează pe acei cari „și-au făcut alte cete cu -ist şi speră să stăpâ- 
nească destinele țării românești”. 

Cu toată această atmosferă încărcată, proiectul se votează 
„de Cameră la 8 Martie și de Senat la 5 Aprilie:19101. 

* - 
Di . x * 

1) Vezi volumul VI pg. 483—414. 
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Dar, în împrejurările acelea, Haret era obligat să se ocupe 

şi de alte probleme decât de cele şcolare. 
Intre acestea, a fost comisia istorică. Ce era aceasta? 

Văzând că pentru studiile istoricilor mari și mici, e nevoie 
să se publice un corpus al cronicilor interne și externe, alături de 

altul al documentelor iarăși interne și externe, Haret s'a gândit 

că particularii cu greu pot cheltui sumele cerute de cercetări 
şi publicaţii şi că este datoria Statului să-i ajute. Să înscrie în 
budget o sumă? Un ministru poate s'o puic, altul s'o şteargă. 

Atunci să se facă o lege ! Și a făcut-o, a prezentat-o Camerei la 
2 Martie 1909. Şi-ar închipui cineva că un asemenea proiect 

s'ar putea combate? Şi ce se obiecta? De ce ministrul instrucției 
să se ocupe de publicarea cronicilor? Ce este această centralizare? 

Ie ce să le facă el toate? — zicea "Take Ionescu. De ce membrii 

comisiei să ia leată? De ce să-i numească ministrul? O să puie 
oamenii lui ! zicea deputatul Iorga. Era deci naturală mirarea 
lui Ilaret.... mirare că vedea proiectul combătut. Dar nu e numai 
atât. După ce se votează de Cameră, trece la Senat; și acolo, la 

23 Martie 1909, se pune la vot fără discuţie (probabil că Haret 

lipsea) şi se respinge. Se respinge ! 
Atunci Ilaret, fiindcă avea în budget suma necesară și 

fiindcă tipărirea unei cronici era şi începută, numește o comi- 
siune care să se ocupe de aceste lucrări ; iar în anul următor, la 

13 Ianuarie 1910, aduce iar în discuţie proiectul. Atunci altă 
furtună. Nicolae Fleva îl acuză că... a călcal constituția, pentrucă 

a adus în ultima sau penultima sesiune a legislaturii un proicet 
important. Dar nu e numai atât. Ministrul a lovit în prestigiul 

Parlamentului, pentrucă a pus în aplicare o lege pe care Senatul 

o respinsese.'Te miri că n'a cerut să fie trimis în judecata Casaţiei ! 

Acum legea se votează definitiv; dar vedem 13 voturi 
conlra la Senat și 10 la Cameră. O! politică, mari sunt tainele 

talet!: 
+ 

î * 

Aceeași hărţuială la un alt proiect tot afară de sfera școa- 

lelor : teatrul. 
Necesitatea unei legi care să refacă organizarea teatrului 

naţional a fost mărturisită de Haret cu ocazia interpelări. ce 

1) Vezi volumul VI pg. 168 şi urm,
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i-a adresat deputatul N. Iorga la 27 Februarie 1908. Interpeli:= 
torul cerea ministrului să înlocuiască pe directorul de atunci, 
(care era Alexandru Davila), pentru ca altul să realizeze cerinţele 
unui teatru național, adică : să încurajeze literatura dramatică 
românească și să fie o școală de educaţie literară și socială. Haret 
il aprobă în toate punctele de principiu și Făgădueşte că va căuta, 
când va fi bine documentat, să facă și un proiect de lege bazat 
pe aceste principii. Cât privește înlocuirea directorului, care i 
sc cerea, nu vrea s'o facă sub presiunea înterpelării și vedem 
că o face mai târziu : în Martie 1909, adică atunei când chestiunea 
era — cum se zice —-- coaplă şi opinia publică era unanimă pentru 
o schimbare. 

Persoana aleasă a fost Pompiliu Eliade, despre a cărui 
administraţie au rămas cele mai frumoase amintiri, pe cari artiştii 
le au manifestat acum după trecere de atâţia ani. Dar Eliade 
era cumnat cu ministrul și era deputat. Insărcinându-l cu direcţia 
Teatrului, Haret a fost întrebat (în şedinţa Camerei dela 15 Mar- 
tie 1909) dacă poate să mai rămâie deputat; el a răspuns că nu 
dă nicio părere, e treaba Camerei să decidă cum va vrea. A doua 
zi altă interpelare a deputatului Victor Filotti, din partidul 
lui "Take Ionescu, care critică pe noul director. "Toate aceste 1o- 
vituri contra lui Eliade erau în realitate mijloace de a lovi în 
Haret, deși — judecând obiectiv — va recunoaște oricine că 
noul director al Teatrului avea suficiente calități personale ca 
să fie numit, şi, pentru Haret, calitatea de rudă nu ar fi fost 
hotăritoare ; dar ea dădea ocazie celor răuvoitori să-] acuze că 
„svrea să-şi căpătuiască neamurile”, 

Acestea erau, poate, și un fel de tactică pentru a crea o at- 
mosferă nefavorabilă pentru proiectul de lege pe care-l depusese 
atunci în Cameră şi care vine în discuţie în şedinţa dela 2:1 Martie 
1909. 

De astădată s'a întrebuințat altă tactică. A vorbit numai 
Ioan Lahovari, care a rostit o cuvântare mai mult spirituală 
decât serioasă; dar s'au formulat și depus atâtea amendamente 
încât Iaret, la sfârșitul discursului său, a propus să se trimită 
legea la Comitetul delegaților și să se suspende discutarea ei în 

"plenul Adunării. Aceasta a putut să fie considerată de adversarii 
săi ca o înfrângere a lui Haret, mai ales că cl zisese că „lasă la 
aprecierea Camerei” şi Camera primise propunerea cu aplause, 

.
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Când revine cu acest proiect, după aproape un an (la 6 

Februarie 1910), găseşte mulți deputaţi ostili. De oarece în 

anul trecut se votase luarea în consideraţie, acum se discută 

numai articolele, dar aci se concentrează atacurile. Același 

lucru și în Senat, la 25 Februarie. Cele mai mici detalii dau prilej 

la cuvântări lungi și pasionate. Se vorbește despre dispreţuirea 

Moldovei, pentrucă în Comitetul din Iași sunt trei membri şi în 

Bucureşti 5,sau pentrucă în Bucureşti e un reprezentant al Mi- 

nisterului şi la Iaşi nu. Se întreabă de ce directorul din București 

are epitetul de „general” şi cel din Iaşi nu? Obiecţiuni de același 

fel se ridică și pentru Craiova. Se critică puterile dictatoriale ale 

directorului și se accentuează că aceasta nu e „mentalitate li-. 

_perală”?. De ce să facă el, prin funcționarii săi, distribuţia rolurilor 

şi să nu o facă însuși autorul? De ce actorii puşi la pensie să nu 

se poată adresa tribunalelor? De aci se deduce că legea e contra 

Constituţiei. | 

- Explicaţiile serioase ale lui Iaret nu pot convinge — fireşte 

—pe cei cari aduceau obiecţiuni de așa natură, dar majoritatea 

e mai cuminte şi votează proiectul cu 67 voturi (15 contra) la 

Cameră, iar la Senat cu 39 voturi (contra Ii 

* 

* * 

Aceasta este aclivitatea de legiferare a lui Ilaret, la care 

mai adăogăm o modificare a legii Casei de [iconomie a corpului 

didactic, care se votează fără discuţie și în Senat și în Cameră. 

Dar Haret mai are încă vre-o câteva discursuri, unele destul 

de importante. Sunt patru răspunsuri la interpelări, două dis- 

cursurile la budget şi unul în discuţia adresei. 

Dintre “interpelări, vom vorbi despre a deputatului N. 

lorga în chestiunea restaurării monumentelor istorice. 2 Aceasta 

“44 lui Haret ocazia să facă istoricul restaurării monumentelor isto- 

  

1) Vezi volumul VI pg. 248 şi urm. : 

2) Celelalte sunt : a lui 1. Lahovari la 20 Martie 1909 (Vezi pg. 227 vol. VI) 

a dr-lui Gr. Romniceanu la 7 Aprilie 1910 (Vezi vol. VI pg. 526) şi a lui N. Iorga la 

4 Decembrie 1910 (Vezi vol. VI pg. 528). - , .
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rice din ţara : noastră, să examinăze cu obiectivitate problema 
artistică și istorică, să arate interesul ce a pus Degele Carol în 
campania pentru această operă, -care, chiar de ar pulea să se 
critice din unele puncte de vedere, a dăruit ţării monumente 
cari reamintesc cu mândrie desvoltarea artistică din ţara noastră 
în. secolele trecute. - . 

* 
* * 

In acea legislatură Haret ține două cuvântări la discuţia 
budgetului pentru 1909—1910 și pentru 1910—1911. Prima 
dă explicaţii pentru o chestiune locală 2; a doua ratează che. 
stiuni de interes general 2. EL răspundea mai ales lui AL. Mar- 
ghiloman, care criticase diferitele sume înscrise în budget, găsind - 
că unele sunt prea mici, altele prea mari ; apoi discută chesti- 
unea clădirilor școlare şi a materialului didactic. Cu această: 
ocaziune pomenește de un raport pe care l-a alcătuit în 1909 şi 
l-a înmânat unora din colegii săi din Minister, cei mai îndicaţi 
spre a-i da sprijin. „Când aţi cunoaşte, zice cl, starea adevărală 
« lucrurilor, nu mă îndoiesc că ați da cel mai energic concurs ori- 
cărui ministru al instrucţiunii, care ar veni să ceară ujulor”. Din 
acest raport a citit câteva pasagii, cari fac în adevăr să i se 
strângă inima de durere, când te gândești la ce a fost și la ce 
este încă în multe părți : „,Școalele s'au înmulfil şi sau popula, 
institutele de cultură au căpătat 'o importanță ştiinţifică sau: ar- 
lislică din ce în ce mai mare, dar Statul contiiuă a IE adăposti 
prin nişte ruine, unde nu numai de şliință sau carte, dar nici de 
sănălale nu poale fi vorba”. Și citează diferite exemple din Bu- 
curești și din alte oraşe mari ale țării. N'am putut găsi un exenm- 
plar întreg din acest raport, pe care l-așfi publicat în colecţiunea” 
aceasta ; dar se vede din citatele lui Haret cât de mare cra inte- 
resul ce punea el pentru această chestiune şi cu câtă durere spune 
adevărurile cari, poate, au supărat pe unii colegi din guvern. 
Vorbind de școalele primare şi de gimnazii, zice că : a lăsa pe. 
copii în localuri nesănătoase și neîncăpătoare este a compro- 
mite sănătatea şi a lor și a corpului didactic care-i instruește, şi 

* „adaogă : „a nesocoti acest lucru ar însemna a lua asupra nousiră 

  

1) Vezi Operele lui Ilaret voluinul VI pg. 203. 
2) Vezi Operele lui IIaret volumul VIl'pg. 506.
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_. 
-cu bună şliință ceu mui greu responsabilitate faţă de fură”. Ca în- 
-cheiere a acestor constatări și consideraţiuni, propune să se. 

jacă imprumuturi speciale pentru clădirile şcolare, căci „aşa cun 
suntem nu mai putem merge şi că trebue cât mai curând 'să intre: 
în preocupările 'd-voastre ale tuturor, nu numai. ale oamenilor 

de şcoală, că e o trebuință absolută să ne îngrijini şi de partea ma-- 
terială a învățimântului, nu numai de personal”. 

Asemenea strigăte de durere înalță discuţia unui budget, 

pe care adversarii săi, în cazul de faţi Marghiloman, voiau 

să o scoboare, acuzându-l că vrea „să-și procopsească neamurile”, 

pentrucă Pompiliu Eliade a fost numit director al Teatrelor şi 
că prin măsurile sale face „boclucuri” guvernului. 

Fireşte, Haret ştie să răspundă acestor răutăcioase în- 
vinovățiri, dar acei cari cunosc care e opera îndeplinită de el: 

şi ce a făcut pentru școala română își dau seama de ce se petre-- 

“cea în sufletul său când își termina discursul cu aceste vorbe : 

„Rămâne să vă spuneți cuvântul dacă, în urma obiecțiunilor [ă- 

cute de d-l Marghiloman ieri şi în urma răspunsului meu de a- 

stăzi, se cuvine să-mi refuzaţi şi dvs. increderea, precum mi-a re- 
juzat-o d-sa”. 

.- * 

* x 

“Mai avem să vorbim despre discursul rostit în Cameră în: 
ședințele dela 3 şi 4 Decembrie 1909, în discuţia răspunsului la. 

mesajul regal 2. 
Printr'o împrejurare foarte curioasă, “dar explicabilă prin 

faptul că conservatorii credeau că plecarea liberalilor e foarte: 
apropiată și că mai e nevoie de câteva lovituri pentru a o grăbi, 

discuția aceasta,. cu care începe sesiunea 1909—1910, a fost 
foarte violentă și atacurile contra guvernului au scos la iveală, 

pe lângă împrejurări xecente, și chestiuni vechi, âsupra cărora se: 
părea că lumea şi-a format convingerea. S'a repetat acuzaţia. 

că liberalii au provocat răscoalele din 1907 și că represiunea a fost 

prea crudă. Atunci deputatul Const. Banu a. caracterizat faptele 
şi oamenii într'un frumos discurs, din: care reproducem urmă-- 
torul pasagiu : 

„Când furia maselor se _deslănţuise, când. turburarea și 

1) Vezi volumul VI pg. 273 şi urm. i Pa ta
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desnădejdea culreerau câmpiile țării, când limbile de foc cutre- erau zările, când barierele orașelor erau forţate, când aci în București se ridica un svon înfiorător de nu știu ce pregătiri ” tainice și criminale, când totul nu era decât un haos. de anarhie, atunci nu eram tot noi Iacobinii de astăzi ?.Nu era tot Morţun 
sindicalistul, nu -era tot Haret instisatorul? Pentru ce ne-ați dat puterea? Căci ne-aţi dat-o. Pentru ce ne-aţi făgăduit „una- nimitatea conştiințelor” în acea ședință istorică, în care liberali şi conservatori au căzut unii în braţele altora, când toate pa- siunile, toate ambiţiunile au tăcuţ? Nu eram tot noi cari purtăm astăzi sub redingotele noastre un, petec. din. stindardul roșu şi în cutele stindardului nostru desordinea și anarhia? 
„2 ssAtunci găseaţi că represiunea nu este destul.de grabnică, destul de puternică, și acum vine d. Filipescu să ne spună că represiunea a, fost exercitată în „condițiuni crude? Atunci um- pleaţi anticamerele ministerului de interne şi cereaţi pușci și 

baionete și astăzi noi suntem asasinii și d-v apărătorii pPopo- tului | . ae 
| „Prin acele atacuri era vizat în primul rând mai ales Haret. Dar nu era numai atât, N 

S'a reeditat atunci toată seria de acuzări, mari şi mici, cele discutabile ca orice act politic ce poate fi privit din diferite puncte, precum și cele absurde, chiar acelea. de cari S'ar căi astăzi dacă ar înăi cei cari le-au .spus.... ce zic? de cari s'au cit curând, după trei ani, când mormântul a cuprins oasele celui care. se sbătuse o viaţă întreagă ca să înalțe un edificiu pe care-l visa frumos şi care ar fi fost minunat dacă nu s'ar fi stricat de câte ori pleca el dela- minister 2, 

Atacat de mulţi deputaţi, el răspunde nu ca să se apere “personal, ci : „fiindcă învinuirile nu mi se aduc mie decât pentru 
. 331) Să notăm aci că — a. moartea lui — ziarele cari l-au combătut cu'mai multă învicrşunare i-au. adus laude nu numai pentru activitatea de-om «l școalei, <i şi pentru activitatea socială : „Cea mai curată iubire de ţară l-a însuficţit. când a închinat băncilor populare toată munca lui, de pe urma căreia se culeg jecundele rzzultate praclice de azi”, zice sEpoca” ; iar „Acțiunea”” : „Lui se datorește putinţa dăranului ca, la nevoie, să găsească banul necesar pentru munca pământului la: băncile populare, cari cu drept cuvânt s'ar putea chema băncile omului mare, omului de bine care a jJosi Spiru Iturer”, ” |
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a. lovi în guvern și îni sistemul de guvernământ”. Este primul Și 
«singurul: discurs: de acest fel al lui Haret, 

„În adevăr, ce nu's'a zis? - .. 
— Ai înființat nenumărați revizori . şcolari ca sei 1 faci 

partizani printre învăţători ! . 

— Ai lovit în prestigiul Parlamentului înființând comisia 
istorică pe care el ţi-a refuzat-o |. | 

— Ai provocat scandalul bisericesc prin legea Sinodală 
pe care ai făcut-o ! 

— Ai fost censurat de Casaţie care ţi-a desfiinţat anulă- 
rile numirilor făcute de Vlădescu ! 

— Ai înjosit prestigiul Universităţii prin critica făcută 
unei hotăriri a comisiei de judecată, care achitase pe doi profe- 
:sori ce se bătuse în cancelaria şcoalei ! 

— Prin activitatea extra- şcolară ai urmărit să-ți faci un 
partid ! . 

— Eşti un sectar periculos ! 
— Ai scris broșura din 1905, care a făcut pe ţărani să a- 

:ştepte ca Statul să le dea moșii, şi pe cea din 1907 care a aţâţat 
“pe ţărani contra Evreilor ! 

Vorbirea lui FHaret, documentată şi precisă, arată nete- 
ameinicia acuzațiilor, aduce în faţa Camerei faptele adversarilor 
politici făcute când erau ci la guvern şi rezumează tot cea re 
-alizat el în diferitele domenii ale activităţii ministeriale. 

Cu toate că sentimentul de revoltă ar fi fost foarte îndrep- 
tățit, sfârşitul discursului său este de o frumoasă înălțime mo- 
:rală : îndemn la împăcare şi la colaborare : „Aţi avea şi dv.un 
rol foarte însemnat în activitatea care se desfăşură. Interveniţi în 
-ea, aduceţi contingentul dv. de muncă şi de idei, căutați să îndrep- 
taţi aclivitalea aceasta pe calea care vi se pare cea mai bună şi 
.si îndreplaţi ceea ce vi se pare că este excesiv şi rău în activitatea 

noasiră, dar să vreţi să răsturnaţi toate, să criticaţi tot ce am făcut 
noi, aceasta este o sislemă foarte greşită”. 

Aceste cuvinte erau în acord cu ceea ce spusese şi în alte 

“ocazii : „Nu cu ură se poale lucra pentru binele unei (ări, ci 
număi cu iubire”,
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„__ Aceasta este activitatea:lui: Haret: în ultima sa epocă. de 
luptă parlamentară, activitate bogată şi: ca material, căci a.ro— 
stit peste 40 de cuvântări, și ca. valoare politică și socială, căci 
multe din ele se citesc şi azi cu interes, fiindcă arată omul Și con= 
cepţiile lui.



„
i
 

SCRIERILE POLEMICE ALE LUI SP. HARET 
| 

1586—1900 

Haret are o bogată activitate de polemist. 
Prima lucrare este făcută pe vremea când era secretar 

general al Ministerului. Situaţiunea lui oficială l-a oprit să-și 

pună numele; de aceea.a semnat cu pseudonimul Spectator. 

Chestiunea discutată aci privește lucruri de mult trecute; dar 
ca teorie poate fi oricând de actualitate. Iată de ce este vorba. 

Guvernul din 1886, văzând nevoia ce este de a se construi localuri 
proprii pentru diferite şcoale, a obținut un credit de 21 milioane. 

Spre a se îndeplini scopul pentru care se acordase creditul, tre- 

buia să se facă planuri şi devize ; apoi avea să se țină licitaţie pen- 
tru darea în întreprindere a fiecărei construcţii ; în fine, pentru 

supravegherea antreprenorului în timpul construcției, irebuia sau 

să se dea sarcina aceasta chiar autorului planului sau altei per- 

soane competente. Această lucrare urma să fie plătită cu un. 
procent oarecare. Totalizând sumele ce reprezentau aceste pro- 

cente, s'a văzut că preţul total al construcţiilor se ridică prea 
mult. De aceea ministrul de atunci, Dim. Sturdza, cunoscut 

totdeauna ca econom, având alături pe Haret, a hotărit să în- 

fiinţeze un Dirou tehnic, care să se ocupe şi cu facerea de planuri, 

afară de edificiile prea importante, și cu desvoltarea planurilor 

şi supravegherea construcţiei. In fruntea azestui birou era George 

Duca, cunoscutul inginer, Unii au găsit că era greşită măsura 

ministrului ; de aci interpelări în Parlament și articole în ziare. 

Intr'unul era și un atac personal contră lui Haret: se zicea că 
Duca, director la Şcoala de poduri, îl numise profesor la acea 
Şcoală, și Haret, ca mulţumire, a făcut să fie Duca însărcinat cu. 
direcţia biroului tehnic. Această notă personală nu se găsește 

*
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în răspunsul lui Haret. EI se mărginește a dovedi că Ministerul a 
realizat cu adevărat o economie importantă. ! 

* % * 

A doua scriere de acest fel este cea din 1897, intitulată : 
„„Cesliuni de învățământ”? Aci sunt adunate o serie de articole 
publicate în ziarul Liberalul. In acel timp Haret cra deputat, 
fusese raportor al proiectului de lege prezentat de ministrul 
Poni pentru organizarea învățământului primar (1896) și toată 
lumea politică precum și corpul didactic înțelegeau că trebue 
să se continue cu legiferarea organizării învățământului. Take 
Ionescu făcuse un proiect în 1895, Poni lăsase în Minister altul 
în 1896. Prin ziare începuse a se discuta chestiunea şi -se vedeau 
silinţele unora de a combate ideile fundamentale din proiectele 
făcute în cursul timpului de liberali. Era vorba de învățământul 
secundar, căci situațiunea de atunci bazată pe legea din 1864 se 
arăta tuturor că nu mai poate dăinui. Neegalitatea de plată pentru 
diferitele categorii de școale secundare, neegalitatea în orele de 
muncă cerute profesorilor, disciplina corpului didactic şi bara- 
laureatul erau chestiunile .cele mai discutate. Haret socotește că 
soluţiunile preconizate de liberali încă din 1886 trebue să fie 
cât mai: mult cunoscute şi examinate. Pentru susţinerea lor scrie 
articolele de cari vorbim aci. Unele puncte fusese atinse de el 
în cunoscutul său Rapor! din 1884, altele se găseau formulate 
în proiectul lui D. Sturdza din 1886. Ele se vor găsi sub forma 
de articole de legi în proiectul ce avea să depună el însuşi, ca 

: ministru, în 1898. . 
Imprejurările îl aduc în adevăr în capul ministerului de 

instrucţie în 1897 şi îi dau putinţa să vază votate şi promulgate 
cele două legi : a învățământului secundar în 1898, a înv. pro- 
fesional în 1899. Dar tot împrejurările politice îl silesc, după 
retragerea guvernului în 1899, să înceapă vestitele lui polemici 
pentru a-şi apăra 'opera de legislaţie școlară rău aplicată și apoi 
desființată. Sunt cele două serii de articole, adunate și în broșuri : 
„Aplicarea legii învățământului secundar şi superior” (1899) 
şi „Schimbarea legilor instrucţiunii” (1900). 

  

1. Această lucrare intitulată „chestiunea clădirilor şcolare sau 3 mai mare 
decât G“* se găseşte în Colecţia Operelor lui vol. VII pg. 1 şi urm, 

2. Se găseşte în Colecția Operelor lui vol. VII pg. 21 şi urmn.
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In acestea Haret arată cum i sa compromis opera sa de 

legislație școlară printr'o aplicare nu numai greșită, dar rău 
voitoare şi, apoi, cum a fost înlăturată cu totul, schimbându-se 

punctele fundamentale ale reformelor sale. | 
| Articolele din 1899 pornesc de la faptul următor : distribui- 

.. rea catedrelor pentru anul şcolar 1899—900 făcută de ministerul 

condus de Take Ionescu a produs nemulțumiri printre profesorii 

secundari și s'a răspuns că ele s'au făcut conform unui plan lăsat 

de Haret. Acesta intervine, afirmând că ceeace se numeşte plan 

de distribuţie este numai un calcul pentru stabilirea cifrelor budge- 
lare, adică o lucrare pregătitoare (făcută în Septembrie 1898), 

" iar distribuţia avea să se facă în vacanţa anului 1899 pentru a se 

aplica în Septembrie 1899, și se știe că Haret a părăsit ministerul 

în Aprilie 1899. Afirmațiile și dovezile aduse de Haret provoacă 
“răspunsuri dictate firește de la Ministrul Instrucţiei şi publicate 

-în ziarul oficios al partidului, la cari — firește — Haret dă cu- 

venitele replici. 
Pornind de aci, Haret critică şi alte măsuri luate de Take 

Ionescu şi în deosebi: 
— aplicarea trifurcării numai în zece licee, c ceeace avea să 

aibă de rezultat că o parte din elevi vor face cursul în șapte ani, 

alții în opt; 
— mărirea efectivului claselor contra dispoziţiilor legii 

din 1898, ceeace avea să aibă de urmare imposibilitatea aplicării 

programei, care era bazată pe o nouă metodă de predare; 
- — amânarea 'examenelor de capacitate pentru cursul 

secundar, ceeace înlesnea autorităţii şcolare doritoare de a 
compromite legea lui Haret numirea de suplinitori şi încuraja 
pe acei suplinători lipsiţi de diplome universitare (cerute de 
lege) să solicite numirea lor ca titulari pe baza așa numitelor 
proponimenle (cum existase în legea din 1864, dar se desființase 
prin cea din 1698); 

— promovarea neregulată -a elevilor din unele clase în 
contra dispoziţiilor legii din 189; 

— greșşita aplicare a dispoziţiilor din legea învățământului 

profesional din 1899. 
— înscrierea studenților în facultate în raport cu secţia ce 

a urmat în liceu. . 
In privinţa acestui din urmă punct, Haret discută princi-
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pial chestiunea interesantă a facultăţii de medicină. In privinţa 
aceasta erau două păreri: unii susțineau “că medicina nu se. 
poate învăţa decât de cei cari au urmat secţia clasică sau modernă, 
pentrucă este nevoie de cunoașterea limbii grecești și latinești 
spre a înțelege .termenii medicali ; alţii — între cari şi Ilaret — 
credeau că pregătirea studenţilor cari au terminat secţia reală, 
în care au învățat cu desvoltări şi experienţe ştiinţele naturale, 
fizica şi chimia, sunt mai bine pregătiţi pentru medicină. Ase- 
menea susţine Haret că în facultatea de itere se pot înscrie şi 
absolvenţii secţiei reale, cu condiţie ca ei să nu urmeze decât 
partea filozofică, deoarece tendințele moderne ale învățămân- 
tului filozofic cer o pregătire realistică. 

Când — în Martie 1900 — se depune în Cameră proiectul 
prin care se modificau toate legile instrucției, Haret întreprinde 
un studiu asupra acestui proiect, adresând toate observaţiile sale 
lui Take Ionescu, care alcătuise şi depusese proiectul, deși mini- 
stru era dr. C. Istrati, fiindcă celălalt trecuse la Finanţe. 

Deși este vorba de a-şi apăra opera, Haret are stăpânirea 
de sine, ca, în cea mai mare parte a acestui studiu, să păstreze 
obiectivitatea necesară pentru a convinge pe cititor de urmările 
stricătoare ale proiectului prezentat Parlamentului și votat, 
chiar înainte ca dânsul să fi terminat publicarea studiului. 

Examinând amănuntele de organizare, el găseşte pentru 
unele din cle, nu numai dorința de a strica lucrul făcut de un 
adversar politic, ci anume convingeri politice contrarii princi- 
piilor liberale sau anume cerinţe ale luptelor de partid din acele 
momente. In măsurile privitoare la învățământul - primar el 
vede tendința de a împiedica răspândirea şliinţei de carle prinlre 
săteni, împuţinându-se numărul copiilor ce vin la şcoală şi redu- 
cându-se la un minimum cunoștințele ce au să dobândească 
majoritatea acestor copii prin mărginirea obligativităţii la cursul 
inferior primar. De aci urma imposibilitatea de a pătrunde în 
învățământul secundar şi în şcoalele profesionale. Tot acecași 
tendință se vede și în măsura de a înlocui pe învățătorii şi in- 
stitutorii bărbaţi prin femei. Haret amintește cum a reuşit el să 
stimuleze zelul învăţătorilor pentru propășirea şcoalelor şi cum 
i-a făcut să devină un element auxiliar pentru propășşirea satelor. : 
;„Sunt mândru şi fericit, zice el, că am văzut pe învățători şi insti- 
tutori răspunzând cu cea mai mare însuflețire la așteptările mele”.
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Aceasta este una din părţile cele mai importante ale stu- 
diului. Alături este chestiunea învățământului profesional. Aci 

Haret demonstrează că ceeace făcuse Carp prin legea din 1893 
— și păstrase Take Ionescu în proiectul din 1900 —este un 
învățământ destinat numai proprietarilor mari și mijlocii şi 

unei pături mai ridicate dintre ţărani, pe când învățământul 
profesional elementar — înfiinţat prin legca lui din 1899 — este 
cu totul desfiinţat. 

Deasemenea arată greșelile organizării propuse pentru în- 

vățământul secundar, reducând cursul anilor la şapte în loc de . 
opt și lăsând pentru secțiuni numai trei ani în loc de patru ai 

cursului superior. Critică restabilirea bacalaureatului pe care 
Haret îl înlocuise cu examenul de absolvire, alcătuit astfel ca 

să dovedească maturitatea candidatului și influenţa studiilor 

liceale asupra formării cugetării Jui, în loc să fie o cercetare a 
cunoștințelor ce a putut să păstreze elevul din diferitele clase. 
Arată urmările stricătoare ale modificărilor pe cari proiectul 

l-a adus în recrutarea și plata profesorilor secundari. 

Ultimele articole se ocupă de modificările aduse în organi- 
zarea universităţilor, suprimând autonomia lor, schimbând 

modul de recrutare al profesorilor, etc., și aceasta pentru a 

putea face să pătrundă în Universităţi amici politici ai gu- 
vernului. 

Din polemica aceasta rezultă că Haret ajunge la convin- 

gerea că organizarea, şi conducerea învățământului nu este numai 
o chestiune de preocupare de ordin şcolar propriu zis, că, la 

temelia acestora, este — trebue să fie —o idee politică, fiindcă 

şcoala nu are un scop în sine, ci este menită să contribue la des- 

voltarea statului şi la mulțumirea unora din nevoile societăţii 
în mijlocul căreia se desvoltă. 

Această convingere se găsește pe larg expusă în articolul 
său publicat. în revista „Convorbiri didactice” după congresul * 

corpului didactic primar din 1900. Când vine ministru în 1901, 
el îl retipărește și-l trimite tuturor membrilor corpului didactic. 

In .scrisoarea care precede articolul el rezumează astfel 
cuprinsul lui :
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„Ţara noastră se află într'o perioadă de transformare 
radicală. 

„Până mai ieri, îngenuchiaţi sub greutatea împrejurărilor 
cari atâta timp au pus în primejdie însăşi existenţa noastră: 
națională, noi nu am avut putinţa de a ne ţinea în curentul evo- 
luţiei care translorma popoarele din' Apus. Astăzi însă trebue să 
recâștigăm cu orice preţ timpul pierdut. Trebue ca şi ;poporul 
nostru să se folosească de îmbunătățirile morale şi materiale de 
cari se bucură popoarele culte. 

„Opera aceasta nu se poate realiza în scurtă vreme şi, 

pentru ca să se desăvârşească, trebue să se pună în mişcare toate 
forţele naţiunii. 

„Corpul didactic nu poate să se abţină dela această lucrare 
de regenerare, tocmai el care constitue una din cele mai însemnate 
forţe ale Statului și, în direcția de care vorbesc, poate cea mai 
însemnată. 

»xDeaceea îmi propun ca, pe câtă vreme mă voiu găsi la 
postul de onoare pe care-l ocup în momentul acesta, să nu ne- 
glig nimic pentru a cerca să aduc la îndeplinire, măcar în parte, 
programul ce expuneam acum 16 luni”. 

EI este programul activităţii pe care avea so desvolte, 
ca ministru, între. anii 1901—1904. 

  

1. Scrierea aceasta se găsește reprodusă în colecţia Operelor lui Haret 
vol. VII pg. 313 şi urm. :



II. 

1905—1907 

Ceea ce se întâmplase după retragerea lui Haret în 1899, 

când a trebuit să-și apere opera sa legislativă, 1 s'a întâmplat 

şi după 1904. De astădată legile făcute de dânsul nu au fost 
schimbate, dar s'a paralizat mersul învățământului organizat 

între 1901 şi 1904, ptin măsuri administrative şi prin o sumă de 
proiecte cari au contribuit la această paralizare.şi au stat ame- 

nințătoare în timpul celor doi ani, 1905 și 1906. 

De rândul acesta, Haret a adoptat alt mod de luptă. In 

„loc de a publica articolele sale în ziarele politice, a voit să se 

servească de un organ special . care să fie consacrat numai şcoalei, 
în accepțiunea cea mai largă a cuvântului. Astfel, apăru la 1: 

Mai 1905 publicaţiunea lunară: Revista generală a învățămân- 

tului, condusă de un comitet alcătuit astfel: Director: Sp. C. 

Haret; Secretar de redacție: A. Lupu-Antonescu; Casier: P.: 

Gârboviceanu; membri: Î. Bianu, Er. A. Pangrati, S$. Mehe- 

dinți, Spiiidon Popescu, Const. Litzica, d-na Adela Proca, D. 

Constantinescu A. Sinişteanu, Gr. Teodossiu. Ei reprezentau 

diferitele grade ale învățământului din ţară. 
După atâtea frământări în domeniul reformelor școlare, 

cari „poartă toate semnul împrejurărilor grele în cari s'au făcut”; 
când lipsea personalul pregătit, lipseau mijloacele materiale, 

lipseau experienţa și tradiţia, a urmat o perioadă nouă de orga- 
nizare bazată pe un plan general. Acest plan, întemeiat pe consta- 
tările raportului lui Haret din 1884, dat la lumină prin proiectul 

de reformă școlară din 1886, s'a concretizat în diferitele legi 

1, Vezi volumul! VII. din Operele lui Sp. Haret. Vezi şi în lucrarea de 

faţă pg. 272. ..
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din anii 1896—1904. Această legiuire reformatoare se poate 
zice că formează o doctrină atotcuprinzătoare în ce priveşte 
toate ramurile învățământului. Ea a avut însă două categorii 
de adversari, numeroşi în multe - împrejurări, puternici câte: 
odată : unii nu se împăcau cu principiile fundamentale ale acestei 
reforme ; alţii își vedeau stânjenite interese momentane de par- 
tid. Afară de aceasta, ea nu se înfățișa — oricât a luptat Haret 
să fie altfel — ca o operă fără contingenţe cu realităţile și nece- 
sitățile atât de complicate ale vieții politice și parlamentare, 
de aceea vor trece ani mulți până când noul așezământ școlar 
să fie recunoscut ca temeinic, de toată lumea preocupată de 
desvoltarea culturală a Statului nostru. 

De aceea crede el că este nevoie de o'publicaţiune care 
„să explice, să apere, să propage noua doctrină şcolară”. 

lată cum se definește rostul ei, în cuvântul preliminar al 
revistei : „Ne propunem a funda un organ: de discuţie, al cărui 

„ Scop să fie expunerea, -lămurirea, apărarea și propagarea ideilor 
cari au prezidat la realizarea reformei, precum și perfecționarea 
ci în părţile pe cari experienţa sau discuţia le-ar dovedi că pot 
îi îmbunătăţite”. Această publicaţiune se adresează tuturor ci- 
titorilor cari se interesează de chestiunile şcolare, iar în deosebi 
membrilor corpului didactic, cari trebue „să-şi formeze o opinie 
hotărită asupra însemnatelor chestii ce se agită în domeniul 
școlar”. Dorinţa întemeietorilor Revistei este ca recentul edificiu 
al învățământului să se întemeieze pe convingerile acelora cari 
îl aplică prin practica zilnică. In felul acesta, zice mai departe 
cuvântul preliminar : „se va stabili pe tărâmul didactic o legă- 
tură care să dea corpului dăscălese consistenţa ce-i lipseşte şi 
care este atât de necesară nu numai din punctul de vedere al 
intereselor lui de corp, dar mai ales din acela al intereselor supe- 
rioare ale școalei și ale ţării”. 
“In Revista aceasta au apărut — în cursul anilor 1905, 1906 

și 1907 — articolele lui Haret. Ele cuprind, firește, cercetarea 
amănunțită a modului cum se făcea atunci administrarea şcoa- 
lelor, cum se formau şi se aplicau budgetele anuale ; dar, cu oca- 
zia acestor discuţiunii, el lămurește din nou principiile cari l-au 
condus în alcătuirea reformelor sale şcolare, pe cari le comen- 
tase și le desvoltase în expunerile de motive ale proiectelor și 
în discursurile parlamentare. Acolo privise toate acestea în. 
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întregimea lor, mai mult teoretic ; aci le pune în legătură cu dife- 
ritele cazuri particulare cari se prezintă zi cu zi. 

In aceste articole va vedea cineva care este, în planul său 
general, justificarea tuturor măsurilor pe cari le luase pentru 
bunul mers al învățământului primar, cât a fost de greșită încer- 
carea de a 'se desființa școalele normale întocmite de el; va 
vedea înaltul scop cultural şi politic-social al învățământului 
popular, contra căruia se pornise o acţiune de anihilarel. 

După legea lui Poni din 1896, revăzută și pusă din nou în 
practică de Haret în 1901, şi după legea învăţământului secundar 
a lui Haret din 1898, Statul trebue să dea "poporului o şcoală 
primară egală şi obligatorie pentru toţi copiii, care să fie aşa 
întocmită încât să facă posibilă trecerea unora din absolvenţi în 
cursul secundar, să pregătească pentru învățământul profesio- 
nal inferior pe alţii, în fine să dea destule cunoștințe practice 
pentru cei meniţi a rămânea în satul lor, aceștia întăriți prin- 
tr'un învățământ supra-primar. Corpul didactic al acestor şcoale 
urma să fie pregătit în niște institute speciale, numite şcoli 
normale, în cari se luau copii.din clasa | (adică după absolvirea 
cursului primar) şi se creșteau ca interni până erau capabili să 
devină învățători. Cine a urmărit mersul acestor școale, cine -a 
văzut întocmirea programelor, organizarea în scop teoretic şi 
practic a vieţii interioare a: acestor școale, cine a putut să vază 
bunele rezultate date și valoarea multora din absolvenţii lor, 
va înţelege indignarea cu care scrie Haret articolele sale contra 
măsurilor menite â desființa aceste şcoale 2. Dacă, în 
schimb, s'ar fi pus'în faţa organizării lui Haret o concepţie bine 
gândită, urmată de o întocmire bine închegată, s'ar fi putut 
discuta toate cu liniște; dar planul ministrului din 1905 era lipsit 
de orice claritate, căci imagina niște școale normale, în cari 
s'ar primi absolvenţi a câtorva clase de liceu şi li s'ar da cuno- 
ștințe practice de gospodărie rurală, iar pe unii din absolvenţii 
acestor școale imagina să-i puie în școale normale oarecum supe- 

1. Articolele Proiecte de schimbări în învățământul rural şi Proiecle contra 

învățământului popular, în vol. VIII Ps. 81 ş. u., 89 ş.u. din Colecţia operelor 
lui Sp. Haret. 

2. Articolul Desființarea „şcoalelor. normale ; Vol. VIII, pg. 63 —80 din 
Colecţia operelor. !
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rioare, în cari să înveţe pedagogia și limba franceză cu profe- 
sori şi pedagogi francezi. 

Tot din cauza lipsei de claritate în privinţa unei plănuite 
reforme a şcoalelor profesionale, se vede obligat Haret să des- 
lușească principial care poate fi temeiul în organizarea unor 
astfel: de şcoale. , | 

" Societăţile moderne au nevoie de meseriași de tot felul. 
Au fost vremuri când Statul nu se interesa de această chestiune, 
ci lăsa ca atelierele particulare să formeze pe ucenici, dintre 
“cari — după diverse norme ale corporațiilor și altor feluri de 
organizare — să se recruteze calfele și maeștrii. E, de sigur, o 
concepţie care poate avea motivarea ei; dar se vede că în 
veacul XIX s'au schimbat ideile în această privinţă şi în toate 
țările cu o industrie înaintată Statul a făcut felurite şcoale. 
Așa s'a întâmplat și în țara noastră, unde au început a se crea 
şcoale cu diferite nume (profesionale, de meserii, de agricultură, 
etc.) încă dela 1864. Principiul dar se considera admis de toţi și 
se mai putea discuta numai chestiunea : cum să fie întocmite acele 
şcoale ca să fie cât mai bune, adică să răspunză scopului pentru 
care se fac. Ministrul din 1905 zicea că școalele profesionale 
existente (de băieţi sau de fete) nu sunt bune. De ce? fiindcă 
nu sunt practice. Și de ce nu sunt practice? Fiindcă au ateliere ! 
Haret întocmise în 1899 organizarea școalelor de meserii în așa 
fel ca să aibă ateliere în cari să lucreze elevii sau elevele și să pri- 
mească” comande dela particulari; adică să unească teoria — 
câtă era necesară — cu practica serioasă, și tocmai faptul de a . 
primi comande silea şi pe maestre sau maeştri și pe elevi sau 
eleve să caute a lucra bine pentru a crea fiecărei școale o bună 
reputaţie, care avea să servească și absolvenţilor după ce vor fi 
terminat și se vor: duce să caute locuri în atelierele particulare. 
Mai mult: pentru a întări această îndrumare practică, Haret 
dăduse putință ca absolventele şcoalelor profesionale să 
deschidă în asociaţie ateliere proprii, graţie unui ajutor al 
Statului. De sigur, erau încă discuțiuni posibile : se putea cerceta 
dacă este ceva de îndreptat în amănunte, dacă programele sunt 

- bine alcătuite, ete. Dar să vie un ministru care crede că şcoalele 
"acestea nu sunt practice şi să desființeze tocmai atelierele dela
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şcoli și să puie—de exemplu —pe elevele: şcoalelor profe- 
sionale să lucreze pe materiale fără valoare, ce se aruncă după 

executare, era sau o lipsă de seriozitate sau dorinţa de a strica 

opera altui ministru, fără nici o motivare 1. 

x 

x * 

. 

Pentru cercetătorul imparțial nu. putea fi decât această 
din urmă cauză. Și tot aceeași cauză explică măsurile luate de 

ministrul din 1905 spre a desfiinţa activitatea extrașcolară 2. 
Planul de luptă al adversarilor a fost, vom recunoaște, 

foarte abil, nu știu dacă se va putea zice că a îost şi spre lauda: 

celor ce l-au pus în practică. Se urmărea în primul rând să discre- 

diteze întreaga mișcare prin articole teoretice: învățătorul în 
şcoala lui ; învățătorul cu copiii ; n'are nici un drept să se amestece 

în viața oamenilor vârstnici; dacă se amestecă, poale deveni un 
element periculos sau poale fi un ezploatator al sătenilor. Această 
campanie se adresa oamenilor politici şi ea găsea ecou chiar 

la unii membri din partidul liberal. Tot acestora se adresa şi 
afirmaţia că, în definitiv, Haret n'a inventat nimic, că şi înainte 

de Haret au fost cazuri în cari ici-colo învăţători s'au ocupat 
de asemenea chestiuni, că multe din iniţiative au fost luate 'astăzi 

chiar de învățători şi Haret s'a lăudat cu ele. Se găseau printre 

luptătorii contra activităţii extraşcolare unii cari declarau că 
unele forme ale ei s'ar putea, la urma urmei, admite, dar : de ce 

să amestece pe învățători în băncile populare? Nu cumva urmă- 

reşte vreun scop ascuns, vreun interes personal? 
In al doilea rând, campania se adresa învăţătorilor, zicân- 

du-le că Haret a abuzat de munca lor, că le-a dat pe cap alâlea 

lucrări încât îi va nenoroci. Ce folos aveţi voi din toate acestea? 

Vă dă leafă mai mare? .Nu ştiţi că el a scăzut toate lefile prin 

curba lui în 1901? Acestea și alte asemenea întrebări le făceau 

ei ca să-i convingă că n'au nici un interes. E adevărat că modul . 

cum a putut Haret, tocmai în epoca marilor economii, să con- 

vingă pe învățători la un plus de. muncă s a părut unora neîn- 

1. Vezi articolul Reforma proiectată în şcolile profesionale de fete. Vol. VIII, 

pg. 155—160 din Colecţia operelor lui Sp. Haret. , 

2, Vezi art. Activitatea exirașcelară în Vol. VIII, pg. 221——224 din Colecţie. .



:280 

ţeles. Adversarii activităţii extraşcolare apăreau aci ca amici 
ai învăţătorilor. Și s'au găsit unii învăţători cari au crezut în 
cuvintele lor. | ; 

In al treilea rând, se vorbea de interesul general al țării. 
Dacă învățătorii se ocupă de toate câte li se cer afară din şcoală, 
nu se mai pot ocupa de şcoală; deci, dacă s'ar lăsa să continue 
această activitate, „s'ar' prăbuși școala primară din sate. Argu- 
ment specios, care putea să prindă în mintea celor ce nu căutau 
a se informa mai serios. In adevăr, dacă în 1900, după ce Haret 
îusese ministru pentru prima dată şi făcuse numai câteva încer- 
ări în direcția de care vorbim, dacă atunci un ministru conser= 
vator, dr. C. Istrati, lăudase rolul învăţătorilor în mişcarea econo- 
mică, zicând că a fost îmbucurător şi norocos, cum era posibil ca, 
în 1905, după ce mișcarea luase un caracter de mare răspândire 
și putere, să vie un alt ministru conservator și să meargă până 
acolo cu loviturile contra activităţii extraşcolare încât să închiză 
chiar cantinele, destinate a ajuta pe copiii săraci din şcoale? 

Intr'un studiu publicat de mine în 1912 vorbeam despre 
“acuzaţia că dacă învățătorul n'ar fi fost sustras dela datoria sa 
prin activitatea extraşcolară, ar fi fost mai mari progresele 
învățământului primar 1. Aduceam atunci ca dovadă constatările 
unor inspectori școlari, din: cari se putea vedea că dintre învă- 
țătorii cu activitate economică : 

8,9% dau rezultate foarte bune 
352% - bune 
214% -. slabe 

pe când cei fără activitate economică : 

28%  » > foarlebună 
20,3% „bune 
33%. >» mulfumitoare 

| 443% AD slabe 
cu alte cuvinte că activitatea extraşcolară, chiar cea economică, 
nu împiedică pe învățători de a-şi face pe deplin datoria, ba din 
contră. (Raportul lui N. Nicolaescu). 

Aș putea — dacă ar fi nevoie, — ca să întăresc constatările 
statistice de aci, să citez un raport al inspectorului general al 
învățământului primar din 1906, sub ministeriatul lui M, Vlă- 

  

1. Vezi : Problema educaţiunii populare şi activitatea exlraşcolară. Buc. 1912
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descu. Avea să se pronunţe asupra activităţii unui învățător 

din jud. Neamţ, pe care-l găseşte excelent și având frecuentarea 
şcolară foarte mare. Vorbind de activitatea lui extrașcolară, 

arată că a înfiinţat o bancă populară pe care a condus-o „cu 

râvnă”, i-a mărit capitalul şi, după 12 ani, s'a retras din preșe- 
dinţie, lăsând în loc pe preot, iar el rămânând în consiliul de 

administraţie ; — a înfiinţat o cooperativă de consum și a condus-o: 

„până a găsit un element destoinic” care s'o conducă mai departe, 
iar el a rămas—zice raportul — conducător moral”. Plecat. 

din Bucureşti, unde era și director al învățământului primar, 

inspirat de sigur de ideile ministrului său, care spunea că acti- 
vitatea extraşcolară trebue desființată, inspectorul Praja nu 

poate, în faţa realităţii, să constate decât că învățătorul a făcut 
lucruri bune în mișcarea economică şi este excelent în școală. 

Cu toate acestea, profită de cazul real ce-i sta înainte şi trage 

concluzia că amestecul învăţătorilor în bănci este o ocazie de 
„învrăjbire” şi de „prihănire”, şi mai departe afirmă : „Cu mult 

mai mul! sunt peniru felul de a lucra al învățătorului A. decât 
pentru al acelora cari se găsesc în fruntea tuluror activităţilor: 
exiraşcolare neglijând şcoala”. Vorbeşte şi de numărul cel mare 

al învăţătorilor cari „cad în ispita banilor ce-i mânuesc la băncile 
populare”. S'ar părea că aci este o pledoarie contra amestecului 

învăţătorilor în activitatea economică a satelor; dar cum 
poate scoate o generalizare dela un caz care arată tocmai con- 

trariul? Pledoaria aceasta nu atinge concepţia lui Haret despre 
activitatea extrașcolară, căci el a recomandat învăţătorilor să nu 
fie în fruntea „„lutăror activităților” şi, în nenumărate rânduri, a. 
explicat că spre a începe mișcarea de-regenerare economică în. 
sate, nu găsește în acel moment decât pe învăţător și pe preot ca. 

să-i puie în frunte, cu speranţa că în cursul timpului se vor forma: 

şi alte elemente ca să-i ajute şi să-i înlocuiască. Dacă inspectorul 

laudă pe învățătorul care s'a retras, îl laudă oare fiindcă s'a retras” 
(aceasta ar fi meritat laudă ?), ori fiindcă a înființat și a condus: 

cu mare izbândă în curs de mai mulți ani banca şi cooperativa? 

Cu toate constatările făcute la faţa locului, nu de o per- 
soană imparţială şi neprevenită, ministrul de atunci — ca și alți 
oameni politici mai târziu — continuă să fie un adversar al acti-. 

vităţii extraşcolare. Nu e mai rău surd decât acela care nu vrea. 

să auză. o 
. * 

E IN:
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-Invăţământul secundar vine mai puţin în discuţie în arti- 
colele acestea ale lui Haret din 1905—907. 

| Cea mai importantă chestiune este a examenelor de capa-, 
citate pentru profesori 1. După lege, aceste examene trebuia să 
se facă din trei în trei ani. Fusese o sesiune în 1901. A doua urma 
să fie în 1904. Haret luase la timp măsurile necesare, examenul 
începuse și erau în curs în momentul în care el se retrage din . 
minister. Noul ministru suspendă examenele. De ce? Explicaţia 
o dă Haret. Comisiunile se numeau pe timp de 6 ani; deci membrii 
numiţi în 1901 aveau să funcționeze până în 1906, adică la două 
sesiuni. Examenele începute în 1904 urmau să se termine în 
1905 şi odată cu sfârșitul acestei sesiuni se sfârșea și însărcinarea 
membrilor comisiunilor. Suspendându-se examenele la începutul 
anului 1905 şi lăsând să mai treacă un număr de luni, se ajun- 
gea la anul 1906, deci la momentul în care urma să se numească 
alte comisiuni de examen. Așa și face ministrul cel nou, căci 
tocmai la 11 Martie 1906 numește comisiunile cele noi Și începe 
examenele. Astfel — zice Haret — „,comisiunile sunt alcătuite 
în așa fel încât la examene nu se vor putea strecura decât can- 
didaţii cari vor fi făcut act de supunere politică celor ce deţin 
puterea”. 'Trebue să recunoaștem că procedarea ministrului 
din 1905—1906 a fost foarte abilă. Printr'o măsură arbitrară 
(amânarea) a creat un motiv legal pentru a schimba membrii 
comisiunilor (venirea anului 1906). Cercetătorul obiectiv nu va 
putea însă să aprobe asemenea procedări. El va aproba, din 
contră, cu toată convingerea ceeace a făcut Haret în 1907, 
casând aceste examene, deși a avut din cauza aceasta multe și 
mari neplăceri 2, | | 

Tot în legătură cu învățământul secundar a fost chestiunea 
salariilor profesorilor. E vorba de plângerea unei delegațiuni a 
cercului lor din București, prin care ziceau că „au fost nedreptă- 
țiţi în 1901”, când cu reducerile cele mari. Plângerea se făcea 
în 1906 şi se înțelege cât se putea broda politiceşte pe această 
“temă. Haret răspunde explicând într'un articol de ziar cum sa 
făcut aplicarea curbei de reducere în 1901 la lefile profesorilor 

  

1. Vezi articolul Examenele de capacitate peniru învățământul secundar. 
Vol. VIII, pa. 245—247 din Colecţia Operelor lui Haret. . 

” 2. Vezi Raportul către (:onsiliul de miniștri în chestiunea aceasta în Vol, III, 
pg. 11—15 din aceeaşi Colecţie.
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secundari 1 şi publicând o broșură ,,Pagini de istorie”, în care 
cercetează chestiunea salariilor tuturor categoriilor de membri 

ai corpului didactic dela 1864 până în 1904, și dovedește că 

partidul liberal, de câte ori a fost la guvern, a căutat să îmbu- 
nătățească situațiunea morală şi materială a tuturor slujitorilor 

Şcoalei ?. 
E 

* * 

Mai puţin se ocupă Haret de învățământul superior, în 

“timpul când era ministru profesorul M. Vlădescu, lăsând altor 

colaboratori (Er. Pangrati și dr. V. Sion) să arate modul cum 

s'au făcut unele numiri la diferite facultăţi și să întâmpine ata- 
curile câtorva profesori universitari contra părţii privitoare la 

"recrutarea corpului didactic a legii din 1898 3. 
Când însă noul ministru de instrucţie, Const. Dissescu, 

prezintă proiectul său, care modifică legea din 1898, Haret a dat 

loc în „Revista” sa memoriilor prezentate de profesorii Univer- 
sităţii ; iar după ce ministrul a retras proiectul, la începutul anului 

1907, a publicat o critică foarte severă sub titlul „Un eveniment 

istoric”. +. Deşi acest articol venea, ca să zicem așa, post festum, 

când autorul putea scrie : ,, Toate au trecut ca un vis rău. Încercarea 
politicianilor a fost zădărnicită şi lucrurile au reintrat în regulă” 5, 

totuși Dissescu nu a uitat aiticolul lui Haret și, de aceea, în 1910, 

“când Haret ca ministru a adus proiectul său pentru înființarea 

unor catedre universitare, l-a combătut cu mare vehemenţă 

şi a spus verde că voiește să-și răzbune 6. 

In adevăr, critica lui Haret este sdrobitoare. El cercetează 

cu deamănuntul şi cu mare putere de, convingere expunerea de 

motive şi diferitele articole din proiect : arată scăpările din ve- 

dere, contrazicerile, greşelile de redactare; arată consecinţele 

“funeste pentru interesul învățământului universitar. 

+ 
* ă% 

1. Vezi articolul Salariile. profesorilor secundari în Vol. VIII al Colecţiei 

-Operelor lui Haret, pg. 225—229. Ă 

"9. Vezi studiul Pagini de istorie în acelaşi Vol. pg. 161—205.. 

„3, Articolul: Un cuvânt despre recrularea profesorilor universitari, în acelaşi 

volum, pg. 267—268. 
: 4. Vezi pa. 315—327 din Vol. VIII. 

5. Adică după retragerea proiectului. 

6. Vezi discursul lui Haret în Senat: Vol. VI pg. 462 şi urm. din Colecţia 

-Operelor lui Haret. ” ”
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Polemicile lui Haret din această epocă se ocupă și cu 
căteva chestiuni mai speciale în legătură cu învățământul. 

Odată e vorba de Decretul Ministerului de Războiu din 
1906, prin care se stabilesc normele după cari se acordă dreptul 
de a face serviciul militar cu fermen redus 1. 

In legea recrutării din 1876, cu diferitele modificări aduse 
până la 1900, se fixa termenul de serviciu efecliv la irei ani pentru 
trupele permanente. Se făcea excepție pentru membrii învăță- 
mântului public primar, tinerii bacalaureaţi, cei cari urmează 
în şcoli speciale superioare în ţară sau în străinătate, în şcoala 
de poduri și șosele. Aceștia făceau serviciu numai şase luni, cu 
obligaţia ca la sfârșitul acestui termen să treacă cu succes exa- 
menul de ofițer de rezervă. Cei cari nu Teușeau erau ţinuţi încă 
șase luni. Membrii corpului didactic primar nu aveau această 
obligaţiune și se liberau, la expirarea termenului, cu orice grad. 
ar fi dobândit. Mai era și a treia categorie de tineri cu termen 
redus, însă de un an: elevii şcoalelor normale inferioare, ai 
„școalelor de meserii, de agricultură, silvicultură, comerţ şi bele- 
arte. 

Pentru aplicarea acestei legi sa făcut, după 1901, un 
regulament special, în care se găsea un articol 74, în legătură 
cu art. 23 din lege. Textul acestui articol 74 îl modifică mini- 
strul de războiu la 10 Decembrie 1905.-In raportul către Rege 
se arată motivele moditicării propuse. Motivul cel mai important 
este că după 1900 s'a mărit numărul şcoalelor ai căror absolvenți 
beneficiază de reducerea termenului de serviciu la un an şi 
ministrul de instrucţie (care era atunci Haret) a intervenit la cel 
de războiu și acesta a admis „o procedare greșită”. De aci ar 
urma—după părerea ministrului de războiu din 1905,—că impo- 
zitul de sânge se aplică numai [ăranilor. Vă închipuiți pe Haret 
vinovat de o asemenea călcare a unui principiu democratic pe 
care voiește să-l salveze un ministru conservator ! 

Care era realitatea lucrurilor? Haret n'a făcut altceva 
decât a înmulțit şcoalele de agricultură și celelalte cari se găseau 
prevăzute în art. 23 al legii din 1900, ca dând drept la serviciu 
cu termen redus. Ministrul de războiu din acea' vreme a găsit 
e 

1, Vezi Colecţia Operelor lui Haret volum VIII Pg. 207 şi urm,
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natural ca: principiul înscris în lege şi aplicat la 3——4 școale de 

anume categorie înființate înainte de 1900, să se aplice și la cele- 
lalte școale de aceeaşi categorie înființate după 1900. 

Dar generalul Manu găsește că e bine să se refuze școalelor 
înființate între 1901—190 drepturile celor create înainte şi de 

aceea modifică art. 74 din Regulament. Modificarea stă în faptul 
că s'au înşirat pe rând cu numele și indicaţia localităţii şcoa- 
lele cărora le aplică principiul legii. 

“Dacă în privinţa acestora se poate înțelege rostul limitării, 
chiar dacă ar fi vorba de o consideraţie politică de partid, mai 

greu este să înţelegem de ce ministrul din 1905 a procedat tot 

prin înșirare de nume și în privinţa tinerilor ce arfi urmat școale 
diverse în streinătate. Legea instrucţiunii din 1898 (pusă în vi- 

goare din nou în 1901) prevedea că diplomele și certificatele 
dobândite de tineri români dela diferite școale streine să fie 
cercetate de anume consilii școlare și — dacă este cazul — să 
fie echivalate cu şcoale de ale noastre. Era evident că, în mod 

automat, posesorii diplomelor echivalate dobândeau exact ace- 
leaşi drepluri ca şi cei ce făcuse studii în ţară. Se înţelege lesne 
la ce greşeală se expunea un ministru care voia el, într'un decret, 
să stabilească echivalenţa, de care vorbim, în mod:nominal. Ori- 

cât de bine informat ar putea să fie el, este imposibil să aibă 
lista tuturor școalelor de diferite feluri din toată lumea. Au fost 

cazuri — în cursul anilor — când consiliul permanent din Mi- 

nister sau consiliile din Universităţi n'au cunoscut bine organi- 

zarea unor școale din vreo ţară unde se duc rar tinerii noștri și 

a fost nevoie să ceară dela legația noastră din acea ţară relaţiuni 
precise, programe de studii, etc. înainte de a se pronunţa. 

De aceea să nu ne mirăm că Haret a găsit multe lucruri 

ciudate în decretul Ministerului de care ne ocupăm. De exemplu, 

absolvenţii liceelor românești din Braşov, Lugoj și Blaj beneficiază 

de reducerea termenului de serviciu, dar cei ai liceului din Năsăud 

nu. De ce? Fiindcă în lista din Monitor acesta a fost uitat. De 

asemenea, dintre liceele din Berlin găsim numai două, din Paris 

niciunul. Se citează Universitatea din Halle, dar cele din Iena, 

Goettingen, Giessen, Tiibingen, Bonn nu. Se citează liceul din 

Varna şi cel din Sofia nu. Universitatea din Paris, cele din Berlin, 

Viena, Roma, au fost uitate. Mai comic este cazul școalelor de agri- 

cultură, căci -este: admisă :școala zisă „Mathieu de Dombasle” 

*
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care este de grad inferior și la fel cu ea sunt 24, iar. Institutul 
superior agronomic dela Versailles este uitat, 

Era dar pe deplin justificată intervenţia lui Haret în 
chestia aceasta şi ar fi fost frumos din partea autorului să recu-: 
noască greșeala, și mai frumos — mai ales că nimic nu-l silea — 
să nu o fi tăcut. | 

Altă chestiune este militarizarea școalelor. Deși legea pentru 
introducerea instrucției militare în şcoale se promulgase în Mar- 
tie 1905, Haret nu se ocupă de dânsa decât la finele anului 1906, 
după ce se retrăsese ministrul care o făcuse, adică după ce se vă- 
zuse urmările rele ale cil. 

Preocuparea dela care pleca autorul: legii era bună: Zicea 
că voiește să se dea tinerimii şcolare o educație mai îngrijită, 
să o deprinză cu disciplina, să se dea mai multă atenţiune edu- 
caţiei fizice şi să facă pe băieţi mai pregătiți pentru a fi buni 
soldați. Haret zice că s'ar fi putut face ceva bun şi folositor, 
dar cu condiţia de a se răspunde bine la următoarele întrebări : 
cum? cu cine? Tocmai de aceste întrebări nu s'au ocupat cei ce 
au legiferat atunci. Ei au constituit un corp de instructori, ofiţeri 
şi gradați, lipsiţi de orice pregătire pedagogică și deprinși numai 
să înveţe pe recruți cunoștințele militare elementare necesare 
soldatului. Dacă ţinem socoteală de aceasta și de faptul că corpul 
de instructori nici nu era subordonat ministerului școalelor, 
ci ministerului de războiu, vom înţelege de ce ei puneau ca punct 
de plecare și pentru educaţia morală, și pentru disciplină, şi 
pentru educaţie fizică, ceea ce interesa milităria, adică ei consi= 
derau pe toţi elevii, dela 10 ani până la 18 ani, ca făcând parte : 
din elementele armatei. Aci era greșeala fundamentală. A face 
educaţia copiilor considerându-i ca viitori soldaţi însemnează a-i 
smulge din mediul vârstei lor care-și are farmecul lui particular, 
însemnează a împiedica desvoltarea lor fizică și sufletească 
prin silnicia îndreptată asupra lor de către niște persoane lipsite 
de orice chemare pentru educaţia copiilor şi tinerilor. Dacă poetul 
din sec. XVII zicea: ;„Chaque âqe a ses plaisirs, son espril et 
ses moeurs"”, medicii și pedagogii din secolul XX spun că pentru 

  

„7-21, Articolele sunt reproduse în vol. VIII din Colecţia Operelor lui Haret 
pg. 287 şi urm... - 

,
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fiecare vârstă trebue să fie alte metode şi alte programe. Altceva 
este să fii învăţător al copiilor din școlile froebeliene — cari nu 
sunt încă materie şcolară —, altceva este să dai lecţii într'o școală 

primară, în clasele inferioare de liceu sau în cele superioare și 
altceva să faci cursuri la Universitate. N'ar fi ridicol să începi 

în clasa II primară cu oarecari noţiuni de algebră, pe motiv că 
vor ajunge odată în clasa IV sau V de liceu și să fie mai bine pregă- 
tii pentru algebra ce vor avea să înveţe atunci? Nu era tot așa 

de ridicol să înveţi pe elevii din clasele primare -mânuirea armei 
sau regu amenlul exerciţiilor de infanterie? 

Haret amintește că un colonel englez a dovedit că „sunt 

de ajuns şase luni pentru a da unui om nu numai instrucția miș- 
cărilor automatice, dar întreaga instrucţie militară a unui soldat, 

peniru a face din el un luptător în adevăr util şi inteligent.« 

: De aceea Haret zice cu dreptate că, dacă şcoala va face 

educaţia patriotică, dacă învățământul gimnasticei raţionale 
se va desvolta mai mult, dacă elevii din ultimele clase de. liceu 

S'ar deprinde să facă excursii și să tragă la țintă, țara ar putea să 
aibă într'o zi soldaţi buni din toate. punctele de vedere, cari 

şi-ar însuși repede instrucția militară teoretică şi practică, 

* 

% * 

Haret a criticat modul cum ministrul Vlădescu administra 
învățământul !. Se înconjura numai de cei înscrişi în clubul 

partidului dela putere, : prefera — chiar dintre aceștia — pe 

cei cari fusese pedepsiţi pentru fapte rele și pe de altă parte 

lovea în diferite chipuri pe cei ce aveau alte opinii politice: sau 

nu manifestau vreuna. Și citează numeroase exemple pentru a 
întări afirmaţiile sale 2. Aceste lovituri se îndreptau mai ales 

contra învăţătorilor cari, în activitatea extrașcolară, sau arătat 
convinși de foloasele acestei. opere de educaţie socială, 

-Dacă se adaogă- la acestea, risipa banilor statului, dispre- 

ţuirea legilor şi regulamentelor, se înţelege că simţul moral nu 

poate-să câştige teren și școala nu-și poate face datoria. „Cu ce 

drepl, zice Haret, se pretinde ca şcoala să fie model de cinste şi 

1. Vezi în vol. Vu al Colecţiei : Domnia Răului, pa. 235 —265; Con- 

statări „riste, ps. 273—219. 

2. Vezi în acelaşi volum pg. 257
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moralitale, când necinstea şi  imoralilaiea o infiltrează înşişi 
conducătorii ei... Și cum vor putea ei vorbi copiilor de bine şi de 
dreptate, când ei însişi nu mai au încredere în aceste Jormule, ră- 
mase mincinoase, mulțămilă moralei pe care o practică capii 
şcoalei ? 1, | 

Haret nu se mulțumește cu generalităţi. El pornește o 
cercetare amănunţită a modului cum se aplică budgetul anului 
1905—906 pentru a exemplifica acuzațiunile sale?. Această se- 
veră cercetare produce un mare clect: se vorbește în Adunarea 
Deputaţilor, se scrie în gazete și se produc răspunsuri din partea 
ziarelor oficioase și articole ale susținătorilor guvernului. Atunci 
Haret publică întrun număr din Revista generală 3 o justificare a 
atacurilor sale, urmată de o serie de consideraţiuni teoretice 
despre rolul și datoria unui ministru : „Ministrul trebue să 
jie executorul, păzitorul, servitorul legii şi nici unul din paşii 
săi nu irebue să iasă din calea dreplății şi a legalității. Silinfele 
sale irebue să ție îndreptate numai spre îmbunătățirea a ceea ce 
este spre încurajarea binelui şi pedepsirea răului”. 

Atunci, Ministerul Instrucţiei publică un Comunicat, în care 
îşi propune să arate adevărul faptelor faţă de acuzaţiunile aduse 
de Haret. Haret se folosește de această ocazie pentru a face una 
din cele mai interesante și mai curagioase polemici, un adevărat 
model în felul ei. El nu reia acuzaţiile făcute mai înainte pentru 
a le comenta, ci publică în întregime comunicatul Ministrului, 
pe care-l examinează punct cu punct * pentru a întări tocmai 
prin afirmaţiunile oficiale temeiul criticilor sale. Ministrul revine: 
într'un discurs în Cameră, dar pentru cercetătorul de azi e greu 
să judece cu obiectivitate lucrurile, căci acel discurs n'a apărut” 
în „Desbaterile Adunării deputaţilor”. Știm numai câte ceva 
din rezumatele scurte din ziare şi citatele făcute de Haret într'un 
alt articol prin care încheie seria acestor polemici * și în care 

  

1. Vezi în vol. VIII al Colecţiei Operelor lui Haret pg. 277. 
2. Articolul : Socoteli în volumul VIII pg. 115 aceeaşi Colecţie. 
3. Articolul Lămurirea unei situații, în vol. VIII pg. 134. 
4. Vezi articolul Un comunicat reprodus în volumul VIII pg. 137 şi urm. 
5. E întitulat tot Socoteli, publicat în alt număr al Revistei generale şi 

reprodus în volumul VIII pg. 151 şi urm.
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răspunde cuvintelor Ministrului care se plângea că a fost atacat 
„„în mod nedrept și sălbatec”. El zice : „Noi nu am fi cerut mai 

bine decăt să-i fim un ajutor, în marginea puterilor noastre, pentru 
a duce mai departe opera de consolidare şi de îmbunătățire a şcoalei 

româneşti ; dar pe calea pe care a apucat-o d-sa era de daloria 

noaslră să nu-l urmăm” 1. 

Pentru a încheia cu rezumarea ideilor lui Haret cu privire 

la chestiuni şcolare, vom pomeni articolul mai lung, pe care l-a 
publicat şi în broșură: Școala naționalistă ?. 

Aci discută o problemă serioasă, pe care împrejurările 

de azi o fac să fie de actualitate: Școlile dinir'o fară se pol 
mărgini a da elevilor nişte anumite cunoștințe, fără vreo preocupare 

educalivă în sens naţional? Răspunsul lui este categoric : Educa- 
[iunea națională este o funcţiune a şcoalei. El amintește ce s'a 
făcut în diferite ţări în această privință; explică pentru ce în 

ţările catolice Statul a căutat sau caută să ia din mâna clerului 
conducerea. învățământului. In locul spiritului cosmopolit au 

căutat să introducă un spirit naționalist. 
De altfel, ideile pe cari le expune aci Haret erau cunoscute 

din activitatea lui ministerială. Dacă le desvoltă acuma este 
din pricina unor fapte petrecute în anii după retragerea lui și 

cari nu-l pot lăsa indiferent și cari sunt în legătură cu 

„acțiunea şcolii faţă de elementul strein şi acțiunea școlii 'streine 

la noi”. 
“ Trebue să pornim dela ideea că toţi locuitorii unei țări 

trebue să trăiască în bună înţelegere. Prima condiţie pentru 

aceasta este să se înțeleagă în vorbă. Dacă toți vorbesc aceeași 

limbă şi sunt de aceeași naţionalitate, nu se ridică nicio pro- 
blemă de rezolvat. Dacă este o naţionalitate mai numeroasă 

decât celelalte, e'natural ca limba ei să fie cea comună, adică să 

serve pentru relaţiile între naţionalităţi, deoarece aceca este 

limba statului. Pe vremea când latineasca se cultiva mult și era 
limba ştiinţei, se putea întrebuința aceasta şi ca limbă'a statului. 
A şi fost așa într'un timp în Austria. Din aceste premise generale, 

  

1. Vezi în Colecţia citată, volumul VIII pg. 153. 

2. Yezi articolul acesta în vol. VIII pg. 303—314.
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Haret trage următoarea concluziune - pentru țara noastră, -în 
care „naționalitățile eteroglote nu reprezintă decât o fracțiune 
neînsemnată din populaţia țării” : Nu poate fi vorba de.a'le. 
desnaţionaliza printr'un act violent ; dar nici nu se poate admite 
ca aceste minorități să nu cunoască limba românească. Avem 
datoria să le dăm şcoale, aceste şcoale să fie bune, aceste şcoale 
să le dea cunoștința deplină a limbii țării și să fie un mijloc de a 
prepara „fuziunea tuturor în același gând de iubire de ţară, 
independent de deosebirea de origine”. Lăsând timpului și îm= 
prejurărilor să facă -aceasta, noi, dacă nu-i silim a se desnaţio- 
naliza, nici nu putem permite ca în școalele lor să se dea o 
învăţătură care să deştepte și să hrănească ura lor contra ţării 
în care trăiesc 1. 

“In legătură cu aceasta, pune el chestiunea școalelor înfiin- 
țate de streini în ţara noastră pentru copiii de nafionalitate și 
de limbă română. E. vorba de școalele călugăriţelor catolice, pe- 
cari le dăduse în judecată în 1904, fiindcă contravenise regula- 
mentelor școlare. După retragerea sa din Minister, a avut amă- 
răciunea să vază că urmașul său nu numai că a renunţat 
la măsurile de îndreptare pe cari le pusese la cale Haret, dar a 
tratat școalele acelea cu o deosebită favoare. De aceea se simte 
obligat să revină şi să atragă atenţiunea opiniei publice asupra 
situaţiei, susținându-și acţiunea sa ministerială. 

“Despre chestiunea aceasta vorbise în "Octombrie 1905, 
reamintind fapte istorice, din care se vedea ce atitudine avusese 
într'o chestie analogă în 1858 doi oameni politici, V. Boerescu şi 
G. Costaforu 2. Aceia erau membri ai partidului - conservator, * 
și au respins cu hotărîre încercările şcoalelor streine de a întrânge 
legile ţării. De ce guvernul din 1905 —— şi el tot conservator — întreabă; Haret — are altă atitudine? Citatele lui din ziarele 
timpului sunt pline de interes. Vom reproduce şi noi aci câteva 
cuvinte ale lui V. Boerescu: ;sDacă sireinii: pot deschide şcoale 
în principale, apoi să se supună la legile şi regulamentele adminis- 

  

1. Ca exemplu citează cele petrecute În şcoala bulgară din Tulcea, unde 
elevii aveau: cărţi şi hărţi geografice în cari Dobrogea îisura ca parte din Bulga- ria. Vezi pg. 308 din vol. VIII al Colecţiei. Cu aceasta se ocupase el în timpul „când era ministru în 1897. | A -- m. : 

2, Articolul intitulat O paralelă, reprodus în acelaşi volum pe. 103-şi urm.
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trative şi locale..... I ubim libertatea şi toleranja, însă najionalitatea 

noasiră o punem mai presus de toate” !. 

La aceeaşi chestiune revine şi în articolul Școala naționalistă 

şi zice cu mare durere: „Asistăm impasibili la înstreinarea de 

țară a propriilor noşiri copii, chiar aci în fară şi sub ochii noştri... 

şi nu zicem nimic, nu facem nimic... şi, cu toale acestea, ce sonor 

sună în gura noăsiră cuvântul de patrie ! Dar patria nu este numai 

pământul din care scoatem rente. Patria o face şi limba, şi istoria, 

şi religia, şi tradiţiile. A da cu piciorul în toate acestea, este ase 

lepăda cineva de patria sa“ ?. 

1. Vezi Colecţia 'Operelor lui Haret vol. VIII 1 pe. 106, 

„Tot acolo pg. 313. '



III 

1911-1912 

Ultima lucrare polemică a lui Haret este broşura: inti- 
tulată „Criza bisericească”, apărută în 1912. 

Pentru generaţia de după războiul cel mare, chestiunea 
aceasta este uitată ; iar, după reforma organizării Bisericii din 
România, ea nu mai are actualitate. Totuși, fiindcă e vorba 
de a judeca în întregime activitatea lui Haret ca om politic, se 
impune să privim cu oarecare amănunte atât desfășurarea acelei 
crize cât și împrejurările politice de atunci. 

* 
* * 

În ultimul an al celui de al treilea ministeriat, Haret a fost 
adesea acuzat, nu numai de adversari politici, dar, in petto, 
chiar de amici politici, că a produs greutăţi și încurcături gu- 
vernului din care făcea parte. Intre altele, proiectul pentru 
modificarea legii sinodale a fost un bun prilej pentru asemenea 
manifestări. 

* 
%* * 

Va trebui să arătăm deosebit : ce s'a întâmplat în timpul 
cât a fost Haret ministru, și ce s'a întâmplat după aceea. 

Prima întrebare care se înfățișează celui care voieşte a . 
cerceta lucrurile este aceasta : de ce a făcut Haret acest proiect 
de lege? Fost-a ambiţiunea unui om politic, doritor de a-și lega : 
numele de o reformă importantă? Fost-a dorința de a atrage
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asupră-și privirile ţării, pornirea spre aventură, căutarea scan- 
dalului care să-i dea aureola de mare politician, dacă nu de 
om politic? Pentru cine a putut cunoaște pe Haret omul, 

răspunsul nu poate fi decât negativ. Nu era în firea lui să 

pornească la drum fără să-și ia toate măsurile pentru a ajunge 
la ţintă. Afară de aceasta, opera sa ministerială era, în 1909, 

destul de importantă încât n'avea nevoie să i se mai adaoge 
ceva în plus. A trebuit dar să fie o adâncă convingere că va 
“putea face un serviciu țării sale. 

Pentru cineva care n'ar ști ce mai lucrase înainte Haret 

şi cum lucrase, examinarea împrejurărilor ar fi îndestulătoare 
ca să-i dovedească temeinicia acţiunii lui Haret. 

* 
* * 

Haret avea, firește, prin studiile ce făcuse, o educațiune 
raționalistă, o libertate de spirit în judecarea oamenilor şi eve- 
nimentelor, care făcuse pe unii din adversarii săi să-l numească 
ateu, deşi aș putea afirma, fără să fiu desminţit, că aceia erau 

„duși la biserică” mai puţin decât el. Mi-aduc aminte, în privinţa 
aceasta, campania pornită contra lui în 1908 când a chemat la 
locul de secretar general al Ministerului pe Dim. A. Teodoru, fost 

socialist militant într'o vreme și despre care se zicea că nu şi-ar 

îi botezat copiii. Era ocazie binevenită pentru politicianii cari 
ştiu să se agațe de orice fapt puţin însemnat şi să-i mărească 
proporţiile aşa fel ca să serve la anumite scopuri nu totdeauna 
vrednice de laudă. 

Nu este exclus ca un om de știință să fie în fundul sufletului 

său un religios: s? au văzut câteva exemple celebre ; deci nu se 
poate susținea în mod peremptoriu că orice om cu pregătire 
științifică trebue să nu iubească Biserica. Dar este sigur că orice 
om politic serios recunoaşte influenţa credinţei religioase în 
vieața popoarelor. Dacă sufletul omenesc trebue să aibă o frână 
care să oprească pornirile animalice cari zac în el, pentru mare 
parte din omenire frâna este în legiuirile represive, dar şi— poate 
chiar mai mult — în poruncile religiei și în deosebi ale crești- 
nismului. Acestea se pot prea bine concilia cu convingerile formate 
printr'o cultură înaltă despre necesitatea onestității și a altor
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virtuți cari înalță pe om ca individ şi ca membru al so- 
cietății. - - : a 

Oricum ai privi deci lucrurile, trebue să găseşti foarte 
natural ca un om ca Haret. să iubească Biserica Țării sale și să-i 
dorească. o cât mai puternică influență asupra locuitorilor. 

Dar influența aceasta este, în bună „parte, condiționată 
de calitatea slujitorilor Bisericii. Oricât adevăr ar Îi în recoman- 
daţia populară „Fă ce zice popa, nu: ce face el”, nu se poate 
tăgădui că exemplul acestora are greutatea lui. Haret a avut 
prilejul să se ocupe de modul cum se pregătesc viitorii preoţi, 
încă din 1884 când era inspector al școalelor și mai apoi ca se- 
cretar general al Ministerului. Se știe rolul ce a avut el în lupta 
întreprinsă de ministrul D. A. Sturdza pentru înlăturarea relelor 
cari făceau atunci ca Seminariile preoțești să nu servească mai 
de loc scopului pentru care fusese înființate. Cu timpul situaţia 
s'a îndreptat. Şcolile preoțești au dat elemente din ce în ce mai 
bine pregătite, s'a ajuns chiar să se înfiinţeze o facultate -de 
Teologie în Bucureşti; dar apropierea de popor a slujitorilor 
Bisericii nu s'a realizat în măsura în care s'ar fi cuvenit, și preo- 
ţimea, întărită acum cu.o întinsă cultură teologică, recunoscând 
această scădere, socotea că avânturile și putinţa ei de acţiune 
ar fi mărginite de faptul lipsei de legătură între ea şi clerul supe- 
rior, adică episcopatul. 

Se mai întâmplase în epoca aceea oarecari fapte cari pro- 
dusese turburări în sânul înaltului cler : cu câțiva ani mai înainte 
caterisirea mitropolitului Ghenadie și revenirea Sinodului asupra 
hotărîrii sale, apoi — mai aproape de anii de cari ne ocupăm — 
demisiunea mitropolitului Moldovei, Partenie, în nişte împre-. 
jurări cari îl puneau într'o lumină destul de urită, 

In asemenea situațiune, Haret a socotit că trebue să. se 
facă ceva pentru a se îmbunătăţi această stare de lucruri, pentru 
a face să înceteze lâncezeala în care se găsea Biserica creştină 
a României. : - .. ..-. | 

= 

* %* 

» Se poate afirma că în primul rând l-a sedus pe Haret reforma 
Bisericii ortodoxe din Transilvania, făcută de Șaguna, şi după 

„aceasta a redactat primul său proiect, cu gândul de a apropia 
preoțimea de mir de episcopat și de laici. La această idee l-a
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condus, fireşte, și votul Divanului ad hoc al Moldovei din 1837, 

căci de 'acolo se vedea că chestiunea s'a discutat cândva şi în 
principate. L-a redactarea propunerii de atunci au contribuit, 
pe lâncă o sumă de laici (ca Lascar Catargiu, Anastase Panu, 
Petre Mavrogheni, Manolache Costache ș. a.), și doi arhiman- 

driţi : Melhisedec Ştefănescu şi Neofit Scriban, cari au -avut 

— mai. apoi — rol.important în publicistica și în activitatea 
noastră bisericească. Iată propunsrea — votată : „„Infiinţarea 

unei autorităţi sinodale centrale pentru trebile duhovnicești, 
canonice şi disciplinare, «unde va fi reprezenlală şi preoțimea 

fiecărei eparhii”. 
Să se gândească orice om  imparțial: inainte chiar de a studia 

anteproiectul de reformă al lui Haret, poți să te îndoieşti despre 
temeiurile bisericești și politice ale ei, când se sprijine pe o re- 

formă realizată de un episcop erudit şi pe o propunere venită dela 
doi -călugări cărturari şi dela niște bărbaţi politici cari au re- 
prezentat în istoria noastră ideea conservatoare? 'Eu cred că, 

“chiar sub această formă dacă s'ar fi prezentat proiectul lui Haret, 

el ar fi putut să fie susținut cu argumente destul de serioase şi | 
ar fi trebuit să-l voteze și un parlament conservator, nu numai 
unul liberal. 

Haret, însă, deși nu putea să crează că un Saguna ar îi 
făcut ceva: contra intereselor Bisericii sau că un Lascar Catargiu 

“şi alţi patrioți români ar fi putut primi ceva care să fie contra 
intereselor ţării, deși vedea că în Rusia sunt membri în Sinod 
doi arhimandriţi și un simplu preot, tot asemenea în Serbia și 

în Grecia 1, și-a zis totuşi că e bine să consulte și pe oamenii 
de atunci. In acest scop a adus proiectul său la cunoștința băr= 

baţilor politici adversari ai partidului liberal și la cunoștința 
oamenilor Bisericii. Ascultând' pe. unii şi pe alţii, și-a modificat. 
proiectul de mai multe ori, lucru pe care l-a mărturisit însuși. 
De ce? El — care era acuzat de regulă că este un autoritar și 
un încăpățânat — dorea ca o asemenea lege, care urmărea sco- 
puri atât de înalte şi fără vre-o preocupare de interese de partid, 

să:se facă printr'un: consens general, căci nu se putea zice că 

ar îi fost o doctrină liberală în această privinţă, ba: încă unii oa- 
menii politici conservatori (cum a fost P. P. Carp) au declarat. 
că ei ar fi fost partizanii unei reforme mai radicale. 

1. Vezi Vol. VI, pg. 188, din colecţia Operele lui Haret!
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Dintre oamenii Bisericii, cred că acela care l-a influențat 
mai mult a fost mitropolitul Atanasie. Am avut ocazia să-l cunosc 
de aproape, pe când era episcop, și să lucrez alături de el în 
comisiunea pentru alcătuirea programelor din 1899 ale învăţă-: 
mântului secundar. Era un spirit, nu zic sectar, dar apărător 
fără șovăire al intereselor Bisericii, gelos ca drepturile ei să nu 
fie atinse cât de puţin și critica aspru profesorimea laică fiindcă 
i se părea că nu vrea să facă destul loc preocupărilor de natură 
bisericească în organizarea nouă școlară. A publicat atunci chiar 
o broșură ! pentru susținerea ideilor sale. Se putea oare admite 
ca acest om, ajuns în fruntea Episcopatului român, având acum. - 
o autoritate și mai mare, să facă sau să lase a se face — cu voia | 
lui — ceva contra intereselor Bisericii, chiar mai strimt înțelese ? 
S'a zis: era mitropolit liberal (fiindcă fusese ales când erau li- 
beralii la guvern). Dar, dacă admiţi că i s'ar fi frânt cerbicia de 
altă dată și ar fi vrut să servească partidul liberal — și deci pe 
Haret — atunci de ce nu ar fi primit prima soluţie a lui Haret 
(adică în Sinod să fie reprezentată și preoțimea) ?. După sfatul 
lui, însă, Haret a renunţat la prima sa idee și a înființat Con- 

” sistoriul superior bisericesc (cu preoți de mir, cu câţiva călugări 
şi câțiva laici) şi acest Consistoriu pe de o parte avea să se ocupe 
cu chestiuni cari până aci se rezolvau de Ministerul Cultelor 
și să dea hotăriri, iar pe de alta: cu unele cari până aci erau în 
competința Sinodului și să exprime deziderate ce: trebuia să : 
aibă ratificarea Sinodului. | 

Caracterizând sensul proiectului așa cum l-a alcătuit 
în urmă, Haret zice: „Ambiția noastră era să cercăm a ' face 
din cler o forţă aclivă. şi vie, pusă în servicul naţiunii ; să căutăm 
să apropiem căt se va pulea mai mul! clerul de sus de cel de jos, 
peniru a înlesni acțiunea lor comună, permițându-le să se cu- 
noască şi să se aprecieze mai bine, pentru a mări autoritatea celui 
dinlâiu şi încrederea în sine a celui de al doilea” 2 

Astfel modificat, proiectul lui Haret a fost citit în parti- 
cular mai multora din membrii. Sinodului, — poate, tuturor — 
și a fost aprobat de cei mai mulţi, necombătut de niciunul, dar 
cu rezerva expresă a unuia singur : episcopul Gherasim Safirin al 

  

1. Broşura intitulată”: Noua lege a învățământului şi religia în şcoalele 
secundare. Buc. 1898. Ă Ă 

2. Vol. IX, din Colecţia Operelo: lui Haret pg. 47.
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Romanului. Mitropolitul primat însuși a primit să fie raportorul 

proiectului în Senat. 
Aci discuțiile au fost lungi. Atunci episcopul Gherasim iese 

din rezerva sa și afirmă că creaţiunea Consistoriului Superior 

este contrarie canoanelor. Aceasta nu putea să-l mire pe Haret. 

Mirarea lui a fost,. însă, mare când a văzut că reprezentanţii 
opoziţiei şi în deosebi ai partidului conservator unit cu junimiștii, 

„al căror şei admisese principiile proiectului, îl atacă cu violenţă. 
Cu toate acestea, legea se votează și în Senat şi în Cameră, unde-l 

combătuse deputatul N. Iorga !. 
Acum începe partea a doua a chestiunii. 

Votată în Martie 1909, legea avea să se aplice făcându-se 

regulamentul Consistoriului, după care urma ca acesta să în- 
ceapă a funcţiona. Vine sesiunea din Mai a Sf. Sinod, ea se des- 

făşoară fără ca să se întâmple ceva deosebit. 
In sesiunea din Octombrie însă, la 12 ale acelei luni, episco- 

pul Gherasim depune pe biroul Sf. Sinod o întâmpinare în care 

susține că legea este anti-canonică, cum zisese și în Senat, și că 
el nu se va supune ci, nici nu va mai veni la Sinod. Ce spera 

dela Sinod? Ce putea face Sinodul? Chiar dacă majoritatea 
membrilor lui ar fi fost de părerea episcopului Gherasim, de 

vreme ce nu reușise să împiedice votarea ei, nu putea face nimic 
valabil acum, după trecerea timpului, după ce lucrase regula- 

mentul noii legi. Dar faptele nu erau așa. Membrii Sinodului 

câți erau Senatori, votase legea, ba unii luase cuvântul ca s'o 
susție. Era natural ca acestea să fie ştiute şi înţelese de epi- 

scopul Gherasim, mai ales că el însuși declarase că se va resemna 

şi nu lăsase nici să se înţeleagă că ar putea ajunge la o rezistență 

activă 2. Fireşte, Sinodul nu a dat nici o urmare intervenţiei 

episcopului, deși acesta ameninţa -cu afurisenia și declara că 

rupe orice legătură canonică cu el. Episcopul știa bine că Sinodul 

n'are ce să facă și că urmarea logică a acţiunii sale este să-și dea 

demisiunea. Dar tocmai la aceasta nu voia să ajungă. 

1. Vezi în colecţia Operelor lui Haret vol. VI, pg. 178 ş. u. 

2. In şedinţa Senatului dela 6 Martie 1909 (vezi Desbaterile Senatului 

1908—909, pg. 925) Episcopul a zis : „dacă s'ar întâmpla ca Statul să nu ne mai 

"fie prieten, cum ne este, noi şi atunci suntem dalori să respectăm Statul -şi legile 

sale, cu singura deosebire ca să ne spunem şi noi cuvântul”,
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„„Ce se întâmplase? Haret își pune și el întrebarea, dar nu 
vrea să fie prea precis. I se pare natural că.-cineva „a deschis 

- capul” celui nemulțumit pentru ca să-l transforme într'un răz- 
vrătit. Aşa a zis în Senat ;.a precizat mai mult în broşura de care: 
ne ocupăm: a fost jocul partidelor din opoziţie. Erau atunci 
două partide: vechiul partid conservator, unit cu Junimiștii, 
şi noul partid conservator-democrat, prezidat de Take Ionescu. 
In 1909, fiecare spera că va lua el cârma, după retragerea libera- 
lilor. Atunci s'a petrecut un fapt pe care nu-l putem decât de- 
plânge. - i 

Pe când se discutau diferitele forme ale „proiectului lui 
Haret, - conservatorii puri îl aprobau, ceilalți îl combăteau, dar 
nici ei cu o mare vehemenţă. Când vine proiectul în discuţia 
Parlamentului, toată opoziţia e contra lui. Se vedea că respin- 
gerea acestui proiect ar putea aduce căderea guvernului și deci... 
„e rândul nostru”, zicea . fiecare. . | 

Dar proiectul. se votează, deci prilejul așteptat pare pier- 
dut. Atunci începe acţiunea ascunsă. Trec șase luni de zile 
şi în acest interval totul se pune la cale: Episcopul Gherasim 
va începe. lupta, cerând înlăturarea. legii sau schimbarea ei în 
punctul nevralgic : „Consistoriul superior”.. Din două lucruri 
unul : ori guvernul: va ceda și atunci va fi nevoit să se retragă 
după un asemenea act de slăbiciune; ori se va împotrivi, va 
da în judecată pe Gherasim, Sinodul îl va. caterisi, se va produce 
scandal ca în vremea afacerii Ghenadie şi guvernul se va retrage . 
ca şi atunci, | _ a : 

Cred că rolul cel mai important în organizarea acestei 
lupte l-a avut, de sigur, partidul conservator-democrat, fiindcă 
centrul acţiunii este ziarul „Adevărul”, condus de .C. Mille, 
amicul lui Take Ionescu. Acest ziar mai totdeauna s'a arătat 
adversar lui Haret, fiindcă ştia că este dintre miniştrii cu mâna 
strânsă în administrarea banilor Statului, cari nu lăsau să curgă 
sumele acordate ziarelor pentru publicitate după consideraţiuni 
personale, cum procedau alţii cari reuşeau să rămâie neatacaţi 
pe când guvernul din care făceau parte era lovit cu asprime. 

De aceea în campania de presă dusă contra lui Haret Şi 
contra guvernului liberal se striga adesea : „Dacă nu vă convine 
„ce face episcopul Gherasim, dați-l în judecată ! Vă este frică ! 
Haret e un fricos ! Vede că a greşit-p, că a căleat canoanele, că:
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a transformat Biserica românească într'o biserică eretică şi i-e 

rușine să dea îndărăt, i-e frică să meargă înainte”. 
Ca să precipite lucrurile într'un sens sau în altul, episcopul 

depune la Sinod, la începutul lui Decembrie 1909, un alt protest | 
contra legii, declară că el n'o.va aplica în eparhia lui. Să vedem 
— îşi va fi zis el — cum are să se prezinte Biserica noastră împăr- 

- țită în două : într'o serie de eparhii aplicându-se 0) lege, i iar într'o 

eparhie ncaplicându-se. 
De faptul acesta s'a servit partidul conservator-democrat. 

pentru ca să intervie şi, în adevăr, în ziua de 15 Decembrie 
(1909) C. Dissescu adresează o interpelare ministrului de culte, 

înfățișând situația creată în - Biserică și întrebând ce măsuri 
intenţionează : ministrul să ia.. Afirmând că intervenţia sa por- 
neşte dintr'o mare dragoste pentru liniştea Bisericii, arăta dife- 
ritele posibilități de a soluţiona conflictul și găsea că cea: mai 

bună — singura bună — este ca Haret să modifice legea, căci 
trebue să fie acum convins că ea este anti-canonică, după cum 

s'a convins el însuşi, care la început ezita. Şi — cum știa Dissescu 
câteodată să poetizeze chestiile cele mai aride — arată pe episcop 
ca un adevărat ierarh ca acei din vremea persecuțiilor, gata să 

moară pentru credinţa lui. „Nu vedeţi cum îl admiră toată 
lumea, chiar acei cari nu prea sunt bine edificaţi despre cele con- 

ţinute în canoane, când îi vede tenacitatea cu care susține convin- 
gerea sa? Nimic alt decât interesul Bisericii — în sensul înalt 
al doctrinei adevărate — nu îndeamnă pe episcop în ceea ce face ! 

Sufletul lui curat nu poate fi liniștit când vede că se lovesc 

- temeliile principiale ale Bisericii ortodoxe. Vreţi pace în Biserică ? 
Lăsaţi-o aşa cum au aşezat-o sfiinţii părinţi, n'o stânjeniţi în. 
mersul ei, căci Hristos va pedepsi pe cei ce.strică așezământul 
lui şi fiindcă —el Gherasim — nu vrea să cază asupra-i ble- 
“stemul celui de sus, îl aruncă asupra celor păgâni şi vaimeşi, 
cari sunt fraţii lui din Sinod.“ 

Haret a arătat în răspunsul său — în şedinţele Senatului 

dela 15 și 16 Decembrie— că nu duhul creștinesc, nu dragostea 

de păstoriţii săi determinau pe episcop în măsurile ce lua spre 

administrarea eparhiei, ci duhul diavolesc al truliei şi. eredinşa 

-că este deasupra legilor. 
“Dar atitudinea lui în chestia legii sinodale era oare, în 

n 
adevăr, așa „frumoasă”, cum zicea Dissescu ? Să fi fost-o adâncă .



300 

convingere că chemarea preoţilor de mir alături de episcopi este 
o erezie atât de mare încât să prefere orice numai să n'0 vază 
aplicată? O analiză scurtă a faptelor dovedește contrariul. In, 
discursul ţinut în Senat la începutul discuţiei proiectului lui 
Haret, în Martie 1909, episcopul a vorbit şi despre o altă 
necanonicitate a legii, despre existenţa arhiereilor, cari sunt episcopi 
jără eparhie, ceea ce este oprit de canoane. A stăruit mult, a 
adus argumente numeroase, încât Dissescu a declarat că se con- 
vinge şi el. | 

Acești arhierei nu erau propuși prin proiectul lui Haret, 
ci existau mai de mult și nu putea fi — și nici n'a fost — vorba 
de desființarea lor. Atunci, dacă erezia existenței arhiereilor 
era o convingere tot atât de adâncă precum era chestia Consisto- 
riului superior, de ce episcopul Gherasim a primit să fie și el 
arhiereu (fără scaun) şi apoi să stea în Sinod alături de alți fraţi 
necanonici? De ce acum nu poate sta alături de cei cari au votat 
Consistoriul cu preoţi de mir? Și apoi, de ce a așteptat din 
Martie până în Octombrie, făcând în acest interval acte cari 
arătau că poale sta alături cu fraţii săi la anumite ceremonii la cari participase și el slujind? | | 

Orice om nepărtinitor va trage concluzia că alte consideraţii 
— cu totul omeneşti, nu bisericeşti — l-au îndemnat să iasă din 
resemnarea dela început și să ia atitudine războinică şi dârză. 

Cari erau acelea? Ne spune Haret. In 1909, înainte de a 
veni proiectul în discuţie particulară, erau vacante două locuri 
de mitropolit : al Ungro-Vlahiei și al Moldovei. Atunci profesorul 
Chiricescu a făcut să se transmită ministrului de culte rugăciunea 
de a alege pe Gherasim mitropolit, adăogând : „EL e cel mai 
bun și va [i şi pace în Biserică”. 

Haret, care cunoștea modul cum Gherasim conducea 
eparhia sa, firește, nu putea să-l propună; dar nu înţelegea: 
ce însemnează partea a doua a motivării aduse de amicul epi- 
scopului. Era o amenințare neînţeleasă, dar sensul ei a început 
a se preciza cu mersul împrejurărilor. 

In Ianuarie 1910, episcopul aduce iarăși în Sinod chestia 
modificării legii şi Haret zice că, dacă se va dovedi că există 
imperfecţiuni sau greutăţi în aplicarea ei, va cere el însuși mo- 
dificarea ei. Sinodul, fireşte, a luat act de declarația ministrului ;. 
dar. episcopul, întrebat de Haret, cari sunt anume articolele 
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cari dorește să fic modificate și în ce sens, n'a răspuns nimic. 
Dar în ședința Senatului dela 3. Februarie 1910, episcopul a- 
dresează ministrului o înterpelare prin care cerea să se facă 
imediat modilicarea legii, pe motivul că Sinodul a declarat-o 
necanonică. 

Motivul nu era adevărat. Haret a citit textul încheierii 
Sinodului și a.arătat ce declarase el. Fireşte că nu se putea o 
atitudine mai logică și mai leală. 

De aci o nouă supărare a episcopului, de aci articole violente 
în ziare, de astă dată nu în contra legii, dar în contra Mitropo- 
litului Atanasie, acuzat de imoralitate, deci nedemn de a se o- 
pune acțiunii lui Gherasim, nedemn de a sta în Sinod, nedemn 
de a mai fi mitropolit. 

Atunci înțelege Haret rostul conversaţiunii ce avusese cu 
" profesorul Chiricescu la 6 Ianuarie 1910 și rostul amenințării 
aceluiași în 1909 că va fi pace în Biserică numai dacă episcopul 
Gherasim va fi ales mitropolit. Iată cum este descrisă acea 
scenă din Ianuarie, demnă de un roman foileton sensaţional: 

„Cu aerul său cucernie, d-sa scoate din buzunar un pachet 
de scrisori vechi, alege una din ele și mi-o citește, subliniind 
cu înțeles anumite fraze şi cuvinte ca să mă facă să le pricep 
mai bine. Aceasta era scrisoarea pe care, cu 11 ani mai înainte, 
în Septembrie 1899, P. S. Atanasie, pe atunci episcop al Râm- 
nicului o adresase d-lui Chiricescu, amicul său cel mai intim, pen- 

“tru a-i cere un oarecare serviciu. Amicul intim, omul în care un 
prieten își pusese toată încrederea, care ocupa în societate 
un loc înalt când priinise scrisoarea lui Atanasie, ceea ce a în- 
ţeles a fost că ea putea să jie într'o zi o armă şi un bun mijloc de 
câştig pentru dânsul... Ascultam îngrozit lectura pe care mi-o 
făcea d-l Chiricescu, cu glasul lui potolit, cu mișcările lui cu- 
vioase ; îl ascultam când îmi vorbea -punând ochii în pământ 
cu evlavie, urmăream șirul gândurilor lui pe când, cu cea mai 
deplină liniște, comitea cea mai mare infamie ce se putea în- 
chipui şi-mi ziceam că am în faţa mea o fiinţă în adevăr excep- 
țională, care reușise să întrupeze în ochii mei un adevărat cap- 
de-operă de fățărnicie,. perversitate şi răutate”. 

Ce voia profesorul? Venea în numele episeopului Gherasim 

1. Vezi Colecţia Operelor lui Haret Vol. IX, pg. 114.
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spunând că, dacă guvernul l-ar da în judecată, el are cu ce să se 
apere. 

Emisarul episcopului a arătat scrisoarea și membrilor Si-:. 
nodului și mai multor oameni politici. 

De aceea, în ziua de 3 Februarie, episcopul Gherasim a 
- putut să spună orice, a putut să ridice tonul amenințător față 

de ministrul care știa ce armă are în mână și ministrul trebuia 
să tacă. E. adevărat că chestiunea nu privea personal pe IHaret; 
dar mâhnirea lui era nespus de mare, când se gândea la efectul 
ce se va produce în public, dacă scrisoarea s'ar publica. 

A fost un moment în care oamenii politici ai țării ar fi putut 
să facă Bisericii naţionale un mare bine. Inţeleși cu toţii, căci 
toţi ştiau îaptele, ar Îi chemat pe emisarul episcopului și l-ar fi 
convins să distrugă scrisoarea, sau chiar pe episcop și i-ar fi. 
comunicat că toţi vor fi contra lui, că niciun glas nu se va ridica 
spre a-l apăra și că va fi sigur caterisit, pedepsit ca răzvrătitor, 
iar legea nu va fi modificată, căci toate dovedeau că nu gândul 
acela era preocuparea lui adevărată, ci setea de răzbunare contra 
mitropolitului, al cărui loc credea că-l merită dânsul 1. ” 

Acest lucru nu s'a întâmplat. Ar fi fost prea frumos, înăl- 
țător chiar, din partea capilor opoziţiei dacă ar fi renunţat atunci, 
numai în vederea unui scop patriotic, la tot câştigul ce se pre- 
vedea că pot să aibă. Se vede însă că luptele politice nu se împacă 
uneori cu asemenea consideraţii. Episcopul Gherasim cerea acum 
ca el şi mitropolitul să fie daţi î în judecata Sinodului, căci ştia 
ce are în buzunar. Scandalul creștea din zi în zi. Autorii lui 
voiau să-l facă și mai mare cu ocazia procesului. | 

Dar Haret? Haret a fost învins. Putea să aibă vreo ieşire? 
Eu cred că, dacă membrii Sinodului ar fi avut energia să judece 
pe episcop după primele sale acte de răzvrătire Și, dacă, înainte 
nu l-ar îi încurajat prin îngăduinţa lor, ar fi putut cu o strânsă 

  

1. O dovadă a atirmaţiunii noastre că chestiunea modificării legii era nu” 
mai pretextul pentru a putea provoca scandalul care să desonoreze pe mitropo- 
litul primat, este faptul următor: Arion făgădueşte solemn modificarea legii la 
14 Mai 1911, Episcopul, în loc să aştepte întâi realizarea acestei modificări și 
pe urmă să pornească cu mai multă tărie lupta contra lui Atanasie, el sileşte, prin 
toată atitudinea sa şi prin protestele ce redacta, desfăşurarea procesului. Astiel 
că în Decembrie 1911, când s'a adus chestiunea în discuţia Parlamentului, epi- 
scopul era scos din scaun. -
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unire să cruţe Bisericii rușinea pe care a suferit-o. Haret socotea, 

însă, că nu era nicio ieșire. S'a mulțumit să împiedice ca lucru- 

rile să se petreacă în timpul cât era el ministru și să lase „opro- 

briul să-l sufere aceia cari erau adevărații vinovaţi”. 

Haret a fost învins, pentrucă s'a înșelat. A crezut în 

cuvântul oamenilor politici adversarii săi, a crezut în patrio- 

tismul lor, a crezut în adevărata dragoste pentru Biserică a 

membrilor Sinodului, n'a crezut că scrisoarea ar putea să fie 

publicată ; a fost un om deplin cinstit, un creștin iubitor al Bise- 

ricii poporului. De aceea a fost învins; de aceea se explică amă- 

răciunea cu care a scris el cartea de care ne ocupăm : „Criza bi- 

sericească”. | 

Astfel, guvernul liberal se retrage când agitația produsă 

de acţiunea episcopului Gherasim era în plina ci desvoltare şi 

la 29 Decembrie 1910 se formează guvernul prezidat de P.P. 

Carp, în care portofoliul instrucţiunii şi cultelor e încredinţat 

lui C. C. Arion. 
* 

%* * 

Venind noul guvern, Adunările se disolvă, noile alegeri | 

se fac în Februarie și Parlamentul se deschide la 7 Martie 1911. 

Se întreba toată lumea : ce se va face cu conflictul dela 

Sinod? Se ştie că sesiunea de toamnă a Sinodului:se termiriase, 

lăsând deschisă această chestie și că episcopul Gherasim ceruse 

să fie dat în judecată pentru protestările contra legii și pentru 

acuzaţiile ce adusese mitropolitului 1. 

Noul ministru a socotit că soluțiunea este găsită: Epi- 

scopul aruncase anatema asupra fraţilor săi pe motiv că aceștia 

au primit să aplice o lege eretică și ceruse imperios ministrului 

Haret să modifice imediat legea, ceea ce el refuzase, explicându-se. 

Mai înainte Dissescu sfătuise și el pe Haret să modifice legea 

pentru a se aduce pacea în Biserică. Deci — îşi zicea Arion: 

Dacă voiu modifica acum legea, ceea ce ar fi normal pentru mine, 

  

1. In şedinţa Sinodului deia 283 Octombrie, Episcopul Gherasim m'a venit, 

dar a trimis o scrisoare prin care spune că, fiind bolnav, nu poate lua parte la 

şedinţele Sinodului până când nu se:va lua o hotărire în chestia ridicată de P. 

S. S. în, sesiunea de primăvară și a fi chemat în judecata Sf. Sinod. (Desbaterile | 

Sinodului în revista Biserica ortodoxă română 1910—1911, pg.'881);



304 

de vreme ce am combătut-o, am desființat motivul de nemul- 
țumire, de răzvrătire al episcopului și deci pacea în Biserică 
vine dela sine. : 

Ce bine ar fi fost să fie așa! Dar.. „ se vede că Arion nu 
cunoștea toate împrejurările. 

In adevăr, în ziua de 14 Mai, la deschiderea sesiunii de 
primăvară a Sinodului, Arion anunță că guvernul va modifica 
legea sinodală, după indicaţiunile dale în Senat și în Sf. Sinod 
de P. S. Gherasim al Romanului şi adaogă : „pentru ca legea 
să [ie deplin canonică și în concordanţă cu dogmele”. Deci : recu- 
noștea ca întemeiată acțiunea episcopului şi-i acorda o deplină 
satisfacțiune, căci guvernul avea să se conducă nu de consideraţii 
teoretice, nu de argumentarea făcută de Arion la discuţia pro- 

„iectului, ci după indicaţiunile episcopului Gherasim. Se putea 
concepe o mai mare victorie? Ce se întâmplă însă? Episcopul 
Gherasim, în loc să exprime mulțumiri pentru acest neașteptat 
triumi, se ridică şi citește o adresă în care se plânge că mitropo- 
litul îl terorizează și cere ca acesta să fie judecat de „un sinod 
canonicește constituit al părţilor”; consideră nule și fără efect 
orice hotăriri va lua Sinodul cât timp va îi prezidat de mitropo- 
litul primat. După aceea depune hârtia pe biurou și pleacă. Atunci 

“se produc două curente în Sinod : unii zic să se lase chestiunea 
lui Gherasim după modificarea legii ; alţii cer să se rezolve întâi 
conflictul; iar ministrul — bănuesc cu: surprins — răspunde 
că nu are nimic de propus : „nu voit face aliceva decât voiu aduce 
la îndeplinire cele ce veţi holări””. 

Această atitudine este imediat criticată și de „Adevărul” . 
și de organul partidului lui Take Ionescu : „Acţiunea”. Unul 
zice cu ironic: „guvernul se crede foarte abil:” iar celălalt o 
numește „situaţie nenorocită ;” dar toate gazetele au titluri cu 
litere mari în fiecare zi : „Scandalul bisericesc” sau „Scandalul 
dela Sinod”. Ministrul înțelege repede că nu poate să se menţină 
în această atitudine. Dacă criticase înainte — pe vremea când 
Haret era ministru — stăruința Sinodului de a respinge fiecare 
cerere a lui Gherasim prin formula „nulă și neavenită”, formulă 
de care Epoca” râdea de câte ori avea ocazia să lovească în 

„Haret; dacă „Epoca” (oliciosul guvernului) vorbea de „sNeru- 
şinarea unui partid care n'a fost în stare să facă nimic”, — tre- 
bue să mărturisească oricine că și mai vrednică de critică era
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în momentul acela declaraţia ministrului Arion că pa aplica orice 
va decide Sinodul. Aşa se întorc câteodată lucrurile în luptele 

politice. | 

“Să observăm că acum situaţia era mai rea, fiindcă înainte 
episcopul Gherasim cerea să fie judecat el pentru răzvrătire, 
ştiind că are cu ce să se apere; acum își schimba situaţia : nu se mai 

considera acuzal, ci acuzalor ; deci nu mai era vorba să se judece 
procesul lui, ci procesul mitropolitului Alanasie. 

Fireşte că Arion a înţeles criticabila situaţie în care s'ar 

pune dacă ar stărui în atitudinea de simplă expectativă. De 
aceea, chiar în ședința dela 16 Mai roagă Sinodul „să ia o holă- 
rîre bine chibzuită, în concordanţă cu dogmele și canoanele“. 

Insă la 18 Mai, când—în prezența ministrului —Sinodul alege 
o comisie care să propuie modificările de adus în lege, formată 

-. din episcopii de Argeș, Dunărea de jos și de Roman, P. S. Ghe- 
rasim citeşte o nouă adresă contra mitropolitului şi pleacă. Im- 

prejurările sileau pe ministru să iasă din situația de spectator; 
atunci el zice că, fără a voi să prejudece hotăririle Sfântului Sinod, 
guvernul este de părere ca P. S. Gherasim să fie tras la răspundere 

de către Episcopatul' Român. Ministrul începe deci să aibă o 
părere. Imediat mitropolitul Atanasie lasă prezidenţa Sinodului 

mitropolitului Pimen al Moldovei. Arion zice că frebue să se ia 

o hotărîre. Se şi votează în unanimilate darea în judecată a lui 
Gherasim ; se alege comisia de chemare; iar ministrul, ieşind 

din ședință, spune ziariştilor : „Vă. autoriz să publicați că gu- 

vernul înţelege să lase pe episcopul de Roman să se apere fără nici 

o condițiune şi să producă orice dovezi pentru apărare.” (Deci dat 

în judecată era episcopul.) 
Episcopul vine și în şedinţa următoare (20 Mai). Ministrul 

citește petiția” adresată de episcop Regelui, în care zice 

că, dacă nu va curăți Biserica de imoralitate și erezie, va 

face apel la Bisericile ortodoze în contra hotărîrilor Sf. Sinod 
şi se va adresa și tribunalelor civile. Rugat atunci de episcopul 

Nifon să lase orice ură și să aducă pacea în Biserică, episcopul 

refuză. 
Deci procesul trebuia să înceapă. Arhiereul Teodosie re-. 

dactează, delegat de Sinod, actul de acuzare pentru faptul de 
răzvrătire. Episcopul nu vrea să fie judecat el, ci întâi mitropo- 

litul primat : depune o scrisoare a acestuia şi o listă de martori
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Fără a aştepta decizia Sinodului, face o altă petiție prin care 
recuză pe cei trei arhierei cari au cerut darea în judecată. Dacă 
s'ar fi retras aceștia, Sinodul nu mai avea 12 membri liberi ca 
să judece pe episcop și... nu știu ce s'ar fi întâmplat, afară numai: 
dacă nu s'ar fi trimis afacerea la Curtea de Casaţie. E greu să-mi 
spun părerea, când acolo era un jurist, adică un advocat foarte 
experimentat. Dacă n'a făcut-o, se vede că nu convenea guver- 
nului ori altcuiva ori nu va fi fost legal. | 

Intr'o ședință, episcopul Conon dela Huși propune să se 
ceară demisia ambilor ierarhi şi totul să se sfârșească. Propune- 
rea a fost refuzată, natural, şi de unul și de altul. 

Deci, încă odată, trebuia să se înceapă procesul. Care? Al 
episcopului pentru răzvrătire ori al mitropolitului pentru imo- 
ralitate? Scandalul era mare, cu răsunet general. Guvernul 
era în mare încurcătură. Primul lucru ce găsește de făcut este să 
acuze pe Haret. Epoca, oficiosul guvernului, scrie în ziua de 27 
Mai 1911: „dintr'un caprițiu de om ce se crede atotputernic sau 
dintr'un calcul de acaparare politică, Haret, prin legea. Consi- 

” storiului bisericesc, a dat naştere conflictului actual“ ; deşi Acţiunea, 
oficiosul partidului conservator-democrat, scrisese la 7 Mai că 
Arion, la deschiderea şedinţelor Consistoriului, a adus elogii 
acestei instituţiuni !. De aci ar rezulta, pentru un om nepărti- 
nitor, că legea nu era chiar așa de rea cum zicea Epoca şi vina lui 
Haret nu era aşa de mare. Dar manualul perfectului politician, 
după care orice greutate trebue aruncată în spinarea adversa- 
rului, cerea să se procedeze altfel şi de aceea „„Epoca” scrie: 
Conflictul a fost alimentat de becisnicia fostului prim-mi- 
nistru și fostului ministru de Culte”. Şi, pentrucă adesea la noi | 
— și altădată și azi — nu se prea alege vocabularul ziaristic în 
momente de luptă aprigă, precizează în ce constă vina lui Haret : 
;>D. Haret a avut atitudine de borfaş”” [putea să nu-i mai zică 
domnul], „„făgăduind în plin Sinod modificarea legii prilejuitoare 
de zavistie și revenind asupra cuvântului dat”. Chiar dacă autorul 

  

1. In adevăr, la deschiderea sesiunii Consistoriului la 2 Mai 1911, mini- 
strul C. Arion a zis că „este un adevărat parlament bisericesc, care are menirea 
înaltă de a cunoaște toate nevoile sufletești ale poporului avizând la mijloacele * 
de îndreptare... Biserica noastră este biserică de Stat şi cine turbură pacea 
Bisericii turbură şi Statul”, (Desbaterile Consistoriului în revista Biserica orto- "doxă română, 1911—1912, pg. 252), :
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articolului ar fi ştiut că lucrurile nu stau așa, chiar dacă ar fi 
- asistat la discuţia interpelării episcopului Gherasim în Senat 

şi ar fi auzit explicaţiile ministrului și ale mitropolitului Ata- 
nasie, chiar dacă ar fi citit sumarul ședinței sinodale 1, totuși 
ar fi scris tot așa, fiindcă credea că face un serviciu ministrului 
Arion. Nu se gândea însă că un prieten l-ar fi putut întreba: 
„Bine, nene, dacă pricina Tăzvrătirii lui Gherasim ar fi călcarea 
făgăduielii de către Haret, de ce n'a zis mersi lui Arion când a 
anunţat că vrea să modifice legea chiar după indicaţiile lui?” 

Așa ar fi cuvântul bunului-simţ sau al bunei-credinţe ; 
dar în lupta politică uneori..... 

Adevărul era că nu modificarea legii dorea Prea Sfinţitul 
episcop, ci depărtarea mitropolitului primat ca să ia el locul ce 
i S'ar fi cuvenit în 1909. Adevărul era că, în ziua de 10 Ianuarie 
1910, când a trimis pe posesorul scrisorii depuse acum la Sinod, 
episcopul voia să anunţe pe Haret să nu-l dea în judecată, căci 
are cu ce să se apere, iar acum în 1911, când putea fi sigur de 
modificarea legii şi când noul ministru nu cerea decât să 

se astâmpere episcopul pentru ca să-l lase în pace, acum nu 
mai era vorba de modificarea legii, nu mai era vorba de apă- 
rare, ci acum e€l, Gherasim, devenea acuzatorul, el, purificatorul 
Bisericei ortodoxe, deşi ar fi putut lesne să-și dea seama de arma 
cu care voia să ucidă pe mitropolit. 

Dovadă că și-ar fi putut da seamă de toate acestea este 
faptul că, imediat după ce episcopul depune la Sinod scrisoarea 
pe care o deținuse Chiricescu, ministrul Arion îl dă pe acesta 
în judecata comisiunii disciplinare a Facultăţii de teologie pe 
următoarele motive : „a făcut nu numai o indelicateţă pe care . 

orice om de inimă trebue să o reprobe... această scrisoare a 

1. In şedinţa Sinodului dela 13 Ianuarie 1910, Episcopul . Gherasim a 

zis : „„Eu cer ca Sf. Sinod să uzeze de dreptul său şi să facă intervenire la Onor. 

Guvern ca să modifice legea în părţile în cari se loveşte în drepturile Chiriarhilor 

şi ale Sf. Sinod. Dar nici eu nu cer nici Sf. Sinod nu cere să se facă modifica- 

rea acum”. Ministrul Haret, în răspunsul său, a zis: „Rog pe P. S. Episcop să 

lase lucrurile să meargă pe cale normală. Nimeni n'a zis că legea nu se va modifica, 

dar irebue să se vază mai întâi părţile rele..... M'am opus să declar că voiu schimba 

legea imediat, pentrucă nu este vorba numai de prestigiul corpurilor legiuitoare, 

ci cestiune de prudenţă, pentrucă eu nu m'am convins că legea este rea”. 

(Desbaterile Sinodului în revista „Biserica ortodoxă română”, 1910— 1911, 

g. 385),
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păstrat-o timp îndelungat fără a face uz de ea... pune în circu- 
laţie svonul că o posedă și că o va produce dacă nu se vor satis- 
face unele păreri sau cerințe, căutând să exercite o presiune. 
inadmisibilă....”* 1, | 

Astiel s'a început procesul. In timp de o lună de zile, tot 
felul de martori au fost aduși în faţa Sinodului și scene rușinoase 
s'au petrecut, dând materie de. critică acerbă ziarelor partidului conservator-democrat și „Adevărului”. Cei cari n'aveau nici un 
interes pentru creștinism ori nici un fel de credinţă ca C. Mille, ca şi câțiva Români trecuți la catolicism au găsit ocazia să 
batjocorească Biserica noastră națională pentru a o discredita. Procesul s'a terminat cu demiterea lui Gherasim din episcopie 
şi prin achitarea mitropolitului Atanasie de învinovăţirile aduse 
de dușmanul său 2. | : 

Scandalul a continuat și după aceea, căci fostul episcop 
n'a voit să părăsească scaunul decât silit de procuror. 

Curând și Mitropolitul Atanasie a demisionat 3. 
Toate împrejurările sunt povestite de Haret în broşura sa. In toată vremea cât a ținut această criză, Haret a fost acuzat, 

atacat cu violenţă, insultat. EI s'a abținut de a răspunde și chiar 
ziarele liberale rar au publicat articole de protestare, deoarece 
cuvântul de ordine era să nu facă nimic care ar îi putut îi in- 

  

1. Lucrările comisiunii s'au trăgănat până ce s'a isprăvit procesul la Si- 
nod; dar, în cele din urmă profesorul a fost exclus din învățământ. 

2. Deși, formal, a fost un singur proces, Sinodul a dat două hotăriri în 
ziua de 24 Iunie 1911; una privind pe Mitropolit, alta pe Episcop. Prima se în- 
cheie aşa : „Considerând deci că toate acuzaţiunile aduse I. P. S. Mitropolit Pri- 
mat sunt neîntemeiate, Sf. Sinod, cu puterea harului ce i s'a dat de către Dom- 
nul nostru Iisus Hristos întru Duhul Sfânt, hotărăşte : achită pe 1. P. S$. Mitro- 
polit Atanasie Mironescu, recunoscându-l nevinovat de toate pârile şi acuzaţiunile 
ce i s'au adus”. A doua: „âvând în vedere că P, s$. Ep. de Roman Gherasim 
Safirin a ridicat contra LI. P. $. Mitropolit acuzaţiuni devedite calomnioase... 
Având în vedere că este vinovat de răzvrătire contra Sf. Sinod... Având în ve- 
dere că în petiţiunea către M. $. Regele, a ameninţat că va face apel către Sinoa- 
dele Bisericilor omodoxe streine... hotărăşte ca P. S$, Gherasim să fie depus din 
demnitatea de Episcop al Romanului şi roagă pe Onor. Guvern să aducă la înde- 
plinire această hotărire”, (Desbaterile Sinodului în rev. Biserica ortodoxă română, 
1911—1912, pg. 663 ş. .u.). 

3. Mitropolitul a demisionat în ziua de 30 Iunie 1911, când a publicat si 
o Carte pastorală „către toţi fraţii şi fiii duhovnicești” din Eparhie. (Publicată în * 
revista Biserica ortodoxă română. 1911—1912, pg. 362). “
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terpretat ca o piedică pusă în calea guvernului conservator care 
voia să rezolve conflictul, dar nu putea. 

De aceea, după ce totul s'a terminat, Haret a publicat 
broșura sa, zicând în prefaţă : „scriu pe răspunderea mea, fără 
să ascund nimic și fără să menajez pe nimeni... Acum, că tot 
răul ce se putea face, s'a făcut, scrierea aceasta nu mai are alt 
obiect decât a stabili responsabilităţile”. Cine o citeşte înțelege 
indignarea din unele pagini, mâhnirea din altele, revolta care 
izbucnește câteodată prin expresiuni mai violente decât se gă- 
sesc de obiceiu în polemicile lui. Eu, care am trăit acele momente 
de adevărată suferință pentru oricine dorește binele țării sale, 
care am cunoscut pe toţi eroii acestei drame, mă întreb acum, 
după 25 de ani, cum a fost cu putinţă să se petreacă acele fapte, 
mai ales : ce va îi fost în fundul conștiinței aceluia care a deținut 
cheia întregii desfăşurări ? Mă rog lui Dumnezeu să nu am prilej 
să mai văd asemenea întâmplări.
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mari sau mai mici, clasa sătenilor liberi sau moșneni (ori ră- 
zeși), clasa vecinilor (în Muntenia zisă a rumânilor). Mai târziu 
Constantin Mavrocordat a desființat — cel puţin în teorie — 
vecinălalea sau rumânia, a instituit aşa numiții scutelnici. Afară 
de aceștia s'au format sate de coloniști streini, numite slobozii, 
cari se găseau în altă situaţie. De aci a urmat formarea mai 
multor categorii de locuitori ai satelor, cari trăiau în diferite 
situaţiuni juridice unii față de alții, cum și față de marii pro- 
prietari şi de autoritățile statului. Legiuirile făcute până la în- 
ceputul secolului XIX au fost foarte variate, și din pricină că 
se făceau deosebit în cele două Principate și din pricină că 
Domnitorii le schimbau. Regulamentele Organice au introdus 
oarecare uniformitate şi măsuri menite a înlătura abuzurile de 
putere ale marilor proprietari. Mișcarea dela 1848 în Muntenia 
a voit.să schimbe situația, stabilind egalitatea drepturilor poli- 
tice și emanciparea clăcaşilor cari aveau să devie proprie- 
tari; dar schimbarea n'a putut să aibă vieaţă din pricină că 
revoluţia a fost înnăbușită în Septembrie 1848 și starea prevă- 
zută în Regulamentul Organic pusă iar în vigoare. Dar nici 
această aşezare n'a putut rămânea statornică. Deși domniile 
regulamentare continuă până la 1856, chiar primii Domnitori 
după 1848, adică Barbu Ştirbei în Muntenia și Grigore Ghica 
în Moldova, fac alte legiuiri pentru raporturile dintre proprie- 
tari și săteni, modificând unele din dispoziţiile Regulamentului. 

In acest timp, foștii revoluționari dela 1848, cei mai mulţi 
întorși în ţara, continuă stăruințele lor pentru schimbarea stării 
politice și economice, prin propagandă înlăuntru și în Statele 
din Occident. Graţie lor, după războiul Crimeei, care slăbeşte 
puierea Rusiei, se inserează în tractatul de pace dela Paris 
(1856) un articol care dă drept Românilor din Moldova și din 
Muntenia să-şi exprime dorinţele lor prin divanurile ad-hoc 
(1857). In acele adunări intră reprezentanţi din toate clasele 
sociale, se votează unirea principatelor, sub un principe strein, 
autonomia și neutralitatea noului stat și regim constituțional 
reprezentativ. Despre chestiunea agrâră s'a discutat numai în 
divanul dela Iași și -— fiindcă nu erau toți deputaţii de aceeași 
părere — nu s'a spus nimic în rezoluţia ce s'a adresat puterilor 
garante, socotindu-se că este vw chestiune interioară, care nu 
le-ar privi pe ele. Cu toate acestea, Convenţiunea din Paris (1858), 

“
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după care a urmat unirea principatelor (deși contra textului 
Convenţiunii) s'a ocupat și de chestiunea agrară, hotărînd că 
noul regim va face o lege pentru îmbunătățirea stării ţăranilor. 
Conform acestei hotărîri, comisiunea centrală dela Focşani a 
lucrat un proiect de lege, carea fost prezentat Adunării. de către 

ministerul lui Barbu Catargiu (1862). Combătut de Kogălniceanu 
prin cele două discursuri rămase celebre, el a fost votat, dar. 
Domnitorul Cuza nu l-a sancţionat și mai târziu s'a săvârşit 
lovitura de Stat dela 2 Maiu 1864 și punerea în vigoare prin - 
decret a legiuirii cunoscute pentru improprietărirea ţăranilor. 

După aceea România s'a desvoltat mult pe toate terenu- 
rile și totuși chestiunea agrară a rămas fără o soluţie definitivă. 

De aceea Haret crede că era datoria partidelor politice să facă 
din aceasta un punct de unire, să lucreze mână în mână pentru 
rezolvarea .ei. Vede însă că conservatorii nu-i dau importanţa 

cuvenită. Rămâne deci ca partidul liberal să ia asupră-și sarcina 
și — ca şi în atâtea împrejurări grele din trecut.—să aducă 

el soluţiunea care este singură posibilă”. . 

lată motivarea lucrării sale dela începutul anului 1905. 

%* 

* * 

Prima întrebare care se prezintă celui ce vrea să se ocupe 

de această chestiune este următoarea : De ce legea rurală din 
1864 n'a curmat toate nemulțumirile trecutului, dând o desle- 
gare definitivă? Răspunsul îl dă Haret zicând: „Chestia fă- 
rănească nu este o chestie simplă şi nu se poate rezolva prinir'o 
formulă unică din care să decurgă, ca consecințe, soluţiile tuturor 

dificultăţilor”. 1 
“In legea din 15 August 1864 vedem două preocupări de . 

căpetenie : 1. Sătenii în schimbul unei plăţi, pe care Statul o 
garantează, să devie proprietari pe locurile ce se găseau în 

posesiunea lor pe moşiile particulare și pe moşiile Statului, sta- 
bilindu-se întinderea în raport cu starea lor materială, soco- 
tind după numărul vitelor; 2. Să se desființeze claca sau boie-. 
rescul, dijma,  podvezile şi toate sarcinele în folosul proprie- 

tarilor de moșii, stabilindu-se prin lege preţul rescumpărării 

. Volumul VIII din Colecţia Operelor lui Haret pag. 3.
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acestor obligaţiuni. Acest preţ îl vor plăti sătenii, tot prin in- termediul Statului. Deoarece suma locurilor ce au să treacă în proprietatea sătenilor nu poate fi mai mare decât 2/3 din" întinderea moșiei, ceilalți clăcași vor putea cumpăra locuri pe moșiile statului. 
| Această legiuire a fost precedată și insoţită de o bogată literatură. Cea mai veche discuție asupra chestiunii se dato- „Teşte lui Nicolae Bălcescu („Starea socială a muncitorilor plugari în Principate”) publicată în „Magazin istoric” 1845; iar cea mai bogată producțiune o aflăm între 1850 și 1864, adică în timpul când oamenii politici din ţară şi forurile poli- tice din streinătate se ocupau să găsească mijloace de a îm- bunătăți starea țăranilor. Și de astă dată tot Bălcescu face în- ceputul prin lucrarea lui, tipărită la Paris (1850) : „Question Economique des Principaut&s danubiennes”. Acum ni se înfă- țişează lupta între puncte de vedere deosebite, după cum autorii împărtășeau idei liberale sau conservatoare. Nicolae ISirati, în Moldova, publică „Chestia relațiilor dintre proprietari -Și locui- tori” (Iaşi 1857), broșură pe care o combate G. Botez în ale sale „Observaţiuni” (lași 1858). Tot în sensul conservator pu- „blică şi Barbu Kalargi în București (1657) „Proprietatea în Principatele române” şi Apostol Arsachi în franțuzește în Bucu- Tești (1860) : La question de la propri&te devant les Assembltes”, La polul opus se găsesc lucrarea lui Alecu G. Golescu „De Va- bolition du servage dans les Principautes”, pe care o tipăreşte la Paris (1856), precum şi diferite lucrări ale lui Mihail Kogăl- " niceanu și discursurile în Adunarea Moldovei sau în Adunarea _- comună din Bucureşti, între cari sunt cunoscutele două cu ocazia discuțiuni proiectului de lege rurală prezentat de Barbu " Katargi în.1862. Interesant de semnalat este că, afară de lu- crări publicate în Paris de Români, cum este a lui Const. Boe- Tescu : „De lamelioration de Pâtat des paysans roumains” (1861), „au apărut și scrieri ale streinilor, dintre cari cităm pe a lui „ Louis Amiable („La question des paysans en Roumanie”, 1861) Şi pe a lui Feliz Colson („Nationalite et regeneration du paysan 'moldovalaque”, 1862). Fireşte, în timpul când se discutau în Parlament principiile sau detaliile proiectelor depuse, au apărut . numeroase articole în ziare și reviste. Reforma din 1861 se. poate cunoaște prin ajutorul marii colecţiuni „Acte şi legiuiri
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privitoare la chestia țărănească” publicată în 1907 (în două 
serii) de D. C. Sturza-Șcheianu și Radu Rosetti 1. 

Această reformă a avut nevoie de alte legiuiri, cari să 
întărească dispoziţiunile ei, să înlăture cauzele cari puteau să-i 
paralizeze efectele (cum era chestiunea dreptului ţăranilor de 
a vinde loturile lor), să precizeze şi să puie în acord cu prin- 
cipiile ei diferitele probleme pe cari anii le aduceau la ordinea. 
zilei. Intre aceste probleme, cea mai neliniştitoare era a tocme- 
lilor agricole, cu care s'a ocupat ministerul din 1865, conside- 
rând-o ca o urmare a reformei din 1864, deoarece „munca 
obligatorie a irebuit să se înlocuiască cu munca liberă” 2. Lucrarea 
nu era ușor de făcut. Proiectul depus în Cameră la 10 Decem- 
brie 1865 a fost retras, din cauza împrejurărilor politice foarte 
turburi din ultimii ani de domnie a lui Cuza, și prezentat din 
nou de către guvernul Locotenenţei Domnești la 11 Februarie 
1566, votat de către Cameră la 10 Martie și promulgat la 18 
Martie același an. Cea mai elocventă dovadă despre greutatea 
de-a se rezolvi problema este faptul că această lege a fost ur- 
mată de multe încercări de modificare și de mai multe modi- 
ficări 5. | 

Aceasta şi alte probleme de natură mai generală sau mai 
particulară încep a preocupa pe oamenii politici și pe econo- 
mişti și de aceea pe la 1880 încep să apară o sumă de publi- 
cațiuni având ca subiect diferite aspecte ale chestiunii rurale. 
Ele devin, firește, și mai numeroase după răscoalele din 1888. 
Amintirea acestora -a pierit din mintea contimporanilor și urma- 
șilor, fiind înlocuită cu a celor întâmplate în 1907. Ele s'au 
produs tot în Martie în judeţele Ialomiţa, Prahova, Vlașca, - 
Ilfov. Parte din rapoartele comandanților de trupe cari au 
fost trimişi atunci pentru potolirea răscoalelor au fost publi- . 

1. O bogată bibliografie se găseşte Ja finele lucrării lui Vasile M. Kogăl- 

miceanu : Chestiunea ţărănească (1906, Buc.). 

2. Din Expunerea de motive a generalului |. Em. Florescu, ministru de 
interne în acel timp. 

3, Legea din 7 Aprilie 1872, Proiectul din iniţiativă parlamentară dela. 
20 Mai 1878, Lege pentru art. 7 din legea proprietăţii rurale din 1879, Legea 
din 14 Mai 1882, Proiectul lui P. P. Carp dela 1888, Proiectul lui Al. B. Ştirbei 
dela 25 Ianuarie 1889, Proiectul lui Gr. Peucescu dela 29 Ianuarie 1889, Proiectul 
lui P. P. Carp dela 16 Noembrie 1892, Proiectul din inițiativă parlamentară dela 

9 Februarie 1893, Legea dela 28 Mai 1893.
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cate de d. Vasile M. Kogălniceanu. ! Ele sunt făcute de către 
ofiţeri cari au ajuns mai târziu la! grade înalte și au devenit 
persoane cunoscute (colonel I. Algiu, mai apoi general ; colonel: 
C. Poenaru, mai apoi general și ministru; colonel Beller, mai 
apoi general; maior 1. N. Viţu, mai apoi colonel; maior Dona, 
mai apoi general, etc.). Intre aceștia vedem şi pe colonelul 
Iacob Lahovari, mai târziu general și ministru de războiu şi de 
externe. Rapoartele acestea arată cu amănunte acțiunea răscu- 
laţilor, excesele lor, măsurile luate de trupe ; dar cele mai multe 
se ocupă și de cauzele mișcărilor. Se afirmă că au fost instiga- 
tori locali (foști primari, cârciumari, tineri desfrânați) şi insti- 
gatori veniţi din alte sate şi poate din Bucureşti ; unii ofițeri 
cred că și propaganda politică a putut îi un ferment de agi- 
tațiune. Toţi adaogă însă că aceste împrejurări n'ar fi avut un 
efect, dacă nu s'ar ti propagat pe un teren pregătit.prin mo- 
tive reale de nemulţumire ale sătenilor. Intre acestea sc ci- 
tează : adminislrația rea, lipsa de teren pentru lucru, învoieli 
grele cu arendaşii. Firește, constatările acestea nu pot scuza pe 
țăranii răsvrătiți, dar ele eaplică în parte mişcarea lor. Ce 
urma de aici? Reproducem încheierea raportului trimis de co- 
lonelul Lahovari, care va fi ministru și un fruntaș al parti: 
dului conservator : „Acest memoriu cuprinde toate observaţiu- 
nile ce am putut culege în această gravă criză, asupra căreia 
oamenii noștri de Stat au mult de gândit și de făcut, căci 
din nenorocire nu se poate considera ca sfârşită şi va [i încă u- 
menințătoare, până ce se vor putea îndeplini măsurile me- 
nite a îmbunătăți soarta ţăranului şi acelea cari trebuesc să ri- | 

„dice autoritatea și respectul forţei publice” :, 
„ Concluziunile pe cari Iacob Lahovari, numai ca militar, 

le adresa șefilor săi erau, de sigur, și ale altora și așa se explică 
de ce unii oameni politici încep a medita asupra lor. Intre lu- 
crările publicate de aceștia, întâlnim cercetări asupra situaţiei 
din trecut sau din vremea aceea, critici politice în legătură 
cu interese de partid sau mai obiective, propuneri concrete de 
măsuri ce ar fi să se ia pe cale legislativă sau administrativă. 
Firește, sunt deosebite constatările sau explicările stării de lu- 

  

1. La finele lucrării Chestiunea țărănească, 1906 Buc. 
2. Op. cit. pag. 30.
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cruri de atunci, sunt foarte deosebite propunerile pentru în- 

dreptare, dar toţi autorii sunt de acord că o reformă îrebue făculă. 
Era -deci natural ca în programele partidelor politice să 

figureze şi această chestiune. Astfel, liberalii zic în programul 

lor din 1895: „se vor crea instiluțiuni naţionale cari vor 
avea de scop de a înlesni țăranilor cumpărarea de proprietăţi par- 
liculare...”, adică o împroprietărire, dar fără expropriere, adică 

„fără obligațiune pentru proprietari de a vinde ţăranilor moșiile 

sau părți: din moșiile lor. Instituțiunea la care se gândeau ei era 

Casa Rurală. 
Dar preocupările politice ale momentului, cum au îost 

criza ministerială provocată de N. Fleva, atunci ministru de, 
interne, apoi chestiunea mitropolitului primat Ghenadie, au îm- 

piedecat noul guvern liberal să aducă mai curând în discuția 
Parlamentului ideea din programul lor. Aceasta s'a făcut d'abia 
în 1897, când după desbateri importante în Cameră, s'a votat, 
dar trecând la Senat s'a înmormântat acolo.. - o 

Chestiunea a rămas, deci, în suspensie. Discuţiile au con-. 

tinuat în publicistică și în Parlament cu ocazia propunerii de 
a se modifica 2 articole din procedura civilă privitoare la ob- 

ştiile săteşti (1904) și cu ocazia altor desbateri în legătură cu 
problema agrară, cum a fost aceea a băncilor populare ș. a. 

De aci se arată cât era de firească preocuparea lui Haret 

de a vedea odată făcută reforma şi —pentru aceasta — de. a 
dovedi contimporanilor săi că au datoria să nu închiză. ochii 

şi să nu astupe urechile la chemările realităţii. „In timpul din 

urmă chestia a luat un caracter ameninţător pe care nu-l avea. 
înainte. Schimbarea adusă în condiţiile sociale ale ţărănimii 
prin diversele legi de împroprietărire, prin înființarea drumu- 

rilor de fier, prin lărgirea terenurilor cultivate și prin înfiin- 
ţarea de adevărate trusturi de arendași streini, a pus la ordinea 

zilei probleme cari acum câţiva ani. nu erau cunoscute Și a căror, 

amânare constitue un pericol din ce în ce mai mare” 
Fiind știut că, în primul rând, se plâng ţăranii de lipsa 

de pământ, Haret vorbește întâi despre această plângere și 

arată cum s'au înstreinat proprietăţile intrate în stăpânirea 

sătenilor — prin vânzări și prin arendări, — apoi cum s'au frac- 

ţionat prin trecere dela o generaţie la alta. Semnalează apoi 

neajunsurile împroprietăririi prin expropriere în moşiile parti- 

se
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culare, zicând că ;,soluţiunea aceasta ar întări în spiritul țăra- 
nilor convingerea că, de câte ori nu vor avea ei pământ de ajuns, 
moșiile - proprietarilor trebue să le. împlinească trebuințele”.* 
Rămâne deci ca ci să cumpere moșii din proprietățile Statului 
şi ale instituţiilor publice și din proprietăţile particulare scoase 
în vânzare. 

Aci este punctul cel mai greu al chestiunii, pe care Haret 
îl cercetează .pe toate feţele. Poate proprietarul care de bună 

„Voie își vinde moșia sau creditorul care o scoate în vânzare să 
facă o vânzare în loturi, adică să aibă a trata cu zeci de cum- 
părători? De unde să ia țăranii bani ca să plătească deodată 
costul loturilor (dacă s'ar admite aceasta de vânzător)? Se 
propusese în cursul anilor precedenţi mai multe soluţiuni, ca 
răspuns la aceste întrebări naturale. Fiindcă era aproape impo- 
sibil de presupus că vânzătorul 'ar voi să vânză moșia în loturi, 
s'a zis că trebue să se constitue sătenii în obşte.. Dar cine să le 
dea banii trebuitori şi cine să împartă apoi pământul membrilor 
obstei'? Proiectul Casei Rurale din 1897 prevedea ca această: Casă 
să cumpere orice moșie e de vânzare şi apoi să o vânză în loturi 
sătenilor. Unii adversari ai Casei Rurale propuneau ca Statul 
însuși să facă acest. oficiu. Haret este contra acestor măsuri, 
pentru două motive: 1. Dacă Statul e cumpărător de moșii, 
se va întări în mintea sătenilor că el are totdeauna moșii și 
trebue să le dea ; 2. Acţiunea cumpărării de către stat a moșiilor 
particulare poate să fie mijloc de a se satisface interese ale 
partizanilor politici proprietari și prin aceasta să se păgubească 
sau sătenii cumpărători, cari vor plăti preţuri mai mari decât . 
cele cuvenite, sau averea Statului, în cazul când ar vinde moșia 
mai ieftin decât a cumpărat-o. 

De. aceea el propune să se înființeze o Bancă ţărănească 
al cărei capital să fie 'procurat de Stat şi de particulari. Când 
o moşie e de vânzare, să se dea un termen în lăuntrul căruia 
să se vadă dacă sunt doritori -s*o cumpere ţăranii de pe acea 
moşie sau de aiurea. (Acest drept de preferinţă este vechiul 
prolimisis din secolele trecute, care, însă, se aplica: atunci ve- 
cinilor proprietari). Dacă sunt asemenea doritori, ci se constitue 
În asociaţie, conform legii, tratează cu proprietarul ; dacă se 
înţeleg, depun o parte din preţ şi restul îl iau cu împrumut 
dela Bancă, plătind apoi în rate. | Sa
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Deoarece această transmitere de proprietate se va face 
cu încetul și numai în unele puncte ale ţării, Haret propune 

să. se înlesnească sătenilor a lua în arendă, tot sub formă de 
obște, moșiile cari nu se pot cultiva de proprietari. Și în această 

privinţă, Haret găsește că Statul a făcut marea greșeală de a 
da moşiile sale pe mâna arendașilor prin licitaţie, ca să ia pre- 

ţuri cât mai mari: „s'a. purtat ca cel mai rău, mai nemilos 
şi mai neprevăzător proprietar”. Exemplul Statului a fost imitat 
de instituţiile cu caracter public şi de proprietarii particulari. 

Astfel s'au format trusturi, mai ales în Aloldova, cari — pentru 
a răspunde arenzile din ce în ce crescânde cerute de proprie- 
tari — au exploatat munca sătenilor fără cruţare. 

Studiul lui Haret cercetează apoi şi alte chestiuni mai . 
puţin importante faţă de cele arătate până aici, dar cari au 
rol însemnat în propăşirea stării ţăranilor. Să se deprindă a. 
ara bine, a alterna culturile, a semăna și a culege la timp, a 
întrebuința: sămânță aleasă, a cultiva leguminoase,. a :cultiva 

fânețe artificiale. Să li se înlesnească vânzarea cu preţuri potri- 
vite a produselor pământului lor,. îndepărtându-se intermediarii 

de tot felul, cari îi speculează — „începând dela misitul de ce- 
reale și mergând. până la cârciumarul din sat”. Pentru aceasta 
să contribue asociaţiunile de vânzare în comun, să le vină în 

ajutor direcţia docurilor și silozurilor, ca să se curețe produsele | 

și să se așeze după calități. 
Chestiunea tocmelilor agricole are o desvoltare însemnată 

în studiul lui Haret. Fireşte, aci se ridică principiul libertății 

învoielilor ; dar „pentru ca principiul să fie sincer aplicat, trebue 
ca cele două părți coniraclante să dispună în mod egal .de liber- 

talea hotăririlor lor”. De aceea el propună o serie de măsuri 

de protecţiune pentru săteni. 
Alte propuneri ale lui sunt: asigurarea recoltelor contra 

secetei, grindinei și focului ; asigurarea vitelor contra epizootiilor 

  

și furtului. Pentru aceasta Băncile populare vor servi ca să a- 
jute pe săteni şi, prin aceasta, le vor face o adevărată educaţiune 
pentru economie şi prevedere. | 

Fiindcă în multe chestiuni s'a vorbit de datoria Statului 

de a face cutare sau cutare lucru spre binele sătenilor și pentru 

interesul general al ţării, îi vine cuiva în minte întrebarea : 

cine sunt aceia cari personifică Statul faţă: de 'săteni? Şi aici 
e
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vine chestiunea administraţiei rurale, care,.pe vremea. aceea, 

lăsa mult de dorit. Incepând cu prefectul și trecând la inspec- 
torul comunal (subprefectul sau pretorul, cum zicem: azi), spre - 
a ajunge la primar și notar, fiecare poate să aibă un rol mare 
în privinţa vieţii satului și a sătenilor.și în privinţa raporturilor 

între ei și proprietari. Fireşte,. alături de. ei pune Haret pe 
preoți şi învăţători, de cari căutase el a se folosi în acţiunea 
întreprinsă când era ministru, mai ales între 1901 —1904. 

Sfârşind, Haret atinge chestia alcoolismului, de: care se 
ocupase mult în timpul când era ministru. 

se 

* * 

| Lucrarea aceasta a lui Haret a provocat, cum eră natural, 

discuţiuni prin presa timpului. Cu regret trebue să constatăm 
că adversarii săi politici n'au văzut importanţa problemelor pe 
cari le semnala Haret și — mulţi din ei — au socotit că un om ca 
el poate să se facă un simplu instrument al intereselor trecă- 
toare ale unui partid politic.. Am citit într'un ziar de atunci: 
„„Liberalii, când sunt -paraponisiţi, se gândesc la ţărani; când 

sunt la putere, ţăranul mai poate aştepta”. Pentru. cine vrea 
să discute serios lucrurile, această acuzaţiune apare nedreaptă. 
Liberalii nu numai au prevăzut în programele lor principii pentru 
măsuri legislative pentru chestia țărănească, dar când au luat 

guvernul au căutat să traducă în faptă ideile lor. Dacă n'au 
putut realiza mai de vreme gândul lor, una din pricini a. fost 

“şi împotrivirea conservatorilor, pe lângă nehotărîrea unora din 
conducătorii partidului liberal; dar Haret, în scrierea sa, arată 

greşeala tuturor guvernelor cari au întârziat cu rezolvirea che- 

stiunii ţărăneşti. Obiectivitatea şi sinceritatea lui Haret sunt 

socotite de unii ca o lecție dată partidului liberal (,„„Adevărul'”) 
şi ca o dovadă de „curaj de adevărat revoluționar”. Acest curaj 

a fost criticat de alţii cu cea mai mare asprime. Un ziar con- 
servator zice. că broşura lui. în care. „hidra socialismului rân- 

jeşte”, este „o bombă explozibilă aruncată de un anarhist incon- 

scient”; ba chiar formulează acuzaţia că Haret urmăreşte un 

scop personal: şi antisocial, că dintr'un „matematic calculator 
rece a devenit un agitalor svăpăiat”. („Conservatorul'”). 

Aceşti adversari ai săi şi ai partidului liberal combătuse 
cu mare vehemenţă în 1897 legea Casei Rurale, despre care 
zice loan Lahovari în 1907 că „dacă ar fi fost votată, efectul 
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ar fi fost de a deslănţui răscoala agrară in oală țara” chiar în 

1898 sau 1899. Haret, însă, nu se arată în scrierea sa partizan 

al Casei Rurale, ci propune o Bancă țărănească. Conservatorii 

o combat şi pe aceasta, ba chiar ridiculizează stăruința lui Haret 

de a căuta o soluţie mai bună pentru a mulţumi cerința ță- 

ranilor de a dobândi pământ de lucru. Zice o gazetă guverna- 

mentală („Acţiunea”) din 1905, vorbind de această chestiune: 

„După ce a regularisit soarta învăţământului, d. Haret, erijal 

în mare om de stat, sa apucal acum să stabilească -norma feri- 

cirii. țăranilor”. Aceasta n'a împiedecat pe Take Ionescu să 

propună înfiinţarea : acelei Bănci (ărăneşti, ba chiar să afirme 

că ideea a fost a sa înainte de a o fi formulat Haret. 

Lucrul este clar exprimat într'un articol din gazeta con- 

servaloare „La Roumanie” : „A întors spatele partidului său si 

a preconizal soluțiuni cari: sunt ale noaslre” şi mai departe: 

„Combale partidul nosiru, apărând programul nosiru”. 

De sigur, pentru cititorul de azi, va îi foarte greu. să pri- 

ceapă cum aceeaşi scriere să fie în același timp o bombă 'anar- 

histă şi să susţină o soluțiune conservatoare ! 

Intro întrunire la Craiova, Take Ionescu a desvoltat 

- chestiunea şi, fiindcă a văzut că liberalii combat ideea, i-a acuzat 

că ei împiedică îmbunătăţirea stării. țăranilor. La aceasta Tăs- 

punde Haret printr'un articol publicat în ziarele liberale, in- 

titulat Un răspuns d-lui Take Ionescu !, în care explică faptele. 

EI socotește că instituţia care va ajuta pe țărani. să cumpere 

pământ dela proprietari — ori cum s'ar numi — trebue să fie 

făcută cu capital românesc şi cu participarea Sialului şi, deoarece 

banca propusă de Take Ionescu urmează a se constitui: cu capital 

strein și fără niciun amestec al Statului, liberalii n'o pot admite. 

Cum? se întreabă Haret : „rezolvarea chestiei ţărăneşti, cea mai 

vastă, cea mai complicală şi cea mai periculoasă problemă din 

acele cari interesează țara, tegularea raporturilor dintre proprie- 

tari și ţărani...., aplanarea neînţelegerii și neîncrederii cari 

despart acum pe unii de alţii..., deslegarea unei situaţiuni dela 

care atârnă însăşi existenţa ţării să' fie lăsată la discreția ban- 

cherilor streini, a- căror singură preocupare ar [i să aibă divi- 

dende şi pentru cari interesele țării nici nu vor ezista înaintea in- 

  

1. Reprodus în volumul VIII al Colecţiei Operelor lui Haret, pag. 231 

şi urm.
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teresului pungii lor?” Şi, după ce arată toate primejdiile unei 
asemenea instituţiuni, afirmă cu tărie : „„Datoria noastră este să 
oprim, cu orice preţ şi prin toate mijloacele posibile, infăptuirea 
acestei monstruozități fără precedent”. i 

Adânc convins de adevărul înfățișat și susținut de el în 
1905 și 1906, Haret s'a simţit obligat, când au început miş- 
cările țărănești, să publice la-6 Martie 1907 în „Voința Na- 
țională“ articolul. prin -care explică faptele petrecute, arată 
măsurile greșite luate de guvernul conservator în 1905 —1906 și 
susține că guvernul este responsabil pentru ceea ce se întâmplă: 
„„Cele ce se întâmplă acum au jost prezise; evenimentele s'au 
văzut venind”. 

Vina este dar a celor ce-n'au putut să vază. „Guvernul 
a avut puterea în mână timp de doi ani, în epoca cea mai 
prosperă pentru Stat din câte se ţin minte. Ar f; putut în vremea 
aceasta să facă foaste mult pentru uşurarea clasei țărănești...” 

"Şi cea făcut? A mărit impozitul funciar al ţăranilor, a înființat 
loteria de Stat, a persecutat băncile populare, a împiedicat 
întrunirea ţăranilor în obştii pentru a lua moșii în arendă, a în- 
curajat formarea. de trusturi arendășeşti de către streini. 

Totuși, partidul liberal, precum a făcut şi alte dăţi, este 
gata —zice Haret —să dea guvernului tot: concursul său cum 
vor cere împrejurările, cari sunt de o mare gravitate. Iar fiindcă, 
în discuţiile teoretice ce se produceau atunci se zicea că nu s'ar 
putea lua măsuri prea radicale, cari ar lovi în drepturi câştigate, 
Haret termină articolul său cu acele cuvinte cari au dat na- 
ștere la atâtea comentarii : „Dacă a fost permis ca sânoele să 
stropească stradele capitalei chiar. în anul jubilar, pietrele s'ar 
ridica singure să ne lovească, dacă am lolera ca alt sânge să mai 
plătească şi drepturile căştigale ale lui dlochi Fişer”. 

+ 

* * 

Intr'o astfel: de situaţiune şi într'o stare de mare revoltă 
sufletească se afla Haret în ziua de 12 Martie 1907, când — în 
mijlocul celei mai grozave -mișcări revoluţionare — fu chemat 
pentru a treia oară la ministerul Instrucțiunii Publice şi al 
Cultelor. 

     



II. 

Articolele publicate de Haret în „Revista generală” sub 
titlul Invăfălorii şi politica prezintă un interes deosebit, pen- 

trucă înfățișează cu oarecari desvoltări toată cohcepţiunea sa 

despre politică. 
Fost-a Haret, în adevăr, un om politic? Iată întrebarea 

care s'a pus adesea de unii amici politici sau de adversari și -tre- 

bue să recunosc că mulți i-au contestat această însușire. Epi- 
tetul de „omul școalei” îi era dat de multe ori spre a-l lăuda, 

dar uneori spre a însemna o limită peste care n'avea drept să 

treacă. Argumentul acestora din urmă era : „fiindcă nu se pri- 

cepe”. Maiorescu a spus în Parlament că datoria lui Haret ar îi 

fost să vază cum merg școlile, cum își fac datoria învățătorii, 

cel mult să alcătuiască și vreo legiuire școlară ; aci poate să facă 

lucruri bune, dar ambiția de a se amesteca în politica statului 

nu i se poate îngădui. 1 Alţii, ca Arion sau Take Ionescu, făceau 

aluziuni ori spuneau pe față că pregătirea lui de matematic 

îl împiedică de a: prinde toate subtilitățile juridice și politice. 

Când acţiunea lui a început a avea răsunete și urmări în alte 

domenii decât cel școlar, am întâlnit chiar admiratori de ai lui, 
„unii desinteresaţi, cari iegretau. că Haret n'are temperamentul 

cerut pentru a fi om politic cu adevărat, căci nu știe şi nu poate 

să canalizeze unele curente de opinie în direcțiuni voite de el. 

Această constatare n'a împiedicat pe alţii să se teamă de o astfel 

de posibilitate şi să-i puie bețe în roate la câte un moment bine 

găsit. „Ne; sutor, ultra crepidam” păreau a-i zice, reluând ironia 

pe care o exprima, în 1908, Titu Maiorescu. De multe ori:am 

auzit aceasta, prin anii 1911 și 1912, mai ales când începuse a se 

  

1. Vezi Vol. VI, pg. XIV, din colecţiunea Operelor lui Sp. Haret.
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înfiripa asociaţiunea numită Liga „„Deşteptarea”, concepută de Haret. 
Au trecut dela moartea lui atâţia ani, opera lui este — cel: 

puţin, ar irebui să fie — cunoscută în toate amănuntele și, mai 
ales, în rezultatele ci; manifestarea de recunoștință a marelui 
public, graţie căruia s'a putut înălța monumentul care să-i păstreze 
amintirea, este dovada prețuirii lui de către contemporani și 
de generaţia următoare. Este dar permis și avem destule elemente 
pentru a putea judeca pe Haret din punctul de vedere de care 
vorbim. | 

Se zicea de Ion Brătianu că-i plăcea să descopere ori pe 
unde oameni meritoşi, cari puteau servi în administraţia țării, 
Venirea din Paris a lui Haret, primul Român doctor în matematici dela Universitatea Franţei, a fost observată din primul moment ; 
numirea lui ca profesor la Facultatea de ştiinţe din București, întâi suplinitor, apoi titular, întrebuinţarea lui în diferite în- 
sărcinări publice, în legătură mai apropiată sau mai depărtată 
cu profesiunea ce exercita, a atras şi mai mult atenţia preşedin- 
telui Consiliului de atunci. Brătianu se interesa de aproape de 
cultura copiilor săi și pentru cei trei băieţi dorea să-i vază ingineri 
diplomaţi ai şcolilor speciale din Paris. Pentru a reuși să intre 
acolo și să urmeze cu folos cursurile, trebuia să aibă o bună pre- 
gătire în matematici. Și la cine se putea mai:bine adresa în acele 
momente decât la tânărul profesor de mecanică dela Bucureşti ? Astfel Haret deveni prolesorul pregătitor al tinerilor Brătieni. 

Așa ne explicăm primele legături cu fruntașii partidului 
liberal, cari, deveniți miniștri, îi deteră diferite însărcinări în 
ministerul instrucţiunii. Pus la treabă, Haret se arată destoinic, ajunge inspector general al școalelor și Dim. Sturza îl chiamă ca secretar general al ministerului. 

Târziu, după retragerea partidului liberal în 1888, Haret 
se înscrie în cadrele partidului și începe a doua fază a carierii sale. In activitatea de până aci putea să nu se preocupe de loc de chestiunile politice, de acum însă: ele i se vor ivi în cale, fie ajutându-l, fie împiedicându-l în acțiunea sa. 
” Cum se va purta față de ele? cum le va rezolvi ? Ce atitu- “dine va avea în luptele politice? Firește, mulți — poate : cei: mai mulţi — din acei cari iau parte la asemenea lupte nu-și pun 
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întrebarea de natură teoretică, privind chestiunea în întregimea 
ci, ci se gândesc numai la ceea ce impune fiecare moment. Haret, 
poate din pricina pregătirii sale științifice, poate: şi din alte 

pricini, nu se gândeşte numai la interesul momentului, uneori 
îl chiar înlătură cu totul, ci și la niște idei generale, la niște 

directive de ordin moral teoretic. 
Ce este:politica? Această chestiune a discutat-o el într'o 

ședință a Camerei (29 Ianuarie 1903) cu ocazia unei .înterpelări. ! 
Cu aceeași întrebare se ocupă Haret în articolele intitulate 

„Invăţătorii şi politica” şi dă același răspuns: „A face cineva 
politică va să zică a se ocupa de ajacerile Statului, a lucra în inte- 

resul binelui general” 2 
Cum trebue înţeleasă această „nobilă îndeletnicire”? Aci 

dă cl un răspuns, care va fi contestat de mulţi din cei cari „fac 
politică”. EI zice : „Nu trebue să se creadă că lupta pentru binele 

public este numai aceea care se exercită în adunările publice sau 

în funcții sau în comerţul aşa zişilor oameni politici. Dacă s'ar 

înțelege lucrul așa, ar urma, spre exemplu, ca munca unui bărbat 
care ar crea pentru ţara lui un izvor de bogăţie nu ar avea preț 
faţă de sărăcăcioasa activitate a cutărui deputat vorbărei, care 

nu va [i produs în vieața lui nimic altceva decăl vorbe goale”. Deci 
„orice muncă care are de scop să: mărească buna stare -malerială 

sau să ridice nivelul moral sau intelectual al cetățenilor irebue să se . 
considere ca aclivilale politică rodnică şi binefăcăloare”. | 

Haret recunoaşte că acest punct de vedere nu este admis 
de toată lumea, că unii înţeleg prin a face politică : priceperea 

pentru a dobândi sau a păstra o siluațiune personală. Aceasta pen- 

tru individ în parte, iar pentru grupe de indivizi : priceperea de a 
veni, sau de a rămânea, cum se zice, „la „pulere”. In privinţa 

acestui cuvânt, mi-aduc anumite că Dim. Sturdza nu-l putea 

suferi și, decâteori, în conversaţie, zicea cineva : „Când eram 
la putere, când vom fi la putere..”, el' întrerupea cu-tonul lui 

obișnuit : „Nu, nu ! vom îi la datorie” ! Ştiu.că unii râdeau de 
asemenea „manie”, dar, judecând mai adânc, trebue să recu- 
noaștem că avea dreptate bătrânul. De ce, în: adevăr, un partid 

cere alegi ătorilor să-i dea voturile şi să obţină: conducerea țării ? 

1, Vezi în colecţia Operelor lui Haret vol. V, pg. 212 ş. u;-: 

2. Vol. IN din Colecţia citală pg. 6.
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Ca să aplice —prin legi și măsuri administrative, — anume idei cari să ajute la binele material și moral al cetățenilor. Spune vreun orator că oface pentru ca el să devină ministru, un nepot deputat și altul prefect şi așa mai departe? Niciodată niciunul 
n'a spus aşa. Deci... Sturdza avea dreptate. 

| Așa înțelegea și Haret lucrurile. Și pentrucă, în faţa de- finiţiei lui teoretice, se puteau pune diferite realități, cari o con- traziceau, el face — ca și Sturdza — o distincţiune de cuvinte. Fac politică : ministrul care muncește cinstit pentru a mări buna 
stare a cetăţenilor, fără să se preocupe de propria lui situaţie ; — deputatul care votează și susține numai legile cari răspund cu 
adevărat interesului general ; — filantropul, preotul, omul de știință, simplul cetăţean, cari își îndeplinesc datoriile lor con- 
form legilor și în interesul binelui general. Dar ceilalţi ? Ministrul 
care adună în juru-i cât mai mulţi partizani, ajutat de diferite 
mijloace budgetare ce-i stau la îndemână, pentru a se impune într'o situaţie de care nu e vrednic? Deputatul care, la votarea unei legi, caută să strecoare vre-o dispoziţie care să folosească lui sau familiei lui sau unui Srup oarecare de deputaţi? Acela 
care azi e într'un partid şi laudă, cu exagerare, și programul lui 
și pe conducători, iar mâine, pentrucă nu a fost satisfăcut într'o 
împrejurare, trece la alt partid și găseşte că partidul din care 
a plecat e vrednic de oprobriul țării, iar conducătorii lui vrednici „de spânzurătoare? Şetul politie dintr'un judeţ care cumpără 
voturile cu bani, cu funcțiuni, cu promisiuni ? Aceștia ce fac? 
Haret răspunde că : ei fac politicianism, nu sunt oameni politici, ci poliliciani 1. E 

Distincţiunea de termeni întrebuințată de Haret se ilu- 
strează foarte bine prin ,,O scrisoare pierdută” a lui Caragiale. 
Ce sunt eroii lui? Sunt oameni polilici? Advocatul care prin 
înşelăciune (,,Dă-i cu bere, dă-i cu vin”) își însuşeşte o scrisoare 
a d-nei Zoe Trahanache, către prefect și vrea cu ca să silească 
pe acesta a-i susținea candidatura? Trahanache, președintele 
mai multor comiţii și comitete, care strânge prietenește mâna 
celui dovedit că e un escroc Şi falsificator („Eşti de ai noștri, ono- 

  

1. Cuvânt pe care l-am luatţ din franţuzeşte; înseamnă + »om care face 
politică, în sens rău”.In englezeşte există (polilician”), dar fără sens peiorativ. . Italienii au altă vorbă: „politicasiro”, explicat prin : caltivo polilico = om poli-” 
tic rău. 
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rabile””)? Advocatul Caţavencu însuşi care pierde scrisoarea şi e do- 
vedit ca falsificator, iar ca să scape se înscrie în partidul pe care-l 

combătuse? Asemenea candidatul ales, venit din București, 

care se impusese ministrului de interne printr'o scrisoare pierdută 

de acela și găsită de el („Eu cu toate partidele ca Românul im- 
“ parţial”) ?Ce sunt aceștia ?Ei nu pot fi,,oameni politici” şi, de sigur 
greşită concluzie au voit să scoată unii zicând că prin această 

piesă se zugrăvește toată politica țării românești într'o anumită 
epocă. Caragiale a arătat aci pe „politiciani”, mari şi mici, nu 
dintr'o epocă, ci de totdeauna, fiindcă asemenea tipuri nu pier, 

ci se adaptează împrejurărilor. Şi poate de aceca piesa lui nu-și 

pierde actualitatea. 

După ce am văzut ce înţelege Haret prin politică, să vedem 
ce este — după el— un partid politic. 

Nu putem vorbi de partide politice la noi în ţară decât 

„dela mijlocul secolului XIX, când s'a pregătit şi — treptat, 

apoi — s'a realizat renașterea statului român prin unire și 
„prin aşezarea instituţiilor politice democratice, luate, firește, 
dela alte popoare cari le întrodusese mai de mult şi le încercase. 
Aceasta nu însemnează că n'au existat și înainte „,partide”. 
Ce erau luptele pentru domnie în trecutul îndepărtat? Fiecare 

pretendent avea în juru-i oameni cari credeau că el are mai 
multe drepturi sau mai multe merite, cari se organizau pentru 

ca să-l susţie și pe atunci susținerea nu se putea face decât prin 

luptă, în înţelesul -propriu: atacul unora contra altora prin 

arme și succesul celui ce avea mai buni luptători sau mai mulți 
sau care avea iscusință mai mare în folosirea mijloacelor. Cel 

învins — în sens „propriu — se refugia, dacă scăpa cu vieaţă, 

într'o ţară vecină sau mai depărtată, așteptând și „pândind 
vreme”, cum zice cronicarul. Cel învingător devenea pose- 
sorul tronului și stăpânea ţara ca bun sau rău domnitor, până 

la moartea lui naturală sau — mai des— până când venea 
asupră-i din nou vechiul adversar ori îi scurta firul vieţii, 
vreun complot, făcut adesea de cei mai apropiaţi ai lui. 

În toată desfășurarea istoriei noastre — ca și în alte ţări,. 

- de altfel — partidele se strâng în jurul unei persoane. D'abia 
la pregătirea divanului ad-hoc se formează partide în jurul 
unor idei : unioniști şi anti-unioniști, iar după alegerea lui Cuza,
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adică în timpul domniei lui, ţara noastră cunoaște lupta între concepțiuni politice reprezentate de partide politice,. deci intră în adevărata vieaţă a regimului constituţional reprezentativ: 
In acest regim, care trebue să fie condiţiile ca o grupare de oameni să merite numele de „„partid” ? | 
„In prima linie — zice Haret —- trebue să aibă cunoștință exactă de toate principalele nevoi ale țării, precum şi idei hotă- rite în privinţa modului cum ele pct fi satisfăcute... Se cere, apoi, ca partidul să aibă energia și priceperea necesară pentru a aduce la îndeplinire principiile sale, precum și o mare doză de abnegaţie şi de devotament penlru binele public, care să-i dee 

lăria cuvenită peniru a nesocoti loviturile, şi, la momentele cele grele, a face şi sacrificiile necesare. Asemeni calități nu se găsesc cu înlesnire, 'dar niciun partid nu-şi poate împlini chemarea, dacă, cel puțin capii lui, nu le întrunesc într'o măsură cât mai mare. Mai trebue ca partidul să poseadă toate elementele nece- sare pentru ca, la orice moment, să fic în stare a primi și a purta 
cu vrednicie povara. guvernului... Se cere în fine ca programul politic al partidului să îmbrățişeze cu o egală solicitudine și. dreptate interesele întregii naţiuni, iar nu să se preocupe numai de interesele unor anumite părți ale societăţii, în. paguba şi cu ne- 
socolirea celorlalle”. , . | 

Cu asemenea calităţi, partidele sunt necesare, Haret zice chiar indispensabile, într'un regim parlamentar și crede că ar fi 
un haos” într'o țară dacă „oamenii cu idei asemănate nu s'ar grupa la un loc pentru ca să poată aduce la îndeplinire ideile lor”. 

Se poate naște de aci o întrebare: este oare indispensabil 
ca orice om să fie înscris într'un partid? Haret o prevede și răspunde negativ. EI zice că este chiar necesar, pentru bunul mers al vieţii politice într'un stat cu organizația de care vor- -bim, ca un mare număr de cetățeni să stea în afară de partide; „Dacă toţi cetăţenii, fără deosebire, ar fi înregimentaţi în unul 
sau altul, cine ar trebui să judece între partide, cine să se pronunţe 
că a venit momentul a se imprima o schimbare în direcţia poli- tică a țării?” N 

” Partidele vor fi, deci, formate din cetățeni cari ştiu şi pot să facă politică militantă, iar masa mare a alegătorilor să rămâie ca arbitru. Aşa se petrec lucrurile în Anglia, unde regimul parlă- mentar este. vechiu și a trecut prin multe momente grele. 
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De aci urmează că dreptul de alegător să îie dat la cât: 

mai mulţi. De sigur că, prin desfășurarea raționamentelor sale;: 
Haret ajunge la concluzia că trebue acordat „sufragiul 'univer- 
sal”. In teorie, e de această părere; dar pune o condiţiune : „Ar 

trebui ca imensa majoritate a cetăţenilor să fie destul de luminată 
„asupra nevoilor țării, pentru ca să-poată juca; în mod conștient, 

rolul de suprem judecător”. : 
Pe vremea aceea România avea încă regimul censitar al 

colegiilor restrânse ; sătenii votau: în colegiul III, parte direct; 
parte indirect. Haret susține că votul universal este un dezide- 
rat la care trebue să ajungem, are chiar un fel de intuiție că. 

ţara se află (în 1911) în ajunul unei mari reforme sociale, că vom 
ajunge acolo. Dar dacă lucrul e bun, necesar și va veni în mod 

fătal, datoria adevăratului om politic care prevede evenimentele 
este să lucreze așa ca nu cumva evenimentul să ne găsească 

nepregătiți, deci, în.primul rând el trebue să lumineze opinia pu- 
blică asupra primejdiilor ce ar putea. să vie dacă vom sta cu 

mâinile în sân. 
In această privinţă, el formulează ca adevăruri fundamen- 

tale două afirmaţiuni : PI n 

1. „Nu mai este cu-pulință ca țărănimea să i fie ținută în. 

afară de mişcarea intelectuală, economică şi-polilică a ţării”; 
2. „Introducerea slralului țărănesc în vieaţa publică nu se 

poale face fără oarecari precauţiuni”. ! 

„Dece se temea el? „Fără oarecare cducafic, cei chemaţi: 

să se bucure de drepturi noi riscă a cădea pradă ambițioşilor, 

intriganților şi samsarilor de voturi sau să devină un elemeni de 

turburare şi de nechibzuinţă în mersul lrebilor ării”. Se temea 

ca nu cumva lărgirea dreptului de vot să vie într'o zi când „masa 

noilor. alegători se va găsi înaintea urnelor, desorientată, lipsită 

de direcţie şi de lămurire, lăsată în voia curentelor neeonseiente 

şi a manoperilor vânătorilor de voturi” 1. 

Când. privim cele ce se petrec în zilele noastre în politica 

ţării, trebue să mărturisim că avea dreptate Haret să spună că 

a fost o mare greşeală a oamenilor politici că nu s'au ocupat 

de educaţia maselor țărănești, și pe de altă parte să recunoaștem 

că ceea ce s'a numit „activitate extra-școlară” a învăţătorilor 

1. Vol. IX. din Colecţia Operelor lui, Haret; pg. 28.
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a fost un inel dintr'un lanţ de reforme mărunte și de măsur 
administrative, cari trebuiau să ducă treptat la reforma cea mare. 
EI a lucrat cu toată convingerea la pregătirea acestei reforme. 
E trist că mulţi oameni: învăţaţi și, de sigur, cu iubire de țară 
nu l-au înţeles, l-au combătut. Am auzit pe unii cari îl combat 
și astăzi socotind că el e răspunzător de ceea ce se petrece cu 
regimul electoral actual. E cea mai mare nedreptate ce i se poate 
face. Dacă l-ar îi ascultat pe el încă dela 1900, altfel s'ar fi pe- 
trecut lucrurile și nu ne-am găsi astăzi în situația de a vedea 
par'că îndeplinită trista lui prevedere din 1911; „In ziua când 
polilicianismul se va încuiba între țăranii încă necunoscălori 
de noile lor drepluri şi datorii, se vor ruina pentru multă vreme 
— poate chiar pentru toldeauna — speranțele acelora cari aşteaptă 
cu nerăbdare întărirea Statului prin adjuncțiunea acestor forţe”1. 

Haret a prevăzut multe. El a prevăzut și a discutat chestiu- 
nea pariidului fărănesc. , 

Când învățătorii s'au adunat întrun congres în Târgovişte 
(1911) și au cerut să li se dea dreptul de a îi aleşi în Parlament, 
în consiliile judeţene și comunale, se găseau într'o mare deso- 
rientare în privinţa modului cum se vor petrece lucrurile când 
acestea se vor realiza, căci nu erau toţi de acord asupra organizării 
politice ce trebue să aibă, dar discuţiile au avut răsunet în presă 
și au dat naștere la felurite comentarii. 

Haret nu face ca alţi oameni politici, cari se mulțumeau 
să-i numească semidocţi îndrăsneţi și să-i considere mai mult 
periculoși ; el, încă din 1900, formulase ideile sale în privința 
rolului pe care îl pot avea în sate împreună cu preoții 2 şi soco-. 
tea că ei pot deveni elemente folositoare în vederea unei politici 
care ar urmări chemarea la vieaţă activă a păturii ţărăneşti : 
„Cauza cea mare şi sfântă a transformării masei inerte a satelor 
noastre”, cum zice el. Haret şi acum cercetează cu obiectivitate 
cele discutate de învățători în congres. Le recunoaște dreptul 
de a deveni și ei membri ai parlamentului ș. a. la fel cu pro- 
fesorii secundari și universitari ; dar le arată, cu bună voinţă, 
relele ce ar putea să decurgă dintr'o rea înţelegere a dreptului 
pe care-l cer. Toată teoria politică pe care am analizat-o până 
aci lor le-o adresează. 

  

1. Yol. IX, din Colecţia Operelor lui Haret, pg. 13. 
2, Vezi Vol. VII, din citata Colecţie, pg. 313.  
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Astfel, respinge Haret, ca lipsită de orice sens, ideea ca mem- 

brii corpului didactic rural să constitue partidul învăţătorilor 1; 
apoi discută serios cealaltă idee a partidului țărănesc. 

Cine dorește înfiinţarea lui ? "Țăranii? Dar ei „în cea mai 
mare parte nici nu ştiu ce va să zică aceasta”. O cer diferite 

persoane cari nu pot găsi locul dorit într'un partid existent: 
;„Tărănimea a ajuns a fi considerată ca scăparea supremă a ambi- 

țioşilor cari vor să-şi creeze un partid şi cari nu mai au ce să-şi 
jormeze la oraşe, unde locul este deja prins de alţii“. E1 socotește 

că constituirea unui partid țărănesc este chiar imposibilă, „în. 
împrejurările actuale”, zice el. 

Nu e destul să se găsească „un ambițios îndrăsneț înarmal 

cu un pachet de minciuni”; acesta poate să formeze o „fac- 
"ţiune”, nu un „partid politic” serios. Mai trebue un program 

care să cuprindă foate trebuinţele naționale; nu revendicări ale 

unei categorii sociale, mai trebue soluții pentru acele trebuinţe, 
trebue oameni capabili să le aplice, ș. a. Nu e destul să se arunce 
un cuvânt, o formulă sunătoare, și să se facă din ea o plat- 

formă de luptă electorală. 
* 

%* %* 

Dacă socotea că este imposibil a se constitui atunci un 
„partid țărănesc” credea, însă, că, în vederea momentului 

când se va putea acorda țărănimii cu deplinătate dreptu- 

rile politice şi când va putea să aibă un loc important în conduce- 

rea Statului, pregătirea țărănimii cere înfiinţarea unei Ligi” 
care să desăvârşească această pregătire. | 

Astfel s'a născut ideea „Ligii Deşteptarea” pornită din 
dorinţa curată de a răspunde unei mari trebuințe obstești; 
anume : ajutarea -muncitorimii ca să se ridice la buna stare 

şi trezirea sufletească cerută de vremea în care trăim. 
lată primul articol din Statutele acestei Ligi înfiinţate 

la 10 Iunie 1912 
„Se întemeiază în România „Liga Deşteptarea”, al cărei 

scop este : — propăşirea intelecluală, morală şi economică a săle- 
nilor şi a muncilorilor din oraşe; — educaţia lor cetățenească şi 

desvoltarea simțului de solidaritate între păturile sociale”. 
Principalele mijloace prin cari noua asociaţie își propunea 

1. Vezi Colecţia Operelor lui Haret Vol. IX, ps. 17.
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să lucreze erau : — publicarea de scrieri populare ; — întocmirea 
de biblioteci. populare, — conferinţe şi șezători sătești ; — în- 
temeierea de asociaţii speciale (corale, sanitare, religioase, de. 
educație fizică); — organizarea de serbări populare pentru co- 
memorarea faptelor istorice; — organizarea de excursiuni și con- 
cursuri. Afară de acestea, firește, îşi propunea să susţină și să 
desvolte instituţiile existente ca: bănci populare, cooperative, 
obștii, şcoale de adulţi, etc. | 

Cum vedem, aproape că nu e nimic nou ; este repetarea în- 
făptuirilor realizate pe cale administrativă cât a fost ministru 
'sau pe cale particulară din îndemnul sau prin încurajarea lui. 
Este desfășurarea firului înfățișat teoretic în 1900, atunci când pro- 
punea o Ligă a învățământului. Acum ideea este lărgită şi întărită 
prin rezultatele experienţelor din cursul deceniului scurs de atunci., 

Societatea avea un comitet central în București, compus 
la întemeiere ăstfel : 

Preşedinte : Spiru Haret. 

Vice preşedinţi : V. G. Morţun, Dr. 1. Cantacuzino, - 

Casier ; Const. G. Ionescu, 

Secretari : G. Beiu-Paladi, 1. 1. Teodoru, IN 
Membri: Gh. Adamescu, C. D. Anghel, C. Banu, M. Berceanu, Preot. I. 

Constantinescu-Lucaci, G. N. Costescu, Pomp. Eliade, P. Gârboviceanu, Dr. N. 
Lupu, 1. Nădejde, Ilie Niculescu- Dorobanţu, N. Nicolaescu, Emil Petrescu, 1. 
Poiănaru-Bordea, Spiridon Popescu, N. Popovici Lupa, N. N. Săveanu, Dr. V. Sion. 

Precum se vede, în acest comitet se găsesc persoane cari, 
ca membri ai învățământului, fusese chemaţi în timpul cât a 
fost Haret ministru, să lucreze în diferite funcțiuni ale Ministe- 
rului, acei numiți de adversarii lui „Cazacii lui Haret:, apoi 
oameni politici cari militau în partidul liberal și mulţi din 
ci fusese în gruparea socialiștilor cari intrase în partidul liberal. 

Era natural să fie așa, căci cei cari îl combătuse, ba îl 
combăteau și în această vreme când nu mai era în guvern, nu 
puteau să vie alături de el pentru a lucra la punerea în apli- 
care a unui program criticat de ci. | | 

| Totuşi Haret nu voia să dea acestei asociaţiuni o coloare 
de partid politic care luptă în cadrele actualităţii; ci voia să-i 
păstreze caracterul de pregălire pentru viitor. Adversarii săi 
ziceau că acţiunea ceâ nouă este numai o armă de luptă a parli- 
dului liberal. Ba erau chiar liberali cari ar fi voit să vază într'însa 
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o stângă” a partidului. Haret a precizat, însă, în diferite oca- 
ziuni, că e mai bine ca în această asociaţiune să intre și cei cari 
nu fac, nu vor sau nu pot să facă politică militantă, precum și 
cei cari sunt înscriși în alt partid politic. El amintea că, în cursul 
activităţii sale, a avut adesea concursul unor adversari politici 
şi arată că acțiunea Ligii s'ar compromite dacă i sar da un 
colorii de partid politic. Să vie într'însa toţi câţi se vor convinge 
de folosul ideilor noastre, să vie fără niciun interes, căci noi nu 
promilem nimic pentru nicio persoană. 

In fiecare localitate din țară trebuia să se înființeze filiale 
şi s'au înfiinţat, în adevăr, destul de numeroase. In capitalele de 
judeţe erau comitete regionale. 

Astfel organizată, societatea socotește că pentru acțiunea 
ei are neapărată nevoie de un organ destinat acelei pături sociale 
pentru care se înființase ea. Acest organ este intitulat „Liga 
Deşteptarea” și apare la 7 Octombrie 1912. Comitetul de re-: 
dacție era astfel compus: 

Preşedinte : Dr. I. Cantacuzino, Director : Spiridon Popescu, Membri: Gh. 
Adamescu, C. Anghel, C. Banu, L. G. Duca, P. Gârboviceanu, C. G. Ionescu, 
Dr. N. Lupu, 1. Nădejde, Dr. V. Sion. Administrator : G. Beiu-Paladi. 

= * 

Vorbesc cu emoţiune de acele vremi și de acele fapte, fiindcă 
am lucrat în cadrul acestei întocrmiri și în redactarea revistei cu tot 
devotamentul și cu experienţa pe care o dobândisem în vreme 
de aproape 20 de ani ca secretar al revistei populare Albina”. 

Societatea şi revista au avut mari greutăți, n'au avut sufi- 
ciente mijloace materiale pentru propagandă, dar. îmi permit 
să 0 spun că și-a făcut datoria. Revista a apărut până la 
6 Noembrie 1916. Evenimentele cari s'au desfășurat în anii 
aceia cu preocupări noi și de altă natură au atras în altă di- 
recţie atenţiunea, priceperea şi silințele celor ce se ocupau de 
afacerile publice. Dar nu va îi socotită drept o lipsă de mo- 
destie să spunem că, urmând după directivele lui Haret, a con- 
tribuit și Liga Deșteptarea la intensificarea pregătirii pentru 
ceasul cel mare al luptei pentru marea idee a unităţii naționale, 
care a fost pentru dânsul o preocupare constantă în tot cursul 
activităţii sale publice. 

  

1, Vezi articolul întitulat „Haret întemeietorul Ligii Deşteptarea” de 
* N. Nicolaescu în revista „Şcoala şi Viaţa” (Nr. 9—10 din 1932),
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CĂTEVA AFORISME ALE LUI SPIRU C. HARET 

Cu privire la școală și educaţie. 

1. Este un lucru contrar oricărei morale a trăi cineva în 
contul unei idei nobile, fără a face nimic pențru a o servi. 

„ Crearea școalelor trebue să aibă drept scop înmulțirea 
şcolarilor și îmbunătățirea învățământului, iar nicidecum crearea 
de mijloace de traiu pentru niște funcţionari inutili. 

3. Este indispensabil ca tot ce se învaţă în şcoală să se 
înveţe cu gândul de a utiliza acel învățământ. 

4. Din obligativitatea învățământului primar rezultă pentru 
Stat îndatorirea de a da loc în școlile primare tuturor copiilor 
de 7—l4 ani. 

5. Nu e de ajunsca copilul săteanului să știe numai a 

scrie, citi şi socoti, a avea cunoştinţe de istorie şi geografie ; 
lui îi sunt necesare și cunoștințele practice. 

6. Invăţătorul într'un sat nu trebue să fie numai învă- 
țător al copiilor; el trebue să fie, în același timp, și sfătuitorul 
bun și luminat al. sătenilor, pilduitorul lor la cele bune şi fo- 
lositoare pentru dânşii. 

7. Invăţătorul să fie sătean el însuși şi prin urmare să 

păstreze iubirea pământului și deprinderea de a-l lucra. 
“8. Școalele secundare sunt destinate a satisface diferite 

trebuințe ale societăţii ; aceste trebuinţe sunt limitate şi, dacă 
numărul şcoalelor secundare ar spori mai mult decât aceste 

trebuinţe reclamă, s'ar crea o sumă de oameni declasaţi, spre 
nenorocirea lor și spre primejduirea rânduielii țării. 

9. Invățământul liceal nu formează o carieră ; el nu pro- 

cură niciun mijloc de traiu. Singurul rost ce-și poate face absol- 
ventul liceului, afară de mergerea la universitate, este de.a se 
face funcţionar.
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10. Frecuentarea liceului este nu numai inutilă, dar chiar 
vătămătoare pentru aceia cari, în vieață, vor urma o direcţie 
diferită de aceea pentru care prepară liceul. 

11. Este destul ca un tânăr să treacă un an sau doi în 
școala secundară pentru ca niciodată să nu se întoarcă la plugul 
sau la prăvălia părintească. 

12. In starea normală, repetenţii ar trebui să fie o ex- 
cepţie în fiecare clasă; când ei devin regulă, este dovadă pi- 
păită că școala merge rău de tot. 

13. Liceul, prin sine însuși, nu e decât o preparare pentru 
Universitate şi, în mod logic, cel ce întreprinde a urma liceul 
ar trebui să se considere angajat a urma și Univesitatea. 

14. Universitățile să nu fie numai nişte școale superioare, 
un fel de continuare a liceului, ci nişte vaste centre de cultură. 
în cari să găsească mijlocul de a se manifesta întreaga mișcare 
culturală a țării în ce are ea mai bun și mai înalt. 

15. Una din cele. dintâi datorii ale unui proiesor este. 
„de a cunoaște bine pe fiecare școlar, de a urmări zi cu zi ac- 
tivitatea lui. 

16. Disciplina școlarilor, și în școală şi în afară de școală, 
trebue să fie cu deosebire obiectul de preocupare a profesorilor 
şi a directorului. . 

17. Fără exerciţii fizice, educaţiunea tinerimii nu poate 
să fie nici completă nici armonică. o 

18. Principala chemare a corpului didactic nu este numai 
de a învăța pe copii carte, ci este de a face din cei și oameni 
morali. | 

Cu privire la vicaţa politică și socială. 

1. Problema cea mare, fundamentală, care trebue să do- 
mine întreaga istorie a desvoltării noastre ca stat modern este 
aceea de a face ca toate forţele naţiunii să lucreze cu valoarea 
lor maximă pentru binele și întărirea ci. 

2. Politica internaţională nu este o chestie de sentiment, 
iar, mai ales, pe noi propria noastră istorie ne a învăţat ce 
preț trebue să punem pe dragostea și dreptatea altora, când 
noi înșine nu suntem în stare să ne impunem respectului lor. 
De aceea, la vreme de nevoie, nu vom avea a conta decât 
pe noi înșine și pe propriile noastre forţe. 

  

     



341 

2. O naţiune este un organism viu Și inteligent, în care 
fiecare părticică, fiecare individ, contribue, în marginile sferei 
sale de acţiune, însă în mod conştient, pentru a întreține viaţa - 
socială și a ajuta la desvoltarea cei. 

4. Este o stare cu totul anormală ca cinci din șase părți 
ale unui popor să fie reduse în starea unei materii inerte, de . 
niciun folos în vieaţa intelectuală a neamului, masă incultă şi 
inconștientă, lăsată în voia întâmplării, a oricărui ambițios de 
rând, sau a pornirilor brutale nelipsite la mulțimile lipsite de 

„cultură intelectuală. 
5. Politica, înţeleasă ca lucrare pentru binele general, 

"este cea mai înaltă și mai nobilă îndeletnicire. A face politică 
în acest sens este și un drept și o datorie pentru orice cetă- 
ţean, cât de modest, căci nu este niciunul care, într'o măsură 
oarecare, să nu fie în stare de a aduce contingentul său de muncă 
“pentru binele comun. | 

6. Este om cult acela care posedă gradul de cultură ne- 
cesară pentru îndeplinirea conștientă a rolului său social; din 
contră, este incult acela care, oricâte diplome ar avea, nu co- 
respunde chemării lui în societate. 

7. Politica cea bună înalță pe om şi pune în mişcare toate 
însuşirile lui cele bune ; politicianismul îl înjosește și-l degradează, 
făcând din el un instrument în mâinile altora cari rareori vor 
rezista tentaţiei de a abuza de slăbiciunile sau de naivitatea 
lui și excitând numai pasiunile și instinctele cele mai rele 
mai puţin onorabile. ' a | 

8. Un partid fără oameni de caracter nu mai e partid. 
9. Pentru luminarea și înălțarea țărănimii, sunt datori 

să lucreze cu râvnă toate elementele culte ieșite din sânul ei. 
In marea lor majoritate aceste elemente sunt pierdute pentru 
sate, căci tinerii aceştia preferă să vegeteze prin orașe, în loc 
să meargă să vivifice pătura din care au ieșit. 

10. Vieaţa Bisericii a fost la noi totdeauna amestecată 
aşa de intim cu vieaţa poporului, încât toate cauzele cari au 
influențat într'un mod oarecare asupra unuia s'au resimţit în- : 
tr'un grad egal și asupra celeilalte. -. 

11. Prin chemarea. sa religioasă, prin autoritatea ce are, 
prin situaţia independentă de care se bucură, prin cultura mai 
deosebită pe care o are față de ceilalți locuitori, preotul are 
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putinţa — adaog : are datoria — de a-și exercita influenţa lui 
la tot momentul şi să fie factorul cel mai puternic în progresul 
social pe toate căile fără excepţie. | - 

12. Colaborarea Statului cu Biserica este fatală Şi inevi- 
tabilă, pe câtă vreme se întâlnesc amândouă pe un teren co- 
mun, pe câtă vreme și Statul și Biserica au dâtoria de a lucra 
asupra poporului și pentru binele lui. 

13. Știința dreptului este, fără îndoială, o știință nobilă 
și, din punctul de vedere al societăţilor omeneşti, ea este cea 
dintâi și cea mai respectabilă din toate; aceasta însă numai 
cu condiția ca ea să fie expresia întreagă și neîntunecată a ade- 
'ărului și numai a adevărului. 

14. Ştiinţa de carte este, în ziua de azi, neapărat trebu- 
incioasă oricui. Nu se poate numi om desăvârșit cel care nu 
are chipul de a se pune în legătură cu întreaga lume și a lua 
cunoştinţă prin sine însuși de ceeace are trebuință să știe pentru 
folosul sufletesc și de bunăstare atât a sa, a familiei sale, cât 
și a semenilor săi. 
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