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1.

Raport general asupra învãþãmântului secundar 
prezentat dlui ministru al Instrucþiunii Publice ºi Cultelor.

Bucureºti, 1884

În calitatea sa de inspector general al ºcoalelor, Spiru Haret adreseazã ministrului
instrucþiei (G. Chiþu) acest raport care se ocupã mai mult de învãþãmântul secundar. Îl
reproducem în întregime, chiar cu calculele de preþuri din acel timp, pentru a se vedea
minuþiozitatea cu care lucra. Pentru a se putea mai bine urmãri chestiunile, am pus o
serie de titluri care nu figureazã în original.

În diversele rapoarte ce am avut onoarea a vã prezintã de un an ºi jumãtate1 de
când port sarcina de inspector general al ªcoalelor, se vãd la fiecare pas indicate
neajunsuri de tot felul de care suferã învãþãmântul, pentru a cãror îndreptare am
propus de multe ori reforme mai mult sau mai puþin generale. Acele rapoarte, însã,
ocupându-se fiecare în parte numai de câte un obiect bine determinat, dar restrâns,
vederile expuse într-însele se prezintã fãrã legãturã între ele ºi nu cu destulã
dezvoltare. De aceea am crezut necesar a vã prezenta acest raport anual, în care voi
expune, în mod general, diversele deziderate ale învãþãmântului, precum ºi
mijloacele care, dupã mine, pot fi proprii a realiza pe unele dintr-însele.

Mã voi mãrgini însã aproape exclusiv la învãþãmântul secundar, nu doar
pentru cã nu ºtiu cã toate ramurile de învãþãmânt sunt strâns legate [între] ele ºi cã
starea uneia nu se poate modifica, fãrã ca celelalte sã se resimtã nici pentru cã nu
aº avea de emis oarecare idei în privinþa învãþãmântului primar sau superior, mai
ales acelui dintâi; ci pentru cã acest raport, deja destul de întins, ar lua proporþiuni
prea mari, dacã aº studia mai de aproape starea tuturor ramurilor de învãþãmânt.

[ªcoli clasice ºi ºcoli reale]

ªcoalele secundare se împart în douã mari clase: cele care dau instrucþiunea
generalã ºi cele în care se dã instrucþiunea specialã. ªcoalele normale primare,

1. Haret a fost numit inspector general al ºcoalelor la 3 aprilie 1883.
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seminariile, ºcoalele de comerþ, de bele arte se numãrã printre ºcoalele speciale.
Ca ºcoli care dau învãþãmântul general sunt liceele ºi gimnaziile, cuprinse

sub numele de ºcoli clasice.
E întrebarea: gimnaziile reale, care de câþiva ani se înfiinþeazã în numãr

destul de mare, ºi care în ochii legislatorilor se pare cã se bucurã de o favoare
pe care masa publicului nu o împãrtãºeºte pânã acum, gimnaziile reale, zic, sunt
ele ºcoli speciale sau de instrucþiune generalã?

Rãspunsul nu e greu, ºi-l poate da fãrã multã gândire oricine cunoaºte mai
mult sau mai puþin afacerile instrucþiunii. Cu toate acestea cei mai mulþi s-au
înºelat în privinþa destinaþiunii lor. Confuziunea a venit de acolo cã în Franþa
ºcolile care corespund cu ceea ce voim noi sã fie gimnaziile noastre reale sunt
cuprinse sub numele de învãþãmânt secundar special. Cauza mai poate fi cã,
gimnaziile reale având a da învãþãmântul în sensul realist, s-a crezut cã nu e
deosebire între dânsele ºi ºcolile, care procurã o meserie; cãci ce e mai realist
decât a învãþa cineva anume pentru a se face comerciant sau inginer?1

Trebuie ca confuziunea aceasta sã înceteze, cãci relele ei consecinþe se simt
chiar de la început, când e vorba a organiza învãþãmântul realist.

Gimnaziile reale sunt destinate a da instrucþiunea generalã, întocmai ca ºi un
liceu clasic; aceasta nu trebuie sã lase nicio îndoialã. Dovadã este cã, de se va lua
orice ºcoalã realã din þãrile unde acest învãþãmânt înfloreºte de atâta vreme, nu
se va vedea în niciuna dându-se o instrucþiune care sã procure prin sine însãºi, ºi
fãrã altã preparaþiune, o specialitate oarecare; aºa precum cineva care terminã
seminarul e imediat propriu pentru a fi preot, fãrã a mai fi silit a face studii
accesorii în scopul acesta. Absolvenþii gimnaziilor reale, ca ºi ai liceelor clasice,
posedã o instrucþiune generalã care e necesarã oricãrui om cult în societate ºi
care le dã mijlocul a face studii ulterioare, în raport cu cele deja fãcute; specia-
lizarea vine tocmai la aceste studii din urmã, nu o face gimnaziul real.

Se poate pune întrebarea cã, dacã ºi liceele ºi gimnaziile reale trebuie sã dea
tot învãþãmântul general, ce deosebire este între unele ºi altele?

Pentru a rãspunde cu claritate, trebuie sã ne aruncãm ochii un moment
asupra dezvoltãrii istorice a doctrinelor educaþiunii în þãrile unde originile

140 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. I

1. În adevãr, în legea înv.[ãþãmântului] din 1864 se vorbeºte despre „Gimnazii ºi licee“
(art. 93–183) ºi despre „ªcoalele secundare de fete“ (art. 184–198), iar de la art. 199 înainte,
„despre ºcoalele reale“ cu definiþia cã au de scop: „a da învãþãtura trebuincioasã pentru
exercitarea unei arte sau profesiuni“ ºi în paragraful acesta (pânã la art. 219) se vorbeºte
despre ºcoalele de agriculturã, de industrie, de comerciu. Numirea de ºcoli clasice (pe care o
întrebuinþeazã Haret) nu se gãseºte în legea din 1864; dar, dupã ce, prin legea din 1879
(relativã îa numirea profesorilor) se introdusese titlul de „ºcoale profesionale“, distincþiunea
de titulaturã pe care o face Haret devine necesarã, mai ales cã gimnaziile reale, ce se înfiinþau
în epoca aceea de cãtre judeþe ºi comune (lucru oprit pentru gimnazii ºi licee clasice, pe care
numai statutul le putea înfiinþa) erau departe de a fi ºcoale „profesionale“ – cum spunea art.
199 din legea 1864 – ci erau ºcoale de culturã generalã, cum demonstreazã Haret.
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acestei dezvoltãri se urcã la sute de ani înapoi, ºi de la care noi am împrumutat
întocmai sistemul nostru de învãþãmânt, fãrã a pune mai nimic de la noi; în-
tocmai ca un popor care, sosit mai târziu în cercul lumii civilizate, a trebuit sã
ne grãbim a profita de experienþa altora, fãrã a putea adãuga rezultatele propriei
noastre experienþe, ce ne lipsea.

Evul Mediu a transmis celor moderni ºcolile sale, în care obiectul aproape
unic al speculaþiunilor erau chestiunile teologice. Putea fi altminteri într-un timp
când lumea era îmbibatã de principiile teocratice? Acele ºcoli erau la locul lor
în timpul când au luat naºtere; pe atunci erau de ajuns pentru satisfacerea
spiritului omenesc.

A venit însã un timp când, prin modificarea ideilor ºi lãrgirea cercului lor,
ºcolile existente nu s-au mai gãsit în raport cu trebuinþele. De aceea, epoca
Renaºterii a fost un timp de reformã radicalã în spiritul domnitor în ºcoli.
Studiul clasicitãþii antice se substitui în cea mai mare parte studiului teologiei ºi
a subtilitãþilor dialecticii în Evul Mediu; ideile cuprinse în scrierile vechi fiind
mai potrivite cu atmosfera intelectualã a secolului XVI, limbile elinã ºi latinã
devenirã obiectul principal de studiu în ºcolile cele noi, ºi chiar în cele vechi
care se conformarã miºcãrii generale.

Ceea ce s-a petrecut în timpul Renaºterii se petrece ºi acum. De la secolul
XVIII încoace ideile încearcã o nouã evoluþiune, care le întoarce de la specula-
þiunile curat abstracte, aºa de scumpe celor vechi, cãtre cercetãri mai concrete.
Masa publicului urmeazã pe acei care deschid calea în sensul acesta, de departe,
cu sfialã ºi cu oarecare pãrere de rãu pentru ideile care în timp de aproape patru
sute de ani au format capitalul sãu intelectual; cu toate acestea miºcarea se
întinde, ºi oamenii sunt din ce în ce mai mult cuprinºi într-o atmosferã de idei
diferite de cele care pânã acum aveau aproape singure curs.

Starea aceasta de lucruri reclamã dar acum, ca ºi cu patru secole în urmã, o
reformã a învãþãmântului în sensul ideilor celor noi. Gimnaziile reale au fost
create pentru a satisface aceastã trebuinþã.

Aºadar, între ºcolile clasice ºi cele reale nu este decât o deosebire de punct
de vedere în instrucþiunea ce dã fiecare din ele.

E adevãrat cã aceastã deosebire se traduce în fapt prin programe ºi metode
diferite. Astfel, limbile clasice vechi, care în învãþãmântul clasic au aºa de mare
importanþã, nu atât pentru ele înseºi, cât pentru cã ele dau cheia literaturii an-
tice, îºi pierd toatã însemnãtatea în învãþãmântul real: din principiile lui
Platon(91), Socrate(92) ºi Cicerone(93), unele sunt azi cãzute în domeniul comun,
ºi nu mai e nevoie a învãþa cineva douã limbi vechi pentru a le cunoaºte; altele
sunt în opoziþie cu vederile moderne; altele sunt mai prejos de dânsele. Cât
pentru interesul curat literar, se gãseºte cã el nu este de ajuns pentru a justifica
cheltuiala de timp ce reclamã studiul limbilor vechi ºi cã de altminteri studiul
literaturilor moderne, scrise în niºte limbi a cãror cunoºtinþã are ºi o mare
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importanþã practicã, poate ºi el întreþine ºi dezvolta gustul frumosului într-o mã-
surã destul de însemnatã. De aceea limbile moderne ºi ºtiinþele exacte au cãpãtat
o importanþã foarte mare, pe lângã cea care li se acorda pânã acum. Însã, încã o
datã, aceastã deosebire în programã este numai consecinþa diferenþei între punc-
tele de vedere ale ambelor feluri de învãþãmânt.

De altminteri, tranziþia de la ºcolile clasice la cele reale este cu mult
atenuatã deja. Învãþãmântul clasic, în toatã puritatea lui primitivã, nu cuprindea
decât limba latinã ºi elinã, filosofia ºi retorica. Dacã s-ar fi menþinut în starea
aceasta pânã astãzi, prefacerea lui în sensul realist ar fi produs acum o profundã
perturbaþiune. Însã nu a fost aºa: spiritul timpului a silit ºcolile clasice a merge,
cu voie sau fãrã de voie, cãtre reforma a cãrei ultimã fazã e astãzi reprezentatã
prin gimnaziile reale. Astfel, studiul matematicilor se introduce încã din secolul
XVII; ºtiinþele fizice venirã cu mult mai târziu; limbile moderne ºi ºtiinþele
naturale încã ºi mai târziu, mai în zilele noastre. Se poate zice cã introducerea
matematicilor e datoritã lui Newton(94), Leibnitz(95), ºi alþii ca dânºii; a ºtiinþelor
fizice, lui Lavoisier(96) ºi Davy(97); a ºtiinþelor naturale, lui Cuvier(98) ºi
Darwin(99); a geografiei, lui Morse(100) ºi Stephenson(101).

În realitate dar programele ambelor feluri de ºcoli nu diferã prea mult între
dânsele; adevãrata deosebire stã în spiritul ce trebuie sã domneascã în realizarea
acestor programe, chiar când coincid în aparenþã.

Dupã cele expuse pânã aici, voi admite dar, în cele ce urmeazã, cã învãþã-
mântul secundar la noi se împarte în douã: 1. ªcoli de învãþãmânt general, sub-
divizate în ºcoli clasice (licee ºi gimnazii) ºi ºcoli realiste (gimnaziile reale);
2. ªcoli speciale, (ºcolile normale primare, seminariile, ºcoli de farmacie, de
veterinãrie etc.).

Dedesubtul învãþãmântului secundar, formând substratul întregii culturi
naþionale, se aflã învãþãmântul primar, pe care legea îl împarte în rural ºi urban.
Deasupra sunt universitãþile ºi celelalte ºcoli cuprinse sub numele de învã-
þãmânt superior.

[Situaþia ºcoalelor în acea epocã]

De câtva timp chestiunea învãþãmântului preocupã mult opinia publicã din
þarã. Ceea ce îngrijeºte pe cei care urmãresc de aproape mersul ºcolilor este cã
într-însele se vede o mare lipsã de progres în comparaþiune cu celelalte ramuri
de administraþiune; poate cã lipsã de progres nu e destul, ci ar fi mai exact a zice
regres.

Cauzele acestei stãri de lucruri pot sã fie numeroase; dupã mine însã
principalele sunt douã: lipsa de o legislaþiune sistematizatã ºi completã, potrivitã
cu mijloacele noastre, ºi lipsa de perseverenþã din partea administraþiunii ºcolare.
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ªcolile unui stat formeazã ca un corp organizat, în care fiecare organ are
funcþia sa deosebitã, toate împreunã conlucrând la buna stare a organismului
întreg. Când unul din ele merge rãu, aceasta se simte în mersul tuturor celorlalte,
cu atât mai mult cu cât sunt într-un raport mai apropiat. De aceea, pentru a
organiza ºi a conduce învãþãmântul într-un stat, trebuie mai întâi a se defini cu
preciziune trebuinþele pe care e vorba a le satisface ºi mijloacele de care se
dispune pentru aceasta, atât în bani, cât ºi în oameni. Dupã aceea trebuie tras un
plan general care sã arate locul ce ocupã în sistemul întreg fiecare clasã de ºcoli,
ºi trebuinþele pe care e chematã sã le satisfacã. El va defini cu siguranþã cercul
de acþiune al fiecãrei clase de ºcoli ºi va indica, în liniamente generale, calea ce
trebuie sã urmeze pentru a corespunde scopului pentru care sunt fãcute. Cu
modul acesta, planul general va da el însuºi à grands traits, programele, spiritul
metodei ºi calitãþile ce trebuie sã reuneascã corpul didactic al fiecãrei fel de ºcoli.

Tot asemenea, când ar fi vorba de reforme, nu se cuvine a se atinge cineva
numai de unele pãrþi din învãþãmânt, a le modifica organizarea, fãrã a se preocupa
de efectul ce aceste schimbãri vor avea asupra pãrþilor celorlalte; cu atât mai puþin
sã creeze organe noi, fãrã a le defini locul în corpul întreg, legãturile lor cu
celelalte organe, influenþa ce vor exercita asupra lor ºi ce vor suferi din partea lor.

Alcãtuirea acestui plan general este partea cea mai grea ºi mai delicatã în
confecþiunea legislaþiunii ºcolare; ea cere, pe lângã altele, o cunoºtinþã apro-
fundatã de trebuinþele actuale ºi viitoare ale þãrii, cum ºi de mijloacele de care
dispune ea, ºi care sunt de naturã foarte diversã ºi foarte greu de apreciat, când
e vorba de ºcoli. Ceea ce rãmâne de fãcut în urmã e mai uºor, cãci atunci e vorba
numai de a lãmuri, a dezvolta, a trage consecinþele din cele ce sunt deja cuprinse
în germene în planul primitiv.

[Legea din 1864]

Pânã la ce punct a fost urmatã la noi aceastã cale raþionalã?
Legea din 5 decembrie 1864 cuprinde, în adevãr, un plan general al

învãþãmântului. Ce e drept, i se poate imputa cã e conceputã pe o scarã nepo-
trivitã cu mijloacele þãrii, cã nu ia destule mãsuri pentru a-ºi asigura aplicarea,
cã diferitele pãrþi nu se þin destul de bine între dânsele, cã nu prevede toate tre-
buinþele, cã e obscurã în multe pãrþi ºi necompletã în altele, cã recrutarea
corpului didactic, dupã dânsa, e foarte defectuoasã, ºi altele. De altã parte însã
nu i se poate contesta meritul de a fi foarte liberalã ºi de a fi cãutat sã reuneascã
într-un sistem de învãþãmânt începuturile de multe ori fãrã legãturã între ele ce
erau pe atunci. Dacã s-ar fi aplicat în mod riguros, dupã ce i s-ar fi dat cortegiul
necesar de regulamente, de planuri de studii, de programe, de localuri ºi toate
celelalte, desigur cã rezultatele ei ar fi fost foarte mulþumitoare, ºi, cu oarecare
modificãri ºi completãri, ar fi putut servi încã multã vreme.
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