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115.

Circulara din 14 martie 1907 cãtre toþi cucernicii preoþi 
ºi cãtre toþi învãþãtorii din comunele rurale ca sã ajute 

la potolirea spiritelor

Rãscoalele þãrãneºti din martie 1907 au fost cel mai dureros eveniment din secolul
XX, mai dureros chiar decât stãpânirea strãinã din timpul rãzboiului mondial. În
deosebire de alþi oameni politici care luase ca devizã „întâi represiune ºi apoi vom lua
mãsuri de îndreptare“, Haret credea cã aceste mãsuri trebuiau luate o datã cu cele de
represiune. De aceea guvernul lui Dim. Sturdza a publicat, în numele regelui, un apel
cãtre þarã, iar Haret, ca ministru al ºcoalelor ºi al bisericilor, a dat el singur cãtre
administraþii sãi un apel îndemnându-i sã facã totul pentru a potoli spiritele. Aceastã
„chemare“ s-a tipãrit în mii de foi volante ºi a apãrut în toate ziarele timpului.

Cãtre cucernicii preoþi ºi cãtre toþi învãþãtorii din comunele rurale.

Cucernice pãrinte, d-le învãþãtor,

Mare ºi grea nenorocire a cãzut peste noi. A voit Sf. Dumnezeu sã ne
încerce ori sã ne pedepseascã pentru pãcatele noastre ºi ne-a dat sã vedem ceea
ce pãrinþii noºtri nu vãzuserã în þara noastrã blândã.

Sã ne plecãm capetele ºi sã primim cu supunere voia lui cea înaltã. Dar tot
voia lui este ca noi sã ne facem datoria noastrã de creºtini. ªi aceastã datorie este
de a potoli pe cei tulburaþi, de a împãca pe fraþi ºi de a aduce pacea ºi liniºtea
printre oameni.

Datoria aceasta o aveþi cu deosebire, voi pãstori ai turmei lui Hristos ºi voi
învãþãtori ai neamului, cãci fraþii noºtri sãteni numai de la voi pot primi lumina
cea adevãratã.

Faceþi sã înceteze lupta între fraþi! Faceþi-i sã înþeleagã cã cu focul ºi cu
arma nu se poate îndrepta þara, cã din contrã i se pregãteºte pieirea!

Vrãjmaºii þãrii sunt mulþi ºi puternici ºi ei atât aºteaptã, sã ne duºmãnim noi
unii cu alþii, pentru ca sa ne stãpâneascã ºi sã ne punã pe grumaji un jug mult
mai greu decât acela al suferinþelor noastre de astãzi – ºi pe care nimeni nu-l va
mai putea apoi ridica niciodatã.

Vrãjmaºi ai þãrii sunt aceia care au venit pe ascuns sã sufle zâzania între noi ca
sã nu ne putem înþelege la nevoile noastre. Deschideþi mintea sãtenilor ºi faceþi-i
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sã înþeleagã cã nu trebuie sã asculte de ºoaptele ticãloºilor care îi îndeamnã la
rãu ºi, dupã ce au adus jalea ºi ruina, se fac nevãzuþi ca duhurile iadului.

Au sãtenii nevoi mari, fãrã îndoialã, ºi nimeni din noi nu le tãgãduieºte. Dar
iatã cã glasul lor s-a auzit ºi vine îndreptarea. M.S. Regele, înþeleptul nostru
stãpânitor, ne-a chemat la cârma þãrii pe noi ºi ne-a poruncit ce trebuie sã facem
pentru ca sã alinãm durerile poporului.

ªi noi am luat mãsuri ca de îndatã sã se uºureze dãrile pentru sãteni, – ºi sã
li se uºureze mult învoielile pentru muncã.

ªi sã se facã judecãtori care sã le judece pãsurile ºi sã le dea dreptate.
ªi ca nimeni sã nu mai poat obþine în arendã mai mult de douã moºii.
ªi sã se ajute bãncile sãteºti ca sã se desfiinþeze cãmãtarii.
ªi sã se ajute þãranii când vor gãsi pãmânt de cumpãrat sau de luat în arendã.
Iar moºiile statului sau ale aºezãmintelor publice sã nu se mai dea cu arendã

la alþii, ci sã fie cãutate numai de stat sau de aºezãmintele acelea, muncindu-le
cu sãtenii, ori sã fie arendate chiar la sãteni.

ªi mai sunt ºi alte îmbunãtãþiri pe care le vom face ºi care se spun mai pe larg
în manifestul, pe care l-am dat cãtre sãteni, în numele Majestãþii Sale Regelui.

Trebuie acum ca voi, preoþi ºi învãþãtori, sã umblaþi din om în om ºi sã le
arãtaþi acestea ºi sã-i lãmuriþi ce înseamnã lucrul pe pe care le-am scris noi în
manifestul nostru. Trebuie sã-i faceþi sã înþeleagã cã îmbunãtãþirile ce li se fac
sunt aºa de mari cã poate mulþi din ei nici nu îndrãzneau sã nãdãjduiascã, de a
le vedea împlinite.

Spuneþi-le cã cuvântul Majestãþii Sale Regele este sfânt ºi cã ºi noi, sfetnicii
lui, suntem oameni bãtrâni, care nu ne-am cãlcat niciodatã cuvântul ºi dovadã
este cã, pânã acum nu le-am fãgãduit lucruri mari, pentru cã ºtiam cã nu le
putem face, dar acum fãgãduim pentru cã ºtim cã putem sã ne þinem de cuvânt.

Voi, preoþi, trageþi clopotele de la bisericã, îmbrãcaþi-vã în sfintele vest-
minte, luaþi în mânã crucea ºi evanghelia, ca sã se adune poporul; ºi vorbiþi-i ºi
voi ºi învãþãtorii ºi faceþi sã intre pacea ºi dragostea între oameni ºi sã piarã
duhul cel rãu dintre ei. Aceasta este chemarea voastrã ºi mare rãspundere veþi
avea înaintea lui D-zeu ºi oamenilor, dacã nu o veþi împlini.

Veþi ºti, cucernici preoþi, cã pentru toate cele pe care vi le scriu aici, am primit
toatã aprobarea ºi de la I. P. St. Mitropoliþi ºi Episcopi ai Sfintei noastre biserici.

Ministrul Cultelor ºi al Instrucþiei Publice
(ss) Spiru C. Haret

Noi, Chiriarchii Sfintei noastre Biserici Autocefale Ortodoxe Române, Vã
poftim cu tot dinadinsul, cucernici preoþi, ca sã citiþi ºi sã împliniþi cu sfinþenie
sfaturile de mai sus.

† Iosif, Mitropolit Primat al României.
† Partenie, Mitropolit al Moldovei ºi Sucevei.
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† Atanasie, Episcop al Râmnicului Noului Severin.
† Gherasim, Episcop al Romanului.
† Dionisie, Episcop al Buzãului.
† Conon, Episcop al Huºilor.
† Gherasim, Episcop al Argeºului.
† Pimen, Episcop al Dunãrii de Jos.

116.

Circulara nr. 21223 din 2 mai 1907 cãtre inspectori 
ºi revizori pentru introducerea culturilor de grãdinãrie 

la ºcoalele primare umane

Nu e trebuinþã sã amintim cât de necesar este ca învãþãmântul primar sã ia
cât se poate mai mult caracter practic, ºi pe de o parte sã rãspundã la trebuinþele
viitoare ale ºcolarilor, iar pe de alta sã caute a satisface curiozitatea copiilor ºi
sã dezvolte spiritul lor de observaþie.

În ºcolile primare rurale învãþãmântul agricol rãspunde în mare parte la
aceste trebuinþe. În cele urbane acest învãþãmânt nu se poate preda, dar se pot
face pe o scarã mai micã lucrãri care sã rãspundã dorinþelor noastre.

Este destul ca un colþ din curtea ºcolii sã fie cultivat cu ceva legume sau
flori, sã se planteze în el câþiva pomi, sã se facã ceva altoiri, pentru ca sã se punã
la dispoziþia copiilor niºte excelente mijloace de a-i pune în contact cu natura.
La nevoie asemenea culturi se pot face în ghivece ºi mulþi ºcolari ar putea repeta
aceste experienþe ieftine ºi la ei acasã; iar îngrijirea semãnãturilor ºi a celorlalte
lucrãri fãcute la ºcoalã ar trebui sã o aibã ei, fie cu rândul, fie altfel.

Sistemul acesta se întrebuinþeazã pe aiurea, unde locul de care se dispune e
cu mult mai restrâns decât la noi, ºi dã foarte bune rezultate. Sunt convins cã la
noi rezultatele vor fi ºi mai bune. De aceea, vã rugãm sã cãutaþi a-l propaga
printre dnii institutori ºi institutoare, ºi sã vã daþi toatã osteneala pentru a-l face
sã prindã rãdãcini.

(Publicatã în „Monitorul Oficial“ nr. 55 din 9 iunie 1907; în „Buletinul Oficial al Ministeru-
lui Instrucþiunii“ nr. 268 din 1907, p. 6189; în „Colecþia legilor Instrucþiunii“ 1906–1910, p. 111.)
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117.

Circulara nr. 21298 din 9 mai 1907 
cãtre directorii ºcoalelor normale ºi primare urbane 

pentru activitatea extraºcolarã în oraºe

Expunere principialã a acþiunii sociale a ºcoalei în mediul urban. Îndemnul adresat
institutorilor a dat roade ºi astfel vedem azi atâtea centre de difuziunea culturii în masele
periferiei oraºelor, mai toate pornite ºi întreþinute de membri ai corpului didactic.

Ministerul constatã cu vie mulþumire miºcarea ce începe a se produce cu o
intensitate din ce în ce mai mare printre membrii corpului didactic de la oraºe,
pentru a-i face sã intre în mod cât se poate mai larg în lupta pentru îmbunãtãþirea
condiþiunilor economice ºi culturale ale þãrii. Punem cel mai mare preþ pe miº-
carea aceasta ºi nu ne îndoim cã, cu înlesnirile particulare de care se bucurã ora-
ºele, corpul didactic va dobândi aici succese cel puþin egale, dacã nu ºi mai mari
decât acelea pe care le-au cãpãtat învãþãtorii. Înlesnirea cea mai mare la oraºe este
cã aici o miºcare culturalã, pentru a se dezvolta, gãseºte un teren priincios, pregãtit
cum este prin oarecare culturã deja existentã; pe când acþiunea învãþãtorilor
începutã târziu ºi într-un mediu incult, nu a avut timp sã prindã rãdãcini destul de
adânci, cãci altfel suntem siguri cã s-ar fi putut preîntâmpina în mare parte marea
nenorocire; una din principalele cauze, ºi cea mai dureroasã, trebuie cãutatã
tocmai în lipsa de culturã a pãturii þãrãneºti, consecinþã a prea îndelungatei indife-
renþe cu care a fost consideratã chestia învãþãmântului elementar.

Cu toate acestea ºi la oraºe este încã foarte mult de fãcut în direcþia aceasta,
cãci ºi aici se gãseºte încã o pãturã groasã cu totul sau mai de tot incultã, a cãrei
existenþã constituie o ruºine ºi un pericol, ºi schimbarea ei este prima datorie
pentru noi. Sunt mahalalele, a cãror stare de ignoranþã este bine cunoscutã, sunt
lucrãtorii ºi funcþionarii comerciali inferiori, a cãror instrucþie este foarte rudi-
mentarã, chiar în lucrurile care privesc direct meseria lor. În aceastã direcþiune
este foarte mult de fãcut, ºi nimeni mai bine decât membrii corpului didactic nu
sunt desenaþi pentru a duce la bun sfârºit aceastã întreprindere. ªcoli de adulþi
pentru analfabeþi ºi pentru cei cu învãþãmântul primar neterminat, cursuri de
searã sau de duminicã pentru ucenici ºi pentru lucrãtori, cursuri practice de
desen, de contabilitate, de limbi moderne: sunt mijloace de acþiune nepreþuite,
care chiar în þãrile cele mai înaintate se întrebuinþeazã cu mare stãruinþã, au
devenit populare ºi aduc cele mai mari servicii.

Ministerul nu înþelege sã-ºi asume rãspunderea de a impune vederile sale în
organizarea activitãþii extraºcolare a corpului didactic de la oraºe, din contrã el
doreºte a-i lãsa cea mai deplinã libertate în limitele legale; cu toate acestea,
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1907–1910 / 31

credem cã e bine a atrage atenþia asupra celor expuse în aceastã circularã, deoa-
rece munca ce se va depune în aceastã direcþie ar rãspunde la una din cele mai
mari trebuinþe ºi ar fi încoronatã cu siguranþã cu cea mai deplinã izbândã.

(Publicatã în „Monitorul Oficial“ nr. 32 din 12 mai 1907; în „Buletinul Oficial al Minis-
terului Instrucþiunii“ nr. 266 din 1–15 aprilie 1907, p. 6115; în „Colecþia legilor Instrucþiunii“
1906–1910, p. 112.)

118.

Circulara nr. 21297 din 9 mai 1907 
cãtre directorii ºcoalelor normale ºi primare 

pentru cercetarea sãnãtãþii în familie

În anul 1898, ministerul luase dispoziþiunea ca, în fiecare zi la intrarea în
clasã, fiecare învãþãtor, institutor sau profesor sã întrebe pe ºcolari dacã la dânºii
este cineva bolnav, ºi, pe cât se poate ºti, de ce boalã anume; ºi, în caz când ar
fi nevoie, sã se dea de ºtire medicului comunal sau medicului de plasã.

Aceastã mãsurã, aºa de uºor de aplicat, poate fi de cea mai mare utilitate,
mai ales pentru descoperirea focarelor de boli molipsitoare, cãci se ºtie indife-
renþa cu care privesc lucrul acesta oamenii din popor, precum ºi indiferenþa cu
care se poartã de ordinar la þarã autoritãþile locale, pentru a descoperi ºi a
preveni rãul. Ea ar fi ºi un mijloc pentru a se stârpi cu încetul deplorabila deprin-
dere a poporului de a se adresa la babe, chiar în cazurile cele mai grave, în loc
de a face apel la omul de ºtiinþã.

De aceea, ministerul roagã din nou pe toþi membrii corpului didactic, care
sunt în mãsurã de a o face, ca sã revinã la instrucþiunile din 1898 ºi sã le aplice
cu stãruinþã, convinºi fiind cã cu mica sumã de muncã ce li se cere pot face un
act de umanitate faþã de populaþiunea sãracã, pentru care vor avea dreptul la
recunoºtinþa ei ºi a þãrii.

(Publicatã în „Monitorul Oficial“ nr. 32 din 12 mai 1907; în ,,Buletinul Oficial al Minis-
terului Instrucþiunii“ nr. 266 din 1–15 aprilie 1907, p. 6116; în ,,Colecþiunea legilor Instrucþiunii“
1906–1910, p. 111.)
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