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XIV.
Punerea în vigoare a legilor din 1896, 1898, 1899

Expunere de motive la proiectul de lege pentru punerea în
vigoare cu oarecari modificãri a legilor: a) învãþãmântul

primar ºi normal din 29 aprilie 1896; b) învãþãmântul
secundar ºi superior din 23 martie 1898; c) învãþãmântul

profesional din 31 martie 1899; d) administraþiunii centrale a
Ministerului de Instrucþie din 31 august 1892; e) clerului

mirean ºi seminariilor din 29 mai 1893. Prezentatã în ºedinþa
Senatului de la 18 iunie 1901

Problema organizãrii învãþãmântului formeazã, în toate þãrile culte, una din
preocupãrile de cãpetenie ale oamenilor politici.

La noi aceastã problemã a cãpãtat pentru prima datã o soluþiune generalã
prin legea din 1864, care, deºi alcãtuitã cam în pripã ºi nu tocmai potrivit cu
nevoile þãrii, a stãpânit ºcoalele româneºti în curs de 30 ani.

Neajunsurile pe care aplicarea ei le scotea la ivealã au îndemnat pe oamenii
competenþi sã studieze cestiunea ºi sã pregãteascã reforma ei.

Este cunoscut cã, dupã studii, cercetãri ºi consultãri îndelungate, s-a alcã-
tuit, aºa zicând, un corpus al întregii reforme, care însã nu s-a putut o datã pune
în practicã, ºi a luat fiinþã prin trei legi separate: legea învãþãmântului primar din
1896, legea învãþãmântului secundar ºi superior din 1898 ºi legea învãþãmân-
tului profesional din 1899, care constituiau reforma generalã a învãþãmântului
nostru naþional.

Împrejurãrile însã au oprit ca aceastã legiuire sã-ºi dea roadele sale.
În 1900, prin legea de la 5 aprilie, aceastã întreagã operã a fost opritã în loc.

Dintre cele trei legi, numai una a fost aplicatã întreagã în curs de trei ani: legea
învãþãmântului primar. Cea din 1898 a primit numai un început de aplicare. În
amândouã s-au adus modificãri esenþiale ºi de principiu, în completã opoziþie cu
tendinþele liberale ale þãrii, ºi altele pe care practica le-a dovedit cu totul
neaplicabile. Cea de a treia a fost pur ºi simplu desfiinþatã ºi s-a revenit la cea
din 1893, a cãrei insuficienþã era pe deplin doveditã.
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* * *

Legea din 1900 restrânge învãþãmântul primar pentru sãteni, cãci stabileºte
cã învãþãmântul primar se va preda întreg numai în unele sate, iar în altele se va
face numai cursul inferior ºi cel mediu. În acest chip principiul obligativitãþii nu
se mai poate aplica într-un singur mod, ci se fac douã feluri de obligativitãþi: una
pentru copiii de la þarã ºi una pentru copiii de la oraº. Aceastã piedicã de a se
chema la viaþa cultã ºi civilizatã o mare parte din cea mai interesantã pãturã
socialã este dãunãtoare pentru progresul general ºi trebuie înlãturatã. Îndatã ce
într-un sat se poate face ºcoalã, ea trebuie sã fie aºa organizatã încât sã dea
copiilor de acolo întregul învãþãmânt primar.

Legea din 1900 aratã o tendinþã foarte clarã spre desfiinþarea treptatã a
învãþãtorilor bãrbaþi ºi înlocuirea lor cu femei, chiar în ºcoalele de bãieþi.

Este adevãrat cã în genere femeile sunt mai apte pentru creºterea copiilor
decât bãrbaþii; dar trebuie sã þinem seama, când legiferãm, de condiþiunile
speciale ale þãrii noastre.

Numai în Statele-Unite ºi în Anglia, învãþãmântul primar al bãieþilor e lãsat
pe deplin în mâna femeilor. În Germania e o excepþie, ºi acolo întâlnim o dispo-
ziþie particularã: cã femeia, îndatã ce se cãsãtoreºte, trebuie sã pãrãseascã corpul
didactic. În celelalte þãri europene nu aflãm nicãieri dispoziþia pe care o
stabileºte legea din 1900.

La noi ºi mai puþin ne putem gândi la aºa ceva. Încercãrile fãcute pânã
acum cu unele clase, care s-au încredinþat femeilor n-au arãtat cã acestea sunt
superioare celor conduse de bãrbaþi; ba în multe locuri le aflãm chiar inferioare,
mai ales din punctul de vedere al disciplinei.

Constatarea aceasta s-a fãcut la oraº. La sate greutatea este ºi mai mare.
Aici rolul învãþãtorului nu este numai sã înveþe carte pe copii; el primeºte sar-
cina unui apostolat, el trebuie sã fie modelul ºi îndemnãtorul spre progres al
sãtenilor. Privit cu neîncredere de conlocuitorii sãi, adesea împiedicat în acþiu-
nea sa, el trebuie sã lupte ºi sã convingã pe toþi despre foloasele ºcoalei. La
aceasta se adaugã o serie de îndatoriri grele ca: facerea recensãmântului copiilor
în vârstã de ºcoalã, urmãrirea pãrinþilor care nu se supun legii de obligativitate.
Se pot oare pretinde asemenea lucrãri unei fete tinere, care iese din ºcoalã la 20
de ani ºi se duce în mijlocul unui sat, adicã într-un mediu cel puþin indiferent,
dacã nu rãuvoitor? Cu bãrbaþi maturi, ºi încã constatãm lacune ºi vedem zilnic
neajunsuri de îndreptat; dar ce va fi când tot corpul învãþãtoresc de la sate va fi
alcãtuit numai din femei?

Legea din 1900 face aproape imposibilã pentru fiii de sãteni pãtrunderea în
ºcolile secundare ºi profesionale.

Condiþiunea generalã pentru ca un elev sã intre în învãþãmântul profesional
sau secundar este absolvirea cursului primar complet. Am vãzut însã cã pentru
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majoritatea sãtenilor lucrul ar fi peste putinþã, cãci în majoritatea satelor învã-
þãmântul primar nu ar fi complet.

La ºcoalele secundare se pune o limitã de vârstã; dar aceastã condiþiune e
mai grea pentru orãºeni decât pentru sãteni. Vârsta maximã pentru orãºeni este
12 ani, cu posibilitatea unei dispense de un an; pentru sãteni este 13 ani, cu
posibilitatea unei dispense de 6 luni. Se ºtie cã învãþãmântul primar rural este
împãrþit pe 5 ani, iar cel orãºenesc pe 4 ani; trebuia deci ca, precum s-a dat
pentru sãteni un an deosebire de vârstã, sã se dea posibilitatea de dispensã tot
de un an. Nu s-a fãcut astfel, ºi de aici va rezulta o piedicã care va opri pe sãtean
sã meargã mai departe decât ºcoala primarã.

Legea învãþãmântului secundar ºi superior, modificatã în 1900, reduce
cursul superior liceal la trei ani în loc de patru, ºi pune la loc, sub altã numire,
instituþiunea bacalaureatului.

Ideea trifurcãrii este izvorîtã din nevoia ce se simþea ca tinerii sã intre destul
de pregãtiþi în universitate. Specializarea care se face în secþiunile liceului superior
trebuie sã aibã timp suficient pentru a se desãvârºi, ºi în mai puþin de patru ani ea
nu se poate face. A lua materialul dispus pentru patru ani ºi a-l grãmãdi în trei ani,
este a anihila principiul specializãrii ºi a încurca fãrã niciun folos spiritul tinerimii.

Trebuie, deci, sã se revinã la cursul de patru ani pentru clasele superioare
în loc de trei, ºi, dacã acest timp nu i se acordã, e mai bine sã renunþãm la prin-
cipiul trifurcãrii.

În orice caz trebuie numaidecât sã renunþãm la dispoziþia legii din 1900,
care cerea ca numai în clasa a VII-a sã se dea mai mare numãr de ore mate-
maticilor sau limbilor clasice, dupã felul secþiunii. Aceastã dispoziþie, în loc sã
conducã la o pregãtire serioasã pentru universitate, conduce la prepararea unui
examen de bacalaureat, cum a fost odinioarã în Franþa, unde s-a constatat dupã
12 ani de practicã cã era un sistem nenorocit.

Noul examen de bacalaureat din 1900 e cerut numai unora din absolvenþii
liceelor: celor ce vor sã intre în universitate. Pentru ce aceasta? Ori se dã certifi-
catul de absolvirea liceului numai în baza examenelor anuale, ºi atunci nu e
niciun motiv ca sã se punã o barierã la intrarea în universitate, ori certificatul
liceal nu cuprinde în sine destulã sancþiune ºi mai e nevoie de o cercetare nouã,
ºi atunci mãsura trebuie aplicatã tuturor.

O altã schimbare puþin norocitã, fãcutã de legea din 1900, este suprimarea
autonomiei universitãþilor.

Legea din 1898 privea universitatea nu numai ca adunarea sub acelaºi aco-
perãmânt a câtorva facultãþi, ci ca un corp cu un rol hotãrâtor pentru progresul
culturii, cãci ea trebuie sã dea direcþiunea ºi sã hotãrascã propãºirea ºtiinþificã
într-o þarã. De aceea s-a dat universitãþii autonomie ºi a fost pusã mai presus de
nevoile ºi schimbãrile zilnice; de aceea s-a instituit ºi Senatul Universitar, care
sã reprezinte unitatea de acþiune a acestei înalte instituþiuni.
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Modificãrile din 1900 au rupt legãtura între facultãþi, stabilitã prin legea
anterioarã, ºi a înmulþit prerogativele ministrului faþã de corpul didactic universitar.

Recrutarea corpului didactic superior este de asemenea un punct asupra
cãruia trebuie sã insistãm, cãci, dupã modificãrile din 1900, ea devine cu totul
impracticabilã, mai ales pentru medicinã ºi pentru drept.

Legea din 1898 instituia: profesori, agregaþi ºi docenþi. Cea din 1900 desfiin-
þeazã docenþii, sub cuvânt cã „fac dublã întrebuinþare“ cu agregaþii, deºi deosebirea
între aceste categorii ale corpului didactic universitar era pe deplin stabilitã.

Docenþa este cel dintâi grad pentru intrarea în corpul didactic universitar.
Docentul face cursuri libere; poate avea diferite însãrcinãri în universitate, pre-
cum: ºef de laborator, director de seminar, conferenþiar etc.; poate, în fine, sã
ajungã agregat ºi de aici profesor universitar. Profesura universitarã fiind cel mai
înalt grad în corpul didactic, e bine ca ea sã se capete dupã un stagiu – în care
timp sã se poatã vedea mãsura capacitãþii candidatului la profesura, – lãsându-se
în acelaºi timp posibilitatea pentru unele persoane cu titluri de tot superioare
pentru ºtiinþã sã pãtrundã în universitate ºi fãrã a trece prin gradele pregãtitoare.

Legea din 1900 pãstreazã agregaþii, dar pe cei de la medicinã ºi de la drept
vrea sã-i recruteze prin concurs, iar pe cei de la litere ºi ºtiinþe prin recomandaþia
universitãþii. Agregaþii de la medicinã ºi de la drept primesc leafã numai cinci
ani ºi pe urmã rãmân fãrã nici un drept ºi fãrã o situaþie definitivã. Cei de la li-
tere ºi de la ºtiinþe pot sã rãmânã totdeauna agregaþi, îndeplinind oarecare con-
diþiuni. Cu modul acesta, situaþia de agregat înceteazã de a mai fi prima treapta
a profesoratului universitar; iar pentru drept ºi medicinã ea are ceva umilitor
care o face sã fie evitatã de tinerimea pe care legea din 1899 cautã sã o tragã
spre universitate.

Aceasta e o situaþiune cu totul dãunãtoare pentru bunul mers al învãþã-
mântului universitar.

În ce priveºte ºcoalele profesionale, legea din 1900 desfiinþeazã pe cea din
1899 ºi revine în întregime la cea din 1893. Aceasta nu se poate admite, cãci þara
are nevoie de o lege care sã încurajeze îndrumarea spre comerþ ºi industrie, spre
profesiune. Legea din 1893 nu aducea nimic nou, ci da numai reguli pentru cele 14
ºcoale existente atunci. Rãmâneau deci pentru toatã þara patru ºcoli de agriculturã.

Este oare posibil de admis ca þara noastrã, care-ºi întemeiazã toatã bogãþia
pe cultura pãmântului, sã aibã numai patru ºcoli de acest fel? ªi ce absolvenþi
produc aceste ºcoli? Administratori ºi îngrijitori de moºii. Aceºti absolvenþi,
când nu au cerut funcþiuni, s-au dus în adevãr pe la moºii, dar n-au avut nicio
putinþã de a îmbunãtãþi sistemul de culturã, care la noi lasã atât de mult de dorit.

Negreºit cã nu se putea ca numai pe aceºtia sã-i aibã în vedere legiuitorul.
Dacã schimbarea modului de a cultiva pãmântul nu se poate aºtepta nici de la
proprietari, nici de la arendaºi, trebuie sã ne gândim la agricultorii cei mici, la
sãteni. Dacã asupra lor vom putea sã influenþãm, suntem siguri de reuºitã. Legea
din 1893 tocmai pe ei îi uitã.
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Acelaºi lucru se poate zice în ceea ce priveºte învãþãmântul meseriilor ºi al
comerþului.

Neîndestulãtoarea lege din 1893 fusese înlocuitã cu alta, care reprezenta un
întreg sistem de organizare, când deodatã ea fu pusã din nou în vigoare prin
modificarea din 1900.

E bine acum ca lucrurile sã se restabileascã. De vreme ce învãþãmântul
profesional trebuie sã se adreseze cu deosebire stratelor de jos ale populaþiunii
noastre, ºi de vreme ce acest scop îl urmãreºte legea din 1899, natural este cã
trebuie sã revenim la dânsa.

* * *

Iatã câteva din motivele pe care socotim ca una din primele noastre datorii,
sã reluãm cu energie opera întreruptã acum doi ani a reformei învãþãmântului.
De aceea aducem prezentul proiect de lege spre a pune din nou în vigoare legile
din 1896, 1988 ºi 1899.

Totuºi se aduc câteva schimbãri în legile acestea: unele datorite situaþiunii
de fapt create din unele puncte de vedere în ultimii doi ani, altele impuse de
actualele nevoi financiare.

Astfel este suprimarea ºcoalelor normale de institutori, care aduce modifi-
cãri însemnate în recrutarea corpului didactic primar, – apoi introducerea înain-
tãrii pe loc a învãþãtorilor, mãsurã propusã încã în sesiunea 1898–1899, –
cestiunile privitoare la salarii, ºi alte câteva cestiuni de mai micã importanþã.

În ce priveºte legea învãþãmântului profesional, s-a lãsat sub dependenþa
Ministerului de Domenii ºcoala superioarã de agriculturã de la Herãstrãu ºi
ºcoala de silviculturã de la Brãneºti.

Cu acest prilej se modificã ºi legea de organizare a Ministerului de Instruc-
þie, pentru a o pune de acord cu întocmirea mai restrânsã ce i s-a dat anul acesta;
iar în legea clerului mirean ºi a seminariilor s-au introdus modificãrile necesare
pentru a face posibilã suprimarea seminariilor inferioare.

(Dezbaterile Senatului în sesiunea extraordinarã 1901. ªedinþa de la 18 iunie 1901, nr. 3 din
31 august 1901, p. 35).
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