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XXXI.
Rãspuns la interpelare
Discurs rostit în ºedinþa Senatului de la 24 ianuarie 1908 ca
rãspuns la interpelarea lui C. Dissescu despre rolul preoþilor
ºi învãþãtorilor în rãscoalele þãrãneºti
În ziua de 23 ianuarie 1908, senatorul C. Dissescu dezvoltã interpelarea sa adresata ministrului de Instrucþiune cu privire la rãscoalele din anul precedent ºi la rolul
învãþãtorilor ºi al preoþilor în acele împrejurãri precum ºi la rãspunderea ce trebuie sã
aibã Haret în legãturã cu ele. Textul acestei interpelãri nu s-a publicat în „Dezbateri“
fiindcã nu s-a trimis. (Vezi „Dezbaterile“ Senatului, p. 307). Dupã Dissescu, ia cuvântul Dim. Sturdza, preºedintele Consiliului, apoi rãspunde Haret în ziua de 24 ianuarie.
Se mai înregistreazã ºi o replicã a lui Dissescu (care de asemenea nu s-a dat la tipar),
cãreia îi rãspunde Dim. Sturdza.

Dl Spiru Haret, ministrul Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: Domnilor
senatori, când s-a anunþat interpelarea dlui Dissescu,1 acum o lunã ºi mai bine,
eu am fost foarte mulþumit, din pricinã cã, dupã cum spuneam asearã,
interpelarea aceasta dura în realitate de aproape un an. ªi situaþiunea mea era cu
atât mai neplãcutã, cu cât trebuia sã þin seamã, nu de situaþiunea mea personalã,
ci de exigenþele de guvernãmânt, de vreme ce fãceam ºi eu parte din guvern.
Aºa fiind, a trebuit sã-mi pun pazã gurii ºi sã las sã se vorbeascã, fãrã sã rãspund
niciodatã nici un cuvânt, la tot ce se zicea pe socoteala mea.
Aºa fiind, cu toatã întorsãtura pe care dl Dissescu a cãutat s-o dea ieri interpelãrii sale, în ceea ce mã priveºte pe mine, eu nu am decât sã-i aduc mulþumiri, pentru cã mi-a dat ocazie sã rãspund, nu numai d-sale, dar ºi tuturor coreligionarilor d-sale, care de atâta vreme mã hãrþuia u.
E adevãrat cã dl Dissescu a mãrginit interpelarea sã nu mai la o singurã chestiune, la chestiunea rãscoalelor ºi rolul pe care eu l-aº fi avut într-însele. Speram,
dupã textul cererii sale de la 11 decembrie, cã va dezvolta ºi o altã chestie, pe
1. Constantin Dissescu (1854–1932), avocat ºi profesor la Facultatea de Drept din
Bucureºti. A intrat în Parlament la 1884, sub egida lui Ion Brãtianu al cãrui guvern l-a susþinut pânã pe la 1887, când a devenit dizident, apoi a trecut în lagãrul conservator ºi a fãcut
parte dintre amicii lui Take Ionescu. În ultimii ani a vieþii a fost parlamentar liberal.
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aceea a ilegalitãþilor comise de mine prin anularea oarecãror numiri fãcute de predecesorul meu ºi al d-sale. Cu adâncã pãrere de rãu vãd cã aceastã parte a fost
trecutã sub tãcere.
Dl Ion C. Grãdiºteanu: Are sã vinã.
Dl Spiru Haret, ministrul Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: Mã bucurã
fãgãduiala dlui Grãdiºteanu, iau act de dânsa ºi sper cã se va þinea de cuvânt.
Dl Ion C. Grãdiºteanu: Da, da!
Dl Spiru Haret, ministrul Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: În orice caz, eu
mã þin gata a rãspunde, ºi sper cã în aºa fel are sã fie rãspunsul meu încât sã
mulþumeascã, nu numai pe onor. Senat, dar ºi pe dl Dissescu.
D-lor, pentru cã v-am rãpit o zi de odihnã ºi de sãrbãtoare mare, rugânduvã sã mã ascultaþi, rãspunsul meu voi cãuta sã-l fac cât voi putea mai scurt, ca
sã nu abuzez de rãbdarea d-voastrã. De aceea voi intra de-a dreptul în chestiune.
Chestiunea, întru ce mã priveºte, este rolul învãþãtorilor ºi preoþilor în
miºcãrile de la martie trecut. Dar, pentru ca sã mã pot lãmuri bine, voi fi silit sã
iau lucrurile ceva mai de departe, pentru ca sã pot pune în cunoºtinþã de ce era
faimoasa chestiune a miºcãrii învãþãtorilor înainte de tulburãrile din martie
1907. Cãci altminteri va fi greu sã se înþeleagã însemnãtatea pe care deodatã leau dat-o acestor slujbaºi, o mulþume de oameni care pânã atunci nici nu-i ºtiau
cã existã pe lume.
D-lor, când am venit la ministerul instrucþiei întâia oarã, acum 11 ani, eram
deja îngrijat de starea de lucruri de la þarã, în ceea ce priveºte starea culturalã a
þãranilor; nu mai vorbesc de celelalte. Dacã în primul meu minister nu m-am
putut ocupa mai de aproape de aceastã parte, cauza a fost, pe de o parte,
scurtimea ministerului meu de atunci, iar pe de alta, cã am fost prea mult ocupat
cu alte chestiuni, ºi îndeosebi cu alcãtuirea ºi susþinerea celor douã legi, asupra
învãþãmântului secundar ºi superior ºi asupra învãþãmântului profesional. Dar
nu pierdeam lucrul din vedere, ºi dovada este cã în cei doi ani, cât am fost afarã
din minister, între 1899 ºi 1901, m-am adresat învãþãtorilor ca simplu profesor
ºi coleg, iar nu ca ministru al lor, dupã cum au spus unii.
O voce: N-aveau nevoie; ºtiau.
Dl Spiru Haret, ministrul Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: M-am mirat cã
au fost unii care sã se minuneze pânã ºi de acest simplu fapt, ca un fost ministru
de instrucþie sã stea de vorbã cu învãþãtorii.
Am socotit cã eram îndreptãþit mai mult decât oricare altul sã fac aceasta,
sã vorbesc cu dânºii, pentru cã îi cunoºteam, mã cunoºteau ºi puteam crede cã
vorba mea va fi ascultatã de dânºii. ªi ce le-am spus? Le-am cerut ca, în loc sã-ºi
risipeascã activitatea lor în direcþiuni care nu aveau a face nimic nici cu chemarea lor de învãþãtori, nici cu datoria lor de cetãþeni, sã-ºi concentreze aceastã activitate pentru a o pune în serviciul ridicãrii bunei stãri a þãrãnimii. Apelul acesta
l-am fãcut sub forma unui articol publicat într-o revistã a lor, pe care l-am tras
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ºi în broºurã; iar când am intrat pentru a doua oarã în minister, în 1901, l-am
împãrþit într-un foarte mare numãr de exemplare, împrejurarea aceasta nu ºtiu
dacã era cunoscutã celor care mã interpeleazã. În aceastã broºurã expuneam un
întreg plan de activitate pentru învãþãtori, în scopul de a ridica buna stare culturalã ºi materialã a sãtenilor.
Nu voi face citaþii lungi din aceastã broºurã; mã voi mulþumi sã vã citesc
numai câteva rânduri, pentru a înþelege spiritul în care ea a fost scrisã.1
Iatã ce le spuneam învãþãtorilor: „Poporul nostru nu a avut ºi nu are sfãtuitori. El nu cunoaºte pe cei ce pretind cã-i vor binele decât sub forma de
prefect, subprefect, primar sau vãtãºel, toþi aceºtia înarmaþi cu legi represive ºi
cu puterea de a-l pedepsi, de multe ori pentru lucruri de care nici nu-ºi dã seama.
Care din aceºtia vin însã sã se aºeze la vatrã împreunã cu el, sã stea cu el de
vorbã, ca om cu om, pentru a-l învãþa prieteneºte ceea ce e bine pentru el? Sfaturile-i vin sub formã de circulare, adresate primarului, care, în cazul cel mai
bun, se lipesc pe uºa primãriei, fãrã sã le citeascã nimeni; de ordinar, primarul
însuºi este cel dintâi care le uitã. ªi încã tot e bine când circulara nu se terminã
prin ameninþare de pedeapsã cu amenda sau cu închisoare pentru cei ce nu i se
vor supune ºi care nici nu o cunosc, necum sã-i înþeleagã folosul“.
ªi mai departe ziceam:
„Învãþãtorii pot pune, ca principal mobil, în serviciul cauzei pentru care vor
lucra, sentimentul întãritor ºi binefãcãtor al iubirii de aproapele. Nimic nu
îndulceºte inima ca contactul zilnic cu copiii. Slãbiciunea ºi inocenþa lor abat
vederile noastre de la trista realitate a lucrurilor, ºi ne fac de mai uitãm cã interesul ºi ura între oameni determinã mai adeseori acþiunile lor, decât iubirea ºi buna
înþelegere. Învãþãtorul, în ºcoala lui, are o chemare de pace ºi de iubire, pe care
trebuie s-o aibã ºi în afarã de ºcoalã.
Cãci misiunea la care chem prin aceste rânduri pe învãþãtorii de toate gradele este un adevãrat apostolat, în sensul cel mai bun ºi mai înalt al cuvântului.
Întocmai ca modeºtii tovarãºi ai lui Hristos, care au schimbat faþa lumii, ei
trebuie sã-ºi ia sarcina de a semãna vorba cea bunã printre sãraci ºi ignoraþi, sã
aducã sfat ºi îndemn celor mici ºi slabi.
Ca ºi pentru apostolii lui Hristos, puterea lor va sta numai în dreptatea ºi
înþelepciunea vorbelor ºi a sfaturilor lor, în iubirea, care va însufleþi faptele lor.
Sunt destui alþii care cred cã e bine ºi meritoriu sã propage ura ºi duºmãnia între
oameni; exemplul acestora este încã o dovadã de stârpiciunea muncii acelor pe
care ura îi inspirã. Fie a învãþãtorilor cinstea de a dovedi încã o datã care este
puterea celor încãlziþi de sentimentul creºtinesc al iubirii deaproapele sã lase
altora privilegiul de a-ºi împietri inima în trista îndeletnicire de a se înnegri unii
pe alþii. Sã facã ei dovadã cã mult mai mult se poate dobândi prin apelul la
1. E vorba de broºura intitulatã Liga învãþãmântului ºi apãrutã în anul 1900.

+Opere_vol_VI_final_bun.qxd

11/24/2009

2:40 PM

Page 40

40 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. VI

bunele sentimente ale oamenilor, decât prin propagarea între dânºii a vrajbei ºi
a vrãjmãºiei“.
Iatã, dlor, care a fost programul meu de activitate extraºcolarã ºi, pe baza
acestui program, dezvoltat în mai multe pagini, învãþãtorii m-au ascultat ºi s-au
apucat de lucru, ºi au fost cu siguranþã ºi în anul acesta din urmã cei mai paºnici ºi
mai harnici luptãtori pentru ridicarea þãrãnimii, din starea de plâns în care se aflã.
Îmi pare foarte rãu cã alþii, înaintea mea, nu au întreprins aceastã acþiune cu
mult înainte, cãci cu siguranþã cã, dacã acþiunea aceasta s-ar fi urmat nu doi, trei
ani, cum am putut eu sã o duc, ci cincisprezece sau douãzeci de ani, nu am fi
ajuns acolo unde am ajuns astã-primãvarã.
Orice ar crede alþii, în aceastã privinþã, credinþa mea nestrãmutatã este.
În adevãr, ºtiþi cã în aceºti puþini ani, au luat naºtere bãncile populare, care
astãzi au ajuns la numãrul de peste 2.000 ºi la un capital de aproape 35.000.000
de lei. Care instituþiune de stat ar fi putut sã ajute atâta cât bãncile populare, nu
numai la ridicarea economicã a þãranilor, dar ºi la ridicarea lor moralã? Banii
aceºtia reprezintã economii curat þãrãneºti, ceea ce dovedeºte cã spiritul lor de
economie s-a deºteptat, pe când mai înainte nici nu se pomenea de dânsul; cãci
era admis ca o dogmã cã þãranul nostru este refractar la orice idee de economie.
Dar când þãranii s-au vãzut în fruntea unor instituþiuni de credit, le-a venit
ideea sã împingã mai departe dezrobirea lor ºi s-au pus ºi ei pe linie ca sã ia în
arendã, sau chiar sã cumpere moºii.
Dar lucrul acesta aºa era de neobiºnuit pentru mulþi de la noi, încât l-au
considerat ca un adevãrat atentat la starea de lucruri existentã. ªi nu o datã am
auzit protestându-se contra pretenþiilor þãranilor de a deveni ºi ei proprietari prin
propriile lor mijloace.
Dl dr. Gr. Romniceanu: Erau Fischerii la spate.
Dl Spiru Haret, ministrul Cultelor ºi Instrucþiunii Publice: Ei bine, fãrã sã
cercetez mai departe celelalte dovezi de activitate extraºcolarã a învãþãtorilor, veþi
vedea, în cursul dezvoltãrii vorbirii mele, ce mare influenþã au avut faptele acestea
asupra învinovãþirilor a cãror victimã au fost pe urmã învãþãtorii ºi preoþii.
Dar nu este acum momentul sã vorbesc de acestea, pentru cã vreau sã sprijin pe dovezi ºi fapte concrete afirmaþiunile mele.
Pot însã sã spun cã aceia care se cred lezaþi în interesele lor, prin aceastã
intervenþiune neaºteptatã a unui element considerat pânã acum ca neexistent, au
fãcut ca toatã povara învinovãþirii sã se abatã de la aceia care erau poate
adevãraþii vinovaþi ºi sã cadã pe capul acelora care cãutaserã sã determine
curentul cel nou.
Aºa ceva s-a mai întâmplat ºi alte dãþi, ºi citez în special tulburãrile agrare
ce au avut loc în 1898 în vreo patru judeþe, deºi nu au ajuns la gradul de sãlbãticie de astã-primãvarã. ªi atunci învãþãtorii au fost denunþaþi ca instigatori, ºi
unii din ei au fost arestaþi.
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ªi pe urmã ce s-a dovedit? S-a dovedit cã ei fusese în capul miºcãrii pentru
combaterea alcoolismului în satele lor ºi cã denunþãtorii erau cârciumarii!
Vã las sã trageþi concluzia, cum vã voi lãsa sã trageþi tot d-voastrã concluzia ºi din lucrurile ce voi expune mai pe urmã.
D-lor, când au izbucnit tulburãrile din martie trecut, în primele zile nu s-a
prea vorbit despre vinovãþia preoþilor ºi a învãþãtorilor. Acuzaþiile au ieºit la
ivealã mai târziu ºi mi-au ajuns la cunoºtinþã deodatã cu mãsurile care se luau
împotriva celor bãnuiþi. Dar am socotit cã datoria mea era sã nu mã amestec
pânã ce justiþia nu-ºi va spune cuvântul. Mã mir de învinovãþirea ce mi se face,
cã nu am intervenit ca sã iau cutare sau cutare mãsurã. Aº dori sã ºtiu dacã dl
Dissescu ar fi fost în locul meu, ce mãsuri ar fi luat pe câtã vreme acþiunea
justiþiei era încã în curs? Iar dupã ce justiþia s-a pronunþat ºi a scos din cauzã pe
toþi învãþãtorii ºi preoþii, fãrã excepþie, ce mãsuri puteam sã mai iau?
ªi, cu toate acestea, tot am luat unele dispoziþii, de care vãd cã dl Dissescu
nu vrea sã þinã seamã.
Am suspendat din serviciu pe aceia care erau arestaþi, ºi aceasta prin
extensiunea ce am dat-o unui articol din lege; cãci articolul din legea instrucþiunii prevede cã numai cei acuzaþi pentru oarecare fapte anume înºirate acolo
sã fie suspendaþi. Cu toate acestea, i-am suspendat; dar pe urmã a trebuit sã-i
restabilesc, dupã ce justiþia i-a achitat.
M-a mai întrebat dl Dissescu, ce am fãcut cu cei doi studenþi care împãrþeau manifeste incendiare. Mai întâi, acei doi studenþi se vede cã au fost aºa de
puþin vinovaþi, încât chiar acei care-i arestaserã i-au pus în libertate imediat; eu
nu am aflat despre toate acestea decât foarte târziu, ºi dupã ce totul se terminase,
ce era sã mai fac? Trebuia sã-i apuc pe acei doi studenþi ºi sã-i pedepsesc, când
nu eram înarmat cu nici o probã despre vinovãþia lor?
Pentru unii învãþãtori, am fost mai sever. Aºa este un învãþãtor din judeþul
Dorohoi, în contra cãruia acuzãrile erau aºa de violente, încât m-am crezut
obligat sã-l dau în judecata disciplinarã: dar rezultatul a fost cã judecata nu
numai cã l-a achitat, dar l-a achitat cu elogii pentru activitatea lui în sat. Vã voi
citi numai câteva rânduri din hotãrârea comisiunii disciplinare. Las sã judecaþi
ºi d-voastrã.
„Având în vedere cã din actele trimise de dl ministru, precum ºi din dosarul Instrucþiei, afacerii rãscoalei din Hudeºtii-Mari, pus la dispoziþiunea comisiei de dl procuror general al Curþii de Apel la Iaºi, nu numai cã nu rezultã absolut nicio dovadã contra profesorului Alexandrescu, dar, din contrã, s-a constatat
cã el ca învãþãtor a îndemnat pe locuitori la bine, sfãtuindu-i sã facã economii
ºi sã depunã banii la banca popularã, pentru a putea sã ia ei în arendã moºia;
pentru aceste motive, comisia achitã pe învãþãtorul Ioan Alexandrescu“.
Iatã dar buba, iatã cauza adevãratã, pentru care era aºa de îngrozitor învinovãþit Alexandrescu: Voia sã facã pe þãrani sã ia ei moºia în arendã.

