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37.

Învãþãtorii ºi politica

Articolele acestea ale lui Haret au fost provocate, desigur, de congresul învãþãto-
rilor, þinut la Târgoviºte între 20 – 24 august 1911. S-a accentuat atunci cã se cuvine sã
se acorde ºi învãþãtorilor dreptul pe care-l au profesorii universitari ºi secundari de a fi
aleºi în consiliile comunale sau judeþene ºi în Parlament, fãrã sã fie siliþi a demisiona
din posturile for. S-a votat chiar o moþiune în acest sens.

I

Chestia rolului politic al învãþãtorilor sãteºti nu de mult a fost ridicatã. Dacã
nu þinem seamã de câteva voci izolate care se auziserã ºi mai înainte, aceastã
preocupare a învãþãtorilor a luat naºtere în urma înjghebãrii activitãþii aºa zise
extraºcolarã, ºi este o urmare a ei.

E adevãrat cã încã de când s-a fãcut ultima modificare a legii electorale, s-a
zis cã colegiul III va fi colegiul preoþilor ºi al învãþãtorilor; dar aceasta a rãmas
o simplã zicãtoare, pentru cã, colegiul III continuând ºi dupã reforma legii elec-
torale a nu fi un adevãrat colegiu þãrãnesc, dupã cum voise legiuitorul, activi-
tatea politicã, a învãþãtorilor ºi a preoþilor nu avea niciun obiect.

Introducerea activitãþii extraºcolare ºi avântul, neaºteptat pentru cei mai mulþi,
luat de dânsa, a avut urmãri mari ºi în aceastã direcþie.

Cea mai însemnatã din toate a fost aceea cã s-a dovedit cum cã pãtura þãrã-
neascã posedã calitãþi, nebãnuite încã, de energie, pricepere ºi iniþiativã. Pentru
orice om care posedã cel mai elementar simþ politic, descoperirea aceasta era de
o importanþã capitalã.

În adevãr, problema cea mare, fundamentalã, care trebuie sã domine întreaga
istorie a dezvoltãrii noastre ca stat modern este aceea de a face ca toate forþele
naþiunii sã lucreze cu valoarea lor maximã pentru binele ºi întãrirea ei. ªi dacã
aceastã preocupare o au toate naþiunile, chiar cele mai puternice, cu atât mai mult
trebuie sã o avem noi. Suntem un popor puþin numeros, împãrþit ºi acela în patru
sau cinci trunchiuri, dintre care numai unul are libera dispunere de soarta sa;
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suntem de un neam deosebit de al tuturor acelora care ne înconjoarã ºi de care ne
despart toate, ºi limba, ºi deprinderile, ºi temperamentul, ºi aspiraþiile; de aceea,
la nicio simpatie adevãratã nu trebuie sã ne aºteptãm din partea vecinilor, iar aceia
cu care ne potrivim sunt prea departe ºi au ºi ei prea mari nevoi ale lor, pentru ca
sã se mai ocupe de ale noastre. Afarã de aceasta, locul ce ocupãm pe hartã închide
multe drumuri ºi zãdãrniceºte multe ambiþii, pe când însãºi existenþa noastrã ca
stat liber provoacã ºi întreþine multe temeri ºi bãnuieli.

De aceea, trebuie sã ne intre bine în minte cã, la o vreme de nevoie, nu vom
avea a conta decât pe noi înºine ºi pe propriile noastre forþe. Politica internaþio-
nalã nu este o chestie de sentiment, iar mai ales pe noi, propria noastrã istorie
ne-a învãþat ce preþ trebuie sã punem pe dragostea ºi dreptatea altora, când noi
înºine nu suntem în stare sã ne impunem respectului lor.

* * *

Sunt douã feluri de a privi chestia utilizãrii forþelor naþionale.
Dupã cea dintâi, un popor este asemãnat cu o maºinã, mai mult sau mai pu-

þin puternicã, însã lipsitã de inteligenþã ºi iniþiativã ºi incapabilã de a lucra ºi a
se dirija singurã; pentru aceasta ea are trebuinþã sã fie sub tutela unei minoritãþi,
care ea cugetã ºi chibzuieºte pentru toþi, ea reguleazã munca maºinii, ea por-
neºte sau o opreºte; ea hotãreºte ce ºi cum are sã lucreze; iar maºina tace, se su-
pune ºi munceºte.

Concepþia aceasta ºi-a fãcut veacul de acum 122 de ani, în ziua când s-au
proclamat drepturile omului(13). Azi nu mai meritã nici sã fie discutatã. Asta însã
nu va sã zicã cum cã toate urmele ei au dispãrut. În viaþa popoarelor, schimbãrile
nu se fac niciodatã în mod subit, ci trebuie totdeauna un ºir de ani, uneori destul
de lung, pentru a se trece de la o stare socialã la alta. O stare de lucruri care durase
sute sau mii de ani ºi care avea rãdãcini adânci în interese, în obiceiuri, în tãria
celor de sus ºi în slãbiciunea celor de jos, nu se putea schimba aºa de lesne. ªi de
aceea nu rareori se vãd ºi azi, chiar în þãri înaintate, trãind rãmãºiþe de ale
trecutului, adevãrate anacronisme în mijlocul societãþilor moderne, dominate de
idei cu totul diferite.

Dupã cealaltã concepþie de organizare socialã, o naþiune este un organism
viu ºi inteligent, în care fiecare pãrticicã, fiecare individ contribuie, în marginile
sferei sale de acþiune, însã în mod conºtient, pentru a întreþine viaþa socialã ºi a
ajuta la dezvoltarea ei. În sistemul acesta se cere ca puterea de acþiune conºtientã
a tuturor indivizilor care constituie societatea sã fie cât mai mare posibil. Acesta
este principiul societãþilor democratice. Statul român este un stat democratic.
Constituþia de la 1866, cu toate modificãrile ei ulterioare, precum ºi toate legile
noastre fundamentale, proclama principiul egalitãþii de drepturi ºi datorii pentru
toþi cetãþenii þãrii, fãrã deosebire de naºtere sau de avere, ºi desfiinþa orice
privilegii, fie pentru anumite clase de cetãþeni, fie pentru anumite persoane.
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Organizarea noastrã legalã de stat presupune dar cã toþi cetãþenii þãrii iau
deopotrivã parte, fiecare în marginea sferei sale de acþiune, la lucrarea comunã
de întãrire ºi propãºire naþionalã; ºi, deoarece aceastã lucrare trebuie sã se facã
în aºa fel încât sã dea maximul de efect util, se presupune cã ºi fiecare individ
este pus în mãsurã de a da maximul sãu de muncã conºtientã ºi utilã.

Repet, încã o datã, cã trebuinþa aceasta, ca toate forþele naþiunii sã fie încor-
date aºa, ca în tot momentul sã dea maximul lor de efect util este, pentru noi
românii îndeosebi, o condiþie fatalã ºi ineluctabilã, fãrã care însãºi existenþa
noastrã ca naþiune liberã este în pericol.

Împlineºte oare societatea româneascã, condiþia aceasta? Suntem noi orga-
nizaþi în aºa fel, ca orice român, începând cu cel mai modest sãtean, sã-ºi dea
seama de rostul lui în stat, sã-ºi cunoascã bine drepturile ºi datoriile lui de
cetãþean ºi sã aibã ºi mijloacele intelectuale, ºi putinþa materialã de a îndeplini
pe unele ºi de a face sã i se respecte celelalte? Desigur cã nu. Nimeni nu va zice,
spre exemplu, cã în imensa lor majoritate þãranii noºtri se aflã în cazul acesta.

Este de prisos sã cercetãm acum care sunt cauzele acestei stãri de lucruri,
cauze pe care cei mai mulþi le cunosc ºi le înþeleg. Este ºi mai inutil sã recri-
minãm. Starea actualã este urmarea unor împrejurãri istorice, ºi istoria nu se
poate trage la judecatã, cum s-ar trage un om. Se pot însã judeca stãrile create
de dânsa ºi îndrepta nedreptãþile ce ea a comis.

Aceastã operã de justiþie socialã noi suntem datori sã o facem; ºi trebuie sã o
facem cu atât mai repede, ºi cu o energie cu atât mai mare, cu cât suntem mai
întârziaþi faþã de restul lumii, ºi cã pentru noi este aici o chestie de viaþã sau de
moarte. Este o stare cu totul anormalã ca cinci din ºase pãrþi ale unui popor sã fie
reduse în starea unei materii inerte, de niciun folos în viaþa intelectualã a neamului,
masã incultã ºi inconºtientã lãsatã în voia întâmplãrii, a oricãrui ambiþios de rând,
sau a pornirilor brutale nelipsite la mulþimile private de culturã, intelectualã.

Transformarea pãturii þãrãneºti în felul definit în rândurile de mai sus se
prezintã ca o problemã foarte grea, care preocupã de multã vreme pe toþi oamenii
prevãzãtori. Nu au lipsit nici silinþele, de multe ori foarte meritorii, de a i se gãsi
o soluþie. Dacã silinþele acestea nu au fost încoronate de succesul pe care-l meritau
bunele intenþii ºi devotamentul oamenilor de stat, cauza este cã nu s-au pus în
miºcare mijloacele de acþiune care sã fie în proporþie cu greutãþile ce erau de
învins. Pentru o asemenea lucrare, nu trebuia sã se neglijeze niciuna din forþele
care puteau fi întrebuinþate cu folos pentru atingerea scopului ce se urmãrea. Dar
forþele acestea sunt foarte puþine: preotul, învãþãtorul, administraþia ºi atât.

Pânã acum zece ani nu s-a fãcut apel decât exclusiv la administraþie. Pre-
fectul, subprefectul, primarul, jandarmul, vãtãºelul erau singurele organe prin
care cei mai mari se sileau sã lucreze în toate felurile asupra mentalitãþii þãra-
nului: sã-l înveþe sã-ºi cultive mai bine pãmântul, sã facã economie, sã se deprin-
dã cu regulile de igienã, sã-ºi creascã copiii mai bine, sã-ºi cunoascã îndatoririle
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ºi drepturile sale de cetãþean, ºi atâtea alte lucruri a cãror enumerare nici nu ar fi
cu putinþã a se face aici.

Era uºor de prevãzut cã realizarea unui asemenea program numai cu mijloa-
cele administrative va fi lucru imposibil; ºi aºa a ºi fost. Sunt unele þãri, nu multe,
unde organele administrative sunt de ajuns pentru a asigura realizarea unora din
dezideratele de mai sus, dar nu a tuturor. Aºa sunt Austria ºi Germania. Dar pe
acolo administraþia dispune de un personal admirabil format ºi care se bucurã de
o stabilitate ºi de o autoritate care la noi sunt încã necunoscute. Pas de asigurã,
dacã poþi, obligativitatea învãþãmântului cu un primar care nu ºtie sã scrie, sau
pãzirea regulilor de igienã cu unul care el însuºi e deprins sã trãiascã mai rãu decât
un animal bine îngrijit de pe aiurea!

Lucrarea care trebuia întreprinsã era în prima linie o operã culturalã ºi ca
atare nu putea fi realizatã decât prin factori culturali; aceasta este evident.
Factorii culturali la þarã nu sunt decât doi: preotul ºi învãþãtorul. Prin urmare,
cine voia sã întreprindã ridicarea culturalã a satelor trebuia neapãrat sã se adre-
seze preotului ºi învãþãtorului; aceasta iarãºi este evident. Bunul simþ cel mai
elementar aratã cã nu se putea face altfel ºi am fost nespus de surprins când am
vãzut cu câtã violenþã a fost criticatã introducerea preotului ºi învãþãtorului în
munca pentru ridicarea satelor. Ar fi fost cineva ispitit sã creadã cã adevãratul
motiv al acestei aprinderi era tocmai cã se pusese în fine mâna pe singurul
mijloc propriu de a schimba în bine sãlbãticia stãrilor de lucruri de mai înainte;
dar îmi repugnã de a crede cã în patria mea se mai pot gãsi oameni atât de lipsiþi
de prevedere ºi de patriotism.

Sunt unsprezece ani de când, într-o revistã a corpului didactic primar(14), am
expus programul lãmurit al unei acþiuni sistematice pentru ridicarea moralã ºi
economicã a pãturii þãrãneºti! Apelul acela se adresa direct învãþãtorilor. Cãtre
preoþi nu mã puteam adresa în acelaºi fel, pentru cã ei nu pot recunoaºte decât
autoritatea episcopilor lor; dar m-am silit prin toate mijloacele ca sã înlãtur
greutãþile ºi din partea aceasta, ºi sunt mulþumit sã constat cã silinþele mele nu
au fost zadarnice.

Cu modul acesta, cauza cea mare ºi sfântã a transformãrii masei inerte a
satelor noastre ºi a înmulþirii în proporþia de la una la ºase a forþelor active,
inteligente ºi conºtiente ale naþiunii, are azi în serviciul ei o falangã harnicã ºi
entuziastã, care în scurtã vreme va face ceea ce ºaizeci de ani de legi ºi decrete
nu putuserã face.

Sã lãsãm sã vorbeascã detractorii care gãsesc pete în soare ºi pun înainte gre-
ºelile, intenþionate sau nu, ale câtorva rãtãciþi, pentru a lovi în activitatea între-
gului corp, care în imensa lui majoritate nu meritã decât laude. Când detractorii
aceºtia vor izbuti sã dovedeascã cã, în munca aceasta, primarii rurali au ajuns,
mãcar pe departe, sã se compare cu muncitorii de azi, ca pricepere ºi onestitate,
se va putea sta de vorbã; dar proba aceasta nu se va putea face.
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Toatã desfãºurarea activitãþii economice ºi morale a învãþãtorilor ºi preo-
þilor, de unsprezece ani încoace, aratã cã ne aflãm pe calea cea bunã. De aceea,
trebuie sã se stãruie pe dânsa, ºi orice s-ar întâmpla, sã nu pãrãseascã frumoa-
sele speranþe a cãror realizare am vãzut-o începutã în chip aºa de fericit.

* * *

Cuvântul politicã vine de la grecescul polis, care înseamnã oraº sau stat, de
vreme ce la grecii cei vechi aproape fiecare oraº mai însemnat forma un stat
deosebit. Toatã politica însemna lucrurile care se refereau la afacerile statului,
treburile de interes public.

Dupã accepþiunea aceasta, care este cea bunã ºi cea adevãratã, a face cineva
politicã va sã zicã a se ocupa de afacerile statului, a lucra în interesul binelui
general. Politica aºa înþeleasã este cea mai înaltã ºi cea mai nobilã îndeletnicire.
Ea cere nu numai pricepere ºi sârguinþã, dar ºi cel mai desãvârºit spirit de abne-
gaþie ºi sacrificiu, cãci acel pe care l-a apucat vârtejul treburilor publice nu mai
poate deloc sã se gândeascã la sine. A face politicã în acest sens este ºi un drept,
ºi o datorie pentru orice cetãþean, cât de modest, cãci nu este niciunul care, într-o
mãsurã oarecare, sã nu fie în stare de a aduce contingentul sãu de muncã pentru
binele comun.

Nu trebuie însã sã se dea cuvântului un sens restrâns. Nu trebuie sã se crea-
dã cã munca pentru binele public este numai aceea care se exercitã în adunãrile
publice, sau în funcþii, sau în comerþul aºa ziºilor oameni politici. Dacã s-ar în-
þelege lucrul în acest mod îngust, ar urma, spre exemplu, ca munca unui bãrbat
care ar crea pentru þara lui un nou izvor de bogãþie nu ar avea preþ faþã de
sãrãcãcioasa activitate a cutãrui deputat vorbãreþ, care nu va fi produs în viaþa
lui nimic altceva decât vorbe goale.

Cu atât mai mult trebuie sã se considere ca activitate politicã, rodnicã ºi
binefãcãtoare, orice muncã care are de scop sã mãreascã buna stare materialã, sau
sã ridice nivelul moral sau intelectual al cetãþenilor, cãci prin aceasta se mãresc
forþele vii ale statului, deosebit de binefacerile care se revarsã asupra indivizilor.

Dar cu timpul cuvântul politicã a deviat de la înþelesul sãu cel adevãrat ºi a
ajuns sã însemne cu totul altceva decât aceea pentru care fusese inventat. Astãzi
politicã se cheamã mijloacele de tot felul, mai mult sau mai puþin corecte ºi
oneste, pe care le pun în miºcare oamenii care se ocupã de treburile publice,
pentru a impune ideile lor ºi, prin extensiune, tot politicã se zice cã fac ºi acei
oameni care, fãrã nicio pregãtire, fãrã devotament ºi fãrã abnegaþie, socotesc cã
câmpul de muncã pentru interesele publice este tot aºa de propriu ca oricare
altul pentru crearea unei situaþii personale. Dar felului acestuia de activitate,
pentru a-l deosebi de celãlalt, începe acum a i se da, cu o nuanþã de dispreþ,
numele de politicianism, iar celor care îl practicã li se zice politicieni.
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