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REORGAKISAREA SCOLELOR PRIMARg 
(LUCRU MANUAL ŞI PRACTICA AGRICOLA ÎN ŞCdLELE PRIMARE) 

,,De meme que l'eau, l'ideal huroain 
cherche sou niveau: il tend a se realiser 
dans toutes les partieF- du monde, sinon 
de la meme maniere, puis qu'ii lui faut 
s'accommoder aux milieux differants, 
du moi ns suivant une methode analogue 
et conforroement aux memes principes" 

Elisee Beel US 

Reorganisarea şc6lelor primare este o ces
ti une, care ocupă de câţi-va ani, mereu, opini
unea publică de la noL După o experienţă de 
vre-o trei decenii, s'a văzut că vechea stare de 
lucrud, în care se găsia şc6la primară - cum 
de alt-fel şi întregul inveţămînt din România
nu mai corespunde timpuluL în care ne aflăm, 
nu mai corespunde nouilor necesităţi şi mai cu 
samă necesităţilor specifice ale ţerei n6stre. Or
ganisarea, ce se dăduse înveţămîntului nostru, 
nu fusese o organisare proprie ci transplantată 
,, telle quelle '· în starea în care se găsia la po
p6rele din occident, cad aveau o cultură de secole, 
altă vieţă şi alte necesităţi. De alt-fel, nici nu 
se putea în alt chip, dată fiind graba, cu care 
trebuia să se organiseze un stat ca al nostru, 
în care totul trebuia de făcut. In fine, de şi cu 
6re-cari greutăţi, o reformă a înveţămîntului nostru 
s'a făcut de jos pănă sus. Se pare însă ·că înve
ţămîntul nostru nu şi-a gă8it nici acum, forma 

-
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cea mai potrivită
1 
în care se p6tă remânea pentru 

un period măcar mai scmt de cît cel trecut: forma 
în care el să-şi p6tft atinge ma.i bine ţinţa lui. 
De aceea lumea n6stră cere pe t6te tonurile să 
se facă o nouă refonnă, o reformă radicală. Totă 
lnme,t se a.rată nemulţumită, ba încă indignată. 
de r6dele date pănă acum de înv�ţămîntul nostru. 
Vorbesc. bine înţeles, de lumea aceea, care p6te 
să-şi arate nemulţumirea. Nu se scie însă nimic 
de ce crede lupiea aceea

1 
care nu p6te să-şi arate 

părerile sale în acestă privinţă-
. A. fost de ajuns ca un a.n. doi de secetă să 

se abittă peste ţara n6stră şi t6tă lumea de ma'i 
sus să c3:ute .... causele desastrului. Cine este ma
rele vinovat al acestui desastru L ... Cine L ... s'a 
întrebat de miI .de ori acestă lume. Şi după multă 

. cău�re, criminalul a fost în fine găsit. El este. 
de . data acesta, de genul femeniu: este şc6la. 
Dar care anume şcolă � s'a întrebat mai departe, 
lumea u6stră. Respunsul a fost Iară.�i găsit : 
şc6la nostră primară şi mat cu sama şcola ru
rală. A.ici a zăcut tot răul l 

Dacă ţaru. a, 1:1i't.răoit cu totul
1 

dacă datoria el 
a crescut înspăimintător, dacă budgetele ei se 
înch�e cu deficite pe fie-ce an mai marI, dacă 
pămîntul s'a; săcătuit şi nu mai produce nimic, 
clacă alcoolismul se întinde mereu, dacă funcţi
ouarisulul a crescut îngrozitor, dacă salariile fun
cţionarilor noştri s'au mărit ca în nici o ţară 
din lume, dacă.... etc. etc. de vină este şc6la 
ruraJă,. pentru că absolventul rural nu mai iu
besc,� munca pămtntului, pentru că el n'a învă
ţat agricultura raţionată în şc6la primară, pentru 

-

. 

că nu i s'a desvoltat acolo gustul pentru agri
cultură. meserie, economie,.... etc. etc. şi aver
siunea pentru alcoolism, funcţionarism, etc. etc. 
Şi s'a criticat ast-fel tot ce se atinge de şcola 
rurală, ajungendu-se la încheer'i forte stranii, 
până la aceea bună-6ră că: causa degenerării 
poporului român sunt învăţătorii sătescll 

După ce începetw-a tuturor relelor a fost ast
fel găsită, au început să curgă lecurile. Şi lecu
rile cw-g mereu. Şi chiem,tţi şi nechlemaţi a
lergă la patul b(•lnavului.... şi familia lui este 
nevoită să asculte t6te lecurile propuse, chiar 
şi pe cele mai superstiţi6se şi ridicole. 

A.st-fel, pentru că s'a zis că în şc6la rurală 
se învaţă prea multă carte, se face prea multă 
teorie, de aceea s'a venit îndată cu lacul: să 
se restrîngă cartea în şcola rurală, să se înveţe 
carte cel mult două ore pe qi, iar restul: lucru 
manual, grădinălie, practică agricolă. etc. 

Să vedem însă dac[L cultura poporului român, 
dacă sciinţa de carte s'a întins la el aşa de mult. 
dacă acest popor a ajuns la nivelul altor po
p6re, cu care n: place adesea să se compare. 
Cum î A.j uns-am noi 6re la apogeu în acestă 
privinţă� Ajuns-am la starea de saturaţie, de 
obesitate intelectuală, dacă pot qice ast-fel, pen
tru ca să facem un popas, sau ma'i bine. un 
pas înnapoi � 

Or'i bieta statistică ce ne respunde 1
Ea ne respunde că, în Elveţia, de ex. la 100 

de locuitori, găsim abea 2 inş1 cari să nu aibă 
sciinţă de carte. Dar la noi î O! la 1101, din 
100 de locuitori, abea dacă sciu 8. Şi dacă scă-

-
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dem pe locuitorii oraşelor, cari mai toµ - -
carte atund ne remâne că, între 100 de ţe ' 

"' ... . p6te abia vom găsi 2-3; can sa scie ce-�� c_ dacă putem s'o numim şi pe acesta scnnţa. 
Iată cum stă la -noi sciinţa de carte ! 
Cultura ţerei n6stre o putem asem�n� � i 

piramide f6rte înnaltă, dar f6rte ascuţita ş1 
o basă aşa de îngustă că mai degrabă �re ��a
renţa unei trestii, sau mai drept. a unui pa111._..pe când cultura ţerilor din apus este_ c� o �1-
ramidă a cărei basă este aşa de larga ca se m
tinde peste t6tă suprafaţa ţerei. Aşa fiind_ faptul, 
se înţelege uşor ce trainicie şi _influenţa _P6te
avea cultura n6stră şi de ce: diferenţa dmtr�pătura din vîrful piramidei n6stre_ culturale ti
cei de la basa ei, sau mai bine, drn afara bas01,
este aşa de.... piramidală ! 

Cân<i aşa stă la noi, sciinţa de carte, ce fel de 
propunere· este aceea, care cere imperios rAestr�
gerea înveţăturei l,t sate1 „ Trebue redus mv�ţa: mîntul rural la minimum posibil de cunoscmţi 

' 
-(citire scriere, socoteală), care să nu reclame mai 

mult de doue ore pe di, iar restul să'l petrecă pe 
teren, în lucrări agridole sau în ateliere şcolare�'. 
(Vezi lnveţamîntul primar, No. 11, an. VI, arti-
colul „ O veste bună"). . C'est une proposition hardie, trop hardie! Aşa 
veste n'am fi dorit să mai auq.im nici odată! � 
curios cum se găsesc 6meni cari să dea soluţn 
pentru alţii, iar la dînşii nu s'au gândit nici odată! 

Da! nu aTem cultură! 
Avem o armată, care nu se deosebesce întru 

nimic de armatele statelor celor mai civilis�te şi 
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mai bogate. O parentesă: Staţionam odată în faţ-a 
parcului municipal din Galaţi. Mai multă lume ad
mira un atelaj de patru cai, pe doi dintre cari 
stUeau câte un soldat călare ca la echjpajele re
o-ale: era un brek militar. Intrega familie a unui 
domn ·ofiţer (tatăl. mama şi 3 copilaşi) venise la 
un magasin de mode. 0ând într�ga familie s'a 
asedat pe bănci si echipajul a plecat, cine-va din 
u{ulţime a exclam�t: ,,Ah! ce frumos e să fH ofiţer! 
Te duci la cazarmă în trăsură, te întorci în tră
su:ră, te plimbi pe contul statului, pe sub nasul 
şi în admiraţi unea tuturor!". 

Câte reflecţiuni nu mi-a sugerat atunci acestă 
privelisce! 1\I'am gândit atunci câte brekuri de 
acestea va fi avend armata n6stră, câte parale 
costă ele, etc. l\1'am gândit apoi de ce, pe la noi, 
în văgăunele satelor, nu avem măcar nisce ghio
ciuri rele, carr să tîrască la şc6lă, copiii des
culţi de prin cătunele depărtate de centrul şcola:, 
cari trebue să străbată 11oroiul până la genunchi, 
pe distanţe de kilometri! 

Avem edificii, cari rivalisază cu cele din oc
cident. 

Avem telegraf şi telef6ne. Parentesă. In pri
vinţa telef6nelor am întrecut, p6te, şi statele oc
cidentale. In scurtă vreme, dacă va merge treba 
cum s'a început, nu va mai remânea comună ru
rală, care să nu aibă telefon. Cunosc o mică co
mună care are telefon, iar şc6la stă într'o dă-' rămătură, f6stă magasie a unei case boeresci, în 
care copiii îşi mută băncile din loc în loc, în 
timp de pl6e. Ca o iro.aie a s6J;tei, liniile tele
fonice (în jud. nostru) se inaugurau pe când ţă-

.. 
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ranil cereau păpuşoi de la stat. La o inaugt.tnl!
de acestea, ţăranii, cari erau· faţă, când au an .i 
vorbind şi cântând în cutia din părete, î i fi
ceau cruce şi dădeau busna afară, îngroziţi ca. 
dracu; iar n6ptea, strejării n'au voit să mai d6rmă.
ca de obiceiu. în primărie. Asta, p6te, din cauza prP 
marei lor farniliarisăr,i cu cultura oe,e,identală ! 

Avem multe lucruri frumoase, pe cari le a 
pop6rele culte dar numai un lucru, pe care-l a: 
ele, nu-l avem noi: n'avem cultura aşa de Iar

:::

respândită în massa poporului de la ţară, ca l· 
ele. Ţeranii noştri n'au nici noţiunile cele mai 
elementare, necum cunoscinţele necesare, ca ă. 
înţelegă aşa numita civilisaţie a ţerei n6stre. De 
aceea el pa.re strein în ţara lui, de aceea este 
rutinar şi nu vrea în ruptul capulll.l să schimbe 
sistemul seii de cultură a pămîntului, nu vrea 
să credă în nimic şi remâne indolent, passiv, fa
talist, cu vechile sale deprinderi orientale. 

Lucrul nu este de loc tot ast-fel pentru acei 
cari aii urmat măcar cât de puţin o şc6lă primară. 

S'a acusat şc6la rurală că n'a produs nimic. 
Acesta este o afirmaţie gratuită, ca să nu <µc 
de rea credinţă: Dacă începem să vedem şi pe 
la sate, căsuţe mai higienice şi mai drăguţe, 
mindire pe paturi, ogradă curată, un traiu şi o 
hrană mai omenescă, acestea nu le vedem de 
cât la tinerii, cari au urmat şc6la primară; cei
l'alti dorm tot pe rogojini sau pe scândurile g6le, 
cu purceii şi cu viţeii în casă. 

Cine aii cumperat întăi pluguri de fier� Cine 
vin la conferinţele cercurilor culturale� Cine se 
arată bucuroş1 a adopta cu lăcomie tot ce e nou� 
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Cine plecă acum cântând în armată� 
Absolventul rural ! 
Dar va întreba cine-va: Pentru ce resultatele 

ar.estea se observă în aşa mică mesură � 
� Pentr� �notivul f6r�e simplu că copiii ţeranilor

au beneficiat ,le şc6la în o mesur[t tot asa de 
mică! 

Dacă astă-qi'.. după apr6pe patru decenii de 
şc6la, când de bine de reu, mai avem cite-va 
localuri de şc6lă şi totuşi: din 686 OOO copiii 
de la sate, în ,îrstă de şc6lă, abea au locuri 
în şc6lă 160.000, adică nici a 4-a parte, ce 
trebue să fi fost acum 15-20 de ani?.. . OrI 
gospo�darii de a-qi nu pot fi de cât scolarii de 
atunci! 

Cred că, din cele de pănă aici, resultă destul 
de clar, pentru ori-ce om intelio-ent si de bună 
credinţă, că ceea ce-i trebue ţ�ranul� nostru 
în pn.mul rang, este măcar şc6la elementară. 

* 
* * 

�Ac�m, . dacă ni se permite să ne arătăm şi
noi pa1:er:le asupr� reorganisărei şc6lelor pri
mare. ŞI� m �eoseb1 asupra lucrului manual şi a 
practic�1 agricole în aceste şc6le, am spune că, 
cea mai bună reformă ar fi aceea care să se 
gân��scă la _mijl6cele cele mai eficace, ca: toţ't
copiit ţeranilor sa p6ta cap�ta instrucţiunea 
elementa,ra, în mod -efectiv; iar nu aceea care 
preconisază reducerea cunoscintelor elem�ntare' 
în şc6la rurală, la o nimica. t6tă, transformând 
şc6!a r�al� în ateli.er, grădină de zarzavat şi
mai sem eu ce, ... ş1 întinqend pe bietul înve-

-
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ţător în o miie de părţi, ca să nu mc1l pt -
face nirp.ic.a bun!.... Am mai spune că cantitatt
de materH p6te remânea cea de a-cp, dar cur'"' -
rile să se reducă la patru ani, ca şi la orie. : 
Atât în privinţa duratei cât şi a materiilor să 
nu fie nici o diferenţă între cele doue şc6le. 

Va qice cine-va, p6te, că un înveţător sau 
doi, la ţară, n'ar putea prididi materiile făcute 
de cei patru institutori de oraş. Să se îmaul
ţască treptat numerul înveţătorilor ! Să se pună 
şc6la rurală pe picior de egalitate cu cea ur
bană! Măcar în acestă privinţă, satele să ti.e 
egale cu oraşele! De alt-fel, mie mi se pare că 
pentru institutori e prea ptţţină muncă; iar pentru 
noi chiar în starea actuală a lucrurilor, nlll-i 

' 

prea greu. 
Să mergem mai departe: După absolvirea celor 

patru ani, atât copilul de la oraş câ.t şi cel de 
la ţară, să mai facă un curs obligato1· de doi
ani de aplicaţii pructice. 

Aceste aplicaţH practice vor consta: la ţară, 
din lucrări manuale, farna; grădinărie, albi�ărit 
şi practică agricolă, primăvara şi vara, cu des
voltarea ounoscinţelor teoretice de agricultură, 
crescerea vitelor, etc. potrivit necesităţilor re
clamate de regiunea în care se găsesce şcola 
rurală. La oraş, aceste c:ursurl practice vor con· 
sta din lucrări manuale cu desvoltarea cunos
cinţelor teoretice privit6re la meserii, comerciu 
şi vieţa de oraş. · 

Cursurile practice să fie predate de 6meru spe
ciali; iar cele teoretice de înveţători şi institu
tori în anumite ore şi dile a septemâniI. 

. , 
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N umat aici, la cursurile de aplicaţii prac
tice să începă diferenţiarea între copilul orăşa
nului şi al sătenului, precum şi între acei din 
regiuni diferite. 

Acei cari vor absolvi cu mare distincţie, cur
surile elementare, atât de la or,tş cât şi de la 
sat, să aibă drepturi egale la trecerea lor prin 
concurs, în şc6lele secondare, dacă dispuu şi de 
mijl6ce materiale; iar toţi cei-1-alţi să fie obligaţi 
a mma ciwsurile de aplicaţii practice, de pe 
lângă fie-care şc6lă elementară de la oraş sau sat. 

Acei carI termină ca distincţie, cursul de doi 
ani, de aplicaţii practice, pot trece în şc6lele 
speciale de meserii şi agricultură, cari trebue să
existe cel puţin câte una de fie-care fel, în ori-ce 
judeţ şi cad să se deosebescă după necesităţile 
specifice ale fie-cărui oraş sau regiune rurală. 

Nimeni nu va putea intra în aceste şcoli, de 
cât după terminarea de doi ani a cursului de a
plicaţii practice, de pe lîngă şc6lele elementare. 

Acei cad, din diferite cause sau împrejurăd, 
nu vor putea intra în aceste şcon speciale de 
practică, pot intra ca ucenici pe la prăvălii sau 
ateliere particulare, iar cei cari vor remânea pe· 
lîngă casa părintescă, voc urma şc6lele compli
mentare, sau cele superi6re, i cari vor continua 
să întreţină şi să desvolte cunoscinţele căp�tate 

•) In ultimul moment citesc că ministerul cultelor şi 
instructiunei publice a dat o ordonanţă. ca consiliul in
spectorilor să pregă.tescă pănă la Martie, programa de 
studii şi ocupaţii profesionale pentru sc6lele prt
:c:l.a.re supert6re, iar pănă. la Iunie, să hotărască 
centrele unde e nevoe de în.fiinţarea acestor şcole. 

-
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12 

în cei şese ani. Cu modul acesta vor fi şi ei 
culţi şi mai buru buru gospodari ca cei de a-. -

Cu sistemul actual. luc,ru manua,l preyequt • 
programă ( doue ore pe săptămână) stă. numai Ii· 
hârtie, pentru că nu toţi învăţătorii sunt mae� tn 
speciali de pălării, coşuri, strungărie, tâmplări�. 
etc. şi pentru că sporJl acela de 10% nu I': 

dă şi nu se pote da la. toţr după merit. 'au 
expus lucrări manuale la vre-o câte-va conferinti 
generale, ca să se vadă, cari înveţători merită 
să obţină sporul. Din 15-20, cari meritau, nu se 
puteau pune pe listă de cât cinci, pentru că nu 
erau mijloce pentru mai mulţi. Şi am văqut a
tunci, cum un înveţător, care fusese prin Tran
silvania şi se specializase în împleti tur, de pae. 
nuele, cartonaj şi care fusese şi decorat, n'a 
putut totuşi figura pe listă şi n'a obţinut spornl 
de cât după ce a reclamat ministerului!. ... 

Să ne punem însă în ipotesa că sporul s'ar 
da la toţi şi că toţi înreţătorii s'ar pune să se 
specializeze în o branşă manuală potrivită culo
calitatea, unde se găsesce. e întrebăm atunci: 
Pote el cu adeverat să se ocupe atat de serios 
cu lucrul manual, fără ca îuveţărnîntul elemen
tar, partea pur didactică, să nu suferf:'1 Alt-fel, 
la urma urmei, ce-ar valora 2-3 ore pe septe
mână 1 Cam cât ar câştiga copiii în atâta 'timpî 

Nici scopul gustului pentru lucru. manual, pe 
care vrea să-l infiltreze programul actual, nu se 
atinge, de ore-ce gustul pentru o artă nu se in
spiră cui-va cu cârpeH: el se inspii_.a prin obi
ecte lucrate în auever cu artă . .A.lt-fel, rîd şi 
ţeranii despre aceste încercări copilăresci, pe cari 
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_:pătinţii copiilor le numesc cu drept cuyînt, ju
cării şi de aceea nu le iau de loc în serios 

Se qice că pe la unele şcoli, lucrul manual 
ar fi progresat forte mult. Fie-ne permis a crede 
că pe acolo se f,1 ce prea puţină carte, care re
mâne pe al doilea plan. Insoţiam odată, în Do
brogea, pe un d. reYisor şcolar (institutor din 
J3ucuresci) în inspecţie. Când am ajuns la un 
-coleg, l-am găsit stând jos pe postamentul r,a
tedrei şi mocoşind la o coşniţă: era aşa de ab
sorbit că nici n'a observat când am intrat noi.
Copiii, prin bănci, se ocupau şi ei cu te mieri
ce, .... şi acesta într'o oră, care nu era de loc 
-destinată pentru lucru manual. Inv�ţătoml era 
însă forte considerat pentru interesul ce-şi pu
nea în predarea lucrului manual. 

Aşa se întîmplă cu dexterităţile acestea: pe 
unele locuri cu musica, pe aiurea cu lucrul ma
nual sau cu gimnastica Când ,ine revisorul în 
inspecţie. numai începe închttă a-i scote înnainte, 
-Obiecte de lucru manual,.... şi se încinge o dis
cuţie forte aprinsă asupra importantei acestui 
<1biect,. .. ori îl întimpină cu cântece sau cu pro
•�iucţiuni gimnastice,.. şi revi orul remâne încân
tat atât de încântat că nici nu mai are timp să 
se ocupe de partea pur didactică, pe care de alt
fel o presupune, fără îndoială, tot aşa de bună. 
Şi ast-fel aceste trei dexterităţi senesc multora 
de mijloc pentru a produce o ilusie, un prestigiu 
că şcola merge de minune. dar atâta tot. De la 
-0 vreme, s'a cap�tat atâta, slăbiciune pentru ele, 
iă întăi de acestea te întrebă cine-va, când îti 
�ntră în şcolă. 
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La urma urmelor, dacă se observă că progre-..-. 
didactic lasă de dorit, se ia în consideraţie că, 
face ceva cu lucrul manual şi.... trere. Dacă 
observă că nu se prea face lucru manual. gim
nastică şi musică, se scuze că se ocupă uiai mul 
cu partea didactică şi iar trece; dar de multe ori 
n'avem nici una, nici alta, bună, .... pentru că lucru
rile n'au 6re-cum o sancţiune, o responsabilitat„ 
bine stabilită şi nici nu sunt aşa compatihile. 

Lucrurile s'ar petrece cu totul alt-fel, dacă am 
ayea un curs deosebit de aplicaţii practice, cu 
maestru deosebit şi cu o responsabilitate bine sta
bilită . .Atunci s'ar lucra ce-va serios in acest cur 
de doi ani; obiectele acelea s'ar căuta să se de -
facă într'un chip 6re-care şi ţeranul, respecti, 
orăşanul, câ,t şi copiii, veqend un folos real .. i 
immediat, ar lua si ei lucrurile in serios si nu 

' ' 

le-ar mai taxa cu epitetul de jucării si copilării, 
� -

' 

ca pana acum. 
De alt-fel. principiul modern, care a transfor

mat industriile şi modul de producţiune al tu
turor statelor civilisate si care s'a aplicat si în 

' ' 

sciinţă, este divisiunea muncei, specialisarea, , i 
nu e rM. să se ţină samă şi aici de acest prin
cipiu, măcar cât de puţin. 

Cursul acesta de aplicaţii practice, începend 
la etatea de 12 ani a copilului, după absolvirea 
cursurilor elementare şi dmând 2 ani, se şi p6ter-
6re-cum, îndeplini cu putinţă, pentru că atunci 
copilul despune şi de o forţă :fisică necesară şi 
de un grad de inteligenţă formată de studiile 
făcute, .... şi chiar dacă ar remânea pe lângă casa 
părintescă, numai cu aceste doue cursuri obli-
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gutorii (elementar �i <le aplicaţii practice) incf1, 
ii �a fi mai u .. or să trăescă în lume şi să se 
faca un bun gospodar. Pentru că se nu se uite 
un lucru: chiar dacă am avea şcoli speciale n,gio
nale de practică, ale căror cursuri nu vor fi obli
gatorii. de sigur, ca cele preconisate dP noi, tot 
nu se va fac� mare ispraYă, pentru că nu-i poţi 
lua cu-de-a sila, pe toţi copiii din ţară să-i bao-i 
în aceste . c6le, lucru de alt-fel imposibil şi din 
alte cause, ca: insuficienţa, de locuri, etc. Apoi 
sunt. 6re cari meserii, cari se pot înveţa perfect
de bme în aceste cursmi de doi ani. ca: cos&.ria 
frînghieria, rogojinăria, tinichigeria · etc. Si ast� 
fel, p1·in întroduce1·eu acestur cw:sun de do7 
a!t1, _oblig atorii, de aplicaţii practice, pe
lang t şc6lele elementare, nu va max 'remânea 
în ţara acesta un sin,qur copil, care sa fi u'l·mat 
.şc6la elementara şi sa nu scie absolut de lr,c nici. 
un meşte

1c;ug, m.aca1· cât de puţin .1 
Bărbaţii de bine ai ţerei aceştia să cugete, dacă, 

acestă propunere coaţine o utopie sa11 o idee 
roalisabilă si folosit6re. 

, 

0u sistemul actual însă ce remfrne ? Copilul 
remane de mic cu deprinderea de a încerca multe 
şi a nu terminai nimica. Importanta acestui curs 
obli_qatur de doi ani de aplicaţii practice reesă însă 
şi mai mult când se va face asupra grădinăriei, 
pomăritului, albinăritului, sau practicei ao-ricole c '

pentru acei cari ar rernânea plugari numai cu aceste 
cursuri. Pentru că să nu se pierdă din vedere: a
c.este cursuri de aplicaţii practice vor varia de la o re
giune la alta şi de la un oraş la altul, după necesită
ţile ce ar reclama mai mult localitatea respectivă. 

·-·

•
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Şi realisarea acestui sistem uu cere, cine ci-· 
ce mijl6ce şi cheltueH Un maestru special u•·

practică. care ar putea fi remunerat de comună. 
sală adaosa sau care p6te chiar şi există pe lângă 
unele şc6le mai sistematice, cum cunosc câte-va, un 
petec ·de pămînt pentru o grădină de zarzavat 
sau de practică agricolă. 

Elevii acestui curs de aplicaţii practice ar putea. 
întreţine cu maestrul lor. o întregă grădină de 
zarzavat, care pe unele locuri există chiar în sat, 
dar se lucreză de Bulgari (cum este chiar în 
comuna mea Smulţii (( 'ovurlu1)] tocmindu-se pen
tru lucrărilf' mai grele şi 6meni cu (liua 

Vedeam în „Gazeta Săteanului" o propunere 
a d-lui Ciurcu, mi se pare, care susţinea că pentru 
sc6terea ţerannlui român din rutina,. cu care lu
creză pămîntul. îş1 cresce vitele tii îş1 ţine gospo
daria, ar trebui ca statul să aşec}e în fie-care sat, 
câte un Român din Transilvania, căruia eă i se 
dea o bucată de pămînt, pe care să-ş1 stabilescă 
gospodăria şi să-şi întocmescă o mică fermă, care 
să servescă de model ţeranilor. Dacă idealul a
cesta s'ar realisa vre-o dată, atunci nimen1 n'ar 
putea fi mai bun maestru al cursurilor de apli
caţii practice la agricultură şi crescerea vitelor 
etc. de cât acel mic fermier. 

Cu sistemul actual ce se alege din practica 
agricolă pusă în program� S'a q.is că comunele 
să cumpere o jumătate de hPctar pentru grădina 
şc6le1, dar comunele n'a11 cumperat mar pe ni
căeri, pentru că lucrul n'a fost sancţionat, nu s'a 
hotărît categoric prin lege şi pentru că primarii 
<He că de ce să profite învăţătorul i Dacă chiar 
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s'ar cumpera, ce credeţi că ar q.ice ţeranii veq.en
du-ş1 copiii puşi la muncă în gradina înveţătorulu1'1 
Ar ilice că mai bine să muncescă la casa lor şi nu , . 

i-ar mar da la şc6lă. Fără să-i mai punem la muncă,
s'aii întîmplat casuri, în car1 părinţii şi-au scos co
piil din şc6lă şi i-aii băgat la grădină, ca să mun
cescă „ la parte" cu Bulgarii în grădinării.

Lucrurile se schimbă însă când cursurile ar fi 
obligatorii şi produsele şc6lei s'ar vinde �i ar re
sultc1, un folos real imediat cât de mic şi pentru elevi. 

Repet: Să nu se scape din vedere că în doi an1 
consecutivi de lucru manual sau grădinărie, etc. 
copiii ar înveţa binişor aceste lucrări. 

Să venim la sc6lele elementare de fete. Fetele ' 
,or urma de la 7 -11 aru aceleaşi cursuri elemen-
tare ca şi băeţii, şc6lele putend fi mixte, iar unde 
trebuinţa va reclama şi separate. De la 11-13 ani 
vor urma şi ele un curs de aplicaţii practice, cari 
vor consta din lucru de mână. puţină croitorie, 
crescerea gâindacilor: reparatul hainelor, torsul şi 
ţesutul mecanic, gătirea bucatelor, etc. avend ma
estrăi specială. Odată cu aceste aplicaţii practice 
li se vor preda şi 6re-cari cunoscinţI teoretice spe
ciale sexului lor: economia domestică, higiena co
piilor, etc. cari cunoscinţi se vor putea preda de 
îuveţătorii sau înveţăt6rele de la cursul elementar 
(respectiv institutorii sau înstitut6rele) în anu
mite 6re şi q.ile ale septemâniL 

Absolventele cu mare distincţie de la cursurile 
elementare Yor trece imediat prin concurs, în şc6-
lele secondare, dacă vor avea şi mijl6cele materi
ale, atât cele de la oraş cât şi cele de la sate; 1ar 
absolventele cu distincţie a cursurilor de aplic,Lţii., 

-
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vor trece în şc6lele profesionale, cari vor fi c-el 
puţin câte una în fie-care judeţ. 

Şc6la de aplicaţii practice pentru fete se pot•· 
însărcina şi cu pregătirea mâncării pentru can
tinele şcolare, în centrele unde necesitatea ra 
reclama. Rolul acestei şc6le ar fi de mare impor
tanţă în acestă privinţă mai cu samă la ora .. e. 
unde cantinele aii un mare viitor. 

Unde punem apoi, regenerarea prin ele, a ,,e -
chilor indus tril casnice de la ţară! 

Se scie că aii apărut resb6e mecanice siste
matice, mici maşini de scărmănat şi de tors. Chiar 
în starea actuală se găsesc pe lângă unele şc6le 
primare, resb6P- mecanice „România" Ei bine. 
dacă fie-care şc6lă de aplicaţii practice pentru 
fete s'ar aprovisiona cu un resboiii de acestea 
(bine înţeles, unde necesitatea lor.ală ar reclama). 
cu o maşină de scărmănat şi de tors, etc. cari 
sunt eftine şi practice, am vedea reînviind ca din 
pămînt vechile industrii casnic€', nu însă în starea 
lor primitivă, ci modernisate, (ionform timpului 
în care trăim. 

Acei cari au ţipat şi ţipă contra ţerancelor că 
şi-aii părăsit frum6sele ocupaţii casnice de altă 
dată, aii pierdut din vedere care să fie causa 
Causa este destul ,le evidentă: este aceea care 
în occident a făcut pe femee să intre în fabrică, 
alăturea cu bărbatul ei, unde câştigă de �ece orI 
cât ar câştiga a casă cu industriile ei manuale 
migăl6se şi fără spor. Causa este maşinismul mo
dern, care a reformat tote industriile. 

Cu sistemul vechiu de tors şi ţesut, un metru 
de pânză costă pe ţeranca română de cinci ori 

I 
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mai scump de cât dacă 1-a.r cumpăra gata, fă.ră 
eon�ideraţia încă că ţeranca, date fiind mijl6cele 
,ei barbare de lucru, nici odată nu va reusi să 

, 

lucreze aşa de fin şi dacă mi-I permis a spune, 
nici aşa de solid. Când femeea p6te câştiga mun
cind cu qimt, mult mai mult, de cât muncind în casă 
.a fost natural să părăsască stativile şi cicăricul. 

Trebue rriodernisată industria n6stră casnică. 
Şi nu se p6te modernisa de cât când ţerancele 

vor avea în mijlocul satului, sub ochii lor, cursu
rile de aplicaţii practice pentru fete, bine întoc
mite pe lângă şc6lele elementare. 

Şc6lele profesionale speciale .fiind aşeqate în 
oraşe, unde nu pot merge tote fetele de teran, 
nu vor a.,ea o influenţă aşa de repede, nici aşa 
de întinsă, absolut asupra tut.uror fetelor de la 
ţară, în ceea ce pri vesce regenerarea industriilor 
şi ocnpaţiilor lor casnice. Pentru că se nu se uite 
un lucru: chiar dacă am avea şcoli profesionale 
speciale pe regiuni, ale căror cursuri nu vor fi 
obligatori):, de sigur, ca cele preconisate de noi, 
tot nu se va face mare isprară, pentru că nu 
le poţi lua, cu de-a sila, pe t6te fetele din ţară 
să le bagi în aceste şc6le, lucru de alt-fel im
posibil şi din alte cause ca: insuficienţă de locuri, 
etc. Apoi sunt ore cari ocupaţiuni practice. cari 
se pot perfect de bine învăţa în aceste cursuri · 
tde doi ani, şi ast-fe½ prin întroducerea acestor 
cursuri ele doi ani, obligatorii, de aplicaţii prac
tice pentru fete, pe lângă şc6lele elementare, nu 
va mai re:r;nânea în ţara acesta o singură fată, care 
!Bă fi urmat şc6la elementară şi să nu se.ie absolut 
de loc nici o ocupaţie casnică, măcar cât de puţin. 
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Pe ici, colo, a început să se vadă pe la ţari. 
câte un mir, industriaş care şi-a cumpernt l• mici 
maşină de scărmănat saii de tors. Ţerancelt> a
lergă bucur6se cu lâna. C'e-ar fi când, pe lân -
şc6la elementară a statului ar fi un adevera,t a
telier cu câte-va maşiui � Ţerancele ar scărmăna
şi ar t6rce acolo, împreună cu fiicele lor, cari ar 
urma cei doi ani de cursuri practice, şi-ar duce 
sulul lor urzit gata şi l-ar ţese acolo, în resboiul 
mecanic. Satele s'ar umple de pânză şi ţeseturi: 
n'am mai vedea pe ţerani cu cămeşi de americă 
şi cit, america ar remânea peste hotare şi banii 
ţeranilor în ţară. 

N'avem destule cuvinte a spune că înfiinţarea 
celor doi ani de cursud de aplicaţii practice, pe
lângă şc6lele elementare este tot atât de necesară 
la sate ca şi la oraşe, unde luxul, desfrâul şi 
trândăvia, aceste trei viţii capitale cari au ucis 
civilisaţiile betrâne ale Grecilor şi Roma,nilor, s'au 
încuibat de mult şi de unde, cu t6te acestea. se 
strigă mereu câ ţeranul este leneş şi beţiv. 

Când numai absolvenţii şi absolventele cu mar& 
distincţie ai cursurilor elementare vor avea drep· 
tul să se presinte la concursul şc6lelor secondare 
-şi se scie că cei privilegiaţi: în mod excepţional
de o inteligenţă deosebită, nu sunt aşa mulţi
şi când prin urmare, marea majoritate a absol
venţilor cursurilor elementare va fi obligată să
urmeze doi ani, cursurile de aplicaţii practice de
pe lângă şc6lele elementare, �tunci: de voe, de
nevoe, atât fiul bogatului, cât şi al săracului,
atât al sătenului cât şi al orăşanului, va trebui
4ic: ,, bon gre, mal gre" să se obicinuescă cu o-
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cup aţiile manuale şi practice; iar nu ca astă-4i, 
când tocmai cei mai slabi de inteligenţă da,r mai 
tari în protecţie, copleşesc pe cei cari, n'aii de 
cât inteligenţa, cu care i-a înzestrat natura. 

* * 

* 

--Să nu se credă că prin înfiinţarea de cursuri 
de aplicaţii practice pe lângă fie-care şc6lă ele
mentară de la oraş sau de la sat, s'ar face de 
prisos înfiinţarea şc6lelor profesionale (regionale) 
-de meserii, grădinărie, agricultură, etc. nu, ....... 
căci dacă un popor nu p6te trăi fără absolut nici 
o industrie mică, fără micele meserii, fără ocu
paţii ca nice i de mică gospodărie, tot aşa nu
p6te exista fără marile industrii perfecţionate,
fără agricultură sistematică, carI nu se pot avea
de cât prin înfiinţare de şcoli speciale, .... şi tocmiti 
atunci aceste şcoli speciale şi-ar recruta de aici, 
mai bine ( din şc6lele de aplicaţii practice de pe 
lângă şc6lele elementare) contigentele lor formate 
şi îndrumate gata pentru o speciali are şi o 
perfecţionare mai mare. 

Apoi dacă-i vorba. să discutăm pentm cari din 
aceste două f elurt de .. coli, posibilitatea înfiinţirei 
este mai uş6ră, nu vom hesita a spune chiar de 
la început ·că a celor dintăi, avend în vedere crisa 
prin care trecem, şi care pare a fi luat 6re-cum 
un caracter de permanenţă. 

A înfiinţa în fie-care judeţ, cel puţin câte o 
şc6lă specială de agricultură, una de meseril şi 
una profesională de fete: cu localuri. cu profesori, 
cu terenurile şi uneltele necesare (ideal, pe care 
partidul liberal îl întrupase-rncă de rîndul trecut, 
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jn lege) este a încărca, la cheltueli, budgetul 
ţerei, cu încă câte-va qeci de mili6ne, ceea ce, c 
t6tă buna voinţă a partidului liberal, în situaţia t:. 
,e,are ne găsim, nu se p6te, şi încă pentru mulţi ani 

Ori, causa permanenţei crisei, ce ne bentue. 
şe q.ice că ar fi, în mare parte, lipsa, desevîrşită 
de meserii, de cunoscinţi agricole, etc. rele, cari 
nu se pot remedia de cât prin şcoli practice. Cum 
însă idealul şc6lelor practice speciale (pe regiuni) 
nu-l putem avea încă peHtru mulţi ani, nu numai 
din cause pur financiare ci chiar şi pentru cu
vîntul că este o reformă prea uriaşă, mijlocul 
cel mai uşor de a produce, pe uesimtite, o schim
bare în felul nostru de ocupaţii prnctice, cu re
sultate mai mici. dar imediate, nu ne remane 
altul de cât înfiinţarea acestui curs de aplicaţii 
practice pe lângă şc6lele elementare rurale şi 
urbane, reducendu-se, la cele dintăI, cursurile 
elementare teoretice de la 5 la 4 ani. 

l'ftt ar costa aşa numita şc6lă de aplicaţii 
practice ( căci în realitate nu este o şc6lă deo
sebită) de pe lângă şc6lele elementare� 

Un maestru special, care p6te fi un bun lu
crător de la oraş, sau un absolvent al unei şc6le 
de meserii, p6te · fi retribuit, cu cel mult 500 
de lei anual şi un profit 6re-care din obiectele 
vîndute. Pentru atelier se p6te face o atenanţă 
pe lângă şc6lă, dacâ nu existâ deja o sală, pe 
unele locuri, ori se p6te găsi o casă cu chirie, 
care hL ţară nu p6te fi mai mare de 100-150 
lei anual. Incă 2-300 de lei, acum la început 
_pentru ceva instrumente şi şc6la este înfiinţată. 

La Sulina există o şc6lă de musică instrp.-

'- ......,--:::. .
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mentală pentru copii, care a cântat şi la jubi
leul l\l. S. Regelui. Cu ocasia excursiunei, ce în
văţătorii şi institutorii judeţului Tulcea au făcut 
(1894) la Sulina, am veq.ut cum elevii acelei 
şc6le, ca să se p6tă î:r;itreţinea, se ocupau şi cu 
fabricarea unor mici rogojini, pe cari le vindeau 
în port cu 2 5 <le bani, bucat�, pentru corăbii şi 
vap6re. Din venitul acestora şi 6re-cari cotisaţii, 
baluri etc. plăteaf1 localul, un maestru de musică 
(500 de lei anual, mi se pare), hai11e şi întreţinere. 

In comuna Luncaviţa (Tulcea) unde eram în
văţător. era o mică fabrică de coşuri ordinar�, 
pentru cules porumb sau păstrat marfă. unde 
lucrau 10-15 lucrători armeni, câte 3-4 co
şuri pe qi de fie-care, cari se vindeau regulat 
la Brăila cu 50-80 de bani bucata şi aduceau 
_patronului' un venit neto de 150-200 de lei luna,r. 

Am spus că sunt unele meserii ca: coşăria. 
rogojinăria, tinichigeria, frînghieria, etc. cari se 
pot înveţi perfect de bine în doui ani şi unele 
chiar în mai puţin. Şc6la de aplicaţii practice 
p6te deci renta chiar de la un an .i ast-fel cu 
un mic ajutor clin partea comunei, exietenţa ei 
este asigurată fără nici o cheltuelă pentru stat. 
De alt-fel, statul plătind întreţinerea înveţămîn
tuluI elementar teoretic clin fie-care comună, e 
f6rle logic ca şi comuna să facă un sacrificiu 
pentru învl;ţămîntul practic, ale cărui resultate 
se pot vedea imediat. 

Societatea agrară din Bucuresci, de curând în
f.iinţată. îşi propune prin statutele sale, deşvol
tare� agriculturei şi a micelor industrii agricole 
prin înfiinţare de şcoli practice. Când acestă so-
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