Asocialii şi societăti economice ale sătenilor din
'
'
judeţul Gorj, la sfârşitul secolului al XIX-iea şi
Începutul secolului al XX-iea
Prof. Univ. Dr. Nicolae Mischie
"Învăţătorii şi preoţii, oameni de iniţiativă şi-au pus laolaltă munca şi

priceperea lor şi au ajuns să intemeieze această pârghie prea
folositoare dezvoltării economice a Gorjului."
(Lumina satelor, anul li, nr. 4, 1899, p. 91).
În vremurile grele de la sfârşitul secolului al XIX-iea când, cu toată
dezvoltarea economică ce a cunoscut România, ţărănimea continua
să ducă o viaţă grea, ca urmare a lipsei de pământ, a tehnicii înapoiate,
a metodelor rudimentare dar şi a mentalităţilor învechite, a împovărărilor
impuse, pe de o parte, de marii proprietari, dar şi de stat, prin impozite
şi taxe, se impuneau orientări noi, instituţii organe şi organizaţii care să
împingă înainte societatea.
Împroprietăririle ce au avut loc începând de la reforma agrară din
1864, n-au putut rezolva nevoia de pământ. Ţărănimea a trebuit să-şi
ofere în continuare munca braţelor sale marilor proprietari şi arendaşi şi
să primească orice condiţii, oricât de împovărătoare, "legale" sau "ilegale'',
impuse de "marele cultivator", pe baza unor învoieli scrise (deseori chiar
nescrise), însoţite de întreg cortegiul actelor arbitrare: dijma la tarla,
impunerea unor obligaţii în plus, peste cele prevăzute de contract,
întârzierea la dijmuit, sechestrarea recoltei, uneltelor sau vitelor locuitorilor
săteni, înşelarea acestora, teroarea sălbatică împotriva lor etc.
În acelaşi timp cămătarii care se înmulţiseră şi la care Clnii săteni
apelau pentru a împrumuta bani, impuneau dobânzi mari, exagerate,
ajungând la 120-200 la sută.
Soluţii pentru îmbunătăţirea soartei ţăranilor trebuia să caute şi
statul şi proprietarii şi oamenii politici dar şi ţărănimea, prin cei ce se
considerau reprezentanţii lor. Toate aceste preocupări se constituiau în
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rezolvarea problemei agrare sau agrar-ţărănească de care vorbeau
toţi, fiecare însă având părerile şi soluţiile sale, izvorâte din interesele
lor.
Această problemă a fost formulată în gândirea social-politică a
societăţii româneşti, îndeosebi după revoluţia de la 1848.
Atunci când 80 la sută din populaţia ţării o forma ţărănimea, când
ea constituia izvorul principal de unde veneau soldaţii, deci baza puterii
militare a ţării, ·de unde veneau contribuabilii, de unde plecau către
economia în plină dezvoltare mii şi mii de oameni, ridicarea ţării nu se
putea face fără a asigura mai întâi creşterea nivelului corespunzător
economic şi cultural pentru această masă mare de ţărani. Cei ce
cunoşteau situaţia şi s-au ocupat de ea îşi dădeau seama că procesele
de pauperizare, starea de sărăcie şi înapoiere a ţărănimii punea în
cumpănă echilibrul şi viitorul societăţii româneşti. De aceea ei încercau
să găsească soluţii. Între cei ce s-au ocupat de studiul şi analiza
problemei agrar-ţărăneşti pentru a găsi soluţii, au fost economişti şi
agrarieni de prestigiu, între care Ion Ionescu de la Brad, V. Kogălniceanu,
G. D. Creangă, C. Garoflid etc.; istorici ca Radu Rosseti, I. C. Filipescu,
Gh. Panu; jurişti ca N. Basilescu, C. Niculescu, P. Paplica, I. Rădoi;
filozofi şi sociologi ca C. Dobrogeanu-Gherea, C. D. Scraba, Spiru Haret;
medici ca V. Babeş, I. Felix, A. Urbeanu, I. Dinescu, N. Mandescu 1 şi
alţii.

Regimul proprietăţii a continuat să preocupe (şi el preocupă şi
azi) generaţii întregi de oameni de ştiinţă, personalităţi politice, literare,
considerat fiind ca un domeniu cheie al diagnozei problemei
agrar-ţărăneşti şi al soluţionării sale 2 .
Dar în acest studiu nu ne-am propus să trecem în revistă
preocupările celor ce au studiat problema agrar-ţărănească, cauzele şi
soluţiile propuse de aceştia şi nici justeţea lor, fiind destui învăţaţi care
le-au arătat, care le-au criticat ori le-au aprobat. În timp au fost destule
evenimente social-politice care au arătat valabilitatea sau neajunsurile
lor. Nici măcar soluţiile reformelor agrare nu s-au dovedit satisfăcătoare.
Toate soluţiile propuse izvorăsc, în primul rând, din interese de clasă;
nu credem că era dragostea lor mare de ţărănime, ci în primul rând de
a potoli pretenţiile, nemulţumirile, răscoalele, pentru a avea linişte în ţară.
În rezolvarea lor, unii au căutat să implice şi statul fie prin intenţie,
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fie prin acţiuni moderate cum a fost organizarea
mişcării cooperatiste la sate sub tripla înfăţişare instituţională: băncile
populare, casa rurală şi obştile ţărăneşti3.
Pentru că noi vom vorbi despre judeţul Gorj ne vom _referi mai
ales la unele teorii ale lui Spiru Haret, pe atunci ministrul Învăţământului
dar şi membru marcant al Partidului Liberal. În calitatea lui de conducător
al învăţământului, domeniu în care a avut rezultate remarcabile, sub
autoritatea:Jui s-a aflat în principal învăţătorimea şi preoţimea satelor.
Mişcarea cooperatistă la sate iniţiată de el va avea ca puncte de sprijin
"Casa rurală", băncile populare şi obştile ţărăneşti. Aceste trei elemente
formau un tot, fiind strâns legate între ele. Casa rurală trebuia să cumpere
pământ de la proprietari, pe care să-l vândă ţăranilor constituiţi în obşti.
Spiru Haret concepea aceste măsuri ca mijloace de lichidare a
sărăciei, de redresare materială a ţăranilor şi totodată ca soluţii de
corecţie a neajunsurilor împroprietăririlor făcute de-a lungul timpului. Ele
nu atingeau interesele marilor proprietari şi nici ale aparatului de stat.
cu

împroprietăriri,

*
* *
În judeţul Gorj majoritatea satelor erau de moşneni, pământul fiind
moşnenesc. Astfel în 1899 erau 269 sate moşneneşti, cu 24955
moşneni, iar în 1912 erau 285 sate moşneneşti cu 27198 moşneni 4 •
În anul 1899 erau în Gorj 171300 locuitori din care locuitori moşneni
aproximativ 104811. Deci moşnenii din totalul locuitorilor erau 61,19 la
sută. Cu precizarea că în cei 171300 erau incluşi şi 6718 locuitori ai
oraşului Târgu-Jiu. Deci, populaţia comunelor era de 164582 locuitori. 5
Erau însă şi sate în care nu se găseau moşneni şi al căror pământ,
chiar primit prin reforma agrară, se fărâmiţa, ca de altfel şi al moşnenilor.
Populaţia se înmulţea mereu, deci şi numărul familiilor, dar suprafaţa
pământului rămânea aceeaşi.

Una din soluţiile preconizate de unii reprezentanţi ai vieţii economice şi
politice a fost aceea a asocierii ţăranilor pentru a remedia insuficienţa
pământului de muncă, pentru a împiedica scăderea vertiginoasă a
producţiei agricole, pentru a mări şi a îmbunătăţi calitatea produselor
dar şi viaţa socială. Dintre reprezentanţii ce susţineau această teorie a
făcut parte şi Spiru Haret care, şi în calitatea sa de ministru al Cultelor şi
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Instrucţiunii

Publice (1897-1899, 1901-1904, 1907-1910), în fruntea
învăţătorimii şi preoţimii i-a chemat pe luminătorii şi îndrumătorii satelor
ca printr-o acţiune de apostolat ("activitatea extraşcolară") să sprijine
ridicarea economică şi culturală a ţărănimii obidite, să-i dea acesteia
încredere în propriile forţe unite, organizate în asociaţii cooperatiste
bazate în primul rând pe solidaritate liber consimţită (întrajutorare), pe
autoresponsabilitate şi autoconducere6 .
Preocupările lui Spiru Haret şi a multor altora, au fost cunoscute de
învăţătorii satelor; importanţa asocierii ţăranilor a fost mult şi mereu
propagată, iar învăţătorii şi-au însuşit-o trecând la punerea în practică.
l~eea care circula atunci era unirea ţăranilor în asociaţiuni care să poată
cumpăra sau lua în arendă pământ pe care să-l muncească 7 . Ori, ca să
poată face aceasta era nevoie de bani pe care nu-i aveau dar trebuiau
luaţi de la cămătari, ceea ce era imposibil datorită dobânzilor mari. Soluţia
a fost găsită în formarea de bănci populare care, pe de o parte să fie
sprijinite de stat, iar pe de alta să adune şi să fructifice banii ce eventual
s-ar afla pe la săteni. Aceşti bani puteau fi împrumutaţi, mult mai
convenabil decât dacă ar fi fost luaţi de la cămătari.
Deci, sfârşitul de veac şi începutul celui următor adusese în atenţia satelor
obştile, obştile săteşti de arendare sau de cumpărare de pământ ce nu
aveau nimic comun cu vechile obşti ţărăneşti 8 şi băncile populare.
Unii dintre cei ce au căutat soluţii pentru îmbunătăţirea soartei sătenilor
s-au gândit la instituţii bazate pe interesele în primul rând ale ţăranilor,
instituţii care să solidarizeze interesele în direcţia unirii forţelor şi folosirii
lor în atingerea unor scopuri concrete.
Dar nu crearea acestor instituţii era esenţialul ci modul de a le face
trainice, de a le face într-adevăr să servească interesele ţăranilor, de a
acţiona în aşa fel încât ţăranii să fie cei ce le creează, le susţin şi apără.
"Cele mai trainice instituţiuni sociale - se arăta într-o lucrare din anul
1903 - cele care prezintă mai multe chezăşii de îndelungată vieţuire şi
rodnicie - sunt, desigur, cele născute în mod spontan din nevoile interne ale societăţii. Purtând pecetea originalităţii ele rezistă vicisitudinilor
vremii mai cu înlesnire decât instituţiunile impuse prin legi şi care nu
sunt totdeauna produsul firesc al curentului stârnit de factorii sociali ai
ţării" 9 .

în concepţia autorului acestei lucrări, astfel de instituţii trebuiau să fie
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"băncile

populare săteşti".
Dacă teza potrivit căreia cele mai trainice instituţii sociale sunt cele
născute din nevoile interne ale societăţii şi nu cele impuse prin legi,
aceasta nu însemna că obştile şi băncile populare erau cele care
rezolvau problemele de fond: structura proprietăţii, repartiţia nedreaptă
a proprietăţii, din acestea decurgând relaţiile de producţie.
Băncile populare n-au apărut în baza unor reglementări ceea ce a făcut
ca să aibă diferite denumiri. În diverse publicaţii ori documente le găsim
sub denumiri ca: "societăţi economice", "societăţi cooperative", societăţi
de împrumut şi păstrare" sau "societăţi de credit şi ajutor mutual".
După cum scria Spiru Haret, prima bancă populară datează din 1891 10 ,
dar până în 1898 abia se înfiinţaseră 24, dintre care unele dispăruseră
între timp. Mai toate au fost înfiinţate prin iniţiativa învăţătorilor, de cele
mai multe ori cu mari greutăţi din cauza piedicilor de tot felul ce li se
puneau în cale. Evoluţia numărului lor era destul de interesantă. Astfel,
în 1899 s-au înfiinţat 20 şi în anul 1900 încă 44.
O experienţă bună se obţinuse în judeţul Gorj în domeniul organizării
băncilor populare. Aceasta, probabil, l-a determinat pe ministrul
Învăţământului ca începând cu 1 aprilie 1901 să stabilească ca G.
Dumitrescu, învăţător în comuna Bumbeşti, să se ocupe exclusiv de
băncile populare, să umble din sat în sat să îndemne pe învăţători, preoţi
şi săteni să fundeze bănci şi să le dea instrucţiuni cum să facă.
Rezultatul acestei măsuri a întrecut toate aşteptările. În intervalul de la 1
aprilie 1901 până la 1decembrie1901 s-au înfiinţat 168 de bănci noi. În
cele nouă luni următoare, până la 1 septembrie 1902 numărul băncilor a
ajuns la 700, al membrilor la 59844 şi capitalul la 4250000 lei 11 •
Dacă băncile populare la început s-au bucurat de oarecare interes din
partea ţărănimii şi mai ales a celor ce-şi zi~au reprezentanţi ai ţărănimii,
înfiinţându-se pe tot cuprinsul ţării mii de bănci, în ce priveşte obştile de
arendare sau de cumpărare de pământ, acestea nu s-au dezvoltat în
Gorj aşa cum iniţiatorii lor se aşteptau. Este adevărat că timp de câţiva
ani s-au pierdut cu elaborarea unor acte care să le consfinţească
existenţa, rolul şi caracterul lor12 • Pe întreaga ţară în 1916 erau 803 obşti
de arendare cu 125728 membri, posedând 650301 hectare13 .
Dintr-un tabel cu obştile care au luat moşii în arendă, din 1905, rezultă
că în Gorj era una într-o singură comună şi anume în Novaci, cu 68 de
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membri care aveau 2000 de hectare 14 .
În judeţul Gorj, ascultând sfaturile ministrului Spiru Haret, un mare număr
de învăţători, preoţi şi alţi intelectuali s-au încadrat mai ales în mişcarea
cooperatistă. Aşa cum s-a arătat mai sus marea majoritate a comunelor
erau moşneneşti, fiecare sătean având şi muncindu-şi pământul său.
Nu aveau mult dar era al lor şi nu aveau obligaţii decât faţă de stat şi de
comună. Nevoie de bani, de unelte, de animale, de seminţe, de experienţă
înaintată, aveau. De aceea s-au îndreptat către cooperaţie.
Ideea întemeierii de bănci populare a fost lansată, în Gorj, de Iuliu Moisil
şi Vitold Rola Piekarski, dar şi de alţii. Fiind în strânsă legătură cu
învăţătorii din judeţ i-au îndemnat la înfiinţarea unei bănci populare a
învăţătorilor.

Societatea de împrumut

şi păstrare

"Cerbul" din Târgu-Jiu.

Din serbările şi mişcările culturale au rezultat pentru învăţători şi săteni
multe învăţăminte şi mult optimism. "Şi astfel - zice Iuliu Moisil - ideile
noastre au început a prinde şi a da roade binefăcătoare 15 .
Profesorul Iuliu Moisil le explica învăţătorilor din Gorj că în Ardeal," unde
românii erau sub ocupaţie străină, "s-au putut face astfel de bănci", şi
să nu fie aici, în România, posibil ca învăţătorii din judeţe, din România
liberă, cum e Gorjul, cu o populaţie de două sute de mii de locuitori, în
120 de comune, să se unească şi să facă cel puţin o mică bancă unde
să-şi depună economiile, de unde să se poată împrumuta la nevoie şi
să scape de cămătari.
Şi astfel, după multe discuţii s-au ales, în fine, câţiva învăţători mai
inteligenţi, mai energici şi care arătau mai mult interes pentru chestiunile
culturale şi economice şi au înfiinţat, ca încercare, Societatea de
împrumut şi păstrare "Cerbul" în Târgu-Jiu, în ianuarie 1897, cu membrii
din corpul dăscălesc şi câţiva preoţi 16 .
Numele acestor harnici învăţători:
Lazăr Arjoceanu din comuna Bălăneşti
Iacob Pârvulescu din comuna Valea cu Apă
*Pe atunci existau bănci populare în Orăştie (1885), Sebeşul Săsesc (1887),
(1888), Grădişte şi Poiana Sibiului (1891), amintind numai pe cele
învecinate cu Gorjul.

Haţeg
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Petre Pănoiu din comuna Crasna
Constantin Dobrescu din comuna Godineşti
I. Nueleanu (mort în 1898) din comuna Săuleşti
Ion T. Calotescu din comuna Cărbuneşti
Ion Pătrăşcoiu din comuna Schela
Dumitru Popescu din comuna Valea cu Apă
Nicolae Petrăşcoiu din comuna Vădeni
Gh. Dobrescu din comuna Copăcioasa
Gh. Dumitrescu din comuna Bumbeşti
Gh. Taşcău din comuna Pojogeni
Gh. Popescu din comuna Câinie
Gh. Rădoescu din comuna Albeni
Iosif Dumitrescu din comuna Peşteana
Pr. I. Roşoga din comuna Turburea şi alţi câţiva.
Tot în ianuarie 1897 s-a ales şi Consiliul de administraţie, ca preşedinte
fiind proclamat Alexandru Ştefulescu, directorul şcolii primare de băieţi
din Târgu-Jiu; ca vicepreşedinte I. Moisil, casier contabil Ştefan Bobancu.
Nicolae Drăgoescu, institutor din Târgu-Jiu, a fost ales secretar, apoi
membrii: Dumitru Popescu din Valea cu Apă, Gh. Popescu din Câinie şi
Iosif Dumitrescu din Peşteana; în comisia de control au fost aleşi Lazăr
Arjoceanu, ca preşedinte, membrii: Iacob Pârvulescu, C. Dobrescu, I.
Nueleanu şi părintele I. Roşoga.
La propunerea lui I. Moisil, societatea şi-a stabilit sediul în localul
Gimnaziului "Tudor Vladimirescu".
Ca bază de întocmire a statutelor au luat "Statutele reuniunii de împrumut
şi păstrare din llva Mare" din judeţul Bistriţa Năsăud, societate pe care
Iuliu Moisil o cunoştea şi ale cărei rezultate le aprecia 17 .
Câteva prevederi din statut sunt edificatoare:
Art. 1. Se înfiinţează o societate a corpului didactic din Gorj al cărui scop
este: de a forma un capital prin cotizaţii lunare, care va servi la
împrumutarea membrilor societăţii şi a altor persoane afară din sânul ei
când capitalul va permite.
Firma societăţii este Cerbul, societate de împrumut şi _păstrare, în
Târgu-Jiu.
Articolul 2 prevedea că societatea va cuprinde mai întâi pe membrii
învăţământului din judeţ şi pe preoţi, apoi se va întinde şi asupra altor
www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

160
persoane care vor îndeplini condiţiile impuse de statut.
Cotizaţia lunară urma să fie de la 5 lei în sus.
În primul an operaţiunile au mers cam greoi; societatea Cerbul a avut în
total 56 membri cu cotizaţii lunare, cu un capital total la finele anului de
3514 lei. În adunarea generală din decembrie 1897 s-a ales un nou
comitet, preşedinte devenind I. Moisil.
La 30 decembrie 1899, s-a ţinut adunarea generală a societăţii de credit
şi economie "Cerbul" în care s-a prezentat o dare de seamă asupra
mersului ei 18 . La acea dată dispunea de un capital de 14.538,09 lei. În
aceeaşi adunare generală au primit 1O persoane ca noi membri, între
care şi Ion Pănoiu din Copăcioasa şi Dăneţ Alexandru din Godineşti.
S-au făcut şi noi alegeri. În locul vechiului consiliu s-a ales un nou consiliu
de administraţie şi control format din Lazăr Arjoceanu, preşedinte, Iacob
Pârvulescu, vicepreşedinte, Ştefan Bobancu, casier Dobrescu, secretar
şi membrii: Iosif Dumitrescu, D. Popescu, Gheorghe Taşcău. În consiliul
de control: Iuliu Moisil, I. Calotescu din Cărbuneşti, Pănoiu Petre din
Crasna, Ion Pătrăşcoiu şi V. Alboiu. Din tabelele publicate rezulta că la
acea dată erau 72 membri cotizanţi.
În acest timp, la îndemnul şi continua stăruinţă a lui Iuliu Moisil, câţiva
învăţători din cei mai stăruitori, membrii ai societăţii "Cerbul", văzând
modul de desfăşurare a operaţiunilor, convingându-se de foloasele ce
ar putea aduce în satele lor astfel de societăţi, au început să înfiinţeze şi
ei, prin satele lor.
Astfel învăţătorii:
1. Gheorghe Dobrescu din Copăcioasa a înfiinţat societatea "Stupina"
în ianuarie 1899.
2. Gheorghe Taşcău din Pojogeni a înfiinţat societatea "Blaniţa" tot în
ianuarie 1899.
3. I. Pătrăşcoiu din Schela a înfiinţat societatea "Hărăboreanca" în aprilie
1899.
4. G. Rădăcineanu din Ţicleni a înfiinţat societatea "Crucea" tot în aprilie
1899.
5. Emanoil Popescu din Curtişoara a înfiinţat societatea "Frăţia" în mai
1899.
6. I. Popescu şi N. Chiricescu din Topeşti au înfiinţat societatea "Grija
viitorului" în iulie 1899.
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7. Lazăr Arjoceanu din Bălăneşti a înfiinţat societatea "Viţa" în martie
1900.
8. Mateescu şi preot V. Aposteanu din Runcu au înfiinţat societatea
"Izvorul Jaleşului" în mai 1900.
9. D. Popescu din Tismana a înfiinţat societatea "Viitorul săteanului" în
mai 1900.
10. I. Petrescu din Arcani a înfiinţat societatea "Viitorul Arcanilor'' în
septembrie 1900.
11. Constantin Dobrescu din Godineşti a înfiinţat societatea "Sporul" în
decembrie 1900.
12. Învăţătorii'. .. din Cărbuneşti au înfiinţat societatea "Muntele Cărbunele"
în ianuarie 1901.
13. I. Minof şi învăţătorii*" din Peşteana de Sus au înfiinţat societatea
"Zorile" în aprilie 1901.
I. Popescu din Pocruia a înfiinţat societatea "Comoara Muncitorului" în
iunie 1901.
15. Învăţătorul, preotul, primarul şi notarul din comuna Ceaurul au înfiinţat
societatea "Dumbrăviţa" în noiembrie 1901.
16. Dem. Brezulescu, student şi Ştefan Bosca, I. Preoţescu, proprietar
şi comerciant din Novaci au înfiinţat societatea "Gilortul" în ianuarie 1902.
Această bancă "Gilortul" a dovedit în cel mai mare grad ce poate să
facă asocierea sătenilor şi buna conducere. A avut parte ca în fruntea ei
să se afle un om de suflet, bun organizator şi capabil. În ziua întemeierii,
12 ianuarie 1902, s-au înscris 26 de membri, cu un capital de 72 lei. În
timp de opt ani numărul membrilor a ajuns la 2500 şi capitalul la două
milioane lei 19 .
În anul 1902 societatea "Cerbul" şi-a încetat activitatea, căci pe lângă
cele vreo 16 bănci se mai înfiinţaseră încă vreo 14, astfel că erau peste
30, iar învăţătorii din Gorj nu mai aveau nevoie de Banca mamă, scria
Iuliu Moisil 20 .
Dar mişcarea pornită din Gorj s-a extins în toată ţara, aşa încât în
septembrie 1902 erau 653 bănci şi societăţi economice cu un capital de
trei milioane şi jumătate lei.
Una din publicaţiile ce s-au ocupat şi de activităţi economice, a fost şi
*Numele lor nu sunt scrise.
**Numele lor nu sunt scrise.
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"Amicul poporului". Chiar în perioada de un an de zile cât a fost
suspendată revista, Societatea "Amicul poporului" şi-a continuat opera
de luminare; prin propaganda dusă de către membrii societăţii prin satele
în care munceau s-a ajuns ca la jumătatea anului 1901 să existe în judeţ
32 de bănci populare al căror capital adunat prin cotizaţiile de la săteni,
trecea de 100000 lei.
Înfiinţarea băncilor populare din acest judeţ a fost mult sprijinită de
Societatea "Amicul poporului", în jurul căreia erau grupaţi învăţătorii şi
preoţii din acest judeţ.
"Între mijloacele cele mai rodnice prin care s-ar putea pune pe noi temelii
economia noastră rurală şi s-ar înlesni bunul trai al sătenilor - scria
"Amicul poporului" - socotim că sunt băncile populare" şi explica şi de
ce sunt importante aceste noi instituţii: pe lângă că dezvoltă spiritul de
asociaţiune şi economie, înlătură camăta şi speculaţiunile necinstite şi
dau un avânt puternic spre întreprinderi de industrie agricolă - formă
nouă care în mod firesc va trebui să izvorască din branşa agriculturii" 21 .
Se pare _că promotorii acestor instituţii au vrut mai întâi să pregătească
condiţiile creării acestora. În afară de popularizarea prin presă, prin
conferinţe etc. au creat mai întâi o bancă pe judeţ şi anume banca
"Cerbul" a învăţătorilor.
De altfel, într-un număr din 1901 "Amicul poporului" recunoştea direct
contribuţia sa, scriind: "Înfiinţarea băncilor populare din acest judeţ este
opera societăţii "Amicul poporului"22 .
Societăţile

de împrumut

şi păstrare.

În atenţia luminătorilor satelor- învăţători şi preoţi - paralel cu activitatea
culturală înfăţişată mai sus, a fost şi îmbunătăţirea stării materiale a
sătenilor. În acest scop, forma pe care o preconizau era unirea sătenilor
în societăţi cooperative, având felurite denumiri: societăţi de împrumut
şi păstrare, bănci populare, cooperative de credit etc.
Societăţile cooperative aveau rolul de a înlesni săteanului agricultor
creditul necesar pentru a-şi procura toate câte trebuiau îndeletnicirilor
lui agricole. În acelaşi timp, susţinătorii băncilor populare considerau că
pe lângă acestea şi sub scutul lor se vor putea înfiinţa tovărăşiile cooperative pentru aprovizionarea populaţiei rurale, în condiţiuni bune de
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ieftinătate,

cu unelte, vite, seminţe şi, la vreme, şi cu îngrăşămintele ce
vor deveni trebuincioase pentru ogoarele lor23 •
Pentru a veni în ajutorul lor, mai ales a celor ce vroiau să organizeze în
comune societăţi agricole, de împrumut şi păstrare, în numărul 1O al
revistei "Amicul poporuh1:''24 s-a publicat un proiect de statut, după care
să se orienteze cei ce doreau să constituie astfel de societăţi. Potrivit
acestuia societatea avea un consiliu de administraţie în care era: un
preşedinte, un vicepreşedinte, un secretar îndeplinind funcţii operative.
în articolul 2 se arăta scopul societăţii - de a contribui la propăşirea
treptată pe cale raţională a agriculturii în folosul membrilor societăţii cum
şi a comunei întregi prin:
- procurarea de unelte şi maşini agricole şi industriale pe seama
membrilor societăţii şi a altor locuitori din comună;
- procurarea seminţelor şi a materialului de prăsilă;
- procurarea de reviste, cărţi şi orice scrieri agricole necesare membrilor
societăţii.

Statutul prevedea

şi

alte reguli pe care trebuia

să

le

aibă

în vedere o

organizaţie.

La rândul său, "Lumina satelor" 25 , în articolul Un început trebuincios,
al învăţătorului C. Popescu, lăuda măsura luată "pentru îndrumarea
Gorjului spre progresul economic-cultural", evidenţiind faptul că ''învăţătorii
şi preoţii, oameni de iniţiativă putând a-şi da seama de această lipsă şi
înţelegând însemnătatea lucrului şi-au pus laolaltă munca şi priceperea
lor şi au ajuns să întemeieze această pârghie pentru folositoarea
dezvoltare a Gorjului„.", era vorba de începerea organizării unor ferme·
şi înfiinţarea de bănci populare prin diferite sate. "Rezultatul de până
acum al tovărăşiilor private, ne face să nădăjduim că într-un viitor apropiat
vom vedea ridicându-se din ce în ce mai puternic steagul dezvoltării
economico-culturale şi morale al Gorjului susţinut fiind de fiii săi".
Băncile populare au fost mult în atenţia revistelor şi ziarelor din judeţ,
fiecare evidenţiind rolul şi rezultatele lor. "Amicul poporului" publica un
articol în decembrie 1901: Băncile populare, apreciindu-le ca "unul din
mijloacele cele mai rodnice prin care s-ar putea pune pe noi temelii
economia noastră rurală şi s-ar înlesni bunul trai al sătenilor. Ele, pe
*La

Bălăneşti,

funcţiona

sub conducerea învăţătorului Lazăr Arjoceanu, luase fiinţă şi
cu rezultate bune Societatea „Viţa", tovărăşie economică şi agricolă.
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lângă

spiritul de asociaţiune şi economie, înlătură
concurenţa şi speculaţiile necinstite şi dau un avânt puternic spre
întreprinderi de industrie agricolă" 26 .
Autorii articolului, fraţii Pătrăşcoiu, dădeau exemplu de situaţia
cooperativei în Germania, susţinând că şi la noi să funcţioneze un
sistem.că nu-i suficient ca fiecare comună să aibă o bancă înscrisă la
tribunal, ci ca banca să posede capital rulant pentru a face faţă tuturor
cererilor membrilor27 .
Dintr-o cuvântare ţinută în ziua de 21 ianuarie 1901 în faţa adunării
generale a societăţii "Grija Viitorului" din comuna Topeşti 28 cunoaştem
preocuparea învăţătorului Ion Popescu de a forma această societate şi
cum a progresat ea într-un timp scurt. Pornind de la 13 membri şi un
capital de 900 lei s-a ajuns după un an şi jumătate la 130 membri cu un
capital de 6500 lei pentru ca la data când se ţinea şedinţa (21 ianuarie
1901 n.n.) capitalul să fie de 12.000 lei şi numărul membrilor de 209. La
acea dată comuna Topeşti avea 350 de familii.
Datorită stării materiale şi morale bune de care se bucurau membrii
consiliului de administraţie, prestigiul a trecut dincolo de hotarele
comunei, aceasta dovedind-o sătenii din unele localităţi vecine care
veneau să depună bani spre fructificare la banca din Topeşti.
La începutul anului 1901, societatea "Grija Viitorului" avea o situaţie bună,
ceea ce-i permitea să-şi propună ca din fondul de rezervă, o parte, să
fie destinată pentru înfiinţarea unei farmacii a societăţii care să poată
veni în ajutorul membrilor în caz de boală şi chiar a altor săteni.
"Amicul poporului" din 15 ianuarie 1902 aducea la cunoştinţă publicului
că "prin stăruinţa domnilor învăţători I. Mateescu, V. Lăpăduş şi Gr.
Pârvulescu s-au mai înfiinţat bănci populare în comunele: Stroeşti,
Dobriţa şi Strâmba care au început a funcţiona la 1 ianuarie 1902"29 .
Într-un articol al aceluiaşi număr din "Amicul poporului" era evidenţiată
însemnătatea cercului cultural pentru îmbunătăţirea materială şi
culturală a ţăranilor căci "Multe chestii sunt puse în programul cercurilor
culturale şi nu puţine se vor mai adăuga. Dintre toate însă, cea care a
luat avânt este înfiinţarea societăţilor economice de păstrare şi împrumut,
cunoscute sub numele de bănci populare". Ca să evidenţieze intensa
preocupare pentru acestea, a celor care se interesau de îmbunătăţirea
vieţii sătenilor, enumerau şi ei comunele în care luaseră fiinţă astfel de
faptul

că dezvoltă
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societăţi: Topeşti, Ţicleni, Godineşti,

Tismana, Runcu, Ceaur, Cărbuneşti,
Copăcioasa, Pojogeni, Schela, Pocruia, Frânceşti, Strâmba, Stroeşti,
Poenari, Borăscu, Arcani, Novaci şi Bălăneşti. Capitalul fiecărei societăţi
variază între 1OOO şi 15000 lei, după vechime şi după numărul populaţiei3°.
În revista "Lumina satelor" din septembrie 1899 se arătau măsurile luate
pentru îndrumarea gorjenilor spre progresul economic şi cultural.
Învăţătorii şi preoţii, oamenii de iniţiativă, dându-şi seama de această
lipsă şi înţelegând însemnătatea lucrului şi-au pus laolaltă munca şi
priceperea lor şi au ajuns să întemeieze această pârghie pentru
folositoarea dezvoltare economică a Gorjului.
Era evidenţiată măsura înfiinţării de instituţii care "pe lângă foloasele
directe ce le vor aduce va servi şi pentru îmbunătăţirea vitelor şi va da şi
exemplu de creştere a animalelor prin măsura de a semăna şi plante
furajere artificiale" (era vorba probabil de lucernă şi trifoi n.n.).
De asemenea, s-au înfiinţat bănci populare prin diferite sate. Autorul
articolului îşi exprima încrederea că "rezultatele de până acum al
tovărăşiilor private ne vor face să nădăjduim că într-un viitor apropiat
vom vedea ridicându-se din ce în ce mai puternic steagul dezvoltării
economico-culturale şi moral al Gorjului susţinut fiind de fiii săi" 31 •
Aşa cum s-a arătat mai sus, revista "Amicul poporului" şi-a încetat
activitatea un an de zile, contopindu-se cu "Şezătoarea săteanului". În
acest timp însă societatea "Amicul poporului" şi-a continuat activitatea
susţinând acţiunile de înfiinţare a băncilor populare. O dată cu reluarea
activităţilor, revista "Amicul poporului" publica articolul Scopul nostru 32
în care evidenţia activitatea anterioară arătând că începutul de cultură
sistematică, introducerea furajelor artificiale, apărarea viţei contra
porinosporei şi altele sunt opera acestei societăţi ("Amicul poporului"
n.n.). Şi în continuare societatea şi revista sa promiteau că vor desfăşura
o intensă activitate până când "micul cultivator îşi va înlocui actualul
sistem de cultură prin o muncă mai cu orânduială, până când fiecare
sătean îşi va avea grădină de pomi aleşi şi de zarzavaturi, vite frumoase,
bănci populare în fiecare comună, de unde sătenii să poată împrumuta
bani cu dobândă mică spre a se putea ajuta în nevoile lor cele mai
urgente. Vom stărui ca prin mijlocirea acestor bănci, fiecare comună
să-şi procure seminţe bune, instrumente de muncă, reproducători de
rasă şi altele, după cum deja s-a început în comuna Topeşti, care are un
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capital de peste 11 OOO lei şi din al cărui venit o parte s-a destinat pentru
înfiinţarea unei farmacii comunale, altă parte pentru a procura
instrumentele necesare în cultura intensivă şi restul se distribuie
societarilor proporţional cu capitalul depus de fiecare".
Comitetul societăţii "Amicul poporului" pentru a-şi duce la îndeplinire
programul cu care se prezenta din nou în faţa cititorilor, pentru a-şi asigura
izbânda, făcea apel "la toţi domnii agronomi, medici, veterinari şi orice
român iubitor de binele obştesc, fără deosebire de partid, căci noi nu
facem politică, să ne dea sprijinul posibil pentru a duce la bun sfârşit
lupta ce am început" 33 .
Activitatea pentru formarea de bănci populare a fost strâns legată de
activitatea cercurilor culturale ce funcţionau prin toate comunele.
Ocupându-se de aceste probleme revista "Amicul poporului", într-un
articol Cercurile culturale şi societăţile economice la sate 34 , arăta
că "una din dispoziţiile de curând luate pentru îmbunătăţirea materială
şi culturală a ţăranilor noştri este constituirea cercurilor culturale în
fiecare judeţ". Ideea de bază era aceea că în programele cercurilor
culturale erau prevăzute multe acţiuni ce trebuiau înfăptuite. Dintre toate
însă aceea care şi-a luat avânt "este înfiinţarea societăţilor economice
de păstrare şi împrumut, cunoscută sub numele de bănci populare".
În acelaşi timp se mai preciza că "scopul băncilor nu e numai de a
împrumuta cu uşurinţă bani sătenilor şi a-i supune unui nou soi de
camătă". După părerea autorului articolului, trebuiau bani mulţi care să
circule intens şi cu folos căci orice tendinţă către progres este stăvilită
de lipsa de mijloace băneşti.
Autorul articolului evidenţia că "înfiinţarea acestor societăţi economice
este rezultatul activităţii desfăşurate de cercurile culturale, ca şi în
celelalte judeţe", că "mersul regulat al operaţiunilor societăţilor este
condiţionat de capacitatea casierului care trebuie să fie bun contabil" şi
acesta era învăţătorul şi că "în sarcina învăţătorului rămâne dar funcţiunea
•
băncilor populare" 35 .
Cooperativa

"Viţa"

din

Bălăneşti.

Dacă

comuna Bumbeşti-Jiu a fost aceea care s-a situat în fruntea
activităţilor culturale, de aici pornind în tot judeţul experienţa în organizarea
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de biblioteci comunale şcolare, cercuri culturale, cursuri cu cei în vârstă
de a învăţa carte, acţiuni în fruntea cărora a stat învăţătorul Gheorghe
Dumitrescu care aproape toată viaţa şi-a petrecut-o în Bumbeşti, după
care îşi va adăuga şi numele de Gh. Dumitrescu-Bumbeşti, comuna
Bălăneşti a intrat şi ea în istoria economică a Gorjului prin activitatea
productivă. Aici s-a organizat în 1898 cooperativa "Viţa" ce a desfăşurat
o bogată activitate.
Într-o adunare a cooperativei "Viţa" s-a hotărât înfiinţarea fermei
"Deşteptarea", cu statut propriu de aşezare şi funcţionare. Aceasta era
deci o unitate productivă având scopul de a prelucra şi produce bunuri
necesare consumului.
De altfel, însuşi statutul cooperativei "Viţa" preciza că este tovărăşie
economică şi agricolă. Dar pentru a fi bine delimitate atribuţiile fermei
de ale societăţii s-a creat ferma "Deşteptarea" având rolul şi atribuţiile ei
bine definite. În publicaţii, uneori se vorbeşte când de ferma "Deşteptarea"
când de societatea "Deşteptarea". Ori denumirea societăţii era "Viţa" iar
a fermei era "Deşteptarea".
La începutul anului 1900 se publicau statutele societăţii
economice-agricole, de împrumut şi păstrare din comuna Bălăneşti 36 .
Firma societăţii era "Viţa", tovărăşie economică şi agricolă.
Scopul societăţii era arătat în articolul 2 şi anume de a forma un capital
prin cotizaţii lunare, care va servi spre ajutorarea membrilor, prin
împrumut, a contribui la propăşirea treptată şi pe cale raţională a
agriculturii în folosul membrilor societăţii cum şi al comunei întregi.
Puteau fi membri ai societăţii orice români majori care locuiau în
Bălăneşti, dar şi locuitorii din alte comune. De asemenea, puteau fi
membri ai societăţii şi femeile majore, dar nu puteau vota în adunarea
generală şi nici să fie membre în consiliul de administraţie sau de control (art. 3).
La art. 5 se preciza că societatea primeşte capitalurile formate prin
cotizaţii şi cele depuse spre păstrare şi fructificare cu procent de 5 la
sută şi împrumută cu 1O la sută, restul se împarte între societari şi
depunători ca dividende în proporţie cu capitalul ce-l are.
În afară de cotizaţii societatea putea primi, atât de la membrii săi cum şi
de la alte persoane din comună, capitaluri spre păstrare şi fructificare
cu aceleaşi drepturi ce au şi capitalurile formate prin cotizare; depunerile
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nu se pot ridica decât după un an, cel puţin.
Un membru putea fi dat afară de consiliul de administraţie când nu-şi
plătea cotizaţiile şi nu-şi îndeplinea sarcinile ce le avea către societate
şi dacă vorbeşte sau lucră împotriva intereselor societăţii sau dacă, prin
purtarea sa imorală, necinsteşte societatea.
Membrii care formau societatea şi au subscris statutului erau: L.
Arjoceanu, Pantelimon Gândea, Vasile B. Guţă, Vasile Z. Diaconescu,
G. Alboiu, Toma D. Mandu, Ion N. Cochină, Ion P. Mereanţu, Ion Gr. Pănoiu,
Z. Hipon, Fevronia Arjoceanu, preot A. Tăscău, Maria pr. A. Tăscău,
Ioana I. Pănoiu, I. Moruşi, Maria I. Moruşi, D. Tecău, V. G. Şorop, Toma
D. Mandu, I. Pănoiu.
În comuna Bălăneşti, învăţătorul Lazăr Arjoceanu, bunul prieten al lui
Gheorghe Dumitrescu din Bumbeşti, Ion Haiducescu din Pojogeni şi al
multor altora, alături de obştea satului, au format asociaţia de cumpărare
a pădurii dr. Urbeanu şi a moşiei Lascăr din satul Viezuri, acţiune datorită
căreia majoritatea ţăranilor din Viezuri, Pişteştii din Vale şi Bălăneşti şi-au
mărit proprietatea.
Către sfârşitul secolului al XIX-iea problema măririi suprafeţelor de pământ
era o preocupare pentru locuitorii multor sate. În afară de moşiile dr.
Urbea nu şi Lascăr din Viezuri, unii locuitori din Bălăneşti au mai cumpărat
pământ, împreună cu cei din Budieni, Petreşti de Vărsături etc., şi în
lunca Budieni de la Constantin M. Dănăricu. Din cele 565 pogoane au
cumpărat, o parte, 56 săteni din Budieni, 18 din Petreşti de Vărsături şi
1O din Bălăneşti 37 etc.
Lazăr Arjoceanu şi prietenii săi, între care era şi Gheorghe Pănoiu
(Gheorghe Drăgan) din comuna Bălăneşti, au pus bazele unei tovărăşii
de producţie cu profil zootehnic, în 1899.
Pentru ca întreprinderea să obţină rezultate bune, au fost aduse din
Elveţia şi Olanda, 60 de vaci de rasă, efectivul fiind completat apoi cu un
lot de vaci din Moldova. S-a construit o fabrică de produse lactate, dotată
cu utilaje moderne. Produsele erau renumite; se desfăceau şi pe piaţa
Capitalei, dar şi în alte părţi.
Pentru a avea o cantitate cât mai mare de lapte se colecta şi de la
ţăranii care nu erau membri ai fermei; aici funcţiona şi o brutărie, o
uscătorie de prune în sistem bosniac şi avea loc şi un sistem de
vin ificaţie 38 •
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Lazăr Arjoceanu

a fost cel dintâi care a dat semnalul înfiinţării societăţilor
economice, demonstrând practic că sunt condiţii şi într-un sat să
funcţioneze o întreprindere de producere a produselor agricole.
Pentru o perioadă de timp societatea din Bălăneşti, condusă cu multă
competenţă, având asigurate condiţiile de funcţionare şi, în primul rând,
materia primă şi piaţă de desfacere, a funcţionat în bune condiţii, având
posibilitatea să-şi mărească capacitatea şi chiar să ajute şi alte localităţi.
Aflăm aceasta din "Lumina satelor''39 care publica, la 8 ianuarie 1900,
un anunţ: "Societatea Deşteptarea din comuna Bălăneşti a luat hotărârea
de a primi pe fiecare an la ferma sa câte doi elevi, spre a-i instrui în
fabricarea brânzeturilor, sub conducerea unui maistru elveţian.
Condiţii: să fie fiu de s_ătean, să aibă etate de 16 ani împliniţi, certificat de
absolvire a cursului primar şi un act de moralitate.
Societatea le dă mâncare şi locuinţă gratuit".
Nu ştim exact cât a trăit societatea respectivă; ceea ce se ştie, din
amintiri· este faptul că între unii săteni mai înstăriţi din Bălăneşti au luat
naştere conflicte de interese, invidie, ură, răzbunare; reacţiunea locală
i-a îngrădit extinderea, i-a boicotat activitatea şi, în cele din urmă, prin
1902, ferma a ajuns la faliment4°.
Ecoul celor întreprinse la Bălăneşti a dăinuit mult timp. Fostul preşedinte
al fermei şi-a ipotecat câteva pogoane de pământ luând un împrumut de
la banca comercială, la care a adăugat şi o parte din beneficiile
cooperativei "Viţa" şi a importat din Algeria, prin intermediul firmei
franceze "Vermorel", o mare cantitate de butaşi de viţă nobilă. Urmarea
a fost că în curând dealul Bălăneştilor a înflorit, fiecare ţăran (dintre cei
gospodari) avându-şi bucata lui de vie "altoită". Totodată, i-a învăţat cum
să lucreze în plantaţii. Multă vreme dealul Bălăneştilor a fost renumit
prin vinurile sale; după 1960 viile au început să se distrugă, cooperativizării
agriculturii revenindu-i această măsură distructivă.
Brutăria şi uscătoria de prune au continuat să funcţioneze până după
primul război mondial, pâinea din cuptorul Bălăneştilor vânzându-se la
Târgu-Jiu, spre invidia brutarilor orăşeni.

•ştim

aceasta de la arhitectul Andrei Pănoiu , fiul lui Gheorghe
a avut un rol însemnat în conducerea societăţii.
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Societatea "Grija viitorului" din

Topeşti.

În ziua de 21 ianuarie 1901 a avut loc adunarea generală a Societăţii
"Grija ·viitorului" din comuna Topeşti judeţul Gorj, când învăţătorul I.
Popescu, în calitate de preşedinte, făcea bilanţul pentru cel de al doilea
an, declarându-se mulţumit pentru că prin munca lui poate să ajute pe
cei slabi, să vindece pe cei bolnavi, să dea hrană celui flămând, să
lumineze pe cel întunecat şi altele.
Fiind de 21 de ani învăţător în comună putea face o retrospectivă a ceea
ce era comuna ~n urmă cu două decenii şi ce era acum. Din cele ce
cunoştea, formula o apreciere la adresa unor îmbogăţiţi pe căi necinstite,
şi anume: "Mi-e frică de ciocoiul de origine, dar mai frică îmi este de
ciocoiul din opincă" 41 . Pentru ca să fie mai convingător, amintea câteva
exemple din comună, de modul cum sătenii erau exploataţi de unii dintre
semenii lor îmbogăţiţi din munca sătenilor.
În acelaşi timp le spunea că "V-am adus toate acestea la cunoştinţă ca
să ştiţi şi dv. ce a fost odată în satul nostru şi ce este astăzi şi ca să vă
siliţi ca prin lumină, muncă şi unire să nu mai ajungeţi la mânurile
cămătarilor, ci mai bine să vă depuneţi economiile la bancă, unde la
vreme de nevoie veţi putea găsi bani cu dobândă uşoară şi veţi fi
totdeauna asiguraţi în contra despuierii cămătarilor''.
Datorită intensei preocupări pentru activitatea cooperatistă, s-au înfiinţat
până în 1899 şase bănci populare în satele judeţului Gorj, iar până în
1902 încă 12.
Dezvoltarea concomitentă a activităţii culturale prin şi cu mijloacele
arătate, cu activitatea economică, a făcut ca şi profilul unor reviste să
se schimbe. Astfel, "Şezătoarea săteanului" se intitula revistă poporanistă
a mişcărilor culturale şi economice. În numărul 1-2 din februarie 190442 ,
în articolul Trecutul nostru, făcea un scurt bilanţ: "Pe când acum cinci
ani şi mai bine, băncile populare (punctul principal al programului nostru)
abia erau în număr de unsprezece în toată ţara, anul acesta, la
Congresul băncilor populare ţinut la Focşani, numărul lor trecuse de
1200, cu un capital de 1O milioane lei noi.
Dacă în 1898 "Şezătoarea", al cărui nume abia trecuse de hotarele
judeţului Gorj, în prezent ea a ajuns să fie tribuna poporului de la ţară şi
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sfătuitoarea săteanului

la toate nevoile lui gospodăreşti.
Cu sprijinul capitalului împrumutat (de la băncile populare n.a.) se pot
înfiinţa tovărăşii pentru cumpărarea de maşini agricole şi seminţe alese;
se poate arenda pământ în comun; se pot înfiinţa mici industrii la sate,
ca de pildă: dogărie, rogojinărie, cojocărie, gaetănărie, pânzărie,
cămăşerie etc.".
Revista îşi afirma şi ţelul de viitor: "Credincioşi programului nostru fixat
acum cinci ani şi mai bine, în care intra şi organizarea de conferinţe
populare, sprijinirea bibliotecilor populare, înfiinţarea de şcoli de adulţi la
sate. acordarea de premii de încurajare - conduşi de ideea fericirii aceluia
care cu drept cuvânt se numeşte talpa ţării vom lucra din răsputeri pentru
binele comun".
Vreme de câţiva ani mişcarea culturală şi cooperatistă din Gorj a oferit
experienţă şi pentru alte judeţe şi în primul rând judeţelor vecine.
Gh. Dumitrescu-Bumbeşti a fost numit subrevizor şcolar la Mehedinţi şi
apoi la Dolj, militând peste tot pentru cooperaţie. În câţiva ani ideea
cuprinsese toată ţara şi în 1903 a fost consfinţită prin lege.
Pentru preocupările dar şi pentru rezultatele obţinute Gh. Dumitrescu a
fost trecut definitiv în munca cooperatistă: controlor, inspector, inspector general, consilier, ajungând în organul de conducere pe ţară al
cooperativelor.
Două mari probleme au format preocuparea lui toată viaţa: culturalizarea
şi ridicarea economică a satului. Nimeni, mai bine ca el, n-a înţeles că
aceste două probleme trebuiau atacate deodată din plin. Concepţia lui
era că nu putem avea o ţară puternică fără un ţăran înstărit şi luminat.
Un alt militant pentru cooperaţie a fost Dimitrie Brezulescu. Încă în 1902,
student fiind, a înfiinţat Banca populară "Gilortul" din Novaci, la început
doar cu 26 de membri şi cu un capital de 72 lei. An de an numărul
membrilor a crescut şi odată cu aceasta şi capitalul. În 1909-191 O avea
2500 membri şi două milioane lei capital.
Din banii băncii, în 1904, s-a luat în arendă moşia din Novaci a Vlădoienilor,
dând-o în folosinţă ţăranilor. În 1904 a cumpărat-o definitiv împroprietărind
pe novăceni cu aproape 6000 de pogoane izlaz şi pământ de cultură 43 .
Înmulţindu-se băncile populare, încă din prima decadă a secolului XX,
s-au organizat "Cercuri cooperative" care cuprindeau 20-30 bănci. Cum
a fost cercul "Vulcan" cu reşedinţa în Arcani, cu 25 bănci; s-au înfiinţat
www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

172
astfel de cercuri şi la Novaci, la Hurezani, Cărbuneşti etc. În 1910 în
judeţul Gorj se aflau 109 bănci populare cu 16669 membri. În Târgu-Jiu
s-a întemeiat Federala "Gorj" a societăţilor cooperative din judeţ, care în
1912 număra 58 bănci federale 44 .
Progresele obţinute în perioada de care ne-am ocupat, atât în domeniul
cultural cât şi economico-social au fost remarcabile, ele formând o
perioadă binecunoscută şi apreciată nu numai în contemporaneitate ci
şi multă vreme după aceea.
Acestea au fost posibile pentru că în fruntea lor au stat învăţătorii şi
preoţii, dar şi alte elemente ale intelectualităţii din Gorj. Corpului
învăţătoricesc i se datoreşte, în cea mai mare parte, iniţiativa mişcării,
din care s-au născut băncile populare. Corpului de învăţători îi revine în
primul rând, împreună cu onoarea, şi sarcina de a duce mai departe
lucrarea începută45 .
Această idee era subliniată de altfel într-un articol semnat "Comitetul" al
revistei "Lumina satelor" care nemulţumindu-se cu ceea ce s-a realizat,
preciza: "Nu trebuie să ne oprim aici ci să ducem lupta mai departe tot
cu acelaşi entuziasm cu care am început-o, căci pe terenul cultural şi
economice atât de mult de făcut, încât, oricât de harnici vom fi, nu vom
putea sfârşi curând, ci trebuie transmise urmaşilor noştri aceste
începuturi culturale la sate, spre a le continua mai departe"46 .
1898, aprilie. Articolul Ce avem de gând, semnat "Comitetul", al revistei
"Şezătoarea săteanului" în care schiţează preocupările societăţii
"Luminarea săteanului".
Ce avem de gând?
E greu să îndreptezi pom şi să ciopleşti om, aşa spune o veche zicătoare
românească şi tocmai asta avem de gând să facem noi ăştia câţiva
care dorim luminarea satelor. Satele noastre sunt foarte înapoiate în
ceea ce priveşte învăţătura. Trebuie dar o luptă puternică, o stăruinţă
din toată inima pentru a le ridica din nămolul neştiinţei. Pentru a putea
izbuti în orice încercare mare, însă un singur om nu e de ajuns, trebuiesc
braţe cât de multe. Din această trebuinţă au luat naştere diferitele societăţi
de astăzi. Avem în timpul de faţă societăţi de asigurare în contra
incendiului, în contra grindinei, în contra înecurilor etc., dar nimenea nu
s-a gândit la înfiinţarea unei societăţi de luminare a satelor, cu toate că
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aici este puterea şi bogăţia ţării.
Luxul şi frumuseţea oraşelor nu poate ridica ţara în ochii lumii, întrucât
temelia, adică satele zac în cea mai neagră întunecime şi în cazul ăsta
ne-am asemănat cu un arbore frumos pe deasupra dar putregăios la
inimă.

în mijlocul sătenilor îi cunoaştem destul de bine.
Cunoaştem că săteanul nostru este din fire deştept, binevoitor, supus şi
cuviincios; însă îi lipseşte ceea ce e mai scump: lumina ştiinţei din care
pricină treburile lui merg adesea pe dos. Trebuieşte dar o mână meşteră
care ridicând aurul din noroiul în care zace, să-l cureţe şi să facă din el
un lucru de preţ cu care să ne putem făli.
încredinţaţi că acest rău se poate lecui am încercat de ani de zile cu
înfiinţarea bibliotecilor şi conferinţelor populare şi după ce am căpătat
oarecare experienţă, cunoaştem acum doctoria cu care s-ar putea
vindeca răul de care suferă săteanul precum şi modul de întrebuinţare
al ei. De aceea, tari în credinţa noastră, strânsu-ne-am o seamă de
învăţători şi preoţi şi am pus temelia unei societăţi pentru "luminarea
sătenilor" ale cărei statute se vor publica mai la vale şi din care se va
vedea lămurit ca într-o oglindă planul ce urmărim. Pentru ca să ne ţinem
cât de strânşi am hotărât ca societatea să-şi aibă revista sa "Şezătoarea
săteanului", nume dat potrivit cu vechile obiceiuri ce au sătenii de a se
aduna seara şi a spune şi asculta poveşti, lucru ce de câţiva ani de zile
a început a se înlocui prin cărţi, pe care le citesc tinerii care au terminat
şcoala din sat.
La această revistă va putea să scrie orice persoană din ţară cu dor
pentru luminarea satelor.
Scoţând această revistă nu ne-am gândit a da publicului articole ştiinţifice,
pedagogice, literare etc. întrucât sunt destule reviste în acest scop.
Ne-am propus numai a da sătenilor ceea ce le este de folos pentru a
deştepta în ei gustul cititului şi împrietenirea cu cartea, singura care-i va
ridica, aşa după cum sunt sătenii altor ţări înaintate.
Ştie-se şi aceasta că fericita idee a d-lui Haret, ministrul instrucţiunii
publice, de a se înfiinţa biblioteci prin sate, nu trebuie să ne lase cu
braţele încrucişate, căci nu e frumos a aştepta numai de la alţii ceea ce
ne trebuieşte nouă.
Societatea noastră va cheltui banii ce va căpăta numai pe cărţi folositoare
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sătenilor,

pentru bibliotecile populare ce se vor înfiinţa în fiecare comună
din cercul ei. Şcolile de adulţi, pe care ne îndatorăm a le înfiinţa, vor
aduce iarăşi un netăgăduit folos, asemenea şi conferinţele populare cu
sătenii conform statutelor.
Se ştie că s-au ţinut conferinţe privitoare la săteni, de mulţi oameni mari,
însă nu s-a găsit leacul, ca noi ce trăim cu sătenii şi ardem cu ei pe
acelaşi cărbune. Aşadar spre binele tuturor şi în numele cauzei sfinte
ce am îmbrăţişat facem un călduros apel tuturor oamenilor de bine,
tuturor colegilor din ţară, tuturor d-lor scriitori şi editori, de a veni în ajutorul
societăţii noastre, fie cu bani sau cărţi, fie cu ajutor moral, fie cu
abonamente pentru revistă şi vor avea veşnica recunoştinţă a sătenilor
în interesul cărora muncim.
Cu îndemn şi stăruinţe nădăjduim că sămânţa aruncată de noi va da
roade, când seara ori în sărbători va geme sala şcolii de oameni maturi,
care vin să înveţe carte, când la zile mari vom vedea pâlcuri de oameni
îndreptându-se către şcoală, ca să asculte cutare conferinţă populară
şi când vom vedea în absolvenţii cursului primar şi în sătenii ştiutori de
carte, gust.ul cititului înrădăcinat în aşa chip ca să-i vedem mânând boi,
ori ducându-se la ogorul lor cu cartea în mână, atunci România nu va
mai fi ceea ce este astăzi.
În fine gândul nostru este ca să putem ajunge odată ca şezătorile de
acum să se schimbe în adevărate atenee populare în fiecare sat; iar
noi cei ce am pus umărul la roată, vom putea zice: "Acum slobozeşte
pe robu.I tău stăpâne, că văzură ochii mei mântuirea ta". 47
Comitetul
1898, iunie. Chemarea adresată de învăţătorul Gh. Tăscău din eojogeni
sătenilor prin care le cere să-şi dea copiii la şcoală, sfătuindu-i să-i
îndrepte către munca din sate.
Către săteni
Fraţilor, vă plângeţi

pe toate potecile că sunteţi săraci. Da, aşa este şi
nu veţi scăpa de sărăcie, dacă nu veţi părăsi calea pe care aţi apucat.
Suntem la sat, pentru sat trebuie să lucrăm. Fiecare din d-voastră are
copii. Asupra acestora trebuie să judecăm mai deaproape.
În fiecare sătean e născută dorinţa, ca să vadă copiii lor pricopsiţi. Dacă
intri în vorbă cu sătenii şi între altele îţi dai în petec şi de copii, apoi
numaidecât îţi dă fiecare următorul răspuns: dacă îmi va trăi copilaşul
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meu o să-l fac popă, dascăl, sau orice fel de funcţionar, numai să nu-l
mai văd pătimind aici în sat, cum păţesc eu multe! Frumoasă dorinţă,
când ea ar avea în vedere numai luminarea copilului, dar din nenorocire
săteni, nu ţineţi ca să vă fie copiii învăţaţi şi apoi să vină iar în sat, să
facă ca prin ştiinţa lor să înflorească sălaşul părăginit lăsat de la
moşi-strămoşi; să facă din sătucul lor un oraş mare ţărănesc. Ţineţi cu
orice preţ să fie slujbaş şi încă la oraş, ca şi cum satele n-ar avea nevoie
de oameni luminaţi. Dorinţă oarbă fără să vă gândiţi la răul ce faceţi
acestor mici lăstari. Slujbaşul de orice rang, nu e stăpân, e sclav; nu
poate lucra după voia sa, ci după cum i se porunceşte de ăi mai mari;
apoi unde mai pui că întotdeauna e cu frica-n sân, că-l scot din serviciu.
Duce o viaţă închisă, respirând aer stricat.
Părăsiţi săteni, acea cale rea, care în loc de a duce la bine, duce la
prăpastie. Îndreptaţi copiii d-voastră către altă ramură de muncă, mai
tare, care nu se îndoaie la fiecare adiere a vântului.
Credeţi că satele nu sunt pline de funcţiuni?
Apoi a munci bine pământul ce aveţi, din care se foloseşte lumea întreagă,
e mică funcţiune?
A creşte puţine, dar bune vite, a face stupărie care ne-ar aduce cea mai
mare bogăţie cu puţină cheltuială. Femeile a creşte viermi de mătase,
de la care se scoate borangicul, cea mai frumoasă şi scumpă producţie
naţională. A ne face noi înşine îmbrăcămintea şi încălţămintea pe care
dăm o grămadă de bani la străini.
Toate astea şi mai multe altele nu sunt pentru noi sătenii? Ocupându-vă
cu acestea am vedea, în scurt timp, satele mult mai frumoase şi mai
bogate ca oraşele. Dacă oraşele sunt cum se văd, apoi aceasta se
datoreşte sătenilor, care prin deşteptăciunea lor au ştiut să le ridice şi
să le înfrumuseţeze. De ce aceşti fii de săteni, care năvălesc la oraşe
n-ar sta la sate, ca să le pună şi pe ele pe aceeaşi scară cu oraşele?
Ce? Adică tot ce răsare bun la sate e destinat pentru oraşe? De unde
acest noroc.
Da, iubiţi săteni, noroc pe oraşe, căci dacă intri în vreun sat ţi-e mai
mare mila de neregulata aşezare a caselor, de noroiul în care înoată
sărmanele animale şi de murdăriile în care zacem noi. Conducătorii
satului sunt oameni simpli, fără învăţătură, căci cei ce învaţă câte ceva
li se pare satul ca un iad şi dau fuga la oraşe. Aci prin deşteptăciunea şi
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prin vioiciunea de care sunt plini, contribuie la ridicarea oraşului, iar bietul
sat din care a plecat rămâne tot cu de ăi de la '48. De aceea cu drept
cuvânt se zice: "săteanul nostru săracul dă tot înapoi ca racul". Aşadar
iubiţi săteni, daţi copiilor învăţătură. Pe lângă asta câte un meşteşug şi
să rămână la sat, unde uniţi cu toţii să punem umărul la roata satului
să-l scoatem din noroiul care mai-mai l-a înghiţit; căci nu-mi vine să
cred că satele să fie ursite a fi întunecate cât lumea! 48
Gh. Tăşcău
Înv. Pojogeni (Gorj)
1898, iulie 1. Chemare semnată de un grup de preoţi, adresată preoţilor
din judeţul Gorj, prin care îi cheamă să participe la activităţile societăţii
culturale "Amicul poporului".
Către colegii Preoţi
Iubiţi Fraţi,

La apelul făcut de câţiva dintre noi şi publicat în nr. 2 al acestei reviste, la
18 iunie, când era ziua hotărâtă pentru adunare, s-a prezentat un număr
mic de preoţi; credem că cauza a fost ocupaţiunile câmpeneşti. Cei
care am luat parte la acea adunare, am aderat la Statutele societăţii
culturale "Amicul poporului", ne-am înscris ca membri, depunând şi
cotizaţiile de un leu lunar şi totodată am ales şi un comitet compus din
cei care ne vom semna mai jos, care împreună cu comitetul d-lor
învăţători, să ia parte la redactarea revistei şi conducerea societăţii.
Cum societatea aceasta urmăreşte un scop aşa de frumos, luminarea
ţăranului, ea nu se poate rezema pe neînsemnatul abonament de 1 leu
şi 50 bani, ci pe unirea într-un singur mănunchi a preoţilor şi învăţătorilor
din judeţ, din a căror cotizaţie de un leu lunar, să se poată întreţine revista
şi forma un capital cu care să venim în ajutorul ţăranilor, după cum prevăd
Statutele ... Cum am putea să le arătăm mai bine iubirea noastră decât
ajutându-i, după puterile noastre şi îndreptându-i pe calea progresului,
care e şi calea virtuţii şi a moralităţii.
Ce pildă frumoasă ne dă Prea Sfântul nostru Episcop, care abia sosit în
Eparhie, a îmbrăţişat cu căldură această societate, dându-i sprijinul ce
merită Şi îndemnându-ne la muncă şi unire. Să fim mândri că această
societate a pus în fruntea sa pe prea Sf. nostru prelat şi aceasta ca
recompensă pentru strădania şi ajutorul ce dă la luminarea ţăranului.
Grăbiţi-vă, iubiţi fraţi întru Christos, a vă înscrie între membrii acestei
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societăţi şi

de

a depune obolul sf. voastre pentru îndeplinirea unui scop aşa

măreţ.

Conferinţele pastorale din acest an, am hotărât a le ţine în luna august,
când vor fi şi conferinţele învăţătorilor. De aceea vă prevenim a vă regula
afacerile mai urgente până atunci, când trebuie să avem câteva zile
libere a ne aduna în capitala judeţului şi a ne sfătui şi despre felul cum
trebuie condusă societatea. Vă rugăm a veni fără sfială, căci societatea
nu are nici o legătură cu afacerile politice.
&untem cu toată stima, ai voştri fraţi:
Preotul Const. Buşe, Pr. V. Aposteanu, Pr. Pant. Popescu, Pr. Ion
Constantinescu, Pr. Zamfir Popescu, Pr. P. Constantinescu, Pr. N.
Diaconescu, Pr. I. Bălteanu, Pr. A. Taşcău. 49
1898, iulie 3. Articolul Din medicina populară în care se dau unele sfaturi
privind modul de comportare a omului în societate.
Din medicina poporului
Leac contra sărăciei. - Omul sărac să facă jurământ ca să fie
întotdeauna, cel de pe urmă care se culcă şi cel dintâi care să se scoale.
Să nu doarmă decât în zilele de sărbătoare după ieşirea de la biserică.
Să nu-ţi cumperi nimic, decât numai de ce ai trebuinţă neapărat. De ex.:
Să nu-ţi cumperi niciodată două haine. Să nu cumperi pâine când ai
grâu în jigniţă.
Cu jurământ să nu te duci în cârciumă şi să nu cheltuieşti o para pe
băutură.

Muierii tale să nu-i cumperi bumbac, ci să facă pânză de in şi cânepă.
Plimbă-te prin târg şi bâlci, dacă este aproape de tine, dacă nu, să nu te
gândeşti la el. Din bâlci să nu cumperi decât fier pentru secure şi sapă,
or blauri de car.
Primăvara din vreme să-ţi munceşti ogorul, via şi prunii. Când la tine
n-ai de lucru, pleacă imediat la lucru pe bani.
În fiecare lună, să faci din toate puterile tale 5 lei, să te duci să-i pui la o
casă de economie. Să ai grijă ca nici o lună să nu treacă până n-ai pune
ceva la păstrare. Banii să nu-i ridici decât atunci când copiii s-au făcut
mari. Cu ei să cumperi vacă bună de lapte şi boi de tras.
Dacă ai copii învaţă-i de mici, cu ascultare, munca, curăţenia şi
rugăciunea la Dumnezeu.
Fetele tale, învaţă-le să fie curate în haine,Jluturi şi mătase să nu le
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cumpăraţi, căci

le faceţi fudule şi leneşe. Toate florile pe altiţe să fie
făcute cu arnici, pentru că este lesne.
În viaţa ta să nu alergi, când n-ai drept, la juraţii satului, judecătorii ocolului,
ori la avocaţi; căci vă frige pătura. Împăcaţi-vă voi cu cel care v-aţi stricat.
Să vă feriţi în toată viaţa de cheltuielile mărunte căci alea vă sărăcesc.
Iarna îngrijeşte-ţi de vite şi gunoieşte-ţi ogorul. în casa ta să ai căldură şi
curăţenie. Pe pat poţi avea aşternuturi lucrate de femeia ta.
Nu fumaţi tutun, căci cu banii ăia, vă cumpăraţi o vacă cu lapte la copilaşi.
Leac contra· guturaiului la cai. - Se recomandă 1 litru oţet tare, în
care s-a pus hrean ras şi 2-3 lunguri de sare. Calul se vindecă în mod
sigur.
În contra trânjilor la om. - O boală destul de supărătoare şi urâtă, se
recomandă a se face injecţii cu gaz pe şezut în timpul serii şi dimineţei
şi imediat omul se vindecă pentru totdeauna.
În contra pelagrăi. - Să se ungă bolnavul pe părţile jupuite cu unt dulce
amestecat cu păcură în toate serile şi dimineţile, să nu vadă soarele
părţile jupuite. Să facă băi calde la picioare şi mâini, cu opăritor de frunze
de fag, izmă de grădină şi urzici moarte. Se ia câte o litră de lapte în
toate di"!lineţile. În timpul cel mai scurt se vindecă cu desăvârşire. 50
I. Calomfirescu
1898, iulie. Articolul Pedagogul, semnat de I. Calotescu, în care arată
cum trebuie să fie şi să se comporte învăţătorul.
Pedagogul
în educaţiune, mai mulţi decât în instrucţiune persoana învăţătorului are
cea mai mare importanţă, cea mai frumoasă grădină, în care se află
cele mai frumoase fructe şi flori, nu se datoresc decât grădinarului iscusit,
care prin cuţitul şi foarfecele sale au sfinţit locul, transformând spinii în
trandafiri minunaţi şi pădureţii în pomi delicioşi. După cum pomişorii tineri
se îndoaie şi primesc forme, copilul mic sub boldul imitaţiunei, se
orientează după cei mari.
Prin urmare persoana învăţătorului influenţează puternic asupra inimii
şi voinţei copilului chiar atunci când n-ar vorbi deloc.
"Viaţa înrâureşte asupra voinţei."
De aceea învăţătorul să fie un viu model pentru şcolarii săi. Aşadar, ca
pedagog are de împlinit trei mari calităţi sau virtuţi pedagogice:
1) Să-şi iubească copiii; 2) să aibe o voinţă fermă; 3) să posede tact.
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Dezvoltarea armonioasă a tuturor dispoziţiunilor corpului formează
scopul educaţiunii fizice. Întocmai precum înfrumuseţarea grădinii
sălbatice prin ajutorul grădinarului. Dezvoltarea armonică a dispoziţiunilor
spirituale (intelectuale) este scopul educaţiunei sufleteşti. Ca să ajungem
aici trebuie să avem un model la care voim a indica pe copil. Ăsta-i
scopul educaţiunei. Copilul îl urmăreşte ca orbul băţul, numai atât cât
copilul nu se poate conduce singur în viaţă. lată dar cum: voinţa,
moralitatea şi religiozitatea se altoieşte prin voinţa, moralitatea şi
religiozitatea educatorului. Mai târziu copilul se desparte de modelul săi
şi se face stăpânul voinţei sale; dar un lucru trebuie să rămână veşnic în
inima copilului: "Iubirea plină de recunoştinţă şi respect către educatorul
său". Dar un asemenea model va respira numai de la un educator care
a fost educat.
Educatorul care tinde spre un ideal moral, va deveni însuşi un ideal pe
care îl vor imita şi alţii.
"Trandafirul care împodobeşte grădina se împodobeşte şi pe sine"
(Riether). Asta se potriveşte cu educatorul.
lată regulile de urmat ale unui adevărat pedagog:
1. Fii, aceea ce au să devină copiii tăi.
2. Fă, ceea ce trebuie să facă copiii tăi.
3. Fă, din viaţa ta un model pentru copii, nu numai atunci când te văd şi
te aud, ci şi atunci când nu mai eşti.
4. Când descoperi oricare defecte la copii, cercetează-ţi mai întâi fiinţa,
faptele şi viaţa ta.
5. Descoperă-ţi tu mai întâi greşelile, păcatele tale, te îndreaptă şi apoi
îndreaptă pe alţii (copiii).
6. Cugetă serios, că adesea toţi cei ce te înconjoară sunt oglinda fiinţei
tale.
7. Un educator fără iubire către copii, luminează ca luna.
8. Un educator cu iubire sinceră către copii luceşte ca soarele.
9. Care nu dă exemple bune, nu poate influenţa, oricât de bine predică.
1O. Un învăţător cu iubire deschide inimile copiilor înainte de a căsca
gura, pe când cel posac le înveninează inimile.
11. Numai la un învăţător amical copiii învaţă şi sunt voioşi.
li. Voinţa fermă este atunci când tratăm micuţul cu dreptate nepărtinitoare.
Ca să ajungem la aceasta trebuie să înţelegem natura sufletească a
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copilului, tratându-l după individualitatea sa. Blândeţea, seriozitatea,
supravegherea, povaţa, recompensa, paza, sunt mijloace ce le vom
aplica naturii copilăreşti în creşterea educativă."
III. Tactul - este înţelepciunea modului de a conduce pe copil.
Acestea sunt tablele legii, privitoare la educaţiunea copiilor. - Cei cu
musca pe căciulă şi poate suntem mulţi. .. ; nu merităm onoare.
(Pedagogi). 51
I. Calotescu
1901. Cuvântare ţinută la conferinţa învăţătorilor din Gorj de învăţătorul I.
Haiducescu, Despre educaţie în general.
Despre educaţie în genere
Ce va să zică a educa?
A educa va să zică a creşte, a conduce, a dirija paşii omului în timpul
dezvoltării sale trupeşti şi sufleteşti.
Are trebuintă omul de educatie?
'
'
Fără îndoială. Aceasta se vede chiar din slăbiciunea în care se naşte
omul, faţă de celelalte animale. Copilul se zbate un an până să se ridice
în picioare. Fără conducere mica fiinţă omenească ar fi condamnată să
moară. Mulţumită sentimentului sfânt ce Dumnezeu a sădit în inima
părintească, pruncii sunt şi trebuie să fie îngrijiţi.
Cum trebuie să se facă educaţia? În luptă cu Natura?
Nicidecum. Din contră, rolul educatorului este tocmai de a se pune de
acord cu Natura. De a dirija acţiunile omului potrivit cu legile Naturii şi
ale firii omeneşti. O educaţie în răspăr cu Natura nu numai că nu duce la
nici un ţel; dar contribuie chiar la distrugerea acestei însemnate şi
minunate fiinţe, numită om!
Dar atunci de ce nu lăsăm Natura să lucreze singură?
De ce se mai amestecă omul, educatorul? De ce mai intervine el?
Răspunsul este că în Natură sunt legi şi influenţe priincioase şi
vătămătoare vieţii şi dezvoltării omului.
A înlesni înrâuririle priincioase şi a înlătura pe cele vătămătoare. lată
rolul educatorului. lată pentru ce intervine omul. Omul intervine spre a
pune acţiunile copilului în acord cu legile Naturii. De aici se vede, că,
dacă este o greşeală a lăsa pe copil în voia întâmplării, este o primejdie
când se lucrează contra acţiunilor binefăcătoare ale Naturii; când se
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înlesnesc înrâuririle cele rele şi vătămătoare. Aceasta nu numai cu privire
la educaţia corporală, ci şi la cea sufletească: căci toate au legile lor de
dezvoltare firească.
De aici rezultă că educatorul trebuie să cunoască natura fizică şi psihică
a omului (facultăţile sale trupeşti şi sufleteşti) precum şi natura
înconjurătoare, elementele care înrâuresc în bine sau în rău.
Deci, după cum s-a zis, toate artele şi ştiinţele sunt grele şi cer pregătire
şi talent; arta sau ştiinţa educaţiei, care are de scop a perfecţiona pe
om, este poate şi cea mai grea şi cea mai însemnată. Educatorii, dascălii,
deci trebuie să fie culţi şi cu talent.
Dar oare numai dascălii, educatorii speciali, trebuie să cunoască această
ştiinţă? Numai ei sunt educatori?
O! Nu! Toţi părinţii sunt şi trebuie să fie educatori. Ba încă cei dintâi
educatori. Atunci când se pune temelia educaţiei e rolul părinţilor şi mai
cu seamă al mamei.
De aici trebuinţa de instrucţiune şi educaţiune a tuturor.
Care este ţelul educaţiei?
Negreşit, perfecţionarea şi înălţarea omului! Către acest punct trebuie
îndreptată creşterea copilului. Pentru a atinge acest scop, concură mai
multe ramuri ale educaţiei despre care mă voi ocupa în scurt, în ordinea
indicată de Spenţer, cu un adaos: educaţia profesională.
1) Educaţia fizică
Pentru a ajunge la perfecţionarea omului, ţelul educaţiei, este trebuinţă
mai întâi de conservarea individului, de dezvoltarea corpului, adică de
educaţia fizică.

În privinţa educaţiei fizice omule neglijat de el însuşi. D~pă cum zice
Spenţer, oamenii se îngrijesc mai mult de creşterea şi îmbunătăţirea
rasei vitelor, decât de educaţia fizică a omului. Un moşier observă de
aproape modul de nutrire al cailor sau altor animale; şi nu intră niciodată
în odaia copiilor să vadă cum sunt îngrijiţi şi hrăniţi. Şi cu toate acestea
de câtă putere şi sănătate are trebuinţă omul spre a susţine lupta pentru
trai! Oricât de necunoscută, oricât de tainică este legea vieţii, tot sunt
câteva cunoştinţe care prezidează la dezvoltarea organismului omenesc!
În educaţia fizică este de însemnat mai întâi nutrirea copiilor. Mâncarea
trebuie să fie nici prea multă, nici prea puţină. Lipsa, insuficienţa, ca şi
abuzul sunt deopotrivă vătămătoare. Pofta de mâncare, cel mai bun
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regulator, trebuie satisfăcută. Abuzul vine totdeauna după o lipsă. Natura
e un contabil exact; dacă-i dai au îi opreşti ceva ea notează numaidecât.
Este de însemnat că zahărul joacă un rol mare în nutrirea omului. Toate
alimentele se prefac mai întâi în zahăr; dacă-l dăm de-a dreptul atât mai
bine. De altfel insăşi Natura cere aceasta, probă lăcomia copiilor după
zaharicale.
Să dăm în măsura cerută, ca nu la urmă pofta ţinută în frâu să ajungă la
excese.
Mişcarea, jocul, cântecul, strigările sunt folositoare. De aceea
recreaţiunile între lecţiuni sunt salutare.
Să dăm Naturii elementele necesare şi ea va produce un om deplin.
2) Educaţia de familie şi educaţia naţională
Alături de conservarea individului este şi conservarea societăţii. La
aceasta contribuie educaţia de familie şi educaţia naţională. După
interesul individual vine interesul de familie şi apoi cel naţional.
Familia aceasta (societate), întocmire pe cât de naturală, pe atât de
trebuincioasă societăţii, e un cuib de fericire omenească, mai ales când
dragostea a prezidat la însoţire.
Pe lângă simţămintele înălţătoare ce-şi insuflă soţii unul altuia, copiii
sunt pentru familie odoare nepreţuite. Ce bucurii, ce speranţe, ce idealuri
mai frumoase, mai înalte pot fi pentru părinţi decât copiii lor; decât viitorul
scumpilor urmaşi, prin care omul poate trăi, poate fi reprezentat mai
mult timp?! Ce poate încălzi şi îmbărbăta mai mult în viaţă decât copiii?
O doamnă, o mamă scria odată "Copiii, literatura şi muzica m-au susţinut
în lupta grea a vieţii". Toate aceste simţăminte ne impun îngrijirile ce
trebuie să avem în familie pentru conservarea societăţii. O educaţiune
foarte îngrijită, dar, trebuie să înconjoare această instituţie pe caraiEiserica
a trecut-o între taine.
Educaţiunea naţională este de o însemnătate foarte mare. Naţiunile sau
neamurile, după cum s-a zis, nu sunt formaţiuni artificiale, creaţiuni
omeneşti. Acele diferenţieri ale omenirii, cu limbile şi obiceiurile lor sunt
formaţiuni fireşti, trebuincioase chiar conservării neamului omenesc!
Idealul înfrăţirii omenirii, pacea universală nu poate fi concepută pe
contopirea naţionalităţilor; căci ar fi nenatural şi imposibil. Pacea lumii
nu poate fi întemeiată decât pe libertatea şi respectul reciproc al
naţionalităţilor, pe frăţia şi concordia neamurilor! Şi aceasta se va
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întâmpla numai când naţionalităţile nu vor mai fi opresate unele de altele;
când fiecare neam va intra în casa sa proprie. Existenţa şi educaţia
naţionalităţilor este şi interesul păstrării şi dezvoltării neamului omenesc.
Căci, se susţine şi cu drept cuvânt că omenirea s-ar stinge dacă s-ar
contopi toate neamurile.
Aceasta se întemeiază pe principiul ondulaţiei universale; fiindcă în lumea
aceasta cum scrie V. Conta, toate lucrurile au o ondulaţie: suie, coboară
şi dispar şi numai prin noi combinaţii se nasc lucruri noi, vieţi noi, ondulaţii
noi. Dacă omenirea ar fi omogenă şi-ar termina ondulaţia şi ar dispare.
Câte popoare, câte neamuri mari au trăit, au atins culmi de civilizaţie,
de perfecţiune şi în urmă au pierit, s-au pierdut în noianul timpului! Dar
prin altoire, prin combinaţii noi s-au născut alte popoare, alte neamuri
noi care-şi urmează ondulaţiile lor. Şi astfel omenirea primenită urmează să existe, mulţumită diferenţierii, mulţumită neamurilor sau
naţionalităţilor.
Rezultă

dar, că naţiunile sau neamurile sunt produse naturale şi
necesare conservării neamului omenesc. Deci, trebuie păstrate şi cultivate.
Dar educaţia naţională este de un folos şi mai apropiat şi mai înalt; numai
în mijlocul acelora cu care ne potrivim în simţiri şi vorbă, putem aspira la
fericiri, la idealuri înalte, cum se exprimă Spenţer. Şi pentru noi Românii
care nu suntem încă toţi în casa noastră, educaţia naţională are un scop
şi mai superior: unitatea neamului!
Pentru educaţia naţională serveşte în prima linie istoria. Ea trebuie să
mişte, să înalţe, să înflăcăreze, pentru datoriile către neam, către patrie!
Pe lângă faptele conducătorilor trebuie studiate cauzele evenimentelor,
stările economice şi mai presus de toate modul cum cetăţenii şi-au
înţeles datoriile de înflorire şi de scădere. Nu e de ajuns să avem buni
conducători, ci trebuie şi cei conduşi să-şi înţeleagă chemarea lor, grosul
cetăţenilor să-şi îndeplinească datoriile şi să-şi exercite drepturile. Numai
uniţi în gândiri şi în simţiri, vom atinge idealul dorit; înflorirea ţării, unitatea
şi mărirea neamului. lată ce trebuie să îmbrăţişeze istoria, iată ce trebuie
să ţintească educaţia naţională.

3)

Educaţia morală

Educaţia morală este dirijarea copilului

spre bine; este îndreptarea omului
pe cărările adevărului şi dreptăţii; este tinderea către tot ce este frumos,
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înalt, sublim!
Factorul cel mai însemnat al educaţiunii morale este religiunea. Această
legătură a omului cu Dumnezeu este izvorâtă chiar din firea lucrurilor.
Omul observând frumuseţea şi mă~eţia acestei lumi, a dedus puterea
şi splendoarea autorului ei, a lui Dumnezeu şi a căutat să se înalţe cu
mintea, cu sufletul, către această perfecţiune superioară, către
Dumnezeire. Şi prin aceasta însuşi el, omul, care e făcut după chipul şi
asemănarea lui Dumnezeu, se înalţă, se îndumnezeieşte! Astfel
religiunea e întâia care a scos pe om din sălbăticie, din barbarie, i-a dat
o viaţă sufletească. Altfel ar fi zăcut multă vreme într-un materialism
înjositor. Religiunea prin întocmirile sale, cum biserica sărbătorile, a
înlesnit omului ocazii în care uită grijile vieţii materiale şi se dedă la o
viaţă sufletească, se ridică cu mintea către acel ideal măreţ, strălucit,
către Dumnezeire. Altfel viaţa ar fi rămas materială, josnică, fără nici un
farmec! Negreşit că mai sunt şi alte întocmiri pentru înălţarea vieţii
sufleteşti, cum teatrul, ateneul, artele; dar religiunea rămâne factor principal şi general de care se folosesc toţi. E pârghia cea mai puternică a
educaţiei morale.
Dar în afară de partea înălţătoare a educaţiei morale mai trebuie şi reguli
de conduită. În această privinţă religiunea dă o mulţime de sfaturi. Dar
câte sfaturi bune rămân fără efect, din lipsa de sancţiune. Atunci intervin
reacţiunile naturale; nevoia învaţă minte. De exemplu: un copil pune mâna
pe foc, se arde; se înţeapă cu un ac, îl doare. Pedeapsa vine imediat
după greşeală. Atunci pricepe că în raporturile sale cu natura organică
sunt hotărâri infailibile şi fără drept de apel, cum se exprimă Spenţer.
Copilul prin băgări de seamă îşi apropie o disciplină, se moralizează.
Dar de ce să treacă toţi prin acele încercări de la începutul lumii? De ce
să nu profităm de experienţa altora? Pentru aceasta ne folosim de
poveştile morale, prin care învăţăm din păţania altora. De aceea aceste
poveşti au un loc însemnat în programa şcolilor primare.
Nu este bine a da zor cu disciplina copiilor; disciplina prea riguroasă şi
grăbită nu este bună. Să nu trecem niciodată peste măsura indicată de
Natură.

·.

Să

facem din copii oameni cu o voinţă

4)

Educaţia intelectuală

Educaţia intelectuală

dreaptă

dar liberă.

nu mai e dogmatică, nu se mai
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seci. Ea este şi trebuie să fie naturală; se întemeiază pe observaţia
lucrurilor; e firesc lucru să se studieze mai întâi fenomenele, apoi legile;
întâi limba, apoi gramatica ... Numai urmând calea naturală studiul devine
folositor şi plăcut; numai ceea ce pricepe cineva îi place. Din contră e o
tortură, o tâmpire. Şi cu toate acestea de câte ori nu se forţează natura!
Câţi părinţi silesc pe copii a învăţa înainte de timp şi peste puterile lor!
Trebuie urmată evoluţia spiritului, calea şi măsura indicată de natură.
Dar atunci s-ar putea naşte întrebarea: de ce să ne mai necăjim a căuta
un fel de educaţie a spiritului; dacă şi el ca şi corpul are evoluţia sa
hotărâtă, dacă se dezvoltă în chip spontan? Pentru că şi în ordinea
intelectuală ca şi în cea fizică copilul are nevoie de ajutorul adulţilor spre
a se acomoda cu cerinţele naturii.
Dar dacă este un păcat a lăsa pe copil în voia întâmplării, a nu-l conduce pe terenul educaţiei intelectuale, e o mare greşeală a face educaţia
în răspăr cu natura, în contra căilor şi măsurii indicate de natură. Nu e
deloc natural a da copilului mai mult decât poate cuprinde mintea lui. A
forţa mintea ea zdrobi creierul care n-ajunge la maturitate decât o dată
cu corpul. Acest lucru duce la ceea ce se numeşte surmenaj intelectual.
De acest păcat suferă încă programele noastre publice de toate gradele
cu toate reformele aduse în ultimii ani. În loc să se predea numai esenţialul
lăsând mărunţişurile a se dezvolta la maturitate şi la trebuinţă, se forţează
mintea cu formule seci, se încarcă memoria cu un potop de materie
care slăbeşte judecata. Se impune o povară care nu se poate suporta
de mintea omului, care îndoaie şi culcă pe cea mai primitoare fire şi
care în loc să crească, să fortifice pe om, îi slăbeşte mintea şi corpul; îi
stoarce toată vigoarea care-i trebuie în restul vieţii, când e trebuinţă să
cugete, să creeze, să producă, să fie folositor lui şi societăţii. Este timpul
să se practice principiul: puţin şi bun, ales şi firesc, calitate şi nu
cantitate.
Dar s-ar putea zice că atunci s-ar deschide drumul studiilor înalte tuturor
nulităţilor, care ar apăsa într-o zi în mod nefolositor asupra societăţii. La
aceasta se răspunde că cerându-se mai puţin şi ales s-ar pretinde studii
mai lămurite, s-ar cunoaşte mai bine puterea, mărindu-se chiar nota de
constatare. Cu modul acesta s-ar face o selecţiune şi mai bună şi mai
dreaptă şi mai folositoare societăţii. Cu îndoparea din contră vom ajunge
la un proletariat slab şi tâmpit.
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Este timpul a ne ocupa mai bine de educaţiunea intelectuală care
contribuie la îmbunătăţirea celei fizice, şi la întărirea celei morale. Numai
cultura intelectuală ne face să vedem greşelile ce ar aduce vătămare în
ordinea fizică.
Numai când cunoaştem adâncimea lucrurilor acestei lumi, numai atunci
putem să preţuim şi să adorăm puterea care a prezidat la această
minunată întocmire. Dacă nu studiezi lucrurile minunate ale Naturii, cum
poţi preţui pe atotputernicul ei autor?
Prin cultură intelectuală omul descoperă acele legi neînduplecate şi
binefăcătoare ale Naturii, pe care urmându-le tinde către desăvârşire,
către fericire.
D~ci trebuie dată o deosebită îngrijire şi o inteligentă şi naturală direcţie
educaţiei intelectuale.
Să nu întunecăm ci să facem să strălucească acea scânteie divină pe
care Dumnezeu a dat-o omului - inteligenţa.
5) Educaţia artistică.
Pentru ca viaţa omului să fie plăcută are nevoie de recreaţii înălţătoare,
cu muzică, literatură etc.
O viaţă materială, fără o viaţă sufletească, înălţătoare, nu înseamnă nimic.
Arta înalţă sufletul (omului) până la sublim şi determină pe om la înalte şi
nobile sacrificii. Deci trebuie să avem şi o educaţie artistică. Dacă nu
toţi pot deveni artişti, căci nu toţi au talent, trebuie să cultivăm gustul
artistic, astfel ca toţi să preţuiască şi să se folosească de produsele
artei.
6) Educaţia profesională.
Omul pentru a trăi şi a tinde către perfecţiune are nevoie de multe lucruri
pe care nu le poate dobândi decât muncind; pentru aceasta trebuie o
deprindere pe care nu o pot numi decât educaţie profesională.
Dacă menirea omului este înălţarea sufletească, tinderea către o viaţă
ideală, nu trebuie să uităm că idealul se reazimă pe real. Şi deci nu
trebuie neglijată nici partea materială care este piedestalul celei morale.
- La noi românii este un prejudiciu, o credinţă greşită, că dacă cineva
capătă o instrucţiune oarecare, o cultură intelectuală, dispreţuieşte orice
muncă fizică, crede că este chiar o coborâre aceasta.
Pe când din contră, munca care este în firea omului, ar trebui să fie
preţuită şi cinstită tocmai de cei mai învăţaţi, mai culţi.
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de la care moştenim ceva aristocratism, nu
dispreţuiau munca. Cei mai mari dregători socoteau ca o onoare a ţine
de coarnele plugului. Fiecare orăşan avea un petec de pământ la ţară
pe care îl cultiva. Pe când la noi mulţi orăşeni nici n-au idee_ cum se
scoate din pământ pâinea de toate zilele.
- Ne plângem de boala funcţionarismului, de proletariatul intelectual şi
cu drept cuvânt. Dar care e leacul? Să închidem porţile culturii
intelectuale? Dar nu e drept să se oprească lumea la porţile ştiinţei.
Oricine are ~ptul de a învăţa ce poate şi cât crede de folos, mai ales
pe socoteala sa, dar alături de cultura intelectuală să aibă şi o deprindere
de muncă fizică, ca în orice moment să se poată hrăni prin munca sa
proprie; mai cu seamă că cadrele intelectuale nu vor mai găsi toţi teren
într-o zi. Deci orice om cult să fie şi muncitor totodată şi în ordinea fizică.
Cult şi muncitor. Ce frumoasă asociere!
- Pentru noi Românii o direcţiune profesională se impune cu deosebire.
Avem pământul cel mai bogat, cel mai binecuvântat de Dumnezeu. Şi
cu toate acestea ne zbatem în criza economică, nu putem să urmăm
nevoile, dar încă a mai înflori ţara.
Ne trebuie dar muncă raţională, concentrată, spornică, rodnică. În lături
cu prejudecăţile! Să ridicăm munca la onoare!
- Deci orice om (ca să fie) trebuie să aibă educaţiune fizică, educaţie
de familie şi naţională, educaţie morală, intelectuală, artistică,
- Romanii,

strămoşii noştri,

profesională.

- Ajungând aceste puncte, tinde spre înălţarea şi fericirea sa, spre
înălţarea şi fericirea neamului şi a întregii omeniri! 52
I. Haiducescu
1901, septembrie. Articolul Costumul naţional semnat de învăţătorul
Petre Pănoiu, învăţător în comuna Crasna, judeţul Gorj, prin care arată
frumuseţea acestui costum şi necesitatea folosirii şi purtării lui.
Costumul naţional
Dacă este un adevăr netăgăduit că limba, obiceiurile, credinţele şi alte
multe lucruri sunt semne de deosebire între naţii, socotim că nu greşim
deloc, dacă vom spune că şi costumul naţional este iarăşi un semn de
deosebire. Costumul nostru românesc nu are nimic de pismuit de la cel
al altor neamuri, nici ca frumuseţe, nici ca trăinicie, nici ca chestiune de
igienă. Şi cu toate aceste foloase, suntem siliţi a o spune că pe zi ce
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trece, acest frumos costum românesc este dispreţuit şi înlocuit cu
stămburile şi stofele vechi şi putrede de prin prăvăliile jidoveşti. Bărbatul,
femeia, flăcăul şi fata română nu mai poartă ace~e altiţe, vâlnice, marame
şi cămăşi de borangic cu fel de fel de flori şi broderii, ci dau năvală la
stambă, americă, madepolonul şi percalul cele scumpe şi netrainice.
Ţesăturile de inşi cânepă sunt uitate cu desăvârşire. Se pretinde că ar
fi mai ieftină îmbrăcămintea zisă nemţească; o fi, dar este şi mai
netrainică şi nu prezintă pe ţăran aşa frumos şi chipeş ca portul său
strămoşesc.

De ce să ne ruşinăm dar de costumul nostru românesc, lucrat în casă
de către noi, când ştim că în trecut chiar doamnele şi domniţele ţării,
precum şi jupânesele boierilor celor mari lucrau haine în casă. Când
acest obicei îl moştenim de la strămoşii noştri romani, căci împăratul
August întors dintr-o călătorie, întrebă pe nepoata lui, Iulia, cum şi-a
petrecut timpul în lipsa lui, ea îi răspunde între altele: "Ţi-am cusut o
togă (haină), să te găteşti cu ea la zile de sărbători!!". De ce să ne
ruşinăm cu portul nostru românesc, pe care l-au purtat vitejii de la
Călugăreni şi alte locuri? Cu portul pe care l-au purtat pandurii lui Tudor
şi chiar el, marele erou al redeşteptării noastre naţionale de la 1821 ?!
Costumul nostru naţional, nu numai că este iubit şi purtat în saloanele
claselor înalte, dar chiar şi de Regina ţării şi de Principesa moştenitoare;
ceva mai mult, acest costum a fost încă din vremurile trecute şi poate
chiar şi acum, iubit chiar şi în străinătate.
Ca dovadă despre acest din urmă fapt, copiem următoarea scrisoare,
pe care marele poet V. Alecsandri, o scria la 25 februarie 1859, din Paris
către Doamna Elena Cuza:
Măria Ta,
Îmi iau îndrăzneala să Vă scriu, spre a Vă pune în cunoştinţă despre o
afacere, pe care numai Măria-Voastră o puteţi îndeplini în aceste timpuri,
anume să puneţi a se lucra un costum naţional femeiesc român complet,
pentru Majestatea Sa Împărăteasa Eugenia a Francezilor şi altul
bărbătesc de copil pentru Prinţul Imperial. Această îngrijire din partea
Măriei-Voastre o să aibă cele mai frumoase urmări pentru noi, pe lângă
Curtea Franţei şi Majestăţile Lor o să rămână foarte mulţumite.
Împărătesei îi place foarte mult costumul nostru naţional şi nu mă
îndoiesc că acelea, pe care i le veţi trimite Măria-Voastră din parte-Vă o
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să-i facă

cea mai mare plăcere. Spre acest sfârşit, sfătuiţi-Vă cu D-na
Catinca Balş şi alte persoane cu gusturi frumoase, cum de pildă O-na
Docan şi Zoe Cantacuzino şi chibzuiţi a se face ceva drăgălaş şi original, dar în acelaşi timp simplu, fiindcă în ceea ce se atinge de gust şi
lux, nu vom putea noi niciodată să ne ridicăm până la înălţimea celor
obişnuite de Majestatea Sa.
Este de dorit ca aceste costume să sosească cât mai curând la Tuilleries,
unde în acest moment se vorbeşte foarte mult despre români, iar Prinţul
Cuza se bucură de o trecere deosebită.
De aceea rog pe Măria-Voastră să se ocupe cât mai neîntârziat cu
facerea acestor costume, fiind încredinţat că o să trimiteţi Împărătesei
un mic giuvaer de bun gust.
Binevoiţi a primi, Măria-Voastră, asigurarea adâncului respect, cu care
am onoare a fi
Al Măriei-Voastre prea devotat amic şi servitor
V. Alecsandri 53
Paris, 25 februarie, 1859.
Când dar capetele încoronate, din străinătate, nu s-au ruşinat a purta
costumul nostru, în palatele lor, să nu ne ruşinăm nici noi cu acest frumos
port românesc, care împreună cu limba, obiceiurile, legea, moşia,
cântecele populare, poveştile şi credinţa sunt cea mai frumoasă
moştenire ce ne-au lăsat strămoşii, în curgerea atâtor veacuri viforoase
prin care au trecut.
De vom părăsi costumul naţional, vor pieri şi frumoasele şezători din
timpul iernii, cu cântecele şi poveştile lor cele frumoase, iar ţăranca şi
fata română, păstrătoarele sfintelor obiceiuri strămoşeşti, nemaiavând
de lucru în casă, vor merge la cârciumă, unde îşi vor cheltui banii şi îşi
vor dărăpăna sănătatea, pierzându-se şi trupeşte şi sufleteşte, pe ele şi
pe urmaşii lor. Va pierde naţia românească, căci s-a zis odinioară de un
mare învăţat că: "Naţiile vor fi totdeauna ceea ce vor fi femeile lor".
Să fugim dar de stamba şi stofa jidanului, căci este lucru străin şi
netrainic, iar ei, cu zdrenţele şi putreziciunile lor, adună banii noştri din
ţară şi se îmbogăţesc, iar noi rămânem "săraci în ţară săracă".
Să nu uităm, că cumpărând stambă şi stofă străină, încurajăm pe jidani,
care sunt străini de credinţa şi de naţia noastră şi că cel mai mare poet
al nostru, acela care a întrupat în el, în cel mai înalt grad gândirile şi
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simţirile

inimii

româneşti

a zis:

"Cine a îndrăgit străinii,
Mânca-i-ar inima câinii;
Mânca-i-ar casa pustia
Şi neamul nemernicia."
Fraţi săteni români, voi păstrătorii a tot ceea ce a fost, este şi va fi mare,
scump şi românesc; către voi îndrept glasul meu şi vă zic: Iubiţi costumul
românesc, căci el este acel costum, cu care s-au fălit strămoşii noştri,
care s-au războit cu hoardele păgâne, ca să ne lase nouă moştenire
acest sfânt şi mănos pământ! Să nu imităm pe fiul cel pierdut din sfânta
Evanghelie, care şi-a cheltuit în ţări străine moştenirea părintească şi a
rămas muritor de foame, ci să imităm pe fiul cel mare, care n-a părăsit
casa tatălui său, nici moştenirea de la el n-a cheltuit-o. Să avem grijă de
tot ceea ce este moştenire strămoşească şi să o păstrăm cu sfinţenie,
ca nu cumva să vină vremea să plângem amarnic după acea moştenire
şi să n-o mai găsim. Când copiii n-au dovezi ai căror părinţi sunt, lesne
le este străinilor a-i dezmoşteni. 54

P.

Pănoiu

Învăţător Crasna - Gorj

1902. mai-iunie. Articolul Graiul românesc, semnat de Petre Pănoiu,
în comuna Crasna, judeţul Gorj, prin care arată însemnătatea
graiului ca cea mai scumpă moştenire şi cea mai mare dovadă, cea
mai temeinică pecete a obârşiei poporului.
Graiul românesc
Într-unul din numerele trecute ale acestei reviste, vorbind despre
"Costumul naţional" spuneam că printre alte semne de deosebire între
naţii, este şi limba sau graiul. Graiul unei naţii este cea mai scumpă
moştenire, pe care strămoşii ei, cu preţul multor necazuri, nevoi şi chiar
sânge de-al lor, i l-a lăsat ei. Graiul este cea mai mare dovadă, cea mai
temeinică pecete a obârşiei, de unde-şi trage înc~utul acea naţie; este
mijlocul prin care urmaşii iau cunoştinţă de trecutul strămoşesc, cu
bucuriile, fala, mărirea, durerile, restriştile lacrimile, pe care în cursul
vremilor le-au avut! El se poate, cu drept cuvânt numi, testamentul
trecutului, în mâna prezentului, pentru ca viitorul să-şi poată dovedi
dreptul de moştenitor! Pentru păstrarea graiului, naţiile au vărsat valuri
din sângele lor, au umplut temniţele cu copiii lor şi mormintele cu trupurile
învăţător
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celor morţi. Românul a fost şi este totdeauna mândru de graiul său,
care i-a spus că el se coboară din strămoşi viteji, stăpânitorii de odinioară
ai lumii!
Dacă din pricina unor împrejurări nenorocite, unii dintre fraţii noştri se
află sub stăpânirea altor naţii, apoi ei nu uită un singur moment nobila lor
obârşie şi luptă cu un curaj mai presus de orice laudă pentru păstrarea
neatinsă şi nestricată a acestei sfinte moşteniri! Chiar începutul
redeşteptării noastre naţionale s-a făcut prin cultivarea limbii, cu care
şi-au dovedit strămoşii noştri începutul lor! Dacă dar mândru a fost şi
este românul şi drept a avut să fie mândru de graiul său, rău, foarte rău,
fac aceia care-i presară în frumoasa lui limbă unele vorbe străine ca:
pardon, mersi (pe care unii îl zic mersim), scuzaţi, paroi d'honner; ori
vorbe, chiar vorbe româneşti însă sucite ca: am fostără, picere şi alte
multe. Şi aceasta o fac unii nu doar din vreo mare învăţătură, nu; ci
numai cei cu o spoială de învăţătură, ca să se arate oameni procopsiţi;
aceasta o fac cei ce au stat prin oraşe ca: militari, servitori sau pentru
cine ştie ce îndeletnicire şi odată veniţi în sat, cred că îşi arată mintea
căpătată la oraşe, dacă or spune două, trei vorbe, auzite de la alţii, pe
care însă le potrivesc de multe ori "ca nuca în perete", cum zice românul
în graiul său cel plin de înţeles.
Este însă un mare noroc că cea mai mare parte dintre ţăranii noştri
nu-şi leapădă cu înlesnire vorbele lor bătrâneşti, ca să împrumute altele
fără înţeles; de aceea şi zice el despre aceia ale căror vorbe nu le înţelege,
"că vorbesc în limba păsărească". El ştie una şi bună, că: "Ori te poartă
cum ţi-e vorba; ori vorbeşte cum ţi-e portul". De aceea au zis strămoşii
noştri despre limba românească:
"Mult e dulce şi frumoasă
Limba ce-o vorbim;
Altă limbă armonioasă

Ca ea nu găsim.".
Este deci de datoria tuturor acelora care prin felul chemării lor, au să
trăiască în mijlocul sătenilor, să le vorbească pe înţelesul lor, întotdeauna
şi să caute a pune stavilă tuturor pornirilor nesăbuite ale acelora care
s-ar încerca să semene vorbe străine şi fără înţeles, în graiul cel atât de
frumos al românului; să caute a nu li se putea pune în sarcină vechiur ·
proverb, care spune că "peştele s-a stricat de la cap".
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Să

iubim limba noastră românească, aşa cum o avem de la strămoşii
noştri, să o păstrăm nestricată şi neamestecată, ca s-o putem lăsa
urmaşilor noştri ca o frumoasă moştenire.aşa cum am şi primit-o.
Limba fiind, precum mai ziserăm, cea mai frumoasă moştenire a unei
naţii, cel ce-şi nesocoteşte limba, va nesocoti mai târziu şi ţara şi legile
ţării şi datoriile lui de om şi în cele de pe urmă şi pe Dumnezeu. Şi un
asemenea om nu face cinste naţiei din care se trage şi nu merită să
trăiască.

Săteni,

voi păstrătorii atâtor moşteniri mari şi sfinte; arătaţi-vă şi în privinţa
limbii, vrednici de marii noştri strămoşi; de acei strămoşi care şi-au jertfit
sângele şi viaţa lor pentru apărarea: limbii, legii şi moşiei; acea treime
sfântă şi nedespărţită a naţiunii româneşti. 55
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