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Creșterea fetițelor noastre pe sate. 
(În atențiunea Veneratului Consistor).

de N. GÂZĂ

O problemă care ar trebui să ne preocupe cu toată seriozitatea ar fi și ameliorarea 
creșterii fetițelor pe sate. Regimul casei îl are în mână femeia, dela duhul ei, dela cul-
tura ei depinde sănătatea și fericirea întregei familii. Mentalitatea noastră greoaie s’a 
oprit la admirarea frazelor frumoase și nu a încercat și nu încearcă să pătrundă lucruri-
le la rădăcină. Femeile noastre din popor ar putea fi un neprețuibil factor cultural, dacă 
ne-am îngriji cum se cade de creșterea lor. Şcoala noastră poporală în actuala ei organi-
zațiune oferă foarte puțină cultură practică mamelor de mâne, le pregătește foarte slab, 
pentru chemarea lor atât de însemnată de mai târziu. Cine petrece la sate timp mai în-
delungat și are un dar de observare cât de mititel, se poate convinge, că în ce incultura 
trăește femeea noastră din popor. Cunoștințele și unele apucături bine însușite în școa-
lă, după vre-o câțiva ani se șterg aproape fără urmă și la cele mai bune eleve și acestea 
se adoptează mediului stricat după toată rânduiala. Te apucă o adevărată jale când te 
gândești cum prospeciază sufletul femeei noastre din popor. Vrăjitorile ticăloase și as-
tăzi au cea mai mare trecere înaintea lor. Fieștecare zi din săptămână își are meteahna 
sa deosebită pentru care nu este ertat să lucri, ci să șezi și să vorbești vorbe netrebnice. 
Fieștecare pas, fieștecare act din viață e adus în legătură cu vre-o zicală superstițioasă. 
Ce groaznice idei au femeile noastre despre higiena deși regulile principale ale aceste-
ia ar trebui să le aibă în degetul cel mic. Şi astăzi mai avem destule femei, cari sunt pe 
deplin convinse, că umflăturile dela grumaz se pot vindecă cu următoarea zicală:

Cocoșii cântară 
Gâlcii săcară.

Învățătoarele zeloase ale tinerelor în toate grozăveniile sunt cele bătrâne, cari nu 
au văzut școala în tinerețele lor nici pe dinafară. Puterea bătrânelor asupra femeilor 
tinere o mai mărește și părerea curioasă a poporului nostru despre bătrâneță. La noi 
a îmbătrâni e un merit și cu bătrâneță, — urmeze aceasta unei tinerețe netrebnice și 
seci, — ești autoritate inapelabilă. Sunt nenumărate cazurile, când femeile noastre cu 
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școală și cu o leacă de creștere ajung în conflict cu bătrânele, care la urma urmei totuși 
rămân învingătoare cu părerile lor ruginite și păcătoase. Să citez numai un mic caz 
real din cele multe și nenumărate. În casa cutărui țăran de al nostru e scandal familiar, 
liniștea casei e conturbată din temelii. Interesându-mă aflu, că întreaga vijelie familiară 
s’a născut dintr’un fapt al norei. Anume aceasta a învățat la școală, că fieștecare mem-
bru al familiei trebue să aibă o farfurie separată din care să mănânce bucatele, pe când 
soacra ținea la obiceiul strămoșesc și atât de nesănătos, ca toți să mănânce din acelaș 
blid și să beie apă din acelaș ulcior.

Lung și trist este pomelnicul părerilor și apucăturilor greșite de care sufere femeea 
noastră din popor ai noi nu simțim nici astăzi în toată mărimea lor, urmările acestora. 
Pe noi ne-a încântat desteritatea mânie la femeea noastră din popor, când am văzut 
țesăturile ei ne-am îmbetat, necugetându-ne, că în ce întunecime zace sufletul ei, cât e 
de stăpânit de superstiție și neștiință. Cât de puțin știu fetițele noastre de pe sate, când’ 
iasă din școală despre legumărit, fiert, higienă, creșterea copiilor, va să zică chiar despre 
acele lucruri, cari vor formă mai târziu principalele lor ocupațiuni și unde ele ca mame 
ar putea să desvoalte cea mai binefăcătoare activitate. Să nu ni-se obiecționeze, că toate 
aceste ramuri de cunoștințe se propun în școala poporală. E adevărat, că se propun așa 
de teoretic și sumaric, încât fetițele nu se prea pot folosi în viață de astfel de cunoștințe. 
Nici nu poftim noi să se ocupe școala noastră poporală mai cu dinadinsul cu cultura 
specială a genului femenin, pentrucă nu i-se poate. Şcoala noastră poporală până în 
ziua de astăzi nu are idealul să pregătească oameni pentru viață, ci să execute planul 
de învățământ. 

Mama dă copilului nu numai viața trupească, ci și pe cea sufletească. Mama iubește 
mai mult copilul, mama petrece încontinuu cu copilul, dânsa îi altuește în suflet toate 
însușirile, mama este sămănătorul care are puterea să samene grâu curat ori neghină 
în sufletul copilului. Mama face din copil un om sănătos ori bolnav, mama dă neamu-
lui oameni buni sau oameni de muncă și lenoși. Mama poate fi blăstămul, ori bine-
cuvântarea neamului. Şi totuși noi ce puțin pond am pus pe cultura mamelor. Dacă 
alte neamuri au bărbați și femei de muncă și superiori în toată privința, cauza e, că au 
mame mai bune. 

Şcoala noastră poporală par’că toarnă apă în ciur, munca de acolo, în cele mai multe 
cazuri, par’că s’a făcut degeaba. Copilașii și fetițele după 6 ani de studiu nu s’au făcut 
nici mai cuminți, nici mai buni, pentrucă mama neavând cultură, nu stă în ajutorul 
școalei. Prin incultura mamelor noastre am ajuns, că am pierdut însușirile bune strămo-
șești și nu putem să ne înpropriem binefacerile culturei moderne. Acolo unde mamele 
sunt cu inima la loc și sunt provăzute bine cu toate cunoștințele necesare chemării lor, acolo 
și copiii trebue să fie mai cultivați și mai fericiți. Superstiția și ignoranța numai așa le 
putem isgoni din poporul nostru, dacă mai întâiu aceste boale urîte, le ștergem din su-
fletul femeii din popor. Prin cultura mamelor vom ajunge la cultura neamului. 

Când femeea noastră din popor va fi descătușată din lanțurile superstiției și a igno-
ranței și se va pricepe bine la chemarea ei de mamă, atunci și biserica și școala vor pu-
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tea să-și ajungă scopul. Religiositatea și cultura vor avea pe cel mai puternic sprijinitor, 
care răspunde la numele frumos de mamă. 

Să pornim la munca binecuvântată de a împărtăși fetițele noastre de pe sate, vi-
itoarele mame, cu cunoștințele practice și necesare chemării lor atât de frumoasă și 
însemnată. 

Să înființăm pe satele noastre un așa numit curs practic, care se va ținea în lunile 
de iarnă cu fetițele eșite din școală și la acest curs să li-se vorbească fetițelor despre 
legumărit, fiert, higiena, creșterea copiilor etc. Învățătoare potrivite pentru aceste cur-
suri avem destule. Atâtea văduve de preoți, învățători și de alți intelectuali de ai noș-
tri avem, cari își tânjesc zilele pe la orașe. Ce binevenită ocaziune ar fi pentru d-nele 
acestea să-și ușureze greutățile traiului și cunoștințele lor adunate o viață întreagă să 
le samene în inimile fragede ale fetițelor dela sate. Avem văduve destule și răsboiul 
ni-le va spori și mai tare, deci cât de bine ne-am putea îngriji de ele pe calea aceasta și 
ce operă culturală de mare însemnătate am săvârși în popor. Cursurile practice ar fi o 
modalitate de a ridică cultura femeilor noastre din popor, dar mai sunt și alte mijloace. 
Ce bine ar fi, dacă doamnele noastre dela oraș, în loc să șadă în cafenea, ori să poarte 
numai grija luxului, ar face din când în când excursii culturale la sate. Cât s’ar bucură 
sătenii și sătencile noastre și cu câtă cinste ar primi doamnele, cari fără alai și fără mult 
sgomot ar veni la sate și ar stà o oră, două de vorbă cu surorile lor în port național. 
Câte obiceiuri rele nu ar putea să stârpească din popor damele noastre, convenind din 
când în când cu sătencile noastre și câutându-le casele. Să ne desvățăm de obiceiul urît 
de a pune toată munca culturală în sarcina preoților și învățătorilor noștri și noi cei 
dela oraș să dormim somnul morții. 

Orice s’ar zice, la noi e încă foarte mult egiptenism în viața publică. Frăția și dragos-
tea unul fată de altul, trebue să o dovedim în realitate, nu pe hârtie. Azi încă lipsește 
legătura vie între părinți și fii, azi la noi sub cultură, se înțelege maimuțăria străinilor 
și nu munca încontinuă de a se luminà și a luminà.
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