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Abstract
The theme of the Romanian elementary school has been central to both new and
older historians thus the research on the topic is quite consistent. One of the reasons
for the interest of historians in the evolution of the Romanian school in Transylvania in
the 19th century is related to its role as a symbol of the Romanian identity, alongside
the Church. After a brief general introduction on the elementary school system in the
middle of the 19th century, from the neo-absolutism times, through the liberal times
and the beginning of the dual Austro-Hungarian regime, the current paper will explore
the organization of the school system, such as the duration of the school year, the
teaching language in elementary school, the subjects taught, the teaching methods
used by the teachers, the situation of the school books, the attendance by students,
and the results of school exams, the most accurate measure of an efficient teaching
process.
Keywords: Greek-Catholic Diocese of Gherla, elementary school, school subjects,
teaching methods, school attendance.

Problema şcolii elementare româneşti s-a aflat în centrul preocupărilor istoricilor mai
vechi sau mai noi, cercetările pe această temă fiind destul de numeroase. Între istoricii care
au abordat această problematică se cuvine să-i menţionăm pe Onisifor Ghibu, G. Sima,
Pompiliu Teodor, Nicolae Albu, Vasile Popeangă, Ion Ardelean, Vasile Şotropa, Simion
Retegan, Dumitru Suciu, Nicolae Bocşan, Ioachim Lazăr, Mirela Andrei, Camelia Vulea
etc. Deloc întâmplător, tematica evoluţiei şcolii româneşti în Transilvania secolului al XIXlea a suscitat un interes deosebit din partea istoricilor, această instituţie fiind, alături de
Biserică, un simbol al spiritului identitar românesc. După o succintă prezentare a stării
sistemului de învăţământ elementar românesc la mijlocul secolului al XIX-lea, articolul de
faţă îşi va focusa atenţia pe problemele de natură organizatorică, cele care creionau cadrul
general de funcţionare a reţelei şcolare: durata anului şcolar, limba de predare utilizată
la nivelul şcolilor elementare, disciplinele de învăţământ studiate, metodele didactice
utilizate de învăţători, chestiunea manualelor şcolare, frecvenţa la cursuri şi, nu în ultimul
rând, rezultatele obţinute de elevi la examenele şcolare, cele mai în măsură să ilustreze
eficienţa procesului didactic.
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I. Starea generală a învăţământului confesional greco-catolic din Transilvania între
revoluţia paşoptistă şi instaurarea dualismului austro-ungar
Mijlocul secolului al XIX-lea a însemnat o perioadă de mari prefaceri socioeconomice şi culturale pentru societatea românescă din Transilvania, culminând cu
desfiinţarea şerbiei, cu emanciparea naţiunii române, prin statuarea egalităţii sale politice
cu naţiunile maghiară şi germană în deceniul al VII-lea, cu ridicarea Bisericilor româneşti la
statutul de Mitropolii, cea greco-catolică în 1853 şi cea ortodoxă în 1864, cu generalizarea
învăţământului elementar la nivelul întregii provincii, cu apariţia instituţiilor bancare
şi culturale şi consolidarea intelectualităţii româneşti1. Comunităţile rurale româneşti,
eliberate acum de apăsătoarele obligaţii feudale, întreţin prin propriile puteri, fără niciun
ajutor din partea statului, nu numai administraţia sătească, constituită din jude, juraţi, notar
comunal şi colector de taxe, nu numai biserica şi slujitorii săi, preotul, cantorul, feţii, ci şi
şcoala elementară confesională. Începuturile şcolii confesionale au ridicat probleme deloc
facile pentru comunităţile rurale româneşti, depăşite prin ridicarea unui edificiu şcolar,
înzestrarea lui cu mijloace de învăţământ, angajarea unui învăţător şi salarizarea acestuia2.
Putem vorbi, fără teama de a greşi, de un progres vizibil faţă de perioada pre-paşoptistă,
atunci când satele româneşti, apăsate de greutăţile obligaţiilor feudale faţă de domnii de
pământ, au mult prea puţine resurse economice şi mult prea puţină energie pentru a se
preocupa de progresul şcolii elementare. De multe ori, nici episcopii români, fie ei grecocatolici sau ortodocşi, nu au întreprins, în perioada anterioară Revoluţiei de la 1848-1849,
acţiuni decisive pentru îmbunătăţirea stării învăţământului sătesc, în afara publicării unor
ordinaţiuni şi reglementări venite dinspre forurile superioare civile. Decretele imperiale din
anii 1816, 1823, 1824, 1840 şi 1841 au încercat să reglementeze problema învăţământului
elementar şi implicit recompensele materiale ale învăţătorilor: „[...] în toate comunele să
se dea gratis loc de şcoală românească şi material pentru construirea localului, iar pentru
întreţinerea dascălului să se taie din proprietatea Domnului de care ţine satul pământ arabil
de zece câble şi loc de fânaţ de şapte care şi jumătate de fân sau să li se stabilească un
salar fix”3. În pofida acestor dispoziţii imperiale, ierarhii români, în sarcina cărora a căzut
punerea în practică a acestor reglementări legale, fie n-au putut, fie au neglijat problema
şcolii elementare confesionale. În privinţa stării şcolii româneşti inferioare din perioada
ante-revoluţionară este sugestiv exemplul oferit de Blaj, reşedinţa episcopilor uniţi din
Transilvania, care, în anul 1843, nu avea o şcoală elementară pe măsura cerinţelor timpului,
ci doar una în care cantorul catedralei episcopale, Gheorghe Gruiţa, preda băieţilor şi
fetelor puţin scris, citit şi noţiuni rudimentare de aritmetică4. Nu este mai puţin adevărat că
în prima jumătate a secolului al XIX-lea atenţia Blajului s-a îndreptat spre progresul şcolii
normale, a liceului românesc şi a seminarului confesional, neglijând într-o anumită măsură
şcoala elementară.
Sub aspectul legislaţiei şcolare, organizarea învăţământului în Imperiul Austriac s-a
bazat, până la Legea Thun din octombrie 1849, pe „Nova Ratio Educationis Publicae” din
anul 1806, prin care s-au fixat diferitele tipuri de şcoli: şcoala primară (şcoala vernaculară
sau naţională), şcoala gramaticală cu trei clase, gimnaziul cu cinci clase, liceul cu şapte
clase, academia de doi ani şi universitatea de cinci ani5. Funcţiona, de asemenea, şi o şcoală
intermediară între cea primară şi gimnaziul inferior (sintaxa), aşa-numita şcoala normală
sau norma. Şcoala normală era o instituţie permanentă, o şcoală elementară superioară,
şi derula un proces de învăţământ mai amplu, predându-se limba maternă, limba latină,
limba germană, geografia, istoria, geometria, economia şi agronomia6. Trecerea prin şcoala
Simion Retegan, Satul românesc din Transilvania, ctitor de şcoală (1850-1867), Editura Echinox, Cluj-Napoca,
1994, p. 5.
2
Idem, Reconstrucţia politică a Transilvaniei în anii 1861-1863, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca,
2004, p. 17.
3
Nicolae Albu, Istoria şcolilor româneşti din Transilvania între 1800-1867, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1971, p. 11.
4
Ibidem, p. 10.
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Ibidem, p. 16.
6
Ibidem.
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normală nu conferea niciun titlu şi nu oferea dreptul la nicio funcţie, avea trei clase (mai
târziu, patru) şi prin absolvirea ei se intra mai uşor în gimnaziu. Elevii şcolilor normale
erau recrutaţi din rândul absolvenţilor şcolilor elementare săteşti. După 1849, s-au înfiinţat
şi alte tipuri de şcoli aproape egale în grad şi pregătire cu cele normale, şcoala trivială
(capitală sau centrală), care până în 1855 avea trei clase, iar după această dată patru7.
Alături de şcolile menţionate, mai existau aşa-numitele şcoli de vecernie sau de duminică,
în care tineretul de 13-15 ani recapitula noţiunile însuşite în cadrul şcolii elementare şi
învăţa rugăciunile, problemă foarte importantă, pentru că cei care nu ştiau rugăciunile
uzuale nu se puteau cununa. Lipsa finanţării din partea statului pentru şcolile româneşti,
fie ele elementare sau superioare, este suplinită de constituirea a nenumărate fonduri şi
fundaţii băneşti particulare organizate în jurul episcopilor români sau a umilelor biserici
săteşti şi, ulterior, în jurul Astrei sibiene8.
Îmbunătăţirea situaţiei materiale a satului românesc a oferit un impuls puternic
progresului şcolar la nivel inferior, mai ales după 1850, când fostele sate iobăgeşti
româneşti înfiinţează singure sau câte două-trei laolaltă o modestă, dar dinamică, reţea
şcolară9. Progresul şcolar în Transilvania istorică este evidenţiat şi de numărul şcolilor
româneşti elementare care creşte de la 69 în 1840-1844 la 1.483 în 1865. Cantitativ,
evoluţia este una semnificativă, dar sub raport calitativ sunt uşor sesizabile greutăţile
inevitabile ale începutului, evidenţiate de faptul că marea majoritate a unităţilor şcolare
înfiinţate după tumultul revoluţionar din 1848-1849 sunt înjghebări modeste, cu excepţia
vechilor şcoli din satele fostelor regimente de graniţă, a celor de pe Pământul Crăiesc
şi a celor perimetrul aşezărilor urbane sau din marile sate româneşti10. De asemenea,
nu exista un suport material bine conturat, drept garanţie de stabilitate sau dezvoltare
sustenabilă. Multe şcoli nu aveau învăţători calificaţi, remuneraţia dăscălească era mică
şi aveau o şcolarizare limitată la lunile de iarnă, coroborată cu o frecvenţă scăzută a
elevilor. În ceea ce priveşte învăţătorul, preferinţele comunităţii rurale se îndreaptă, de
cele mai multe ori, spre oameni din sat, în special spre cantorii bisericilor, care cer mai
puţină plată, dar sunt mai slab pregătiţi.
În privinţa jurisdicţiei şcolare, monopolul de sorginte medievală exercitat de Biserică
asupra învăţământului în perioada anterioară revoluţiei va fi înlocuit de un condominiu
Biserică-stat asupra educaţiei. În această perioadă jurisdicţia şcolară supremă o are statul
prin organismele sale, pentru ca în perioada regimului liberal de după 1860 rolul să se
inverseze în favoarea Bisericii, mai cu seamă după desfiinţarea Ministerului Cultelor
şi Învăţământului. Din păcate, nici Biserica şi nici statul, care îşi disputau controlul
asupra învăţământului după 1849, nu preiau asupra lor greutatea întreţinerii materiale
a învăţământului primar. Paupera biserică românească nu poate susţine financiar
şcoala primară şi mai săracă, cu care se identifică în plan spiritual. Întreţinerea şcolii
şi a învăţătorului va cădea pe seama comunităţilor săteşti, care se preocupă, în măsura
posibilităţilor, de ridicarea şcolii, de renovarea edificiului şcolar, de asigurarea mijloacelor
de învăţământ şi de plata învăţătorului.
În perioada neoabsolutistă (1849-1860), dubla jurisdicţie a Bisericii şi a statului
în domeniul şcolar se transpune în practică prin prerogativele instituţiilor ecleziastice în
privinţa problemelor interne ale şcolilor (procesul de instrucţie, educaţie, disciplină) şi
prin atribuţiile autorităţilor civile (juzi comunali, comisari cercuali, Guberniu, Ministerul
Cultelor şi Învăţământului din Viena) în privinţa organizării externe a şcolilor şi asigurării
necesităţilor lor materiale. Ministerul Instrucţiunii coordona şi controla procesul de
învăţământ atât în şcolile publice finanţate de către stat (cele romano-catolice), cât şi în
şcolile private înfiinţate de persoane sau instituţii particulare, între care şi Biserica. Controlul
Bisericii asupra şcolii elementare se exercita prin statutul de deplină autoritate spirituală
a episcopului, prin poziţia de inspector şcolar a protopopului districtual şi prin funcţia
Ibidem.
S. Retegan, Satul românesc din Transilvania, p. 6.
9
Ibidem, p. 6-7.
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Ibidem, p. 7.
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de director al şcolii exercitată de parohul local. Guvernarea neoabsolutistă va impune
o anumită ordine în învăţământ prin introducerea unor reglementări severe ce aveau ca
element central înfiinţarea de şcoli elementare în fiecare sat.
Nevoia stringentă de cadre didactice calificate, una dintre principalele tare ale
sistemului de instrucţie românesc de la mijlocul secolului al XIX-lea, determină ierarhia
greco-catolică să caute soluţii grabnice în această direcţie, care se vor finaliza cu
deschiderea Preparandiilor din Năsăud (1859), Sighet (1861) şi Blaj (1865). Înfiinţarea
institutului pedagogic la Năsăud (relocat în 1869 la Gherla) a însemnat un prim pas înainte
în privinţa creşterii gradului de pregătire a învăţătorilor români din şcolile confesionale
greco-catolice, dar numărul locurilor era redus, condiţionat fiind de micile alocaţii bugetare
şi de resursele materiale insuficiente ale Bisericii şi comunităţilor unite. Ca atare, marea
majoritate a parohiilor greco-catolice ardelene vor continua să aibă dascăli necalificaţi,
tineri cu o instrucţie sumară, cantorul bisericii sau chiar preotul local.
Prin urmare, în perioada neoabsolutistă, rolul principal în ceea ce priveşte progresul
şcolar îl are statul prin autorităţile sale locale, chiar dacă şcoala rămâne o preocupare
constantă a Bisericii, lucru vădit de circularele episcopale, de concluziile vizitelor canonice
ale episcopilor, vicarilor şi protopopilor, de rezultatele examenelor şcolare anuale şi de
protocoalele dezbaterilor sinodale.
Instaurarea regimului liberal în Imperiul Austriac (1860-1867) coincide cu maxima
afirmare politică a naţiunii române, lucru care se face simţit şi în domeniul învăţământului.
În această perioadă, satele româneşti braşovene fac donaţii de pământuri comunale pe
seama şcolilor elementare şi a bisericilor lor. După 1860 se reinstaurează controlul absolut
al Bisericii asupra instrucţiei şcolare în detrimentul statului, mai ales după reafirmarea
principiului autonomiei bisericeşti11. Şcoala sătească redevine un monopol al clerului,
un apanaj cvasi-exclusiv al Bisericii. Paradoxal, trecerea în plan secund a statului s-a
transpus în practică printr-un recul al şcolii elementare româneşti, sesizabil atât în scăderea
numărului de şcoli, a calităţii instrucţiei, a bazei materiale şi a calificării învăţătorilor, cât şi
în restrângerea duratei anului şcolar, care începea teoretic înainte de Crăciun şi se încheia
la începutul primăverii, şi în masivul absenteism şcolar. Declinul sistemului de învăţământ
românesc în perioada liberală, comparativ cu evoluţia sa în etapa politică neoabsolutistă,
este surprins cu acurateţe şi de presa vremii: „[...] şcolile noastre vin într-o decadenţă
vaierabilă, dărâmându-se mai cu totul şi din puţinul acela cât se edificase în timpul scurt
al progresului lor. Iscatele încălmăceli politice ademeniră, ori poate şi siliră, pe mai mulţi
bărbaţi ai şcolii să se amestece, cu părăsirea câmpului acţiunii lor, în învolbura ce învârtii
şi ameţii lumea politică”12. În rândurile articolului „Consilierii scolastici români”, apărut
în numărul din 2 martie 1863 al periodicului didactic „Amicul Şcoalei”, regăsim o analiză
a sistemului de învăţământ din perioada politică liberală. Gazetarul epocii opinează că
după căderea regimului politic neoabsolutist şcolile poporale se confruntau cu „plângeri,
văietări, dezordine, haos”. De asemenea, continuă autorul articolului, „şcolile ridicate,
bune-rele, sub absolutism, căzură, se părăsiseră sub aşa-numitul constituţionalism”13.
Instaurarea regimului politic dualist după anul 1867 va deschide chestiunea
învăţământului românesc de toate gradele datorită intervenţiei statului ungar în afacerile
şcolare confesionale. Imixtiunea statului ungar în procesul de instrucţie al naţionalităţilor se
va realiza pe trei căi: legislaţie organizatorică, dispoziţii şi instrucţiuni ministeriale pentru
dezvoltarea şi explicitarea legii învăţământului şi dispoziţii ale administraţiilor politice
locale (comitat, cerc, comună) pentru punerea în aplicare a legilor şi ordinaţiunilor venite
dinspre palierele instituţionale superioare14. Legea învăţământului elementar, iniţiată de
ministrul cultelor şi instrucţiunii publice, baronul Iosef Eötvös, şi intrată efectiv în vigoare
la 7 decembrie 1868, concretizează în plan şcolar principiile dualiste afirmate anterior prin
Ibidem, p. 20.
„Amicul Şcoalei”, nr. 1/1862, p. 5.
13
Ibidem, nr. 9/1863, p. 47.
14
Daniel Sularea, Şcoală şi societate: învăţământul elementar confesional în Episcopia greco-catolică de Gherla
(1867-1918), vol. I, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2008, p. 68-69.
11

12
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legea naţionalităţilor. Legea instrucţiunii reprezenta un compromis între dorinţa confesiunilor
de a-şi menţine autonomia în plan religios şi cultural şi dezideratele şi exigenţele statului
modern15. Textul legii avea prevederi liberal-moderate16, dar finalitatea sa era subsumată
ideii de stat naţional maghiar ce urmărea încorporarea naţionalităţilor în cadrul naţiunii
maghiare17. Cu toate prevederile sale liberale, legea XXXVIII, aşa cum va fi cunoscută legea
instrucţiunii, a reluat principiile directoare din perioada neoabsolutismului postpaşoptist
cu privire la introducerea învăţământului elementar general şi obligatoriu pentru copiii
între 6 şi 15 ani şi la condominiul stat-biserică asupra instrucţiei populaţiei, fără însă ca
prin aceasta să fie afectat caracterul preponderent confesional al învăţământului elementar.
Legea învăţământului cuprindea 148 de articole, grupate în 9 capitole: Obligativitatea şi
libertatea învăţământului, Despre modul de înfiinţare a şcolilor populare, Despre şcolile
confesionale, Despre şcolile populare înfiinţate de persoane private sau de asociaţii,
Despre şcolile comunale (populare, superioare, cetăţeneşti), Despre şcolile populare de
stat, Despre seminariile pedagogice (Preparandiile), Despre autorităţile şcolare şi Despre
învăţători18.
Şcoala etalon era, în viziunea legii, cea comunală şi preparandia de stat, iar celelalte
tipuri erau considerate forme de instrucţie particulare (şcolile şi preparandiile confesionale
private) sau forme în curs de consolidare (şcolile de stat). Legea stabilea foarte clar
obligativitatea învăţământului pentru copiii între 6 şi 15 ani, iar senatul şcolar comunal
avea competenţa de a scuti o perioadă de timp copiii cu deficienţe fizice sau psihice, pe
baza unei adeverinţe medicale. Copiii cu vârsta de peste 10 ani din spaţiul rural puteau fi
scutiţi de frecventarea cursurilor timp de două luni pentru efectuarea muncilor câmpului, cu
condiţia frecventării şcolii repetiţionale. Textul legii admitea şi forma de învăţământ privat la
domiciliu, situaţie în care elevii erau obligaţi să treacă un examen anual în şcolile publice.
Prevederile legale statuau şi principiul libertăţii învăţământului, în sensul în care părinţii
puteau opta liber pentru tipul de şcoală la care să-şi trimită pruncii19. Întreaga răspundere în
privinţa frecvenţei şcolare a elevilor aparţinea părinţilor, care puteau fi penalizaţi pecuniar,
cu amenzi cuprinse între 50 de creiţari şi 4 florini, în cazul absenteismului şcolar20.
Prin articolul X al legii se garanta dreptul de înfiinţare şi susţinere a şcolilor elementare
pentru confesiuni religioase, comune administrativ-politice, stat, societăţi şi asociaţii
private şi chiar persoane particulare21. Conform prevederilor legale, reţeaua învăţământului
elementar cuprindea 3 categorii de şcoli: şcoli populare, şcoli cetăţeneşti şi preparandii
(seminarii pedagogice) 22. Aceste instituţii de învăţământ puteau fi publice sau private, iar
comunele şi oraşele cu peste 5.000 de locuitori erau îndemnate să înfiinţeze şcoli populare
superioare cu durata studiilor de 3 ani pentru băieţi şi 2 ani pentru fete. Oraşele mai mari
înfiinţau şcoli civile cu durata de 6 ani pentru băieţi şi 4 ani pentru fete, în cadrul cărora
limba de predare era maghiara, întrucât ele erau asimilate şcolilor de stat.
Şcolile populare urmau, la rândul lor, o triplă tipologie: şcoli populare elementare,
şcoli populare superioare şi şcoli civile. Din punctul de vedere al finanţării şi jurisdicţiei,
şcolile populare elementare erau şi ele de trei categorii: comunale, de stat şi confesionale23.
Paul Brusanowski, Învăţământul confesional ortodox român din Transilvania între anii 1848-1918: între
exigenţele statului centralist şi principiile autonomiei bisericeşti, vol. I, Presa Universitară Clujeană, 2010, p.
214.
16
Nicolae Bocşan, Valeriu Leu, Şcoală şi comunitate în secolul al XIX-lea. Circulare şcolare bănăţene, Presa
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2002, p. 31.
17
Mirela Andrei, Impactul legislaţiei şi politicii şcolare maghiare dualiste asupra eparhiei greco-catolice de
Gherla 1867-1918, în „Revista Bistriţei”, nr. XVIII/2004, p. 304.
18
P. Brusanowski, Învăţământul confesional, vol. I, p. 214-215.
19
G. Sima, Şcoala românească din Transilvania şi Ungaria. Dezvoltarea ei istorică şi situaţia ei actuală, Institutul
de arte grafice Carol Göbl, Bucureşti, 1915, p. 18; Onisifor Ghibu, Viaţa şi organizaţia bisericească şi şcolară
în Transilvania şi Ungaria, Institutul de arte grafice Nicolae Stroilă, Bucureşti, 1915, p. 106.
20
P. Brusanowski, Învăţământul confesional, vol. I, p. 215; D. Sularea, op. cit., p. 70.
21
G. Sima, Şcoala românească din Transilvania şi Ungaria, p. 18; M. Andrei, Impactul legislaţiei şi politicii
şcolare maghiare, p. 304.
22
P. Brusanowski, Învăţământul confesional, vol. I, p. 215.
23
D. Sularea, op. cit., p. 70.
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Şcolile elementare comunale se înfiinţau acolo unde nu funcţiona o şcoală
confesională, trebuiau să aibă un caracter aconfesional, erau subordonate autorităţilor
administrative locale şi erau finanţate de către comunitatea rurală, care era obligată să
asigure salariul învăţătorului şi cheltuielile de întreţinere a edificiului şcolar. Sumele
necesare erau acoperite din contribuţia părinţilor (câte 10-20 de florini anual pentru fiecare
elev) şi dintr-un impozit şcolar special, al cărui cuantum nu trebuia să depăşească 5% din
impozitul direct către stat al fiecărei familii. În unele comune, şcolile beneficiau de unele
terenuri agricole ale căror venituri se impuneau a fi folosite exclusiv în beneficiul şcolii24.
Şcolile elementare de stat erau organizate identic cu cele comunale, existând
diferenţe doar în planul subordonării jurisdicţionale şi al finanţării. Şcolile de stat erau
subordonate direct inspectorului şcolar comitatens şi erau susţinute material de stat, care
putea face apel, în această privinţă, la impozitul şcolar de 5%25.
Conform articolului IX din textul legii, Bisericile puteau fonda în mod liber şcoli
elementare confesionale, dar, în acest caz, suportau integral toate cheltuielile aferente
bunei funcţionări a acestora. Jurisdicţia asupra şcolilor confesionale era apanajul
Bisericii, iar din punct de vedere financiar ele puteau fi susţinute din fondurile proprii
ale confesiunilor sau puteau fi sprijinite de către masa credincioşilor, fără însă ca prin
aceasta să le fie afectat caracterul confesional. Legea ascundea şi o prevedere capcană, în
sensul în care, dacă şcolile confesionale nu mai puteau fi susţinute financiar de biserică
sau de comunitatea de credincioşi şi se făcea apel la ajutorul material din partea statului,
acestea îşi pierdeau caracterul confesional, devenind şcoli comunale neconfesionale sau
şcoli de stat, aflate sub controlul direct al statului maghiar26. La fel ca în perioada anterioară
dualismului, preotul-paroh era directorul şcolii confesionale, avându-l în subordine directă
pe dascăl, în timp ce protopopul era inspectorul şcolar tractual. Comunele bisericeşti erau
abilitate să stabilească limba de predare, să fixeze planul de învăţământ în limitele legii,
să-i aleagă şi să-i numească pe dascălii şcolilor confesionale, să le fixeze remuneraţia, să
hotărască asupra manualelor utilizate, să stabilească modul de desfăşurare a procesului de
învăţământ şi să-şi exercite controlul asupra şcolii şi dascălilor27. Statul îşi rezerva dreptul de
suprainspecţie, controlând şcoala confesională în privinţa respectării prevederilor legale, în
aspecte vizând manipularea banilor din fondul şcolar şi în centralizarea datelor statistice.
Şcolile confesionale care nu repectau textul legii puteau fi închise după trei avertismente
succesive primite decurs de şase luni, iar ministerul de resort putea înfiinţa în locul lor o
şcoală comunală sau de stat28.
Legea învăţământului din 1868 fixa şi cele două cursuri ale şcolii elementare: şcoala
cotidiană (zilnică), ce cuprindea copiii între 6 şi 12 ani şi un singur învăţător, în cele
mai multe dintre cazuri29, şi şcoala repetiţională, ce cuprindea copiii între 12 şi 15 ani şi
beneficia de 5 ore săptămânal pe timp de iarnă (noiembrie-martie) şi 2 ore săptămânal în
timpul verii (aprilie-octombrie), desfăşurate miercurea şi sâmbăta după-amiază, duminica,
după liturghie, şi în zilele de sărbătoare legale. Scopul şcolii repetiţionale, axată cu
precădere pe economia rurală, era recapitularea informaţiei acumulate în cei 6 ani de
şcoală cotidiană, pentru o mai bună fixare a cunoştinţelor30. Astfel, instrucţia obligatorie
era fixată prin lege la şase clase, după care urmau cele trei clase repetiţionale. Textul
legii stabilea şi perioadele repaosului şcolar (aşa-numitele „zile de ferii”): duminicile şi
sărbătorile legale de peste an, vacanţele de 10-11 zile de Paşti şi de Crăciun şi cele 3 zile
libere de Rusalii31
Ibidem, p. 73.
Ibidem, p. 75.
26
Camelia Elena Vulea, Învăţământul elementar din vicariatul greco-catolic al Haţegului şi impactul legislaţiei
şcolare dualiste (1868-1900). Problema localurilor şcolare, în „Revista Bistriţei”, nr. XVIII/2004, p. 316.
27
M. Andrei, Impactul legislaţiei şi politicii şcolare maghiare, p. 304; C. E. Vulea, op. cit., p. 316.
28
P. Brusanowski, Învăţământul confesional, vol. I, p. 215-216.
29
Legea stabilea numărul maxim de elevi instruiţi de un învăţător la 80.
30
P. Brusanowski, Învăţământul confesional, vol. I, p. 217; M. Andrei, Impactul legislaţiei şi politicii şcolare
maghiare, p. 305; Florin Zamfir, Şcoala şi societatea românească din comitatul Timiş, între anii 1867-1900,
Editura Marineasa, Timişoara, 2009, p. 57.
31
M. Andrei, Impactul legislaţiei şi politicii şcolare maghiare, p. 305-306.
24
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Sub aspectul duratei anului şcolar, el trebuia să cuprindă minimum 8 luni pe an
în zona rurală şi 9 luni la oraş32. Ministerul elabora planul de învăţământ pentru şcolile
elementare comunale cuprinzând, în esenţă, următoarele discipline: Religie, Scris şi Citit,
Gramatică, Exerciţii de vorbire (oratorie), Aritmetică şi cunoaşterea unităţilor de măsură,
Geografia şi Istoria Ungariei, Geografia şi Istoria universală, Constituţia Ungariei, Fizică şi
Istorie naturală, Cânt, Desen, Gimnastică şi Economie rurală33. Cursurile didactice durau
20-25 de ore pe săptămână, plus cinci ore de agricultură-grădinărit şi se desfăşurau inclusiv
sâmbăta. Dotarea cu mijloace didactice a şcolii elementare trebuia să cuprindă hartă, glob
pământesc, table de perete şi tabel cu desene din istoria naturală. Manualele şi rechizitele
şcolare erau achiziţionate de către comună şi înmânate învăţătorului la debutul anului
şcolar. În cazul şcolilor confesionale, planul de învăţământ era elaborat de Ordinariatul
diecezan, iar manualele erau alese liber, fără a fi nevoie de aprobarea ministerului de resort.
Disciplinele de studiu în cadrul şcolilor elementare confesionale erau fixate prin lege la
10, identice cu cele pentru şcoala comunală, dar fără Exerciţii de vorbire şi Geografie şi
Istorie Universală, în timp ce Constituţia Ungariei se studia pe scurt, Geografia şi Istoria
Ungariei se comasau, iar Economia rurală se axa pe grădinărit34. Inventarul didactic
minimal al şcolilor confesionale trebuia să includă tabla de scris, urmând ca, în măsura
posibilităţilor materiale ulterioare, să fie procurate şi alte mijloace de învăţământ necesare.
Şcolile confesionale erau obligate să respecte criteriile impuse de lege şcolilor comunale,
în ceea ce priveşte igiena35, educaţia separată pe sexe, norma didactică, durata anului
şcolar, calificarea învăţătorilor şi demnităţile compatibile cu calitatea de învăţător36.
Legea şcolară din 1868 era, în esenţă, una progresistă, în acord cu imperativele
lumii moderne, ea acorda Bisericilor dreptul de a înfiinţa şcoli confesionale, cu obligaţia
susţinerii lor materiale, a elaborării planului de învăţământ, a numirii învăţătorilor şi a
realizării inspecţiei şcolare. Biserica română, ortodoxă sau greco-catolică, în calitatea ei
de patron al şcolii, avea prerogativa de a fixa limba de predare în şcolile confesionale,
care trebuia să fie limba vorbită de elevi şi părinţii acestora. Statul maghiar păstra dreptul
de inspecţie supremă şi stabilea anumite standarde de calitate care trebuiau respectate37.
II. Organizarea şi derularea procesului de învăţământ: durata anului şcolar, limba
de predare, discipline studiate, orarul săptămânal, metode didactice, manuale, frecvenţă
şi examene şcolare
Pentru înţelegerea mecanismului de funcţionare al sistemului de învăţământ elementar
confesional din perioada supusă investigaţiei noastre, a problemelor profunde care grevau
buna derulare a acestuia sau a incidenţei actului educaţional asupra populaţiei şcolare, de
maximă importanţă sunt aspectele de natură organizatorică: cele privind dimensionarea
temporală a anului şcolar, limba de predare utilizată la nivelul intrucţiei elementare,
repertoriul disciplinelor de studiu, metodele didactice folosite de învăţători, chestiunea
manualelor şcolare, fenomenul frecvenţei la cursuri şi, nu în ultimul rând, rezultatele
examenelor şcolare, cele mai în măsură să amprenteze eficienţa procesului didactic.
Într-un tipar al firescului, respectând normele legislaţiei şcolare predualiste, cursurile
didactice trebuiau să dureze 9 luni din an, debutând la 1 octombrie (prin dispoziţii ale
autorităţilor imperiale, începutul anului şcolar putea fi decalat pentru data de 1 noiembrie38)
P. Brusanowski, Învăţământul confesional, vol. I, p. 215.
D. Sularea, op. cit, p. 79; P. Brusanowski, Învăţământul confesional, vol. I, p. 215.
34
Ibidem.
35
Pentru a corespunde prevederilor legale, un edificiu şcolar trebuia să respecte o serie de condiţii: să fie
luminos, aerisit, spaţios şi bine întreţinut (mai multe detalii pe această temă vezi la C. E. Vulea, op. cit., p. 316;
F. Zamfir, op. cit., p. 58).
36
D. Sularea, op. cit., p. 76.
37
Episcopul Ioan Vancea, Pastorale şi circulare(1865-1869), Ediţie şi studiu introductiv de Nicolae Bocşan şi
Mirela Andrei, Presa Universitară Clujeană, 2003, p. 83; F. Zamfir, op. cit., p. 57.
38
Spre exemplu, în 4 septembrie 1861, Locotenenţa maghiară aduce la cunoştinţa Ordinariatului episcopal
gherlean faptul că anul şcolar 1861/1862 nu va debuta în octombrie, ci se va deschide în data de 1 noiembrie
(Arhivele Naţionale ale României, Serviciul Judeţean Cluj, Fond Episcopia Greco-Catolică Gherla, Act
1626/1861, f. 1 – în continuare se va cita ANRSJC-FEG).
32
33
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şi desfăşurându-se, cu cele două întreruperi (vacanţe), corespunzând marilor sărbători de
Crăciun şi de Paşti, până în luna iulie a anului următor, atunci când anul şcolar se încheia
cu susţinerea de către elevi a examenelor finale39. În raport direct cu norma prescrisă,
realitatea decupată din paginile îngălbenite de vreme ale documentelor comportă, însă,
mari variaţii de la comunitate la comunitate, în directă legătură cu interesul manifestat
faţă de şcoală de către factorii de decizie locali (protopop, preot, dascăl, jude, inspector
mirean) şi de către masa credincioşilor. Prin urmare, întâlnim multiple situaţii în care
comitetele şcolare din unele sate solicită Ordinariatului episcopal o redimensionare a
anului şcolar, din pricina provocărilor calendarului muncilor agricole. Este şi cazul unor
parohii şi filii aparţinând protopopiatului Budac (Budac, Mărişelu, Sântioana, Şieuţ, Monor,
Gledin, Morăreni, Ragla), care solicită, în 10 iulie 1861, aprobarea forului episcopal
pentru ca elevii lor să frecventeze şcoala regulat doar în perioada primului semestru, aşanumit „de iarnă” (1 noiembrie – 1 aprilie), urmând ca în perioada semestrului „de vară”
(1 aprilie – 1 septembrie) tinerii să frecventeze cursurile didactice doar sâmbăta dupăamiaza, duminica şi în sărbători. Cererea este motivată de faptul că locuitorii din satele
acestui protopopiat, aşezate „în locuri muntoase, silvatece şi sarbede”, aveau mult mai
multe greutăţi în purtarea treburilor gospodăreşti şi efectuarea muncilor câmpului decât
locuitorii satelor aşezate „mai la mijlocul ţării, în locuri deschise, mai netede şi mai calde”.
Ca atare, dificultăţile ridicate de munca la câmp, viaţa aspră din zona submontană în
general, îi obligau pe credincioşii acestor comunităţi ca de la începutul primăverii, atunci
când debutau lucrările agricole, şi până în luna noiembrie, atunci când se încheiau efectiv
muncile agricole, să mobilizeze întreaga resursă umană din cadrul familiei, inclusiv pruncii
de vârstă şcolară, încadraţi între 6 şi 15 ani, pentru a se folosi de ajutorul lor. Mai mult decât
atât, o asemenea dimensionare a anului şcolar oferea elevilor o vacanţă şcolară de 2 luni,
corespunzând lunilor septembrie şi octombrie, adică exact perioadele cele mai solicitante
ale calendarului agricol, atunci când se culeg roadele câmpului40. Fără a avea posibilitatea
de a afla rezultatul acestui demers colectiv, din pricina lacunelor documentare, ceea ce
se desprinde cu relativă claritate este faptul că procesul didactic primeşte condiţionări,
inclusiv în privinţa dimensionării sale temporale, din sfera de interes a economiei rurale,
tinerii comunităţilor fiind angrenaţi efectiv de către părinţi în activităţile productive ale
familiei.
În unele situaţii, din pricina unor carenţe organizatorice, deschiderea anului şcolar
trebuia amânată pentru o dată ulterioară. Spre exemplu, în 24 septembrie 1866, viceprotopopul Gherlei, Andrei Anton, anunţă Ordinariatul diecezan că anul şcolar 1866/1867
nu putea să înceapă în şcolile tractului său la data prescrisă de 1 octombrie, din cauza mai
multor disfuncţionalităţi: lipsa contractelor de salarizare a dascălilor, urmare a îndărătniciei
manifestată de credincioşi în acoperirea plăţii dăscăleşti, nevoia stringentă de renovare a
multor clădiri şcolare, dar şi multitudinea treburilor gospodăreşti în care părinţii îi implicau
pe pruncii şcolari41.
Versatilitatea intervalului anului şcolar este probată şi de faptul că în multe dintre
parohiile diecezane funcţionau încă aşa-numitele „şcoli de iarnă”, cursurile didactice
având în acest caz o durată redusă, debutând înainte de postul Crăciunului şi finalizânduse odată cu marea sărbătoarea pascală. De asemenea, unele dintre şcolile confesionale
funcţionează intermitent şi cuprind cel mult jumătate din copiii cu vârsta cuprinsă între 6 şi
12 ani. Durata particulară a anului şcolar de la comunitate la comunitate a fost principalul
motiv al reglementării intervalului cursurilor didactice prin textul legii instrucţiunii din anul
1868, ele trebuind să se desfăşoare minimum 8 luni pe an în zona rurală şi 9 luni la oraş.
Dincolo de diferenţele existente între normă şi realitatea trăită, deschiderea unui nou
an şcolar reprezenta, atunci, ca şi acum, un moment de reală emoţie pentru cei implicaţi
în procesul de instrucţie, inspirând o serie de creaţii literare publicate în presa vremii, aşa
cum este şi poezia lui Ioan Papiu, intitulată sugestiv „La deschiderea cursului scolastic”,
Ibidem, Act 3359/1866, f. 5 r.-v.
Ibidem, Act 1682/1861, ff. 3-4.
41
Ibidem, Act 3135/1866, f. 1 r.-v.
39
40
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scrisă în octombrie 1866 şi apărută în periodicul „Sionul Românesc” din anul 1867, pe
care, pentru ineditul şi pitorescul ei, am ales să o reproducem în rândurile de mai jos:
„Fraţi de-un sânge şi de-o mamă!
Muzele din nou ne cheamă
Cu sonora lor cântare
La progres în luminare.

Astăzi Roma cea bătrână
De pe culmea aventină
Varsă ton de armonie
Peste întreaga Românie;

Aventinul iar răsună
Plin de gloria străbună
Şi Parnasul se făleşte
Că românul propăşeşte;

Fiii Romei în trezire
Cu un cuget şi-o simţire
Toţi aleargă cu silinţă
La a Minervei locuinţă.

Timpi trecură cu furtune
Peste-aceste ţări străbune
Când a varvarilor gloată
A înnecat lumina toată;

Însă tu, brave române!
Nici sub ginţile păgâne
N-ai dat gloria străbună
Şi-a strămoşilor cunună;

Clio, mama istoriei
A născut şi României
Eroi cu braţe vânjoase
Ce-au dat fapte glorioase.

Deci cu toţi într-o unire
Fraţilor, la propăşire!
Să lucească Roma cara
Peste a lumei largi hotare!”42

Limba de predare în şcolile confesionale elementare era cea română, expresie a
autonomiei legislative de care se bucura Biserica în domeniul învăţământului inferior şi
median. De altfel, într-una dintre circularele sale, trimisă clerului diecezan în cursul anului
1860, episcopul Ioan Alexi scotea în evidenţă imperativul major al instruirii tinerimii în
limba română, ca o garanţie certă a progresului naţiunii: „Datorinţa noastră a tuturor este a
susţine limba maternă română, a o studia şi învăţa, şi mai ales tinerimea cu cea mai mare
diliginţă să se apuce de ea şi bine învăţând-o să se facă apţi de a putea ocupa vreun post
în oricare dregătorie civilă. Deci nimănui este iertat a se lepăda de limba sa, cu atât mai
puţin nouă!”43. Documentele de arhivă ilustrează practica generală a predării disciplinelor
de studiu în limba română, excepţiile de la această regulă fiind extrem de rare, ţinând
exclusiv de depăşirea competenţelor din partea unora dintre dascăli. Un asemenea caz
poate fi întâlnit în cursul anului 1863, în parohia Vişeul de Sus din cuprinsul vicariatului
Marmaţiei, acolo unde, conform unui articol apărut în periodicul „Concordia”, ale cărui
informaţii sunt preluate spre investigaţie de către Ordinariatul diecezan, dascălul Grigore
Iuga, prezentat drept un promotor al maghiarizării, preda pruncilor şcolari disciplinele de
studiu în limba română, maghiară şi germană. Ca atare, în 10 martie 1863, Ordinariatul
solicită vicarului Marmaţiei, Mihail Pavel, să verifice autenticitatea acestor informaţii de
presă, îndatorindu-l, în acelaşi timp, pe numitul dascăl să-şi prezinte poziţia în faţa forului
episcopal.
În scrisoarea sa justificativă, trimisă scaunului episcopal în 30 martie 1863, dascălul
Grigore Iuga respinge toate acuzaţiile aduse de presa românească, ce îl arătau drept un
apostol al maghiarismului şi al maghiarizării, precizând faptul că singurele argumente
pentru care ţinea prelegeri didactice şi în limba maghiară erau legate de pragmatismul
vieţii de zi cu zi: cărţile funciare şi celelalte documente privind proprietăţile particulare
erau redactate în limba maghiară, părinţii fiind foarte bucuroşi atunci „când pruncii lor
ştiau ceva deslega din ele”; mulţi dintre pruncii şcolari se îndreptau după finalizarea şcolii
elementare spre meserii, intrând în ucenicie pe lângă meşteri, spre negustorie sau spre
cariera militară, având cu toţii nevoie de noţiuni de limbă maghiară, în timp ce unii dintre
absolvenţii cursului elementar, silitori şi cu o situaţie materială bună, urmau cursurile
42
43

„Sionul Românesc”, nr. 2/1867, p. 19.
ANRSJC-FEG, Act 442/1860, f. 29 v.
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gimnaziilor maghiare. Mai mult decât atât, afirmă dascălul, românii se deşteptaseră din
ignoranţă şi prin exemplul oferit de maghiari şi, prin urmare, cei din urmă meritau „ceva
deferinţă, ceva respect prin conlocuitoarele naţionalităţi”. În finalul listei sale de argumente,
dascălul aduce în discuţie climatul de profundă toleranţă şi frăţietate ce domnea în relaţiile
dintre românii şi maghiarii din Vişeul de Sus, căci „[…] în şcoala Vişeului de Sus, precum
românii învaţă limba maghiară, asemenea şi pruncii maghiari învaţă limba română şi
dimpreună cântă cu românii <Hai să dăm mână cu mână> şi <Deşteaptă-te române>,
iar în biserica română pruncii de ritul latin cântă şi citesc româneşte”. Din toate aceste
considerente, dascălul Grigore Iuga solicită Ordinariatului diecezan absolvirea de orice
culpă, considerând total nefondate acuzele apărute în presa timpului.
La rândul său, în raportul din 18 aprilie 1863, vicarul Mihail Pavel menţionează că
numitul dascăl ţine elevilor săi prelegeri şi oferă explicaţii în limba română, ele fiind apoi
reexpuse şcolarilor în limba maghiară, iar uneori şi în limba germană. În finalul misivei
sale, vicarul solicită episcopului Ioan Alexi un punct de vedere în privinţa aprobării sau
nu a acestei practici didactice atipice. Răspunsul Consistoriului episcopal către vicar,
survenit în 15 iunie 1863, nu lasă nicio urmă de îndoială în privinţa limbii de predare care
trebuia utilizată în cadrul şcolilor confesionale: „[...] scopul tuturor şcolilor parohiale este
ca şcolarii să înveţe în dânsele obiectele prescrise numai şi numai în limba sa maternă şi
să nu piardă timpul cu învăţarea altor limbi prin care se împiedecă cu totul scopul acestor
şcoli şi pentru aceea şi în şcoala din Vişeul de Sus limba propunerei şi a învăţământului
peste tot pentru tinerii români să fie singur”. Totuşi, datorită zelului deosebit manifestat de
dascăl în instruirea pruncilor şcolari, şcoala din Vişeul de Sus fiind una etalon pentru zona
Maramureşului istoric, Ordinariatul îl absolvă pe Grigore Iuga de toate învinuirile apărute
în presa vremii, cu amendamentul ca pe viitor să se ferească „de tot ceea ce i-ar aduce ceva
compromisiune sau piedică în cariera sa”, precizând totodată că, dacă dorea să propună
noţiuni de limbă maghiară elevilor, era îndreptăţit să facă acest lucru în privat44.
Până la adoptarea legii instrucţiunii din anul 1868, disciplinele de studiu predate în
cadrul şcolilor elementare confesionale erau stabilite, prin planul cadru de învăţământ, la
un număr de 8, ele fiind: Religia, Scrierea, Citirea, Compunerea, Gramatica, Aritmetica,
Desenul şi Muzica (Cântul)45. Se mai studiau, teoretic, dar mai cu seamă practic, şi noţiuni
de economie agrară, atât de necesare oamenilor care trăiesc la sate şi îşi câştigă traiul din
munca pământului, cu deosebire noţiuni despre legumicultură, pomicultură, apicultură
şi creşterea viermilor de mătase, domenii agricole noi pe care statul austriac dorea să le
popularizeze în rândul locuitorilor din zonele rurale. Spre comparaţie, legea dualistă a
instrucţiunii, adoptată în anul 1868, extindea sensibil paleta disciplinelor de studiu din
şcolile confesionale, şcolarii studiind acum Religia, Scrisul şi Cititul, Gramatica, Aritmetica,
Geografia şi Istoria Ungariei, Constituţia Ungariei, Fizica şi Istoria naturală, Cântul, Desenul,
Gimnastica şi Economia rurală.
În ceea ce priveşte orarul săptămânal al şcolilor elementare trebuie precizat de la bun
început că el acoperea 6 zile pe săptămână46, prelegerile didactice fiind structurate în două
partiţii temporale, înainte de amiază şi după-amiază. Ziua de şcoală debuta pentru elevi la
ora 8 dimineaţa şi dura până la orele 15-16 după-amiaza, cu menţiunea că şcolarii beneficiau
de o pauză de o oră, circumscrisă intervalul orar 10-11. Referitor la repartizarea săptămânală
a disciplinelor de învăţământ avem o mărturie documentară din parohia Cicârlăul Mare.
În anul şcolar 1855/1856, la şcoala elementară din această parohie, orarul disciplinelor
pentru clasa I de studiu arăta în felul următor: ziua de luni cuprindea, în programul de
dimineaţă, cursuri de iniţiere în alfabetul cu litere latine, exerciţii de silabisire, catehismul
şi scrierea, iar după-amiază cursuri de scriere, silabisire, lectură şi istorie biblică; ziua de
marţi era liberă pentru toţi şcolarii; dimineaţa de miercuri era dedicată învăţării literelor,
Ibidem, Act 1346/1863, ff. 1-6.
„Amicul Şcoalei”, nr. 20/1865, p. 218.
46
Planul de învăţământ pentru şcolile elementare prevedea o zi liberă pe săptămână pentru şcolari, aceasta
fiind fixată pentru joi, însă practica întâlnită la nivelul parohiilor arată o mare flexibilitate în această privinţă,
unele instituţii şcolare stabilind o altă zi de repaus pentru elevi lor (spre exemplu, ziua de marţi).
44
45
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silabisirii, istoriei biblice şi scrierii, în timp ce după-amiaza era destinată învăţării literelor,
silabisirii, aritmeticii şi lecturii; joi dimineaţa se studiau alfabetul, silabisirea, catehismul şi
scrierea, iar după-amiaza alfabetul, silabisirea, istoria biblică şi aritmetica; vineri, cursurile
de dimineaţă cuprindeau alfabetul, silabisirea, catehismul, aritmetica şi scrierea, iar cele
de după-amiază erau dedicate alfabetului, silabisirii, istoriei biblice, lecturii şi aritmeticii;
sâmbătă, şcolarii învăţau dimineaţa alfabetul, silabisirea, catehismul, scrierea şi aritmetica,
iar după-amiaza alfabetul, silabisirea, istoria biblică, lectura şi aritmetica, în timp ce ziua
de duminică era dedicată dimineaţa noţiunilor de rit (tipic) bisericesc, iar după-amiaza,
după ce şcolarii participau la liturghie, aprofundării noţiunilor de rit bisericesc, şi, prin
implicarea preotul-paroh, catehezei47.
Metodele didactice utilizate de învăţătorii români în cadrul şcolilor confesionale au
făcut subiectul unor articole din presa vremii, menite să ne ofere o perspectivă generală
asupra acestei chestiuni. Spre exemplu, în articolul „Pucintele cuvinte despre educaţiunea
pruncilor din scolele (comunali) inferiore”, apărut în periodicul „Amicul Şcoalei” din anul
1860, se ating o serie de probleme funcţionale ale sistemului de învăţământ elementar
românesc, de la metodele didactice folosite de dascăli, la chestiunea utilizării corecţiei
fizice (bătăii) în şcoli sau la tiparul comportamental al dascălului. De la bun început,
autorul articolului critică în termeni duri focusarea învăţământului elementar, aproape
exclusiv, pe capacităţile de memorare ale elevului, fără a se preocupa suficient de
dezvoltarea facultăţii sale intelectuale, care i-ar fi facilitat elaborarea diferitelor categorii
de raţionamente: „În scolele nostre inferiore aiurea şi alocurea, mai vârtos unde învăţătorul
nu e omul chiemării, se debilitează şi se osteneşte frageda memorie a pruncilor numai
cu nişte secături, nenumărate reguli, excepţiuni şi anotaţiuni, care îngreunează mintea
lor cea crudă în această carieră a ştiinţelor”. Şi gazetarul timpului continuă: „[…] şi cam
totdeauna morosul învăţător, aşa tratează cu el (cu elevul, n.n.) ca cu un papagal, îl face
să înveţe prelepţiunea cea numai cu degetul arătată, însă nu explicată, şi aşa învaţă bietul
copil cuvintele, iar nu lucrul; aceşti învăţători cugetă că destul sunt cuvintele a le învăţa,
iar lucrul poate rămânea, şi aşa memoria quidem o cultivează, iar facultatea o nimicesc, o
apasă, o cufundă în oceanul neaflării”, pentru a ajunge la următoarea concluzie: „Aceasta
apoi se cheamă învăţătură? Învăţarea goalelor cuvinte, de ale căror sunet tremură urechile
pruncilor, încă în anii lor cei dintâi. Cu atari mijloace nu se pot ademeni pruncii ca să
vină la gustarea dulcelui nectar al ştiinţelor”. Prin urmare, autorul acestui articol insistă
pentru transferul interesului dascălilor români dinspre exersarea memoriei pruncilor şcolari
spre oferirea de explicaţii şi problematizarea unor noţiuni, în deplină corelaţie cu vârsta şi
capacitatea intelectuală a copiilor. Mai mult decât atât, articolul sugerează folosirea unor
metode pedagogice de tip modern, care să elimine dintre măsurile coercitive îndătinata
pedeapsă corporală (vergeaua), aplicată de mult prea multe ori elevilor, căci „[...] bătaia
pe mulţi rătăciţi i-a întors, însă nenumăraţi sunt aceia pe care bătaia i-a făcut cei mai mari
inamici şi persecutori ai şcolii, până în momentul morţii”48.
De altfel, asumându-şi obiectivul clar al familiarizării dascălilor români cu noile
metode de predare şi cu noile practici pedagogice, în anul 1867 apărea de sub tipar
periodicul didactic „Magazin pedagogic”, redactat de dascălii năsăudeni Vasile Petri,
profesor preparandial, Cosma Anca, învăţător şi director al şcolii normale şi Maxim Pop,
profesor gimnazial şi catehet la şcoala normală. Scopul declarat al acestei „foi pedagogice”
Spre comparaţie, în anul 1860, orarul săptămânal al unei şcoli elementare din Franţa cuprindea, pentru primul
nivel de studiu, următoarea repartiţie a disciplinelor: luni se studiau Religia, Abecedarul, Scrierea, Aritmetica
şi Citirea; marţea era destinată Religiei, Abecedarului, Istoriei şi Geografiei, Desenului şi Muzicii; miercurea
se studiau Religia, Abecedarul, Scrierea, Aritmetica şi Citirea; joia era rezervată Religiei, Abecedarului, Istoriei
şi Geografiei; vinerea se studiau Religia, Abecedarul, Scrierea, Aritmetica şi Muzica, în timp ce sâmbăta era
destinată Religiei, Abecedarului, Istoriei şi Geografiei, Desenului şi Muzicii. Ziua de şcoală începea la ora 9
dimineaţa şi se încheia la ora 16 după-amiaza, cu menţiunea că în ziua de joi cursurile se încheiau la ora 12,
iar ziua de duminică era liberă pentru şcolari. Elevii beneficiau de o pauză de o oră, în intervalul orar 12-13,
când luau dejunul şi se recreau în curte, inclusiv prin practicarea exerciţiilor de gimnastică. De asemenea, ziua
de şcoală trebuia obligatoriu să cuprindă 4 rugăciuni: la începutul cursurilor, la ora 12, la ora 13 şi la ora 16,
odată cu sfârşitul prelegerilor didactice („Amicul Şcoalei”, nr. 9/1860, p. 90-91).
48
„Amicul Şcoalei”, nr. 14/1860, pp. 130-134.
47
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era dezvoltarea şi înflorirea şcolilor elementare româneşti prin editarea „mijloacelor spre
cultivarea învăţătorilor”. Periodicul urma să fie unul apolitic, concentrându-se exclusiv pe
publicarea articolelor din toate ramurile ştiinţifice, „dar mai cu seamă din ştiinţele reale, a
căror influenţă extraordinară asupra vieţii practice nu o poate nega nimeni”49.
Un aspect deloc de neglijat cu privire la funcţionarea învăţământului confesional
românesc postpaşoptist este reprezentat de problema manualelor şcolare. Chestiunea
manualelor era una de maximă stringenţă, din pricina faptului că marea majoritate a şcolilor
elementare erau deficitare la acest capitol. Foarte rare erau cazurile în care existau cărţi
şcolare suficiente pentru toţi elevii. De altfel, lipsa acută de manuale din şcolile elementare
diecezane îl determină pe episcopul Ioan Alexi să adreseze, încă în 4 noiembrie 1856, o
misivă mitropolitului Alexandru Şterca Şuluţiu în această chestiune. În epistola sa, episcopul
Alexi realizează o radiografie a prezenţei manualelor şcolare în cuprinsul Diecezei sale,
iar concluziile formulate sunt mai degrabă negative: exista un mare deficit de cărţi şcolare,
cu deosebire în Marmaţia, acolo unde se utilizau, încă pe scară largă, manuale tipărite în
alfabet chirilic şi unde era o cerere foarte mare de cărţi şcolare cu grafie latină. Din acest
motiv, episcopul gherlean îi solicită mitropolitului Şuluţiu să obţină aprobare „la locurile
mai înalte” pentru tipărirea cărţilor şcolare în tipografia mitropolitană de la Blaj, pentru
a nu fi constrâns să procure manuale de la Viena, care ajungeau cu mare întârziere şi
erau foarte costisitoare. Ierarhul gherlean solicită, de asemenea, şi tipărirea grabnică a
cărţilor bisericeşti, deficitare şi ele în multe parohii, însă punând de-o parte „[...] cugetul de
speculaţiune, precum şi toată pofta de dobândă, […] şi având înaintea ochilor mişelitatea
şi sărăcia cu care se luptă poporul nostru, să se vândă cărţile cu un preţiu cât se poate mai
cuviincios, ca aşa să-şi poată câştiga cărţile cât mai mulţi şi să nu fie constrânşi a-şi procura
cărţi din tipografia episcopului neunit, căci aceasta ar fi pată şi ruină nespusă pentru noi.
Excelenţa ta se plânge asupra episcopului Şaguna pentru tipărirea cărţilor, însă dacă voim
să fim drepţi, trebuie să mărturisim că Şaguna e foarte zelos în privinţa religiunei, el se arată
că-i zace la anima binele şi fericirea fiilor săi sufleteşti şi în tote întreprinderile sale vădeşte
o manieră bine pipăită”50.
Răspunsul mitropolitului Şuluţiu la scrisoarea episcopului Alexi cu privire la lipsa
cărţilor bisericeşti şi şcolare din Dieceza Gherla survine la 12/24 noiembrie 1856. În
cuprinsul misivei sale, mitropolitul unit prezintă motivele pentru care la nivelul eparhiilor
exista un deficit de cărţi bisericeşti şi şcolare. În privinţa manualelor pentru şcolile poporale
şi normale, mitropolitul Şuluţiu îl asigura pe episcopul gherlean că la tipografia din Blaj
se aflau scoase la vânzare Abecedare şi Catehisme. Achiziţionarea lor presupunea însă
parcurgerea unei proceduri standardizate. Consistoriul mitropolitan trimitea circulare
regulate către toţi protopopii provinciei mitropolitane pentru a-i pune la curent cu cărţile
tipărite şi aflate la vânzare. La rândul lor, protopopii aveau obligaţia să trimită circulare în
parohii pentru a-i înştiinţa pe cei doritori să le cumpere. Opinia mitropolitului cu privire
la absenţa manualelor din şcolile confesionale era că vinovăţia aparţinea, în cea mai
mare măsură, protopopilor, care nu trimiseseră la timp circularele de înştiinţare în enoriile
subordonate. Astfel, mitropolitul îi comunică episcopului Alexi că, în afară de Abecedare
şi Catehisme, la Blaj nu se tipăriseră alte cărţi şcolare, în parte datorită unor cauze externe,
iar pe de altă parte pentru că nici cele tipărite nu se cumpăraseră.
Nevoia acută de manuale şcolare este ilustrată şi de situaţia regăsită la şcoala normală
din Târgu Lăpuş (Lăpuşul Unguresc), frecventată, în anul 1857, de 87 de şcolari de clasa
a I-a şi a II-a, cu vârste cuprinse între 7 şi şi 23 de ani, dintre care 51 de greco-catolici,
16 ortodocşi, 10 romano-catolici, 6 reformat-calvini şi un israelit. Din numărul total de
şcolari, 61 proveneau din cercul administrativ al Lăpuşului Unguresc, iar 26 din cercurile
administrative învecinate. În consemnarea trimisă Ordinariatului din Gherla de către
învăţătorul Ioan Buşiţă apar şi cărţile şcolare utilizate în cadrul procesului de învăţământ,
ca şi deficitul existent din acest punct de vedere: Abecedar pentru limba germană (Fibel),
din care trebuiau 60 de exemplare, dar nu erau decât 30, Abecedar pentru limba română,
49
50

„Sionul Românesc”, nr. 1/1867, p. 11; „Familia”, nr. 5/1867, p. 59.
ANRSJC-FEG, Act 408/1856, f. 1 r.-v.
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tipărit la Viena, din care nu exista niciun exemplar şi ar fi trebuit 70, Catehisme germane
mijlocii sau româneşti mari, din care ar fi trebuit 60 de exemplare şi nu exista niciunul,
Gramatici germane de Zimmerman, din care trebuiau 60 şi nu exista niciun exemplar şi
Geografia pământului, din care nu exista niciun exemplar. Având în vedere faptul că şi în
această şcoală elementară superioară era o nevoie urgentă de manuale, este lesne să ne
închipuim care era situaţia prezenţei manualelor în şcolile poporale confesionale.
În perioada imediat următoare purtării corespondenţei dintre cei doi ierarhi uniţi
pe tema deficitului de manuale sesizăm o schimbare radicală a atitudinii vicarilor şi
protopopilor faţă de şcoala elementară confesională, căci din toate vicariatele şi districtele
protopopeşti ale Diecezei încep să curgă spre Gherla solicitări privind trimiterea de cărţi
şcolare, unele dintre ele extrem de sugestive în acest sens. Astfel, în 20 noiembrie 1863,
vice-protopopul tractului Eriu, Grigore Popdan, solicită prepozitului capitular Macedon
Pop trimiterea urgentă a anumitor cărţi şcolare, identificând în acest deficit de manuale
cauza majoră a progresului şcolar nesatisfăcător: „Elevii şcolari se află în număr îndestulător
în şcolile din tract, dar lipsa cărţilor ne împiedică de a face progresul aşteptat. Drept aceea,
cu umilinţă, mă rog să vă înduraţi a-mi trimite 100 de abecedare, 50 de catehisme, 50 de
Istorii biblice, scriindu-mi şi preţul lor”. În răspunsul său, prepozitul capitular îi comunică
vice-protopopului faptul că în depozitele diecezane nu existau Abecedare şi Istorii biblice,
singura solicitare care putea fi onorată fiind cea privind Catehismele51. La rândul său,
vice-protopopul tractului Băseşti, Grigore Pop, cere forului episcopal, în 31 august 1864,
trimiterea unui număr considerabil de Abecedare pentru şcolile confesionale: „[…] în
obiectul progresului pruncilor şcolari din giurul protopopesc al Băseştilor una din cele mai
mari împiedecări fiind lipsa abecedarelor, mă rog ca pe contul acelora să mi se trimită,
pe cale poştală, 250 de exemplare şi, de se află, şi 12 table de perete”. În 6 septembrie
1864, Ordinariatul diecezan îl informează pe vice-protopop despre faptul că nu existau
Abecedare la scaunul episcopal, recomandându-i să-l contacteze pe librarul Filtsch din
Sibiu, care îi putea furniza nu numai Abecedare ci şi alte cărţi şcolare, acceptând plata la
termen52.
Statul austriac va încerca să corijeze, pe cât era posibil, acest viciu sistemic al
învăţământului elementar românesc, acordând, prin intermediul autorităţilor diecezane,
manuale gratuite pentru pruncii şcolari din familiile nevoiaşe. Pentru înfăptuirea acestui
lucru, Guberniul solicita, în mod regulat, ierarhiei ecleziastice trimiterea unor statistici
privind numărul elevilor cu o situaţie materială precară, sarcină care cădea în seama
vicarilor şi protopopilor. Spre exemplu, în 11 decembrie 1857, vicarul Silvaniei, Demetriu
Coroianu, scrie Ordinariatului diecezan că a împlinit solicitarea autorităţilor civile cu
privire la lista „pruncilor şcolari săraci şi a cărţilor aceloraşi de lipsă”53. După centralizarea
datelor sosite din teritoriu, autorităţile imperiale distribuiau cantitatea de manuale gratuite
aflată la dispoziţie (mai întotdeauna insuficientă) pentru a împlini nevoile elevilor săraci
tot prin intermediul exponenţilor clerului median. Spre exemplu, în 26 martie 1860, viceprotopopul Câţcăului, Ioan Colceriu, trimite scaunului episcopal tabelul cu elevii pauperi
din şcolile elementare ale tractului său cărora le fuseseră atribuite manualele gratuite oferite
de Guberniul transilvan.
Prin urmare, deficitul acut de manuale din şcolile elementare româneşti avea cauze
multiple, unele care ţineau de disfuncţionalităţile intrinseci ale sistemului de învăţământ,
efect direct al tinereţii reţelei şcolare româneşti, iar altele legate de diferite condiţionări
externe, precum pauperitatea credincioşilor şi, mai cu seamă, un anumit grad de dezinteres
al acestora faţă de şcoală54, dar şi de o oarecare neglijenţă a protopopilor, în calitatea lor de
inspectori şcolari districtuali, şi a preoţilor, în postura lor de directori ai şcolilor confesionale.
Ibidem, Act 2497/1863, ff. 1-3.
Ibidem, Act 1778/1864, ff. 1-3.
53
Ibidem, Act 2698/1857, f. 1.
54
Susţinem acest lucru deoarece preţul manualelor şcolare nu era unul extrem de ridicat, în măsură să agraveze
profund starea materială a familiilor româneşti greco-catolice, cu excepţia nucleelor familiale cu mulţi copii
şcolari, dar şi atunci un manual putea fi utilizat în comun de către prunci. Spre exemplu, un Abecedar costa
25 de creiţari, o Istorie biblică 23 de creiţari, iar o carte de lectură 42 de creiţari (Ibidem, Act 2411/1867, f. 1).
51
52
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De altfel, lipsa cărţilor şcolare din instituţiile de învăţământ româneşti îi determină pe
unii dintre dascălii Diecezei, şi chiar pe unii dintre preoţii-parohi, să gândească şi să elaboreze
ei înşişi diferite manuale, pe care apoi să le supună aprobării Ordinariatului diecezan. Astfel,
în octombrie 1857, Samuel Cadar, parohul Crasnei, scrie scaunului episcopal gherlean
că a elaborat un scurt manual de pomicultură (pomologie), destinat uzului dascălilor
şi elevilor şcolilor elementare confesionale, având preţul de 30 de creiţari, solicitând,
totodată, aprobare pentru redactarea unui manual destinat apiculturii55. La rândul său, în
10 august 1863, vicarul rodnean Grigore Moisil pledează pe lângă Ordinariatul episcopal
pentru introducerea în toate şcolile elementare diecezane, cu începere din anul şcolar
1863/1864, a Abecedarului redactat de reputatul profesor preparandial năsăudean Vasile
Petri. În viziunea vicarului, introducerea acestui nou Abecedar se impunea cu prisosinţă,
căci „între nenumăratele nevoi şi scăderi care împiedică propăşirea învăţământului în
şcolile noastre poporale este una principală: lipsa unui abecedariu bun şi uniform, lucrat
după metoda cea nouă, în care se propune candidaţilor în preparandia de aici (Năsăud,
n.n.)”. În finalul epistolei sale, vicarul Moisil solicită Consistoriului diecezan să dispună de
urgenţă tipărirea acestui Abecedar la Pesta, prin intermediul Fundaţiei Sfântul Ştefan, sau,
dacă se întâmpinau probleme de natură financiară, tipărirea sa neîntârziată de către ASTRA
sibiană, căci „amânarea tipăririi acestei cărţi cauzează nespusă daună pentru tinerimea
scolastică”56.
Nu doar lipsa manualelor constituia un impediment major în atingerea unui progres
şcolar suficient al elevilor români, ci şi calitatea şi organizarea conţinutului lor. O interesantă
şi sugestivă radiografie a manualelor utilizate în şcolile elementare greco-catolice, cu
deosebire a Abecedarelor, realizează, în anul 1866, vice-protopopul tractului Baia Sprie,
Ioan Pop. În opinia numitului vice-protopop, cea mai mare problemă întâmpinată la
nivelul manualelor consta în faptul că Abecedarele utilizate în şcolile elementare nu erau
omogene sub aspectul conţinutului şi a grafiei utilizate, unele fiind tipărite în vechiul
alfabet chirilic, altele în alfabetul de tranziţie, care amesteca în cadrul cuvintelor slovele
şi literele latine, iar altele fiind elaborate în alfabetul latin, de unde urmau mari scăderi în
pregătirea pruncilor şcolari: „[…] căci o piedică mare a neprosperării învăţământului în
şcolile noastre române a fost şi e până în momentul de faţă defectul cărţilor şi mai vârtos
a Abecedarelor cele bune, că până când şcolarii români învaţă a silabisa în trei soiuri de
litere din Abecedarul edat în Depozitul cărţilor şcolare din Viena sau din alte Abecedare
unite şi neunite, şcolarii de altă naţionalitate pot să înveţe a citi cât de bine în trei limbi,
deprinzându-se şi în elementele altor ştiinţe”. În concepţia vice-protopopului, progresul
şcolar al elevilor români s-ar fi ameliorat simţitor dacă Abecedarul cu grafie latină al
profesorului Vasile Petri s-ar fi introdus în toate şcolile elementare diecezane, caz în care
dascălii şi preoţii ar fi fost puşi la adăpost de nenumăratele neplăceri provocate de către
părinţi. În finalul misivei sale, vice-protopopul de Baia Sprie emitea părerea că atingerea
de către elevi a unor performanţe şcolare superioare prin studiul unui Abecedar unic ar
stimula şi interesul părinţilor de a-şi trimite cu mai mare regularitate copiii la şcoală: „[…]
căci şcolarii învăţând cu un soi de litere şi făcând progres mai bunişor, părinţii respectivi
s-ar afla mai mângâiaţi şi mai plecaţi a-şi da pruncii la şcoală, că în cele mai multe locuri
şi cazuri numai părinţii poartă vina nefrecventării şcolilor, că unii sunt atât de tirani, să nu
zic barbari, încât îşi bat copiii de moarte dacă aceştia scapă la şcoală”57.
Intervenţia vice-protopopului de Baia Sprie va avea impact pe termen scurt asupra
politicii şcolare a forului episcopal, căci, din dorinţa de a uniformiza şi îmbunătăţi calitatea
manualelor la nivelul întregii Dieceze, Ordinariatul va manifesta mari rezerve şi va respinge
unele titluri de cărţi şcolare înscrise în catalogul manualelor pentru şcolile elementare
Ibidem, Act 2014/1857, f. 1. De altfel, la recomandarea directă a autorităţilor imperiale, Ordinariatul diecezan
va insista în dese rânduri pe lângă protopopi, preoţi şi dascăli pentru răspândirea în rândul credincioşilor a
pomiculturii şi apiculturii, ramuri economice noi şi deosebit de profitabile. Spre exemplu, în circulara sa din
5 ianuarie 1867, episcopul Ioan Vancea le va solicita protopopilor subordonaţi să intervină pe lângă dascăli
pentru familiarizarea pruncilor şcolari în tainele „pomăritului şi stupăritului” (Ibidem, Act 67/1867, f. 1).
56
Ibidem, Act 1658/1863, f. 1 r.-v.
57
Ibidem, Act 2143/1866, ff. 1-2 r.
55
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propus de Guberniu în 6 septembrie 1867. Obiecţiile principale ale forului episcopal
erau legate, cu deosebire, de prezenţa pe lista trimisă spre analiză de către Guberniu a
Abecedarelor cu caractere chirilice, în condiţiile în care se generalizase aproape total
practica studierii alfabetului latin, şi a unor Catehisme total nepotrivite confesiunii grecocatolice, în situaţia în care doar Ordinariatul avea competenţa „de a compune şi a eda la
tipariu Catehismul pentru şcolile populare”58.
Ca atare, dincolo de utilizarea de către dascăli a unor metode didactice şi pedagogice
perimate, de lipsa manualelor şi de precaritatea conţinutului lor, una dintre gravele
probleme cu care se confrunta sistemul de învăţământ românesc era extrem de redusa
frecvenţă şcolară, multe dintre şcolile confesionale ajungând să instituţionalizeze doar
30% dintre pruncii comunităţii. Acest aspect profund negativ al învăţământului elementar
românesc din deceniile postpaşoptiste este clar suprins şi în paginile periodicelor vremii.
Astfel, în cuprinsul articolului intitulat sugestiv „De ce nu vin copiii la şcoală?”, apărut
în cotidianul didactic „Amicul Şcoalei” pe anul 1860, se identifică de la bun început
această problemă devenită endemică pentru sistemul de instrucţie românesc: „O adevărată
pestilenţă a şcolilor noastre este neumblarea regulată la şcoală a pruncilor. Aşa de mare
este răul acesta la noi, încât acela a început pe alocurea a se aduce de cauză a netrebuinţei
şcolii, şi ştim comunităţi unde de altminterea s-ar putea face mult pentru şcoală şi numai
din tema necercetării şcolii nu se mai întreprinde nimica pentru mai buna întemeiere a
ei”. Concluzionând că nefrecventarea regulată a şcolii de către elevi reprezintă „una din
piedicile capitale ale prosperităţii şcolilor populare”, articolul enunţat mai sus identifică şi
cauzele masivului absenteism şcolar, acestea fiind: pauperitatea multora dintre părinţi, siliţi
astfel a-i folosi pe copiii lor la diferite munci pastoral-agricole şi gospodăreşti; inocularea
timpurie a aşa-numitei „spaime de şcoală şi de învăţător” în rândul copiilor, vinovaţi principali
fiind părinţii care îi ameninţau de la vârste fragede pe pruncii lor cu expresiile „Iaca vine
învăţătorul, vei vedea tu acum”, „Lasă că acuşi te voi trimite eu la şcoală, apoi ştiu că ţi-or
sări nebuniile”, având darul de a trezi dispreţul copiilor faţă de şcoală, văzută drept un loc
de pedeapsă; ignoranţa celor mai mulţi dintre părinţi, pe deplin mulţumiţi dacă pruncii lor
asimilau doar acele rudimente de instrucţie pe care le însuşiseră şi ei, retrăgându-i, astfel,
prematur de la şcoală, conform expresiei „ştiu că doar n-o să-l fac popă” sau „io încă n-am
învăţat atâta şi văd că tot n-am perit”; nerespectarea legilor şcolare, vina aparţinând mai cu
seamă protopopilor, ca inspectori şcolari districtuali, şi preoţilor, în calitatea lor de directori
ai şcolilor confesionale; lipsa de vocaţie şi tact pedagogic a multora dintre dascăli, căci
foarte rar puteau fi identificaţi „învăţătorii aceia, de care se aude, că-i iubesc pe şcolari întratât încât au atragere mare să meargă la şcoală, iar nu fac aceasta numai de silă”. În finalul
articolului erau enunţate o serie de măsuri aflate la îndemâna dascălilor în vederea limitării
îngrijorătorului absenteism şcolar, o combinaţie între coerciţie, persuasiune, bună practică
şi interacţiune socială: premierea financiară sau onorifică a elevilor care frecventau cu
mare regularitate cursurile didactice; înaintarea listei absenteiştilor către preot sau către
inspectorul şcolar mirean, atunci când aceştia inspectau şcoala; mustrarea elevilor care
nu cercetau şcoala, dar şi oferirea de „sfaturi înţelepte şi blînde”; stimularea concurenţei
pozitive în rândul elevilor; cultivarea bunei comunicări cu părinţii pruncilor şcolari, o
strânsă colaborare cu factorii locali de decizie şcolară (preotul, inspectorul şcolar mirean,
autorităţile civile), punctuala desfăşurare a orelor de curs şi prudenta aplicare a pedepselor
corporale, doar după consultarea cu părinţii şcolarilor, pentru ca bătaia aplicată elevilor,
utilizată fără măsură, să nu devină în sine o cauză a absenteismului59.
În rândurile unui alt articol (Ce mai tot scriu alţii încă despre noi?), publicat, de
asemenea, în periodicul „Amicul Şcoalei” pe anul 1860, surprindem o perspectivă ce
vine din sfera alterităţii etnice şi confesionale, dinspre „Celălalt”, cu privire la atitudinea
manifestată de români în privinţa şcolii. Autorul articolului reproduce, în fapt, opiniile
formulate de profesorul gimnazial medieşean Joanne Mihail Salzer în lucrarea sa
„Reisebilder aus Siebenbürgen”, conturându-se, cu tot evantaiul vechilor stereotipii şi
58
59

Ibidem, Act 3539/1867, f. 2 v.
„Amicul Şcoalei”, nr. 27/1860, p. 321-325.
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generalizări subiective, un tipar, mai degrabă negativ, al interacţiunii românilor cu şcoala:
„Tinerimea crescendă (tinerimea românească, n.n.) merge în tot timpul cel mai călduros al
anului mai bucuroasă cu vitele pe la locuri grase de păşune, decât în întunecoasele case de
şcoală, şi aşa oamenii aceştia (românii, n.n.) despre religiune şi una-alta abia ştiu ceva mai
mult decât că ei sunt uniţi ori neuniţi. Literele şi scrisura sunt pentru ei mărimi necunoscute
şi numai în timpurile mai noi încep puţini a-şi câştiga ceva cultură de prin şcolile saşilor”60.
Slaba frecvenţă şcolară întâlnită în rândul populaţiei româneşti din Transilvania
transpare şi în textul unei corespondenţe, trimisă din Gherla, în cursul anului 1865, către
redacţia periodicului „Sionul Românesc”: „Zic mulţi, că nefrecventarea şcolilor îşi are
rădăcina în renitenţa cerbicoasă a românului de a nu-şi da copilul la şcoală. Alţii zic, că
cei avuţi fac aceasta pentru ca neumblând copiii la şcoală să-i poată folosi în purtarea
întinselor economii, iar cei săraci, neavând cu ce-i ţine, şi-i dau la străini, ca în sudoarea
feţei lor să-şi câştige pânea, şi aşa nu pot umbla la şcoală”. Refuzând categoric teoria
îndărătniciei endemice a românilor faţă de şcoală, autorul acestor rânduri avansează
drept principală cauză a reticenţei manifestate de către unii dintre părinţii români faţă de
nevoia de instrucţie a copiilor lor modalitatea, foarte brutală în unele cazuri, a adunării
remuneraţiei dăscăleşti, mergând până la executări silite şi zălogiri de bunuri: „În unele
comune şi cei mai bravi săteni […] deveniră cei mai mari inamici ai şcolii, şi nu din altă
cauză, fără numai pentru modul scoaterii plăţii învăţătoreşti; căci după mai multe plângeri
ale bieţilor docenţi [...], nu urmă alta, decât scoaterea lefei pe cale executivă, luând de la
bietul om ce se poate vinde pentru leafa docentelui. Acum cugete oricine, cum nu se va
dezgusta bietul ţăran, văzând că, între atâtea trăsuri şi împinsături, îl mai zălogesc şi pentru
docente”61.
Şi totuşi, în pofida acestor articole de presă ce confirmă faptul că marea problemă a
sistemului de învăţământ românesc era rata foarte mare a absenteismului şcolar, în unele
statistici ale epocii, care trebuie privite, tocmai din acest motiv, cu o anumită circumspecţie,
Transilvania figurează printre provinciile imperiale cu un procentaj relativ ridicat de
frecvenţă şcolară. Concret, într-o statistică şcolară apărută în periodicul „Amicul Şcoalei”
pe anul 1860, Transilvania figurează, alături de Stiria, cu un procentaj de 75% frecvenţă
şcolară62, după Austria Inferioară, Austria Superioară, Tirol, Moravia şi Boemia, provincii în
care funcţiona câte o şcoală în fiecare parohie, iar procentajul frecvenţei şcolare se încadra
în intervalul 95-99%, dar mult înaintea Carintiei şi Corniolei, cu o frecvenţă şcolară de
34%, a Dalmaţiei, cu o frecvenţă de 28%, sau a Galiţiei, cu o frecvenţă şcolară de doar
16%63.
Scoasă în evidenţă de presa românească a timpului, slaba frecvenţă şcolară a
populaţiei româneşti reprezintă şi subiectul principal al unor adrese guberniale. Astfel,
dintr-o circulară emisă de vicarul capitular substitut Ioan Anderco Homorodanul în 1
noiembrie 1864 aflăm că, îngrijorat profund de faptul că şcolile elementare româneşti
se prezentau „deşerte şi în stat dezolant”, iar cursurile şcolii dumnicale nu se ţineau mai
niciunde din pricina lipsei elevilor, Guberniul a dispus ca autorităţile administrative locale
să ofere întregul suport instituţiilor bisericeşti sau şcolare în vederea „strângerii tinerimii
pentru frecventarea şcolii”64.
Răsfoind filele documentelor de arhivă, mai cu seamă rapoartele întocmite de vicari
şi protopopi în privinţa stării învăţământului elementar românesc, sesizăm, fără urmă de
îndoială, că absenteismul şcolar reprezintă una dintre principalele disfuncţionalităţi ale
Ibidem, nr. 24/1860, p. 280-281.
„Sionul Românesc”, nr. 3/1865, p. 34.
62
Procentul avansat de această statistică, cu privire la participarea regulată la cursuri a populaţiei şcolare
din Transilvania, pare mult exagerat, în condiţiile în care alte surse avansează, pentru anul 1869, un indice
procentual de frecvenţă şcolară de doar 33% în cazul românilor (35,1% la greco-catolici şi 31,27%, în cazul
ortodocşilor), 42% în cazul populaţiei maghiare, şi 79% în cazul populaţiei săseşti. Prin urmare, o medie
de frecvenţă şcolară la nivelul Transilvaniei de 51,33% (Sate şi şcoli româneşti din Transilvania la mijlocul
secolului al XIX-lea (1867-1875), studiu introductiv, ediţie îngrijită, note şi comentarii de Simion Retegan,
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1994, p. 44).
63
„Amicul Şcoalei”, nr. 8/1860, p. 74.
64
ANRSJC-FEG, Act 2687/1864, f. 46.
60
61
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procesului de instrucţie. Interesante, din acest punct de vedere, sunt cauzele identificate de
conducătorii districtelor protopopeşti sau vicariale cu privire la redusa frecvenţă şcolară:
folosirea pruncilor la supravegherea casei şi a gospodăriei în timpul în care părinţii erau
ocupaţi cu munca la câmp; utilizarea copiilor, începând cu vârsta de 7-8 ani, la lucrul
cu ziua pe la diverse gazde, pentru „câştigarea pâinii sale”; sărăcia oamenilor, reflectată
inclusiv în lipsa îmbrăcămintei şi încălţămintei adecvate pentru copii, mai cu seamă în
perioada sezonului hibernal; ignoranţa, dispreţul şi nepăsarea faţă de instrucţie şi şcoală a
multora dintre părinţi; neasumarea de către părinţi a obligaţiilor financiare faţă de şcoală
(de exemplu: reticenţa manifestată în privinţa achitării plăţii dascălilor sau refuzul lor de a
asigura lemnele de foc pentru sezonul rece); lenea, ca atitudine comportamentală specifică
şcolarilor (mai precis, a unora dintre ei) oriunde şi oricând; diferitele maladii ale perioadei
care obstrucţionau participarea la cursuri; nepăsarea, lipsa de vocaţie şi precara pregătire
didactică şi pedagogică a multora dintre dascăli sau implicarea insuficientă a autorităţilor
administrative locale în limitarea acestui fenomen şcolar cu conotaţii negative, considerat a
fi o adevărată „rană naţională”65. Cu privire la minima implicare a unora dintre funcţionarii
statului în bunul mers al învăţământului elementar românesc, revelatoare sunt rândurile
vice-protopopului tractului Sic, George Tecariu, trimise Ordinariatului în 4 octombrie
1859: „De câte ori umblu prin tract am onoarea pe unul sau altul dintre Domnii oficialişti
a-l saluta, dar să treacă vreunul, barem în batjocură, pragul şcolii, eu şi ai mei nu l-am
văzut. De vede vreo piatră rău clădită în drum, strigă din răsputeri, dar de şcoală pe sate
barem a şopti se sfiesc”66.
De altfel, cataloagele întocmite cu ocazia desfăşurării examenelor de final de an
şcolar scot la lumină un număr impresionant de elevi care, fie nu participaseră nici măcar
o zi la cursuri, fie acumulaseră un număr extrem de mare de absenţe, mergând uneori
până la 6-7 luni67. Spre exemplu, pe parcursul anului şcolar 1867/1868, cei 26 de elevi ai
şcolii elementare din Şişeşti, protopopiatul Baia Sprie, a căror cunoştinţe fuseseră verificate
în cadrul examenului de final de an şcolar, acumulaseră împreună un număr de 2.714
zile de absenţe şcolare (aproape 7 ani şi jumătate), cu o medie de 104 zile (mai bine
de 3 luni) de fiecare elev, cu un minim de 49 de zile şi un maxim de 197 de zile68. O
situaţie comparabilă o putem întâlni la şcoala confesională din parohia Ferneziu (Firiza
de Jos), aparţinând protopopiatului Baia Mare, unde, în acelaşi an şcolar 1867/1868, cei
22 de elevi examinaţi la finalul anului şcolar acumulaseră împreună 81 de luni de absenţă
(aproape 7 ani), cu o medie de 3,68 luni de fiecare elev, pragul minim fiind 1 lună, iar cel
maxim 6 luni69.
În toată această mare de probleme cu care se confruntă sistemul de învăţământ
românesc, puteau fi reperate şi unele exemple pozitive, datorate, mai cu seamă, destoiniciei
şi sârguinţei arătate de o serie de dascăli cu vocaţie. O situaţie fericită, atât sub aspectul
frecvenţei şcolare, cât şi al progresului înregistrat de elevi, putea fi întâlnită în parohia
Bârsăul de Sus, acolo unde, în cursul anului 1857, frecvenţa la prelegeri era foarte bună, iar
dintre cei 74 de şcolari (63 de băieţi şi 11 fete), nu mai puţin de 30 dintre ei erau „cântăreţi
şi ceteţi buni”, cântând în corul bisericii în fiecare duminică de peste an70.
În orice timp, trecut sau prezent, progresul acumulat de elevi în studiul disciplinelor
de învăţământ s-a măsurat, cu precădere, în rezultatele obţinute de ei la examenele şcolare.
Pentru perioada avută în vedere, examenele de verificare a cunoştinţelor, cele care trebuiau să
ilustreze cât mai fidel noţiunile şi competenţele însuşite de elevi, aveau loc la finalul primului
semestru de studiu (la sfârşit de martie sau în luna aprilie) şi la încheierea semestrului al doilea,
implicit şi a anului şcolar (în luna iulie). Până la intrarea în vigoare a legii instrucţiunii din
anul 1868, elevii şcolilor confesionale erau verificaţi în cadrul examenului din următoarele
Ibidem, Act 661/1857, f. 3, 23; 761/1857, f. 11; 2079/1858, ff. 6-8; 3145/1859, f. 1; 3145/1859. f.1;
2124/1866, f. 1; 3692/1867, f. 1.
66
Ibidem, Act 3263/1859, f. 1 v.
67
Ibidem, Act 2253/1868, f. 4; 2348/1868, f. 12, 22, 24.
68
Ibidem, Act 2253/1868, f. 23.
69
Ibidem, Act 2348/1868, f. 8.
70
Ibidem, Act 917/1857, f. 1.
65
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tematici: rugăciunile obligatorii şi noţiunile de dogmă şi rit bisericesc, Catehismul cel mare,
Istoria biblică (Vechiul Testament), întrebările din Bucoavnă (spre finalul deceniului VII, odată
cu permanentizarea studierii alfabetului latin se va renunţa treptat la această disciplină de
examen), cunoaşterea literelor (Alfabetul latin), citirea, slovenirea, silabisirea, compunerea
(scrisoare frumoasă), scrierea după dictare, calculul aritmetic din minte şi pe tablă şi cântările
bisericeşti71. După adoptarea şi intrarea în vigoare a legii învăţământului din anul 1868, elevii
vor fi examinaţi din rugăciuni şi Catehism, Istorie Biblică (Vechiul Testament), Gramatică şi
noţiuni de ortografie a limbii române, Geografia şi Istoria Ungariei, citirea cu litere latine,
citirea bisericească, silabisirea, cunoaşterea literelor (Albabetul latin), calculul aritmetic din
minte şi la tablă, compunerea (scrisoare frumoasă), scrierea după dictare, economia rurală
(noţiuni de pomicultură şi apicultură) şi cântările bisericeşti72. Comisia de examinare era
formată din învăţător, reprezentanţi ai administraţiei comunale (judele şi juraţii), reprezentanţi
ai mirenilor (inspectorul şcolar mirean şi, facultativ, unii dintre bătrânii satului), protopopul
sau vicarul, în postura lui de inspector al şcolilor districtuale, parohul local, în calitatea lui de
director al şcolii şi de catehet, şi, în unele cazuri, un auditor extern al examenului (de multe
ori unul dintre parohii învecinaţi).
În privinţa sistemului de notare a performanţelor şcolare ale elevilor, cataloagele
examenelor cuprind în rubricile lor atât calificative (eminens, foarte bine sau bine), lucru
de dorit pentru şcolari, cât şi aprecieri cifrice, cu nota 1 însemnând un progres şcolar relativ
bun, iar nota 3 fiind similară unor performanţe şcolare de nivel scăzut. Dincolo de un
anumit procent de subiectivism al actorilor implicaţi în sistemul de învăţământ, rezultatele
obţinute de elevi în cadrul acestor evaluări semestriale sau anuale reflectă, cu destulă
veridicitate, gradul de performanţă al reţelei şcolare româneşti în primele două decenii
postpaşoptiste. Analizând îndeaproape cataloagele de examen, decelăm faptul că elevii
sunt înregistraţi, de multe ori, în funcţie de sex, întâi băieţii, iar apoi fetele, menţionându-se
şi durata perioadei de când frecventau şcoala. Din acest ultim punct de vedere, întâlnim
situaţii diverse, căci înregistrările documentare ne arată prunci de 10 ani care frecventau
şcoala deja de 3 sau 4 ani, dar şi copii de 10 ani aflaţi în primul an de studiu. Dacă
luăm cazul şcolii confesionale din parohia Borleasa, protopopiatul Ciceu-Cristur, urmărind
progresul şcolar al elevilor săi la finalul primului semestru al anului de studiu 1856/1857,
vom observa de la bun început că pruncii greco-catolici din această enorie încep şcoala
la vârste foarte diferite: 4, 5, 6, 7, 9 sau 10 ani. La examenul din 10 martie 1857, care
încheie primul semestru la şcoala elementară din această parohie, se prezintă un număr
de 15 elevi, dintre care 9 băieţi şi 6 fete. Ceea ce transpare extrem de clar este faptul
că elevii nu sunt verificaţi la toate disciplinele de examen, în special datorită masivului
absenteism şcolar care obstrucţionase grav pregătirea la unele materii de studiu. Concret,
elevii sunt examinaţi, cu precădere, din rugăciunile obligatorii şi Religie, Istorie biblică,
Cântări bisericeşti, Bucoavnă şi calcul aritmetic oral şi mult mai puţin din Catehism, citire,
slovenire, silabisire, Abecedar, compunere, dictare sau calcul aritmetic la tablă. Catalogul,
redactat cu ocazia desfăşurării examenului, propune o ierarhie în care elevii cu o mai bună
frecvenţă şcolară se situează, în mod firesc, în fruntea listei, fiind examinaţi la majoritatea
disciplinelor şi apreciaţi cu calificativul final 1. Din păcate, aceşti elevi (în totalitate băieţi)
se află în netă minoritate în raport cu ceilalţi, nefiind repertoriaţi decât 5 din 15. În privinţa
celorlalţi elevi, ei sunt încadraţi de comisia de examinare la nivelul 2 sau 3 al competenţelor,
corespunzând calificativelor suficient şi insuficient, carenţe mai pronunţate în pregătire
înregistrându-se la Aritmetică şi, surprinzător, dat fiind faptul că învăţământul avea o
pronunţată tentă confesională, la Cântări bisericeşti. Urmărind rezultatele examenului în
funcţie de sex, vom observa un mai pronunţat absenteism şcolar în rândul fetelor, transpus
şi în performanţe şcolare mult mai modeste decât ale băieţilor73.
Situaţia şcolară se prezintă ceva mai bine în parohia Luşca, plasată în aria
jurisdicţională a protopopiatului Beclean, în condiţiile în care cei 17 elevi care participă,
Ibidem, Act 661/1857, f. 3.
Ibidem, Act 2253/1868, f. 4.
73
Ibidem, Act 661/1857, f. 3.
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în data de 26 februarie 1857, la examenul de final de semestru I sunt verificaţi din toate
disciplinele de examen obţinând calificative onorabile: primii 2, calificativul general bine,
următorii 14, calificativul general 1, iar cel de-al 17-lea, calificativul general 2. Probleme
deosebite puteau fi regăsite doar la capitolul frecvenţă, căci nu mai puţin de 8 băieţi de
vârstă şcolară nu participaseră deloc la cursuri, ca să nu mai vorbim de cele 12 fete cu
vârsta prescrisă pentru care şcoala rămânea încă o mare necunoscută74.
Rezultatele examinării elevilor sunt incomparabil mai bune în şcolile confesionale
din perimetrul fostei zone grănicereşti năsăudene, acolo unde reţeaua şcolară avea o mai
îndelungată tradiţie şi era mai bine organizată, beneficiind de clădiri şcolare mai trainice
şi de dascăli mai bine pregătiţi. Astfel, examenele de final de semestru II, desfăşurate în
parohia Telciu la 14 iulie 1867, în prezenţa vicarului foraneu Grigore Moisil, relevă o
frecvenţă mult mai bună a elevilor la cursuri, căci dintre cei 123 de prunci şcolari, doar 32
nu frecventaseră deloc prelegerile didactice în „semestrul de vară”, iar în cazul celorlalţi
zilele de absenţă se înscriau între limite relativ tolerabile. Cauzele nefrecventării şcolii
sunt şi aici diverse: de la sărăcie, la boală sau îndărătnicie. În ceea ce priveşte procesul de
examinare, constatăm totala absenţă a verificării şcolarilor la disciplinele Istorie, Gramatică
şi ortografie şi o parţială examinare la Istorie biblică, Geografie, Aritmetică şi Economie
rurală. Cu toate acestea, cea mai mare parte a elevilor care se prezintă în faţa comisiei de
examinare (91) obţin rezultate bune sau satisfăcătoare, aproximativ jumătate dintre ei fiind
apreciaţi cu calificativul general 1, la unele discipline primind chiar calificativul eminens,
în timp ce marea majoritate a celorlalţi se încadrează în zona calificativului general 2.
Un progres şcolar nesatisfăcător regăsim doar în cazul a 10 elevi, apreciaţi de comisia de
examinare cu calificativul general 375.
În 17 iulie 1867 au loc examenele de final de semestru II la şcoala elementară din
Sângeorz, desfăşurate, de asemenea, în prezenţa vicarului Grigore Moisil. Sesizăm şi în
acest caz o frecvenţă şcolară superioară mediei, doar 8 dintre cei 99 de elevi nefrecventând
cursurile celui de-al doilea semestru de studiu, ceilalţi acumulând relativ puţine zile de
absenţă. Verificări parţiale ale elevilor regăsim la disciplinele Geografie, Istorie, Aritmetică,
Compunere, Economie rurală şi chiar Cânt bisericesc. Analizând rezultatele obţinute de
elevi, aşa cum apar ele consemnate în catalogul examenului, vom observa faptul că 13
dintre elevi obţin din partea comisiei calificativul general 1, toţi ceilalţi fiind încadraţi în
matricea 2 de competenţă76.
Pe baza analizei documentelor de arhivă, identificăm, de asemenea, rezultate şcolare
bune în comunităţile româneşti greco-catolice plasate în mediul urban, semn al unei mai
mari deschideri spre fenomenul instrucţiei juvenile şi indicator al relativei prosperităţi,
transpusă şi în angajarea unor dascăli competenţi şi sârguincioşi. Prezentăm, în acest sens,
rezultatele obţinute de elevii şcolii elementare din Baia Mare în anul şcolar 1867/1868. În
comparaţie cu marea majoritate a şcolilor confesionale, frecvenţa din această enorie este
una peste medie, dintre cei 73 de copii de vârstă şcolară evidenţiindu-se prin absenţă doar
11, din motive diverse, între care abandonul şcolar sau munca la ştreampul de minereu
aurifer (este cazul unor copii de 9-10 ani). Constatăm şi aici deficienţe în verificarea elevilor
la diferite discipline, între care Gramatica şi ortografia limbii române, Geografia şi Istoria
Ungariei sau Economie rurală. Notarea elevilor include în acest caz doar acordarea de
calificative. Între aceştia, un număr de 7 sunt gratulaţi cu calificativul general eminens,
24 sunt evaluaţi cu calificativul bine, iar ceilalţi sunt încadraţi de comisia de examinare la
calificativul puţin77.
Concluzionând, suntem în măsură să afirmăm că, în primele două decenii postrevoluţionare, sistemul de învăţământ românesc se află într-o perioadă de fecundă organizare
şi aşezare în tiparele modernităţii, existând încă destule probleme de soluţionat la nivelul
derulării efective a procesului de instrucţie, de la lipsa de sistematizare a duratei anului
Ibidem, Act 761/1857, f. 11.
Ibidem, Act 3800/1867, f. 19-23.
76
Ibidem, ff. 26-28.
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Ibidem, Act 2348/1868, f. 4-6.
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de studiu, la deficitul de manuale şcolare şi, mai cu seamă, la masivul absenteism şcolar.
Totodată, documentele de arhivă scot la lumină marile dezechilibre de performanţă ale
sistemului de învăţământ elementar românesc, sesizabile şi în rezultatele extrem de diferite
obţinute de elevi în timpul sesiunilor de examene, cu marea masă a şcolilor furnizând
încă rezultate şcolare modeste şi cu o minoritate de şcoli, plasate în aria fostei graniţe
militare năsăudene, în marile aglomerări urbane şi rurale, acolo unde relativa prosperitate a
locuitorilor şi mai pronunţata interacţiune a lor cu spiritul modernităţii garantează rezultate
şcolare superioare.

