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Vasile ADĂSCĂLIŢEI

VIAŢA CULTURALĂ A DOROHOIULUI. ÎNVĂŢĂMÂNTUL
DE LA GRIGORE ALEXANDRU GHICA LA CUZA VODĂ
La începutul epocii moderne, prin osteneala unor boieri luminaţi şi a burgheziei în ascensiune, şcoala
este pusă tot mai mult în slujba emancipării sociale şi naţionale, creşte numărul şcolilor şi
organizarea lor, paralel cu sporirea interesului pentru ştiinţa de carte în rândul celor mai diverse categorii
sociale din mediul rural şi urban. Conţinutul învăţământului este orientat către discipline ştiinţifice şi
practice consolidându-se învăţământul în limba română, acesta fiind organizat în trei categorii: şcoli de
nivel inferior (elementar) în care se predau noţiuni de citire- scriere, aritmetică; şcoli de nivel mediu în
care se punea bază pe studiul gramaticii slavone şi române, se învăţa aritmetica şi ceva geometrie (pentru
măsurarea pământului), cronologie, caligrafic de acte etc.; şcoli de nivel superior (academii) în care se
predau: gramatica, retorica, dialectica, aritmetica, geometria şi muzica 1• Şcolile mănăstireşti, organizate
pe lângă mănăstiri, episcopii şi biserici, realizau pregătirea de cadre ecleziastice, iar şcolile domneşti, care
erau organizate şi susţinute prin grija domniei, pregăteau slujbaşi pentru cancelaria domnească, vameşi,
dascăli pentru şcoli etc. În şcolile orăşeneşti se pregăteau, în primul rând, slujbaşi pentru administraţia
oraşului, logofeţi şi strângători de bir.
În Moldova, la Iaşi, la începutul secolului al XVIII lea, funcţionau trei şcoli: o şcoală domnească
cu limba de predare greacă1 , o alta pentru învăţarea limbii slavone şi o şcoală în limba română. Aceste şcoli
sunt amintite şi în hrisovul din anul 1728, unde se precizează că la această "a treia şcoală"3 urma să se
predea "cele dintâi elemente ale limbii româneşti", după care "celelalte cărţi bisericeşti" şi caligrafia. În a
doua jumătate a secolului al XVIII-lea se înfiinţează şcoli domneşti in aproape toate ţinuturile Moldovei
şi pe lângă cele trei episcopii de la: Roman, Huşi şi Rădăuţi.
La Dorohoi, prima şcoală, domnească, a fost înfiinţată în anul 1766, anul marii reforme în învăţământ
din Moldova, prin "hrisovul şcoalelor" domneşti emis de Grigore Alexandru Ghica (Grigore AlexandruVodă Ghica). In hrisov se subliniază că s-au orânduit 23 de dascăli pentru limba română "în toată ţara", la
"fiecare eparhie şi ţinut", pentru ca "toţi creştinii ţării acesteia, mirenii şi copiii preoţilor, să se procopsească cu învăţătura". În acelaşi hrisov se menţionează că s-au numit dascăli la Suceava, Câmpulung,
Neamţ, Bacău, Putna, Tecuci, Covurlui, Vaslui, Tutova, Fălciu, Greceni, Lăpuşna, Chişinău, Orhei, Soroca,
Cernăuţi, Dorohoi, Botoşani, Hârlău, Cârligătura şi Iaşi. 4 Dascălii erau plătiţi cu 60 lei pe lună, învăţătura
5
desfăşurându-se în limba română, şcolile fiind numai "moldoveneşti" . După retribuţia dascălilor se poate
deduce că aceste şcoli erau de nivel elementar, învăţându-se aici scrierea şi citirea pe cărţi bisericeşti şi
ceva noţiuni de aritmetică.
Noua organizare şcolară trebuia să intre în vigoare de Sfiintul Gheorghe al anului 17666 . Cât timp a
funcţionat la Dorohoi această şcoală domnească şi cine răspundea de buna ei funcţionare nu avem ştire
documentară, dar putem accepta că ea a funcţionat cu întreruperi datorate deselor războaie, vreme îndelungată şcoala fiind instituţia necesară formării noilor dregători, dascăli şi preoţi. Nu ştim nici cât de mare
a fost numărul elevilor şi nici dacă printre ei se găseau şi ucenicii săraci de care aminteşte hrisovul din
1766, dar credem că şcoala a funcţionat mulţi ani şi cu un număr suficient de elevi. Reforma şcolară din 1766,
căreia i se datorează înfiinţarea şcolii, a fost de o covârşitoare însemnătate pentru dezvoltarea învăţămân
tului din Moldova întrucât prin această reformă şcolile în limba română au intrat în grija statului, alături
de şcolile greceşti, au devenit şcoli publice, recunoscându-se în acest chip poporului român dreptul Ia
învăţătură în propria limbă.
Către sfiirşitul secolului al XVIII-lea, când se amplifică procesul de difuzare a cărţii româneşti,
care pătrunde treptat în toate mediile, atât de domice de cultură naţională, o parte din boierimea românească Iezată de abuzurile aparatului administrativ fanariot dar şi burghezia românească în curs de constituire, îşi unesc forţele pentru a înfăptui una din acutele nevoi ale societăţii: şcoli in limba română. Reforma
şcolară din 1766 este de o covârşitoare însemnătate pentru dezvoltarea învăţământului din Moldova,
întrucât prin această reformă, şcolile în limba română au intrat în grija statului, alături de şcolile greceşti,
românească
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au devenit şcoli publice, recunoscându-se în acest chip poporului român dreptul la învăţătură. Influenţa
şcolii din Botoşani, şcoală aflată permanent sub grija domniei, alături de şcolile din Galaţi şi Iaşi, şcoli în
care se simte spiritul adus din Occident, se va extinde şi menţine şi la reşedinţa ţinutului vecin, Dorohoi.
Războiul ruso-turc din 1806-1812 a întrerupt în cea mai mare parte activitatea şcolilor ţinutale. După
1812, şcoala românească îşi precizează treptat activitatea, care se desfăşoară după un orar bine întocmit,
pe clase, obiecte şi dascăli, dimineaţa şi după amiaza, iar programa prevedea predarea gramaticii limbii
române, a aritmeticii, a unor cunoştinţe elementare de geografie, istorie şi morală7 .
Dezvoltarea economică tot mai accentuată a oraşului Dorohoi, ca şi a celorlalte oraşe moldovene,
mai ales după tratatul de la Adrianopol din 1829, şi nevoia unui număr tot mai mare de braţe de muncă,
au făcut să crească ritmul şi procentul strămutării ţăranilor din împrejurimi spre oraş. Fugind sau folosind
legea vremii care îi permitea să se mute la oraş, ţăranul caută să scape de obligaţiile impuse de proprietar
sau arendaş şi devine salariat într-un atelier sau manufactură. Acestuia i se mai adaugă şi meşteşugarul
sau negustorul de sat, care, pentru a scăpa de aceleaşi constrângeri, se îndreaptă spre oraş, căutând să
lucreze pe cont propriu sau integrându-se într-una din formele de muncă specifice mediului urban. În
acest fel creşte numărul familiilor ce aparţineau "treptei de jos" şi care reprezenta la Dorohoi, la mijlocul
secolului al XIX-lea, aproximativ 50% din populaţia oraşului. Pentru această pătură socială, ca şi pentru
burghezia în curs de formare, şcoala în limba română era o necesitate imperioasă în lupta pe care noua
clasă o ducea pentru cucerirea puterii politice şi economice.
Regulamentul Organic, prima constituţie românească, a fost legiuirea fundamentală după care s-au
condus Moldova şi Ţara Românească după 1831, fiind nu o lege specială, ci o lege cadru, dispunând, mai
ales la nivel de principii şi reglementări generale, în domeniile principale ale organizării politice şi
administrativ-economice a ţării. Regulamentul Organic proclamă, pentru prima dată, învăţământul drept
sarcina statului, şcoala o instituţie permanentă şi pune bazele unei politici şcolare naţionale. Pe temeiul
acestuia au fost elaborate primele legiuiri şcolare în deplinul înţeles modem al cuvântului. în Principatele
Române. În felul acesta făcea să înceteze situaţia de provizorat şi discontinuitate a şcolii din Moldova,
creând un adevărat sistem de învăţământ institutionalizat, cu un conţinut şi o organizare asigurate prin
lege 8 . Regulamentul Organic, făcând din şcoală un serviciu public, prevedea că limba de predare "va fi
limba moldovenească, nu numai pentru înlesnirea şholcrilor şi cultivarea limbii patriei, ce încă şi pentru
cuvântul că toate pricinile publice trebuie să se tractarisască în această limbă, pe care locuitorii o întrebuinţează şi în sărbătorile bisericeşti" 9 , această prevedere fiind explicit o expresie a victoriei curentului
naţional în Moldova.
Pentru a se realiza principiul că şcoala este un bun public, prin regulament se hotăra ca fiecare ţinut
să aibă o şcoală "obştească naţională" începătoare (elementară), iar pentru început prevedea că aceste
şcoli "se vor aşeza în oraşele: Romanul, Huşul, Galaţii, Focşanii, Bârladul şi Botoşanii" 10 . Administraţia
generală a şcolilor era încredinţată Epitropiei Învăţăturilor Publice, alcătuite la început din trei membri,
preşedinte fiind Gheorghe Asachi. Ea administra bugetul, numea profesorii şi personalul şcolilor,
răspundea de conţinutul lecţiilor, de calitatea manualelor destinate a fi folosite în şcoli, precum şi de
"toate cele ce vor putea ajuta la răspândirea luminilor în ţară şi la extinderea artelor cele mai utile"11 .
Cheltuielile şcolilor urmau să fie acoperite prin alocaţii bugetare - 200.000 lei anual dintr-un fond
creat prin preluarea la buget a ,,zeciuelei" din lefurile funcţionarilor publici şi din pensii' . Regulamentul
Organic consolidează şi dezvoltă unele măsuri privind etatizarea învăţământului, măsuri începute sub
domnia lui Ioan Sandu Sturza, creând cadrul legislativ general şi în acest domeniu. Anul şcolar începea la
1 septembrie şi dura până la sfărşitul lunii iulie (20), urmând după examene, vacanţa. El era împărţit în
două semestre: de iarnă (septembrie-februarie) şi de vară (martie-iulie). La sfărşitul fiecărui semestru elevii
susţineau câte un examen public, în frezenţa unui comitet de inspecţie, format din doi boieri pământeni
numiţi de ispravnic şi a publicului' . Pe lângă şcolile ţinutale prevăzute a funcţiona cu câte o clasă
elementară iau fiinţă şi primele şcoli săteşti. În 1838, ia fiinţă la Pomârla, pe moşia hatmanului Anastasie
Başotă, o şcoală pentru învăţătura copiilor de ţărani, prima şcoală sătească din Moldova14 •
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de adânci prefaceri, etapa cuprinsă între 1821-1848, când a avut loc în Principate şi cea
dintâi modernizare a veacului, s-a reflectat pe plan cultural în profunde mutaţii calitative şi cantitative. Pe
fondul unui recul treptat al limbii greceşti, limba română se impune tot mai mult ca limbă de predare, fapt
ce a ridicat problema îmbogăţirii şi modernizării vocabularului ştiinţific, ca şi cel al definitivării gramaticii. În acelaşi timp, numărul elevilor în Moldova a sporit, de Ia 531 în 1832 la 2621 în 184 715 • Domnitorul
Moldovei, Mihail Sturza, spirit luminat al vremii, porunceşte în 1847 înfiinţarea a 14 şcoli în capitalele de
ţinuturi, cu o durată a cursurilor de 3 ani. Conţinutul programei şcolare urma să cuprindă rugăciuni, citirea
şi scrierea românească, memorizarea, catehismul, gramatica, aritmetica şi istoria biblică, geografia şi istoria patriei. La fiecare din aceste şcoli urma să fie un profesor plătit cu 3.200 lei pe an şi doi adjuncţi din care
unul cu 1.000 Iei şi celălalt cu 800 lei 16 . Evenimentele ce au urmat în 1848 au oprit finalizarea initiativei
domneşti, care avea trimitere şi Ia Dorohoi.
Şcoala publică de băieţi din Dorohoi. După încetarea ocupaţiei ruso-turce, 1849-1851 şi evacuarea armatelor de ocupaţie, în aprilie 1851, noul domn al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, nepot al lui
Mihail Sturza, domn cu fire deschisă spre înnoire şi .pe care Vasile Alecsandri îl caracteriza drept "un domn
patriot, liberal, cu suflet blând şi frumos ca o fată" 1 , iniţiază o politică de reforme acordând o atenţie deosebită învăţământului, spitalelor, lucrărilor edilitare şi dezvoltării forţelor armate ale ţării. Noul "Regulament şcolar moldovean" prevedea "o învăţătură publică ... gratuită şi slobodă" 18 . Regulamentul menţionat
impunea de asemenea înfiinţarea de şcoli primare în toate oraşele la care urmau să fie adăugate şi câte o
şcoală de fete în fiecare judeţ 19 . În aceeaşi lună, ianuarie 1851, domnitorul înfiinţează .,aşezământul pentru
reorganizarea învăţăturilor publice în Principatul Moldovei", din care făceau parte, printre alţii, Vasile
Alecsandri şi Mihail Kogălniceanu. Noua instituţie proclama gratuitatea învăţământului, fixa treptele de
învăţământ, primar, secundar şi .,înalte ştiinţe", se ocupa de problema pregătirii cadrelor didactice, elaborarea de programe şi manuale şcolare, toate ştiinţele, obiectele de studiu urmând a se preda numai în limba
română 20 . Din motive financiare, multe târguri întârzie înfiinţarea de şcoli, situaţi~ în care domnitorul hotărăşte ca sumele necesare pentru şcoli să tie eliberate din Casa Şcoalelor, "din a cărei mijloace trebuie să
se facă educaţiunea tinerimii, iar nicidecum de eforiile târgurilor, a căror venituri sunt menite a sluji pentru
îmbunătăţiri materiale ce privesc pe comunităţi" 21 .
La acea dată, în anul 1851, nici Dorohoiul, reşedinţă de ţinut, nu avea o şcoală publică, fiii de boieri,
negustori şi meşteşugari mai înstăriţi urmând asemenea cursuri la şcolile din Botoşani, Mihăileni şi laşi.
În oraş funcţiona doar o şcoală de dascăli condusă de protopopul ţinutului, Arghirie Aritmescu şi ai cărei
elevi erau oameni maturi, mulţi dintre ei purtând barbă până la brâu, cum şedea bine unui dascăl de ţară22 . În
acest context se înfiinţează şi la Dorohoi prima şcoală publică. Dorinţa târgoveţilor de a avea o şcoală publică
era atât de vie, încât aceasta se deschide cu solemnitate la 18 iunie 1851 "deşi vacanţele sosiseră" 23 . La
solemnitatea de deschidere festivă a şcolii participă oficialităţile locale reprezentate de Mihalachi Ştefa
novici, primul efort al Dorohoiului, dregători ai isprăvniciei, boieri, negustori şi meşteşugari. Tedeumul, ce
marca solemnitatea, a fost ţinut la Bisericuta de lemn ,,Adormirea" din Dorohoi, evenimentul fiind apreciat
"ca o dovadă neclintită a legăturii ce a fost totdeauna Ia noi între altar şi între şcoală"24 . Primul profesor al
şcolii a fost Grigorie Soroceanu care, în discursul inaugural, apreciază şcoala ca "raza culturii şi moralei menită a asigura cu pas sigur şi statornic prosperitatea ţării, cultivarea în rândul tineretului a sentimentului dreptăţii şi al păzirii legilor"15 . Şcoala îşi desfăşoară activitatea pe baza "aşezământului şcolar" publicat de domnitorul Ghica la 1 ianuarie 1851, iar profesorii şcolilor erau aleşi de Eforia şcolilor care clasifică şi elevii 26 •
Baza materială a şcolii. Documentele păstrate nu menţionează localul unde a funcţionat la început noua şcoală primară de băieţi, reţinându-se doar că şcoala a funcţionat în spaţii închiriate, în nişte case
ce urmau a se vinde "Ia cel mai rău loc între jidovi". În această situaţie, primăria închiriază un nou spaţiu
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pe o durată de 3 ani (23 aprilie 1852- 23 aprilie 1855), casele stolnicului Scarlat Şişcală, pentru o chirie anuală

de 800 lei, sumă achitată de Eforia oraşului 27 • Întrucât până în octombrie 1856 nu exista un cadru legal
prin care eforiile să asigure finanţarea cheltuielilor materiale ale şcolilor începând cu luna următoare,
Departamentul Cultului şi Instrucţiunii Publice împutemiceşte eforiile să asigure mijloacele financiare
necesare pentru întreţinerea şcolilor, cerneală, hârtie, burete, cretă, lumânări, reparaţii, mobilier, chirii etc.
Bugetul şcolii, inclus în bugetul comunei, urma a se face în trei exemplare, unul rămânând la eforie,
celelalte două urmând să fie trimise la Departamentul din Lăuntru şi respectiv Departamentul Cultului şi
Instrucţiunii Publice, ultimul asigurând şi plata profesorilor 8 • Pentru anul şcolar 1856-1857, Sfatul
orăşenesc stabileşte bugetul şcolii la 1.500 lei subvenţie asigurată din fondul comunei 29 • În iunie 1856, la
insistenţele Sfatului orăşenesc către Departamentul din Lăuntru, care este nemultumit de activitatea
didactică şi gestionarea bugetului şcolii de către Grigorie Soroceanu, este numit profesor al Şcolii publice
din Dorohoi, Ioan V. Adrian30 • În aceeaşi adresă se solicită pentru şcoală alocarea unei sume de bani pentru
care se cere întrebuinţarea "cu bună credintă" şi "socoteală lămurită sprijinită cu legiuite dovezi". Noul
buget este încredinţat spre gestionare profesorului, stabilindu-se şi lucrările necesare ce trebuie efectuate
la şcoală, între care completarea geamurilor lipsă, repararea uşilor, ceardacului, sobelor, asigurarea cu cele
necesare: burete, cretă, scaune, haine ş.a. 31 .
Departamentul din Lăuntru monitorizează cu atenţie, pentru început, activitatea şcolii dorohoiene.
Prin două adrese succesive, 15 şi 19 noiembrie 1856, instituţia menţionată, nemulţumită de activitatea
profesorului Şcolii publice care are interese "diparte de şcoală", îi cere acestuia să urmeze pilda altor şcoli
"bine organizate", iar comandantului companiei de jandarmi din Dorohoi, Costachi Maiacaş, i se atrage
atenţia că .,nu este în preajma şcolii a cărei grivitură se fură" 32 . Localul este necorespunzător, cu săli mici,
neîncăpătoare, ferestre înguste, cu duşumeaua din pământ, fără mobilier adecvat, iar Sfatul orăşenesc, căruia
îi revenea sarcina reparaţiilor curente, le neglijează, motiv pentru care la 19 decembrie 1856, noul director
al şcolii I.V. Adrian solicită onorabilului consiliu efectuarea urgentă a reparaţiilor în vacanţa de iarnă, motivând că:- "apartamentele şcoalei unde se ţin prelecţiile sunt într-o stare de necurăţenie foarte mare din
cauză că vara trecută nu s-au grijit", fapt ce impune "a înlătura asemenea necurăţenie acum în timpul vacanţei'-3 3 .
Din anul şcolar 1855-1856, clasa I şi clasa a II-a a Şcolii primare de băieţi din Dorohoi se mută
într-un local nou, propriu, pe Strada .,Grigore Ghica", nr. 37, lângă actuala catedrală, local construit la
iniţiativa lui Scarlat Vâmav şi a fratelui său prin iniţiativă publică. Clasele a III-a şi a IV-a au continuat să
funcţioneze într-o .,casă închiriată" din cartierul jidovimii - în strada numită .,Schitul Gorovei'..J4. În
noiembrie 1856, după începerea cursurilor, şcoala este dotată cu un clopot, cumpărat de la Botoşani şi
"ferecat" în curtea şcolii, iar noul buget al Sfatului orăşenesc ( 1856-1857) prevede şi fondurile necesare
cumpărării unui ceasomic35 . După plecarea lui Ioan V. Adrian, din 1860 noul director al Şcolii este
profesorul Ion Radu36 . În 1860 directorul nou arată, într-o adresă către Consiliul comunal, că: "localul
ameninţă cu ruinarea totală, se ţine clasă fără bănci şi băieţii scriu în picioare. O sală de clasă nu este
podită, o alta avea priponită bogadia cu trei stâlpi ca să nu pice jos", iar odaia profesorului ce locuia în
şcoală se afla în aceeaşi stare jalnică de mai mulţi ani 37 . Cauzele acestor neajunsuri se regăsesc în lipsa de
preocupare a eforiilor, care nu înţeleg încă pe deplin importanţa şcolii, iar Departamentul Cultului şi
Instrucţiunii Publice nu are influenţă asupra eforiilor, ele depinzând de Ministerul Dinlăuntru.
Corpul profesoral (1851-1864). Pe lângă greutăţile materiale ale începutului, lipsa unor spaţii
corespunzătoare pentru şcoală, a materialelor didactice şi îndeosebi a manualelor şcolare, învăfământul
primar din Dorohoi se confruntă, asemenea tuturor şcolilor din Moldova, cu lipsa personalului didactic,
corespunzător şi necesar. În primii trei ani de activitate, 1851-1854, şcoala primară de băieţi va funcţiona
cu un singur cadru didactic, Grigorie Soroceanu, la 4 clase, deşi numărul elevilor a crescut de la 9, în
primul an de existenţă, ajungând la 83 în anul şcolar 1853-1854. Între anii 1854-1856 şcoala va funcţiona
cu două posturi la cele patru clase, profesori fiind Grigorie Soroceanu şi Vasile Vâmav. În anul şcolar
1856-1857, la 55 de elevi înscrişi, şcoala funcţionează cu patru posturi: I. V. Adrian, director, Grigore
Platon director adjunct, V. Vâmav şi Ioan Popescu, supleanţe 8 • Ioan V. Adrian, un eminent profesor şi
pedagog al şcolii botoşănene, va profesa la Dorohoi până în 1860, când va fi transferat ca profesor de
27

Dumitru Furtunii, op.cit., p. 330.
ASBT, F. POD, Ds. 12/1856, f. Il.
29
ASBT, F. POD, Ds. 11/1856, IT. 2-3.
30
ASBT, F. POD, Ds. 12/1856, IT. 2-3.
31
Ibidem, f. 45.
32
A.S.BT., F. POD, Ds. 12/1856, IT. 8-9.
33
A.S.BT., F. POD. Ds. 12/1856, f. 14.
34
Dumitru Furtună, op.cit., p. 326.
35
A.S.BT., F. POD. Ds. 12/1856, f. 10.
36
A.S.BT., F. POD, Dosar 158/1860, f. 58.
37
A.S.BT., F. POD, Ds. 158/1860, IT. 58-59.
38
V.A. Urcchia, Istoria şcoalelor, Torn III, p. 174.
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istorie la gimnaziul din Botoşani. După plecarea lui Ioan V. Adrian, din 1860 noul director al şcolii este
profesorul Ion Radu39 .
În anul şcolar 1864-1865, şcoala primară de băieţi Dorohoi funcţionează tot cu patru posturi, la
161 de elevi înscrişi, cu o medie de 40 de elevi de fiecare clasă. Profesorii, toţi numiţi între august 1864 şi
31 august 1865, au studii diverse: D.N. Nicolau doar cursul primar, fiind institutor de clasa I, G. Băluşescu
şcoala preparandală, institutor clasa a 11-a, D. Ionescu- 7 clase de gimnaziu, institutor clasa a III-a şi D.
Bobulescu - 7 clase de seminar40. Salarizarea cadrelor se realiza din fondurile Ministerului de resort. În
anul de început, Grigore Soroceanu îşi va ridica retribuţia lunară de la Isprăvnicia de Suceava, întrucât
isprăvnicia de Dorohoi, care funcţionase la Mihăileni până în 1851, în urma revenirii la Dorohoi îşi reia
cu dificultate activitatea normală. În 1860 Adunarea legislativă a Moldovei votează primul buget al şco
lilor, buget adoptat şi de Comisia centrală de la Focşani. În Moldova funcţionau la acea dată 31 de şcoli
urbane, iar salariul unui institutor era între 650-750 lei pe lună 41 . Şcolile primare urbane erau încadrate cu
institutori, pregătiţi la Şcoala normală preparandială de institutori şi institutoare, înfiinţată la Iaşi în 1855,
în timp ce la şcolile săteşti erau încadraţi învăţători, având ca studii doar 4 clase primare şi un an de studii
teoretice şi practice la Şcoala normală preparandială. Diferenţa de studii se reflectă şi în grila de
şcolarizare. Salariul anual al unui institutor era de 8400 lei, de 3 ori mai mare faţă de cel al învăţătorilor din
rural 42 . Din decembrie 1856, la cererea profesorului Ioan V. Adrian, Sfatul orăşenesc Dorohoi aprobă că
preotul Ştefan să devină "duhovnicul şcolii din acest târg", după modelul celorlalte şcoli din principat43 .
Evoluţia numărului de elevi în perioada 1851-1865. Înfiinţarea şcolii primare dorohoiene a fost
pentru acele timpuri o faptă de mare laudă, şcoala asigurând pentru copiii târgoveţilor, cea mai de folos
trebuinţă - învăţătura, podoaba cea mai de cinste a omului, cea mai aleasă, mai înaltă şi cea mai lăudată.
Treptat, rolul şcolii, ca stănt lăcaş de cultură, folositor la toată obştea, creşte şi tot mai mulţi copii îi
frecventează cursurile. La sfărşitul anului şcolar 1851-1852, şcoala funcţiona cu două clase, în clasa a II-a
fiind înscrişi elevii şcolii de catiheţi din oraş şi unii transferaţi de la Şcoala Mihăileni, veniţi în. oraş cu
părinţii, după ce în acelaşi an şi reşedinţa ţinun1lui a fost transferată de la Mihăileni la Dorohoi, spre
mulţumirea târgoveţilor. În sunetul clopotului ce anunţa sfărşirul orelor, aspecn1l elevilor era mai pitoresc
decât in amintirile lui Creangă, alăn1ri de copiii de 7-1 O ani, bucuroşi de încheierea orelor, ieşeau din
clasă şi colegii lor, dascălii, oameni maruri, cu bărbi până la brâu, mai fericiţi decât copiii de încheierea
orelor. Unii elevi erau luaţi la armată din timpul şcolii după cum relatează un document de epocă: "Pe 19
ianuarie 1855, patru ore seara şcolarul din clasa a III-a, Macoveiu Ananie, în vârstă de 14 ani (de la
Mihăileni), fu năpăditu în uliţa mare, bătut şi maltrataru dobitoceşte, târât la poliţie, pus acolo la burucu
mare, pe urmă, peste noapte, scos din butucu, s-au ferecate în fiare, ca cel mai mare criminalist (sic!) subt
pretecsu numai că este prins la oaste'..w.
Numărul elevilor a crescut constant, de la 9 elevi în 1851 ajungând la 71 elevi în 1857 şi 161 de
elevi în 1864. Între anii 1855-1859 au fost înscrişi la Şcoala publică de băieţi din Dorohoi 341 de elevi şi au
absolvit doar 37 elevi, reprezentând 10,85% din numărul înscrişilor. Numărul foarte mic al absolvenţilor
se explică prin lipsa posibilităţilor materiale, a manualelor şi rechizitelor şcolare, dezinteresul pentru
şcoală din partea elevilor şi părinţilor, dar îndeosebi prin faptul că mulţi elevi "îndată ce au învăţat a scrie
şi a citi, părăsesc jcoala angajându-se la cancelariile instituţiilor din ţinut şi unde sunt primiţi fără
atestatul de 4 clase' 5. Situaţii similare privind absolvenţii se regăsesc la toate şcolile din Moldova, deci şi
la şcolile primare din Mihăileni şi Botoşani.
Nr.
Denumirea ,coUI
crt.
Şcoala primarA de
1.
bAieti Dorohoi
Şcoala primarA de
2.
baieti Mihăileni
Şcoala primarA de
3.
băieti Botoşani

4.
5.

1855
In ser
Abs

1856
lnscr Abs

1857
In ser Abs

1858
In ser Abs

1859
In ser Abs

TOTAL
In ser

Abs

%
Prom

66

8

64

10

55

5

71

5

85

9

341

37

10,85

50

5

60

7

62

8

48

6

45

7

265

33

12,45

151

9

132

8

151

6

139

5

163

10

736

38

5,15

135

8

82

-

41

-

328

8

2,43

3437

210

3735

252

4482

316

19889

1240

6,23

Şcoala armenească
Botoşani

70

Total şcoli primare
Moldova

2825

108

294

39

5410

A.S.BT., F. POD, Dosar 158/1860, f. 58.
Ştefan Ciubotaru, Din trecutul şcolii botoşănene. Profesori. Învă{ători, Mărturii, Botoşani, Editura Axa, 1997, p. 218;
MO, nr. 191/27 august 1864.
41
V.A. Urechia, op.cit., p. 15.
42
Ibidem, f. 15, V.A. Urcchia
43
A.S.BT., F. POD, Dosar 12/1856, f. 12.
44
Gh. Amarandei, Dezvoltarea invă{ămăntu/ui in secolul al XIX-/ea in jude[Ul Dorohoi, Dorohoi, 1971, lucrare dactilografiată.
45
V.A. Urcchia, ls/oria şcoa/e/or, Tom III, p. 123.
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Pentru a reduce abandonul şcolar cauzat de lipsurile materiale, din 9 august 1857 Eforia şcolilor
obligă toţi institutorii din tară şi comitetele de inspecţie să înfiinţeze prin subscriere benevolă fondul
pentru ajutorarea copiilor săraci cu căqi şi rechizite şcolare46 . Elevii erau supuşi unui tratament care arată
îmblânzirea măsurilor educative. Regulamentul cel nou din Moldova interzicea alte pedepse, punând în
loc "pobătuirea", "dogma", "punerea în picioare sau în genunchi.pe vremea clasului", "oprirea în şcoală
pe toată ziua" şi "alte asemenea măsuri părinteşti". Chiar şi cei excluşi puteau fi respinşi la cursuri după
două luni de pocăintă relativă47 . În anii 1859-1860, la această şcoală va urma clasele Işia II-a primară şi
Spiru Haret, cel care spre sfârşitul secolului avea să devină ministru al Instrucţiunii Publice, în trei
mandate (1897-1910) şi de numele căruia sunt legate organizarea şcolară cu tendinţe practice, organizarea
şcolii secundare şi a şcolilor de meserii şi "organizarea pe baze ştiinţifice a şcolii primare". Sprijinită de
cele două biserici, şcoala din Dorohoi, îşi lărgeşte treptat influenta asupra zonelor adiacente, rolul
învăţătorilor fiind onorat prin orânduiala fixată de Apostolul Pavel care aşează "pe locul întâi apostolii, al
doilea prorocii, al treilea învătătorii".
Conţinutul învăţământului. Obiectivele şcolii primare urmăresc formarea de buni cetăţeni,
instrucţiunea morală şi religioasă a copiilor, pomindu-se de la aserţiunea conform căreia condiţia pentru a
fi om este de a fi un bun creştin 48 . Durata cursurilor era de 4 ani, el. I-IV, vârsta minimă de înscriere în
şcoală fiind de 7 ani iar maximă de 1O ani. Programa şcolară pentru şcolile urbane cuprindea:
CI. I 1. Silabire, citire, scriere
2. Învăţarea pe de rost a rugăciunilor
3. Deprinderea la scrierea şi însumarea numerelor aritmetice
4. Principiuri de numerotaţie şi calculu din gândire
CI. a II-a 1. Cetirea pe estracte din sfânta scriptură
2. Scrierea după modelu de caligrafică şi dictando
3. Catehism
4. Aritmetica( cele 4 lucrări cu numere întregi)
Cl.a III-a 1. Citire cu înţelegere şi explicaţie pe deosebite cărţi morale şi religioase
2. Caligrafia
3. Istoria sântă în prescurtare
4. Aritmetica (cele 4 lucrări cu frângeri şi esplicaţia sistemului măsurătorilu şi greutăţilor obişnuite în ţară
5. Elemente de geografie fizică(cele de căpetenie, împărţiri ale globului cu o scurtă descriere a statelor
Europei şi mai amăruntă a Principatelor România şi Moldova
6. Începuturi de gramatică
CI. a IV-a 1. Citire cu explicaţii pe cartea intitulată "Prietenul tinerimii" şi altele asemenea
2. Elemente de geografie îmbinată cu principiuri de desemnare liniară
3. Elemente de geografie civilă a tuturor părţilor globului cu o mai amănunţită descriere a statelor Europei
4. Elemente de gramatică
Autorii programei menţionau că "în cursurile de citire profesorul se va apleca cu deosebire a da
elevilor într-această clasă ştiinţă de istorie (mai cu seamă de istoria Ţării Române3ti) şi cunoştinţe fizice şi
matematice şi de economie casnică, culegând cărţi proprii pentru acest sfersitu"4 . Orele se desfăşurau de
luni până sâmbătă, dimineaţa şi după-amiaza. Până în anul 1859 în şcoli s-a folosit alfabetul chirilic. Din
anul 1859 se adoptă scrierea latină, primul minister care a adoptat limba latină a fost Ministerul de Culte,
iar în lunile următoare alfabetul fu introdus în toate ministerele din Moldova şi Ţara Românească. Sub
impulsul acestei măsuri V.A. Urechia avea să declare că: "Nu cunosc dobândă mai mare culturală ca
aceea a lepădării alfabetului chirilic în favoarea celui latin în 1859-1860"50 •
Privegherea morală şi materială a şcolilor din oraş se realiza de prefect, coordonatorul unui Comitet
de inspecţie format din preşedintele Eforiei şi a Tribunalului, precum şi de câteva persoane private numite
de ministru dintre locuitorii de vază ai oraşului. Calitatea învăţărnântului era verificată şi de revizorul
şcolar, reprezentantul Ministerului de Resort. În 1859 revizor şcolar T. Veisa avea următoarele atribuţii:
să inspecteze pe profesori şi să le constate capacitatea şi progresele elevilor; să aibă în vedere ca religia
străbună să predomine în şcoli; să caute localuri pentru şcoala de fete; să urmărească vârsta elevilor la
şcoală şi să stăruie ca părinţii să trimită copiii de 7 ani la şcoală, să urmărească intrarea în vistierie a
subvenţiilor pentru şcoli datorate de Eforie5 . Intre anii 1864-1866, revizor şcolar pe judetul Botoşani şi
V.A. Urcchia, Istoria şcoalelor, Tom III, p. 174.
Ibidem, p. 33
48
Ibidem, p. 126.
49
Ibidem, p. 85.
50
Ibidem, p. 227.
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Ibidem, p. 147.
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Dorohoi a fost Ion V. Adrian fost director al Şcolii primare de băieţi nr. 1 Dorohoi 52 . Şcoala începe pe 1
septembrie, cu o vacanţă de 3 săptămâni Ia Crăciun şi Anul nou, până pe 3 sau 9 ianuarie. Examenul de
iarnă se ţinea în perioada 14-28 februarie, iar cele din semestrul al II-lea, care includea şi vacanta de Paşte, se
ţinea în perioada 1-15 iulie, în faţa unei comisii numite de prefect şi formată din profesorii clasei,
reprezentanţi ai Eforiei, Tribunalului şi târgoveţilor.
Şcolile private evreieşti. În 1851 se deschid în Moldova primele şcoli private pentru evrei. În
Dorohoi, unde la mijlocul secolului al XIX-lea majoritatea populaţiei o formau evreii, în septembrie 1859
funcţionau 10 şcoli evreieşti private, unde învăţau 206 copii.
Şcolile

private evreieşti din Dorohoi in septembrie 1859

Nr. crt.

Nr. casei

Institutor

Nr. copii

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

317
335
270
14
409
126
405
620
144
76

Ştruli Dascălu

9
30
25
25
20
8
9
35
20
25

Alsăr Dascălu
Aşar Dascălu

Marcu Dascălu
Isop Dascălu
Zalman Dascălu
Mcndcl Dascălu
Haimagi Dascălu
Aron Brcslcr
Iosop sân Moisa Hcrş Dascălu

Observaţii

În şcoli copiii învăţau numai m limba ebraică. Nici un copil de evreu nu frecventa şcoala
românească, deşi autorităţile făcuseră mai multe invitaţii în acest sens 53 . Mihail Kogălniceanu, care a girat
din mai 1860 şi funcţia de ministm la Ministerul Cultelor şi Instmcţiunii Publice, poziţie ce i-a permis să
sprijine în mod eficient organizarea şcolilor publice israelite, nu a fost de acord cu cererea evreilor ca în
şcolile lor limba de predare să fie cea germană, pentru că această pretenţie venea în contradicţie cu
articolul 97 al Aşezământului şcolilor existent. Urmărind integrarea populaţiei evreieşti, dar neabdicând
de la programul său politic ce avea drept scop "dezvoltarea şi înflorirea naţiunii române" 54 considera că
"tineretul de religiune israelită trebuie de a fi crescut în vedere de a face parte din naţiunea română şi, prin
urmare, trebuie ca şi învăţământul să fie românesc. Aceasta este regula de urmare ce trebuie să insufle pe
comunitate ... aceasta este o cale de la care guvernul nu poate învoi ca să se abată cineva" 55 . În 1864,
numărul şcolilor particulare evreieşti neautorizate se ridică Ia 15. Inspectate de Ion V. Adrian, revizorul
şcolar al judeţului, acesta constată că Ia acea dată în şcoli nu se învaţă în limba română şi nici nu se
respectă programa şcolilor publice, motiv pentru care revizorul cere prefectului să ordone închiderea
tuturor şcolilor'.
Şcoala publici de fete din Dorohoi. Secolul al XVIII-lea aduce şi primele menţiuni referitoare la
instrucţia şi educaţia fetelor. În Descrierea Moldovei, Dimitrie Cantemir, referindu-se la învăţământul
religios tradiţional, precizează că de aceste studii aveau parte toate fiicele boierilor care învăţau cu scopul
de a citi şi a scrie cât mai bine în limba ţării 57 . În secolul următor sporeşte interesul părinţilor faţă de
instrucţia şi educaţia fetelor, interes alimentat de ideile gânditorilor progresişti cu privire la necesitatea
educaţiei femeii şi de contactul tot mai strâns cu cultura europeană, îndeosebi cea franceză. În Moldova
prima Şcoală publică de fete ia fiinţă în 1832 la Iaşi 58 • ,,Regulamentul şcolar moldovean" al lui Grigore
Alexandru Ghica din 1851 impunea ca pe lângă şcolile primare din oraşe să se înfiinţeze în fiecare judeţ
şi câte o şcoală de fete cu o durată a studiilor de 5 ani 59 • Între 1851-1860 în aproape toate reşedinţele de
judeţ se înfiinţează şcoli publice de fete. În anul şcolar 1857-1858, în Moldova funcţionau 42 şcoli
primare de fete unde învăţau 459 de eleve 60 •
Dacă Şcoala publică de băieţi ia fiinţă îndeosebi ca urmare a stăruinţelor Sfatului orăşenesc, nu
52

A.S.BT., F. POD, Ds.ll/1 858, f. 2
A.S.BT., F. POD, Dosar 5011859, f.2.
Alexandru Zub, Mihail Kogălniceanu. Bibliografie, Bucureşti, 1971, p. XLVIII.
ss Monitorul Oficial al Moldovei, Il, nr. 189, 1860, p. 2; Dumitru Vitcu, "Emanciparea evreilor români în gândirea şi
~ractica politică kogălniceană ", în SAHIR, Il, Bucureşti, 1997, p. 129.
6
A.S.BT., F. POD, Dosar 77/1864, f. 6.
57
Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Bucureşti, Edit. Academiei, 1973, p. 373.
58
/storia învăţământului din România, voi. 1, EDP., Bucureşti, 1983, p. 320.
59
Nicolae Iorga, Istoria învăfământului românesc, EDP., Bucureşti, 1971, ediţie îngrijită de Ilie Popescu Teiuşan, p. 147.
60
Ibidem, p. 135.
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acelaşi

interes e manifestat şi pentru înfiinţarea Şcolii publice de fete, edilii socotind, potrivit mentalităţii
timpului, că instruirea fetelor nu e necesară, menirea femeilor fiind aceea de a fi bune gospodine, mame şi
soţii, îndatoriri pe care le puteau duce la îndeplinire şi fără ştiinţă de carte. Întrucât autorităţile locale tergiversează deschiderea Şcolii de fete, din 1859 Ministrul Cultelor aprobă ca fetele de 6-12 ani să poată fi
înscrise la şcolile de băieţi 6 \ dezlegare însă ce nu învinge inertia edililor dorohoieni. Noua institutie de
învătământ este impusă Consiliului municipal Dorohoi de ministrul Instrucţiunii publice şi Cultelor,
Mihail Kogălniceanu. În ianuarie 1860, prin circulara ministerului se cere înfiinţarea de şcoli pentru fete
nu numai în târguri, dar şi la sate, ministrul văzând în şcolile de fete "mijlocul de a se forma din tinerele
patriei soţii şi mame bune, în care reazimă fericirea casnică a familiei şi baza pentru creşterea cetăţeanu
lui'.62. În august 1860 Maria Villner din Bacău este numită, prin Decretul Ministrului Instrucţiunii Publice
şi Cultelor nr. 7532, profesoară la Şcoala de fete din Dorohoi, ministerul acordându-i acesteia şi "gajul
pentru spezele drumului'.63. Văzând inertia şi reticenta autorităţilor locale, Ministerul Instrucţiunii Publice
şi Cultelor intervine din nou în Il octombrie 1860, cerând imperativ membrilor Consiliului municipal "a
lua măsuri grabnice în vederea deschiderii şcolii de fete'.64.
În urma adreselor repetate ale directoarei Maria Villner, care-i ameninţă pe consilieri cu raportarea la minister, prima Şcoala publică de fete din Dorohoi se deschide la mijlocul lunii noiembrie 186065 •
În primele luni, noiembrie -decembrie 1860, cursurile se ţin într-un local închiriat, într-o cameră goală,
fetele stând în picioare sau pe jos. După noi intervenţii ale directoarei Maria Villner, şcoala este dotată cu
3 bănci, o masă, 6 scaune, 2 canapele, un dulap şi o oglindă, obiecte ce reprezentau baza materială de început
a şcolii dorohoiene de fete. La sfârşitul anului şcolar, în iulie 1861, Maria Viii ner renunţă la post, în locul
său fiind numită Maria Mortun, care a abandonat catedra după 2 ani, din aceleaşi motive ca şi predecesoarea, indiferenta autorităţilor. A urmat Ana Dobrea din 1864, absolventă a Şcolii centrale din Iaşi, care este
nevoită să continue un greu apostolat în lupta cu inerţiile locale, pe care le acuză de nepăsare şi indiferenţă, de starea proastă a şcolii, unde elevele îngheaţă de frig, îşi fac singure curăţenie în săli, iar cele
necesare cancelariei sunt cumpărate din salariile cadrelor, încât, conchide vehement Ana Dobrea, într-o
adresă către Primărie: "Permiteţi-mi să vă spun că în toată România nu se află o a doua şcoală care să fie
cu totul lipsită de cele necesare ca aceasta, nici chiar cele evreieşti" 66 .

CULTURAL ENVIRONMENT OF DOROHOI IN MODERN AGE. THE
SCHOLARSHIP FROM GRIGORE ALEXANDRU GHICA TO CUZA VODĂ
(Summary)
The profound social, economica! and politica! changes from the last few decades of 181h century
un tii the unification, determined essential transformation in cultural life, as a way of responding to new
appeared conditions. Under these favorable circumstances, the cultural life in Moldavia developed itself,
having Iasi as centre of development, the capital of the country. The retum to the secular sovereigns has
proven an essential moment for the development and awakening of the national cu1ture, he1d for the
appearances and consolidation of the Romanian national spirit. As a result of Romanian specific space
and time, the new bom national culture will enforce national values, bringing together Romanian
collectivities and playing an important role in the appearance of the inner self consciousness of our
people. The most important ways in promoting national culture around modem age in Dorohoi were
scholarship, typography and the press, the scientific and cultural societies, theatre, literature and art.
This particular study presents the beginning period of the Dorohoi School, from Grigore Alexandru
Ghica, the man who created the first school in town around 1766, until the chronological presentation of
the other schools: Public school for boys (1851 ), Private Jewish schools (1859) and Public school for girls
( 1864 ). Also, it appeared necessary to make some presentations and details about material resources of
the school, evolution ofstudents in numbers, in the period 1851- 1858, the content ofteaching materials
and the didactic corpus, this last piece being a humble reverence to the precursors ofDorohoi School.
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