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În acest cadru se integrează şi contituirea, la 13 decembrie
1860, a Asociaţiei pentru cultura poporului român din Maramureş, al
cărui scop imediat a fost înfiinţarea Preparandiei româneşti şi al unui
internat pentru elevii români.
Comitetul de conducere ales la 21 mai 1861 compus din
comitele suprem Iosif Man, preşedinte, Ion lurca, vicepreşedinte,
Petru Mihalyi, secretar lansează o chemare către intelectualii români
din Maramureş în vederea strângerii fondurilor necesare şcolii,
apelând la solidaritatea tuturor.
Cu suma alocată de Adunarea generală judeţeană într-un an
a rezulatat fondul necesar construirii unei şcoli medii cu internat şi
"Preparandie". 28
Între lupta pentru desprinderea Bisericii Greco-catolice locale
de sub jurisdicţia Muncaciului şi influenţa ucraineană şi activitatea
Asociaţiunii pentru cultura poporului român din Maramureş a existat o
strânsă interdependenţă.
Dorinţa de desprindere de sub tutela ucraineană era cu atât
mai firească în situaţia în care episcopia ruteană de la Muncaci trimite
în satele româneşti preoti care nu cunoşteau limba română.
În 1853, Maramu~eşul a trecut la dieceza Gherlei. Apartenenţa
Sighetului la dieceza s-a confirmat de către Sfântul scaun în 1881.
Pentru românii din Maramureş ziua de 13 decmbrie 1860, are
o semnificaţie deosebită datorită înfiinţării Asociaţiunii pentru cultura
poporului român din Maramureş. Statutele de funcţionare, atât pentru
Asociaţiune cât şi pentru Preparandie şi înfăptuirea concretă a celei
din urmă se datorează fruntaşilor clerici şi mireni locali. La şedinţa din
21 mai 1861 a Asociatiunii, se alege un comitet care să se ocupe de
problemele legate de construirea Preparandiei. Însemnătatea
deosebită a momentului şi a scopului urmărit se poate lesne constata
din componenţa comitetului, care îl avea ca preşedinte pe Iosif Man,
comitele suprem, vicepreşedinte pe Ioan lurca vicecomite. Membrii
din partea clerului au fost Petru Anderco, Mihail Pavel, din 1862 vicar
al Maramureşului, iar din 1872 episcop al Gherlei, în această calitate
fiind un bun organizator, care a pus rânduială în problemele
cancelariei diecezane, impunând protopopilor şi preoţilor să-i
înainteze, periodic, statistici de informare, pentru a se cunoaşte în
orice moment starea eparhiei sub toate aspectele, inclusiv al
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învăţământului. Alţi reprezentanţi

ai clerului erau Filip Opriş, Baziliu
Mihalca, Alexandru Lazăr, Basiliu Caracioni.
Din partea mirenilor din comitet faceau parte: Vasiliu Mihalka,
Ioan Fabian, Petru Lipcsey, Ioan Dunka, Michail Rednik, Georgiu
Anderko, Nicolau loody şi Petru Mihalyi, acesta din urmă ca notar al
comitetului. Studiul proceselor verbale ale Asociaţiunii ne dovedeşte
ca principală preocupare a acesteia era înfiinţarea instituţiei şcolare
care
să
pregătească
învăţătorii
necesari
pentru
satele
Maramureşene. Au avut o însemnatate deosebită şedintele din 3
septembrie şi 1O noiembrie 1861, care pe lângă continuarea acţiunii
de donaţie în favoarea şcolii, numesc ca profesor al şcolii pe Ioan
Busitia, absolvent al cursului de filisofie de la Blaj în 1848 şi al
Institutului Pedagogic de la Viena în 1854. Tot acolo absolvise şi un
curs special necesar învăţătorilor pentru copii defecienţi senzoriali
(surdomuţi).

Funcţionarea şcolii şi

implicit, activitatea lui Ioan Buşitia vor
numeroase obstacole. Printre ele, amintim problema
dreptului de publicitate. Acesta nu putea fii acordat de episcopul
Gherlei deoarece parohia Sighetului, la data înfiinţării Preparandiei,
se afla înca sub jurisdicţia episcopiei rutene de !a Ungvar. Lipsa
subvenţiei din partea episcopiei Gherlei, din motivele menţionate, a
fost substituită prin contribuţia membrilor asociaţiei. Pe această cale
s-au obţinut sumele necesare pentru întreţinera şcolii şi plata
profesorilor.
Menţinerea parohiei locale în cadrul episcopiei de la Ungvar a
făcut ca nici în 1864 Asociaţiunea să nu aibă un statut aprobat, fapt
ce împiedică recunoaşterea ( legalizarea sa) şi a Preparandiei.
Pentru rezolvarea favorabilă a situaţiei, s-a hotârăt trimiterea unei
delagaţii la împaratul Franz loseph I cu scopul de a obţine scoaterea
parohiei Sighetului de sub jurisdicţia episcopiei de la Ungvar şi
trecerea acesteia în componenta episcopiei de la Gherla. Motivatia
cererii era superioritatea numerică a populaţiei româneşti. În vederea
recunoaşterii Asociaţiei, drept scop al acesteia se prezintă pregatirea
învăţătorilor români, atăt de necesari
educării şi instruirii copiilor
români.
Este adus şi argumentul care se referă la acordarea
intravilanului şi a caselor aferentă de catre împarat românilor, care,
fiind " institute române nu se pot aşeza sub protectoratul unui
episcope ruten "
Cu toate promisiunile din partea Vienei, statutele asociaţiei au
fost aprobate doar in 1868, parohia Sighetului desprinzăndu-se de
episcopia de la Ungvar doar in 1871. în oraş s-a menţinut şi parohia
ruteană, căreia i s-au adjudecat biserică zidita de romăni şi toate
averile bisericeşti şi scalare. Românii numai în 1892 au ajuns în
întămpina
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situaţia de a avea biserica, casa parohială şi scoala proprii.
Construirea unei noi biserici a însemnat un efort deosebit pentru
populaţia Maramureşului. ln 1887, i s-au oferit Bisericii GrecoCatolice loc pentru biserica şi casa parohiala. Pentru a acoperi suma
de 30 de mii de florini, necesară construcţiei, dr. Ioan Mihalyi,
protofiscal camitatatens, a propus o contribuţie de un florin de la
fiecare casă locuită de români capabili a suporta aceasta dare. Sunt
mentionate 12 mii de asemenea familii. Fundamentul bisericii s-a pus
'
în iunie
1890, constructori fiind zece zidari italieni. Biserica a fost
sfinţită la 20 martie 1892. în prezenţa a 5 mii de credincioşi din toate
părţile Maramureşului.

Paralel cu lupta pentru recunoaşterea parohiei Greco"-catolice de
la Sighet ca parte componentă a episcopiei Gherla şi, mai apoi, cu
zidirea bisericii, s-a desfaşurat şi activitatea Preparandiei, care s-a
bucurat de sprijinul permanent al Asociaţiunii pentru cultura poporului
român din Maramureş şi prin aceasta de aceea a populaţiei locale
majoritare româneşti.
Preparandia înfiinţată în 1862, avea două cursuri cu 10-15 elevi
anual, în care, prin activitatea neoboşita a lui Ioan Buşiţia, se aplicau
precepte educative legate, pe de o parte, de specificul situaţie
românilor din Maramureş, pe de altă parte de formaţia ştiinţifică a
propunatorului. Pornind de la ideea că educaţia e străns legată de
cultura şi specificul poporului căreia îi aparţine cel ce se educa,
principiu atribuit lui Diesterweg, Buşitia personifica. conştiinţa
învăţătorului, care considera ca un autentic educator trebuie să
posede toate însuşirile care urmează să le cultive şi scalarilor săi.
Aceştia vor fii influentaţi în masura în care educatorul se îngrijeşte de
propria educaţie şi cultură, deoarece cine a încetat a se educa pe
sine însuşi a încetat de a cultiva pe alţii. 34
Ioan Buşitia a avut un merit înestimabil în şcolarizarea unor tineri
români din Maramureş, Satu-Mare, Chioar şi Sălaj. O buna parte a
celor care au absolvit cursurile Preparandiei, la răndul lor au răspîndit
ştiinta de carte in mediul rural , unde societatea avea stringenta
nevoie de schimbare novatoare. În felul acesta începe să se forme~e
o elită locală românească, care va juca un imens rol în viata
comunitară, politic şi social economic. Preparandia devenită " locul
direct de întălnire a clerului şi intelegentei romăne " 35, ca instituţie
şcolară oferea în afara pregătirii teoretice conforme cu cerinţele celei
de-a doua jumătaţi a secolului al XIX-iea, şi o solidă pregătire
practică,
necesară vieţii cotidiene rurală.
Pentru completarea
cunoştiinţelor practice ale viitorilor dascăli, şcoala dispunea de un
teren agricol de 15 iugare.
Atât Asociatţunea, cat şi biserica Greco-Catolică şi Preparandia
s-au confruntat cu numeroase probleme, de natură să-i impieteze
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dezvolatrea lor firească. Aceste obstacole se rezumă, în principal la
atitudinea episcopatului rutean de la Ungvar, care se opunea
funcţionării unui institut greco-catolic pe teritoriul diecezei sale. Ca
urmare, nu s-au aprobat satutele de funcţionare ale Asociaţiunii, iar
Preparandia nu a obţinut dreptul de publicitate. Chiar şi în aceste
condiţii de dependentă fată de episcopia de la Ungvar, vicarul Mihail
Pavel al Gherlei a contribuit la plata "docentilor" din Maramureş,
plăţiile efectuîndu-se "din veniturile regalelor oferite prin poporeni pe .
seama şcoalelor". 36.
O altă contribuţie importantă la ridicarea spiritual-culturală a
populaţiei majoritare din Maramureş a avut-o Societatea de lectură a
românilor Maramureşeni, al cărui statut a fost aprobat de Ministerul
de Interne la data de 23 octombrie 1866.
Abea după funcţionarea acestei societăţi cu statut recunoscut,
ministrul Cultelor şi Instrucţiunii Publice Iosif Eotvos, în 1868, va
aproba şi statutele Asociaţiunii pentru cultura poporului român din
Maramureş.

Încurajaţi fiind şi de atitudinea aprobatoare a ministrului
Eotvos, membrii Asociaţiunii hotărăsc, în 1869, construirea unui
internat, solicitând din partea ministerului de resort 6.000 florini, suma
care însă nu s-a aprobat. Acest refuz trebuie pus în strânsă legătură
cu intenţia puterii politice de a transforma Preparandia din instituţie
şcolară confesională în una de stat. Situaţia a devenit deosebit de
confuză
chiar în contextual legislaţiei de atunci. Deoarece
Asociaţiunea pentru cultura poporului român din Maramureş avea
statut aprobat din 1868, ea şi-a dobândit dreptul de a patrona
Preparandia. Contextul istoric era cel rezultat după compromisul
dualist înfăptuit la 16 februarie 1867, care nu recunoştea decât o
singură naţiune politică, cea maghiară, negând existenţa separată a
popoarelor nemaghiare.
Chiar în aceste condiţii, nu s-a putut aplica o măsură directă
imediată de interzicere a funcţionării şcolii. S-au luat în schimb
numeroase măsuri care, treptat s-au finalizat cu trasnsforma~ea
Preparandiei greco-catolice româneşti în şcoala de stat cu limba de
predare maghiară. 37
La solicitarea guvernului şi forurilor de conducere ale
învăţământului local, de a accepta transformarea Preparandiei grecocatolice în Preparandie de stat, fără caracter confesional, s-a răspuns
negativ, prin decizia adunării generale a Asociaţiunii din 11 octombrie
1869, iar mai apoi a fost acceptată prin impunerea următoarelor
condiţii: înfiinţarea unui internat, modificarea documentelor de donaţie
imperială din 1861, a intravilanului aparţinând preparandiei în aşa fel
încât acesta să servească internatului. Se cerea, de asemenea,
angajarea a doi profesori ordinari de naţionalitate română, care să
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propună mai multe obiecte în limba română. Această prevedere se
considera a fi necesară pentru pregătirea viitorilor învăţători care vor
preda "în învăţământul comunal primar în limba lor maternă conform
dispoziţiunilor articolului de lege XXXVIII din 1868 ".38.
Pentru prezentarea hotărârii Adunării generale a Asociaţiunii
din 11 octombrie 1869, forurilor de stat, se alege o comisie formată
din Iosif Man, comite suprem, Michail Pavel, vicar, Michail
Kokenyesdi, paroh, Ladislau Mihalca, propretore, şi Petru Mihalyi,
ablagat dietal. Din cele propuse, se accepta doar arendarea incintelor
fostei preparandii confesionale, preparandiei de stat pe baza
contractului încheiat la 13 octombrie 1869. În atari condiţii,
asociaţiunea hotăreşte construirea unui internat pentru clădirea
căruia vicecomitele Ladislau Mihalca şi-a ipotecat averea imobiliară
din Apşa de Jos pentru 9.500 florini. Acestora li s-a adăugat
garantarea 4nui împrumut de 6.000 florini de dr. Ioan Mihalyi, prin
ipotecarea averii sale din leud şi Şieu. Mihalyi şi-a motivat acţiunea
arătând, în adunarea generală din 15 martie 1875 a Asociaţiunii, că: "
A sosit timpul suprem, când trebuie să ne ocupăm serios de noi
înşine, şi să fim pătrunşi de aceea că numai o educaţie naţională
poate să şteargă de pe faţa noastră urmele ruşinoase ale trecutului,
dacă vom creşte pentru patria comună, pentru biserica şi naţiunea
română, Romăni culţi, învăţaţi, Români liberi şi virtuoşi" 39.
Gestul celor doi militanţi ai Asociaţiunii pentru cultura
poporului român din Maramureş înseamnă cu mult mai. mult decât o
contribuţie pecuniară pentru funcţionarea unei instituţii şcolare.
Este expresia concludentă a tacticii participative, din partea
unor demnitari locali, care şi-au folosit averea şi erudiţia, funcţia şi
priceperea, pentru ridicarea neamului pe care îl reprezentau cu
cinste. Este, desigur, expresia unei depline maturităţi prezente în
rândul oamenilor politici - a elitei româneşti de la nivel centralnaţional şi local-regional care porneşte prin activism asaltul spre
afirmare şi câstigarea, pe seama naţiunii române, a unui nou statut
social-politic şi spiritual-cultural : "Români culţi, învăţaţi români liberi şi
virtuoşi", este dovada înţelegerii mijloacelor şi formelor ce puteau
propulsa o naţiune ce veacuri la rând a fost neindreptăţită, subjugate
şi împiedicată de a se ridica material şi social, la nivelul stărilor
privilegiate, toate străine de neamul românesc.
Libertate, ştiinţa de carte, cultura, viaţa spirituală au fost - şi
sunt şi azi - stâlpii de susţinere ai unui edificiu social - politic naţional
solid. Este meritul generaţiilor de la sfârşit de veac XVII şi până la
Marea Unire că au înţeles acest lucru şi au luptat din toate puterile lor
pentru a pregăti şi chiar pentru a pune temeliile lui.
A fost o constantă preocupare în primul rând pentru a întări şi
spori elita naţională, dar şi de a forma şi consolida baza întregii
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societăţi, masele de ţărani cu elita lor locală: preoţi şi învăţători,
primari şi notari. Un lucru extraordinar, chiar dacă pentru noi azi pare
foarte firesc. Asociaţiunea îşi avea, deşigur, meritele ei în
promovarea unei asemenea idei. Ea s-a născut în mintea oamenilor
de cultură, a spiritualităţii românilor uniţi şi ortodocşi, a oamenilor
polititici cuprinşi cu toţii în Asociaţiun.e. E o adevarată "şcoală" care a
promovat modernizarea vieţii românilor trasilvaneni şi banaţeni,
crişeni şi Maramureşeni, o "şcoală" cu un profound caracter popular,
condusă şi sprijinită de tot ceea ce romantismul de dincoace de
Carpaţi avea mai bun în acea vreme, o "şcoală" care a creat şcoli şi a
vegheat la dezvoltarea lor.
Acelaşi Ioan Mihalyi de Apşa, cu ocazia adunării generale din
aprilie 1878 a Asociaţiunii spunea: "Trăim într-o epocă de
transformare şi acel popor care va ieşi din dânsa fără o clasă cultă va
fi condamnat la o soartă mai tristă ca toate acelea cari ne-au încercat
în secolii trecuţi. Drept aceia suntem datori să îmbratosem cu mai
multă căldură o astfel e întreprindere umanistică, să jertfim nu numai
din prisosul nostru. fiindcă puţini vor fi având prisos, dar trebuia să
jertfim şi din cele trebuincioase de toate zilele, pentru că numai astfel
vom asigura viitorul nostru, conlucrând în promovarea culturei, fără
care nu este nici avere, nici viaţă socială, nici libertate". 40
Nerespectarea condiţilor cerute de Asociaţiune din partea
preparandiei de stat de la Sighet devine tot mai des subiect de
discuţie în cadrul adunărilor generale.
La 11 aprilie 1878,
asociaţiunea, prima adunare generală, şi-a exprimat nemulţumirea
pentru eliminarea studiului limbii şi literaturii române din şcoli. S-a
aratat, de asemenea, că nici religia şi slujba religioasă nu se făceau
în limba română, nerespectandu-se documentul semnat de ministrul
Cultelor şi lntrucţiunii publice la 2 iulie 1870.41
Se decide reclamarea situatiei la minister pe calea
ordinariatului Episcopal, cât şi prin comitele suprem. Se deplânge de
asemenea, mutarea lui Ioan Busitia la Sarospatak, deoarece instituţia
a fost lipsită astfel de profesori de limba română, o acţiune ce făcea
parte din tactica obişnuită a puterii de stat maghiare.
Problemele şcolii româneşti în cadrul adunărilor generale ale
Asociaţiun!i sunt abordate concomitent cu aprecierile privind evoluţia
societăţii. ln acest context, progresul social devine de asemenea un
subiect des abordat. Astfel cu ocazia adunării generale din 21
noiembrie 1885, Ioan Mihalyi de Apşa critica modul în care se
continuă să se lucreze pământul. Pune în acelaşi timp şi problema
dezvoltării industriei. "lucrarea pământului se face cu puţine
excepţiune tot în acela mod primitiv, ca înainte de 100 sau şi mai
multe sute de ani, ba încă se împuţinează terenul agriculturei
vânzându-se moşiile sătenilor ( ... ), poporul nostru mărginindu-şi la
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industria de casă se fereşte ca şi de un rău de industrie şi de
comerciu şi nu cugetă, ca chiar acestea-s izvoarele a-l mai îmbogăţii
şi singura la un traiu mai bun şi acestea pot să facă respectată şi să
întărească pre un popor. Pre toate terenele suntem rămaşi după alte
popoare mai fericite numai doară organizarea bisericii noastre o
vedem înaintată, graţie acelor barbaţi neobosiţi cari conduc destinele
ei. Astfel de bărbaţi luminaţi dacă am avea şi în alte ramuri a vieţei
sociale, am putea să privim cu încredere către viitorul nostrum".42
Asociaţia generală de la Sibiu cu toate ramurile sale din
provincie au înţeles necesitatea înlocuirii culturii extensive a
pămâtului cu cea intensive 43 şi în acest scop a editatat o serie de
cărţi şi calendare şi au scris o mulţime de articole în presa lor pe
tema agriculturii intensive cu toate ramurile ei. Aşa - numiţii
conferenţiari ambulanţi au făcut acelaşi lucru, după sprijinirea directă
a dezvoltării învăţământului românesc cerând şcoli de toate gradele,
aceasta este tema de predilecţie ce adopta şi mai mult Asociaţiunii
caracterul de adevarată şcoala poporală.44
Concluzile referitoare la realitatea contemporană şi viitoare
realizează interdependenţa dintre progresul culturii de o parte, şi cel
economic, social şi politic de altă parte. Aprecierile lui Ioan Mihalyi de
Apşa, referitoare la evoluţia şcolii, bisericii, a societăţii în general,
caracterizează spaţiul de referinţă, cel al Maramureşului, dar şi al
celorlalte ţinuturi din Imperiu. Situaţia, dacă nu era indentică, avea să
cunoască
aceleaşi
trăsături
generale.
Pentru mentalitatea
intelectualului român de la sfârşitul secolului al XIX-iea, aflat în afara
graniţelor României independente, poblema naţională îşi găseşte
rezolvarea prin asocierea progresului cultural cu cel socio-economic.
În strânsă legătură cu gândirea liberală a economiştilor români
- din Ardeal şi Vechiul Regat - de a feri ţara de înrobire economică şi
a dezvolta industria românească - au preconizat acelaşi drum şi
oameni politici sătmareni şi Maramureşeni pornind de la rolul şcolii în
pregătirea acestora.4 7
Lupta pentru drepturi de ordin naţional se concretizează, în
ultimele decenii ale secolului al XIX-iea, în cadrul Asociaţiunii pentru
cultura poporului român din imperiu şi, implicit, din Maramureş, prin
luarea de poziţie împotriva tendinţelor de limitare a legii Eotvos.48
Prin concepţie, program şi măsuri concrete, Asociaţia
dovedeşte cunoaşterea perfectă a posibilităţilor oferite de conjuctura
politico-legislativă existentă. Proiectarea măsurilor de perspective
denotă capacitatea conducătorilor Asociaţiei de a diagnostica din
perspective necesităţilor şi a şanselor oferite de viitor. Hotărârea luată
la şedinţa comitetului Asociaţiei din 16 august 1886, unde s-a decis
ca tinerii care au fost primiţi la internatul susţinut de Asociaţie, după
talent şi disponibilităţi intelectuale, să fie numiţi apoi în diferite funcţii,
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iar când vor ajunge la o situaţie materială mai bună la 30-40 de ani să
răscumpere măcar jumatate din cheltuielile de şcolarizare. Cei cu
situaţie materială mai slabă urmau să fie consideraţi membrii
fondatori ai Asociaţiei achitând o sumă de 200 florini. 49
Această hotărâre a Asociaţiei, poate fi considerată benefică,
dacă avem în vedere lipsa subvenţiei din partea statului şi nu în
ultimul rând, situaţia materială şi sacrificiul acelora care au creat
fondul financiar al Asociatiei.
În afara dificultăţilor de ordin financiar, începând cu 1890,
Asociatia s-a confruntat cu numeroase măsuri defavorabile
preconizate de autorităţile de stat. În ultimul deceniu al secolului al
XIX-iea, ministerul cultelor prin prefectul Janos Lonyai, cerea
renunţarea la aspectul confesional al Asociaţiei şi internatului aflat
sub patronajul acestuia.
Demersurile privind transferarea instituţilor de învăţământ
confesional şi al asociaţilor similare corespunde tendinţei de
centralizare politico-culturală, implicit de deznaţionalizare ce se
manifesta în cadrul Imperiului austro-ungar în ultimele două decenii
ale secolului al XIX-iea.
În ceea ce priveşte Asociaţiunea pentru cultura poporului
român din Maramureş, cererile repetate de renunţare la caracterul
confesional al Asociaţiei au întâmpinat refuzurile repetate ale
membrilor. Reacţia autorităţilor s-a concretizat prin anularea
sprijinului financiar al statului pentru funcţionarea internatului
Asociaţiei, ceea ce va obliga conducerea acesteia ca, la adunarea
generală de la 1 august 1898, să propună sistarea activităţii
internatului pe timp de 3 ani.
Legislaţia învăţământului din cadrul Imperiului austro-ungar,
încadrându-se în tendinţa generală de centralizare, preconiza
pregătirea viitoarelor cadre didactice numai în institute şcolare de
stat. era perioada de strictă supraveghere din partea statului a
întregului proces de învăţământ, a respectării programelor şcolare,
care acordau prioritate disciplinelor de studiu care contribuiau la
închegarea educaţiei naţionale în sensul afirmării existenţei doar a
natiunii maghiare.50
În situaţia politică create de ofensiva oficialităţilor maghiare
'
împotriva avântului cultural românesc, s-au bucurat de sprijin
substanţial din partea statului şi a comunităţilor bisericesti locale,
gimnaziul reformat şi cel romano-catolic din Sighet.
O componentă importatantă a învăţământului confesional
Maramureşean antebelic a fost după liceul reformat şi liceul romanocatolic din Sighet, a doua instituţie şcolară ca dimensiune şi influenţă
pe plan local. Importanţa şcolii este de apreciat şi pentru faptul ca ea
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şcolariza numeroşi

tineri români, în special de confesiune greco-

catolică.

Influenta institutiei devine mai puternică după ce, în deceniul
opt al secolul~i XIX-iea, devine şcoala de stat. În documentele de
evidenţă a populaţiei şcolare, se pot identifica alături de tineri
maghiari şi români, evrei, germani, ucrainieni şi elevi de alte
naţionalităţi. Desigur, acest aspect nu are meritul de a substitui lipsa
şcolilor cu limba de predare română, la nivelul învăţământului
secundar.
În ceea ce prinveşte învăţământul gimnazial Maramureşean,
încă în 1866, comitele Iosif Man a cerut insistent transformarea
gimnaziului şcolii catolice în gimnaziu principal.51
Din anul 1862 erau înfiinţate catedrele de limba română şi de
limba ucraineană, precum şi de religia confesiunii greco-catolice. A
crescut şi numărul claselor de elevi. Şcoala elementară a cunoscut
tranformări cu mult mai lente comparative cu cea secundară,
păstrându-şi, până în veacul al XVIII-iea, în mare măsură caracterul
său
religios.
Pentru
cunoaşterea
învăţământului
primar
Maramureşan, prezintă un interes deosebit conscripţia imperială din
1787, în care apare numărul şcolilor şi elevilor din satele
Maramureşene. Potrivit acesteia, la acea dată, funcţionau ·apt secii cu
568 de elevi în plasa Sighet, 17 şcoli cu 1067 elevi în plasa Cosău, 9
secii cu 1341 şcolari în plasa Vişeului şi 15 şcoli cu 1409 şcolari în
plasa lzei.55
Dascălii lor, preoţi în acelaşi timp au învăţat, deşigur, carte în
mănăstirile acestui vechi cuib voievodal. E bine ştiută mănăstirea
Peri, unde, pe vremuri, funcţionase şi o tipografie din care a ieşit un
Molitvelnic şi o Evanghelie în limba română.
Preoţii, în mare parte, şi ca ei şi diecii sau dascălii
Maramureşeni al veacului al XVIII-iea, îşi câştigaseră cunoştiinţele de
carte în tinda bisericii. Dar cum, de cele mai multe ori, preoţia era
ereditară, preotul se îngrija singur de urmaş, dintre fiii săi, dintre rude
sau eventual ginerele, pe care-l învăţa scrisul şi cetitul, folosind cărţile
bisericeşti, cântarea diferitelor melodii şi îndeplinirea ceremoniilor
sacre. Unii îşi trimiteau copiii la mănăstirile din Moldova, ca Popa
Gheorghe din Borşa, care avea un fiu la învăţătura la mănăstirea
Dragomirna, alţii cu dare de mână, ca Popa Lupu din Moiseiu, îşi
aduceau, pentru copiii lor câte un călugăr tot de pe acolo.56
La începutul veacului al XIX-iea, în primele sale decenii,
situatia nu evoluase prea mult. Fiecare diac sau învăţător proceda la
predarea scris-cititului - căci mai sus nu se putea ridica - cum îl tăia
capul sau cum fusese şi el iniţiat de vreun alt diac mai bătrân. O
programă analitică nu exista nici manulale peste tot. 57
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Lucrurile încep să se schimbe însă în vremea domniei lui loşif
al II-iea (1780-1790). Reformismul lui a pătruns în variate domenii ale
activităţii de stat şi publice, încercând sş transforme însăşi societatea
şi este cunoscut sub numele de iosefinism, o varianta a
absolutismului luminat.58
în optica iosefinismului, scopul final al învăţământului nu era
doar ridicarea nivelului cultural al supuşilor, ci, mai ales, formarea
unor cetăţeni utili, devotaţi statului, funcţionari destoinici. Se impunea
- potrivit concepţiei iosefiniste - creearea unui învăţământ de stat
unitar, îndrumat şi controlat de stat. O concretizare ~ iosefinismului în
învătământ o constituie cele două legiferari: Ratio educationis (1777)
şi N~rma regia (1781 ). În ele se manifesta, mai mult ca în altă parte
eforturile de uniformizare în domeniul şcolii.59
Se caută, totodată, eliberarea treptată a educaţiei de sub
tutele şcolasticii şi empirismului. Legislaţia şcolară, elaborată şi
aplicată diferenţiat în provinciile supuse coroanei habsburgice, era o
concretizare a raţionalizării învăţământului . 60
Un moment cu multiple consecinţe pentru românii din Bihor şi
din Campia Vestică a fost înfiinţarea seminarului din Oradea, în 1792,
de către episcopul unit lgnatie Darabant. Era o instituţie pentru tinerii
care învăţau pentru a devenii viitori învăţători.
Primele decenii ale secolului al XIX-iea se resimt, sub raportul
dezvoltării reţelei şcolare, de pe urma celei de a doua Ratio
educationis (1806). Raportată la învăţământ, noua lege lovea puternic
în şcolile elementare. Se pot detecta şi unele iniţiative şcolare
româneşti, mai ales în părţile sudice ale principatului, dar şi în cele de
vest ale Transilvaniei.
Meritorie a fost activitatea directorului Ioan Molnar în slujba
şcolii româneşti din zona Sătmarului şi a Maramureşului, unde s-a
observat şi o creştere a populaţiei şcolare.61
Biserica Greco-Catolică, care trebuia să organizeze şcolile
elementare româneşti în mediul rural, se confruntă cu numeroase şi
dificile probleme generate de starea materială a localnicilor. Situaţia
învăţământului primar Greco-catolic din mediul rural poate fi bine
reconstituită din protocoalele întocmite de adunările senatelor
şcolare, care înregistrează greutăţile multiple cu care sau confruntat
şcolile săteşti.

Şi pe plan local, se poate constata tendinţa de înlăturare a
functionarilor români din administratie, care astfel s-a transformat
treptat într-un instrument de maghiarizare. Românii înlăturaţi de la
treburile obşteşti au fost siliţi să se restrangă la activitatea culturală şi
economică. Printre învăţătorii din şcoliile confesionale care s-au
distins şi pentru activitatea lor politică pusă în slujba românilor
Maramureşeni s-au numărat Petru Biltiu-Dancuş şi Dumitru Dunca
I

I
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din leud, Dumitru Chişiu din Salistea, Mihail Serban din Săpânţa, Ion
şi Vasile Cupcea din Călineşti şi Budeşti, Vasile Doroş din Breb,
Mihail Hotea din Giuleşti, Simion luga din Săliştea. Îi vom regăsi
aducându-şi contribuţia la progresul ţinutului după desăvârşirea
unitătii statale din 1918.
' În 1898 candidează la funcţia de vicecomite dr. Ion Mihalyi,
însă este înfrânt de candidatul maghiar. Ca răspuns la această
înfrângere, a publicat peste trei ani opera monumentală "Diplome
Maramureşene", dovedind continuitatea românilor, virtuţile alese ale
voievozilor şi cnejilor Maramureşeni. Opera sa a fost un puternic
imbold ~a trezirea conştiinţei naţionale.
ln 1906, a candidat ca independent la Vişeu dr. Gheorghe
Bilaşcu, fiind sprijinit de toţi românii din circumscripţie. Tineretul
român universitar din Maramureş a format un zid puternic în jurul
cadidatului român, desfăşurând o intensă propagandă în satele
româneşti. Dar intervenţia jandarmilor care ameninţau viaţa sătenilor
l-au determinat pe doctor Bilaşcu să renunţe la candidatură.
Cu toate acestea acţiunea a avut rolul de a trezi spiritele şi de
a face conoscute primejdiile care îi ameninţau pe români din partea
autoritătilor. 70
În această perioadă au fost şi în activitatea ASTREI
numeroase momente dificile. În august 1911, pretorul a încercat să
împiedice crearea acestei societăţi culturale la Vişeu, dar planurile
sale au fost dejucate şi filiala respectivă s-a constituit sub conducerea
lui dr. Gavrilă luga şi Octavian Taslaoanu, cel din urmă fiind delegat
al comitetului central al Asociaţiunii. În acelaşi an, noul despărţământ
a fost reprezentat de dr. Gavrilă luga la serbările jubiliare ale
ASTREI, ţinute la Blaj, la care a participat şi dr. Vaşile Chindriş, din
partea despărţământului Maramureş al Astrei.
Intelectualii din Sighet s-au întrunit sub preşedenţia lui dr. Ioan
Mihalyi şi au decis înfiinţarea unui despărţământ la Sighet în ianuarie
1913. Cererea înaintată la Subprefectură a primit aprobare după mai
bine de un an. Adunarea de constituire a despărtământului Sighet s-a
ţinut la 25 februarie 1914. În şedinţa din mai 1914 s-a ales comitetul
de conducere, în frunte cu dr. Vasile Chindriş, dar programul de
activitate dezbătut în şedinţa din iunie nu a mai putut fi executat din
cauza declanşării războiului.71
Românii Maramureşeni, asemeni tuturor românilor din
întreaga Transilvanie, din Banat şi Crisana, au fost obligaţi să lupte
împotriva fraţilor de peste munţi, lăsându-şi acasă familile supuse
unui regim politic, economic şi social pustiitor.
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