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PROFESORI ARDELEN I'. LA B UZAU
ÎN SECOLUL AL X IX- LEA
Alexandru

Gnită

Relativ la prezenţa profesorilor ardeleni în Pr incipate, mai ales in secolul al XIX

lea, s-au scris relativ puţine pagini ele relieffind, în p:�incipal , rolul lor deosebit de important
in propăşirea noastră. Vor sosi în Principate unii ca pen:onal ităti fonnate, dar şi viitoare vâr

furi ale intelectualităţii româneşti . Ei sesizau, şi nu nunai

e

,

că viito rul neamului depindea

în primul rând de pregătirea tineretului, de ridicarea învă.ţământulu la nivele care să facă posi
bilă acţiunea menţionată.
Pe lângii Gheorghe

Lazăr, Al. Papiu llarian, Aaron Florian,

A. Treboniu Laurian,

Ioim Maiorescu vor trece munţii un Nifon Biilăşescu, un Z a haria Boere!lCU, Ştefan Pop, Vasile
S. Moga, G. Coman, George Moi an, viitorul mare episcop al cparhiei de la Curbură - Dionisie

Romano -, marele profesor Gavriil Munteanu, al şasdca Radu Te:mpea, Vasile Teodorovici

nepotul lui Ion - autorul faimosului dicţionar de 1 �1 Buda -, Joru1 A. Trifu, Petre Suciu

Mureşanu, Ion Filimon, Iacob Ducea, Ion Henţescu, Dimi trie Piso şi mulţi alţii. Şi din Banat
vor sosi un Ghenadie Popescu, un l'oan Sârbu, iar la Bm:ău Luca Pavel Căliiceanu.

Meleagurile buzoiene i -au primit pe dascălii ardeleni cu preţuire şi dragoste. Cei de

aici erau conştienţi di prin prezenţa acestor dascăli, şi

a

aportl!lui lor în lumea şcol ii, ei şi mai

ales urmaşii lor, se vor ridica din nou Ia strli.lucirea din secobl al XVI-lea sau Ia cea de la
sfârşitul secolului al XVII-lea când de la Buzău plec;m �.ip.ru"iurile strălucitului episcop-căr

turar, Mitrofan, special destinate românilor ardeleni aflaţi atund intr-o situaţie extrem de difi
cilit Între elevii acestor d�scăli veniţi de peste munte SI! vor fi aflat şi mulţi unnaşi ai
românilor ardeleni stabiliţi, în nwn�.r mare, in satel e ck l a Curbură mai ales după 1 760 .
•

IACOB DOCEA originar din Hopârţa, comitatul A l bei Inferi,Jare, s-a născut la 8
noiembrie 1 843 in familia ţăranilor Dumitru şi Suzana - A na DoGea. Unchiul dinspre mamă
îi va fi primul dascăl la şcoala di n :>at după care, timp de

tre ani, va urma cursurile şcolii

ungureşti de la Aiud. Canonicul Moldovânuţ, de la mitropol ia bfăjană, tm alt unchi dinspre

mamă îl va înscrie, în 1 8 5 9 , Ia liceul din Blaj unde va ti e lev tir'lp de opt mi . Testimoniul de

maturitate nr. l 3 /08.07 . 1 867, va incwmna eforturile bur!;ierului M itropoliei, dar în acelaşi an

va trece munţii venind in Bănie dup�i un conflict cu uni i d intre tinerii maghiari.
La Craiova timp de doi ani va fi pedagog Ia pe:1s1 onul

de Mieţi al profesorului Faur

şi el tot ardelean sosit, mai demult, pe maleagurile Olte:niei . .<\vându- 1 pri n tre elevi pe fiul lui

Atanasie Chiţu, fost ministru al şcol.ilor, va fi sfătuit c:lf: acesta s�i treadt în invăţământul de

stat ce se va petrece l a 8 octombri1: 1 869 când, in urma e:>;arnenului, este numit institutor, în

baza ordinului nr. l 2 .786, la şcoala de băieţi din Cemeşti.

În urm a mutării reşedinţei judeţu

lui Mehedinţi de la Cemeţi la Turnu Severin in 1 869 şi ?coala 'ta fi tram:feratii, în 1 870, pri-
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mind şi o nouă denumire - Şcoala de băieţi nr. 2

.

. .

1 872 1. Docea va fi lransf(mt la şcoal:i de băteţt dm MIZII, cunos
cută mai mult sub numele de ;;coala "Crăciunescu' ' , unde va ocupa postul de di rector şi unde
va preda şi l imba germană co nform obligaţiei itr ptL�f: de ctitorul şcol i i .
Legându-se de meleagurile Olteniei în l :�80 soli cită transferul, dar acesta n va h
aprobat pentru Şcoala de băit:ţi nr. 2 din Câmpulung tvluscel . Aici va rămâne până în 1 � 8�
când se va transfera din nou, de data aceasta pâr,�, la pcn:;ionarea din 1 90 1 , la Şcoala de băteţt
din Sârbăria Buzăulu i . A fost căsătorit cu Ecaterina Huto e:;.cu, fiica unui proprietar din Lipia
de Buzău având şi un fiu, M. Docea, care îi va conti nua meseria nobilă in cadrul Şcolii
.

În luna septembrie

.

•.

_

Normale de la Buzău. A decedat, în vârstă de 66 d � ani în octombrie 1 906 fiind înmormân
tat în cimitirul "Sf. Gheorghe" de la B uzău2_

ION FILIMON este un alt transilvănean c are s-a făcut remarcat în invăţământul
buzoian de la mijlocul secolului trecut. În anii 1 :�47- 1 848 el apare ca profesor la Şcoala
Naţională de la Buzău und•: va fi implicat în enn imentele
intens de bunul mers al şcdii, în
gistraturii locale sume

:mul ui 1 84 83 . A fost preocupat

anii 1 847- 1 84 8 f ind pro fesor la clasa a I l -a4, solicita ma

d e bani absolut necesare proct:sului de instruires. După evenimentele

revoluţionare de la 1 848 ş c o al a buzoiană nemaifun•:ţion;incl datomă arestării primului profe
sor, V. Grădeanu, în 1 5 octombrie

1. Fil imon :le adre sa Eforiei cerând aprobarea pentru
in ·flţa autorităţilor care îl vor include pe lista

redeschiderea ei. Probabil aeest demers 1-a adus

ardelenilor deveniţi indezirabi l i şi cu toate eforturile. părinţilor elevilor el va fi nevoit să se
supună hotărârilor luate
În

la B uGureşti6.

14 decembrie

1 848 autorit!!.ţile ce a u urmat revoluţiei, Căimăcămia, cerea

Departamentului credi nţei înd1�părtarea din învăţăm înt şi e};pulzare:a prof. I. Fil imon. De fapt

Departamentul emisese o circulară în care se arăta ci\ "Luând în considerare îndeletnicirile
ce le-au avut profesorii de prin şcolile principatului ce pe alâturata listă se însemnează ajlân
du-se transilvăneni în loc s.:i se mărginească a preda şc olarilor moralul şi învăţăturile tre
buincioase, s-au abătut din da.!orie cu luare de parl.� la c azul revoluţiei întrebuinţândpropa
ganda; prin urmare Departamentul pentru asemema j{;wte ce au adus tulburări îndeobşte,
chibzuieşte a se înlătura din posturile ce au ocupat aceşo'i pro_lesori şi a aduce în loc români
pământeni după vechiul obicei' ce se vor cunoaşt•? m de.•·toinicie după învăţăturile ce se cer
care să nu poată fi abătuţi din creştineasca datorie a omului"7•
PETRE SUCIU MUREŞANU, născut Js. ! 8 1 5 , va fi ad us la Buzău de renumitul
episcop Chesarie la 1 845. A i c i P.S. Mureşanu dev i n � un ��numit profesor la Seminar şi, deşi
evenimentele din anul 1 84 8 din Tara Româm:as l ă nu I -au avut printre protagonişti, la
aproximativ două săptămâni după întoarcerea din Transi lvania, in 1 9 septembrie 1 848, este
arestat şi încarcerat la Văcăreş:;i.

alt la·�ov de la l!piscopie vor înainta la 5
5 de a �mată rus. generalul Lllders, în care
arătau că profesorul de teologie Petre Suciu "La lww lui c.prilie trecut, ducându-se să-şi vadă
părinţii săi (în Transilvania), �u venit tocmai la două septemvrie trecut când intră armia
preaputernicei împărăţii a Rosii în Buzău, între etilolţiji. şi el areslat, unde şi până acum se
află, şi fiindcă numitul, precum este cunoscut şi pre =wn 3e arată Şl prin osebitul înscris din
partea boierilor acestui judeţ n-a putut lua nici o 1 •arte la tulburârile trecute . . ne rugăm
excelenţei voastre ca să bim·voiţi a pune la cale ce bine veţi socoti al slobozi a se întoarce
îndărăt În împăraţia Austriei, al cărei supus este ei'·�M. Comescu punea, p e cererea ieromonahi l or de l a episcopie , urm1Uoarea rezoluţie :
"Arestarea se va lua în băgare de seamă când s e v a face înfăţişarea acelui Petru şi cu
Ieromonahii I acov, Ieraclie, Arsenie şi u :1

octombrie 1 848 o petilie comandantului Corpului
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de l a Văc�reşti P.S. Mureşa v a
��

rămâne până în ianuarie 1 849 clesi, încă din 22 decembrie, ;�eneralul

.
Liiders cerc comisiei de

să treacă la anchetarea supuşilor străini Ş i l a e xpu lzarea ac1!stora1 0 .

cercetare

listei c u propagandiştii revol uţ iei şi a altor dm:umente şi după interoga
toriu, amintita Comisie arată că "Numitul nu se dovedqte a )1 /uat vreo împărtăşire prinfapte, prin
vorbe sau prin scriere în faptele ,.evoluţionare", astfd cfL In 1 7 ianuarie se hotăra "eliberarea
supusului austriac Petre Suciu, urmând ca Agenţia sâ de.-:� chezăşie pentm ef 1 1
După verificarea

'

.

Printr-un ordin al aceluiaşi general Ltiders, Pdre S uciu Muwşanu este expulzat, dar

în anul următor, 1 8 50, el se va întoarce de data ace:astl în Moldova ea preparator al copiilor

d� 2.ltfel va pleca în Gernania .
ca profesor la Facu1tatc:a de drept d i n laşi devenind, mai târ
ziu, şi rectorul acesteia12. Se va stinge din viaţă, în Fr<mra, de unde va fi adus la 2 1 ianuarie

lui N . Ghi ca-Budeşti cu care

Va reveni în Moldova

1 892 şi înmormântat la Iaşi în cimitirul "Eternitatea' ' .

vitzut lumina zilei în 2 mai l 8:: s la Ocna Sibiului, după unele
după care a urmat, între
1 853-1 862, Şcoala Superioară dt� .A. gricultură din Liebwe:d �i Scoala de viticultură budapestană.
În 2 septembrie 1 864 va fi num it profesor df: �tiin:e natural e , prin decret domnesc,
Îl'\ Principate. Va fi un profesor deosebit de apreciat al Sf:minarului buzoian pân! în anul
1 89 3 1 3 . Va înceta din viaţâ în 1 902 .
IOAN HENŢESCU a

surse, sub

numele

de Henţeşiu.

Studiile gimnaziale k va facl la Sibiu

DIMITRIE PISO este un alt transilvănean prezent pe mel.:: agurile buzoiene. C a

institutor, pe la 1 870, apare la N i fon, schitul zidit în
după ce mai înainte

Măgurele.

ocupase posturi

1 F 1 O d � u n arhid i acon cu acelaşi nume,

în şcol ile ekm entare: din Br:l.ila, Ci:ilăraşi şi Turnu

Aici, la N i fon, generaţii întregi de copii

sfârşitul vieţii va ajunge chiar egumenul acestui
dealurilor de lângă apa Buzăului.

de ţ;irani sau de preoţi îi vor fi elevi. Spre
schi t l;e �i azi se mai menţine în coasta

IOAN A. TRIFU s-a năseut în comuna Făget de pe Tiirnava Mică la 24iunie/6 iulie
1 878 într-o familie de teologi blăjt:ni - tatăl , preotul gre.;o-catolic Tri fu, tiind căsătorit cu una
dintre fiicele lui V. Bianu frate eu marele cărturar Ioan B i anu. TânăruJ Ioan A. Trifu va urma
şcoala primară şi liceul românesc de la Blaj , aici obţinâ1 Ld d i ploma de maturitate nr. 3 9 1 /1 897.
Va deveni licenţiat al Fac1.1ltăţii de filologie din Bucurqti dt pă care, în 1 904, va ajunge pro
fesor supl initor la Şcoala Normală din Buzău.

Între 1 90 5 - 1 909 va fi profesor la Alexandri :�. l a gimnaziul

"Alexandru Ghica", iar
catedra prof. Gr. Paraschivescu când
respectivul a fost subdirector al Învăţământului profesional :;i particul ar. Începând cu 1 sep
tembrie 1 9 1 2 revine la Buz!lu In l i ceul "Haşdeu" unde va fi de finitivat, la 1 apri lie 1 9 1 3 , şi
căruia îi va dedica întreaga v i aţii . Va fi un subdirector de presti gi u al renumitului liceu între
1 9 1 3- 1 93 5 şi eforturile constante şi deosebit de insi stente P·�n1ru cama învăţământului i-au
fost răsplătite cu ,,Medalia jubihară C arol 1" ( 1 906), "Rl!.s plata mtmcii pentru învăţământ" şi
ordinul "Coroana României" în grad de cavaler în 1 922. Iată mm îl desc:ria un c o le g : "Distins
pedagog dublat cu o adâncă virlute omenească co o bldndep înţelegăware pe care v revăr
sa generos asupra tuturor elevdor, care i-au ascu/rat vorb.-:� şi i-au urmat faptele. Ca fiu
spiritual al Blajului ducea cu el. fn munca didac:ticâ d•n clasă, pe lângă temeinicia
cunoştiţelor, blajinitatea atitudinii" l4• La 20 februarie 1 94 4 i nima acestui regretat profesor a
între anii 1 9 1 1 - 1 9 1 2 este suplinitor la

"Sf.

Sava" pe

încetat să bată. Va fi înmormântat Yn capitală.

de portrete prezentate au adus în memoria celor de azi, şi poate
pe cei care, prin eforturi deosebite, au ri dicat generafiile secolului trecut la
un nivel de înţelegere superior, a,rătându-le calea şi m�n in� a c e o aveau.
Credem că schiţele

a celor de mâine,
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La Buzâu prezenţa şi activitatea lor se pcate spune că a fost o revanşă pentru ges
turile cul turale majore buzo i•!ne, de la sfhşitul sc:colului al XVII-lea, care au menţinut şi
întărit conştiinţa de neam a românilor transilvllMn 1 .
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1 2. M. Pâcurariu, Profesorii transilvăneni de la şcolile teologice din Ţara Românească şi Moldova in
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TRANSYLVANIAN TEACHERS TO Bl'ZĂ U IN XIX-th CENTURY
(Abstrad)
The author propose hirnself to highlight the prcsence of transylvanian teachers in Romanian
Principalites in the XIX-th centuty, their contribution to edllC<t ion's and culture's advancement in the
Jocalities where they estabilshed In this context, thcre presmted the sketch of portrets of IACOB
DOCEA, ION FILIMON, PETRE SUCIU and IOAN A .. TRIFll p mo na l i ties wich activited in Buzău's
regions. In their turn, lhis regions brought an important c ontribution to rncntain and fortify the nation
awareness of Transylvanian romanians.
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