INVĂŢAMINTUL AGRICOL DIN BANAT IN PERIOADA INTERBELICA

Un studiu L"eferitor la învăţămîntul agricol din Banat în perioada
se impune cel puţin din două motive: a) pentru a înţelege rolul pe care l-au avut şcolile de agricultură în viaţa economică şi culturală
a Banatului între cele două războaie mondiale şi b) pentru a cunoaşte
evoluţia şi poziţia instituţiilor de învăţămînt agricol în contextul procesului instructiv general din acea etapă istorică.
Intre mijloacele cele mai importante menite să asigure progresul economico-social, învăţămîntul ocupă, fără îndoială, unul din primele locuri.
A vînd în vedere faptul că în Banat aproape 800;0 din totalitatea locuitorilorl din perioada interbelică erau legaţi de agricultură, ca principal
mijloc de existenţă, şi că această regiune ocupa un rol însemnat în economia agrară a ţării, şcoala de agricultură avea o evidentă importanţă nu
numai ca instituţie de cultură, ci şi ca instituţie economică prin efectele
pozitive ce trebuia să le exercite asupra maselor ţărăneşti şi a modalităţilor de cultivare raţională a pămîntului.
Exista în Banat o tradiţie a învăţămîntului agricol, manifestată prin
vechimea instituţiilor şcolare şi mai ales prin influenta pozitivă ce o
aveau în satele din jurul localităţilor de reşedinţă. Astfel, Şcoala de agricultură din Sînnicolaul Mare a fost întemeiată în anul 1799 de marele
proprietar Cristof Naco şi îşi continuă activitatea pînă în anul 1856 sub
denumirea de „Şcoala elementară de agricultură". După o perioadă de
inactivitate este redeschisă, tot ca instituţie particulară, în anul 1863, iar
din 1887 trece sub autoritatea statului maghiar pînă la Unirea Banatului
cu România 2 • Şcoala de agricultură din Ciacova a fost întemeiată în anul
1885 ca instituţie de stat, cu scopul de a da o nouă orientare muncilor
agricole din această zonă. Şcoala inferioară de agricultură din Lugoj a
luat fiinţă la 4 noiembrie 1895 ca instituţie a Ministerului de Agricultură
al Ungariei, cu durata de studii de doi ani. Pe lingă această şcoală s-a
creat şi un curs de grădinărit cu durata de un an, la care participau doar
absolvenţi ai cursului agricol3.
Deşi pînă la Marea Unire din 1918 activitatea lor a fost destul de
r~strînsă, şcolarizînd un număr redus de elevi, au avut totuşi un rol pozitiv prin răspîndirea de noi cunoştinţe agrotehnice în rîndul ţărănimii,

interbelică

1

Recensămîntuz general al populaţiei României, 1930, vol. IV, Bucureşti, p. 34.

Buc., 1929, p. 1073.
3 Ibidem, p. 106R.
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a mijloacelor raţionale de cultiYare a pămintului şi de valorificare superioară a produselor agricole. După anul 1918, activitatea acestor institu\ii de îm·[1\t°lmint agricol <;e intensifică, iar programa analitică se îmbunătăţeşte.

In primul deceniu după Unirea din 1918, învăţămîntul agricoi din
România avea următoarea structură: 1) învăţârnintul superior; :2) învăţă
mîntul mediu; :l) învăţămîntul inferior (J ani durata de şcolarizare);
4) şcolile elementare de agricultură (2 ani); 5) şcolile de economie ca'->ni('::L
p2ntru fete (:! ani); 6) învăţămîntul agricol ambulant (conferinţe, demonstraţii practice, cursuri periodice în diferite localităţi4. Primele două catcgol"ii n-au existat în l3anat. Cele trei instituţii de îm·;1ţilmînt agricol
amintite (Lugoj, Ciacova, Sînnîcolaul Mare) au continuat să funcţioneze şi
dup,-1 anul 1918, integrate în grupul şcolilor inferioare de agricultură, iar
din anul 1922 (luna ianuarie) se întemeiază în localitatea Belinţ o şcoală
de economie casnică pentru fete.
Judeţul Caraş nu a avut o şcoală de agricultură organizată ca instituţie de stat, totuşi cursuri agricole s-au desfăşurat în diferite localităţi'i
sub îndrumarea cadrelor didactice de ·la şcolile din Lugoj şi Ciacova, a
specialiştilor agronomi angajaţi ai Serviciilor agricole şi Camerelor agl'icole judeţene (Timiş-Torontal, Severin, Caraş).
ln urma Legii pentru organizarea învăţămîntului agricol şi casnic
din 2 august 1929, instituţiile şcolare agiicole din Lugoj şi Ciacova sînt
încadrate în categoria şcolilor agricole de gr. I (învăţămînt propliu zis),
iar aceea din Sînnicolaul Mare în categoria şcolilor agricole de iarnă (cu
menirea de popularizare a cunoştinţelor agricole, inferioară ierarhic celorlalte două). Şcoala din l:3elinţ rămîne tot de economie ca~mică pentru
fete';. Controlul şi îndrumarea lor se exercita de către Ministerul Agiiculturii şi Domeniilor, iar administraţia lor propriu-zisă cădea în sarcina
Camerelor ag1icole judeţene (din anul 1931)7.
Mai ales din deceniul al patrulea sînt organizate periodic cursuri
agricole în diferite localităţi ale judeţului Caraş. Astfel, în anul 1938 se
organizează o şcoală ţărănească la Oraviţa, urmărindu-se ridicarea nivelului de cunoştinţe al agricultorilor prin lecţii teoretice, demonstraţii practice8. In decembrie 1938 s-a deschis o şcoală ţărănească în comuna Berlişte cu cursuri de scurtă durată organizate de „Astra" 9 •
Pe lingă instruirea teoretică şi practică de specialitate a elevilor,
şcolile de agricultură au avut de îndeplinit o serie de obiective economice de certă importanţă pentru dezvoltarea agriculturii bănăţeneio: efectuarea unor culturi comparative {griu, porumb, trifoi, lucernă, iarbă de
4
Ibidem, p. 1058--1060.
~'. Arh. Stat. Timişoara, fond Serviciul Agricol Severin, dosar 4-l /1933, f. 55.

6

Idem, fond Directorat VII Ministeri.a.1, dosar 345/1930, f. 1-18; 172/'.1931, f. <O.
Idem, fond Camera Agricolă a jud. Timiş-Torontal, dosar 172/19.11, f. 6.
Voinţa BanatuLui, 18, nr. 15, 10 aprilie ,1939, p. 1.
9
Idem, HI, nr. 50, 11 decembrie 1938, p. I.
10
Arh. Stat. Timişoara, fond Camera Ag·ricolă ;i jud. Timiş-Torontal, dos;ir
37 /1932.
7
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sudan, borgeag); organizarea de cîmpuri (loturi) pentru experienţă; stabilirea soiurilor de cereale cu productivitatea cea mai mare; stabilirea
cantităţii optime de seminţe necesară la unitatea de suprafaţă în regiunea agricolă respectivă; stabilirea adîncimii optime de însămînţare la
diferite plante; stabilirea distanţei între rînduri şi a densităţii plantelor etc. Pentru îndeplinirea acestor obiective, şcolile de agricultură - şi
mai ales aceea din Sînnicolaul Mare - au colaborat cu „Staţiunea Experimentală a Banatului'' cu sediul în localitatea Cenad, a cărei activitate
era orientată în patru direcţii principale: ameliorarea plantelor; experimentări pentru realizarea unor soiuri rezistente la ger şi cu productivitate ridicată; întreţinerea unei ferme model; organizarea de conferinţe
.<;>i crmpuri de experienţă la sdte 11 .
In activitatea instituţiilor de învăţămînt agricol din Banat în perioada interbelică se pot distinge două perioade mai importante; a) de la
sfirşitul primului război mondial şi pînă la sfîrşitul crizei economice, cînd
şcolile agricole înregistrează o perioadă de refacere, reorganizare, de importante dificultăţi materiale şi de căutări pentru apropierea activităţii faţă de
nevoile economiei agrare şi b) perioada anilor ce au urmat crizei economice, cînd şcolile de agricultură înregistrează progrese simţitoare în dotarea financiară, cu material didactic şi inventar agricol, în activitatea de
şcolarizare şi de sprijinire efectivă a economiei agrare.
In anii imediat următori primului război mondial, şcolile inferioare
de agricultură din Banat au trecut prin dificultăţi deosebite dat01ită greutăţilor de ordin financiar, a insuficienţei materialului didactic şi personalului de specialitate şi mai ales dotării cu inventar agricol cu totul necorespunzător. întregul inventar al şcolilor din Ciacova şi Sînnicolaul
Mare a fost luat în iunie-iulie 1919 de către trupele de ocupaţie, astfel
încît statul român (M.A.D.) şi Sl'rviciul agricol al judeţului Timiş au trebuit să adopte o serie de măsuri pentru reutilarea acestor instituţii. La
începutul anului 1920 Şcoala de agricultură din Sînnicolaul Mare şi-a
completat parţial necesarul de inventar prin ajutorul primit de la Academia de Agricultură din Cluj-Napoca, Şcoala de agricultură din Lugoj şi
de la ferma Unip, astfel că îşi poate relua activitatea. Parţial îşi reface
dotarea cu inventar şi Şcoala de agricultură din Ciacova cu sprijinul altor
instituţii de profil ~i a Serviciului agricol judeiean 12 .
De fapt, completarea inventarului şi înzestrarea materială a şcolilor
de agricultură din Banat s-a desfăşurat într-un ritm lent pînă spre mijlocul deceniului al patrulea, c1_1 toate stăruinţele depuse de personalul didactic în acel timp. Dacă suprafeţele agricole ce le deţineau erau suficiente „pentru a putea demonstra diferite metode de exploatare şi dife1·i te culturi" 13 , în schimb înzestrarea cu inventar agricol nu era la nivelul
11
(j

/1932.

A rh. A cad., de Ştiinţe Agricole şi Silvice, Bucureşti, fond „I.C.A.R."; dos.;1r

12

Valeriu Popa, op. cit., p. 1063, 1065, 1074.
Arh. Stat. Timişoara, fond Camera Agricolă a jud. Timiş-Torontal, dosar
12/1928, f. 19-21.
13
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cerinţelor pînă la sfîrşitul crizei economice. Inspecţiile efectuate la şcoab
din Lugoj consemnează faptul că localurile „pentru a fi folosite după necesitate trebuie să fie mai întîi modificate şi apoi reparate" 14 . 1n acest
scop s-au şi efectuat la această şcoală, pînă în anul 1928, reparaţii, construcţii, îmbunătăţiri în valoare de 362.811 lei. La şcoala de economie
casnică din Belinţ, potrivit constatărilor organelor agricole judeţene, localurile erau insuficiente, iar înzestrarea tehnică necorespunzătoare 15 •
Semnificative în această privinţă sînt şi constatătile Inspectoratului
general de în\'ăţămînt agricol făcute în urma cercetă1ii şcolii din Sînnicolaul Mare, în octombrie 1928: „Şcoala de agricultură din Sînnicolaul Mare
se prezintă în stare mulţumitoare, cunoscută fiind starea ei, după plecarea armatelor de ocupaţie care au luat tot inventarul viu şi mort.
Starea de astăzi şi înzestrările făcute în decurs de aproape zece ani de
la Unire au adus-o în stare de a funcţiona normal, fără însă de a avea tot
ceea ce îi trebuie unei instituţiuni de stat ... Din lipsă de buget şi de
sprijinul care îl merită, şcoala are azi un inventar viu şi mort foarte
redus, în aşa măsură că o gospodărie ţărănească e mai bine înzcstrat:'i., din
care cauză suferă instrucţia practică a elevilor'· 16 •
La această unitate de învăţămînt, în anul 193:3, valoare<l inventarului
mort era de cca. 143.000 lei. a inventarului ,-iu de 62.000 lei. Dentru o
suprafaţă agricolă de 95.57 ha, iar la şcoala din Ciacova v;1loarea globală a inventarului se ridica la 45.375 lei pentru o suprafaţă de 28~,80
Ha., deci sub 2.000 lei/Hat 7 •
Fondurile alocate de stat şi Camerele agricole pentru desfăşurarea
procesului de învăţămînt au fost, în general, insuficiente, aflîndu-se mer·eu sub necesităţile desfăşurării unei activităţi complexe, aşa cum impunea economia agrară a Banatului în plină dezvoltare. Astfel, pentru cheltuielile de învăţămînt în anul şcolar 1931/1932 s-au alocat 76.364 lei la
Şcoala din Sînnicolaul Mare, 95.000 lei la Şcoala din Lugoj. Pentru unitatea şcolară din Belinţ s-a alocat în anul 1930 suma de 90.958 lei iar
în anul următor doar 46.059 lei1s.
Dificultăţile materiale multiple provocate de criza economică s-au
răsfrînt şi asupra activităţii instituţiilor de învăţămînt agricol din Banat.
Din lipsă de fonduri, cheltuielile pentru procurarea materialului didactic au fost restrînse: 25.000 lei pentru şcoala din Lugoj; 9.000 lei pentru
aceea din Sînnicolaul Mare în anul şcolar 1931/1932, iar cheltuielile pentru procurarea inventarului de şcoală s-au ridicat doar la 47.000 lei şi
respectiv 33.880 lei 19 . De altfel, într-un raport al Camerei de Arigcultură
a judeţului Timiş-Torontal din anul 1932 se relata că datorită dificultă
ţilor multiple provocate de criza economică „şcolile de agricultură c;e

u Idem, fond Directorat VII Ministerial, dosar 17:!/1931, f. 4.
Idem, f. 6.
16
Arh. Stat. Timişoara, fond Camera Agricolă a jud. Tim.iş-Torontal, dosar
12/1928, f. 19.
17
Ibidem, dosar 26/1933.
18
Arh. Stat. Timişoara, :fond Directorat VII Ministerial", dosar 171/1931 f. 1-2.
19
Ibidem, dosar 171/1931, f. 1-23.
'
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găsesc în situaţia cea mai precară, lipsindu-le nu numai elementele necesare de a-şi conduce gospodăria din a lor puteri, ci avînd şi datorii
restante 20 •
Acest lucru va influenţa direct asupra posibilităţilor de şcolarizare
a elevilor. Pînă în anul 1928, Şcoala inferioară de agricultură din Lugoj
a fost frecventată în total de 399 elevi (promovaţi 338); Şcoala din Sînnicolaul Mare de 285 elevi etc. 21 • Intr-un interval de aproape zece ani cele
patru unităţi de învăţămînt agricol din Banat au fost frecventate, în total, de aproximativ 1150 tineri, ceea ce este insuficient petnru o regiune
în care economia agrară avea o însemnătate deosebită.
Anual, în medie, cursurile acestor patru şcoli au fost frecventatl' de
cca. 120-150 elevi, ceea ce reprezintă foarte puţin dacă ţinem seama şi
de faptul că populaţia rurală a celor trei judeţe bănăţene se ridica, în
primul deceniu după Unire, la peste 750.000 locuitori. In anii crizei, TlUmărul elevilor înscrişi s-a menţinut, de asemenea, redus. Aşa, de pildă,
în anul şcolar 1930/1931 erau înscrişi la şcoala din Lugoj --- 4 7 °\0,.;:
Sînnicolaul Mare - 36 elevi; Ciacova - 31 elevi; Belinţ - 34 elevi 22 •
Directorul şcolii de agricultură din Ciacova sublinia, de altfel, că numă
r·ul tinerilor care doresc să urmeze cursurile acestei unităţi de învăţă
mînt agricol este mai mare, dar posibilităţile de şcolarizare sint limitate
„din cauza lip~ei de fonduri" 23 . Lipsa de fonduri pentru întreţinerea unui
internat cu o capacitate mai mare a limitat ~colarizarea şi la unitatea din
Sînnicolaul Mare.
~.
Pe de altă parte, cheltuielile mari ce le implicau pentru familiile de
tărani trimiterea copiilor la şcolile de agricultură (taxele anuale se ridicau pentru un elev la peste 1500 lei, plus alte cheltuieli) a constituit un
evident impediment în calea creşterii procentajului de şcolarizare. „Cauza
acestei constatări - afirma economistul C. I. Băicoianu în anul 1930 este pauperismul populaţiei ţărăneşti, care încadrată în cea mai mare
parte într-o proprietate de 1-5 Ha. şi astfel cum înţelege el s-o muncea<;că, nu îi dă resursele materiale necesare pentru a-şi putea trimite
copii la şcolile de agricultură." Ori, fărămiţarea proprietăţii ţărăneşti în
Banat era, potrivit statisticilor timpului, deosebit de accentuată, iar procesul de pauperizare a ţărănimii în plin proces de desfăşurare. Din totalul
de 89.237 exploatări agricole înregistrate de Recensămintul agricol din
1941, în judeţul Timiş-Torontal un număr de 44.472 deţineau mici suprafeţe de terenuri arabile (pînă la 3 Ha.)25. ·tn judeţul Caraş din 35.019 ex:!> Arh. Stat. Tim~a. fond „Camera de AgricuLtură a jud. Timi,~-Torontal",
dos.ar 36/1932.
2 1 Valeriu Popa, op. cit., P. 1070; 1074.
22
Arh. Stat. Timî.-;oara, fond. Directorat VII Ministerial, dosar J.4511930, f. 1-18;
172 /19'31, f. 6.
23
Ldem, fond Oamen Agricolă a jud. Timiş-Torontal, dosar 26/11933.
24
C. I. Băicoianu, Omul ca factor pent.Tu C1J'171,baterea crizei agricole, Buottl"eşti,
1980, o. 11.
2& Recensămîntul agricol din 1941, vol. I, Numărul' e:x;ploataţiunHor agri·rnlP
după mărime, maşini şi unelte agricole, Bucw·eşti, p. 43, 150, 170.
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agricole, 17.345 aveau pînă la 3 Ha., iar în judeţul Severin din
44.237 un număr de 21.704 stăpîneau pînă la 3 Ha. fiecare2 6 •
Economiştii timpului au menţionat adeseori această realitate din lumea satului. „Tăranul vrea să se lumineze - sublinia C. I. Băicoianu dar nu are mijloacele materiale pentru aceasta. El vrea să muncească ca
să se lumineze şi să-şi sporească capitalul cunoştinţelor, dar mica lui proprietate şi ce mai poate muncii pe de lături, nu îi garantează mijloacele
necesare întreţinerii copiilor la şcoală ... Slabele lor resurse materiale,
din cauza situaţiunei lor paupere, îi împiedică însă să frecventeze şco
lile de agricultură, deşi ei au toată tragerea de inimă către acest învăţă
mînt menit să le ridice poziţia lor materială" 27 •
In articolul redacţional publicat în ianuarie 1929 de revista bilunară a
Societăţii Agronomilor din România „Viaţa agricolă", se menţionează
printre lipsurile agriculturii româneşti şi insuficientul sprijin acordat în\"ăţămîntului agricol: „Nici statul, nici plugarii n-au făcut într-adevăr minunea de a da învăţămîntului plugăresc orinduiala cerută de marile ne\·oi
ale ţării şi mai ales de trebuinţele plugăriei noastre de astăzi ... Prin
,wc asta în~{i, ne-am lipsit de cea mai uriaşă pîrghie pe care a născocit-o
mintea omenească, ne-am lipsit de puterea făcătoare de minuni a şti
inţei "28 •
Cu toate greutăţile multiple prin care au trecut şcolile agricole după
primul război mondial, trebuie subliniat însă faptul că în şcolarizarN
c·levilor nu s-a făcut nici o discriminare naţională. Semnificativă în
;wcastă privinţă este compoziţi<1 naţională a ele\·ilor de la Şcoala de agri(·ultură din Sînnicolaul :Mare în anul şcolar 1931/1932: români 19,
germani - 12, bulgari -- G, sîrbi - 2.
Fără să fie acoperi tL· to<Jte necesităţile, în anii care au urmat crizei
l'l'onomice, în contextul progreselor generale înregistrate de economia românească, şcolile de agricultură din Banat dobîndesc o mai bună înzestrare cu inventar agricol şi material didactic. Astfel, la şcoala din Sînnicolaul Mare, valoarea inventarului mort se ridica în anul 1939 la suma de
72fi.171 lei, iar valoarea inventarului viu ajungea la 174.060 lei (9 cai,
12 vaci, 9 boi, 14 porcine etc.). De remarcat că se îmbunătăţeşte mai ales
dotarea cu maşini agricole de randament sporit, existînd: un tractor, două
maşini de semănat griu, maşini de semănat porumb, selector mecanic,
greblă mecanică, secerătoare etc.::? 9 . Un evident progres se constată şi la
Şcoala de agricultură din Ciacova, valoarea inventarului viu atingînd
750.000 lei în anul 1939 (existau: 25 cai, 56 bovine, 266 ovine, 152 porcine etc.). Animalele de la această instituţie erau bine îngrijite, după cum
relatează organele agricole judeţene, iar „stocul care se află la şcoală
face cinste economiei naţionale":i 0 •
26

Ibidem.
C. I. Băicoianu, op. cit., p. 39-40.
23 VJ·aţa agricolă, XX, nr. 1, 1929, p. 1-3.
29 Arh. Sbat. Timişoara, fond Camera Agricolă a jud. Timbş-Torontal, dosa":"
46/1939. f. 245, 229, 253.
3o Ibidem, dosar 45/1939, f. 123.
27
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Au fost luate, totodată, măsuri noi pentru sporirea orelor de actiYităţi practice şi de specialitate în cadrul programei analitice, pentru dotarea şcolilor cu laboratoare şi aparatură de strictă necesitate. Sînt org:inoi cimpuri de experienţă şi pepiniere pe terenurile şcolilor, se
înîfc'rneiază biblioteci ce cuprind cărţi în valoare de zeci de mii de lei
(45. 727 lei la Sînnicolaul Mare şi 36.67 4 lei la Ciacova) şi chiar muzee
31
vg1 icole în vederea ridicării calităţii procesului instructiv .
Pe măsură ce se îmbunătăţeşte dotarea materială a şcolilor de ;1gl'Îcultur{1 ~i se asigură necesarul de cadre didactice cu pregătire de specialitate, sporeşte tot mai mult şi rolul economic al acestor instituţii şi contribuţia lor efectivă la răspîndirea cunoştinţelor agrotehnice moderne în
rîndul ţărănimii bănăţene.
Deşi posibilităţile materiale şi de şcolarizare ale şcolilor de agricul~ard au fost restrînse în prima parte a activităţii lor din perioada interbelică, totuşi prin grija şi strădaniile personalului ce le-au slujit, aceste
instituţii au avut o influenţă de netăgăduit asupra ţăranilor bănăţeni,
contribuind la ridicarea nivelului lor cultural şi de cunoştinţe agrotehnice, la cultivarea mai raţională a pămîntului, la creşterea intensivă a
'imalelor de rentă, la valorificarea superioară a produselor agricole.
Documentele timpului sînt edificatoare în această privinţă. Prin intermediul cîmpurilor de expel'ienţă s-a urmărit ameliorarea soiurilor de cereale
cu randament sporit, potrivite pentru diferitele regiuni agricole ale judeţelor. S-a studiat flora păşunilor pentru a ..;prijini efortul de refacere a
p}şunilor naturale:i 2 • s-a urmărit ameliorarea metodică a soiurilor locale
de pol'umb, plante furajere şi industriale. Pentru a spori efectul practic
al ~colilor de agricultură în anul 1933 s-a hotărit ca să-şi concentreze cercetările, împreună cu Staţiunea Experimentală de la Cenad şi cu fermcle agricole existente la Dragşina, Ghilard şi Izvin, în vederea stabilirii soiurilor de cereale, plante furajere şi industriale în funcţie de particularităţile solului din diferitele regiuni agricole ale Banatului 13 .
Incepînd cu anul 1935, prin ordinul Ministerului Agriculturii şi Domeniilor, pe lingă fermele şi şcolile de ag1icultură s-au creat centre agrieole conduse de directorii acestor instituţii. Scopul lor era să ofere micului producător un model de gospodărire, să obţină produse agricole de
calitate superioară pe care să le distribuie ţărănimii cu seminţe; să facă
propagandă pentru asociaţii agricole, cooperative de valorificare a produselor agricole, sindicate de creştere a animalelor; să contribuie la răs
pîndirea metodelor raţionale de cultivare a pămîntului şi de crestere a
animalelor3•.
·
Aşa cum rezultă din constatările prefecturii judeţului Timiş-Toron tal,
făcute la Şcoala de agricultură din Ciacova în anul 1936, pe lingă instruirea elevilor, al căror număr a sporit (numai în anul şcolar 1934/1935 au
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Ibidem, dosar 46/1939, f. 229.
,.Ştirea", 3, nr. 502, 17 noiembrie 1932, p. 3.
Arh. Stat. Timişoara, f.ond Serviciul agricol Severin, dosar 41/1933.
Idem, fond Serviciul agricol Timiş-Torontal', dosar 1711936, f. 29---:ll.
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fost înscrişi 25), corpul didactic a mai dezvoltat o intensă activitate extraşcolară, atît în comunele din vecinătate cit şi prin împrumutarea ţărani
lor săraci cu inventar agricol3 5 . Şcoala - se arată în darea de seamă a
prefecturii judeţene - poate fi pe drept socotită ca un centru agricol,
unde agricultorii pe lingă multe îndrumări ce primesc, mai au posibilitatea de a se folosi de inventarul mort al şcoalei, în special de maşini.
In lucrările ce se fac „nu se urmăreşte numai scopul de a se mări veniturile şcoalei, ci se urmăreşte atingerea scopului de a putea face o educaţie cit mai bogată în exemple practice, la care elevii colaborează cu
mult zel, iar agricultorii din jurul şcoalei au prilej să vadă demonstraţii
pilduitoare ... Prin activitatea şcoalei, prin pepinieră ca şi prin creşterea
de reproducători masculi . . . şcoala s-a făcut nu numai de un folos real
agriculturii, ci a devenit un centru de atracţie pentru completarea cunoştinţelor profesionale"3 6 •
Sub îndrumarea Camerelor de agricultură judeţene au fost organizate cursuri de iarnă pentru sătenii adulţi, cu durata de 3-5 luni sau
mai puţin, în numeroase localităţi rurale ale Banatului: Banloc, Opatiţa,
Birda, Sag, Parţa, Ghioroc, Şemlacul Mare, Comloşul Mare, Gătaia, Jebel,
Buziaş, Lipova, Periam etc. 37 . Cursurile se desfăşurau atît în limba română cit şi în limba germană. Cursurile de iarnă aveau un caracter teoretic şi practic, incluzînd o serie de discipline (agrologie, fitotehnie, creş
terea animalelor, boalele animalelor, aritmetică etc.) menite să ridice
nivelul de cunoştinţe al ţăranilor şi să-i ajute în organizarea unor gospodării raţionale3s.

La şcoala de agricultură din Lugoj s-au organizat mai multe cimpuri
de experienţă pentru a demonstra elevilor şi agricultorilor metodele de
cultivare raţională a pămîntului, de selecţionare a seminţelor, modalită
ţile de combatere a bolilor criptogamice la pomi etc. 39. La Şcoala de agricultură din Sînnicolaul Mare s-au organizat cursuri pentru popularizarea
culturii raţionale a porumbului la care au participat numeroşi ţărani din
comunele apropiate 40 . Şcoala din Belinţ a organizat cursuri de iarnă cu
durata de trei luni şi cu un program de învăţămînt complex (printre
problemele predate figurînd: îmbunătăţirea terenurilor agricole; semăna
tul şi alegerea seminţelor; hrănirea raţională a animalelor; îngrijirea vitei
de vie; îngrijirea pomilor: boalele păioaselor şi combaterea lor etc.4t.
Activitatea susţinută desfăşurată în rîndul sătenilor de către cadrele
didactice ale şcolilor de agricultură din Banat a avut rezultate bune în
Prefectura jud. Timiş-Torontal. Dare de seamă privind activitatea d~
fntre 15 noiembrie 1933-31 decembrie 1935, Timi~ara, 1936, p. 304.
36 Ibidem.
37
Arh. Stat. Ti-rrri~oara, fond Camera Agricolă a jud. Timiş-Torontcil, de>sa""
1~/1928, f. 7.
3 e Ibidem.
19 Arh. Stat. Timil'}Oara, fond Serviciul agricol Severin. dosar 41/1933.
Comunicările Camerei de Agricultură a jud. Timiş-Torontal, 5. nr. 9,
m<1;
1932, p. 8.
41 Arh. Stat. Timi~oara, fond Camera Agricolă a jud. Timiş-Torontal, dosn„
35
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ceea ce priveşte folosirea seminţelor selecţionate, creşterea animalelor de
rasă, valorificarea superioară a produselor agricole şi a animalelor de
rentă 42 • Directorul Serviciului agricol al judeţului Severin relatează de
fapt (în anul 1933) că mulţi săteni şi-au procurat pomi fructiferi altoiţi,
au început să selecţioneze seminţele de cereale, îşi manifestă dorinţa de
a introduce noi culturi, de a îngriji mai raţional vitele 43 •
Semnificative, în privinţa activităţii complexe desfăşurată de şcolile
de agricultură, a preocupărilor de apropiere faţă de cerinţele agriculturii,
sînt relatările directorului Serviciului agricol al judeţului Timiş-Torontal
din Ciacova în anul 1936: „In exploatarea moşiei
tehnice s-au desfăşurat în aşa fel incit exploatarea în tot
momentul s-a dovedit exemplul demonstrator în faţa agricultorilor din
comunele din jur. In afară de activitatea tehnică interioară, şcoala a dezvoltat şi o activitate intensă de asistenţă agronomică. Astfel, inventarul
de maşini a fost pus la dispoziţia mai multor agricultori" 44 . Cu selectorul
şcolii s-au curăţit peste 122.900 kg. griu al ţăranilor, contribuind astfel
la obţinerea unei recolte de calitate. Pe terenurile sărăturoase au fost
intreprinse lucrări de ameliorare a solului. Pepiniera de pomi fructiferi
distribuia anual în jur de 15 mii pomi de diferite specii cu preţ redus.
Repartizau anual aproximativ 60.000 plante leguminoase în satele înconjurătoare cit şi seminţe de legume, vindeau animale de reproducţie, contribuind astfel efectiv la progresul economiei agrare45 din această parte
a ţării.
Aceeaşi activitate complexă au desfăşurat-o, sub îndrumarea Ministerului Agriculturii şi Domeniilor şi a Camerelor agricole judeţene, şi celelalte şcoli de agricultură din Banat. Incepînd cu anul 1935 au selecţionat
sute de mii kg. griu agricultorilor din mai multe localităţi; distribuiau
sătenilor seminţe de cereale de calitate şi randament superior, gata preparate; vindeau ţăranilor animale de reproducţie; împrumutau ţăranii să
nci, în măsura posibilităţilor, cu inventar agricol46.
Astfel, Şcoala de agricultură din Sinnicolaul Mare a distribuit în 1015
c.,ătenilor peste 2 vagoane grîu de sămînţă preparat pentru însămînţare, a
pus la dlspoziţia locuitorilor cele două selectoare cu care au curăţit peste
166.000 kg. griu cu o taxă doar de 20;0• le-au împrumutat maşinile de
semănat, le-au distribuit în anul 1936 importante cantităţi de seminţe
de orz şi ovăz, varietăţi ameliorate etc. Cadrele didactice au format echipe de elevi ce s-au deplasat în diferite localităţi şi au efectuat importante
lucrări: combaterea bolilor criptogamice la pomi, deparazitarea acestora,
experienţe pe teren privind utilizarea maşinilor agricole, utilizarea îngră
şemintelor chimice, ameliorarea solului etc. 47 . Ca urmare a activitătilor
complexe desfăşurate la sate de personalul şi elevii şcolilor de agricult~ră,
referitoare la
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Idem, fond ,,Serviciul agricol Timiş-Torontal", dosar 1711936, f. 14.
Idem, fond Serviciul agricol Severin. dosa.r 41/1933. f. 55.
Idem, fond Serviciul agricol Timiş-Torantal, dosar 17/1936. f. 18-19.
Ibidem.
Arh. Stat. TimL"?oara. fond Insuector.at Agricol Timisoara. dosar 9/1937, f. J
Idem, fond Serviciul agricol Tirniş-Torontal, dosar 17/1936, f. 13-14.
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a crescut - aşa cum subliniază documentele timpului 48 - simţitor preocuparea agricultorilor pentru folosirea seminţelor selecţionate şi creşterea
animalelor de rasă, pentru cultivarea mai raţională a pămîntului, diversificarea culturilor şi cultivarea pomilor fructiferi.
Şcolile de agricultură din Banat, alături de celelalte instituţii de
cultură şi de organele agricole judeţene şi-au adus contribuţia la ridicarea nivelului cultural şi de cunoştinţe agrotehnice a maselor ţărăneşti
din acest colţ de ţară, la progresul economiei agrare.
IOAN MU NT EJlNU

DAS LAND\VIHTSCHAFTLICHE SCHULWESEN IN BANAT
IN DER ZWISCHENKRIEGSZEIT
(Z u sa mm e n fa s sun g)
Im Banat gibt es eu1e Tradition der Schulen fi.ir Landwirtschait, die skh sowohl aus der weit zuruckreichenden Existenz der Institutionen <.1Js auch ·aus der
c·ntfalteten Lehrtătigkeit hervorgeht. Ausser der theoretischen und praktischen /\usbildung der Schiller erfi.illten die Landwirtschaftssehulen im diesem Gebiet aut·h
eine wirtschaftliche Aufgabe, indem sie die Entwicklung der Lanidwirtschaft fiirderten. Vorliegende J\rbeit untersucht die Struktur des landwirtschafUichen Schul'\\"C'Sens, die vielscitige Tătigkeit der land\virtschafUidwn Schulen und clic Dynrnnik
des EinschulungsprozessPs in der Zwischenkricgszeit.

~ Ibidem, f. 14; Dare de seamă a prefectuTii jud. Timiş-Torontul. 15 XI 19·1:1-

31 XII 1935,
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1936, p. 304.
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