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PENTRU INFIINŢ AREA UNEI ŞCOLI
SECUNDARE ROMÂNEŞTI DE FETE ÎN ORADEA
(1868-1900)
de
VIOREL FAUR

Studierea tuturor încercărilor şi străduinţelor pentru crearea unor
culturale şi şcolare proprii. determinate de o fire.ască aspiraprogres şi emancipare spirituală, constituie un imperios deziderat istoriografic. Conştienţi de acest fapt, ne-am propus să reconstituim - cu acest prilej - mişcarea care s-a configurat în Oradea la
finele veacului trecut şi a avut ca scop întemeierea unui aşezămînt
şcolar secundar românesc de fete, a cărui necesitate era acut resimţită.
Această mişcare, cu evidentă funcţie cultural-politică, nu s-a limitat la
Oradea şi judeţul Bihor, ci a încorporat eforturile multor intelectuali
români din judeţele apropiate, îndeosebi din părţile Sătmarului, şcoala
fiind destinată în mod echivalent şi fiicelor acestora. Deşi terenul
principal al mişcării a fost oraşul Oradea, aceasta a avut, aşadar, importante ramificaţii în Crişana, Satu Marc şi Maramureş, realitate ce
se va desprinde din informaţiile pe care le vom pune la contribuţie
pe parcursul lucrării noastre.
Este binecunoscută împrejurarea că mişcarea populaţiei româneşti
pentru înfiinţarea de şcoli este totodată o parte componentă a luptei
ei pentru afirmare pe plan politic, luptă care din motive obiective - se retranşează, mai ales în anii imediat următori revoluţiei de
la 1848-1849, în domeniul culturii, ceea ce îi asigură aces,tuia un bogat şi mobilizator conţinut naţional, precum şi unele rezultate notabile.
Se constituie importante societăţi literare şi culturale, dintre care amintim doar pe cele din aşezările nord-vestului Transilvaniei: Societatea
de lectură din Oradea (1852), Societatea de lectură a elevilor români
din Satu Mare ( 1860), Asociaţia pentru cultura poporului român din
Maramureş (1861), Asociaţia naţională arădeană pentru cultu1Tă şi conversarea poporului român (1862), Societatea literară „Samuil Vulcan"
din Beiuş ( 1862), Societatea de lectură a teologilor români din Arad
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( 1868) şi Societatea de bibliotecă din Baia Mare 1 ( 1869). In programul
acestora a figurat - alături de cultivarea limbii, a sentimentelor patriotico-naţionale, de valorificarea disponibilităţilor literare ale membrilor - şi organizarea unor veritabile campanii publice pentru strîngerea de fonduri în vederea întemeierii de şcoli preparandiale şi
gimnaziale româneşti, pentru care statul dualist austro-ungar n-a manifestat nici un interes. Dimpotrivă, adeseori a inventat dificultăţi greu
de depăşit, astfel că atît învăţămîntul elementar, cit şi cel secundar, au
fost întreţinute din resurse proprii, ceea ce atestă voinţa statornică şi
invincibilă a populaţiei româneşti de a beneficia de luminile culturii.
In primele decenii post-paşoptiste funcţionau în Bihor două însemnate instituţii şcolare secundare româneşti (respectiv la Beiuş, gimnaziul superior „Samuil Vulcan", şi la Oradea preparandia grecocatolică) iar la Arad vechea preparandie pentru învăţători de confesiune
greco-orientală. De asemenea, o treime din elevii gimnaziului premonstratens din Oradea erau români, pentru care a luat fiinţă şi o catedră
de limba şi literatura română, al cărei prim profesor a fost cărturarul
Alexandru Roman, redactorul responsabil al temerarului ziar Federaţiunea şi membru al Academiei Române. Nu exista însă nici o şcoală
secundară românească de fete, situaţie ce i-a îndemnat pe intelectualii
şi studenţii din Oradea să militeze pentru întemeierea uneia în oraşul
de pe Crişul Repede. Cel dintîi demers în acest sens este consemnat
în revista Familia a lui Iosif Vulcan şi aparţine lui Acsentiu Gaita,
membru al Societăţii de lectură, care în discursul rostit cu prilejul
şedinţei publice din 2 iunie 1868 2 intitulat Lipsa unui institut român pentru educatiunea fetelor în Oradea Mare - a pledat în favoarea
ideii anunţate în chiar titlul acesteia, intervenţia sa găsind, după cum
menţionează Iosif Vulcan într-unul din articolele sale găzduite de rubrica Conversare cu cetitoarele, un „răsunet viu în ascultători "3 • Textul
discursului a fost publicat în Familia 4 • Ca atare, urma să fie citit de
toţi prenumeranţii revistei şi, desigur, de către alţi locuitori ai Transilvaniei şi Ungariei. De .aceea, autorul său credea potrivit să adreseze
un apel tuturor celor „cari iubesc limba română, ... să întindă ( o) mină
de ajutor la .acel institut" 5 • El îşi manifestă încrederea în reuşita iniţiativei preconizate: ,,Sper că părinţii români sunt pătrunşi de marea
idee ... ; sunt convins că vreau, doresc înflorirea naţiunii lor, de aceea
nu mă îndoiesc că se vor folosi toate mijloacele spre înfiinţarea unui
institut, care contribuie mult la dezvoltarea spiritului naţional "6 • Deşi
cei prezenţi in sala ·care s-a desfăşurat amintita acţiune culturală a
Societăţii de lectură conducătorul acesteia era pe-atunci Iustin Pop1 V. Cur tic ă peanu, Mişcarea culturală
Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1968, p. 26-27.
2 Familia, 1868, 4, nr. 19, p. 225-226.
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Ibidem.
Ibidem, nr. 21, p. 247-248.
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Ibidem.
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fiu, autentic animator cultural şi profesor la catedra pe care o onorase
Alexandru- Roman - au fost receptivi la salutara propunere a studentului în drept Acsentiu Gaita, acesta n-a putut depăşi stadiul de justificare teoretică a necesităţii unei şcoli româneşti de fete în Oradea.
Trecerea la fapte s-a produs în luna ianuarie 1870, cînd Paulina Roman,
soţia fruntaşului poliitic orădean Iosif Roman, a început o energică reliefare a „dorinţei generale de a se înfiinţa (în Oradea - n.n.) un
insititut de creştere (pensionat) pentru fetele române" 7 , In scrisoarea
ce însoţeşte apelul, Paulina Roman afirmă că „s-a încumetat a adresa
provocarea şi respective rogarea aci alăturată către mai multe dame
române, (pentru ca acestea - n.n.) să aibă bunătate de a primi sarcina
adunării de oferte pentru realiz.area institutului amintit" 8 şi, deci, a nu
lăsa chestiunea să cadă în indiferentism. Trebuia procedat, de urgenţă,
la perfectare.a acţiunii filantropico-naţionale de procurare - pe baza
listelor de subscripţii publice - a fondurilor necesare edificării şcolii
menţionate. Pentru ca ,,.această întreprindere să devină generalminte
cunoscută întregului public român" s-a aprecia,t ca fiind utilă informarea lui prin inserarea apelului în presa românească din monarhia austro-ungară. Se desprind din conţinutul acestuia cîteva idei şi anume:
recunoaşterea poziţiei femeii în viaţa spirituală (,,sexul femeiesc duce
o rolă eminentă în cultura naţională"); datorită faptului că nu dispuneam
de şcoli pentru fete în care limba de predare să fie cea maternă, nu
era posibilă înfăptuirea unei folositoare opere de educaţie naţională;
familiile româneşti „mai mizere" ar avea în aceste şcoli adevărate
„scuturi de apărare", în sensul că fiicele acestora le-ar putea urma fără
să întîmpine obişnuitele dificultăţi materiale; într-un asemenea aşeză
mint şcolar fetele ar „avea ocaziunea binevenită" de a se alimenta
spiritualiceşte din „foculariul comun a(l) culturei naţionale, prin ce
generaţiunea va fi scăpat de indiferentism şi renegare" 9 , pericole existente şi mult combătute de condeiele militante ale vremii; sporirea numărului intelectualilor români în comitatul Bihorului, .,ba şi în cele
învecinate" (Arad, Satu Mare, Maramureş etc.), s-a datorat gimnaziului
superior din Beiuş, care, dacă ar fi fost dublat de „un institut de fete",
s-ar fi ajuns la un real progres intelectual al „sexului femeiesc"; avîndu-se în vedere aceste împrejurări, înfiinţarea unei şcoli secundare
româneşti de fete în Oradea a devenit o „necesitate imperativă" 10 •
Paulina Roman precizează că angajarea ei în acţiunea de strîngere a
fondurilor pentru întemeierea „acestui institut", care va avea caracter
„românesc" şi nu „confesional", are drept cauză „nu vanitatea de a
7
Apelul este lansat la 7 ianuarie 1870, fiind inserat în Familia (1870, 6, nr. 2,
p. 13-14) din 23 ianuarie sub formularea:

Institut pentru educaţiunea Ielelor române 1n Crişana.
Familia, 1870, 6, nr. 2, p. 13-14.
8 Totodată „părinţii nu vor fi siliţi să-şi deie fiicele lor. pe la institute străine.
unde nici că aud limba lor maternă. . .
nu vor fi siliţi părinţii să primească în
casele lor învăţătoare cu limba şi educaţiunea et'erogeneM (Ibidem).
10 Ibidem.
8
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excela, ci iubirea naţiunii mele şi trista experienţă din trecut" 11 • lnceputul l-a făcut ea însăşi prin banii donaţi pentru „ridicarea edificiului naţional". Redacţia Familiei şi-a deschis coloanele „pentru publicarea contribuţiilor", metodă ce avea menirea să-i stimuleze pe cei
interesaţi. Ea contribuie cu 10 florini, exprimîndu-şi în acelaşi timp
satisfacţia de a constata că o „frumoasă idee" ce vizează „zelul naţional" 61 femeilor române va marca viaţa culturală românească.
Se avansează ipoteza că ea va fi „cit mai curînd" materializată.
Acest remarcabil document, conceput şi difuzat de Paulina Roman,
constituie momentul iniţial al mişcării din comitatele vestice pentru
edificarea unei şcoli secundare româneşti de fete în Oradea. El poartă
însemnul entuziasmului specific unor iniţiative de acest fel, a cărei
concretizare depindea de receptivitatea locuitorilor, deoarece autorită
ţile n-au destinat din fondul pentru studii - sumele pretinse de
această întreprindere. Ca şi cu alte prilejuri, populaţia românească era
nevoită să-şi aducă contribuţia materială, aceasta presupunind sacrificii
şi dăruire patriotică. Din modestele lor posibilităţi economice locuitorii
români din Tr,ansilvania şi Ungaria au destinat o bună parte multiplelor a·cţiuni culturale naţionale, de la acordarea de stipendii pentru
studenţii şi elevii săraci şi pină la consolidarea sub raport material a
societăţilor ei culturale, adevăratele citadele ale rezistenţei naţionale.
Din această rîvnă pentru cultură şi progres, nerecunoscută de exponenţii şovinismului întreţinut de autorităţi, s-a născut şi mişcarea cultural-politică la care ne vom referi în continuare.
La 2 aprilie 1870, Paulina Roman făcea cunoscut rezultatul apelului,
menţionînd că „ofertele de pină acum se urcă la 2 500 florini " 1:!, sumă
destul de mare dacă ne gîndim că nu trecuseră numai trei luni de la
difuzarea acestuia. De observat că Paulina Roman a utilizat şi alte
procedee pentru a-şi atinge scopul. Este vorba de organizarea unei loterii în luna mai 1870, extragerea numerelor cîştigătoare efectuîndu-se
cu prilejul unei „producţiuni muzicale şi declamaţiuni", împreună cu
„petrecere de joc". Au fost expediate 60 liste de loterie, pe care figurau
cite 90 de numere, fiecare costînd 20 creiţari. Astfel, se sconta pe
strîngerea a cel puţin 1 200 florini. ln scurt timp au şi sosit citeva liste
din Arad, Budapesta, Beiuş, Şomcuta Mare, Oradea, Vaşcău şi Satu
Mare. Au fost, de asemenea, donate o mulţime de obiecte pentru loterie
(,,sortitură"), ,,gătite de mîinile gingaşelor românce" 13 • ln numărul din
24 aprilie al revistei Familia a fost anunţ•at programul concertului cu
11

12

Ibidem.
Ibidem, nr. 13, p. 153: Incunoştintare şi rogarc. Ceilalţi posesori de liste cu

oferte slnt rugaţi să continue a aduna donaţii pină în toamna anului 1870, după care
expedieze banii şi listele Paulinei Roman.
13 Ibidem, nr. 9, p. 105: Institutul pentru educaţiunea ielelor române din Crişana. Pentru donarea de obiecte, de exemplu, s-au „suscris peste 30 inşi• din Oradea
iar Cristina Dragoş, din Buteasa a „surprins pe Paulina Roman cu patru obiecte
foarte frumos elaborate, cu multă dexteritate şi eleganţă". Şi alte femei române „şi-au
oferit serviciul proteguitoriu prin manufactură•.
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declamaţii din 17 mai 1870, ale cărui venituri erau destinate „institutului de fete române". O notă redacţională arăta că „onorabilul public
va concurge cu ajutorul său material la promovarea acestui scop filantropic, care tinde a realiza o dorinţă naţională " 14 • Concertul s-a desfăşurat la data stabilită, în sala hotelului "Vulturul Negru". Primul
punct al programului a fost Marşul lui Mihai, interpretat de „banda
militară". Alături de recitări de poezii au mai figurat în acesta melodiile Un suspin, Trei floricele, precum şi Sonetta de Mozart1 5 • Concertul
a „reeşit ... splendid", sala fiind „îndesită de un public numeros, adunat din toate părţile Crişanei, ma şi din alte locuri mai îndepărtate"rn.
Au fost, astfel, procuraţi 300 florini, precum şi alţi 245, adunaţi de redactorul revistei pe liste de oferte şi contribuţii în „favorul teatrului
naţional" 17 • Aceşti din urmă bani au fost transmişi Societăţii pentru
crearea unui fond de teatru român, care s-a întemeiat în acelaşi an.
Mişcarea culturală pornită la Oradea s-a extins şi în alte oraşe din
nord-vestul Transilvaniei, deoarece şcoala preconizată avea rostul de
a asigura instrucţia şi educaţia fetelor române din întreagă această
zonă geografică. George Marchiş trimitea Familiei o corespondenţă din
care transcriem prima expresie: .,Cu o vie bucurie vin a vă împărtăşi
un simptom de viată naţională şi de interesare pentru cele mai moderne
cauze naţionale de la noi" a tineretului studios român „de la diverse
institute de învăţămînt" 18 din Satu Mare, care şi-a făcut publică intenţia
de a susţine în lunile august sau septembrie un concert vocal-instrumental însoţit de declamaţii, desigur „în folosul ... institutului de fete
intenţionat a se înfiinţa în Oradea Mare"Hl, precum şi a fondului pentru
teatru naţional. Abia în luna februarie 1871 aflăm despre „întreprinderea junimei amintite", care a avut „un succes destul de îmbucurător" 20 •
ln beneficiul aceluiaşi „institut", ca şi al tinerimii „lipsite", urma să fie
„aranjat" la 3 februmie 1871 un bal de către studenţii şi elevii români
din Oradea, instituindu-se un comitet format din: Ioan Pop (preşedinte),
Demetriu Suciu (secretar), Ioan Trifu (casier), Nicolae Maior (controlor),
Alex. Catoca, Augustin Rezei, Demetriu lorgovici şi Aloisiu Nistor 21
(membri). Organizatorii considerau, pe bună dreptate, că „se află în
14

Ibidem, nr. 15, p. 179: Concert. Se aducea un elogiu meritat Paulinei Roman

(.,demnă fiică

a naţiunW).
Viorel Faur, Pagini din viaţa muzicală a Bihorului între anii 1849-1918,
in Reuniunea de cintări „Hi/aria" din Oradea (1875-1975), Editura Comitetului de
cultură şi educaţie socialistă al judeţului Bihor, Oradea, 1975, p. 76.
16
Familia, 1870, 6, nr. 19, p. 226: Concertu/ şi balul din Oradea-Mare; a -,
O seară în Oradea-More, în nr. 20, p. 237.
17
Ibidem. Iosif Vulcan a fost ales secretarul acestei societăţi.
18
Ibidem, nr. 20, p. 238: Din comitalu/ Satu-Mare.
15

19

Ibidem.
Ibidem, 1871, 7,

nr. 5, p. 58: Un report întîrziat. Tinerimea română studioasă
din Satu Mare „a aranjatH concertul respectiv în oraşul Baia Mare şi s-a obţinut
un venit de numai 60 florini. Mai important a fost, neîndoielnic, efectul moral-politic
al acestuia.
21
Ibidem, 1870, 6, nr. 52, p. 621: Invitaţiune la balul tinerimei din Oradea-Mare.
20
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plăcuta poziţiune
zeloasă, conform

de a spera din partea on. public român una părtinire
celei din anii trecuţi, cu atît mai vîrtos, căci scopurile
propuse atintesc la prosperarea şi înflorirea natiunii române" 22 (subl.
ns. - V.F.). Nu cunoaştem rezultatul material al acestui bal, fiindcă
n-am clepistc1t informaţiile documentare necC'sare în acest sens. La
30 decembrie 1870, Paulina Roman a dat publicităţii o Provocatiune în
care conchide că locuitorii au „îmbrJţişat cu căldură întreprinderea
înfiinţării unui institut de fete în Oradea Mare" 23 , mulţumindu-le pentru
actele filantropico-naţionale. Îşi exteriorizează, totodată, convingerea
că va mai primi şi alte contribuţii în bani şi obiecte. Era decisă să
finalizeze iniţiativa ce apăruse în viaţa culturală a oraşului cu trei ani
în urmă. A murit însă pe neaşteptate, lăsînd lucrurile pe seama altora
şi îndeosebi a soţului său, Iosif Roman. Cum mişcarea organizată de
Paulina Roman a avut ca suport adeziunea femeilor române din Transilvania şi cum nu s-a găsit în Oradea o altă persoană, la fel de energică şi stăruitoare, s-a produs o stagnare a acesteia, de aproape un
deceniu. Astfel, prima etapă a mişcării pentru înfiinţarea unei şcoli
secundare româneşti de fete în Oradea, care se cricumscrie anilor
1868-1871, constituie un început promiţător atît prin rezultatele materiale24, cît mai ales prin antrenarea unui important număr de locuitori
români în această luptă pentru crearea unei noi instituţii şcolare a cărei
lipsă era a•cut resimţită. Din acest aspect decurge, după opinia noastră,
caracterul politic al mişcării iniţiate de membrii Societăţii de lectură
şi dinamiz,ate de Paulina Roman, care s-a ilustrat ca dîrză apărătoare
a drepturilor naţionale.
Readucerea în actualitate a problemei s-a datorat animatorului cultural Iosif Vulcan, care - pentru a „putea face mai bun serviciu naţiunii", cum însuşi afirma 25 a stabilit, în primăvara anului 1880, sediul redacţiei Familiei la Oradea, unde îşi făcuse studiile gimnaziale.
Mutarea lui Vulcan la Oradea „a însemnat - arată un competent biograf al său 26 - un eveniment de reală importanţă naţională, . . . a
constituit o impulsionare a vieţii spirituale, sociale şi naţionale româneşti " 27 din Bihor. Prin articolul Şcoli pentru fete 28 , Iosif Vulcan comite
un gest salutar, susţinînd cu evidentă implicaţie sufletească cauza în22

23

Ibidem.
Ibidem.

24 De consemnat şi împrejurarea că episcopul Iosif Pop Silaghi a lăsat, prin
testament 10 OOO florini pe seama şcolii de fete din Oradea (Ibidem, 1873, 8, nr. 30,
p. 360). Testamentul a fost însă atacat, printr-un „proces de nimicire", de către
„fisc", abia după cinci ani clarificîndu-se lucrurile în sensul că acesta n-a fost
invalidat, dar fondul destinat „institutului de fete" a fost redus la jumătate (Ibidem,
1879, 15, nr. 49, p. 334-335). Mai exact este vorba de 4 830 florini, care au fost
depuşi în fondul amintit (Ibidem, 1880, 16, nr. 44, p. 289 şi nr. 46, p. '300), întregindu-l substanţial.
2" I. Vulcan, După douăzeci de ani, în Familia, 1880, 16, nr. 32, p. 204.
26 Luci an Dr im ba, Iosif Vulcan, Editura Minerva, Buc., 1974, p. 107.
27

Ibidem.

28

Familia,

1880, 16, nr. 51, p. 329.
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românesc din monarhia dualistă, expunîndu-şi deschis
punctul de vedere, care este o mărturie elocventă despre concepţia sa
pBtriotică şi democratică. ,.Multe sunt trebuinţele noastre reflectează
I.V. - , căci multe ne lipsesc. Cea mai grabnică necesitate, dupa pi:lrerea
noastră, este înfiintarea de şcoli bune în toate sC1tele, pentru ca prin ele

să deşteptăm şi întărim poporul, care e temeiul clC1sei inteligente şi al
natiunii întregi" 29 (subl. ns. - V.F.). Concomitent cu dezvoltarea reţelei
şcolare elementare, Vulcan consideră. că se impune şi
şcoli de fete: ,.Dar întocmai ca pentru popor şcolile

întemeierea unor
de la sate, astfel
pentru fete formează o

şi pentru clasa mai inteligentă a naţiunii şcolile
necesitate ardentă, o mare lipsă ce ar trebui suplinită cît mai curînd" 30

(subl. ns. - V.F.). Existau, desigur, destule şcoli străine pentru fete, in
oare acestea erau pregătite „pentru viaţa casnică" sau pentru „cea din
saloane", total absentă fiind însă educaţia naţională, astfel că fetelor
le lipsea „farmecul care le face atît de graţioase în ochii tinerilor români cu sentimente naţionale, ele adesea nu ştiu să converseze româneşte", neavînd prilejul de a învăţa în aceste şcoli limba, şi literatura
română. Era o lacună importantă a sistemului de învăţămînt, ce impunea
o urgentă luare de atitudine, pe care Vulcan şi-o manifestă în respectivul articol: ,,Şcoli mai înalte pentru fete, iată de ce are trebuinţă inteligenţa română! Şcoli în care limba propunerii şi cea a conversaţiunii
să fie românească" 31 • Rostul acestora este de neignorat, fiindcă inexistenţa lor „are o mare înrîurire asupr,a mersului nostru cultural", fapt
ce-l determină să insiste asupra ideii de asociere a femeilor române,
ce aveau datoria de a constitui reuniuni, care să „facă tot ce va fi cu
putinţă. pentru scopul d-a înfiinţa institute mai înalte pentru fete".
Articolul lui Vulcan se încheie cu o patetică chemare: ,,Să ne creştem
mame române, dacă voim ca generaţiunea viitoare să fie română, dacă
voim să mai trăim" 32 • Intervenţia publicistică a lui I. Vulcan n-a rămas
fără ecou. lntr-un alt număr al revistei a •apărut articolul Resunet în
cauza şcolilor pentru fete, care subliniază împrejurarea că „Abia există
29
30

Ibidem.
Ibidem. Acestea au fost afirmaţiile lui Vulcan, pe care le-am reprodus în

întregime, pentru a fi cunoscute cu exactitate. Am făcut aceasta deoarece Luci an
Dr im ba (în op. cit., p. 108--109) formulează cîteva consideraţii cu care nu sîntem
de acord: ,.Nu contestăm buna intenţie a scriitorului nostru de a contribui la instrucţia generală, dar trebuie să facem precizarea că şi de data aceasta gîndurile sale se
îndreaptă îndeosebi spre „clasa de mijloc", spre mica burghezie românească, cum
făcuse şi G. Bariţ, de la care, de altfel, preia ideea. De aceea, el ţine să precizeze
că nu se gîndeşte în special (cum adică? n.n.) la şcoli primare pentru fete, ci mui
ales la pensionate sau institute de creştere ... • (subl. ns. V.F.). Vulcan n-a făcut
nici o referinţă la şcoli elementare săteşti. Dificultăţile prin care trecea învăţămîntul
românes~ confesional elementar au făcut imposibilă funcţionarea unor şcoli săteşti
de fete m Bihor. El a avut în vedere numai localităţile urbane, unde ar fi fost firesc
să existe asemenea şcoli româneşti. De asemenea, menţionăm că Vulcan este autorul
şi al acestei constatări: ,,Pînă ce nu vom avea şcoli bune în toate satele noastre,
poporul nostru nu va înainta• (Ibidem).
31
32

13°

Ibidem.
Ibidem.

Viorel Faur

1%

8

să poata afla răsunet mai viu în inimile românilor, mai
părţile . .. Bihorului şi Satu-marelui, decît cestiunea ventilată"
de Iosif Vulcan, adică necesitatea şcolilor de fete. ,,Aceasta să ne fie
deviza - îndeamnă autorul articolului în discuţie, care semnează cu
iniţialele S.R. pentru timpul proxim, aceasta să ne fie scopul, intru
ajungerea căruia să ne sacrificăm înainte de toate puterile fizice şi

chestiune, care

vîrtos din

morale! "33 • în acest scurt dar valoros articol, îndeosebi sub raport istorico-documentar, este formulată o frumoasă profesiune de credinţă:
„Pentru ca să putem cîştiga dară şi noi o inteligenţă care să impună
celorlalte naţionalităţi, este necesar ca mamele române să se folosească
de influenţa binefăcătoare ... şi să se preocupe în favorul naţiunii române de impresiunile prime ale pruncilor săi, dîndu-li o parte încă
acasă cultura socială receru tă, ... ( ele) au datorinţa sîntă ( de) a susţine
şi cultiva limba dulce strămoşească, să escite în pruncii săi simţul mă
reţ de naţionalitate adevărată, prin exerciţiul şi folosirea dacă nu
eschisivă dar preponderentă a limbii materne ... " 34 • Apelează apoi la
responsabilitatea ce revine, din -acest punct de vedere, locuitorilor din
Bihor şi Satu Mare, care au obligaţia de a arăta „lumii" că nu şi-au
pierdut încă „simţul de naţionalitate" 35 • Aceasta nu prin vorbe, ci prin
fapte. Crede utilă prezentarea în „foile române" a unui proiect pentru
înfiinţarea respectivei şcoli secundare de fete în Oradea, pentru care
s-au adunat însemnate sume. Cele două pledoarii în presă pentru cauza
şcolii de fete au resuscitat interesul locuitorilor şi mai cu seamă al
intelectualităţii orădene, oare s-a decis să organizeze, în 28 august 1880,
o consfătuire în care să se analizeze starea de lucruri şi să se ia hotă
rîrea cea mai potrivită în legătură cu perspectiva realizării „ideii de-a
înfiinţa aici ... o şcoală pentru creşterea de fete comâne" 36 • Este publicat un apel Către onorabila inteligenţie română clin Oradea-Mare,
semnat de Teodor Kovary (Chiorean), Simeon Bica, Nicolae Zigre şi
Iosif Vulcan 37 • Peste puţin timp, Iosif Vulcan repune problema în atenţia
opiniei publice româneşti, pregătind astfel momentul întrunirii intelectualilor, mobilizîndu-i pentru sprijinirea acţiunii colective pe care, cel
dintîi, o consideră „mişcare culturală" 38 , intuindu-i resorturile interne.
33 S. R., Resunet în cauza şcoliJor pentru lele,
în Familia, 1880, 16, nr. 53,
p. 341-342.
34 Ibidem. Autorul continuă astfel: ,.Doresc
însă, că incit pentru limbă, multe
fete din părţile Bihorului şi Satumarelui abia vor fi in stare a satisface această
chemare sublimă, ... , din cauza împrejurărilor locale ... •
35 Ibidem. Luci an Dr im ba, op. cit., p. 109.
36 Ibidem, nr. 61, p. 388.
37

Ibidem.

I ( 0 s i f ) V ( u l c an ), Mişcarea culturală
română în Oradea-Mare, in
Familia, 1880, 16, nr. 63, p. 399. Consemnăm partea de început a articolului său: ,.In
orice parte locuită de Români se face vreo iniţiativă pentru a se întreprinde cutare
mişcare pe terenul cultural naţional, fiecare fiu al naţiunii trebuie să simtă o adîncă
bucurie· cu atit mai mare trebuie să fie dară bucuria noastră atunce, cind vedem
că reallzarea unei idei naţionale se iveşte tocmai pe acel teren şi in acel teritoriu
unde necesitatea este mai mare•.
38
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„Este învederat - conchide I.V. - , că terenul instrucţiunii publice e
acela, pe care Românii trebuie să dezvoltăm cea mai urgentă activitate.
Cultura dă viată şi tărie unei natiuni, fără ea n-avem viitor. Dar această
cultură are să fie naţională, căci numai o astfel de cultură poate .sc'i corespundă dorinţelor şi aspiratiunilor noastre de susţinere, dezvoltare .5i
înflorirea ca natiune" 39 (subl. ns. - V.F.). Asemenea formulări teoretice
erau curente în presa vremii şi ele îşi au sorginte<1 în epoca luminilor.
Dacă accesul la viaţa politică era destul de dificil, atunci eforturile
trebuiau îndreptate - după o convingere unanim acceptată - pe tărî
mul culturii, unde putea fi vaLorificat potenţialul spiritual naţional, evident în beneficiul evoluţiei proprii. Fundamentul unei culturi temeinice
îl reprezenta un învăţămînt elementar şi secundar bine organizat, idee
ce transpare şi din textul articolului la care ne refeTim . .,Ni trebuiesc
şcoli reflectează Vulcan - , cit mai multe pretotindene; şcoli la sate,
institute mai înalte de învăţămînt; şcoli pentru prunci şi pentru fete, dar toate conduse în spirit românesc." Iosif Vuloan nu se dovedeşte a fi
adeptul exclusivismului în această direcţie, ci militează pentru întărirea
întregului corp al învăţămîntului românesc. El insistă însă - pe bună
dreptate - asupra imperiozităţii lor „acolo unde elementul românesc,
în contactul său cu celelalte elemente, este mai expus a-şi pierde idiomul original", salutînd cu „dublă bucurie mişcarea ce s-a intreprins
la Oradea-Mare spre a (se) înfiinţa aice un institut pentru creşterea
mai înaltă a fetelor române" 40 •
ln urma demersurilor făcute a avut loc, la data stabilită, ·adunarea 41
,,inteligenţei române" din Oradea, ca semn al „continuării ,activităţii"
de pin-atunci. Iosif Vulcan a propus alegerea ca preşedinte a lui T. Kă
vary, iar ca secretar pe I. Pop, după care a fost analizată modalitatea
de a se ajunge la concretizarea scopului propus. Tot Iosif Vulcan a susţinut, pe parcursul lucrărilor, că este necesară lărgirea bazei mişcării
cultural-politice care luase un real avînt. Ca atare, a propus convocarea,
în 14 septembrie 1880, a unei „adunări generale a întregii inteligente
române din comitalul Bihor", materialul de dezbatere fiind redactat de
o comisie formată din T. Kovary, I. Cuc, S. Bica, I. Vulcan, N. Zigre,
I. Pop, I. Vereş, S. Rezei, G. Horvat .şi I. Buna 42 • Familia din 2 .septembrie publică Apelul la publicul român din Biharia, ,adresat acestuia de
T. Kovary şi I. Pop. De reţinut paragraful final: ,, ... subscrişii vin .a te
invita ... la adunarea generală, rugindu-te, ca însoţit şi de alţi cunoscuţi

ţiei

J9
40

Ibidem.
Ibidem.

41

Te odor K ovar y,

I o an

Popu,

române orădene, în Familia, 1880, 16,

Procesu verbalu. Adunarea inteligen-

nr. 63, p. 399-400. Au
Simeon Bica, Elia Bochiş, Ioan ·Buna, George Cioara, Mihai Diţiu, Alex.
vath, T. Kovary, I. Cuc, G. Lazăr, Teodor Lazăr, M. Maniu, Gavril
I. Pop, Silviu Rezei, I. Tulvan, I. Vereş, N. Vulcan şi I. Vulcan.
42 Ibidem. Comisia s-a întrunit în 28 august 1880 şi a încredinţat
sarcina redactării proiectului de statute al viitoarei societăţi, care va
adunarea amintită (Ibidem, p. 407-408).

fost prezenţi:
Gera, G. HorPal, G. Papp,
lui I. Vulcan
fi discutat în
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din jurul D(umi)tale, să binevoieşti a participa la acea adunare, dindu-ne astfel concursul moral la continuarea paşilor intenţionaţi întru
realizarea ideii de mare însemnătate" 43 • La adunarea menţionată - la
care a luat parte „un număr atît de frumos din cei invitaţi, incit este un
deceniu de cînd asemenea adunare românească nu s-a mai văzut în oraşul acesta " 44 a fost „găsit cel mai bun mijloc" de realizare a scopului
şi anume înfiinţarea unei societăţi, care să procedeze Ia strîngerea. altor fonduri şi Ia efectuarea tuturor operaţiilor necesitate de ridicarea
edificiului şcolii de fete. Proiectul de statute al societăţii a fost prezentat de Iosif Vulcan, care după ce s-au făcut doar „puţine modificaţiuni ", au fost aprobate de adunare. Astfel, s-a constituit în Oradea
o nouă societate culturală românească ale cărei străduinţe aveau o finalitate cultural-filantropică. Deşi n-am reuşit să depistăm textul statutelor, am identificat cîteva informaţii despre forma ei de organizare 45 •
Societatea era condusă de un „comitet dirigent" alcătuit din 9 membri.
Comitetul era responsabil doar în faţa adunărilor generale anuale, ce
nu se desfăşuro.u numai în Oradea, ci şi în alte aşezări, deci erau ambulante. Tot în 14 septembrie a fost citit de S. Rezei raportul 46 despre
activitatea comitetului ales la 28 august 1880. Statutele au fost trimise
- la sfîrşitul lunii septembrie - spre aprobare ministerului de interne47. Cu toate acestea, în fondurile societăţii n-au intrat, în lunile
august şi septembrie 188048 , decît 32 fl. şi 30 cr., sumă neaşteptat de
mică. De fapt, nici nu s-a manifestat vreo preocupare deosebită în
această direcţie, rezultatul cel mai important al anului 1880 constînd
în întemeierea societăţii şi elaborarea statutelor ei. Mişcarea culturalpolitică pentru înfiinţarea unei şcoli româneşti de fete în Oradea a creat
a;ce-astă societate pentru a dispune de un factor legal de acţiune în
vederea îndeplinirii dezideratului respectiv. La 13 februarie 1881, societatea nu se constituie „definitiv" 49 , deoarece autorităţile n-au fost
de acord cu statutele înaintate, pretinzînd unele modificări şi completări, ce au fost îndeplinite întocmai, pentru a nu mai exista nici o piedică în calea obţinerii aprobării acestora, care este anunţată în numă
rul din 6 martie 1881 al Familiei 50 • Se aprecia, totodată, că „dintre
toate oraşele locuite de români, tocmai aici (în Oradea - n.n.) s-a luat
43

Ibidem, p. 400-401.
Ibidem, nr. 68, p. 430: O nouă societate cu/lurală romana.
45 Ibidem. A fost ales şi un comitet format din: T. Kovary (preşedinte), S. Bica
(vicepreşedinte), Iosif Vulcan, N. Zigre, Iosif Erdeli, I. Pop, S. Rezei, I. Gli\e şi Iosif
44

Neslor.

Raportu despre activitatea comitetului ales din sinul conferinţei ţinute de
română de Oradea-Mare în 28 august 1880 în cauza continuării lucrări
lor pentru înfiinţarea unei şcoli române de fete în Oradea-mare (Ibidem, p. 430-432).
47 Societatea pentru înfiinţarea unei şcoli de fete române în Oradea-Mare (Ibidem, nr. 72, p. 457).
48
Ibidem.
49 Ibidem, 1882, nr. 10, p. 61: Societatea pentru înfiinţarea unei şcoli de Jele
române în Oradea-Marc.
50 Ibidem, nr. 16, p. 98: Societate culturală română în Oradea-Mare.
46
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cestiune vitală" 51 , care este înfiinţarea unei şcoli
secundare româneşti de fete. T. Kovary a făcut cunoscut membrilor
comitetului conţinutul textului final al statutelor societăţii, adresînd şi
un apel „către publicul român din aceste părţi, spre a se înscrie de
membri şi a contribui pentru scopul indicat";; 2 • Adunarea generală. a societăţii53 s-a ţinut la 11 decembrie 1882 în sala pentru manifestări culturale şi artistice a hotelului „Arborele Verde". Ea a fost „deschisă"
de preşedintele societăţii, Teodor Kovary, printr-o „cuvîntare frumoasă",
după care conform uzanţelor - secretarul Silviu Rezei a dat citire
raportului de activitate a comitetului iar casierul N. Zigre a făcut precizări în legătură cu „starea casei", constatîndu-se existenţa în fondurile
societăţii a sumei de 4 579 florini. S-au înscris „mai multi membri" noi
şi a fost întregit comitetul cu Ierotei Beleş (ales vicepreşedinte) şi Petru
Ionaş (membru). Adunarea generală din anul 1883 urma să aibe loc
la Beiuş 54 , în ziua de 16 septembrie. ,,Inteligenţa română" din aşezare
„a luat măsuri de timpuriu, ca să garanteze un succes bun" 55 . Aceasta
„s-a întrunit în o conferinţă", alegînd cu acel prilej un „ comitet de
primire" al cărui preşedinte a fost Vasile Ignat, memorandistul de mai
tîrziu, iar secretar profesorul Vasile Leşan. ,,Comitetul acesta se
precizează în Familia din 26 august 1883 a şi început să lucreze cu
diliginţă" pentru a asigura condiţiile unei bune desfăşurări a adunării 5 6 •
De reţinut îndeosebi faptul că au fost „aranjate" trei reprezentatii teatrale - cu piesele Doi tărani şi cinci cîrlani, Cinel-cinel (comedie cu
cîntece într-un act) şi Florin şi Florica ( de V. Alecsnadri) - în „folosul"
societăţii. ,,De ar fi fost sala de trei ori atît de mare se afirmă într-o
publicaţie a vremii 57 - , doară nici atunci n-ar fi încăput în ea lumea
( ce) voia să participeze, deci .astfel mulţi fură siliţi a se reîntoarce
acasă, necăpătîndu-şi locuri" 58 • Despre interpretare sînt consemnate numai elogii 59 , efectul fiind evident, după cum se afirmă într-o cronică a
manifestării: ,,Entuziasmul a ajuns la culme, cînd <linsa ( adică domnişoara Veturia Pop n.a.) a apărut în costum ele vivandieră şi defilînd
iniţiativa

"

1

52

în

această

Ibidem.
Ibidem, nr. 21, p. 127: Şcoală de iele române în Oradea Marc. Membrii fon-

datori trebuiau

să plătească

dem, nr. 44, p. 536).

50 florini. Taxa

anuală

de membru era de 3 florini (Ibi-

.

53 A f06t anunţată iniţial pentru 6 noiembrie 1882 (Ibidem, nr. 39, p. 476), dată
ce s-a schimbat.
54
Familia, 1882, 18, nr. 49, p. 595-596: Şcoala de fete române din Oradea-Mare.
55 Ibidem, 1883, 19, nr. 37, p. 450.
56 Ibidem, nr. 33, p. 403.
57
Ibidem, nr. 37, p. 450: Adunarea din Beiuş a Societăţii pentru înfiinţarea unei
şcoli române de lele în Oradea-Mare.

58
59

Ibidem.

„Diletanţii care le interpretează scrie un martor ocular în Familia din
23 septembrie 1883 - deteră probă nu numai de un zel lăudabil, dar totodată şi de
o abilitate frumoasă. De aceea fură acoperiţi de buchete şi torente de aplauze". S-au
remarcat şi Silvia Bocşan, Aloisia Creţ, Rozalia Onaga, Ioan Pop şi George Morariu.
Reprezentaţiile au fost puse în scenă de profesorul Augustin Băla~. Venitul realizat
a fost „considerabil" (Familia, 1883, 19, nr. 37, p. 450).
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pe scenă şi-a scos sabia, cîntînd Bravi ostaşi ai Romtiniei"G 0 • Aluzia la
eroismul soldaţilor români dovedit în luptele pentru cucerirea independenţei de stat a României ( 1877-1878) era clară, iar ecoul în public
de asemenea. Adunarea membrilor societăţii şi a localnicilor a fost
găzduită în casa sa de către mecenatele D. Negrean. Lucrările adunării
au fost deschise, printr-un discurs potrivit, de preşedintele acesteia,
Teodor Kăvary, fost director al gimnaziului superior „Samuil Vulcan",
binecunoscut în Beiuş şi împrejurimi. Augustin Antal adresează apoi
adunării un salut din partea localnicilor. Au fost aleşi notarii şedinţe
lor: Romul Mangra şi I. Gherlan. In continuare, Silviu Rezei, secretarul
societăţii, a citit raportul despre activitatea acesteia în ultimii ani, după
care casierul N. Zigre i-a informat pe cei prezenţi în legătură cu fondurile deţinute de societate, care se cifrau la 4 817 florini. S-au înscris
noi membri, încasîndu-se de la aceştia 275 florini 61 • Profesorul V. Leşan
a susţinut conferinţa intitulată Pozitiunea femeii, care a fost publicată
în Familia 62 , apreciată fiind de întregul auditoriu. După realegerea comitetului societăţii pe viitorii trei ani s-a stabilit ca proxima adunare
generală să fie organizată la Oradea. Banchetul şi balul 63 au încheiat
această importantă şi eficientă acţiune cultural-naţională ce a avut o
reală însemnătate, nu numai prin realizările materiale, dar şi prin popularizarea în rîndurile locuitorilor a ideilor pentru care milita societatea
orădeană. Beiuşul a fost, ca şi cu alte prilejuri, locul de întîlnire al
inteloctualităţii, meseriaşilor şi ţăranilor români, care şi-au adus modestele lor contribuţii băneşti la completarea fondului destinat edificării amintitei şcoli secundare de fete 64 • La 31 decembrie 1884 s-a ţinut
o alttă adunare generală a societăţii în sala mică a hotelului „Aborele
Verde" din Oradea 65 , păstrîndu-se nota obişnuită a unor asemenea manifestări. După aceasta a urmat aproape un deceniu ( 1885-1893) de
inactivism 66 , ale cărui cauze n-am reuşit să le identificăm, din lipsa
60
61

Ibidem, p. 455.
Acestea au fost completate cu alte sume, după cum reiese şi din paragraful
următor: .,Comitetul subscris împlineşte o datorinţă plăcută, cînd exprimă mulţămită
fierbinte inteligenţei din Beiuş şi pentru suma de 190 fi. şi 59 cr., care i s-a trimis şi
a incurs ca venit curat din reprezentaţia teatrală şi balul aranjat la Beiuş în 15 şi
16 septembrie" în favoarea societăţii (Ibidem, nr. 45, p. 548).
62 Ibidem, nr. 37, p. 455.
63

Ibidem.

De menţionat şi sumele adunate pentru acelaşi scop de către domnişoara
A. Roşescu din Cluj (13 florini) şi avocatul George Lazăr din Vinga, pe lista acestuia din urmă figurînd 41 florini donaţi de 18 persoane, dintre care una şi din România (Ibidem, nr. 45, p. 548 şi nr. 48, p. 584) •
65 Ibidem, 1884, 20, nr. 49, p. 590.
66 Notabil ni se pare totuşi articolul din Gazeta T ransiivaniei ( 1892, nr. 106,
p. 3), intitulat Lipsa unei şcoli româneşti de Jelite în comitalul Bihorului, în care
se deplinge starea de lucruri existentă, datorită lipsei unui asemenea aşezămînt şcolar,
ceea ce a făcut ca fetele românilor bihoreni să fie crescute „în claustrele ungureşti
din Oradea şi Sătmar ... fără rit, fără sărbători şi datini româneşti, iar cind ies din
acele claustre, nu mai ştiu• vorbi limba lor maternă. Era o pledoarie pentru înfiinţa
rea mult rîvnitei şcoli secundare de fete.
64
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surselor documentare. In iulie 1893 s-a convocat o „conferinţă" ce viza
punerea societăţii „în mişcare mai spornică" 67 • S-a discutat problema
completării comitetului, deoarece între timp unii membri ai acestuia
n-au mai arătat interesul necesar. S-a hotărît ca prima adunare generală să aibe loc în luna octombrie a anului respectiv. Comitetul societăţii a „ţinut o şedinţă" la care au luat parte T. Kovary (preşedinte),
Iosif Nistor, N. Zigre, Dr. D. Chiş şi Iosif Vulcan - , analizîndu-se situaţia „casei". Societatea dispunea de 4 037 florini, precum şi de „alte
obligaţiuni şi pretensiuni" în valoare de peste 2 OOO florini 68 • Un cititor
al Familiei scria redacţiei că a luat act „cu bucurie" de împrejurarea că
„s-a reluat firul stăruinţei d-a înfiinţa în Oradea-Mare o şooală română
de fete" 69 , fiind aceasta de absolută necesitate, deoarece în oraşul de
pe Crişul Repede nu exista nici o şcoală românească de fete, fie eu
chiar elementară. Ca atare, acestea învaţă la „şcoli străine", suferind
consecinţele unei situaţii de acest fel. pe care le-am semnalat şi în pasagiile anterioare ale lucrării noastre. Anonimul ce încerca, prin intermediul revistei lui Vulcan, să reactualizeze o problemă ce intrase în
tradiţia vieţii culturale bihorene, era o „voce din public" ce se alătură
celor despre care am referit deja. Pînă la sfîrşitul veacului trecut activitatea societăţii a stagnat „din diverse cauze"î 0 , neţinîndu-se nici adunările generale anuale. Organizatorii societăţii au luat iniţiativa de-a
,.reîncepe" activitatea temporar întreruptă şi au convocat membrii, preoum şi pe cei interesaţi, la adunarea generală ce urma să se desfăşoare
la Oradea în localul băncii româneşti „Bihoreana", pentru a se stabili
componenţa comitetului pe viitorii trei .ani 71 • Această adunare generală,
prezidată de Teodor Kovary, a avut loc în ziua de 8 decembrie 1900 72 •
Ultima adunare a societăţii, despre care deţinem informaţii, a fost organizată tot La Oradea, în 27 noiembrie 1902. Preşedinte al societăţii
era Iosif Roman, veritabil ,animator al vieţii culturale orădene, iar secretar Andrei Horvath. Societatea avea la acea dată 23 membri şi un
fond de 14 412 florini şi 29 creiţari, după cum se preciza în raportul
casierului Coriolan Papp 73 , directorul băncii „Bihoreana" din Oradea.
Deşi se schimbase conducerea societăţii, nu s-a înregistrat vreun progres vizibil în preocuparea ei fundamentală, aceea de a edifica şcoala
secundară de fete. Probabil că şedinţe ,ale comitetului şi adunări geneFamilia, 1893, 29. nr. 27, p. 321-322: ,,Şcoala română de fete din Oradea-Mare.
Anumite sume de bani au fost depuse, spre păstrare, de societate la banca
,.Victoria din Arad ( 1960 fl. ), Casa de economii bihoreană din Oradea ( 1172 fl. ),
Casa de economii orădeană (824 fi.), după cum aflăm din Familia ( 1893, 29, nr. 27,
p. 321-322).
89 Familia, 1893, 29, nr. 29, p. 345.
70 Ibidem, 1900, 36, nr. 37, p. 454. Nu sînt precizate cauzele intrării societăţii în
67
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anonimat şi, deci, nu putem decît să formulăm ipoteze
aduce însă rezolvări ştiinţifice, fapt ce ne determină să
71 Ibidem, nr. 43, p. 527.
72 Ibidem, nr. 47, p. 562.
73 Ibidem, nr. 46, p. 552.
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rale anuale s-au mai organizat74 , accentul punîndu-se pe acţiuni formale şi aducerea de fonduri. Astfel, .. şcoala română de fete dorită consideră un autor contemporan nu a fost înfiinţată decît mult mai
tîrziu, după 1918, de către statul român " 75 • Nu ştim nici pentru ce a fost
utilizată importanta sumă adunată, care reprezenta materializarea unor
îndelungi eforturi şi, totodată, atestă voinţa nestrămutată de a se afirma
pe plan cultural a populaţiei româneşti din monarhia austro-ungară.

LE MOUVEMENT POUR LA FONDATION D'UNE ECOLE
SECONDAIRE ROUMAINE POUR FILLES A ORADEA
{1868-1900)
(Resume)

L'enseignement roumain en Transylvanie, dans Ies annees du dualisme autrichienhongrois (1867-1918), n'a pas ete soutenu par Ies autorites d'Etat, il existant seulement grâce aux grands sacrifices materiels de la population roumaine, obligee de
subventionner elle-meme ses instituions ecolieres.
Dans le contexte de la lutte pour affirmation culturelle il s'est deroule le mouvement pour la fondation d'une ecole secondaire roumaine pour filles a Oradea, mouvement commence par Paulina Roman et continue par une societe dont le but etait
de procurer des sommes - par des donations publiques, par Ies revenus realises a
l'occasion de certaines actions culturelles - pour construire !'edifice de la respective ecole. <;a n'a pas ete possible jusqu'en 1900, Ies sommes rassemblees etant
completees pendant Ies annees suivantes. Important reste, certainement, l'effort pour
la fondation d'une nouvelle ecole.
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vingere
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nu s-a păstrat şi, drept urmare„ nu ne putem forn1d o conasupra istoricului acesteia după anul 1902.
Luci an Dr im ba, op. cit., p. 112.
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