N. A DĂNILOAIE, ÎNVĂŢĂTORII - L UMINĂTORI AI SA TELOR

(1848-1918), B UCUREŞTI, EDITURA FUNDAŢIEI CULTURALE
"D. B OLINTINEANU" , 2002, P.356
Neobositul cercetător N. Adăniloaie ne-a oferit în anul 2002 o nouă lucrare
de sinteză închinată de data aceasta slujitorilor de la catedră, cu referire specială
asupra celor din mediul rural, care au fost şi au rămas, cum bine precizează
autorul, cu adevărat "luminătorii satelor".
Ap�rută la Editura Fundaţiei Culturale "D. Bolintineanu" din Bucureşti,
lucrarea Invăţătorii - luminători ai satelor, este structurată astfel: Cuvânt
înainte (p. 5-7); cap. 1. Participarea cadrelor didactice la acţiunea de luminare a
satelor fn timpul revoluţiei din 1848 (p. 5-42); cap. Il. Slujitorii şcolii fn sprijinul
Unirii Principatelor şi a Războiului de independenţă (p. 43-8 1 ); cap. III.
Participarea fnvăţătorimii la ancheta dialectală a lui B.P. Haşdeu pentru
Magnum Etymologicum Romaniae (p. 82- 1 07); cap. IV. Contribuţia învăţătorilor
la promovarea lucrului manual, a grădinilor şcolare şi a cantine/ar pentru elevi
(p. 1 08-1 46); cap V. Spiru Haret şi luminătorii satelor fn pragul sec. XX (p. 147- 1 80);
cap. VI. Băncile populare infiinţate de învăţători (p. 1 8 1 -2 1 9); cap. VII.
Cercurile culturale (p. 220-255); cap. VIII. Şcolile de adulţi şi bibliotecile
populare (p. 256-286); cap. IX. Şezătorile săteşti şi alte forme de activitate
extraşco/ară a învăţătorilor (p. 287-324);_ cap. X. Participarea învăţătorilor la
război'!:/ fntregirii neamului (p. 325-349); Incheiere (p. 350-356).
In Cuvânt înainte autorul motivează elaborarea acestei lucrări,

considerând-o ca o necesitate de a prezenta, în mod special pentru generaţia
tânără, "exemple de oameni din trecut, care, în munca desfăşurată pentru înălţarea
neamului, au oferit dovezi nepieritoare de eroism, de spirit de sacrificiu în
aplicar�a ideilor măreţe ce i-au călăuzit" (p. 5).
In continuare este subliniat rolul deosebit pe care l-a avut Spiru Haret considerat de N. Iorga, "marele ministru şi om de bine", în dezvoltarea
învăţământului în cele trei legislaturi ( 1 897- 1 899; 1 90 1 - 1 904; 1 907- 1 9 1 0).
Studiind conţinutul lucrării am observat că autorul a surprins activitatea
învăţătorilor de la sate în toată complexitatea ei (didactică şi extraşcolară), pe un
spaţiu de timp de peste o jumătate de secol, practic într-o perioadă când au loc
cele mai măreţe deziderate ale poporului nostru - Unirea cea "Mică" ( 1 859),
Independenţa ( 1 877) şi UNIREA CEA MARE ( 1 9 1 8) şi la care aceştia şi-au adus
o contribuţie esenţială.
Folosind o bogată bază documentară - reviste, periodice, legi, lucrări de
sinteză, documente inedite şi edite din arhivele centrale şi judeţene, prof.
Adăniloaie prezintă numeroase exemple de cadre didactice din toate colţurile ţării
care s-au integrat organic în realizarea tuturor dezideratelor poporului român,
precum şi în educarea "nu numai a celor ce sunt copii, ci şi a celora ce nu mai
sunt coyii" (p. 6 1 ).
In capitolele l şi II autorul face o prezentare detaliată a activităţii
desfăşurate de cadrele didactice, în general, şi în special a învăţătorilor din mediul
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rural privind propagarea şi explicarea, în lumea satelor, în calitate de "comisari de
propagandă", a idealurilor înscrise în Programele revoluţiei de la 1 848,
necesit.atea realizării UNIRII ( 1 859) şi obţinerii INDEPENDENŢEI ( 1 877).
In pofida faptului că mulţi dintre ei au fost arestaţi, persecutati şi
"îndepărtaţi din slujbe" (p. 3 7), nu au pregetat de a continua lupta pentru
luminarea maselor, insuflarea dragostei de ţară şi participarea efectivă la obţinerea
marilor deziderate.
Autorul probează afirmaţiile cu exemple concrete, nominalizând multe
cadre didactice din toate colţurile ţării care au sprij init material războiul de
independenţă - între care şi din judeţul Bacău - 1. Constantinescu din Buhoci,
C. Petrov din Brusturoasa (p. 74), sau alţii care au participat direct pe câmpul de
luptă, căzând pentru ţară sau întorcându-se plini de glorie. Fără a fi părtinitori,
trebuie să precizăm că din judeţul Bacău numărul învăţătorilor care au sprij init
material războiul de independenţă este mult mai mare, desigur autorul a prezentat
inform,!lţiile selectiv, încercând să dea exemple din toată ţara.
In capitolul III este evidenţiată contribuţia învăţătorilor la ancheta lui
Bogdan Petriceicu Haşdeu pentru realizarea operei Etymologicum Magnum
Romaniae.
Născută din iniţiativa regelui Carol 1, grandioasa operă realizată de
Bogdan Petriceicu Haşdeu are la bază răspunsurile la un amplu chestionar cu 206
întrebări dat de învăţătorii şi preoţii satelor.
Analiza şi interpretarea răspunsurilor primite (exceptând judeţele Bacău,
Ilfov şi Vlaşca) I-au determinat pe Bogdan Petriceicu Haşdeu să tragă concluzia
că "în ciuda unor regionalisme şi provincialisme, unitatea limbii române
este perfectă de la un capăt la altul al ţării, iar credinţele populare sunt în
general asemănătoare, cu deosebiri mai mult de nuanţă de la un judeţ la
altul" (p. 1 06- 1 07).
Următoarele capitole (IV-IX) ne oferă într-un spaţiu tipografic de peste 200
pagini multiple informaţii despre activitatea extraşcolară a cadrelor didactice,
concretizate în: înfiinţarea băncilor populare, asociaţiilor economice, obştilor de
arendare ori cumpărare de pământ, grădini de legume, ferme şcolare model,
cercuri şi şezători culturale, biblioteci, echipe de teatru şi coruri, reviste, şcoli de
adulţi, cantine şcolare etc. - toate urmărind ridicarea culturală şi materială a
satului românesc, iluminarea şi conştientizarea populaţiei rurale în spiritul
dragostei faţă de glia străbună.
Ultimul capitol (X) al lucrării ne oferă informaţii despre participarea
cadrelor didactice la războiul întregirii neamului.
Călăuzindu-se după îndemnul lui Spiru Haret conform căruia, "fiecare
popor caută să-şi asigure existenţa, unind într-un mănunchi toate elementele
naţionale pe baza legăturilor naturale pe care le constituie unitatea de limbă, de
credinţă de aspiraţiuni şi nevoi", în toate colţurile ţării cadrele didactice au
desfăşurat ample activităţi patriotice în cadrul cărora s-a explicat că participarea
României la primul război mondial se justifică şi ea, va duce la desăvârşirea
unitătii
' Î statale.
n 1 9 1 6- 1 9 1 8, ca şi în 1 877, cadrele didactice au sprij init războiul prin
participarea directă pe câmpul de luptă sau prin contribuţii materiale.
Un exemplu elocvent al participării cadrelor didactice rezultă din tabelele în
care apărea profesia civilă a celor care participau la război, conform cărora peste
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80% erau învăţător}, circa 1 0% institutori şi restul profesori. Situaţia se prezenta la
fel în toată ţara. In Regimentul 27 Infanterie Bacău, au fost mobilizaţi şi au
participat la lupte 38 cadre didactice, toţi fiind învăţători (p. 333-334).
Printre cei care s-au jertfit pe câmpul de luptă sau s-au întors acasă
acoperiţi de glorie şi care au fost decoraţi s-au numărat şi foarte multe cadre
didacti�e (p. 336-347).
In finalul lucrării autorul subliniază că această carte este un omagiu adus
tuturor slujitorilor şcolii, dar în mod deosebit celor care lucrează în lumea satelor
unde rolul cadrelor didactice este atât de educator, animator cultural, cât şi de
"confesor" al populaţiei rurale, indiferent de vârstă.
Fiind o carte care se citeşte foarte uşor datorită stilului plăcut al prezentării
evenimentelor, o recomandăm tuturor iubitori lor de istorie.
Elena Artimon
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