ACTMTATEA CULTURALĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR ŞI A PREOŢILOR
DIN MEDIUL SĂTESC BĂCĂUAN, ÎN PRIMELE CINCI DECENII
ALE SECOLULUI AL XX-LEA. CERCURILE CULTURALE
DIDI AllSTAR
"Noi mdem ai amelionma {drii e legald de îndnptatra p de !Nminatra
mfle/JIIHi mu/ţimiJ; de IVI/cllli:(!Jna eiprin atltmii ,ri aaas/a nu oJaapolitica
- ori a ati wfi- a" r.irtllrarii cinsfi,li aiţxpon�lui, imrifdlrni ppreofii p tofi
jtlltorii atlturali Ctl1fi trrliesc in mijla:ulJX!!ÎI/aţici mrak. "
"l..amura", Bucureşti (1920)

Cultura este cea mai înaltă creaţie a societăţii. Ea ''posedă secretul de a da
tinereţi{ lDl grăunte de înţelepcilDle şi bătrâneţii unfir de tinereţe" 1 •
Intr-un docwrentat material publicat în A teneul cultural şi intitulat Să mergem

la sate!, apreciatul pedagog, prof Grigore Tăbăcaru face un înflăcărat apel, arătând că
"Da, să mergem la sate! Nu însă in numele unei politici de partid ci în numele ·unei

politici sociale. Este necesar ca în primul rând să formăm conştiinţa socială a
sătecuzulut 72•
Infonnaţiile documentare sunt relevante pentru a arăta activitatea comună a
învăţătorilor şi a preoţilor în ridicarea culturală a satelor băcăuane3.
După ce la 9 martie 1 896, lua fiinţă Casa Şcoalelol, la 21 ianuarie 190 2 se
întemeia Casa Bisericii5 , iar în anul 1 909, se inaugura, în mod festiv, la Bucureşti, noul
local comun al celor două instituţii de cultură, cu scopul declarat ca "săfie arsenalul din

care oştirile gemene ale luminii, lDlG a bisericii şi alta a şcolii, să-şi pregătească armele
de luptă şi scutwile de pază pentru obşteasca întărire a ţării şi apropăşirii neamulw" -�> .

Cercurile culturale au izvorât dintr-o necesitate a momentului, reprezentând
răspunsul dat unor probleme stringente în ridicarea culturală a satului băcăuan.
Trebuie de menţionat faptul că la nivelul ţării, începând cu anii 1 886-1 887,
învăţătorii din proprie iniţiativă îşi vor organiza aşa-numitele cercuri culturale care
1 Lamura, Bucureşti, V, 3-4, 1 924, p. 153.
2 Ateneul cultural, Bacău, 1, 3, 1 925, p. 2.
3 Arh.StBacău, fond Parohia Răcăciuni, D?/1903, f. 6; fond Parohia Năneşti, D2/1 904, ( 5;
fond Parohia Săuceşti, D10/1904, f. 4; fond Parohia Buda-Blăgeşti, DS/1908, f. 43; fond
Parohia Grozeşti, Dl/1922, f. 2 1 ; fond Parohia Comăneşti, Dl/1927, f. 1-39; fond Parohia
Mărgineni, D1/1926, f. 8, 12, 14; fond Parohia Traian,- D l / 1 935,. f. 109; Ministerul
I nstrucţiunii şi al Cultelor, Co1ecţiunea legilor, regulamentelor, programelor, diferite
decizii şi dispoziţii generale, ale acestui departament (1901-1904), sub îngrijirea lui
C. Lascăr şi 1. Bibiri, Bucureşti, 1 90 1 - 1 904 (în continuare se va cita Colecţiunea
legilor ) , p. 528-529; G.G. Antonescu, Educaţie şi cultură - actualitjţi şi perspective, edi�a
a II-a, Bucureşti, 1933, p. 1 88; Şcoala şi biserica, Bucureşti, VIII, 2, 1 905, passim, XI, 7-8, 1908,
passirn; Albinn, Bucureşti, XIII, 48-49, 1 9 1 O, p. 1 304.
•••

Colecţiunea legilor... (1864-1901), p. 558-562.
Monitornl Oficial, nr. 233, 6 ianuarie 1902, p. 8932-8933.
6 Albinn, Bucureşti, XIII, I l, 1 909, p. 1 38.
5

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

Didi Alistar

1 36

aveau de fapt obiective mult mai largi şi foarte înaintate dacă le raportăm la epoca
respectivă: combaterea analfabetismului la sate7, îmbunătăţirea stării sociale şi culturale
a ţărănimii, probleme de ordin didactico-metodic8 •
Din cercetările noastre rezultă că începând cu anul 1 889 în judeţul Bacău apar
primele menţiuni despre "conferinţele speciale", organizate la Şcoala Caşin. Aceste
acţiuni se făceau pe centre ce cuprindeau 5-6 şcoli şi aveau ca scop numai
perfecţionarea învăţătorilor.
Revizoratul şcolar Bacău, prin adresa nr. 1 037/23 februarie 1900, f'acea cunoscut
învăţătorilor că aceştia se vor întruni în "cercuri culturale şcolare". Fiecare cerc în
prima şedinţă îşi va alege un delegat care se va deplasa în oraşul reşedinţă de judeţ în a
treia duminică din lună unde se vor aduna într-o conferinţă cu ceilalţi delegaţi formând

"cercul cultural central'10 •

Acelaşi Revizorat şcolar, prin circulara nr. 1 207/1 aprilie 1 900, aducea noi
precizări asupra scopului urmărit de aceste cercuri culturale, respectiv "unul didactic
pentru învăţători şi altul instructiv pentru sătenP', cât şi asupra subiectelor ce vor fi
tratate1 1 • Dacă pentru învăţători subiectele erau fixate de Revizoratul şcolar, în a doua
situaţie, membrii cercului vor aborda teme specifice referitoare la: economia rurală,
industria casnică, mijloacele de economie sau educaţie morală1 2•
Cercurile culturale ce au luat fiinţă din iniţiativa învăţătorilor, au căpătat o
asemenea extindere şi s-au bucurat de o foarte mare popularitate - aşa cum vom vedea
în paginile următoare - încât mai târziu, Ministerul Instrucţiunii Publice, condus de
Spiru Haret, le-a legalizat, făcându-le chiar obligatorii conform "Deciziei În privinţa
Împărţirii şcolilor rurale din judeţe În grupe şi grupele În cercuri culturale" din
2 1 februarie 1902 1 3 •
Scopul înfiinţării acestor cercuri culturale era dublu (conform art. 4):

''peifecţionare membrilor corpului didactic rural şi ridicarea stării morale a săteni/ar
prin cultivarea în ei a sentimentelor frumoase şi a celei materiale prin îmbogăţirea
minţii lor cu cwwştinţe practice" 1 4•
Cercurile culturale o dată organizate, îşi desfăşoară activitatea sub conducerea
şi îndrumarea Casei Şcoalelor. Pentru orientarea activităţii învăţătorilor din aceste
cercuri, Casa Şcoalelor formează o comisie compusă din George Coşbuc, Alexandru
Vlahuţă, Mihail Sadoveanu şi Şt.O. Iosif. Aceşti literaţi, cunoscători ai nevoilor
sătenilor, care vorbeau adevărata limbă a poporului, au contribuit prin conferinţe şi
recomandări la creşterea prestigiului cercurilor culturale, la transformarea lor în
adevărate focare de cultură în mediul rural15•
7

Petre Dan, Asociaţi� cluburi, ligi, societăţi - Dicţionar cronologic, Bucureşti, 1983, p. 230.
8 Oniţa Gligor, OrganiDlţii profesionale ale cadrelor didactice din România între 1865-1944,
Bucureşti, 1%9, p. 32.
9 Arh.St.Bucureşti, fond Ministerul Culturii Naţionale, D665 /1943, f. 46.
10
Arh.St.Bacău, fond Şcoala gen. Caşin, D2/1 899, f. 35.
11
Ibidem, f. 46.
12
13 Ibidem.
Monitorul Oficial, nr. 262, 28 februarie 1902, p. 10276- 10277; Colecţiunea legilor...
{1901-1�). p. 52?-530.
Colecţmnea legilor (1901-1904), p. 529.
15 Petre Dan, op.cit., p. 230.
.•.
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Infonnaţiile documentare, obţinute în unna studierii a zeci de procese-verbale
ce consemnau bogata activitate din cadrul cercurilor săteşti băcăuane în perioada
cercetată, ne-au oferit posibilitatea să cunoaştem acest fenomen în adevărata lui
complexitate. Ne propunem însă să prezentăm în continuare pe probleme, principalele
direcţii ale preocupărilor cercurilor culturale insistând ceva mai mult asupra
realizărilor de natură cultural-economică şi morală.
Cercurile culturale îşi desraşurau activitatea în "şedinţe intime şi publice"
(confonn art. 8 şi 9 din mai sus numita Decizie), pornind de la o tematică stabilită de
Minist�_r16• (Vezi şi Anexa nr. 1).
In şedinţele intime se discutau probleme didacti� (referate, recenzii, lec�i
deschise etc.) menite să asigure bunul mers al şcolilor, fortificarea dascălului rural şi
perfec�onarea procesului de predare-învăţare.
La şedin�le publice se prezentau conferinţe pe diferite teme, unnate de un
program artistic. Intre lunile septembrie-mai, şedinţele de lucru se desfăşurau duminica,
o dată pe lună, prin rotaţie, în toate şcolile din comuna respectivă.
Pentru început, învăţătorii erau cei ce conferen�au, ulterior fiind ataşa� la aceste
activită� în primul rând preoţii, apoi agronomii, medicii, juriştii, ajungând cu timpul ca
prin "cuvântările lor practice şi.pline de rod .. să ridice cercurile culturale la nişte
adevărate Wliversităţi populare"1 • Pentru încurajarea participării la aceste manifestări a
medicilor, juriştilor sau administratorilor de plasă, Casa Şcoalelor a stabilit premii, ca în
anul 191 1 , valorând câte 1 00 lei pentru un ciclu de l O conferinţe ţinute în faţa sătenilor,
unde se vor exprima în "stil popular'' pentru a se face înţeleşi mai bine18•
Temele conferinţelor publice erau astfel alese încât să dea răspunsuri
convingătoare unor probleme cu care se frământa lumea satului românesc.
Până la izbucnirea primului război mondial, problemele supuse atenţiei au fost:
de istorie \"Pierderea Bucovinei'' - 8 martie 1 909, Şcoala Tazlău, Cercul cultural
"V. Lupu" 9 ; "Războiul de independenţă şi domnia lui Carol f' - înv. A. Bucă., Şcoala
Lespezi, Cercul cultural ''Miron Costin", 191 120; "Unirea de la 24 ianuarie 1859 şi
importanţa et' - înv. Constantin Şoltuz, Şcoala Valea Seacă, 24 ianuarie 190 1 2 1 ),
binefacerile şcolii ("Şcoala şifoloasele eP' - înv. Gh. Borş, Şcoala Gura Văii, "lrifluenţa
şcolii asupra familiei'' - înv. M. Lapteş, Şcoala Racila, ambele la Cercul cultural
"Miron Costin", 1 9 1 1 , cu sediul la Şcoala BlăReşti22; "Foloasele şcolii În agricultură,
comerţ şi meserit' - înv. Constantin Şoltui ). Alte subiecte tratate au fost: igienă
("Igiena casei, îmbrăcăminţii şi a hranet' - înv. Gh. lsăcescu, Şcoala Rahova, 190224 )
sau morală ("Datoriile părinţilor către copiP' înv. M. Vasiliu, şedinţa Cercului
cultural ''Vasile Lupu" din 14 decembrie 1 908 care conchidea că ''părinţii, învătătorul,
-

preotul, iată cei trei oameni ce vor da seamă de creşterea celor Încredinţaţi lor"15).
16 Monitorul Oficial, nr. 262, 28 februarie 1902, p. 10276.
1 7 Petre Dan, op.cit., p. 230.
1 8 Arh.St.Bucureşti, fond Casa Şcoalelor, D103/19 1 1, f. 473-474.
1 9 Arh.St.Bacău, fond Şcoala gen. nr. 1 Moineşti, D411908, f. 32.
20
Idem, fond Şcoala gen. Blăgeşti, D l/19 1 1 , f. 29.
21
Idem, fond Şcoala gen. nr. 1 Valea Seacă, Dl/1892, f. 7.
ldem, fond Şcoala gen. Blăgeşti, D l/191 1, f. 29.
" Idem, fond Şcoala gen. nr. 1 Valea Seacă, Dl/1 892, f. 7.
24 Idem, fond Şcoala gen. Blăgeşti, D l/1902, f. 63.
25 Idem, fond Şcoala gen. nr. 1 Moineşti, D4/1908, f. 16.

�:
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Discutarea problemei sărăciei în care se zbăteau sătenii şi apoi izbucnirea
răscoalei au fost principalele cauze ale suspendării activităţii Cercurilor culturnle în anul
1 907 de către autorită�, până la 1 octombrie 1 90826•
Pentru creşterea caracterului educativ al ac�unilor organizate de Cercurile
culturnle, acestea se vor dota cu diferite materiale, cum ar fi, de exemplu, cumpărarea
27
unui gramofon de către membrii Cercului cultural "Tescani" în anul 1 903 sau "o
lanternă magică' din banii aduna� de la serbarea şcolară dată în anul 1 902 de elevii
Şcolii Şuhoci28 •
In vederea creşterii eficienţei activită�i Cercurilor culturnle, r11embrii Cercului
cultural "Cieja" se vor înscrie, în anul 1902, în cadrul Asociaţiei Invăţătorilor din
România: O. Mihăilescu (Cleja), D. Crăciunescu (Valea Mare), D. Dimitriu (Faraoani),
Constantin Bobârnac (Răcăciuni), Constantin Şoltuz (Valea Mare) şi preot Gh. Gruia 
parohitt Gâşteni (Răcăciunii9•
In perioada 1 900- 1 9 1 8, numărul Cercurilor culturale săteşti a crescut treptat, de
la 1 2 spre sfiirşitul sec. al XIX-lea, la 20 în anul 190 1 30, iar după evenimentele din anul
1 907 înregistrează un mic recul, respectiv 19 în anul şcolar 1908-1 9� 1 , ca apoi
33
numărul lor să se mărească, ajungând la 22 în 1 9 1 ez şi 25 în 1 9 14 •
Nr. c::ercuri. culturale
]0 �25

1901

1908/1909

1911

1914

Cercuri culturale săteşti băcăuane ( 1900- 1 9 1 8)

--

Ani

După realizarea Marii UQiri, activitatea Cercurilor culturale cunoaşte un sensibil
progres, în pas cu transformările majore ce se produceau în pl� social�nomic şi
_
politic al ţării. Astfel, organizarea acestora cunoaşte noi cote valonce, fapt ilustrat pnn
26 Ibidem, f. 2.
27

Idem, fond Şcoala gen. Tescani, D1/1908, f. 88.

30

Arh.St.Bacău, fond Şcoala gen. Tescani, Dl/1901, f. 3.

28 Idem, fond Şcoala gen. Buhoc� Dl/1928, f. 74.
29 Revista învăţătorilor şi învăţătoarelor, Buzău, m, 5, 1902, p. 1 63 .
3 1 Idem, fond Şcoala gen. nr. 1 Moineşti, D4/1908, f. 5.
32 Arh.St.Bucureşti, fond Casa Şcoalelor, D161/1910, f. 48.
33
1bidem, D216/1913, f. 4- 12.
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''Decizia privitoare la funcţionarea Cercurilor culturale din anul 1923'.34. Acest
document preciza, încă de la articolul 1, că "membrii corpului didactic primar şi al
grădiniţe/ar de copii se vor intnmi în fiecare lună în Cerc cultural' care va cuprinde
"un număr de 6-8' unităţi şcolare (art. 2), astfel ca în cursul anului şcolar între lunile
octombrie-mai (art. 3) să se poată ţine la fiecare şcoală cel puţin câte o şedinţă a

35
Cerc�ui .
În Circulara Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 206.950 din anul 1 93836, se
aduceau o serie de schimbări în structura Cercurilor culturale, respectiv, în "spiritul în
care trebuie să lucreze ca şi în metoda de lucru"37 • Astfel, un Cerc cultural va trebui să
cuprindă în viitor pe toate cadrele didactice dintr-o plasă, apoi acesta trebuia conceput ca
•

"o echi&,ă de lucru pedagogică şi culturală, devenind o comunitate organică de
muncâ .

Fiecare Cerc va avea două secţiuni: una pentru studii şi experimente pedagogige
şi alta pentru cultura poporului. Preşedintele acestor Cercuri reorganizate era
subrevizorul şcolar al plasei respective, iar întnmirile aveau loc de patru ori pe an,
39
respectiv în lunile septembrie, decembrie, martie şi iunie .
"Şedinţele intime" aveau ca scop ''peifecţionarea profesională a membrilor
corpului didactic prin lărgirea sferei lor de cunoştinţe' ,4() . Ele se desfăşurau duminica
dimineaţa, după ce în prealabil elevii şi cadrele didactice luaseră parte la oficierea
servicil;!lui divin de la biserica satului, unde corul şcolii dădea răspunsurile liturgice.
In prima parte a acestor şedinţe se susţinea o lecţie demonstrativă, unnată de
prezentarea unor recenzii de cărţi pedagogice: Din problemele pedagogiei moderne
(G.G. Antonescu), Filozofaa şcolii active şi Didactica şcolii active (1. Nisipeanu), sau
referate de metodică ce tratau teme privitoare la predarea diferitelor obiecte de
41
învăţământ în şcoala primară •
Modul cum a fost abordată, de exemplu, tema "Şcoala activâ' a fost analizat
într-un articol publicat în Revista învăţătorilor, ce apărea la Bacău, în anul 1 928, sub
42
semnătura înv. Gh. Cucescu . Astfel, au fost în mod deosebit evidenţiaţi învăţătorii:
Daniel Popa cu "Funcţiile educaţiei în legătură cu educaţia fizică, intelectuală şi
moralâ', D. Sava ''Aplicarea metodei active la diferite obiecte de îrrvăţămânf'
(matematică şi gramatică), N. Geană "Principiile didactice ale şcolii active", în care
concluziona că "scopul ultim către care tinde şcoala activă este formarea de

personalităţt 43 ..

Au fost abordate şi teme privind noutăţi apărute în domeniul pedagogic:
lucrare tratată de înv. Ecat. Boicu de la
Şcoala Gura Văii, la 1 5 decembrie 1935 în cadrul Cercului cultural "Alexandru

"Curente noi în pedagogia contemporanii ',
34

Arh.StBacău, fond Inspectoratul Şcolar al Regiunii a XII-a Bacău, D311923, f. 1 1 1-1 14.
Ibidem, f. 1 1 1 .
36 Ministerul Educaţiei Naţionale, Cercurile culturale invăţătoreşti (circulara nr. 206.950 din

35

1938), Bucureşti, Imprimeria Centrală, 1938, p. 3-13.
37 Ibidem, p. 5.
38 Ibidem, p. 10.
39

Ibidem, p. 9-10.
Arh.St.Bacău, fond Inspectoratul Şcolar al Regiunii a XII-a Bacău, D311923, f. 1 12.
41
Ibidem.
42 Gh. Cucescu, Cercurile culturale, în Revista invăţăJorilor, Bacău, 1, 3, 1928, p. 5.
43
Ibidem
40
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Vlahuţă' ,.w, sau tema "Curente şi metode noi în învăţământ' (rnv. M. Făiniţă, în aprilie
1943, la Cercul cultural "Spiru Haret"t5 .
Activitatea unor personalităţi, ca aceea a marelui poet M ihai Eminescu a
fost adusă în discuţie în decembrie 1 930 de membrii Cercului cultural "Mihai
Eminescu", întruniţi la Şcoala Leontineşti46, unde a vorbit înv. Alexandru Jugău
despre "M Eminescu, poet, filozof şi pedagog" sau "Eminescu, ca sociolog,
pedagog, teoretician şipractic" (înv. Gh. Vraciu, Şcoala Râpile - azi Gura Văii - la
Cercul cultural "Gh. Lazăr", 1 5 decembrie 1936) 7• Personalitatea lui Spiru Haret a
constituit un subiect de discuţie pentru membrii Cercului cultural ce purta numele
fostului ministru al Cultelor şi Instrucţiunii Publice: "Spiru Haret -pedagog naţional'
(înv. Aglaia Munteanu, Şcoala Ferdinandt8 sau "Via,ta şi activitatea lui Spiru Haref'
(înv. Virginia Mihăilescu, Şcoala Larga, comuna Dofteana, la 16 februarie 1936 Cercul cultural "C. Boureanu")49.
Alcătuirea fişelor psiho-pedagogice a suscitat o cotă de interes major în
rândul cadrelor didactice. Astfel, în ziua de 17 noiembrie 1935, la Cercul cultural
"C. Boureanu", înv. Valentin Măruteanu de la Şcoala Plopujpărrnăneşti) aducea în
discu�e tema "Problemafişelor individuale în şcoala primarâ , sau "Individualizarea
învăţământului şi modelul de fLŞă psiho-pedagogicâ' (înv. Eufrosina Eftimie, Şcoala
Râpile - Cercul cultural "Gh. Lazăr'', 24 noiembrie 193Si1•
Şedinţele publice se ţineau duminica după-amiaza şi aveau ca scop "educarea

locuitorilor din mediul în care trăiesc membrii corpului didactic primar, prin cultivarea
sentimentelorfrumoase şi îmbogăţirea minţii lor cu cwwştinţefolositoare", urmând a se
discuta "numai chestitmi culturale şi de ordin general prin care se pot da îndnunări de
ridicare culturală, morală şi economicâ .s2 .
Temele prezentate JX: înţelesul auditoriului aveau ca ţintă fmală "imbwzăJă,tirea
stării actuale de lucrurt .s . La loc de frunte se aflau omagierea principalelor momente
din istoria glorioasă a neamului românesc: Unirea Principatelor Române -

"ÎnsemnăJatea zilei de 24 ianuarie", înv. S. Lăzărescu, Şcoala Lăloaia, Cercul cultural
"Înv. Constantin Agapie" (26 ianuarie 1936/4, realizarea Marii Uniri - "România 
ţarapăcii şi a drepturilor omeneştP' (17 ani de la Marea !Jnire), înv. Aurel Şova, Şcoala
Hrăneşti (comuna Poduri) din cadrul Cercului cultural "Inv. Gh. Bujor", în care autorul
arăta că "ea va rămâne în cartea vietii ca o amiază biruitoare din ale cărei raze cresc
toate puterile pământulut.s5, iar înv. P. Chivu de la Şcoala Săuceşt� în şedinţa Cercului
44 Arh.St.Bacău, fond Inspectoratul Şcolar al jud. Bacău, D5/1936, f. 223.
45 Ibidem, D40/1942, f. 1 19.

4 6 Idem, fond Şcoala gen. Leontineşti, D l/1930, f. 52.
H Idem, fond Inspectoratul Şcolar al jud. Bacău, D5/1936, f. 197.
48 Idem, fond Serviciul de Învăţământ Local laşi, D7/1935, f. 76.
49 Ibidem, f. 40.
50 Ibidem, f. 1 .
5 1 Idem, fond Inspectoratul Şcolar a l jud. Bacău, DS/1936, f. 140.
52 Idem, fond Inspectoratul Şcolar al Regiunii a XII-a Badlu, D3/1923, f. 1 13.
5 3 Ibidem
54 Idem, fond Serviciul de Învăţământ Local Iaşi, DS/1935, f. 266.
55 Ibidem, f. 158.
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culturnl "Înv. Gh. Avramescu" (1 decembrie

1935) menţiona că înaintaşii "ne-au lăsat
cu limbă de moarte... de a păstra această ţară neştirbită în veacul veaculut.56 •
Alături de temele de istorie s-au aflat cele de geografie: "Bogăţiile şifrumuseţile
patriei 1Wastre", înv. Gheorghe Mareş de la Şcoala Ţârdeni (corn. Blăgeşti), Cercul
cultural "G. Coşbuc", preciza că "Dumnezeu a blagoslovit această ţară cu cele mai
multe daruri necesare neamului nostru, ce altă ţară nu a avutfericire'.51 sau "Pădurile
cq mijloc de bogătie" - înv. Gh. Colăcel, Şcoala Sulţa (corn. Agăş), Cercul cultural
"Inv. Gh. Eremia"ss (30 mai 1937).
Importanţa şcolii a fost un alt subiect abordat în cadrul acestor întâlniri cu sătenii:

"Foloasele şcolii", înv. Constantin Şoltuz, Şcoala Valea Seacă (azi corn. N. Bălcescu)
din cadrul Cercului cultural "Spiru Haret'' la 1 7 aprilie 192 1 folosea următoarea
comparaţie plastică: "mulţi din dumneavoastră cu ocazia războiului aufostprizonieri în
Germania, Austro-Ungaria şi-mi povestiţi că pe acolo ţăranii muncesc mai puţin ca pe
la noi, mai cu spor şi se produce mai mult acolo... Vă întreb cine e vrăjitorul care le dă
mână şi spor la muncă: Nu este alta decât ce le-a căpătat la şcoală'.59• Tot acest subiect

a mai figurat şi în expuneri le înv. Ioan V. Dimofte de la Şcoala Galbeni (azi Nicolae
Bălcesc , Cercul cultural "Spiru Haret'' (26 ianuarie 1936) "Importanţa învăţământului
la sate' ; înv. V.D. Manciu, Şcoala Răcăciuni, Cercul cultural "Gh. Buzdugan" cu
"Nevoile şcolit -�> 1 , sau "Necesitatea grădiniţe/ar de copit', educatoare Elena Marcoci,
Grădiniţa de copii Hemeiuşi, Cercul cultural "Regele Carol 1',62•
Relaţia şcoală-biserică-familie a fost mereu avută în atenţia
conferenţiarilor: "Necesitatea de a fi local de biserică'', înv. V. Ciohat de la
Şcoala Enăcheşti (corn. Bereşti-Tazlău), Cercul cultural "Titu Maiorescu"63; în
acelaşi cerc înv. Spiridon Blănaru de la Şcoala Nadişa (corn. Strugari) expunea
despre "Respectul faţă de biserică'' } 1936)64 ; "Săteanul muritor", preot 1. Cojan,
Cercul cultural "Inv. Gh. Bujor'-�> sau "Creştinismul de astăzi şi adevăratul
creştinism", preot M. Puşcalău, Cercul cultural "C. Boureanu"66•
O al� problemă, specifică situaţiei demografice rurale băcăuane, a fost cea a
ceangăilor. Inv. Constantin Lozincă, directorul Şcolii Faraoaf!i, în cadrul Cerculului
cultural "Spiru Haret'', a expus în faţa sătenilor teme ca: "Invăţământul în mediul
eteroglot-ceangăiesc" sau "Ceangăii şi problemele lor" (29 octombrie 1942)67 .
Alte teme des prezentate în aceste şedinţe publice au fost: industria casnică
("Industria casnică �i portul naţional', educatoare A. Şentea, Cercul cultural
"Alexandru Vlahuţă") 8, albinăritul (înv. Gh. Mihalcea, Şcoala Orăşa, corn. Valea Rea,

�

56 Ibidem, f. 48.
57 Ibidem, f. 29.
58 ldem, fond Inspectoratul Şcolar al jud. Bacău, D9/l937, f. 29.
59 Arh.St.Bucureşti , fond Casa ŞcOJllelor, D330/1921, f. 37.
60

Arh.St.Bacău, fond Serviciul de Invăţământ Local Iaşi, D7/1935, f. 74-75.

62

Ibidem, f. 1 87.

64

Ibidem, f. 120.

6 1 ldem, fond Inspectoratul Şcolar al jud. Bacău, D5/l936, f. 74.

63 Ibidem, f. 96.

65 Ibidem, f. 369.
66 ldem, fond Serviciul de Învăţământ Local Iaşi, D7/1935, f. 40.
6
7 ldem, fond Inspectoratul Şcolar al jud. Bacău, D40/l942, f. 1 8.
68 Ibidem, D5/1936, f. 209.
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Cercul cultural "Înv. 1. Straulea',e;9) sau înv. Gh. Diaconu, Şcoala Dofteana, Cercul
cultural "C. Boureanu" unde afmna că "majorifatea gospodăriilor din Plopu (com
Dărmăneşti) au stupt'10 ; sau tema economiei: "lnsemnătatea cooperativelor şcolare",
înv. 1. Airinei, Şcoala Blăgeşti, Cercul cultural "G. Coşbuc"71 , "Despre economie",
preot Const. Crişan, în cadrul Cercului cultural "Inv. Gh. Bujor''72.
Conferinţele publice ale Cercurilor pastorale aduceau spre medita�e în faţa
sătenilor diferite teme religioase. Astfel, Cercul pastoral "Tazlău", în anul 1 927,
propunea spre cugetare: "Datoria creştini/ar de a-şi lumina minted' (preot 1. Goangă,
biserica Vereştq3 "Datoria creştini/ar de a respecta sărbăJorile" (preot C. Ionescu,
biserica Poiana) . Cercul pastoral "Letea Nouă", în anul 1 930, îndemna la "Păstrarea
credinţei, limbii, portului şi obiceiurilor strămoşeştt' (preot Berilă, biserica Călugăra),
"Despre creşterea copiilor înfrica lui Dumnezeu' (preot Comănescu, biserica Valea
Seacăf4• Cercul pastoral "Letea", în anul 1 93 1 , a supus aten�ei expunerile: "Cum să se
poarte creştinul în timpul duminicilor şi sărbătorilor" (preot Gh. Gruia, biserica din
Valea Seacă), "Despre datini creştineşti la naştere, căsăJorie şi moarte" (preot
Adăscăliţei, biserica Dealul Nou), "Viaţa creştini/ar din trecut şi de astăzt' (preot Bujor,
biseriel! Răcăciuni)75 •
In vederea îmbogă�rii cunoştinţelor din literatura de specialitate, cât şi din cea
pedagogică, au luat fiinţă biblioteci ale Cercurilor culturale. Astfel, a luat fiinţă
biblioteca Cercului cultural "C. Agapie", ce avea sediul la Şcoala Comăneşti, cu 280 de
volume şi care "stă la dispoziţia tuturor celor din Cerc şi de pe Valea Trotuşuluz�'16•
Dintr-un proces-verbal încheiat de membrii Cercului cultural "Gh. Asachi"
( 1924) aflăm că aceştia au hotărât înfiinţarea unei biblioteci "instructive şi educative...

de wuie membrii cercului s-ar putea alimenta şiprin citireforma o cultură intelectuală
multiplă din prinosul căreia să profite membrii şi poporuf'71 • Biblioteca, ce urma să
poarte numele "M. Eminescu şi 1. Creangă", cu sediul la Tescani, avea ca bază de
formare apreciabila dona�e de 1 000 volume a preotului 1. Goangă. Comitetul de
conducere al acestei instituţii de cultură era format din: preşedinte - preot 1. Goangă,
vicepreşedinte - înv. V. Ciohat, iar ca membri activi şi fondatori - P. Condreţ, C.
Mirce� N. Chirea, 1. Nicolau, C. Bostan, M. Goangă, C. Popescu, Radu Eugenia, Pya
Radu78 .
Cercurile culturale constituiau adevărate momente înălţătoare, "sărbăJoarea
sărbăJori/of' pentru localitatea respectivă ce le organiza79. Astfel, Şcoala Sulţa (corn.
Agăş) avea la intrare următoarea urare: "Bine aţi venit luminători ai satelorf' pentru a
atrage at�r�a locuitorilor din sat asupra importanţei ce o reprezentau aceste manifestări
culturale .
69 Ibidem, D l211940, f. 7.
70 Ibidem, D711935, f. 7-8.
71 Idem, fond Serviciul de Învăţământ Local Iaşi, D8/1935, f. 3.
72 Idern. fond Inspectoratul Şcolar al jud. Bacău, DS/1936, f. 369.
73 Idem, fond Parohia Tesami, Dl/1925, f. 36.
74 Idem, fond Parohia Răcăciuni, D34/1930, f. 6 1 .
7 5 Ibidem, D35/1931, f. 19-20.
76 Arh.St.Bucureşti, fond Ministerul Educaţiei Naţionale, D288/l94l, f. 140.
77 Arh.St.Bacău, fond Şcoala gen. Tescani, Dl/1924, f. 6.
78 Ibidem
79 Lamura, Bucureşti, Vlll, 9, 1927, p. 26 1 .
80 Arh.St.Bacău, fond Inspectoratul Şcolar al jud. Bacău, D911 937, f. 29.
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Serbările ce au avut loc cu această ocazie au fost prilej de bucurie şi de emoţie
artistică. Astfel, în cadrul Cercului cultural "Spiru Haret'', serbarea pregătită de
educatoarea Maria Anghelescu în ziua de 22 martie 1936 a entuziasmat şi a stârnit
admiraţia publicului pentru întregul program artistic, dar în mod special pentru
"costumele fetiţelor şijocurile naţionale' .s1 • Peste o lună, în cadrul aceluiaşi cerc, avea
loc tot la grădiniţă, respectiv la cea din Valea Mare (corn. Faraoani), o foarte reuşită
serbare organizată cu preşcolarii de educatoarea Elena Guşă, ce "a fost atât de mult

gustată de ,pyblicul prezent în număr covârşitor de mare încât mulţimea a plecat
încântată',s . In procesul-verbal întocmit cu acest prilej, se arăta că doamna educatoare a
dat dovadă de mult tact lămurind părinţii celor 2 1 de preşcolari "ce au executatjocurile
şi danswile cu o preciziune demnă de toată lauda'', să contribuie la a da "cu plăcere 80
de lei pentru costumele copiilor, făcând asţfel o legătwă conştientă între săteanul care
altădată era indiferentfaţă de şcoală şi sufletul dascălului pomit să-şi facă conştient
datoria' .s3 • Serbarea a continuat cu piesa de teatru "Primăvara", coruri pe 4 voci ce au

interpretat cântece patriotice sub bagheta înv. M. Tiron şi exerciţii de gimnastică
coordonate de înv. I. Năfomiţă84.
La Cercul cultural "Gh. Lazăr" de la Şcoala Râpile, serbarea a fost dată de adulţi
sub conducerea preotului Gheoldum85 , iar la Cercul cultural "Alexandru Vlahuţă" de la
Şcoala Gura Văii (corn. Racov'tl· poeziile recitate de elevii şi tinerii din sat au fost
pregătite de preotul V. Petrovanu .
S-a înscris cu un reuşit program artistic şi Cercul cultural "G. Coşbuc", la Şcoala
Buda (corn. Blăgeşti), datorită contribuţiei de excepţie a înv. Dumitru Câmpianu, care
era el însuşi un foarte bun muzician vocal şi instrumental (vioarăr .
Participarea la aceste manifestări a fost foarte numeroasă. Astfel, la Cercul
cultural "Spiru Haret'', la manifestarea din 29.09. 1936 ţinută la Şcoala Valea Mare, a
fost prezent "un public extrem de numeros" (500-600 persoane), încât "localul de
şcoală a sziferit oarecare avarii din cauza marii cifluenţe". Au participat autorităţile
comunale în frunte cu primarul şi preoţii parohi de la Faroani şi Cleja88• Tot la acelaşi
Cerc cultural, dar la Şcoala Galbeni, în ianuarie 1 936 au luat parte "peste 90% din
populaţia satulw� .s9 . O participare de 600 persoane s-a înregistrat şi la Cercul cultural
"I.Gh. Duca" de la Şcoala Caşin, iar "programulfiindprea bogat afăcut ca şedinţa să
se prelungească până la ora 18. 00 cu tot întunericul ce se cobqrâse la ora 1 7. 00"90
(8 decembrie 1 93 5). La 5 martie 1 936 Cercul cultural "Inv. Gh. Ţitariu" a
înregistrat o participare de 438 persoane, printre care şi autorităţile comunei în frunte cu
primarul I. Antohi, preotul paroh I. Huştiu, preotul pensionar V. Ţitariu, A. Terkatin 
medic de circă la Gloduri (azi Izvorul Berheciului)91•
821 ldem, fond Serviciul de Învăţământ Local Iaşi, D711935, f. 1 15-1 16.
8 Ibidem, f. 1 1 8.
83 1bidem, f. 1 19, 138.
84 1bidem, f. 1 19.

85 ldem, fond Inspectoratul Şcolar al jud. Bacău, D5/1936, f. 136.
86 Ibidem, f. 209.
87 Idem, fond Serviciul de Învăţământ Local laşi, D8/1935, f. 3.
88
1bidem, D7/1935, f. 1 19.
89 Ibidem, f. 75.

Ibidem, f. 94.
9 1 1bidem

90
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Aceleaşi participări nume�e din anul 1 936 (cu peste 300 persoane), s-au
înregistrat şi la Cercurile culturale: "Inv. Gh. Bujor" - Şcoala Poduri92, "Gh. Buzdugan"
3
- Şcoala Cleja9 , "I. Voinescu" - Şcoala Lecca-Ungureni unde "sala era arhiplină 94,
"Alexandru Vlahuţă" - Şcoala Racova unde a fost de faţă şi primarul I. Ileuchea,
preotul C. Drăgănescu şi notarul C. Juncu, iar "publicul a Pf1!1icipat În număr mare
"

Încât a mai statpe hol şi În curte, neÎncăpând În sala de c/asă''95 .

Printre cei prezenţi s-au aflat preo�i, care deseori luau şi cuvântul, ca preotul
paroh Gh. Bânţu de la Pre!uci (corn. Agăş), '1F a mulţumit învăţătorilor pentru munca
depusă (Cercul cultural "Inv. Gh. Eremia") , sau la Cercul cultural "C. Boureanu",
Şcoala Boiştea (corn. Dărmăneşti), când preotul paroh M. Păscălin "îndeamnă pe săteni

să ia parte cât mai mulţi la astfel de sărbători, să gnă seama defrumosul nostru port şi
le-a dat sfaturi de iubire pentru şcoală şi biserică'' 7.

Cercurile culturale săteşti băcăuane au fost inspectate de diferite organe de
control. Astfel, Th. Iordan, "controlor-conferenţiar" al Casei Şcoalelor, a vizitat la
23 decembrie 1 9 1 2 Şcoala Faraoani şi a vorbit sătenilor în şedinţa Cercului cultural
"Gh. Lazăr" despre "Datoriile către suflet, corp şi patrie"98 • Alte cercuri inspectate în
anul 1 9 1 3 au fost: ''Vasile Alecsandri" (Obârşia), "C. Negri" (Tg. Trotuş), "Mihail
Kogălniceanu" (Tescani), "A. Şaguna" (Helegiu), "1. Brătianu" (Cucuieţi, corn.
Solonţ)99•
Dintr-un proces-verbal, datat 1 9 februarie 1 928, aflăm că Cercul cultural
"Inv. I. Mandrea" a fost inspectat de Constantin V. Vasiliu, revizor şcolar al jud. Bacău,
împreună cu Grigore Tăbăcaru, înso�� şi de al� doi profesori de la Şcoala Normală de
Băie�100• Tot în acelaşi an au fost controlate Cercurile culturale săteşti băcăuane de către
prof. Gţigore Tăbăcaru şi înv. Gh. Cucescu101 •
In anul 1 93 6 au fost verificate Cercurile culturale "Inv. 1 . Ercu}ă",
Şcoala V i işoara (Tg. Trotuş), de către subrevizorul şcolar P. Dima 1 0 şi
Cercul c ultural "1. Voinescu", Şcoala Lecca-Ungureni, de subrevizorul şcolar
3
Nicolae Mitrea10 •
În perioada 1 9 1 8- 1 948, numărul cercurilor culturale săteşti băcăuane s-a
situat în j urul cifrei constante de 3 1 -32, cu mult mai multe decât în etapa
precedentă ( 1 900- 1 9 1 8). Dacă în anul şcolar 1 920- 1 92 1 existau 3 1 de Cercuri
culturale săteşti băcăuane, desfăşurând o bogată activitate, ilustrată prin ţinerea
unui număr total de 1 23 activităţi culturale104, peste 1 2 ani se înregistrează o
A

A

92 Idem, fond Inspectoratul Şcolar al jud. Baciiu , D9/1937, f. 367.
93 Ibidem, f. 42.
94 Ibidem, f 249.

95 Ibidem, f. 209
96 1bidem, f. 29.
97 Idem, fond Serviciul de Învăţ4mânt Local laşi, D7/1935, f. 30.
98 Arh.St.Bucureşti , fond Casa Şcoalelor, Dl59/1914, f. 28.
9" Ibidem, f. 1 .
100 Arh.St.Bacău, fond Şcoala gen. Secuieni, D l/1927, f. 22.
10 1 Revista învăţătorilor, Bacău, 1, 3, 1928, p. 4-5.
1 02 Arh.St.Bacău, fond Inspectoratul Şcolar al jud. Baciiu , D5/1936, f. 25.
1 03 Ibidem, f. 249.
1 04 Arh.St.Bucureşti , fond Casa Şcoalelor, D330/1921, f. 17- 18.
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1 5
cifră record de 3 5 Cercuri culturale ce au activat în satele judeţului Bacău 0 ,
1 6•
pentru ca în anul 1 946 numărul acestora să se situeze la 3 2 0
Se poate concluziona că cercurile culturale, apărute din iniţiativa unor dascăli
rmmoşi, au reprezentat un important factor de rid icare culturală a satului
băcăuan.
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105 Arh.StBacău,
fond Cercul cultural "Titu Maiorescu", Nadişa-Strungari, 04/1932, f. 1.
106 Idem, fond Şcoala gen. Trebeş, Dl/1946, f. 27-28.
·
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L'activite culturelle des instituteurs et des pretres du departement de Bacău
aux prenneres cinq decennies du XX" siecle. Les cercles culturels
Resume
Au centre des activites culturelles entreprises par les instituteurs et les pretres des villages
de Bacău, aux premieres cinq decennies du XX" siecle se situe aussi l'apparition des cercles
culturels.
Le but suivi par ces cercles culturels etait d'une part didactique et d'autre part de "soulever
le paysan roumain du point de vue de la culture".
Grâce a l'activite deroulee par ce deux foyers de la spiritualite villageoise de Bacău,
pendant Ia periode 1900- 1948, ces cercles culturels connaissent une evolution spectaculaire, en se
situantjusqu'a environ 31-32.
On peut conclure sur les cercles culturels des villages de Bacău, a cette periode 13., ont
facilite une Iiaison plus solide entre Ies villageois, les instituteurs, l 'ecole et 1'eglise.
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