Rl!iiP INDIREA ŞTIINŢEI DE CARTE IN SATELE ROMÂNIEI
INTRE CELE DOUA RlZBOAIE M ONDIALE
D. ŞANDRU
Nivelul de rAspindire a ştiinţei de carte la populaţia din teritoriile romAneştl a fost d i 
ferit I n cadrul provinclllor J&torlcr, acesta reflectind stadiul de dezvoltare social-economi că a
ţinuturilor respective. Datele statistice referitoare la sflrşltul veacului al X IX-lea şi Ince put u l
secolului al XX-lea evldenţiau cA In toate provinciile mal mult de jumătate din locu itori erau
neştiutori de carte. Astfl'l , In 1 897, In Basarabia ştiutor!! de carte reprezentau 19,4 % din totalu l
locultorllor,ln 1899 1n vechea RomAnle cota acestora se ridica la 22,0 % , In 1900, tn TransiJYania
ştiutorll de carte reprezentau 41,5 % . Recensiimlntul din 1 912 stabilea totalul ştlutorllor de carte
din Vecbiul regat la 39,3% din Intreaga populaţie, Iar cele din 1910 la 51 ,1 % tn Transi l v an ia
şl la 45,2% tn Bucovlnat.
Pentru perioada ce s-a scurs de la recensămintele amintite, plnă in 1930, cind a fost
realizat primul reeensiimtnt general al populaţiei d in România tntregitii1 eercetătorul nu ma 1
dispun e de o situaţie statistică asupra nivelului de Instrucţie al tuturor locuitorilor ţării. Este
posib i l ca de la 1910- 1912 plnă la Intrarea României In primul război mondial ştiinţa de cart e
să se fi răsplndlt In proporţ ii mal lnsemnate, după cum tot atit de posibil este faptul ea In anii
războiului să se fi man ife stat o stagnare In această d frecţle.
Unirea din 1 9 1 8 ş i marile rcfonne economice, sociale şi poli tice c e i-au urmat crea u un
cadru nou, mult mal pri elnic proce sul u i de culturalizare a maselor. Cercurile guv ern an t(' din
RomAnia poste belică au lnţeles necesitatea răsptndlrli ştiinţei de carte In rindul tuturor locuito
rilor ţării, ea o condiţie i n d isp en sabilă pentru progresul general al statului şi locuitorilor hl l.
Nu lntlmpliitor In progra me le partidelor politice de după rAzboi p robl emei tnvăţilmintulul
i se dădea o a ten ţi e specială. Pornind de la realitatea ca o bună parte din locuitorii ţări i erau
l ipsiţi de cea mai elementară instrucţie, conducerile grupărilor politice din România au sta
bilit ca ţel prin cipal răsplndirea tnvăţ ămlntu l u l de culturii gen erală tn toate aşezărllc ţării şi
lupta contra analfabetismului2• Dintre preved erile de asemenea natură ale partidelor politice
de guvernămlnt postbelice, se disting prin claritate a lor celC' formu late In p rogra mul Partidului
Naţi ona l Liberal din 27 noiembrie 1 92 1 In care se Inscria îmbunătăţirea invăţămtntului rural
,

..

1 Anton Golopenţia, Starea culturală şi economică a populaţiei rurale din Rom<ÎI; io, in
Hevista de Igienă s oci ală Buc ureşti , an . X (1 940), nr. 1 - 6, i an uarie i uni e , p. 222.
a D et alii In V i rgil N. Madgearu, Ţărăn ismul. Partide politice .� i clase sociale. Clasele
,

-

57 ; "Cuvintul agron ornilor
1 926, p. 2 17 - 218 ; an. 1 1 1,
nr. 1 3 - 14, noiembrie 1 92 8 , p. 163 - 1 65 ; "Argus" din 13.X. 1 926" ; "Lupta" din 9. IV. 1926 ;
"AdeVărul" din 0. 1V.1926 ; din 13. X 1 926 ; Arh. St. Bucureşti, fond Ministerul Afacerilor Int e rne,
dosar 107j1926, f. 6.
soriale în politica de după război. '{ărănimea ca factor politic. Concepţia socială a Jărăn ismului.
Structura Partidului Ţărt'îiJCSC. Tactica - un progran1 , Bucureşti, p.
Bucureşti, Seria 1, nr. 1 1 - 12 din 15 octombrie - 1 noiembrie
.
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şi distrugerea analfabetismului, prin ln filnţarea tn fiecare clltun a unei şcoli şi prin aslgumr('a
unul lnvil.ţi nor la 50 de copil•.
Citeva măsuri adoptate In pri mii ani de dupll. Unire Incercau să traducă in viaţll., cel
puţin par ţial, dcrJderatele declarate ale cercurilor conduc:ltoarc. Una dintre acestea s-a con
c� tlza t in In cercarea de a se realiza constructii şcolare la sat('. Initiativa a dal roade numai In
unele reg i u n i, ea fiind lipsiti de efecte pentru populaţia din zonele m a l pu\ln accesibile şi din
satel� mai sărace, unde, dealtfel, şi proporţia analfabeţllor era mal rldlcatii4 • A lta a avut In
vederr Inzestrarea şcolilor, cu prec� dere a celor din mediul rural, ('U loturi şcolare, care să consti
tu ie dmpurl de experienţe şi de educaţie agricoli pentru copiii de ţărani6• Loturlle şcolare au
fost create aproape pretutindeni acolo unde au existat disponibilităţi de pămlnt exproprlat.
Jn rtuenţa manifc:s.tatA de acestea asupra tinerelor generaţii dc ţărani a fost I n unele sate putrr
nleă, ln altel e a lipsit complet .
E rorturile participării Rom�niei la primul rizboi mondial s-au concretizat In clmpul tnvăţă
mint u lul l n neputinţa multor copil de a participa la şcoală. După datele Ministerului Jnstruc·
ţlun il, rcmlta că In anul 1922, numai printre copiii de virst:"t şcolară exista uh- numlir de
1 009 1 52 de anal1abeţjll . Or, pentru lnlăturarea acestei stări se impuneau măsuri urgente şi
ra dicale. La 26 Iulie 1924 a fost promu lgată legea pentru tnvăţămlntul primar al statului şi
lnvă ţămtntul nortnal-prlmar7, care abroga legea tnvăţămtntulul primar din 30 apri l le f12 mal
1896 , lmpreună cu toale modificările ei ulterioare. Legea d in 1924 recunoştea lnsemnătatca
acestei instituţii şcolare pentru cultura generalA a tineretului, prelungindu-i durata de studii
de la 4 la 7 ani . .. In tot e&Zlll , pină in termen de .5 ani de la promulgarea acestei legi, toate
şcoalell' vor trebu i să aibA 7 clase" (art 57). Dar, p(' de altă part..e .._ lnfiinţarea şcolilor primare
cu şapll' clase era condiţionată de asigurarea numărului de ead� necesar lor.
Generalizarea şcolii cu şapte clase a rămas, tn cea mal mare parte a ţării, un deziderat
declarat al legiuitorului. !n primu l rtnd, nu s-a Intreprins o operă pozitivă in vederea instruirll
unui n u măr suficient de t ineri pentru profe sia de invăţător . Statistica ofidalll a Ministerului
Instrucţiunii, din 1 925, recunoştea că pentru a umple toate golurile din invăţămlntul primar
al ţării mal erau necesari lncă 24 000 de invăţălorl8• Or, In anul şcolar 1926/1927 unele şcoli
normale au fost desfiinţate, pretext1n du-se de către ministrul instrueţiunll că numărul accs
tor!l era "cu mult şi considerabil mai mare pentru n ecesltăţiltt· a,c tuale" •. Datele statistice ale

M inisterului Instrucţiun ii pentru anu l şcolar 1 928/1929 ariitau că In lnvăţămtntul primar erau
atunci lnscrişi 1 676 851 elevi, d i n care 1 474 719 in mediul rural şi 21 2 157 In mediul urban,
din care au promovat 1 028 471 elevi, sau 61,3 % pe ţară, iar pe medii, la sate 893 655 elevi,
sau 60,6% dintre cel lnscriş:l. Iar la oraşe 134 816, sau 66,7 % 10 . Pentru instruirea acestor elevi
au funcţionat 37 338 invliţătorl, revenind 45 de elevi la un tnvăţător. In şcolile săteşti, cel
1 4 74 7 1 9 elevi au fost instruiţi de 31 929 lnvllţătorl, ceea ce dădea o medie de 46 de elevi pe
învăţător, tlrnp ln care la oraşe cel 5 409 lnvăţătorl au avut In medie cite 37 de elevi fiecare11,
In concepţia modemA a epocii, cifra optimă a numArului de elevi dintr-o clasă era consideratA
de 30. Or, pentru anul şcolar 1928[1929 aslgura�a raportului prevăzut solicita un numlr total
de 55 895 de lovăţătorl. Faţli de cadrele didactice existente atunci, se Inregistra un minus de
18 557 lnvă\ătorl. Acest deficit I-ar fi putut asigura cele 100 de şcoli nonnale de lnvăţll.torl abia
In decurs de cinci ani, fliril. a se Il luat In consideraţii" golurile el' se Iveau In rindul forţelor dl·
dactlce exi stente. Dar statistica nu se referea decit la copiii loscrişl Ia şcoalli, cllcl, In realitate,
In acel an şcolar un numAr de 1 534 025 copil nu figurau printre cel tnmatrlculaţlu . Rezulta
1 Biblioteca Centrală de Stat, fond Al. St. Georges, Pachet XLV, dosar, 4, f. 67 ; "VUto
din t . XII-192 1 ; din t 5 . X.1926.
' Vezi Anton Golopenţla, op. cit., p. 221 - 222 ; .,Opinia" din 10. 1 1. 1 927 ; " Şcoala \"rcmll",
Bucureşti, nr. 5 - 6, 1931, p. 277.
s D. Şandru, Reforma agrarll din 1921 în Rom4nia, Bucureşti,
Edit. Acad., 1 975,

rul"

159 - 1 66.

8 C. Angelescu,

Activitatea Ministerului Instructiunii, 1922- 1926, Bucureşti, 1 926, p. 3.
�lonitorul oficial•, nr. 10 1 din 26. V 11.1924.
8 ..Dezbaterile AdunărU Deputaţilor", şedinţa din 7.X Il. 1926, p. 231 ; şedinţa din 22 . X I .
1 926, p.62 ; Iosif I. Gabrea, Şcoala romlineascll, .Structura şi politica ei. 1921 - 1932, Bucureşti,
1 933, p. 76.
1 "DezbaterUe Adunărll D eputaţilor", şedinţa din 22. X I . 1 926, p. 61.
10 " Revista generală a lnvăţAmlntului", Bucureşti, nr. 8, 1929, p. 504.
n lbidem, p. 505.
12 G
. G. Antonescu şl Iosif 1. Gabrea, Organizarea tnufllămtntulut in 28 de state. Bucu·
reşti, 1 933, p. 40 - · U .
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d!, Intr-o vreme clnd'$ctilJie· norniaTc IncepuserA să fie desfiinţate, deficitul de inYăţătorl era de
peste o treime faţă "de inlnhnul necesaru.
In anul şcolar 1 931/1�1\2 s-a constatat, In urma anchetelor ordonate de Dimitrie Gusti,
o situaţie mal gravA, co111paraUv cu· O:nll anteriori, In prlvfnţa numărului de elevi ce revrneau
la un lnvăţl!tor, ca urma're a llc�ţlerll, .ln' prlma parte a perioadei crizei economice, a unora
dintre etl•. IatA numărul copiilor tnscrl$1 la şcolile de stat ce reveneau atunci la un lm·ăţătorH :

Provincia ·

Vechiul re!(at
Transllvnnla
Basarabia
Buco\'ina

ROMÂ N I A

l

In şco1 1le rurale

' ' '55,20
64,57
55,56
49,45
57, 10

In şcolile urbane

Medil lntrunite

46,62
48,02
42,99
34,36
45, 12

53,85
62,24
53,95
45,87
55,25

In acelaşi an şcolar reveneau la sate 40,45 elevi, iar la oraşe 37,32 copil la un lnvăţător,
socotiţi din totalul celor ce urmau regulat şcoala11•
Insuflcienţa cadrelor didactice a fost unul dln motivele, poate dintre cele mal Importante.
care a Impiedicat creart'a de şcoli cu şapte clase In multe din satele româneşti. Contemporanii
au evidenţiat In numeroase rinduri că minimum de cunoştinţe pentru viaţă nu putea fi predat
copiilor Intr-o perioadă de numai patru ani şi că chiar tnvl!ţămlntul de şapte nnl era insuficiPnt
faţă de aceasta, mal ales dal'ă era comparat cu durata şcolU din alte state17• Cert este !nsă faptu l
că dispoziţiile articolului 57 din legea din 26 iulie 1 924 n-au putut fi traduse decit intr-o mică
măsură in vlaţă 1 8: Acolo unde s-au constituit şcoli cu şapte clase, rezultatele au fost modl'ste,
din cauza lipsei de pregătire specială a lnvăţătorllor, a insuficienţei de cadre, a lipsi'! de loca
luri, de atellere, de unelte etc. Din datele anilor şcolari 1926/1927 - 1930/1931 privitoare Ia ju
deţul lalomlţa se poate constata că pe judeţ, In medie pe an şcolar, din totalul de 11 401 !'levi
inscrlşl in prima clasă de şcoală, numai 313 ajungeau tn clasa a V I I-a, Iar dintre aceştia doar
133 o promovau intr-un an19• Din cei 2 054 283 copii tnscrişl in şcoala primară tn anul 1931/1932
pe intreaga ţară, au absolvit In acel an cursul complet de şapte clase 1 1 879 copil, adică 0,6 %
din cei lnscrlşi20. Dacă se avea in vedere faptul că şcoala primară trebuia urmată numni de
copiii care nu treceau la vreo şcoală secundară şl dacă se ţinea seama că In anul 1931/1 932 erau
In total 184 765 elev• inscrişi In şcolile secundare, reiese că in perioada 1 927J1928 - 1 931f1 9:l2
şcoala românească n-n dat decit 1,1 % absolvenţi a şapte clase din totalul copiilor in scrişi in
şcollle prlmareU.
Cea mal gravă prolJlemă a şcolii primare româneşti din intreaga perioa dă Interbelică
a rămas aceea a frecvenţei. După cum este ştiut, obligativitatea lnvăţămlntului primar a fost
tnscrlsă in lege lncă din timpul domniei lui Al. 1. Cuza, acest principiu nefiind abrogat de nici o
altă lege ce l-a urmat. Cum era şi de aşteptat, el a fost reconfirmat şi de legea c"ln 26 iulie 1 924,
inscrlindu-se chiar şi sancţiunea amenzll Intre 200 şi 500 lei (art . 1 5) Impotriva acelora care Il
l n călcau . Dar opinia publică a fostt lăsată să Inţeleagă că ti stăteau la lndemină mijloace pentru
sustragerea copiilor de la Instrucţia şcolară. De fapt, din chiar primul an şcolar ce a urmat pro
mulgăril legil, 1 924/1925, ministerul de resort a admis, prin instrucţiuni, posibilitatea neaplicării

13 ,.Revista gcn�ra.lă � ip.văţAmintvlu� ". Bucurcşll, nr. 8, 1 929, p. 540.
ldem, nr. 7 - 8, 'i931, p. ' 242.
"l M
1 6 t> . G usti, Un an de activ iiate
inisterul lnstmcţiei, Cultelor şi Artelor, Bucu reşti,
' a
1 934, p . 80.
16 Ibidem, p . 90.
n

'

G. Antonescu şi Iosif l. Gabrea, op. cit., p. 40 - 41.
18 Iosif I. Gabrea, op. cit., p. 76 . .
18 D . N . Popescu, In jurul propunerilor pentru reorgan izareaşcoalei complem• ntare ln ;,Şcoala
lalomlţel", Călăraşi, nr. 2 - 3, 1 932, p. 25 şi 28.
2o losfi 1. Gabrea, op. cit., p. 76.
21 Ibidem, p. 77.
17 G.
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principiu la i obllgativităţil participării tinerilor la instruirea prin lnvăţămlntul primar şi rezul
tatele din peri oada urmă toare s- au concretizat Intr-o frecvenţ:l scă�:ută şi tn depopularea unor
şcoli2� . D a tele staUstice şi informaţUle de epocă referit,oare Ja !IOOilla primară nrobcază exis
tenţa 11nui asemenea proces In tntrea.ga ţară, cu unele particularităţi In intensitatea hd pe re
giuni, in funcţie de condiţUle concrete din fiecare dintre ele. In 1927, In judeţul Iaşi, de pildă,
un număr de circa 15 000 de copii de virstA şcolară nu frecventau şcoala primară. Din cei 30671
c opil intre 7 şi 1& ani obligaţ i a u rm a şcoala, doar 23 572 mergeau regulat la cursuri , restul 
In m aj orit at ea lor, copil ai un or famiUi de ţărani săraci sau copii orfani - munceau In gospo
dării în tol cursul anului . Cercetările intreprinse au stabil it că, faţă de anii anteriori, se Inregis
trase un progres pe linia lnsuşlrll şt;Unţeide carte, dar, cu toate acestea, aproape 30% din locuitorii
jude�ului erau anaJfabeţl. Numal la categoria copiilor Intre 16 .şi 18 ani existau peste 10 000 per
soane ce nu ştiau deloc carte�. 'In anul şcolar 1928{1929, In judeţul Maramureş, 26 924 copil
intre 7 si 1 6 an i erau obligaţi prin lege a urma şcoala. Dintre aceştia au fost lnscrlşl la cursuri
numai 1 1 002, din care au frecvent a t regulat şcoala 7 667 şi au promovat-o doar 5"846 elcviZl.
Pe intreaga ţară, ln anul şcolar 192 8{1929 din 3 707 749 copii de vlrstă Şl'Olarâ, un număr de
1 534 0 2 5 , sau 41,1 % dintr e el, au rămas fără instruire25,

I n anii cri zei e conomi ce s-a m anifestat o tendinţă de sporire a nu mărul ui dl' copii care
n u participau Ja in struire sub nici o formă . D acă plnă tn anul 1928 frecventau şcolile primare
şi secundare circa 90% din copiii în scri şi ln ele, a n chete le cu ca ra c ter oficial din primii ani al
crizl•i su stabilit că ponderea a ce stora scăzuse la 70%26• In perioa da c1t a fun cţ ion at l'a ministru
Ja departamentul cultelor şi instrucţiunU pubUee, 9 iunie 1932 - �.noiembrie 1933, D. G usti
a Iniţiat mai mul e an chete, care au permi s constatarea stării de lucrări din tnvăţămtntul primar
a] R omâni e i . Concluzia de bază a fost aceea că, deşi el era obligatoriu şi grat uit, nu toţi copiii
in vlrstă de 7 - 14 ani erau lnscrişi la şeoală2'. In anul şcolar 1931{1 932 existau 356 864 copii
de virstă şcolară care tn'\' !!ţau Ja şcoli ce depindeau de diferite ministere şi care nu contraveneau
legii tnvăţămlntului primar ob1lgatoriu. In afară de aceştia, restul de 2 456 573 copil trebuiau
să urmeze tn a ce] an şcoala prlmal"ll de stat, a ce ştia din urmă reprezentind 87,94 % din toţi
cop i i i o b ligaţ i să frecventeze şcoala primară. Or, In acel an - după cum rezul tă din an cheta
ordonată de Gusti - au fost In scrişi Ja şcoală 2 054 283 copil• . . Dintre el, au urmat regulat

cursurile şcoUi primare

doar 1 485 254, adică 72 ,3 % din cop!U tnscrişl. In şcolile primare rurale
au frecveotat regulat cursurile 1 271 596 copii, sau 70,83 % din cei tnscrişi, Iar In şcoUle primare
urban e 2 1 3 658, sau 84,71 %- Pe provincii istori ce , situaţia era următoarea din punctul de vedere
al frecvenţei la şcoli1e primare rurale de statze :

% din total
P rovin cia

Băieţi

Tr ansi lvani a
ROMÂN IA

74,3
81 ,1
75,9
76,5
58,8

Vechiul regat
Bucovina

Basarabia

:2

23

1

Fete

Tl,O

66,8

73,7
66,7
44,5

Total

70,8
79,1
74,8
71,9
53,1

,. Şcoala şi viaţa",

Bucureşti, nr. 7 - 8, 1933, p. 351 - 352 .
.. Opinia" din 10. 11 . 1 927. Datele nu par a refiecta fidel realitatea, căci la recensA mi ntul

din t930 totalul analfabeţllor se ridica ]a 37,2% din populaţia j udeţului (cf. D r. Sabin Manuila
D. C. Georgescu, Populatia Romdniei, Bucureşti, 1937, p. 38).

şi

24 ,.Viaţa şcolară", Slghet, nr. 5 - 6, 1929, p . 24 .

2" G. G. Antonesc u şi Iosif
26

"şcoala

şi

1.

Gabrea, op. cit., p. 40 - 4 1 .

viaţa" , Bucureşti, n r . 3 , 1931, p. 169.

17 D. Gusti, op. cit., p. 569 şi urm.
28 Iosif 1 . Gabrea, op. cit., p. 76.
2' D. Gusti, op. cit., p. 84 - 85 şi 576.
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Rezultă din tabelul de mal sus că, pe provincll, frecvenţa era foarte scăzută ln Basarabia,
iar pc sexe, la fete ea era pretutindeni mal mică In comparaţie cu cea găsită la băieţi.
G. G. Antonescu şi Iosif 1. Gabrea afirmau, In 1933, Intr-o lucrare In care comparau ln
văţămlntul primar din România cu cel al altor state, că ţara noa stră avea cea mai sc urtă şco
larizare obligatorie şi cel mal slab procent de frecvenţii30. Intr-adevăr, după datele luate din
pub li cat ia Biroului Internaţional de Educaţie de la Geneva, L'organisation de l'instruction pu·
blique d ans 63 pa yR, din vara anului 1932, rezulta că România se situa In privinţa frecvenţei
la şcoala primară obligatorie pc locul al 26- lea, din 27 de ţări luate In calcul, cu 59,81 % dintre
elevi ce frecventau şcoala, fiind urmată doar de Turcia, cu 33 %. In Austria, Norvegia, Suedia
şi Cehoslovacia frecvenţa era de 100 %. In .Japonia de 99,3 %, tn Elveţia de 98,5 %, in Polon ia
şi Scoţia de 96 %. In Ungaria de 95 %, ln Bulgaria de 94 %. ln Franţa şi Irlanda de
93 , 5 %, in Anglia de 91 %, in Danemarca de 90 %, In F inlanda , Olanda şi Portu galia de 80 % .
I n �pania ş i Grecia d e 7 5 % , I n Rusia Sovietică d e 70 % , i n Iugoslavia d e 6 9 %, iar in Albania
şi Italia de 60 %31.
Două erau cauzele principale care influenţau frecvenţa şcolară. In primul rind, foarte
mulţi ţărani nu aveau cu ce să-şi Imbrace şi să-şi incalţe copiii, mal ales iarna, şi, cu atit mai
puţin, să le cumpere cărţile şi rcchlzitcle neccsare82• A ceast!l. problemă s-a agravat In perioada
crizei economice din 1920 - 1 933, din cauza deprecierii preţurilor produselor · a grlcole. Cum in
anii crizei preţurile produselor agricole au scăzut sub nivelul preţurilor de producţie, In condi
ţiile in care ţăranii n-au mal obţinut beneficii de pe urma comercializării bunurilor din gospo
dărie, ci au fost puşi tn imposibilitate de a mai face faţă celor mai elementare cerinţe pentru
asigurarea instrncţici copiilor lor33• La dezbaterea pe marginea raportului privitor la Frecvenţa
in şro/i/e primare, prezentat Congresului Asociaţiei generale a tnvăţătorilor de la Cluj, din 9
septembrie 1 933, vorbitorii au evidenţiat ca una din cauzele rare făceau ca frl'cvenţa In şcollle
rurale, In special, să fie slabă, scumpetPa cărţilor şi a rechizitelor şcolare, pe rare nu şi le puteau
procura cei mai mulţi dintre copiii oamenilor n ev oiaşP4 In Şedinţa din 8 decembrie 1 932 a
Camerei, deputatul Ernest Ene, răspunzlnd lui D. V. Ţon i , car<', In cuvintarea rostită la mesaj,
d<'rlarase că slaba frecvenţă s-ar fi datorat faptului că .poporul nostru nu pricepe Indeajuns
binefacerile învăţăturii", evidenţia că nu exista o dorinţă mai mare a ţăranului român decit
aceea de a tnvăţa carte, dar d1, In condiţiile tn care sătenii nu nveau ce să mănince, cu ce să se
imbrace şi să-şi Imbrace copiii, cu ce să cumpere rărţi, el nu putl'a să beneficieze de acest
avantaj35•
•

Cea de-a doua cauză principală care Impiedica pe fiii de ţărani să frecventeze şcoala de
curgea din rolul de producător, mai ales primăvara, vara şi toamna, al acestora In cadrul fa
miliei ţărăneşti36• In condiţille In care toţi membrii familiei ţărăneşti trebuiau să muncească
pentru o bucată de pline şi In care plugarul nu putea face faţă, totuşi, scumpirii vieţii, ducind
un trai mizer - observa un lnvăţător din judeţul Maramureş - participarea copiilor la şcoală
nu putea fi decit redusă37• La rindul său, Anton Golopenţia nota că aproape In nici un sat al
ţării orfanii săracilor, care erau nevoiţi să intre, lncă de pe la şapte ani, păzitori de vite, spre
a-şi agonisi traiul, nu urmau şcoala38•
Unele cauze specifice anumitor regiuni influenţau ln mod vădit frecvenţa şcolară de acolo.
Risipirea caselor In unele zone, din Munţii Apuseni ln special, şi depărtarea lor de şcoală deter
minau o bună parte dintre copiii de acolo să nu urmeze ş coa la . ln alte regiuni, ln care locuitorii
30 C.. G. Antonescu şi Iosif 1. Gabrea, op. cit., p. 12.
31 Ibidem, p. 10 ; .. Şcoala şi viaţa", Bucureşti, nr. 7 - 8, 1 933, p. 35::1. V ezi şi frecvenţa
din alte judeţe : Gh. Buzatu şi C.eorgeta Ignat, Unele aspecte priuind situatia invdfdmintului
primar din Moldova in anii crizei economice din 1 929- 1 933, In ..Anuarul Institutului de Istorie
şi arheologie•, laşi, 1 965, p. 4 5 - 47 ; "Şcoala Ialomlţel", CAlilraşl, nr. 5 - 6, 1933, p. 3.
81 Vezi Arh. St. Bucureşti, fond Casa regală Carol al I l-lea, dosar 167/1930, f. 7 ; Anton
Golopenţla, op. cit., p. 216.
33 "Şcoala şi viaţa", Bucureşti, nr. 7 - 8, 1933, p. 354 - 355.
3� I b i dem , p. 355.
a& ldem, n r. 1 - 2, 193::1, p. 58- 59.
38 ldem, nr. 7 - 8, 1933, p. 354- 355 ; Gh. Buzatu şi Georgeta lgnat, op. cit., p. 49 ;
"Conj unctura economiei româneşti", an. 1 (1936), nr. 1 - 2, p. 25-26.
a? .M arin Grigorc Ioan, Şcoala cu şapte clase, In "Viaţa şcolară", Slghet, noiembrie 1 928 ,
p. 6 - 9.
38 Anton Golopenţla, op. cit., p. 215.
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erau mai puţin ob i şnuiţ i cu şcoa la şi cu utilitatea el, tntre care, tnainte de toate, se situ:m u n rle
zone ale Basarabiei, numărul celor ce nu trimiteau copiii la \nvăţăturii c.> ra atit de marc.> incit
ar fi 1ost imposibilă tncasare a amenzilor fllril. a se fi ivit tulburări1111
In a cela'i timp, o bunA parte dintre copiii ce urmau şcoala nu reuşeau să tt>rmine, din
motive diverse, decit un .nurruir redus de clase ale şcolii primare, astfel că ei disp un eau, de fapt,
de un bagaj d� cun()ftinţe şcolare dintre cele mal modeste. Analiza rezultatelor şcolii primare,
de st at şi part i c ulare , pe perioada 1 921 - 1932, este con clu dentă ln acest st>ns. In decur�ul ('elor
I l a ni �olari, ln mediul urban şi rural au fost tnscrlşl 18 875 530 de copil ln şcoala pri marA
pe care au promovat o 1 1 738 574, adicA 62, 2 % din cei tnscrişi, 5 555 574 sau 29, 4 % din l'l'i
tnscri" au fost declarati repetenţL Iar 1 581 128, sau 5,4 % eliminaţi retraşi etc. Repetenţi!,
lmpreună cu elev ii eliminaţi, cu cei retraşi •1 cu a lte categorii de cop ii ce nu absolvlseră şcoala
completA totalizau 6 989 358, sau 37,8 % din totalul celor tnscrişi la şcoală4 0 • lată produeţia
�colii pri ma re de stat din med i u l rural al RomAniei pe perioada 192 1 - 1932 :h (Tabelul nr. 1 ) :
•

,

-

,

,

,

Anil

Şcoli

1921 1 922
1922 - 1923
1923- 1924
1924 - 1925
1925- 1926
1926 - 1927
1927- 1928
1928 - 1929
1929- 1 930
1 930- 1931
1 93 1 - 1932

1 1 104
1 1 431
1 1 583
1 1 7.87
12 491
13 074
13 280
13 740
13 584
13 817
13 777

-

1

Copll lnscrlşl

1 245 914
1 181 054
1 179 0 1 1
1 228 016
1 345 581
1 406 338
1 474 719
1 575 278

1 632 960
1 730 115
1 795 037

l

Tabelul nr. 1 :
Promovaţi

765 177
7 1 8 946
726 439
797 499
840 476
859 070
893 655

918 260

935 991
1 008 305
99 1 108

1

Repetenţi

... ..

381 196

352 742

371 150
357 672
4 1 9 215
442 090
478 887
526 3 9 1
558 5GO
564 270
578 773

1 Absolvenţi

•.

77 327
79 721
90 373
79 674
153 169
157 G05
23 571
25 788
1 9 616
12 966
10 574

1

Învăţători

21 600
20 t! 1 3
22 5 1 4
24 3 1 4
28 32,1
29 981
::t !129
:>2 201
3 1 !189

31 936
31 434

Rezultă că numllrul şcoHlor şi al copiUor tnscrişi tn ele au fost tn creştere aproape con
tinuă, i ar numărul tnvăţătorilor a marcat scAderi tn a nii crizei economice. In grij orAtoare şi c u
tendinţă de urcare era situaţia numericl!. a copiilor ce nu promovau clasa, iar cea mai gravă pro
b lemă rămlnea a ceea a numArului redus de absolvenţi din fiecare an, socotiţi din Intre
gul ciclu şcolar, numllr anat tn continuă scăd ere .

In a n ul şcolar 1931/1932, din copiii tnscrişi In şcolile primare din România, au promova t
clasa 58,93 % din cei ce au frecventa t şcoala. In mediul urban p ondere a promovaţilor atingea
72,5 % pe ctnd la sat e ea era de numai 56,97 %u . Diferenţierile pe p rovinci i şi pc clase la promo
vări erau deose bi t de mari. Astfel, In Basarabia, In acel an şcolar, se găseau In clasa 1 32, 40 %

clase vreme de m ai mulţi ani, ptnă cind de pă 
speciale din partea adm i nistra ţ iei pentru re
şi instabilitatea învăţătorilor, care evitau regiunile săra<:e şi

din totalul copiilor lnlcrişi tn ş colile primare ale provinciei, iar tn Bucovina27 %. Această sta re

se dat ora repetării de către mulţi copii a prime i
şeau vi rsta şcolară. Se adăuga lipsa unei atenţii

giunile cu p uţ i n i ştiutori de
cele cu mulţi a'nalfabeţi4B,

carte

Trebuie observ at că din totalul tinerilor care absolveau şcoala primară doar o par te ,
numericeşte redusă, urmau şi alte forme de t n vă ţă mtnt . In anul şcolar 1 928/1929, tineretul di n
România care urma şcolile de stat era In număr de 2 283 2 1 1, reprezentind 59,2 % din tre copii ,

"� Jbidtm.
40 Iosif I. Gabrea, op. cit., p. 47.
41 Ibidem, p. 22. l n sate nu existau şcoli primare particulare.
42 D. Gu sti, op. cit., p. 100.
43 Anton Golopcnţla, op. cit., p . 217 ; Ing. 1. Measnicov, Raportul dintre ştiinla de carte
şi numărul învăjătorilor în România, tn ,. Sociologie rom â neas că ", an. I I (1 937), nr. 2 - 3, fe
br uarie - martie, p . 112 şi urm.
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fiind astfel repartizat pe categorii de şcoli : 109 487, sau 2,8 % din copii, ln grădiniţe, l 929 222,
sau 50,1 %. tn şcoala primară, 168 102, sau 4,4 % din pop ulaţia şcolară, In scolile secundare
(gimnazii, şcoli n ormale, licee şi seminarii), 76 400, sau 1 , 9 % din copiii de vtrstă şcolară, In
şcoli i� secundare cu caracter practic (comerciale, profesionale, de meserii, industriale, de agri
cultură).Estc interesant de observat că Intr-un stat ca România, in care sectorul economic de
bază era reprezentat prin agriculturii , şcolile a gricole erau frecventate de numai 3 489 elevi,
timp lncare şcolile comerciale aveau in acelaşi an şcolar 27 260 elevi41• Din toţi copiii lnscrişi
la şcoala primară In decurs de 1 1 ani, In intervnlul 1 921 - 1931/ 1932, doar 1 1 ,8 % au trecut in
In şcoli secundare teoretice şi practice, iar numai ln şcoli teoretice 9,1 %. Aşadar, nproapc nouă
zecimi din copii rămineau doar cu şcoala primară. ln ceea ce privea satul, el l'ra şi mai dez
avantajat din acest punct .de vedere. Din datele comparative pe anii 1 92 1 - 1 93 1 / 1 932 rezulta că,
In media acelor ani, 55A % din toţi copiii ce absolveau şcoala primară la oraşe şi 94 ,6 % din
ce i ce a b solvca u şcoala primară la .sate rămlneau cu a cest minimum de instrucţic4•.
Dealtfel, nici reţeaua şcolară a României de atunci nu asigura un cadru propice speciali
zării copiilor prin şcoli. Intr-un memoriu Inaintat ln anu l 1930 regelui Carol al I l-lea de către
medicul şc r al oraşului Cimpulung Moldovl'nesc se sublinia lnsuficienţa numerică a şcolilor de
agricullură, de mcserii, a atelierelor , a cooperativelor etc. pentru educaţia ţăranilor şi pentru
cerinţele lor. Ele - declara medicul - reprezintă nişte oaze in deşertul imens al maselor ţără
neşti , fără ca toţi sătcnii să poată ajunge la izvorul rllcoritor şi b in efăcător al acestora, intrucit
mulţi se pierd derinitiv pe drum, liistnd un gol aprl'ciabil In populaţia românească'" ·
C u toate minusurllc avute de invăţămlntul primar din România de după primul răz
b oi mondial, acL·stn n favorizat, totuşi, o creştere a numărului locuitorilor ştiutori de carte, compara
tiv cu inceputul veacului nostru. Hecensămlntul din 19:10 a stabilit di ştiutorii de carte ajunseseră
la 37,0 % In Intreaga ţară, la 52,1 % tn Vechiul regat, la 38,2 % In Basarabia, la 65,7 % In
Bucovina şi la 67, 3 % In Transilvania, socotiţi din populaţia de peste şapte ani47• Din compararea
datelor vechilor recensăminte cu cel din 1 930 rezultă că ştiinţa dl' carte a făcut progrese relativ
Insemna te. Ea s-a dezvoltat In cel mai Inalt ritm In Bucovina, cu 10,2 % la fiecare zece ani, c u
9, 3 % In v echea Românie, cu 8 , 1 % In Transilvania ş i cu 5,6 % tn Basarabia p c fiecnre deceniu48•
Progresul mai J�t ni şcolariz ării In Basarabia t'ra, In bună măsură, urmarea moştenirii din pe
rioada antebelică, p erioadă tn care nu mărul mare al analfaheţilor fusese favorizat dc lipsa unui
tn,·ăţămint primar obli gatoriu49•
!':umărul ştiutori!or de rarte in vechiul regat a cresc u t de la 1 032 743, in 1899, la 3 i 2 0 646,
in 1 930, ceea ce Insemna o creştere de 260,3 % Intr-un interval de 32 de ani. Ritmul de creştere
a fost mai mare in perioada 1 899- 1 9 12 decit I n 1 9 1 2
1 9:30 . tn prima etapă, creşterea a fo st
de 1 , 3 % anual, pe ctnd in anii 1 9 1 2 - 1930 creşterea anuală a numărului ştiutorilor de carte a
Inregistrat un ritm mediu de numai 0,9 o/o. Această tneetincală s-a datorat tulburărilor provo·
eate de război, precum şi dificultăţilor operei de refacere�0•
La recensAmintul din 1 930, din totalul locuitorilor de peste şapte ani, de 14 485 914,
numărul ştiutorilor de carte se cifra la 8 2 1 3 592, ad icll la 57,O o/o. Provinciile unite dădeau procente
diferite de ştiutori de carte, astfel : 45,3 % In Cadrilater, 38 , 1 % In Basarabia, 65,7 % In Bu
covina şi 67,0 % in Transilvania, lmpreună cu Banatul, Crişana şi Maramureşu1.51• Pe provincii ,
populaţia ştiutoarc de carte a c reseu t intre recensăm intele d in 1 91 0 - 1 912 ptnă I n 1 9:il l a stfel :
cu 16,0 % In Oltenia, cu 16,4 % tn Muntenia, cu 15,0 % In Dobrogea, cu 17,9 % In Moldova,cu
18,7 % In Basarabia (faţă de 1 8 97), cu 20,5 % In Bucovina, cu 17,8 % in Transilvania, cu 14,1 %
In Banat şi cu 12,1 % in Crişana- Maramureş, sporul fiind calculat la populatia de peste şapte
ani. Astfel, tn Bucovina creşterea numArului ştlutorllor de carte, pe medii lntrunite, a fost Intre
anii 1910 şi 1930 de la 45,2 % la 65,7 %, ln Moldova, lntre 1912 şi 1 930, de la 39,1 % la 57,0 %
tn Dobro gea, de la 37 , 9 %, la 52,9% iar In Oltenia de la 33,5% la 49,6 %' 2 •
Procentul neştlutorilor de carte era mai mare I n mediul rural decit In mediul urb an .
Din popula t ia de peste şapte ani a satelor, de 11 333,8 mii locuitori, un număr de 5 495, 1 mii,
-

,

44 G. G. Antonescu şi Iosif 1 . G abre a, op. cit., p. 4 0 - 4 1 .
45 Iosif 1. Gabrea, op. cit., p. 77- 78.
48 Arh. St. Bucureşti, fond Casa regală C arol al I l-lea, dosar 167/ 1930, f. 7.
H Anton Golopenţla, op.cit., p. 222. C alculul Include şi Cadrllaterul.
48 Ibidem.
" �Conjunctura economiei ro mâneşti , an. 1 (19<l6), nr. 1 - 2, p. 25 - 26.
�o Dr. Sabln Manuila şi o. C. Georgescu, op. cit., p. 32 - 33 ; D. C. Georgescu, l'opulatia
� alelor rom4neşti, In "Sociologic românească", an. II (1 937), nr. 2 - 3, februarie - martie, p. 70
&1 Dr. S a bln Manuila şi D. C. Georgescu, op. cit., p. 83.
ss
Ing. 1. Measnlcov, op. cit., p. 114- 115.
"

.
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sau 48,7 % din totalul lor erau analfabeţl. Astfel, aproape jumAtate din locuitorii de peste şapte
ani ai satelor nu frecventasera. nJciodaU şcoaJall, Pe grupe de virste, la sate neştlutorii de cart e
cei mai rrecvenţi erau la grupele lnalntate, Iar pe sexe la femei. IatA cum se prezenta din aceste
puncte d e vedere situaţia la sate :1' (fabelul nr. I I) :
Tabelul nr. I l :

Cifre absolute

TOTAL
7 - 1 2 ani

%

Cifre absolute

%

1 936 000

35,1

787 000
3 67 7 000

30,5
37,5
53,9
7 7,2

221 000
256 000
1 228 000
224 000
7 000

25, 2
37,4

-

Cifre absolute
3 554 000

,_

48,3

478 000
20 000

!

Feminin

5 4 90 000
529 000

1 3 - 1 9 aui
20 - M aui
56 ani şi peste
N edec1 3J at i!

�

Masculin

Total

Grupe de vlrstă

25,2

-

69,6

307
532
2 448
253
·13

000
000
000
000
000

%

6 1 ,3
36.0
49,0
69,2
85,0

-

Aşadar, cei mai mulţi anaUabeţi ti dădea grupa de populaţie rurală de peste 65 de ani, cu
77,2%, Iar cel mai mic, de 30,5 %, grupa celor Intre 7 şi 12 ani, adicii tocmai cei de vlrstă şcolară .
Or, la sate, In 1930, 25,2 % dintre blileţii şi 36,0 % dintre fetele cuprinse Intre 7 şi 1 2 ani
continuau să nu frecventeze şcoala primară. Dacii pentru virstele lnaintate procesul era explicabil
prin faptul că cu şase-şapte decenii bl urmă şcolile erau rare, nu se găsea nici o explicaţil' la gru 
pele tinere, pentru care, In 1924, se legiferase prelungirea lnvăţăq:llntului la şapte ani. l n acelaşi
llmp, la femei procentul ueştiutoarelor de carte era şi global şi pe virste mai mare decit la băr·
ba\i.
La oraşe situaţia era mai bună din acest punct de vedere. Din cei 3 152,1 mii de locui·
tori ai oraşelor ce depăşeau virsta de şapte ani, analfabeţii, In număr de 71 1,5 mii, reprezentau
doar 22,7 % din populaţia de peste şapte ani a oraşelor56, In această cifră intrind, de fapt, mulţi
analfabeţi proveniti din mediul rural . Iată situaţia ştiutorilor de carte pe provincii, medii de
locuire şi pe sexe, In procente : li8 (Tab elul nr. I II) :
Rezultă că In toate provinciile. analfabetismul era mai pregnant In mediul rural decit
In cel urban. In vechea RomAnie raportul analfabeţilor de la sate faţă de cel de la oraşe era de
1 ,7, In Basarabia de 2,4, iar in Transilvania de 2,9, astfel că aici se Inregistrau, de fapt, de trei
ori mai mulţi analfabeţi la sate. Procentul analfabeţilor de sex feminin era mai mare decit la
bărbaţi, 1n special In Basarabia. tn Transilvania participarea persoanelor de sex feminin la
şcoală era mai accentuată decit In Vechiul regat, unde ponderea femeilor analfabetc era de două
ori mai mare decit a bărbaţilor, pe cind In Transilvania aceasta apărea cu numai j u mătate
hlai mare. Dar, In Vechiul regat analfabetismul era mai puţin frecvent la b ărb aţ i dccil in cele
lalte provincii şi fenomenul era mai accentuat la populaţia plnă la 20 de ani57
Analiza ştiinţei de carte pe unităţi administrative mai mici probează diferen \ieri extrem
de mari Intre ele. La Intregul populaţiei şi dintre toate judetele H irii, cel mai ridkal procent
de ştiutori de carte U dădea Eraşovul, cu 86,9 %, fiind urmat de Sibiu, cu 85,2 % , O d orhe i , cu
85,0 %, Trei Scaune, cu 84,2 % şi Tlrnava Mare, cu 83,7 %· Cel mai m i c procent de şliu l ori d e
carte I l dădea Hotinul, cu 28,7 % ; urmau Bălţi, c u 31,9 % , Orhe i, cu :' 2 ,1 % , Cabul, cu 34,1 %.
sa

D. C.

1 - 2, p . 25.

Georgescu, op. cit . , p. 70 : "Conju nctura economiei rom�1neşti", an. 1 (t 9:l6), nr.

5� Recensi'imîntul general al

I I I, 1 938, p. XXl l - XX l i J.

.

populatiei României din 2.9 derembrie 1 .9 3 1}, Bucureşti, voi.

6� o . C. Ge or ge sc u , op. ciJ., p. 70 .
66 Recensiimîntul general . . , vol. I I I I, p. X I I - X\' 1 1 1 ; Dr. SalJin Manulla şi D.
gescu, op. cit., p. 36 ; lng. 1 Measnicov, op. cit., p. 1 17.
57 Arh. St. Bucureşti, fond Dr. Sabln M anulla, doc. 96/26/1 934, f. 17.
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Tabelul nr. l l l :
Mediul rural şi urban
lntrunlte

Provincia

Total

ROMANIA

57,0

Oltenia
Muntenia
Dobrogea
Moldova
Basarabia
Bucovina
Transilvania
Banat
Crişana - :l.laramureş

49,6
57,6

52,9

57,0
a8,1
65,7
67,3
72,0
6 1 ,5

i l

Mediul rural

I J

Mediul urban

i l

Mascu· FemlM ascu· Feml ·
Mascu· FemlTotal
T0tal
.
lin
lin
nln
mn
lin
nln
69,2
70,4

74,2
65,1

71, 3
51,5
72,2
73,8

80,1

67,8

45,5
31,0
44,9
40,2
43,3

25,1
59,0
62,9
64,4
55,4

51, 3
46,5
48,8
47,5
51,6
34 ,1
59,8
64, 2
68,5
54,9

64,9
68,5
68,5
60,7
67,6
48,0
67,1
70,4
77,7

38,7
27,4
30,4
34,1

62,4

47,7

36,3

20,6
53,2
58,1
59,9

77, 3

68,5
78,4
68,5
72,4
62,6
80,3
88,0
87,4
85,9

84,5
81, 8
87,4
77,1
81,6
72,3
84,8
90,0
90,7

88,0

79,3
55,:i
6 9,6

58,9
63,3
53,1
76,1
86,0
84,2
83,8

Tighina, cu 36,5 %, Soroca, cu 37,5 %, Maramureş, cu 38,0 %"- Analiza ştiinţei de carte pe plase
probeazA diferenţieri şi mai stringente. In 1930, România avea 322 de piAşi. ln una din ele
numArul analfabeţilor era mai mic de 10% (Săcelele Braşovului, cu 9,9%), in 24 analfabeţii repre
zentau 10-20 %, in 22 ei reprezentau 20-30 %, In 54 ponderea lor era de 30 - 40 %, in 81 intre
40 şi 50%, In 85 de 50- 60 %, in 43 de 60- 70 %, iar In 12 plăşi Intre 70 şi 80 % 58• fn general,
plAşlle cu cei mai puţini analfabeţi erau situate In sud-estul Transilvaniei şi, In parte, In jude
ţele VIlcea, ArgeŞ, Muscel, Dimboviţa şi Prahova, iar cei mai mulţi analfabeţi se găseau iu
Munţii Apuseni, In urul plăşii Vaşcău şi In masivul Poiana Rusca-Reteze:t, apoi In Maramureş,
Satu Mare şi Someş. n Transilvania, procentul ştiutorilor de carte era de 67,3% pe provincie,
tnsii alei existau plăşi cu cei mai puţini şi cu cei mai mulţi analfabeţi din ţară : Săcelele Braşo
vului, cu 9,9 % neştiutori de carte, Vaşcău, cu 71,2%, Vişeu, cu 72, 1 % şi Iza, cu 75,2 % 8o.
In privinţa diferenţierilor pe sexe la ştiutorii de carte, cea mai mare era In judeţul Gorj,
unde la bărbaţi ponderea era de 72 8% iar la femei de 28 3 % şi cea mai mică In judeţele Trei
Scaune, cu 86,4 % la bărbaţi şi 82,2 % la femei şi Braşov, cu 89, 7 % la bărbaţi şi 84,1 % la femei.
Existau judeţe unde femeile ştiutoare de carte reprezentau mai puţin de 20% din totalul femei
lor, astfel, In Hotin procentul era de 16,6%, in Orhei de 17,8%, in Vlaşca de 19,3 %, in Bălţi
de 20,0 % n.
Faţă de recensămintele anterioare, s-au inregistrat crl'ştcri substanţiale la populaţia
ştiutoare de carte, In special, in judeţele Timiş- Torontal, cu 4 5, 1 %, Ca!iacra, cu 26,3% . Arad,
cu 22,0 % Alba, cu 23,2 %, Ismail, cu 25,7%, Cetatea Albă, cu 22,2 %, Cluj, cu 28,9 %, Săl:1j ,
cu 23,3%, Roman, cu 21,5 %, Soroca, cu 23,6%, FAgăraş, cu 20,7 %, Someş, cu 20,2 % şi In jude
ţele din Bucovina, In celelalte judeţe creşterile fiind sub 20%, cele mai mici sporuri afllndu -se
In Braşov, cu 4 , 1 %, Bihor, cu 8,4 %, Tulcea, cu 8,5%, Baia, cu 9,1 % 8 2•
Trebuie menţionat că, In comparaţie cu alte state europene, România se găs ea, In privinţa
nivelului de şcolarizare a locuitorilor, Intr-o situaţie de inferioritate. Datele comparative asupra
gradului de alfabetizare din tabelul următor, deşi se referă la ani diferiţi, evidenţiază acea
stare : 83
Yn privinţa gradului de instruire pe cicluri de şcoli, recensămlntul din 1930 a găsit că,
din cei 8 213 592 ştiutori de carte ai României 85, 1 % posedau numai instrucţia elementară .

t

'-- 39 ; 1. 1\leasnicov, Portret sta
58 Dr. Sabin l\lanuila şi D. C. Georgescu, op. cif., p. 38
tistic a/ Jinuturilor, in "Sociologie românească", an. I I I (1938), nr. 4 - 6, aprilie - iunie, p. 236 ;
D. Gusti, op. cit., p. 5 70 - 572.
5t Anton Golopenţia, Gradul de modem i:are al regiun ilor rurale ale României, In " Sociologie românească", an. 1\' (1939), nr. ·1 - 6, aprilie- Iunie, p. 209 - 210.
80 Ibidem, p
. 2 1 1 - 212 ; ldem, Starea culturală . . . . , p. 221 .
8 1 Dr. Sabln M anullă şi D.C. Georgescu, op. cit., p. 3 8 - 40.
e 2 Ibidem, p. 38- 39.
ea Ibidem, p. 48.
3'
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Anul l a care
se referă datele

Tnra

Procl'ntul

ştlutorllor de carte

94,1
92,6 •
92,5
89 2
84,8
8 1 ,2
73,2
67,:1

1926
1921
1920
1922
1920
1930
1921
1921
1923
1 92 6
1930
1920
1928
1926
1920

Franta
Cehoslovacia
Belgia
Estonia

Ungaria
L eton i a
! taHa
Polonia
Lltuania
Bulgaria
ROMÂN IA
Spania
Grecia

Rusia Sovietică
Por tugalia

,

67,:1

60,:!
57,0
57,0
56,7
5 1 ,3
34,8

..'

·�ro *

Peste 5 ani.

Gradul de instrucţie

Extraş colară

Primară
Secundară
Profesională

Univ crsitarll

Cifre absolute

8 2 1 3 592
123 435
6 987 81 1
705 108
262 231

TOTAL

Alte şcoli

Total

90 653

superioare

42 353

'

!

Tabelul nr. IV

%

100,0
1 ,5
85, 1
8,6
3,2
1,1
0,5

Cifre

absolute

4 871 064
72 662
4 153 990
367 727
169 857
69 632
37 1 96

'

Femei

Bărb:Ui
%

,

100,0
1,5
85 3
7,5
3,5
1,4
0,8

Cifre absolute
:H2 528
52 n:1
2 833 821
337 38 1
92 374
2 1 021
5 158

3

%
100,0
1,6
84,7
1 0, 1
2,8
0,6
0,2

In cota de mai sus fuseseră incluşi toţi cei ce erau ştiutori de carte şi frecventaseră şcoala pri
mară, indiferent de numărul claselor terminate. Iată care era situaţia ştiutorilor de carte,
Jn 1930, pe ţară, după gradul de instrucţie : 11 (Tabelul nr. IV) :
La cel cu instrucţia secundară (indiferent de numArul claselor absolvite) nu exista o
deosebire prea mare tntre proporţia femeilor şi cea a bArbaţl.lor. Faptul se datora numeroaselor
conting ente de eleve tnscrlse in şcolile secundare nou create după Unire. In schimb, la universi
tAti şi tn celelalte şcoli superioare diferenţa era exagerat de mare :106 828 bărbaţi, faţă de 26 179
femei. tn 1 930, instrucţia primară era reprezentată In mediul rural prin 93,0 % din totalul ştiu
torUor de carte ai satelor, iar la oraşe prin 66,3 %. La sate, abia 5,9% din locuitorii mai mari
de şapte ani ştlutort de carte aveau pregătire dată de şcoli secundare şi superioare. Instrucţia
accundară era destul de frecventA tn oraşe, unde ea atingea 19,5% dJn totalul ştlutortlor de carte,
şi mal rară la sate, unde numai 4 % din toţi sătenii ştlutori de carte posed au cunoştinţe obţinute
prin licee••.
e•

6•

Ibidem,
Ibidem ;

p. 44 .
Anton Golopentla, op.

cit.,

p. 214.
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La recensămlntul din 1930 situaţia populaţiei rurale după instrucţie l'ra unniitoarea
Totalul populaţiei de la 7 ani In sus

1 1 303 000

100,0%
48,6%
51 , 5%

5 490 000
5 822 000

Neştiutori de carte
Ştiutori de carte
din care cu :
instrucţie extraşcolară
instrucţie primarii
instructie secundari
instrucţie profesională
instrucţie universitarii

70 000

0,6 %
47,4 %
2,1 %

5 4 12 000
234 000

0,7 %
0,2 %
Mai puţin de 0,1 %

81 000
20 000

alte şcoli superioare

: ee

6 000

Din punctul de vedere oi populaţiei RomAniei pe prolesiuni, recensămlntul din 1930
constată cA cel mai scăzut nivel Il aveau agricultoril, categorie la care proporţia ştiutorilor de
carte, socotită la locuitorii de peste şapte ani, era de 50,0 %. timp In care tn industrie propor
ţia atingea 78,6%, multe persoane din categoriile din urmă avind atit Instruirea prin şcoala
secundară, cit şi prin şcoala profesionalii87•
Constatările recensămlntului general al populaţiei din 1930 In privinţa ştiinţei de carte au de
terminat cercurile guvernante să dea o atenţie sporită acţiunii pentru diminuarea numărului de
analfabeţi. Ea s-a concretizat In Intensificarea, cu Incepere din primii ani de după recensămlnt, a
inspecţiilor şcolare făcute de către delegaţi ai Ministerului Instrucţiunii In diferite zone din ţară
şi tn anunţarea de către naţional-ţărănişti, sub guvernarea cArora s-a efectuat recensămlntul şi
s-au prelucrat datele lui, a unul program privitor la constructia de noi şcoli68• In domeniul edi
ficiilor şcolare iniţiativele lor au căpătat aplicabilitate mal Ur1.iu, după redresarea economică
a ţării. ln schimb, acţiunea pentru diminuarea analfabetismului a făcut progrese In multe sate".
Anchetele ce au urmat recensămlntulni din 1930 au găsit pretutindeni reduceri mai mici san
mai mari la numărul de neştiutori de carte. Astfel, pinA tn anul 1934, In judeţul Braşov pon
derea ştiutorilor de carte a sporit cu tncă 7 %. ceea ce făcea ca totalul analfabeţilor de aici să
scadă la numai 6,1 %- In judeţele Arad, Bihor şi Maramureş, unde s-au efectuat anchete la scurtă
vreme după recensămînt, s-a constatat InsA că, tn pofida creştt>rii numărului de ştiutori de
carte, analfabetismul continua să riimlnil. destul de răsplndit In rindul populaţiei româneşti,
comparativ cu cel găsit la germani, maghiari şi evrei. Excepţie făcea judeţul Maramureş, unde
şi printre evrei şi printre ruteni el era foarte răsptndit7o. In cele 55 de sate cercetate de echipele
studenţeşti In vara anului 1938, a căror situaţie culturală era mai bună decit media pe ţară
s-a stabilit că numărul analfabeţilor scăzuse cu cote ce variau Intre 1 , 5 şi 35,1 %71• Dar, cu toate
dimlnuil.rile In numărul de analfabeţi dintr-o serie de localităţi, precum Căianul Mic, judeţul
Someş, Mocod, judeţul Niisăud, Bucşoaia, ju deţul Cimpulung In altele, prl'cum la Vidra, judeţul
Turda, neştiutorii de carte continuau să aibă o pondere lnsemnată7 2 •
Cercetările c u caracter sociologic tntreprinsc după criza t•mnomică din 1 929- 1933 tn
•atele româneşti au observat la o parte din popu laţia ştiutoarc de carte că nu utiliza in prea mare
măsură, In scopuri proprii, această cucerire. Pornind de la constatarea de ma i sus, Fundaţia
as A nton Golopenţia, op. cit.,
p. 214.
67 Recensămîntul g en eral ... , ,·oi. III, p.
68 .. Opinia" din 26. 1X. t9:13.

XX I - X X I I .

ti& Ing. 1. :M easnicov, Şliinfa de carle la l.eşu-Nâsăud, in
1 l (1937), nr. 7 - 8, Iulie - a ugust, p. 354 - 358.

70 Arh. St. Bucur!'şti, fond Fr.

71 Anton Golopenţia, op. cit.,

..

Sociologie rornânuscu'·, an.

Sabin Manuila, doc. 96/26} 1934, f. 17.

p. 222 ; D. Gusti, Stnrca de azi a satului românesc - In

românească", an. I I I (1938), nr. 10- 12, septembrle - decernl >rle, p. 433.
tii< le concluzii ale cercetărilor întreprinse în

1938 de ecllipele re{jalc tituder>Jeşti;

·

in ,. Sociologie

72 Gh. Retega�ul şi V. Zinvclul, Mocodul. Un sat de culti11atori de ceapă şi produ-·
ci'itori de pănură din granita Năsăudului, in 60 sate româneşti, voi . V, Bueurcşti, 1942, p .·
72 ; Florea Florescu, Vidra. Un sat de negustori şi meşteŞugari ambulanţi, In 6 0 sate româneşti,
voi. V, p. 169 ; Gh. Reteganul, Căianul Mic. Un sat de voştinari ş i slringătoare de Ună din Muntii
Someşului, In 6U sate romaneşti, voi. V, p. 39 ; Arh. St. Botoşani, fond Prefectura j udeţului
Botoşani, dosar 276/1938.
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culturală Principele Carol , ,,Astra " de la Sibiu, Societatea pentru cultura poporului romAn
din Bucovina şi Aslra basar"beană şi-au fixat drept scop stimularea populaţiei rurale adulle
la folosi rea ştiinţei de carte clştigal4 prin şcoli pentru uşurarea procesului de adaptare a site·
nilor la imprej u răril e vietii moderne''· Alături de lupta pentru sttrpirea analfabetismului,
această sarcină va ră ml ne permanentă , fără a i se putea da, v re me de mal multi ani, o soluţie
eficientă.

LA D lFFUSION (DE L 'ALPHA Bl�T ISATION) DU SAVOIR L IRE ET ECRIRE
D A :-. S L E S VILLA GE S DE J . A ROU�1AN IE ENTRE L E S DEuX GL'ER RES 1\!0ND IALES

Resume

Le niveau de diffusion du sa\·oir lire et ecrire parmi Ia population du l <' rri toire s roumains
fut different dans le cadre des provinces historiques, ce nivca\1 refletant le stadc du developpc
ment social-economique des regions respectives. L es donnees statistiques se refcrant a la fin
du XIX-e siecle et au debut du XX-e, mettaiant en evidence le fait que dans les provin ce s , la
m aj orite des hab itants (plus de la moitie) etaient analphabetes.
L 'Union de 1918 et les grandes rt!formes economiques, socia
ct politiques qui cn sui
v irent, creaient un cadre nouveau, b eaucoup plus favorable au processus de diffusion de Ia
culture de masee. Les gouv ernants de la Roumanie d'aprcs guerre ont compris la necessite de
Ia dilfusion du savotr lire et ecrire, pour Ia totalite des habitants du pays, comme une condi
tion i n dispen sable pour le progres general de l'etat et de ses habitants. Q uelques measures adop
tees ·les p remieres annees apres l'Union, tâchaient de realiser, au moins partiellement, Ie s dcsi
derata declares de s classcs gouvernantes. Le 26 j ui llet 1 924 fut p romulguee Ia Joi de l'cnscig
n e m ent primaire d ·�tat et de l'enseignement normal-primaire, qui. abrogealt I'ancienne !oi de
l ' en seignement priruaire du 30 avril/12 mai 1896 et toutes ses m o difi cati ons ult�rieures. La Iol
de 1924 rec onnais sait l'importance de cette institution scolaire pour Ia culture generale de Ia
j e un esse, prolongeant la duree de s etudes de 4 a 7 ans. M a i s , la generalisation de I"ccole a 7 claSSl'S
est restee, pour la plupart du pay s, au stade de desiderata de c larc s du Iegislateu r. T.'insuffisa nre
des cadres didactiques fut un des motifs, pcut-etrc le plus important qui empi"cha la crca tio n
des ecoles a sept classes dans de nombreux villages du pay s .
)lalgre Ie s dHiciences de l'ensei gne men t primairc de la n o um anic d ' ap rt- s Ia premicrl'
gu erre mondiale, celui-ci favorisa quan d-meme une au gme nta tion du nombrl' de s babitants
alphabelises, par comparaison au debut de notrc siecle. Le recenscment general de Ia populatlon
de Roumanie du 29 decembre 1930 etablit que Ies habitants sachant lire et ecrlr<' avaient atteint
le 57 % d u pays tout en tier . En comparant Ies anciens recensements a celui de 1 930, il en re
suite que le savoir lire ct t! cr ire fit des progres relativement importanta. Ce progres connut son
plus haut rythme en Bu cov in e , par co m paraison a l'annee 1910 et aux autres provi nce s roumaines.
Le poids des analphaMtes etait plus grand dans le milieu rural que dans le mllieu urbain.
Dans un village ayant 11 333,8 habit ants il y avait 5 495,1 d'analphabetes parmi population
depassant l'Age de 7 ans, c ' e st -a-dire 48,7 % de son total. En effet, une moitie environ des habi·
tants des villa ges depassant l' Age de 7 an s, n 'avaient jamais frequente l'ecole. Par groupes d'Age,
Ies a nalpha betes des villages etaient plus no mbreux aux groupes avances, tandis que par sexe,
c'c!taient les femmes. Au po in t de vue de la population de Roumanie par professlons, le recen
aement de 1930 constate que le niveau le plus bas etalt chez Ies agrlculteurs, categorie avec une
moy enne de 50 % d'alphabetises, calculee aux habitants depassant I'Age de 7 ans, pendant que
dans !'industrie la proportion atteignait 78,6%.
Les constatations du recensement general de la population de 1930, en ce qui concerne le
aavolr lire et ecrire, ont dHermine Ies gouveman ts a accorder une attentlon plus grande l
l'action pour Ia dimlnutlon du nombre des analphabetes. Apres 1930, la mission de la Iutte
pour disparitio n de l'analpbabetisme est devenue per manente sa ns malgre rc!ussir, pendant
plusieurs annees, a t rouver une solution effici ente .

frs

73 Anton Golopenţia, op.

cit., p. 2 1 7 - 2 18.
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