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Mijlocul secolului al XIX-lea reprezintă epoca celui mai puternic avânt al şcolii
săteşti din teritoriile româneşti ale Imperiului Habsburgic. Curtea Habsburgică a reuşit
să integreze pe deplin Ungaria şi Transilvania în sistemul politic al Imperiului Austriac.
Organizarea şcolară deosebită în Ungaria şi Transilvania a fost abrogată, aplicându-se
aceleaşi reforme şcolare ca şi în provinciile apusene ale Imperiului Austriac.

Mijlocul secolului al XIX-lea reprezintă epoca celui mai puternic avânt al şcolii
săteşti din teritoriile româneşti ale Imperiului Habsburgic. Curtea Habsburgică a reuşit
să integreze pe deplin Ungaria şi Transilvania în sistemul politic al Imperiului Austriac.
Pe tot cuprinsul monarhiei a fost instituită o administraŃie unitară, iar legislaŃia austriacă
a putut fi aplicată în toate teritoriile. Prin urmare, şi organizarea şcolară deosebită în
Ungaria şi Transilvania a fost abrogată, aplicându-se aceleaşi reforme şcolare ca şi în
provinciile apusene ale Imperiului Austriac. Pe tot cuprinsul monarhiei a fost instituită o
administraŃie unitară, iar legislaŃia austriacă a putut fi aplicată în toate teritoriile.
Anul 1868 înseamnă pentru învăŃământul primar din Ungaria începutul unei noi
perioade. ÎnvăŃământul primar din Ungaria şi Transilvania s-a organizat prin Legea
XXXVIII din 1868. În acest an, Eötvös József era ministru al Cultelor şi InstrucŃiunii
Publice, Parlamentul ungar votând la data de 7 decembrie această lege ce a avut o
influenŃă puternică şi asupra dezvoltării literaturii didactice româneşti.
Legea XXXVIII din 1868 fiind o lege de bază a învăŃământului, prevederile ei
generale au rămas în vigoare până la destrămarea monarhiei austro-ungare. În anii care
au urmat, au fost date uitării drepturile şi libertăŃile şcolare acordate naŃionalităŃilor prin
legea din 1868. O lege contrară celei din 1868 nu putea fi introdusă imediat. Guvernul
maghiar a introdus, pe cale administrativă, un spirit străin în şcolile naŃionalităŃilor. Din
anul 1870, Ministerul Cultelor şi InstrucŃiunii Publice a început să editeze şi să
răspândească tot mai intens manuale pe seama şcolilor româneşti, manuale ce erau
străine de spiritul poporului român. Şi aceasta atunci când manualele şcolare ale lui
Zaharia Boiu, Ioan Popescu, Vasile Petri şi I. M. Moldovan, datorită calităŃii lor
pedagogice, erau apreciate şi aveau o largă circulaŃie în şcolile româneşti din
Transilvania şi din România. TendinŃa de intervenŃie a statului în viaŃa şcolară
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românească îşi găseşte formularea concretă în Legea XXVIII din 18761. Legea preciza
că inspectorul şcolar de stat trebuia să verifice planurile de învăŃământ, manualele
şcolare şi materialul didactic de care se foloseau învăŃătorii. Cu alte cuvinte, era necesar
să fie aprobate de guvern manualele şcolare. În caz contrar, acestea trebuiau confiscate.
Ca urmare a legislaŃiei în vigoare pentru perioada dată, există în documente de
arhivă conspecte cu manualele autorizate de către sinodul arhidiecezan ortodox de la
Sibiu pentru folosire în şcolile ortodoxe confesionale. Astfel, dacă pentru anul 1897
existau 36 de manuale autorizate, pentru anul 1900 exista un număr de 43 de manuale2.
Întrucât acestea erau cărŃi de căpătâi pentru elevi şi pentru întreaga lor familie,
orientarea conŃinutului lor avea o importanŃă care depăşea cu mult graniŃele şcolii
propriu-zise, ale instrucŃiei copiilor de această vârstă. ÎnvăŃarea scrisului şi a cititului se
făcea, la început, pe texte cu conŃinut religios, apoi treptat pe un material de limbă şi
text literar, al căror conŃinut contribuia în modul cel mai direct la educaŃia faŃă de stat şi
politică a elevilor, la formarea lor morală şi estetică în sensul spiritualităŃii româneşti.
Prin circulara numărul 5885, adoptată în şedinŃa senatului şcolar de la Sibiu din
1 septembrie 1894, sunt admise un număr de 34 de cărŃi, în conformitate cu Legea
XXVIII din 1876. Dintre acestea, pot fi menŃionate: Abecedariu, de Zaharia Boiu;
Limba maternă, de Ilarion Puşcariu; Abecedarul maghiar-român, de Nicolau Putnoky;
Istoria universală, de Vasile Goldiş3. Merită a fi subliniat în mod special faptul că pe
această circulară apare semnătura în original a arhimandritului şi vicarului episcopal
Ilarion Puşcariu.
Multe manuale şcolare folosite în şcolile confesionale româneşti au fost stipulate
în circulara din 15 august 1897, emisă de senatul şcolar de la Sibiu, şi erau dintre cele
primite de la românii de peste CarpaŃi, din România, care sprijineau eforturile românilor
transilvăneni pentru un învăŃământ naŃional şi o cultură proprie naŃională. Dintre aceste
manuale, amintim: Gramatica românească, de I. Manliu, Bucureşti, 1892; Lepturariul
românesc, de Aron Pumnul, Viena, 1862-1865; Istoria universală, de Ioan Slavici,
Bucureşti, 1863; Legende române, de V. A. Urechia, Bucureşti, 1864. De largă
răspândire s-a bucurat şi Istoria pentru începutul românilor din Dacia, de Petru Maior,
Budapesta, 18834. Lista acestor manuale cuprinde următoarele titluri:
1. Abecedarul, de Zacharie Boiu
2. Cartea I. de cetire, de Zacharie Boiu
3. Cartea II. de cetire, de Zacharie Boiu
4. Ântia carte de cetire, de Ioan Popescu
5. A doua carte de cetire, de Ioan Popescu
6. Limba maternă, de Dr. Ilarion Puşcariu
7. Istoria şi geografia Ungariei, de Dr. Nicolau Pop
8. Pomăritul, de Demetriu Comşa
9. Abecedariul magiar-român, de Nicolau Putnoky
10. Elemente de Aritmetică, de Panteleimon Dima
11. Aritmetica, eserciŃii practice cu numeri dela 1-100, de DomeŃiu Dogariu şi Ioan
Dariu
12. Legendariu magiar-român, de Nicolau Putnoky
13. Elemente de istorie naturală, Curs I. şi II., de Dr. D. P. Barcianu
1

Din istoria învăŃământului hunedorean 1973, p. 108.
DJHAN, FPO HaŃeg, dos. 1/1897, f. 34; dos. 1/1901, f. 237.
3
DJHAN, FPO Orăştie, dos. 1/1894, f. 45.
4
Velica 2002, p. 118.
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14. Curs metodic de istoria naturală, de Ipolit Ilasievici
15. Curs de limbă magiară, de Paul Budiu
16. Geografia pentru scolele poporale, de Dionisiu Făgărăşan şi Silvestru Moldovan
17. Curs practic pentru învăŃarea limbei magiare în scolele poporale, de Ioan
Loránd (Molnár)
18. Economia câmpului, de Georgiu Moian
19. Fisica pentru scolele poporale, de Dionisiu Făgărăşan
20. Geografia patriei, de Ioan Dariu
21. Istoria Ungariei în legătură cu istoria universală, de Silvestru Moldovan
22. Istoria patriei şi elemente de istoria universală, de Ioan Dariu
23. Curs practic de aritmetică pentru scolele poporale I. II. III., de Arseniu Vlaicu
24. Geografia pentru scolele medii, de Dionisiu Făgărăşan şi Andreiu Bărsean
25. Istoria universală, de Vasiliu Goldiş
26. Carte de cetire, de Georgiu Zacharie
27. Micul prietin al copiilor, de Silvestru Moldovan
28. Introducere în sciinŃele comerciale, de Ioan PanŃu şi Arseniu Vlaicu
29. Carte de cetire, de Virgil OniŃ
30. Istoria biblică ilustrată pentru scolele poporale, de archimandritul Dr. Ilarion
Puşcariu
31. Istoria biblică ilustrată pentru scolele medii, de archimandritul Dr. Ilarion
Puşcariu
32. Istoria bisericească pentru scolele poporale, de Dr. Ilarion Puşcariu
33. Istoria bisericească pentru scolele superiore, medii şi comerciale, de Dr. Ilarion
Puşcariu
34. CunoscinŃe din constituŃiunea patriei, de Ioan Popovici
35. Istoria patriei şi elemente din istoria generală pentru scolele poporale, ediŃia
IX, de Dr. Nicolau Pop
36. Abecedariu magiar pentru scolele elementare, de Mateiu Voileanu şi Petru Bod,
Sibiiu, tipografia archidiecesană, 18975.
La această listă de manuale, în anul 1900 se mai adaugă:
1. Catechismul mic al bisericei ortodoxe orientale pentru usul scolelor elementare,
de Zacharie Boiu
2. Ântăia carte de lectură şi învăŃătură pentru scolele poporale române, de Ioan
Popescu, revăzută de Dr. Petru Şpan
3. Cartea a doua de cetire pentru scolele poporale române, de Ioan Popescu,
revăzută de Dr. Petru Şpan
4. Aritmetica pentru scolele elementare, de F. E. Lurtz, tradusă de un învăŃătoriu
5. Curs de limba magiară pentru scolele poporale, de Ioan Molnar
6. Dogmatica bisericiei ortodoxe, de Gregoriu Pletosu
7. Teoria dramei, de Dr. Iosif Blaga6.
Din analiza acestei listei de cărŃi, se poate afirma că erau admise manuale ca
abecedare, manuale de limbă română şi maghiară, de istorie, geografie, matematică,
fizică, manuale de agricultură. Referitor la abecedare, Zaharia Boiu şi-a publicat, la
1862, abecedarul şi îşi propusese să continue „şi a aduce la îndeplinire opul început,
după cerinŃele timpului mai nou”7. Ceea ce caracterizează cărŃile lui Boiu este tendinŃa
5

DJHAN, FPO HaŃeg, dos. 1/1897, f. 34.
DJHAN, FPO HaŃeg, dos. 1/1901, f. 237.
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de a mişca la fiecare pas şi cu fiecare piesă de citire sufletul elevului, de a-l ridica în
sferele mai înalte ale iubirii de oameni, de a-l face mai bun. De asemenea, Boiu a dorit
să ofere informaŃii, la care se adaugă elemente interumane. În anul 1874, a apărut la
Sibiu o nouă carte de citire, datorită profesorului de pedagogie de la seminarul de acolo,
Ioan Popescu, autorul abecedarului de la 1871. Ea se intitula A doua carte de lectura şi
invetiatura, pentru scolele poporali romane, de I. Popescu. Autorul, care a fost cel mai
adânc şi mai sistematic dintre toŃi pedagogii români, nu urmărea prin această carte
altceva decât promovarea învăŃământului românesc, care nu era nici pe departe
consolidat pe baza unor principii pedagogice temeinice. Notele noi aduse de Ioan
Popescu în literatura didactică se referau la cercurile concentrice şi principiul
concentraŃiunii învăŃământului8. Această lucrare este prima carte românească lucrată
temeinic pe baza pedagogiei germane. Autorul ei era realist şi, prin această carte de
citire, şi-a propus să influenŃeze tezaurul de idei al copilului, prelucrându-i noŃiunile şi
îmbogăŃindu-i-le. Ioan Popescu este cel dintâi care a oferit ilustraŃii într-o carte de citire
din Transilvania.
În anul 1891, în Editura şi Librăria „Henric Zeidner” din Braşov, prin Tipografia
arhidiecezană din Sibiu, a apărut o nouă carte: Carte de cetire pentru scolele primare
române. Aceasta a fost prelucrată după mai mulŃi autori de Georgiu Zaharie, învăŃător.
ÎntrebuinŃarea ei era redusă, motiv pentru care nici nu s-a menŃinut.
Pentru anul şcolar 1914-1915, am identificat circulară nr. 8773, în care se află lista
manualelor aprobate în şcolile primare (clasele I-VI) de către Consistoriul de la Sibiu, în
anul 1914. Alte manuale nu puteau fi întrebuinŃate decât cu acordul Consistoriului. În
această listă, găsim abecedare (Ioan Popescu, Întâia carte de lectură şi învăŃătură pentru
şcoalele poporale române, revidată şi înmulŃită de Dr. Petru Şpan. Revăzută de Dr.
Cornel Popescu, ediŃia XVIII, Sibiu, 1911; Dr. Petru Şpan, Noul Abecedar – ediŃia a II-a,
ediŃie aprobată de Ministerul Cultelor şi InstrucŃiunii Publice la 30 mai 1906 şi cu dreptul
de a fi folosită în toate şcolile elementare populare din patrie, în care limba de propunere
este cea română9), cărŃi de citire pentru fiecare clasă în parte (de la clasa întâi până la a
şasea), manuale de aritmetică (DomeŃiu Dogaru şi Ioan Dariu, Aritmetică. ExerciŃii
practice cu numerii de la 1-20 după sistemul decadic, pentru începătorii din anul I şi II de
şcoală. EdiŃia III. Manual aprobat, Braşov, 191210; F. E. Lurtz, Aritmetică pentru şcoalele
poporale – tradusă de un învăŃător după a noua ediŃie germană. Partea a II-a. Numerii de
la 1-10.000. Cele patru operaŃiuni fundamentale cu numeri nenumiŃi, simplu numiŃi, de
mai multe numiri şi cu numeri decimali. Braşov, Editura Librăriei H. Zeidner, 1904. Pe
copertă ediŃiunea II. Carte aprobată de Ministerul Cultelor şi InstrucŃiunii Publice ca text
didactic în 11 ianuarie 189711; Arseniu Vlaicu, Curs practic de aritmetică), manuale de
religie (Moise Toma, Catehism; Iosif Aron, Elemente din biblie şi din Istoria
bisericească. EdiŃia a II-a, revidată de N. Sulică, Braşov, Editura Librăriei Ciurcu, 1911),
manuale de geografie (Dr. Nicolau Pop, Geografia pentru şcoalele poporale primare cu
limba de propunere română. EdiŃia a X-a, din nou prelucrată şi îndreptată după recerinŃele
didactice şi metodice ale noului plan de învăŃământ, de Pompiliu Dan, cu 30 figuri
intercalate în text şi cu harta colorată a Ungariei, Braşov, 191112 – cu portretul lui
8

Ghibu 1975, p. 213.
Bibliografia românească modernă (1831-1918) 1996, p. 474.
10
DJHAN, FPO HaŃeg, dos. 1/1914, f. 123.
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Pompiliu Dan, învăŃător13), manuale de istorie (Gh. Chelariu, Istoria naturală pentru cl.
V-VI – scrisă după cel mai nou plan de învăŃământ, cu ilustraŃiuni. Manual aprobat de
Ministerul Cultelor şi InstrucŃiunii Publice în 27 iunie 1913, pe seama şcoalelor
poporale elementare cu limba de propunere română, Braşov, Editura Ioan I. Ciurcu,
191314; Ioan Dariu, Istoria patriei şi elemente din istoria universală). Manualele provin
din Sibiu, Braşov, dar există manuale şi în limba maghiară (Iuliu Crişan, Magyar
olvasókönyv a román tannyelvü népiskolák számára – Carte maghiară de citire pentru
şcolile poporale româneşti).
Potrivit rânduielilor stabilite de mitropolitul Andrei Şaguna, fixate în scris în
Statutul Organic, în şcolile confesionale ortodoxe se foloseau numai manuale scrise de
preoŃi sau profesori care erau în slujba Bisericii, apărute în tipografia diecezană din
Sibiu. Unele dintre ele au ajuns la mai multe ediŃii, mereu îmbunătăŃite, dovadă a
aprecierii de care se bucurau (Cartea întâia de lectură a preotului profesor Ioan Popescu
de la Sibiu – 18 ediŃii, Abecedarul preotului profesor Zaharia Boiu – 14 ediŃii). Toate
cărŃile, dar în special cele de citire şi de istorie, făceau şi educaŃie românească,
imprimând în sufletul copiilor ideea de unitate etnică, lingvistică şi culturală a românilor
de pretutindeni. Din aceste motive, manualele didactice româneşti tipărite în
Transilvania sau în vechea Românie au ajuns în atenŃia autorităŃilor de stat ungare.
Întrucât, de multe ori, ideile transmise elevilor prin intermediul manualelor
şcolare folosite în şcolile confesionale româneşti din Transilvania nu erau în
concordanŃă cu obiectele politice ale guvernului de la Budapesta sau chiar promovau
idei antimaghiare şi spuneau adevărul istoric despre românii de aici, aceste autorităŃi au
trecut la cenzurarea manualelor şi chiar la interzicerea celor considerate
necorespunzătoare.
La scurt timp după crearea statului dualist, şi mai ales în perioada cât Ministerul
Cultelor şi InstrucŃiunii era condus de Trefort Ágoston, o serie de manuale pentru
şcolile poporale au fost interzise. De pildă, au fost interzise Cartea de citire, Elemente
de geografie şi Elemente de istorie de Zaharia Boiu, toate apărute la Sibiu în 1868.
La data de 6 iunie 1877, ministerul trimitea Consistoriului sibian o listă cu 47 de
manuale şi atlase şcolare interzise, din care 14 erau româneşti, iar celelalte erau în
limbile sârbo-croată, slovacă, ruteană şi germană. CărŃile româneşti interzise erau:
1. Elementariu sau Abecedariu de Basiliu Petri, Sibiu, 1874;
2. Lepturariul lui Aron Pumnul, Viena, 1862-1865;
3. Geografia lui G. Vlădeacu, ed. 13, Bucureşti, 1868,
4. Geografia lui M. Mihăescu, ed. 3, Bucureşti, 1873;
5. Istoria românilor a lui August Treboniu Laurian, Bucureşti, 1873;
6. Atlante geografic de acelaşi, Paris-Bucureşti, 1868;
7. Istoria patriei de canonicul Ioan Micu Moldovan, Blaj, 1865;
8. Geografia de Silviu Sălăgianu, Viena, 1871;
9. Istoria Transilvaniei de preotul Ioan V. Rusu, Sibiu, 1865;
10. Istoria Ungariei de protopopul Meletie Drăghici, Timişoara, 1874;
11. Geografia (Ungariei) de Dimitrie Varna, Sibiu, 1875;
12. Carte de lectură românească de Visarion Roman, Sibiu, 1873;
13. Legendariu de Ştefan Pop, Blaj, 1872;
14. Istoria românilor de I. Tuducescu, Arad, 1876.
13
14

BRM 1989, p. 926.
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Lepturariul lui Aron Pumnul şi Istoria românilor a lui A. T. Laurian sau Istoria
Transilvaniei a cărturarului sibian Ioan V. Rusu tratau originea românilor ardeleni şi
continuitatea lor pe aceste planuri15.
AutorităŃile şcolare confesionale româneşti superioare, prin circulare, precum
cea din mai 1889, transmiteau protopopilor şi învăŃătorilor confesionali ordinul
ministerial maghiar din 20 martie 1889, prin care era interzisă folosirea următoarelor
manuale: Elemente de geografie, editat la CernăuŃi, în 1882, de către Samuil Isopescu,
şi Curs elementar de istorie universală, de Ioan Mărăscu, editat la Bucureşti16. O altă
circulară din anul 1889 înştiinŃa districtele şcolare că acelaşi Minister al Cultelor şi
InstrucŃiunii Publice interzicea folosirea în şcolile poporale confesionale şi în
bibliotecile şcolare a următoarelor cărŃi: Dorul românului, colecŃie de cântece adunate
de M. D. Popescu, editată la Bucureşti; Arion sau culegere de cânturi naŃionale, culese
şi aranjate de Ion Dariu, din Braşov; Răsunetul, culegere de cântece naŃionale, publicată
la Bucureşti; Cântece la Irozi la naşterea Domnului, editată la Braşov, Amor şi patrie –
poezie de Brutus Catone17.
În octombrie 1891, autorităŃile şcolare confesionale româneşti atenŃionau pe
preoŃii şi învăŃătorii confesionali (ortodocşi şi greco-catolici) că, prin ordinul ministerial
din 5 octombrie 1891, valabil pentru toate şcolile, era interzisă folosirea manualului
Istoria română pentru şcolile primare de ambele sexe, de Grigore Tocilescu, editată la
Bucureşti în anul 188718. Astfel de circulare vor fi şi în anii următori, ele interzicând
manualele şcolare; la ordinul autorităŃilor politice maghiare, a fost făcută chiar o
cercetare privind folosirea unor manuale şcolare interzise – deşi interzise, erau totuşi
folosite în multe şcoli confesionale. Printr-o circulară din 1895, autorităŃile şcolare
diecezane anunŃau „excluderea totală din şcoalele noastre elementare a toate acele
cântece poporale care se referă la situaŃia noastră politică şi a căror text poate agita
spiritele poporului şi cu deosebire ale şcolarilor noştri”19.
Pentru că autorităŃile şcolare locale nu erau dispuse să aplice instrucŃiunile date
de minister privind folosirea în şcolile confesionale numai a manualelor şcolare
aprobate, Episcopia Greco-Catolică a Lugojului a trimis numeroase circulare ce
specificau aceste manuale interzise. Astfel, circulara din 13 martie 1895 către
Protopopiatul Jiului aducea la cunoştinŃă ordinul ministerului de interzicere a unor
manuale care contraveneau legilor Imperiului Austro-Ungar. Aceste cărŃi erau publicate
în România şi cuprindeau informaŃii considerate periculoase:
1. Elemente de geografie fizică şi politică, actualizate de M. Mihăescu, Bucureşti,
1873;
2. Elemente de geografie pentru clasele a II-a şi a III-a primară, Gr. Mădescu,
Bucureşti, 1868;
3. Istoria românilor din timpurile cele mai vechi până în zilele noastre, de August
Treboniu Laurian, Bucureşti, 1873, ediŃia IV;
4. Atlante (atlase) geografice, după L. Mormmeforg, adaptate pentru şcolile
române din ordinul M. S. Carol, domnul românilor, adăugite de A. T. Laurian,
Paris-Bucureşti, 1868;
5. Manual de geografie pentru tinerimea română, de Ioan Silviu Selegianu, Viena, 1871.
15

Păcurariu 1986, p. 136.
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Erau atenŃionaŃi şi preoŃii, ca directori şcolari, că toate cărŃile pentru şcolile
elementare confesionale greco-catolice trebuiau procurate de la tipografia arhidiecezană
din Blaj20.
Prin circulara 3322 din 5 mai 1906, a Senatului Şcolar Ortodox de la Sibiu, este
precizat că ministrul Cultelor şi InstrucŃiunii Publice a publicat, la 29 martie 1906,
cărŃile şi hărŃile oprite între anii 1868 şi 1905 în şcolile din Ungaria. În această circulară
sunt enumerate un număr de 100 de lucrări interzise (Anexa 1).
Se poate constata din această circulară prezentată în anexă că ministerul a
interzis utilizarea în şcolile populare a unor manuale editate peste CarpaŃi, la Bucureşti,
Bârlad, Craiova, GalaŃi, Iaşi şi Ploieşti, dintre care semnalăm: I. Manliu, Poetica
română pentru cursul secundar, Bucureşti, 1890; I. Slavici, Istoria universală,
Bucureşti, 1881; M. Străjanu, Principii de literatură, Craiova, 1892; A. D. Xenopol,
Istoria românilor pentru clasele primare de ambele sexe, Bucureşti, 1879; Dimitrie
Bolintineanu, VieaŃa lui Stefan vodă cel mare, Bucureşti, 1863; Daniil Dimitrie,
Culegere de poezii şi legende poporale, Iaşi, 1893. Dar există şi cărŃi tipărite în
Transilvania, de exemplu la Arad, Blaj, Braşov, Gherla, Oradea şi Sibiu. Cenzura se
aplica şi la cărŃile necorespunzătoare apărute la Budapesta, CernăuŃi, Paris şi Viena.
Aceste cărŃi cenzurate fac parte din domeniul literaturii, al retoricii, folclorului, istoriei
şi geografiei.
În sesiunea Congresului NaŃional Bisericesc al Mitropoliei Ortodoxe a
Transilvaniei, întrunit la Sibiu, în octombrie 1909, a fost votat un nou Regulament
pentru organizarea învăŃământului în şcoalele poporale. Acest regulament Ńinea seama
de toate dispoziŃiile legii apponyiene apărute în anul 1907, din care erau reproduse
anumite prevederi. Tot atunci s-a votat şi un Regulament pentru examenul de
cualificaŃiune învăŃătorească la institutele pedagogice confesionale din Mitropolia
ortodoxă română din Transilvania.
Referitor la „darea culturală”, legea şcolară din 1868 preciza că ea reprezintă 5%
din impozitele directe către stat. Pentru salvarea şcolilor româneşti, majoritatea
parohiilor au hotărât să ridice această dare, pentru a-şi putea susŃine şcolile, dar în foarte
multe parohii credincioşii erau obligaŃi să contribuie şi la susŃinerea şcolii comunale ori
de stat21. Mii de Ńărani au contribuit cu bani ori au muncit cu braŃele în vederea ridicării
şi refacerii unor clădiri şcolare, ca să nu fie găsite necorespunzătoare şi închise. Cu toate
acestea însă, multe parohii au fost nevoite să ceară întregirea salariului de la stat, iar în
parohiile sărace şcolile au fost închise. În comitatul Hunedoara, între anii 1907 şi 1911,
au fost închise 135 de şcoli româneşti, iar în locul lor au fost ridicate vreo câteva şcoli
de stat sau comunale maghiare, dar cele mai multe sate au rămas fără şcoli22. Din
rapoartele oficiale, rezultă că majoritatea şcolilor au fost închise din dispoziŃia
inspectorilor şcolari de stat, pe baza prevederilor Legii lui Apponyi, sub pretextul că
aveau „clădiri necorespunzătoare”. Spre exemplu, în Protopopiatul Geoagiu au fost
închise 20 de şcoli, rămânând 1712 copii fără posibilitatea de a învăŃa. În Protopopiatul
Hunedoara, cu 23 de parohii, au mai rămas doar trei şcoli confesionale, restul fiind
închise de organele administrative, din lipsă de edificii corespunzătoare şi de învăŃători
calificaŃi, iar în câteva s-au şi înfiinŃat şcoli comunale. În Protopopiatul Ilia, se raporta
că dacă numărul şcolilor cu trei ani înainte de apariŃia Legii Apponyi era de peste 30,
20
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după apariŃia acestei legi numărul acestora a fost redus la 14. În Protopopiatul Zarand,
din 60 de parohii doar 22 aveau şcoli, din care 12 au fost închise; în HaŃeg, din cele 36
de parohii, numai nouă mai aveau şcoli23.
Dacă până la apariŃia Legii XXVII/1907 nu era obligatoriu ca manualele şcolare
folosite în şcolile confesionale să aibă aprobarea Ministerului Cultelor şi InstrucŃiunii
Publice, acesta putând numai să interzică folosirea în aceste şcoli a oricăror manuale
considerate necorespunzătoare politicii statului maghiar, de acum înainte era obligatoriu
ca manualele şcolare să aibă şi aprobarea Ministerului Cultelor şi InstrucŃiunii Publice.
Astfel, în urma aplicării prevederilor Legii XXVII/1907, toate manualele tipărite până
atunci care nu aveau aprobare oficială au fost interzise. Tot ca o consecinŃă a legii este
faptul că încercările forurilor şcolare diecezane şi ale Protopopiatului greco-catolic
Lupeni, dar şi ale preoŃilor ca directori de şcoală şi ale învăŃătorilor de la şcolile
confesionale din Valea Jiului, de a forma biblioteci şcolare au fost sortite eşecului24.
La data de 17 iunie 1910, ministrul Cultelor şi InstrucŃiunii Publice a publicat
circulara numărul 48.376, aducând la cunoştinŃa consistoriului că manualul Elemente
din biblie şi din istoria bisericească pentru şcoalele poporale române, de Iosif Aron,
care cuprindea mai multe învăŃături contrare adevărului istoric, dar şi numirile de
localităŃi nu corespundeau articolului de lege IV din 1868, era exclus din toate şcolile
din patrie25.
Seria circularelor prin care era controlată lectura copiilor de vârsta şcolară, dar şi
a părinŃilor ori adulŃilor, va fi continuată cu o altă circulară, trimisă în 30 septembrie
1910, la toate oficiile protopopiale, parohiale şi învăŃătoreşti din şcolile confesionale
poporale din Arhiepiscopia ortodoxă a Transilvaniei. Aceasta preciza că s-a constatat că
în unele şcoli s-au introdus manuale didactice neaprobate de autorităŃile superioare
bisericeşti-şcolare. Astfel, se atrăgea atenŃia oficiilor protopopiale, parohiale şi tuturor
învăŃătorilor asupra aliniatului 11 al Articolului de lege XXXVIII din 1868, conform
căruia dreptul de a stabili manualele pe seama şcolilor poporale confesionale i se
cuvenea doar confesiunii care susŃinea şcoala. De asemenea, li se atrăgea atenŃia asupra
aliniatului 122, pct. 2, al Statutului organic, precum şi asupra aliniatului 76 din
Regulamentul pentru organizarea învăŃământului în şcoalele poporale, elaborat de către
Congresul naŃional-bisericesc din anul 1909, unde se preciza că: „din propria putere şi
fără încuviinŃarea autorităŃilor competente învăŃătorul nu poate face schimbări în planul
şi în timpul de învăŃământ, nu poate întroduce cărŃi şcolare nouă sau manuscripte, sau
alte mijloace de învăŃământ, ci în privinŃa aceasta are a se conforma dispoziŃiunilor
consistoriului, respective sinodului eparhial, care designează cărŃile şi mijloacele de
învăŃământ admisibile”26. Dintre cărŃile aprobate de Consistoriul Ortodox, învăŃătorul
era cel care alegea manualele cele mai potrivite, dar trebuia să înştiinŃeze despre alegerea
lor protopopiatul de care aparŃinea. Prin urmare, în şcolile confesionale ortodoxe din
Transilvania se puteau folosi doar manualele admise de Consistoriu şi toate cărŃile
didactice care nu erau aprobate urmau a fi scoase din întrebuinŃarea elevilor.
Lista manualelor dată de Consistoriu nu putea fi modificată de către nici o altă
autoritate. Pentru discipline ca Limba maghiară, Aritmetică, Istorie, ConstituŃie şi
Geografie, nu se admitea întrebuinŃarea decât a acelor manuale (româneşti, ungureşti
sau bilingve) care au fost stabilite de Consistoriul ortodox de la Sibiu. Tot în cadrul
23
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aceleaşi circulare, se menŃionează că, în conformitate cu aliniatului 18 al Articolului de
lege XXVII din 1907, în şcolile de stat discipline precum Aritmetica, Istoria, ConstituŃia
şi Geografia sunt predate în limba română. Toate obiectele de învăŃământ se predau în
şcolile confesionale susŃinute sau nu de stat doar în limba română, în afară de limba
maghiară, în conformitate cu ordinul ministerial numărul 120.000, cu numele: „A
magyar nyelv tanitásának terve a nem-magyar tannyelvő népiskolákban és Útmutatás
ezen tanitásterv használatához. Az 1907 évi XXVII t. c. 19 §-a alapján kiadatott a
vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 1908 évi 120.000 sz. a. Kelt rendeletével.
Budapest 1908” (Planul de predare a limbii maghiare în şcolile populare cu predare în
limbi nemaghiare şi ghidul de aplicare a acestui plan, elaborate pe baza ordinului
120.000 din anul 1908 al Ministerului Cultelor şi InstrucŃiunii Publice, emis în baza
Legii XXVII, § 19 din 1907, la Budapesta, în 1908), iar pentru şcolile cu ajutor de la
stat pe baza ordinului: „A magyar nyelv, számolás, hazai földrajz, történelem, polgái
jogok és kötelességek tanitási terve az államsegélyt élvezı nem-magyar tannyelvő
népiskolák számára, és rövid útmutatások ezen tanitásterv használatához. Az 1907 évi
XXVII t. c. 20 §-a alapián kiadatott a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 1910
évi 80.000 sz. a. keit rendeletével. Budapest 1910”27 (Planul de predare pentru limba
maghiară, aritmetică, geografie şi istoria patriei, drepturi şi obligaŃii cetăŃeneşti în
şcolile populare sprijinite de stat, cu predare în limbi nemaghiare şi scurte îndrumări de
aplicare a acestui plan, acte emise prin ordinului numărul 80.000 din 1910 al
Ministerului Cultelor şi InstrucŃiunii Publice, în baza Legii XXVII, § 20 din 1907).
Tot ce se învăŃa în limba maghiară se făcea doar după ce se studia în limba
română, iar disciplinele Aritmetică, Istorie, ConstituŃie şi Geografie erau studiate doar în
limba română. Din această cauză, nu se puteau admite ca manuale pentru aceste
discipline decât manuale româneşti.
Legea nu pretindea ca toate manualele întrebuinŃate în aceste şcoli să fie
aprobate de minister, ci ea cerea numai ca manualele de Aritmetică, Istorie, ConstituŃie
şi Geografie ce se întrebuinŃau în şcolile sprijinite de stat să aibă aprobarea ministrului.
În rest, în celelalte şcoli nu se cerea aprobarea decât pentru manualul de limbă
maghiară. Manualele de Religie, Limbă română şi ŞtiinŃe naturale pentru şcolile fără
susŃinerea statului nu aveau nevoie de aprobarea unui alt for decât de a celui bisericescşcolar, dar pentru şcolile nesprijinite se puteau întrebuinŃa orice fel de manuale, cu
excepŃia celui de limba maghiară, care avea nevoie de aprobarea consistoriului sau a
sinodului arhidiecezan. În ce priveşte manualele interzise de minister, acestea nu erau
admise în nici un fel de şcoală.
În circulara nr. 4720, ministrul Cultelor şi InstrucŃiunii Publice „a interzis
Cartea a II-a de cetire pentru şcoalele poporale române de Ioan Popescu, prelucrată de
dr. Petru Şpan ediŃia a X-a, Sibiu, 1898, precum şi Cartea de cetire a III-a de Ioan
Popescu, prelucrată de dr. Petru Şpan, ediŃia a VIII-a, Sibiu, 1907. În consecinŃă aceste
două cărŃi nu mai pot fi întrebuinŃate în şcolile noastre”28. De asemenea, circulara nr.
11101 preciza că ministrul InstrucŃiunii publice a interzis întrebuinŃarea în şcolile
confesionale ortodoxe a următoarelor manuale de învăŃământ:
1. „Istorie universală, după modelul biografic, în două cursuri concentrice, pentru
şcoalele poporale române, de I. Dariu (cu portretele mai multor regenŃi şi
bărbaŃi aleşi). EdiŃia a II-a. Editura Librăriei „Nicolae I. Ciurcu”, Braşov, 1891.
27
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2. Geografia patriei şi Elemente din Geografia universală pentru şcoalele
poporale române, cu 35 de figuri intercalate în text, împreună cu mapa Ungariei.
EdiŃie nouă, revăzută şi îndreptată. Editura Librăriei „Nicolae I. Ciurcu”,
Braşov, 1891.
3. Geografia pentru şcoalele poporale române, lucrată de D. Făgărăşan şi S.
Moldovan, profesori, Braşov. Editura lui H. Zeidner, 1886”29.
Prin circulara nr. 210 era interzisă prin ordinul ministrului nr. 149565/1911 şi
ediŃia a VIII-a din Geografia patriei şi elemente din Geografia universală pentru
şcoalele poporale, de Ioan Dariu, apărută la 1907 în Editura Librăriei „Ciurcu”, din
Braşov, şi, prin urmare, această carte nu mai putea fi folosită în şcoli30. Se mai face
cunoscut că, prin ordinul nr. 32549/1912, ministru a interzis şi întrebuinŃarea ediŃiilor
mai vechi (I-VII) ale acestei cărŃi31. Ministrul a mai interzis prin ordinul nr. 141278/910
şi Cartea de cetire pentru clasele III şi IV ale şcoalei poporale, de Iuliu Vuia, învăŃătordirector, EdiŃia a III, Arad, 190832. Astfel, din acel moment, aceste cărŃi nu mai puteau
fi întrebuinŃate cu nici un preŃ.
Toate legile referitoare la învăŃământ, circularele, dispoziŃiile şi măsurile luate
au definit politica şcolară a statului faŃă de români. În a doua jumătate a secolului al
XIX-lea, şcolile româneşti au asigurat, uneori în condiŃii dificile, menŃinerea unor valori
inseparabile etosului românesc: şcoala în limba română şi credinŃa creştină, grecocatolică şi ortodoxă. Ele au fost inevitabil afectate de transformările politicii statului
maghiar.
De la liberalismul moderat din 1868, până la măsurile privind folosirea limbii
maghiare în întreaga reŃea de învăŃământ, legislaŃia în domeniul învăŃământului a fost
creată în vederea contopirii naŃionalităŃilor, în spiritul de stat naŃional maghiar33.
Toate aceste transformări au avut o susŃinere în solidaritatea românilor, ei
având obligaŃia de a-şi întreŃine material şcoala, fără a apela la ajutorul de stat, care îşi
condiŃiona contribuŃia. Din perspectiva maghiară, legile erau considerate o expresie a
libertăŃilor asigurate şi ocrotite de statul maghiar, care trebuia să-şi păstreze totuşi o
faŃadă liberală. Ca peste tot în Europa, şi în Ungaria exista o tendinŃă clară spre un
învăŃământ de stat. Însă naŃiunea română, prin cele două biserici ale sale, prin activitatea
Astrei, a numeroase fundaŃii destinate susŃinerii învăŃământului şi culturii naŃionale
(Gojdu, Mocioni), prin presa politică deosebit de activă, a încercat şi a reuşit într-o
oarecare măsură să-şi menŃină specificul naŃional.
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ANEXA 1: Circulară în care sunt cărŃi şi hărŃi româneşti interzise
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Enregistrements documentaires sur l’enseignement en Transylvanie pendant la
seconde moitié du XIX-ème siècle et la première moitié du XX-ème siècle
Résumé
La Cour des Habsbourg a réussi d’intégrer pleinement l’Hongrie et la
Transylvanie dans le sistème politique de l’Empire Autrichien. Pendant toute la période
de la monarchie, on a institué une administration homogène et c’est pour cela que la
législation autrichienne a réussi à s’imposer dans toutes les terrritoires. Par conséquent,
l’organisation scolaire distinguée en Hongrie et en Transylvanie a été abrogée, en
appliquant les mêmes réformes scolaires que dans les provinces occidentales de
l’Empire Autrichien.
L’ensemble des lois concernant l’enseignement, les circulaires à propos des
manuels admis ou censurés, les dispositions et les mesures prises ont défini la politique
scolaire de l’Etat envers les roumains. Pendant la seconde moitié du XIXème siècle, les
écoles roumaines ont assuré, en de circonstances très difficiles, le maintien des valeurs
propres à l’ethos roumain, c’est à dire l’école en langue roumaine et la croyance
chrétienne, gréco-catholique et orthodoxe. Inevitablement, ces écoles ont subi les
transformations de la politique de l’Etat hongrois .
En partant du libéralisme modéré de 1868, jusqu’aux mesures concernant
l’utilisation de la langue hongroise dans le réseau entier des écoles, la législation dans le
domaine de l’enseignement a été créé dans le but de l’assimilation des nationalités dans
l’esprit de l’Etat national hongrois.
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