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Criteriile de evaluare ale procesului educativ aferent populaŃiei infantile
constituie un indicator concludent în analiza intelectului unei naŃiuni. Odată cu
înfăptuirea Marii Unirii de la 1918 era prioritară abordarea consolidării caracterului
românesc, în special în zonele demografice duale, sarcină ce i se atribuia sistemului de
învăŃământ prin realizarea unei reforme educaŃionale eficiente, moderne şi cu rezultate
durabile. Prin prisma informaŃiilor derivate din statisticile aflate în fondul arhivistic
şcolar interbelic, propun o cercetare comparativă a indicatorilor de instrucŃie şcolară
ale unităŃilor de învăŃământ din Belobreşca, localitate aflată în amontele Dunării, cu
specific sârbesc comparativ, precum şi cea din Berzasca, aflată la extremitatea estică a
Clisurii Dunărene, cu o populaŃie majoritar românească.
Punctul de pornire în evaluarea unui sistem educaŃional face referire la
evidenŃierea, identificarea şi descrierea situaŃiei demografice în funcŃie de vârstă.
Cercetarea analitică proiectată restrictiv doar asupra celor două instituŃii vizate
reliefează aspecte diferite în ceea ce priveşte statistica demografică, confesională,
frecvenŃa şi performanŃa şcolară.
Din punct de vedere al indicatorilor de evaluare şcolară, în Belobreşca s-a
sesizat o frecvenŃă crescătoare şi o performanŃă şcolară descrisă de valori extreme.
În extremitatea opusă a Clisurii Dunării, situaŃia în cadrul unităŃii şcolare din
Berzasca, se desprinde ipoteza de continuitate şi stabilitate a procesului educaŃional,
redate de valorile constant ridicate ale indicatorilor de evaluare şcolară.
Prin prisma comparaŃiei datelor expuse cronologic din cele două locaŃii situate
în areale opuse, reforma învăŃământului în Clisura Dunării a generat un impact
diferenŃiat în funcŃie de zona de aplicare, reuşind să implementeze educaŃia
românească în zonele cu un caracter diluat românesc şi să densifice dorinŃa accentuării
românismului acolo unde acesta a dăinuit întotdeauna.
Viitorul unei civilizaŃii moderne se reflectă în capacitatea dezvoltării instrucŃiei
şcolare a populaŃiei infantile. Educarea tinerilor a fost considerată întotdeauna un reper
în evaluarea intelectului unei naŃiuni. Astfel, consider utilă examinarea aplicării
reformei învăŃământului în instituŃii şcolare aflate în două localităŃi având caracteristici
diferite: Belobreşca, localitate cu caracter predominant sârbesc, aflată în partea estică a
Clisurii Dunărene şi Berzasca localitate cu caracter predominant românesc, aflată la
cealaltă extremitate.
În contextul istoric de dinaintea Marii Uniri, învăŃământul românesc, mai ales
cel predat în şcolile aflate în provinciile româneşti ocupate de habsburgi, s-a axat cu
Sargetia. Acta Musei Devensis (S.N.), VII, 2016, p. 333-346.
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preponderenŃă spre implementarea procesului de deromânizare, proces ce s-a dovedit a
fi sortit eşecului, datorită spiritului puternic de conservare a românismului.
Prevederile legislative demarate asupra problematicii educaŃiei în Austro-Ungaria
erau evidenŃiate prin două curente: unul de modernizare a învăŃământului în funcŃie de
necesităŃile societăŃii în plină schimbare, iar cel de-al doilea viza acŃiunile cu caracter
politic, prin care s-a dorit maghiarizarea abuzivă a populaŃiei româneşti.
Procesul educaŃional românesc, în timpul stăpânirii austro-ungare, poate fi
împărŃit în trei etape: 1868-1878 – etapa prin care se impunea obligativitatea
învăŃământului elementar şi predării limbii materne în şcolile confesionale; 1879-1893 –
etapa preliminară de impunere a limbii maghiare în sistemul de învăŃământ şi de
limitare a predării limbii materne în şcolile confesionale; 1893-1918 – etapa de
intensificare a procesului de maghiarizare1.
Urmare a deselor înfrângeri militare ale Imperiului Habsburgic, autorităŃile de la
Viena şi Budapesta au realizat un compromis de coabitare statală, ce s-a finalizat cu
încheierea pactului austro-ungar. Astfel, Ungariei, stat component al pactului, i s-a
încorporat Banatul şi Transilvania, vechi provincii româneşti. Imediat, autorităŃile
maghiare promulgă Legea 38 din anul 1868, prin care s-a stabilit perioada de
obligativitate a frecventării şcolii de către elevii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 12 ani la
cursurile zilnice, iar de la 12 la 15 ani la cursurile de repetiŃie. De asemenea, prin
această lege s-au reglementat anumite aspecte legate de modul prin care s-au organizat
diferitele categorii de şcoli. Reforma educaŃională a continuat cu Legea 28 din 1876,
care a îngrădit drepturile entităŃilor bisericeşti asupra instituŃiilor şcolare. Primele semne
ale procesului de maghiarizare s-au concretizat prin Legea 18 din 1879, care impunea
predarea limbii maghiare ca obiect de studiu obligatoriu în toate şcolile elementare,
începând cu clasa a II-a. Punctul maxim al demersurilor de maghiarizare a
învăŃământului l-a constituit apariŃia Legii 27 din 1907, cunoscută şi sub numele de
Legea lui Apponyi. Scopul principal al acestei legi a fost suprimarea învăŃământului
minoritar în Austro-Ungaria, prin implementarea limbii maghiare ca unică limbă
de predare2.
RezonanŃa Marii Unirii de la 1 Decembrie 1918 trebuia perpetuată prin
redobândirea identităŃii de neam în conştiinŃa fiecărui român. Spiritul românismului,
cultivat doar în cadrul restrâns al familiei, necesita să fie impus la scară mai largă, în
special în provinciile recent alipite. Dezvoltarea culturii individuale a românilor era
realizabilă doar prin implementarea unei reforme şcolare eficiente, orientată integral
către o educaŃie modernă şi democratică.
Încă de la începutul anului 1919, pentru elita politică românească se punea
problema unificării şi centralizării sistemului de învăŃământ, sarcină prioritară ce
revenea Ministerului InstrucŃiunii Publice. Având în vedere revendicările
minorităŃilor maghiare şi germane, sistemul de învăŃământ intră treptat sub tutela
statului român. Astfel, în Ńinuturile recent alipite, sistemul educativ era gestionat de
Consiliul Dirigent în Transilvania, de Sfatul łării în Basarabia şi de Secretariatele
de Serviciu în Bucovina3.
În 24 ianuarie 1919, Consiliul Dirigent din Transilvania emitea un decret prin
care limba română devenea limbă oficială în şcoli, cu precizarea că în şcolile particulare
limba de predare era cea hotărâtă de către finanŃator. De asemenea, pentru şcolile
1
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secundare se păstra limba regiunii ca limbă de predare4. DiscuŃiile dintre autorităŃile de
la Bucureşti şi reprezentanŃii minorităŃii maghiare încep în momentul în care se încerca
introducerea limbii române ca limbă de predare şi în şcolile primare. În vederea
implementării românismului în educaŃie, statul român a organizat cursuri de limbă
română pentru întreg corpul didactic al şcolilor minoritare5. Moştenirea unor sisteme de
învăŃământ de origine străină, fie preluate de la Austro-Ungaria, fie de la Rusia,
reprezenta un obstacol în procesul de uniformizare şi unificare a învăŃământului. Prin
urmare, pe lângă şcolile primare şi confesionale, era necesară înfiinŃarea instituŃiilor de
învăŃământ susŃinute financiar de către stat6.
Ineficacitatea şi nevoia de modernizare a educaŃiei au condus inevitabil la
implementarea stringentă a unui pachet legislativ menit să pună în discuŃie unele
problematici referitoare la durata învăŃământului obligatoriu, reintroducerea
bacalaureatului, considerat ca o testare a maturităŃii, reorganizarea învăŃământului
particular ca alternativă la cel public şi reconfigurarea învăŃământului secundar, liant
între şcoala primară şi învăŃământul superior7.
Necesitatea reaşezării sub spectru legal a educaŃiei româneşti, impunea
aprobarea unor proiecte legislative cum ar fi: Legea învăŃământului primar al statului şi
învăŃământul normal-primar din 1924, Legea învăŃământului particular din 1925,
Legea învăŃământului secundar din 1928, Legea pentru organizarea şi funcŃionarea
învăŃământului primar şi normal din 1939. Aceste acte normative vin în completarea
altor două proiecte legislative promovate de Simion MehedinŃi în vara lui 1918, precum:
Legea eforiilor şcolare şi Legea şcoalelor pregătitoare şi a seminariilor normale8.
Fiecare din aceste legi aveau să clarifice problematici punctuale din cadrul
procesului de şcolarizare, accelerând finalizarea alfabetizării României.
Reforma în educaŃia românească interbelică a pornit odată cu Legea
învăŃământului primar al statului şi învăŃământul normal-primar din 1924, elaborată şi
promovată de către dr. Constantin Angelescu. Prin această lege s-au stabilit trei
concepte importante în cadrul procesului educativ: învăŃământul primar era unitar,
gratuit şi obligatoriu pe întreg teritoriul României9.
Toate procesele de instruire şcolară erau gestionate unitar la nivel central, nu
existau altfel de manuale şi altă programă şcolară decât cele aprobate de Ministerul
InstrucŃiunii. ÎnfiinŃarea oricărei instituŃii de învăŃământ se realiza doar cu aprobarea
structurii centrale. Caracterul unitar se răsfrânge şi asupra structurii de învăŃământ, ce
era formată din: şcoala de copii mici, frecventată de la vârsta de 5 ani până la 7 ani,
şcoala primară, de la 7 la 16 ani şi cursurile de adulŃi, de la 16 la 18 ani.
Pentru a atrage către educaŃie şi cultură populaŃia infantilă, mai ales din
provinciile aflate sub stăpânire străină, autorităŃile române facilitează accesul la sistemul
de învăŃământ prin introducerea şcolii gratuite. Prin urmare, sustenabilitatea materială a
acestui proces s-a realizat din surse proprii, alocându-se în perioada 1921-1932 un
procent de 12,5% din bugetul Ńării10.
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Obligativitatea înscrierii în sistemul de învăŃământ public devenea implicit
responsabilitatea părinŃilor, care trebuiau să-şi trimită copiii la şcoală încă de la vârsta
de 5 ani, iar pentru absolvirea şcolii primare elevul trebuia să promoveze 7 ani de
studiu, până la vârsta de 16 ani11.
Aplicabilitatea cunoştinŃelor dobândite din prima treaptă de şcolarizare defineau
caracterul practic al învăŃământului primar, adaptat la condiŃiile mediului rural
şi urban12.
Amendamente importante se regăsesc în secŃiunea III a legii învăŃământului din
1924, ce fac referire la aşezămintele de învăŃământ primar structurate în trepte şcolare.
Treapta incipientă în dezvoltarea instrucŃiei şcolare o reprezintă şcoala de copii
mici sau grădiniŃa de copii, ce avea ca scop deprinderea de către copiii între 5-7 ani a
conduitei morale şi igienice, şi de a completa educaŃia dobândită în sânul familiei13.
Pornind de la grădiniŃă, copilul era instruit să deprindă ordinea şi ascultarea, să intuiască
fiinŃele şi lucrurile din propriul cerc de viaŃă şi să reŃină anumite rugăciuni, povestiri şi
poezii specifice vârstei.
Şcoala primară reprezintă al doilea aşezământ de educaŃie şi instrucŃiune şcolară.
Principalul obiectiv era deprinderea de către elevi a cunoştinŃelor de bază, învăŃarea
scrisului şi a cititului, pregătirea temeliei spre abordarea înŃelegerii disciplinelor de
învăŃământ din ciclurile superioare ale educaŃiei. EvoluŃia educării în şcoala primară,
urmărea oferirea culturii elementare şi deprinderea cunoştinŃelor cu caracter practic.
Pentru îndeplinirea cu succes a acestor obiective trebuia urmat un plan de învăŃământ
care conŃinea: limba română – citire, scriere şi exerciŃii gramaticale; aritmetică şi
elemente primare de geometrie; noŃiuni de istorie şi geografie; noŃiuni din ştiinŃele
fizico-naturale; religie, caligrafie, desen, muzică şi sport14.
Prin reforma educaŃională s-a dorit o culturalizare intensă a populaŃiei,
oferindu-se suportul necesar şcolarizării tardive. Ca urmare, s-au înfiinŃat şcoli şi cursuri
speciale pentru cei urmăreau finalizarea şcolii primare, ceea ce se dorea fi a treia treaptă
a învăŃământului primar. Un caracter particular conferit de legea învăŃământului din
1924 a constat în obligativitatea şi gratuitatea frecventării cursurilor de către persoanele
juvenile, cu vârsta cuprinsă între 12 şi 18 ani împliniŃi15. Totuşi, una dintre principalele
priorităŃi rămânea integrarea în sistemul învăŃământului primar a populaŃiei juvenile, cu
vârsta cuprinsă între 5 şi 16 ani16.
Reforma învăŃământului interbelic românesc continuă cu Legea învăŃământului
particular din 1925. Prin acest cadru legal s-a delimitat sfera instituŃiilor aflate în afara
gestionării educaŃiei de stat. Şcolile particulare au fost definite ca orice şcoală înfiinŃată,
condusă sau gestionată prin propriile mijloace de o iniŃiativă privată, în scopul realizării
instruirii şcolare conform normelor în vigoare17. O caracteristică aparte a acesteia se
regăsea în titlul II denumit ÎnvăŃământul în familie. Erau considerate finalizate şi
acceptate cursurile acestui tip de educaŃie, doar după promovarea unor examene
conform programei şcolare omologate de Ministerul InstrucŃiunii.
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Treapta superioară de şcolarizare a reprezentat-o învăŃământul secundar, ce se
dorea o completare a învăŃământului primar în procesul de educaŃie. Legea
învăŃământului secundar din 1928 a organizat şi legiferat stadiul şcolarizării secundare,
în scopul atât al sedimentării informaŃiilor dobândite în învăŃământul primar, cât şi de
pregătire a elevilor în vederea deprinderii studiilor de nivel superior. De asemenea,
învăŃământul secundar era împărŃit în două cicluri care se succedau: ciclul inferior sau
gimnazial, cu durată de trei ani, raportabil la ultimele trei clase ale învăŃământului
primar şi ciclul superior sau liceal, cu durată de patru ani. Numerotarea claselor s-a
făcut cu litere romane de la I la III pentru gimnaziu şi de la IV la VII pentru liceu.
Având în vederea dobândirea de cunoştinŃe structurate pe necesităŃile societăŃii
interbelice, în ciclul gimnazial se impunea realizarea unei programe analitice care să
conŃină orarul obiectelor de studiu după cum urmează:
Pentru clasa I: 5 ore – limba română, 3 ore – matematică, 3 ore – limba franceză,
2 ore – istorie, 2 ore – geografie, 2 ore – ştiinŃele naturale, 2 ore – muzică, 2 ore –
religie, 1 oră – desen, 1 oră – caligrafie, 1 oră – educaŃie morală, 2 ore – gimnastică;
Pentru clasa a II-a: 4 ore – limba română, 3 ore – matematică, 3 ore – limba
franceză, 2 ore – istorie, 2 ore – geografie, 2 ore – ştiinŃele naturale, 2 ore – fizicochimie, 2 ore – muzică, 2 ore – religie, 1 oră – desen, 1 oră – caligrafie, 1 oră – educaŃie
morală, 2 ore – gimnastică;
Pentru clasa a III-a: 3 ore – limba română, 2 ore – limba latină, 3 ore –
matematică, 3 ore – limba franceză, 2 ore – istorie, 1 oră – drept, economie politică,
instruire civică, 2 ore – geografie, 1 oră – ştiinŃele naturale, 2 ore – igienă, 2 ore –
fizico-chimie, 1 oră – muzică, 2 ore – religie, 1 oră – desen, 1 oră – educaŃie morală,
2 ore – gimnastică18.
O modificare importantă a acestei legi a reprezentat-o reintroducerea
bacalaureatului19, care fusese desfiinŃat prin legea 189820.
Ultimul act normativ privitor la legislaŃia şcolară interbelică l-a reprezentat
Legea pentru organizarea şi funcŃionarea învăŃământului primar şi normal din 1939,
care a urmărit îmbunătăŃirea legii din 1924, prin amendamente referitoare la structura de
organizare a învăŃământului primar, analiza diferitelor categorii de şcoli şi accentuarea
caracterului practic manifestat în sistem.
Deşi pachetul legislativ înglobat în reforma educaŃională a adus progrese
importante învăŃământului românesc din perioada interbelică, în jurul anului 1932 s-a
constatat că aproximativ 1,3 milioane de copii rămân neşcolarizaŃi, fapt ce implica
suplimentarea cadrelor didactice cu un număr de 40.000 de persoane. În schimb,
datorită crizei economice din cadrul învăŃământului erau trecuŃi în şomaj aproximativ
6.000 de salariaŃi21.
Evaluarea criteriilor de performanŃă ale segmentului educativ în societatea
interbelică trebuie să se baze pe date concrete extrase din documentele şcolare ale acelor
vremuri. Studiul propus se doreşte a fi o prezentare obiectivă a situaŃiei procesului de
şcolarizare în extremităŃile Clisurii, conform cursului Dunării: Belobreşca în amonte şi
Berzasca în aval, localităŃi ce se aflau în plasa Moldova Nouă.
Una dintre primele comune ce îşi scaldă malurile în apele Dunării, de pe
teritoriul românesc, era Belobreşca. Aşezare cu un puternic specific sârbesc, conferit
18
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prin etimologia cuvântului Belobreşca ce derivă din sârbescul Beli Breg, Dealul Alb,
sau din Belo Bresca adică Piersicile Albe22. Actualmente Belobreşca este un sat în
partea de sud a judeŃului Caraş-Severin, în Clisura Dunării, învecinat cu satele Divici şi
Şuşca, situat la poalele munŃilor Locvei, iar prin intermediul Dunării, formează graniŃa
Ńării noastre cu Serbia. Vechea aşezarea a localităŃii a fost identificată pe valea pârâului
BelobreşchiŃa şi a afluentului său łiganska Reka23. Prima conscripŃie istorică ce face
referire la Belobreşca datează din 1717, când Pesthy o arată în districtul Palanca, având
20 de case. În harta lui Mercy din 1723 apare sub denumirea de Biller, ca apoi în harta
din 1761 o numeşte Belobreşca24.
În extremitatea opusă, în aval, pe cursul Dunării regăsim localitatea Berzasca.
Aşezare românească în vecinătatea comunelor Drencova şi Liubcova, comuna Berzasca
reprezintă spaŃiul estic de coagulare a civilizaŃiei banatului clisurean. Etimologia
cuvântului Berzasca provine din limba slavona, brza însemnând „repede”, denumire
atribuită după pârâul cu acelaşi nume. Din izvoarele istorice descoperite în urma
săpăturilor efectuate în zonă, deducem existenŃa unei civilizaŃii încă din timpurile
romane25. În conscripŃia din 1917 a fost sesizată sub denumirea de Debellilig, cu
16 case, în districtul Palanca, iar în harta lui Mercy din 1723 Berzasla se afla în
districtul Clisură. De asemenea, Berzasca mai apare şi cu alte denumiri precum
Persaska în harta oficială din 1761 şi Berg Saska în harta lui Griselini din 177626.
În perioada interbelică instituŃiile şcolare, atât din Belobreşca cât şi Berzasca,
erau catalogate ca fiind şcoli primare de stat, care aveau menirea de a implementa
prompt şi eficient prevederile reformei educaŃionale din 1924, în punctele extreme ale
Defileului Dunării.
Orice analiză a sistemului educativ are ca punct de pornire evidenŃierea,
identificarea şi descrierea situaŃiei demografice, ce se poate reliefa cu ajutorul
statisticilor extrase din documentele referitoare la recensământul populaŃiei infantile.
An
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Nr. total de copii cu
vârsta între 5-7 ani
BăieŃi
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22
30
24
24
23
24
34
26
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16
26
20
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2
8
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1
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240
222
230
235
248
264
271
275
237

Fig. 1. SituaŃia demografică a copiilor din Berzasca repartizaŃi în funcŃie de vârstă27
22

Moisi 1938, p. 142.
Moisi 1938, p. 143.
24
Moisi 1938, p. 142.
25
Moisi 1938, p. 276.
26
Ilieşiu 2011, p. 44.
27
DJCSAN, FŞBer, dosar nr. 7/1927, nefilat; dosar nr. 5/1927, nefilat; dosar nr. 6/1928, f. 1-9; dosar
nr. 4/1929, f. 1-10; dosar nr. 6/1930, nefilat; dosar nr. 5/1931, nefilat; dosar nr. 4/1932, nefilat; dosar nr.
6/1934, f. 1-11; dosar nr. 5/1935, f. 1-11; dosar nr. 4/1938, f. 1-11.
23
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Urmează o şcoală de
ucenici

84
74
93
110
134
147
129
127
120
118

1
6

46
41
28
28
16
21
55
59
68
51

15
18
15
15
19
3
8
5
4
9

13
1
4
7
5
12
13
2

2
-

AnalfabeŃi

În ultimele clase ale
ciclului primar

52
48
47
60
46
46
52
47
49
40

Care n-au absolvit
cursurile primare

Copii peste 12 ani

1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1934
1935
1938

Copii între 7 - 12 ani

An

GrădiniŃa de copii

Ciclu primar

Urmează o şcoală
secundară sau
profesională
S-au retras dintr-o şcoală
secundară sau
profesională

Şcolarizabili
Copii între 12 ani - 18 ani
La cursuri de
adulŃi

51
59
37
15
16
18
12
13
16
-

1
2
6
1
1
0
5

Cu deficienŃe

Datele sintetizate în tabelul de mai sus expun valorile ce indică numărul de elevi
ce întruneau vârsta necesară înscrierii în sistemul educaŃional. Din analiza rapoartelor
prezentate se extrage ideea că sectorul dominant îl reprezentau copii cu vârsta cuprinsă
între 7-16 ani, cu un procent mediu de aproximativ 80%. La polul opus se regăseau
preşcolarii, sau copii ce frecventau grădiniŃa de copii, parte integrantă a învăŃământului
primar obligatoriu, conform legii învăŃământului din 1924. Acest fapt denotă încă
tendinŃa de conservare a educării în sânul familiei.
Un alt indicator de analiză demografică îl constituie raportul dintre sexe. Între
1926-1938 procentul de băieŃi era cuprins între 45,5% şi 52,02%, pe când cel de fete era
între 47,98% şi 54,5%, fapt ce denotă un dezechilibru insignifiant în favoarea
părŃii feminine.
Derivată din situaŃia datelor demografice referitoare la populaŃia infantilă,
statistica prezentată în tabelul de mai jos reprezintă o proiecŃie a reformei educaŃionale
aplicată în cadrul Şcolii Primare de Stat din Berzasca.

6
5
6

Fig. 2. Statistică privind copii din Berzasca obligaŃi să frecventeze cursurile şcolare28

Contingentul majoritar de elevi îl regăsim în învăŃământul primar, unde
frecvenŃa şcolară depăşea cu puŃin pragul de 50%. Un interes scăzut se sesizează asupra
şcolii secundare, a cărei valoare maximă de frecvenŃă se apropie de 5%. Pentru educarea
populaŃiei indiferent de vârstă s-a oferit adulŃilor posibilitatea de a finaliza cursurile
primare. Astfel, în cadrul Şcolii Primare de Stat Berzasca, în medie 10% din elevii
înscrişi îl reprezentau persoanele adulte.
28

DJCSAN, FŞBer, dosar nr. 7/1927, nefilat; dosar nr. 5/1927, nefilat; dosar nr. 6/1928, f. 1-9; dosar
nr. 4/1929, f. 1-10; dosar nr. 6/1930, nefilat; dosar nr. 5/1931, nefilat; dosar nr. 4/1932, nefilat; dosar nr.
6/1934, f. 1-11; dosar nr. 5/1935, f. 1-11; dosar nr. 4/1938, f. 1-11.
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În consecinŃă, aplicarea reformei s-a dovedit eficientă prin dezvoltarea promptă a
instruirii de bază şi estomparea a analfabetismului la Berzasca, încă din fază incipientă. Ca
rezultantă a acestui proces era reducerea procentului de analfabeŃi de la 2,42% la 0,45%.
În vederea unei comparaŃii obiective, pentru anul 1930 voi expune rezultatele
procentuale ale raportului naŃional asupra populaŃiei juvenile şcolarizate, repartizate pe
grade de instrucŃie: grădiniŃa de copii – 1,5%, şcoala primară – 85,1%, şcoala de ucenici
– 3,2% şcoala secundară – 8,6%29. Pe când, în acelaşi an, la şcoala din Berzasca situaŃia
era prezentată astfel: grădiniŃa de copii – 19,75%, şcoala primară – 63,83%, şcoala de
ucenici – 8,09% şi şcoala secundară – 1,70%.
An
1924-192530
1925-1926
1926-1927
1927-1928
1928-1929
1929-1930
1930-1931
1931-1932
1932-1933
1933-1934
1934-1935
1935-1936
1936-1937
1937-1938
1938-1939

Şcoală – Localitate
Elevi înscrişi FrecvenŃă (%) Absenteism (%)
Primară de Stat – Belobreşca
183
21,31%
78,69%
Primară de Stat – Belobreşca
102
26,47%
73,53%
Primară de Stat – Berzasca
126
81,75%
18,25%
Primară de Stat – Belobreşca
100
85,00%
15,00%
Primară de Stat – Berzasca
71
90,14%
9,86%
Primară de Stat – Belobreşca
187
52,41%
47,59%
Primară de Stat – Belobreşca
174
62,07%
37,93%
Primară de Stat – Berzasca
139
90,65%
9,35%
Primară de Stat – Belobreşca
177
75,71%
24,29%
Primară de Stat – Berzasca
158
93,67%
6,33%
Primară de Stat – Belobreşca
177
87,01%
12,99%
Primară de Stat – Berzasca
143
76,22%
23,78%
Primară de Stat – Belobreşca
165
89,70%
10,30%
Primară de Stat – Belobreşca
171
93,57%
6,43%
Primară de Stat – Berzasca
95
84,21%
15,79%
Primară de Stat – Belobreşca
183
58,47%
41,53%
Primară de Stat – Berzasca
177
86,44%
13,56%
Primară de Stat – Belobreşca
144
61,81%
38,19%
Primară de Stat – Berzasca
198
85,86%
14,14%
Primară de Stat – Berzasca
190
60,00%
40,00%
Primară de Stat – Belobreşca
175
75,43%
24,57%
Primară de Stat – Berzasca
182
87,91%
12,09%
Primară de Stat – Belobreşca
162
77,16%
22,84%
Primară de Stat – Belobreşca
141
87,23%
12,77%
Primară de Stat – Berzasca
162
87,65%
12,35%

Fig. 3. FrecvenŃa şcolară între anii 1924-193931
29

Scurtu 2012, p. 229.
Lipsesc unele cataloage.
31
DJCSAN, FŞBel, dosar nr. 1/1924-1925, f. 1-98; dosar nr. 3/1925-1926, f. 1-51; dosar nr. 4/19261927, f. 1-50; dosar nr. 3/1927-1928, f. 1-94; dosar nr. 4/1928-1929, f. 1-87; dosar nr. 4/1929-1930,
f. 1-95; dosar nr. 3/1930-1931, f. 1-89; dosar nr. 4/1931-1932, f. 2-83; dosar nr. 3/1932-1933, f. 1-86;
dosar nr. 1/1933-1934, f. 1-92; dosar nr. 4/1934-1935, f. 1-72; dosar nr. 2/1936-1940, f. 2-56; dosar nr.
1/1936-1937, f. 1-89; dosar nr. 5/1937-1938, f. 1-85; dosar nr. 6/1938-1943, f. 1-18; dosar nr. 7/193830

https://biblioteca-digitala.ro

Minodora Damian

341

În cadrul Şcolii Primare de Stat din Berzasca, în perioada interbelică studiau cu
preponderenŃă elevi de naŃionalitate română. Religia predominantă a elevilor, ce
frecventau şcoala din Berzasca, era cea ortodoxă. Din punct de vedere confesional, în
perioada interbelică se remarcă pătrunderea curentului neo-protestant pe teritoriul
românesc. De asemenea, la Şcoala Primară de Stat din Berzasca s-a sesizat înregistrarea
elevilor de religie baptistă şi catolică, datorită existenŃei etniilor apusene (cehoslovaci,
germani şi maghiari).
În antiteză cu situaŃia etnico-demografică din cadrul Şcolii de Stat Berzasca, în
Belobreşca s-a evidenŃiat cu prisosinŃă caracterul predominant sârbesc, răsfrânt atât
asupra naŃionalităŃii cât şi a religiei populaŃiei infantile. Documentele precum
cataloagele, matricolele chiar şi ştampila şcolii au fost redactate şi inscripŃionate
bilingv, atât în limba română, cât şi în limba sârbă. Totuşi, din anul 1936 până în 1939
din documentele aflate în arhive reiese că existau 2 secŃii, secŃia română şi secŃia sârbă,
iar printre copii înscrişi au fost găsiŃi elevi de naŃionalitate bulgară.
Analizând numeric totalitatea elevilor înscrişi în cele două şcoli de a lungul
perioadei interbelice, trebuie remarcat faptul că numărul de elevi români era
considerabil mai mic decât cel al elevilor sârbi. Cu toate că numărul şcolarilor din
Belobreşca reprezenta aproape trei sferturi din cea a localităŃii Berzasca, frecvenŃa la
cursuri era superioară la şcoala românească, comparativ cu cea sârbească, spre exemplu
în medie la Belobreşca estimându-se o frecvenŃă de 68,10% iar la Berzasca 84,05%.
Comparativ cu valoarea medie pe Ńară, respectiv 59,8%32, aceşti indicatori reliefează un
interes sporit faŃă de însuşirea cunoştinŃelor în raport cu situaŃia naŃională.
Imediat după aprobarea legii învăŃământului primar, prima carenŃă a sistemului
educativ ce trebuia combătută era absenteismului şcolar, care în Belobreşca era
îngrijorător de mare, ajungându-se în anul şcolar 1924-1925 la 78,69%. Păstrând
constantă valoarea numerică a tuturor elevilor din Belobreşca, 183 de elevi, deducem
ipoteza unei eronate abordări privind obligativitatea frecventării cursurilor şcolare,
lansându-se ipoteza în care părintele sau tutorele îşi înscria copiii la şcoală, fără a-i
urmări prezenŃa la clasă sau deseori, după luna aprilie, copiii erau folosiŃi la muncile
câmpului, neglijând cu desăvârşire şcoala33. Acest fapt a determinat autorităŃile
competente să aplice măsuri drastice împotriva părinŃilor sau tutorilor, prin aplicarea
unor amenzi diferenŃiate după gradul de şcolarizare: gradul I – 2 lei, gradul II – 4 lei,
gradul III – 8 lei (pentru fiecare absenŃă), iar absenŃa în primele 5 zile de şcoală a fost
penalizată cu amendă cuprinsă între 50 şi 100 lei34. Reglarea acestei situaŃii se
realizează în decursul anului şcolar 1926-1927, când absenteismul scade vertiginos,
către 15%. În anii care au urmat, frecvenŃa şcolară converge pe un trend ascendent,
ajungându-se la finele perioadei interbelice la 87,23%.
În schimb, situaŃia frecvenŃei şcolare în Berzasca reflectă un trend constant
pornind de la un procent de 81,75% în anul şcolar 1926-1927, ajungându-se la un
maxim de 93,67% în 1929-1930.

1939, f. 2-75; dosar nr. 8/1938-1939 nefilat; DJCSAN, FŞBer, dosar nr. 5/1925-1926, nefilat; dosar nr.
5/1956-1927, nefilat; dosar nr. 3/1928-1929, nefilat; dosar nr. 3/1929-1930, nefilat; dosar nr. 4/19291931, nefilat; dosar nr. 2/1932-1935, nefilat.
32
Scurtu 2012, p. 228.
33
ÎnvăŃământul primar 1926, p. 602.
34
Reforma învăŃământului 1921, p. 13.
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Mai trebuie remarcat că în secŃia română erau înscrişi puŃini copii (55 în
1936-1937, 32 în 1937-1938, 35 în 1938-1939), iar la Berzasca din 1938 în matricole se
regăsea consemnată şi Şcoala Primară Mută de Stat35.
Odată ce absenteismul şcolar a fost reglat la cote acceptabile, preocuparea
imediat următoare ce se impunea era obŃinerea de performanŃe şcolare. Prin urmare, era
necesară compararea extremelor valorice depistate în cadrul sistemului educaŃional, prin
evidenŃierea atât a elevilor cu sincope, ce necesitau repetarea anului, cât şi a elevilor
sârguincioşi cu rezultate remarcabile la învăŃătură.
Şcoala Primară de Stat Belobreşca36
Elevi între
Elevi sub nota
An
notele 9-10
5 (%)
(%)
1924-1925
4,37%
0,55%
1925-1926
8,82%
1926-1927
40,00%
1927-1928
34,22%
1928-1929
28,16%
1929-1930
46,89%
1930-1931
25,42%
1931-1932
28,48%
0,61%
1932-1933
46,20%
8,77%
1933-1934
28,42%
6,56%
1934-1935
11,11%
3,47%
1936-1937
21,14%
2,29%
1937-1938
22,84%
1938-1939
11,35%
-

Şcoala Primară de Stat Berzasca37
Elevi între
Elevi sub nota
An
notele 9-10
5 (%)
(%)
1924-1925
1925-1926
3,97%
1926-1927
1,41%
1,41%
1927-1928
1928-1929
21,58%
2,16%
1929-1930
3,80%
1930-1931
9,09%
1931-1932
1932-1933
10,53%
1933-1934
8,47%
1934-1935
6,57%
1936-1937
4,95%
10,44%
1937-1938
1938-1939
11,11%
-

Fig. 4. SituaŃia procentuală cu elevii repetenŃi şi eminenŃi între anii 1924-1939

În cadrul şcolii din Belobreşca valorile numerice ale elevilor corigenŃi descriu un
grafic ascendent, ce porneşte în anul şcolar 1924-1925 de la un apreciabil procent de
4,3%, ajungând în 1929-1930 la un îngrijorător 46,98%. Apoi valorile încep să se
normalizeze, ajungându-se la finalul perioadei la 11,35%. În ceea ce priveşte
performanŃa şcolară valorile sunt mediocre, sesizându-se un maxim de 8%. Însă este de
remarcat faptul că în anul şcolar 1936-1937 eleva Zvezdana Nestorovici, clasa a II-a,
din părinŃi agricultori, a reuşit să promoveze cu nota 1038.
În schimb la Berzasca se prezintă o situaŃie cu caracter constant, unde valorile se
menŃin aceleaşi, atât în rândul repetenŃilor, cât şi în rândul elevilor eminenŃi. Sugestiv în
35

DJCSAN, FŞBer, dosar nr. 3/1938-1939, nefilat.
DJCSAN, FŞBel, dosar nr. 1/1924-1925, f. 1-98; dosar nr. 3/1925-1926, f. 1-51; dosar nr. 4/19261927, f. 1-50; dosar nr. 3/1927-1928, f. 1-94; dosar nr. 4/1928-1929, f. 1-87; dosar nr. 4/1929-1930,
f. 1-95; dosar nr. 3/1930-1931, f. 1-89; dosar nr. 4/1931-1932, f. 2-83; dosar nr. 3/1932-1933, f. 1-86;
dosar nr. 1/1933-1934, f. 1-92; dosar nr. 4/1934-1935, f. 1-72; dosar nr. 2/1936-1940, f. 2-56; dosar nr.
1/1936-1937, f. 1-89; dosar nr. 5/1937-1938, f. 1-85; dosar nr. 6/1938-1943, f. 1-18; dosar nr. 7/19381939, f. 2-75; dosar nr. 8/1938-1939, nefilat.
37
DJCSAN, FŞBer, dosar nr. 5/1925-1926, nefilat; dosar nr. 5/1956-1927, nefilat; dosar nr. 3/19281929, nefilat; dosar nr. 3/1929-1930, nefilat; dosar nr. 4/1929-1931, nefilat; dosar nr. 2/1932-1935,
nefilat.
38
DJCSAN, FŞBel, dosar nr. 1/1936-1937, f. 59.
36
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acest sens a fost anul şcolar 1936-1937 când 4,95% din elevi au fost corigenŃi şi 10,44%
au reuşit să obŃină nota finală între 9 şi 10.
În perioada interbelică scopul principal al reformei în învăŃământ, pe lângă
performanŃă, îl constituia promovabilitatea.
Şcoala Primară de Stat Belobreşca39
An
% promovabilitate
1924-1925
16,94%
1925-1926
17,65%
1926-1927
45,00%
1927-1928
18,18%
1928-1929
33,91%
1929-1930
28,81%
1930-1931
55,93%
1931-1932
61,21%
1932-1933
47,37%
1933-1934
30,05%
1934-1935
50,69%
1936-1937
54,29%
1937-1938
53,09%
1938-1939
75,89%

Şcoala Primară de Stat Berzasca40
An
% promovabilitate
1924-1925
1925-1926
77,78%
1926-1927
88,73%
1927-1928
1928-1929
69,06%
1929-1930
89,87%
1930-1931
67,13%
1931-1932
1932-1933
73,68%
1933-1934
77,97%
1934-1935
79,29%
1936-1937
86,26%
1937-1938
1938-1939
76,54%

Fig. 5. Gradul de promovabilitate între anii 1924-1939

Comparând valorile din tabelul de mai sus, distingem diferenŃe semnificative
între cele două şcoli în ceea ce priveşte promovabilitatea. La şcoala din Belobreşca
promovabilitatea în perioada interbelică este crescătoare, începând cu un procent 15% în
anul şcolar 1924-1925, îmbunătăŃindu-se aproape în fiecare an, ajungând la finalul
perioadei interbelice la un maximum de 75,89%, în 1938-1939. În schimb, rezultatele
promovabilităŃii din Şcoala Primară de Stat din Berzasca sunt superioare celor din
şcoala sârbească. Valorile îşi păstrează acelaşi caracter constant, cuprins în intervalul de
70%-80%, rareori coborând sau depăşind acest interval.
Pentru o analiză obiectivă asupra nivelului de copii educaŃi prin reforma
educaŃională am pus în balanŃă statistica realizată la nivel naŃional în anul 1930, din care
a reieşit că 57% din elevi erau ştiutori de carte41. Prin urmare, putem afirma că instrucŃia
şcolară din Berzasca, conform statisticilor, se afla pe un palier superior, cu un procent al
promovabilităŃii de 89,87%, pe când la Belobreşca situaŃia era deficitară, cu doar 28%
din totalul de elevi.
În concluzie, ideea desprinsă din coagularea statisticilor şi analizei datelor
extrase din fondul arhivistic aferent procesului de educaŃie desfăşurat în extremităŃile
39

DJCSAN, FŞBel, dosar nr. 1/1924-1925, f. 1-98; dosar nr. 3/1925-1926, f. 1-51; dosar nr. 4/19261927, f. 1-50; dosar nr. 3/1927-1928, f. 1-94; dosar nr. 4/1928-1929, f. 1-87; dosar nr. 4/1929-1930,
f. 1-95; dosar nr. 3/1930-1931, f. 1-89; dosar nr. 4/1931-1932, f. 2-83; dosar nr. 3/1932-1933, f. 1-86;
dosar nr. 1/1933-1934, f. 1-92; dosar nr. 4/1934-1935, f. 1-72; dosar nr. 2/1936-1940, f. 2-56; dosar nr.
1/1936-1937, f. 1-89; dosar nr. 5/1937-1938, f. 1-85; dosar nr. 6/1938-1943, f. 1-18; dosar nr. 7/19381939, f. 2-75; dosar nr. 8/1938-1939, nefilat.
40
DJCSAN, FŞBer, dosar nr. 5/1925-1926, nefilat; dosar nr. 5/1956-1927, nefilat; dosar nr. 3/19281929, nefilat; dosar nr. 3/1929-1930, nefilat; dosar nr. 4/1929-1931, nefilat; dosar nr. 2/1932-1935,
nefilat.
41
Scurtu 2012, p. 228.

https://biblioteca-digitala.ro

344

Noi informaŃii asupra învăŃământului din Valea Dunării în perioada interbelică

Clisurii Dunărene este aceea că dezvoltarea intelectuală a copiilor era în strânsă
interdependenŃă cu demografia, factorul etnico-confesional, frecventabilitatea şi
promovabilitatea.
Din punct de vedere demografic, partea estică a Clisurii, inclusiv Belobreşca, era
dominată de un puternic caracterul sârbesc, iar fireasca concluzie a fost că majoritatea
şcolarilor proveneau din familii de etnie sârbă. În ceea ce priveşte cealaltă extremitate,
aflată pe cursul de amonte al Dunării, în Berzasca s-a regăsit un puternic caracter
românesc, mărturie stau cei peste 85% din elevi de naŃionalitate română, faŃă de cei 5%
de etnie sârbă. Prin urmare, cercetarea implementării reformei în educaŃia românească
interbelică s-a realizat în două localităŃi diferenŃiate din punct de vedere etnic, urmărind
modalitatea de aplicare corectă a schimbărilor survenite în legislaŃia educativă.
Prin abordarea analitică a factorului etnico-cultural, putem conchide că religia
predominantă în ambele areale expuse studiului era ortodoxia, fără a neglija faptul că în
perioada interbelică se remarcă pătrunderea curentului neo-protestant. În consecinŃă, se
naşte ideea existenŃei unui numitor comun în sfera educaŃiei moral-creştine.
Analiza procesului de învăŃământ porneşte de la evaluarea a nivelului de
prezenŃă la cursurile şcolare. Concluziile strânse din matricolele celor două instituŃii
şcolare devoalează interesul mai pregnant faŃă de şcoală la Berzasca decât în
Belobreşca, fapt întărit de procentele constant ridicate ale frecventabilităŃii, faŃă cele din
Belobreşca, oscilante dar în tendinŃă de creştere.
Alt indicator determinant în verificarea modului de realizare a instrucŃiei şcolare
l-a constituit evaluarea gradului de deprindere a cunoştinŃelor dobândite către elevi la
clasă. Prin contorizarea procentuală atât a numărului de elevi repetenŃi cât a celor
eminenŃi s-a conturat opinia că analiza performanŃei şcolare în cele două instituŃii, a
creionat grafice diferite, astfel că la Belobreşca, conform valorilor sinusoidale, s-a
constatat un dezinteres faŃă de performanŃa şcolară, pe când la Berzasca s-a menŃinut un
trend normal, fără a se sesiza rezultate excepŃionale la învăŃătură.
Prin îmbinarea criteriilor de evaluare a activităŃii celor două instituŃii am putut
conchide că nevoia de pătrundere în tainele cărŃilor a fost concepută diferit. În amonte,
la Belobreşca, implementarea reformei în învăŃământ s-a impus anevoios, dar s-a
încadrat pe un trend ascendent, iar la Berzasca evaluarea aplicării reformei în
învăŃământului a fost caracterizată de liniaritate şi constanŃă.
Abrevieri
DJCSAN, FŞBel
DJCSAN, FŞBer

– DirecŃia JudeŃeană Caraş-Severin a Arhivelor NaŃionale,
Fond Şcoala de 7 ani Belobreşca.
– DirecŃia JudeŃeană Caraş-Severin a Arhivelor NaŃionale,
Fond Şcoala de 7 ani Berzasca.
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Des nouvelles informations concernant l'enseignement de la Vallée du Danube de
la période d'entre les deux guerres (la situation des localités Berzasca et
Belobreşca)
Résumé
Les criteres d'évaluation du processus éducatif ayant pour cible la population
infantile constitue un indicateur concluant pour l'analyze du niveau intellectuel d'une
nation. Simultanément avec la réalisation de la Grande Union de 1918, le
renforcement du caractère roumain s'avérait nécessaire, en spécial dans les zones
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avec une situation démographique dualiste, tache attribuée au système d'éducation
par la réalisation d'une reforme éducationelle efficiente, moderne et montrant des
résultats durables. Par la lumière des informations dérivées des statistiques trouvées
dans le fond des archives de l'enseignement d'entre les deux guerres, je vous propose
une recherche comparative des indicatifs d'instruction écoliere des unités
d'enseignement de Belobreşca, localité située dans l'amont du Danube, ayant un
prononcé specifique démographique serbe, l'autre terme de cette comparaison étant la
localitéde Berzasca, trouvée à l'extremité estique de la Vallée du Danube, disposant
d'une population majoritaire roumaine.
Pour évaluer un système éducationnel le point de départ doit être constitué
par la mise en évidence, l'identification et la description de la situation
demographique en fonction de l'âge des bénéficiaires de ce système (Fig. 1-2). La
recherche analytique projetée dune manière restrictive seulement sur les deux
institutions visées met en relief des aspects differentes en ce qui concerne la
statistique démographique, confessionelle, la fréquence et la performance écolière.
Du point de vue des indicateurs d'évaluation écolière, à Belobreşca se sont
constatées une fréquence et une performance ascendantes, décrites comme ayant des
valeurs extremes (Fig. 3-4).
Au pôle opposé de la Vallée du Danube, selon la situation de l'unité
d'enseignement de Berzasca, on peut emmetre l'hypothèse de continuité et de stabilité
du processus éducationnel, tout en suivant les valeurs constamment élevées de
l'évaluation écolière (Fig. 3-4).
Selon les resultats de cette comparaison et suivant l'exposion chronologique
des données, on peut dégager la conclusion que la reforme de l'enseignement de cette
vallée a eu un impacte differencié, en fonction de la zone d'application, tout en
réussissant d'implémenter l'éducation roumaine dans les aréels d'un faible caractère
roumain et de renforcer le caractère roumain là où celui-ci a existé depuis longtemps
(Fig. 5).
La liste des illustrations
Fig. 1. La situation démographique des enfants de Berzasca divisé par âge
Fig. 2. Statistique des enfants de Berzasca obligés de suivre les cours d'enseignement
Fig. 3. La fréquence écolière entre 1924-1939
Fig. 4. La situation en pourcentages de répéteurs et des élèves éminents entre 1924-1939
Fig. 5. Le degré de promovabilité entre 1924-1939

https://biblioteca-digitala.ro

