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Din anul 1971, când a fost tipărit volumul lui Nicolae Albu, în plină
dictatură comunistă, la Editura Didactică şi Pedagogică, cu titlul Istoria şcolilor
româneşti din Transilvania (1800-1867), bibliografia asupra învăţământului românesc
din Transilvania în perioada cuprinsă între sfârşitul Revoluţiei de la 1848-1849 şi
anul Unirii Transilvaniei cu Regatul României Libere, prin Marea Adunare
Naţională de la Alba Iulia (1 Decembrie 1918), a înregistrat – este un fapt deja
cunoscut de către cercetători! – o plajă istoriografică foarte diversă şi inegală ca
valoare documentar-interpretativă. În raport direct cu subtextul investigaţiilor dar
şi ca o reflectare a pregătirii de specialitate a autorilor, lucrările, articolele,
comunicările, însemnările, studiile, notele etc., din care o parte sunt cuprinse şi în
secvenţa Bibliografie (p. 379-387) a cărţii recent parcurse şi semnate de Dr. Daniel
Sularea, au abordat, parcă obstinat, aspecte instituţional-organizatorice şi mai puţin
chestiuni esenţiale asupra conţinutului învăţământului. Situaţia a fost raportată, nu
o dată, la fenomenul amplu şi complex al şcolii româneşti din epoca modernă,
ortodoxe ori greco-catolice, pe baza unui anumit fond arhivistic, accesibil direct ori
indirect, la aspecte ale devenirii naţionale a românilor ardeleni, din perspectiva
instituţiei şcolare.
De data aceasta, prin lucrarea parcursă, ni se propune abordarea, modernă şi
atât de necesară, a şcolilor elementare greco-catolice de pe cuprinsul Episcopiei
Gherla, între 1867-1918, din perspectiva unui binom firesc şi organic: şcoală-societate.
Era o demult aşteptată lentilă istoriografică, în deplină congruenţă cu istoria
instituţională a unităţii bisericeşti, acum supusă atenţiei şi investigaţiei ştiinţifice. De
altfel, justificarea culturală a cercetătorului, corect şi destul de răspicat expusă, în
Introducere (p. 5-16), care mărturiseşte o indiscutabilă cunoaştere a epocii, cu o
problematică politică, socială, culturală şi naţională, pe cât de variată, pe atât de
complexă pentru istoria românilor ardeleni. Aceeaşi situaţie o identificăm şi în
Capitolul I. Şcoala şi naţiune (p. 17-63), unde – pe baza unei formule istoriografice
deja încetăţenite în economia problematicii1 – Daniel Sularea discută, în cunoştinţă
de cauză, etape şi momente diferite, unele de-a dreptul reprezentative pentru
statutul şi dezvoltarea şcolilor elementare confesionale din Episcopia greco-catolică
a Gherlei, pe parcursul Dualismului austro-ungar. Din acest punct de vedere,
împărtăşim punctul de vedere al autorului, vis-à-vis de
„[…] Şcoala românească, care nu şi-a încetat nici un moment existenţa în
această dificilă perioadă, este aşadar rezultanta acţiunii unui complex de
factori: colectivitatea românească (comuna bisericească şi naţiunea),
instituţia românească (Biserica), administraţia de stat maghiară (guvernul,
1

Cf. Mârza 1987; Mârza 2005.
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comitatul, comuna politică) şi intelectualitatea românească (preotul şi
învăţătorul). Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze tocmai interacţiunea
acestor factori aflaţi adesea în competiţie pentru a-şi asigura controlul
procesului educativ […]” (p. 13).
Astfel, ne apare credibilă şi logică structurarea discursului istoric, propusă de
autor în efortul notabil de-a ilustra, documentar şi interpretativ, binomul şcoală –
societate, în următoarele capitole, pe lângă secvenţele deja menţionate: Cap. II.
Legislaţia şcolară (p. 63-122); Cap. III. Şcoală şi stat (p. 123-188); Cap. IV. Şcoala şi
Biserică (p. 189-255); Cap. V. Susţinătorii şcolii (p. 257-297); Cap. VI. Slujitorii şcolii (p.
299-351); Cap. VII. Situatia şcolii (pp. 353-377).
Discursul istoric al autorului, diseminat în volumul Şcoală şi societate.
Învăţământul elementar confesional în Episcopia Greco-Catolică de Gherla (1867-1918),
valorifică, de cele mai multe ori optim, variate surse documentare interne,
conservate astăzi la mai multe filiale ale Arhivelor Statului (filialele judeţelor Satu
Mare, Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Sălaj şi Cluj), la ultima unitate arhivistică
aflându-se, după cum se ştie, Fondul central al Episcopiei Greco-Catolice de
Gherla, pe care şi-a centrat autorul investigaţiile. N-au fost ocolite fondurile de
periodice de la Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” şi din Biblioteca
Academiei Filiala Cluj-Napoca, nefiind ocolită nici biblioteca din dotarea Filialei
judeţului Cluj a Arhivelor Statului. Congruenţa discursului istoric, aşa cum am
identificat-o în timpul lecturii volumului, se construieşte pe ideea centrală a
investigaţiei, de altfel corect enunţată de Daniel Sularea, potrivit căreia Biserica a
fost - pe parcursul epocii Dualismului austro-ungar – singura instituţie românească
recunoscută oficial de autorităţile politice, sub cupola căreia s-au putut desfăşura o
multitudine de acţiuni culturale, cu un indiscutabil subtext politico-naţional,
inclusiv activitatea meritorie a şcolilor greco-catolice din Episcopia Gherlei, care au
contribuit, în cele din urmă, la salvarea fiinţei naţionale.
La acest punct al discuţiei, socotim că, din moment ce Episcopia Gherlei era
o instituţie sufragană Mitropoliei Greco-Catolice de la Blaj (înfiinţată în 1853),
evoluţia firească a şcolilor care au ilustrat, între 1867-1918, diverse structuri
organizatorice şi particularităţi ale conţinutului învăţământului elementar
confesional în Episcopia Greco-Catolică de Gherla, ar trebui raportată la interesul
managerial general şi la preocupările cultural-naţionale constante ale centrului
bisericesc, cultural şi politic al Blajului, de la ierarhi la preoţi şi profesori, dacă nu la
foşti elevi ai Blajului2, care au îndeplinit o serie de responsabilităţi în Episcopia
Gherla. Sediul mitropolitan de aici a ilustrat, la fel ca şi Mitropolia Ortodoxă
Română de la Sibiu, în epoca lui Andrei Şaguna3, prin mijloace proprii, în condiţiile
vitrege ale Dualismului austro-ungar, prin ierarhi de talia lui Ioan Vancea de
Buteasa4 ori Victor Mihályi de Apşa5, o anumită linie în politica românilor ardeleni,
Sigmirean 2007; Mârza ms.
Cf. Hitchins 1977; Hitchins 1995.
4 Bunea 1890; Cârja 2007; Episcopul Ioan Vancea 2003.
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alături de lupta Partidului Naţional Român, vis-à-vis de atitudinea şi de interesul
faţă de şcolile elementare6, nu neapărat pe firul sintagmei cu subtext politic
Kulturkamp.
La îndemâna acestei meditaţii am putea aprecia mai bine mesajul cultural şi
ştiinţific al oricăruia din cele şapte capitole ale provocatoarei lucrări Şcoală şi societate.
Învăţământul elementar confesional în Episcopia Greco-Catolică de Gherla (1867-1918),
semnată de un reprezentant al tinerei generaţii de istorici, format la Alma Mater
Napocensis. Elocvent este, din punctul nostru de vedere, capitolul VI. Slujitorii şcolii
(p. 299-351), pe parcursul căruia Daniel Sularea discută, între altele: pregătirea de
care au dat dovadă dascălii din zonă, majoritatea absolvenţi ai cursurilor
preparandiale din Gherla (instituţie transferată în 1869 de la Năsăud, cea de la
Sighet fiind desfiinţată în 1870), în condiţiile aplicării Legii învăţământului din
1868; aspecte organizatorice şi de conţinut ale învăţământului preparandial
românesc în epocă; posibilităţile limitate de angajare ale absolvenţilor şcolilor de
învăţători, după încheierea cursurilor, având în vedere manifestările sărăciei şi ale
conservatorismului în multe comunităţi româneşti, care preferau să încredinţeze
educaţia elevilor unor suplinitori ori elemente necalificate (preparanzi fără
încheierea studiilor, preoţi, capelani, teologi absoluţi, cantori etc.), care urmau să
primească salarii modeste, „soluţie docenţială” care nu era în favoarea unui
învăţământ de calitate, după cum reiese din numeroasele exemple convingătoare
oferite de autor, sub acoperire documentară; lipsa de congruenţă umană şi
profesională între pragul absolvirii Preparandiei şi calitatea ori statutul social al
unor învăţători calificaţi şi comportamentul lor în şcoală şi în societate, explicat
convingător de Daniel Sularea prin calitatea umană slabă dar şi prin ductul vieţii
plin de privaţiuni în Episcopia Gherlei între anii 1867-1918: manifestări ale
alcoolismului, părăsirea postului de învăţător, conflicte cu autorităţile confesionale
şi de stat, retribuirea mizerabilă a muncii dascălilor, destituiri din post pe bază de
„cercetare disciplinară”, condamnări la închisoare, migraţia învăţătorilor dintr-o
dieceză în alta ori trecerea în reţeaua şcolilor de stat; existenţa exemplară şi
activitatea susţinută a numeroşi învăţători, adevăraţi slujitori ai şcolii româneşti în
epoca Dualismului austro-ungar, cu certe izbânzi profesionale, posesori de
biblioteci, colaboratori la publicaţii româneşti ori autori de manuale (Ioan Boeriu,
Ioan Cârcu, Ioan Georgescu, Ioan Papiu, Vasile Petreuş, Ioan Pop-Reteganul ş.a.),
activitatea profesională şi culturală în cadrul unor asociaţii ori organizaţii de profil,
precum Reuniunea Învăţătorilor Români Sălăjeni, Reuniunea „Mariana”, Reuniunea
Învăţătorilor din jurul Gherlei, Reuniunea Învăţătorilor Greco-Catolici din Maramureş,
Reuniunea Învăţătorilor Greco-Catolici din Satu Mare şi Ugocea.
Capitolul în speţă se încheie cu câteva concluzii credibile, din care cităm un
scurt fragment:
Wallner Bărbulescu 2007.
Concluzii interesante a obţinut, pentru zona Orăştiei aceleiaşi perioade, Carmen Barna,
Învămământul românesc confesional în zona Orăştiei: 1868-1918, 405 p. Teză de Doctorat în
Istorie. Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Iacob Mârza, Universitatea „1 Decembrie
1918”, Alba Iulia, 2010.
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„Învăţătorii şi-au adus o contribuţie importantă la progresul şcolii
confesionale din Eparhia de Gherla. Cu toate vitregiile datorate condiţiilor
social-economice şi politice învăţătorii şi-au făcut datoria faţă de poporul lor
încercând să împrăştie luminile cunoaşterii în rândul tinerei generaţii care
altfel nu ar fi avut nici o şansă să acceadă la cultură. Tot ei au fost cei care au
depistat tinerele talente şi în măsura posibilităţilor le-au ajutat să urmeze o
şcoala mai înaltă încurajând părinţii să facă eforturi financiare la care adesea
în simplitatea lor nu erau dispuşi. Vorba învăţătorului asociată adesea cu cea
a preotului a reuşit să convingă multe inimi mai puţin convinse de avantajele
şcolii şi să salveze astfel mulţi tineri de la o viaţă grea de plugar” (p. 351).
Lectura asupra volumului datorat dr. Daniel Sularea, Şcoală şi societate.
Învăţământul elementar confesional în Episcopia Greco-Catolică de Gherla (1867-1918), nu
poate trece cu vederea peste ultimele pagini, care îndeplinesc, virtual, rolul unor
binevenite concluzii. Dintre acestea câteva se impun atenţiei cercetătorului:
activitatea şcolii confesionale din Episcopia greco-catolică a Gherlei s-a desfăşurat
în condiţii dificile din perspectivă politico-administrativă dar şi social-economică;
nu poate fi ignorat procesul de modernizare a societăţii, chiar în contextul apăsător
al Dualismului austro-ungar, în paralel cu politica de uniformizare etnică, în scopul
formării unui stat naţional ungar în frontierele Ungariei feudale; planurile
autorităţilor ungare de stat de subordonare a instituţiilor controlate de naţionalităţi,
Biserica şi şcoala, în contextul mai vast al politicii de maghiarizare; şcoala
confesională românească, alcătuită în cazul de faţă din şcoli elementare grecocatolice de pe cuprinsul Episcopiei Gherlei, a fost etichetată – nu o dată – de
autorităţile oficiale, maghiare drept „şcoală de opoziţie”, fiind acuzată inclusiv de
„agitaţii daco-româniste”; atitudinea solidară a societăţii civile româneşti, a
comunităţilor locale în speţă, în favoarea şcolii, ceea ce a dus, în ultimă instanţă, la
accentuarea conştiinţei naţionale la românii ardeleni, favorizată şi de mişcarea
naţională condusă de Partidul Naţional Român, de activitatea deputaţilor români în
Parlamentul de la Budapesta ori de presa de limba română de pe cuprinsul
Transilvaniei; asaltul lansat de cercurile oficiale ungare asupra şcolii româneşti a
fost parat, nu o dată, de atitudinea unor lideri marcanţi ai Partidului Naţional
Român dar şi de reprezentanţi ai Bisericii Greco-Catolice, care au promovat liniile
unei politici a demnităţii, a opoziţiei, la care au subscris, după cum se dovedeşte în
lucrare, şi mai multe protopopiate ori parohii, fără să fie absentă atitudinea corectă
şi dârză a unor comunităţi locale; efortul cultural şi naţional al învăţătorilor din
Episcopia Greco-Catolică de Gherla, ei rămânând în marea majoritate a cazurilor
adevăraţi „formatori de opinie” printre elevii înscrişi la cursurile şcolilor – cu toate
ca frecvenţa era relativ modestă -, ceea ce a dus în final, pe parcursul unui
îndelungat proces, la modernizarea societăţii româneşti din Transilvania către
sfârşitul secolului al XIX-lea etc.
Alcătuită pe baza unei plaje bibliografice interesante şi în spiritul unui duct
istoriografic, care pot fi oricând aduse la zi, la care se adaugă valorizarea mai
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multor fonduri arhivistice cu izvoare documentare interne, lucrarea Dr. Daniel
Sularea, Şcoală şi societate. Învăţământul elementar confesional în Episcopia Greco-Catolică de
Gherla (1867-1918) se impune atenţiei lectorului prin concepţie, metodă şi
rezultatele cercetării în direcţia istoriografiei actuale a istoriei învăţământului
românesc din Transilvania. Nu în ultimul rând, problematica abordată de autor, cu
interes şi pasiune, ne îndeamnă la meditaţie, vis-à-vis de multe alte subiecte ori
teme majore asupra trecutului istoric al şcolilor româneşti, ortodoxe ori grecocatolice, care ar trebui studiate, din perspectiva binomului şcoală-societate, fără să se
omită structurile organizatorice, politicile manageriale la nivel central ori local şi, nu
în ultimul rând, conţinutul învăţământului românesc în perioada modernă7.
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