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Prezentul studiu îşi propune să ilustreze, prin interogarea documentului de
arhivă, condiţia materială a învăţământului elementar românesc din perimetrul
Episcopiei Greco-Catolice de Gherla, în primele două decenii ale existenţei sale.
După o primă secvenţă dedicată profilului general al învăţământului elementar
confesional, cu accent pe reglementările de ordin legislativ, discursul istoric se va
concentra pe aspectele de natură materială, absolut vitale în funcţionarea şcolilor
confesionale româneşti: starea edificiului şcolar, inventarul său intern şi, mai cu
seamă, sursele de finanţare ale procesului de instrucţie.
Starea generală a învăţământului confesional greco-catolic din
Transilvania între revoluţia paşoptistă şi instaurarea dualismului austroungar
Perioada cuprinsă între revoluţia paşoptistă şi impunerea dualismului austroungar a fost una de mari mutaţii socio-economice şi politice în cadrul societăţii
româneşti ardelene, marcate de evenimente cu impact major: eliberarea socială şi
împroprietărirea ţăranilor, abolirea discriminării politice a naţiunii române prin
recunoaşterea statutului său de egalitate cu fostele naţiuni privilegiate (maghiarii,
saşii şi secuii), obţinerea autonomiei confesionale prin apariţia celor două
mitropolii româneşti, cea greco-catolică în 1853 şi cea ortodoxă în 1864, creşterea
ponderii numerice şi consolidarea instituţiilor şi societăţilor de cultură, apariţia
unor fundaţii şi fonduri băneşti româneşti şi creşterea numerică a intelectualităţii
româneşti1. În absenţa unei nobilimi şi a unei burghezii puternice, paliere sociale
prezente în mediile ungureşti şi săseşti din Transilvania, purtătorii de cuvânt ai
neamului românesc vor fi intelectualii, ce se ridică deasupra masei ţărăneşti, care
trăiesc în mijlocul acesteia sau în strânsă legătură cu ea. Dispariţia şerbiei va
deschide calea unei emancipări naţionale profunde, identificabilă atât în
îmbunătăţirea condiţiei economice a satelor româneşti, cât şi în progresul şcolii
naţionale. Comunităţile rurale româneşti, eliberate acum de apăsătoarele obligaţii
iobăgeşti, întreţin prin propriile puteri, fără niciun ajutor din partea statului, nu
numai administraţia sătească, constituită din jude, juraţi, consilieri, notarul comunal
şi colectorul de taxe, nu numai biserica şi slujitorii săi, preotul, cantorul, feţii, ci şi
şcoala elementară confesională, fie ea ortodoxă sau greco-catolică. Începuturile
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şcolii confesionale au ridicat probleme deloc facile pentru comunităţile rurale
româneşti, depăşite prin ridicarea unui edificiu şcolar, înzestrarea lui cu mijloace de
învăţământ, angajarea unui învăţător şi salarizarea acestuia2.
Putem vorbi, fără teama de a greşi, de un progres vizibil faţă de perioada
prepaşoptistă, atunci când satele româneşti, apăsate de greutăţile sarcinilor iobăgeşti
faţă de domnii de pământ, au mult prea puţine resurse economice şi mult prea
puţină energie pentru a se preocupa de progresul şcolii elementare. De multe ori,
nici episcopii români, fie ei greco-catolici sau ortodocşi, nu au întreprins, în
perioada anterioară Revoluţiei de la 1848-1849, acţiuni decisive pentru
îmbunătăţirea stării învăţământului sătesc, în afara publicării unor ordinaţiuni şi
reglementări venite dinspre forurile superioare civile. Principalul deziderat al
episcopilor a fost să obţină de la aristocraţi cât mai multă porţie canonică pentru
preoţii români, idealul lor major fiind să nu aibă preoţi săraci sau parohii vacante
pentru o lungă perioadă de timp. Decretele imperiale din anii 1816, 1823, 1824,
1840 şi 1841 au încercat să reglementeze problema învăţământului elementar şi
implicit recompensele materiale ale învăţătorilor:
„[…] în toate comunele să se dea gratis loc de şcoală românească şi material pentru
construirea localului, iar pentru întreţinerea dascălului să se taie din proprietatea
Domnului de care ţine satul pământ arabil de zece câble şi loc de fânaţ de şapte care
şi jumătate de fân sau să li se stabilească un salar fix”3.

În pofida acestor dispoziţii imperiale, ierarhii români, în sarcina cărora a
căzut punerea în practică a acestor reglementări legale, fie n-au putut, fie au neglijat
problema şcolii elementare confesionale. În privinţa stării şcolii româneşti
inferioare din perioada anterevoluţionară este sugestiv exemplul oferit de Blaj,
reşedinţa episcopilor uniţi din Transilvania, care, în anul 1843, nu avea o şcoală
elementară pe măsura cerinţelor timpului, ci doar una în care cantorul catedralei
episcopale, Gheorghe Gruiţa, preda băieţilor şi fetelor puţin scris, citit şi noţiuni
rudimentare de aritmetică4. Nu este mai puţin adevărat că în prima jumătate a
secolului al XIX-lea atenţia Blajului s-a îndreptat spre progresul şcolii normale, a
liceului românesc şi a seminarului confesional, neglijând într-o anumită măsură
şcoala elementară.
Sub aspectul legislaţiei şcolare, organizarea învăţământului în Imperiul
Austriac s-a bazat, până la Legea Thun, din octombrie 1849, pe Nova Ratio
Educationis Publicae, din anul 1806, prin care s-au fixat diferitele tipuri de şcoli:
şcoala primară (şcoala vernaculară sau naţională), şcoala gramaticală cu trei clase,
gimnaziul cu cinci clase, liceul cu şapte clase, academia de doi ani şi universitatea de
cinci ani5. Funcţiona, de asemenea, şi o şcoală intermediară între cea primară şi
gimnaziul inferior (sintaxa), aşa-numita „şcoala normală” sau „norma”. Şcoala
normală era o instituţie permanentă, o şcoală elementară superioară, şi derula un
proces de învăţământ mai amplu, predându-se limba maternă, limba latină, limba
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germană, geografia, istoria, geometria, economia şi agronomia6. Trecerea prin
şcoala normală nu conferea niciun titlu şi nu oferea dreptul la nicio funcţie, avea
trei clase (mai târziu, patru) şi prin absolvirea ei se intra mai uşor în gimnaziu.
Elevii şcolilor normale erau recrutaţi din rândul absolvenţilor şcolilor elementare
săteşti. După 1849 s-au înfiinţat şi alte tipuri de şcoli aproape egale în grad şi
pregătire cu cele normale, şcoala trivială (capitală sau centrală), care până în 1855
avea trei clase, iar după această dată patru7. Alături de şcolile menţionate, mai
existau aşa-numitele „şcoli de vecernie” sau „de duminică”, în care tineretul de 1315 ani recapitula noţiunile însuşite în cadrul şcolii elementare şi învăţa rugăciunile,
problemă foarte importantă, pentru că cei care nu ştiau rugăciunile uzuale nu se
puteau cununa.
După anul 1850 se constată o adevărată avalanşă asupra şcolilor româneşti
de toate gradele, devenite dintr-o dată neîncăpătoare pentru mulţimea tinerilor
români care doresc să-şi amelioreze condiţia socială prin intermediul instrucţiei.
Tinerii români se îndreaptă atât spre şcolile româneşti mai înalte din Blaj, Braşov,
Năsăud, cât şi spre liceele romano-catolice susţinute de către stat, cu limba de
predare maghiară, din Cluj, Târgu Mureş, Alba Iulia şi, nu în ultimul rând, spre
şcolile evanghelice săseşti, greu accesibile înainte de 1848, care ofereau marele
avantaj al învăţării limbii germane8. Mijlocul secolului al XIX-lea aduce cu sine o
creştere semnificativă a păturii educate româneşti. În lumea rurală întâlnim preoţi,
învăţători, notari, iar în mediul urban creşte numărul funcţionarilor, profesorilor,
clerului superior şi liber profesioniştilor, în special categoria dinamică a juriştilor
români. Lipsa finanţării din partea statului pentru şcolile româneşti, fie ele
elementare sau superioare, este suplinită de constituirea a nenumărate fonduri şi
fundaţii băneşti particulare organizate în jurul episcopilor români, umilelor biserici
săteşti şi, ulterior, în jurul Astrei sibiene9. Aceste fundaţii asigură întreţinerea
şcolilor, acordă burse de studiu şi sprijină iniţiativele culturale româneşti. Tot mai
multe comunităţi rurale îşi constituie mici fundaţii materiale proprii, devin membre
ale Astrei, acordă burse, participă la conscripţii naţionale, întreţin şcoli elementare
confesionale unite sau ortodoxe. Îmbunătăţirea situaţiei materiale a satului
românesc a oferit un impuls puternic progresului şcolar la nivel inferior, mai ales
după 1850, când fostele sate iobăgeşti româneşti înfiinţează singure sau câte douătrei laolaltă o modestă, dar dinamică, reţea şcolară10. Progresul şcolar în
Transilvania istorică este evidenţiat şi de numărul şcolilor româneşti elementare
care creşte de la 691 în 1840-1844 la 1483 în 1865. Cantitativ, evoluţia este una
semnificativă, dar sub raport calitativ sunt uşor sesizabile greutăţile inevitabile ale
începutului, evidenţiate de faptul că marea majoritate a unităţilor şcolare înfiinţate
după tumultul revoluţionar din 1848-1849 sunt înjghebări modeste, cu excepţia
vechilor şcoli din satele fostelor regimente de graniţă, a celor de pe Pământul
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Crăiesc şi a celor din perimetrul aşezărilor urbane sau din marile sate româneşti11.
De asemenea, nu exista un suport material bine conturat, drept garanţie de
stabilitate sau dezvoltare sustenabilă. Multe şcoli nu aveau învăţători calificaţi,
remuneraţia dăscălească era mică şi aveau o şcolarizare limitată la lunile de iarnă,
coroborată cu o frecvenţă scăzută a elevilor. Satele româneşti nu dispuneau de
bunuri comunale care să fie donate şcolii şi întreţineau singure şcoala şi dascălul,
biserica şi slujitorii săi, dar şi oficialii administraţiei comunale. În ceea ce priveşte
învăţătorul, preferinţele comunităţii rurale se îndreaptă, de cele mai multe ori, spre
oameni din sat, în special cantorii bisericilor, care cer mai puţină plată, dar sunt mai
slab pregătiţi.
În primele decenii de după revoluţie, parohiile ortodoxe şi greco-catolice
solicită autorităţilor statale pământuri arabile şi fânaţe pentru porţiile canonice,
sprijinirea învăţătorilor români cu bani din casele alodiale şi acordarea unor clădiri
erariale nefolosite pentru şcoli. În unele locuri, precum în Dej, asemenea cerinţe şiau găsit rezultatul aşteptat12. Se constată, după cum am mai precizat, o creştere
semnificativă a numărului de şcoli româneşti, atât a celor ortodoxe, păstorite de
mâna de fier a episcopului Andrei Şaguna, de la 282 în 1844, la 367 în 1851 şi la
691 în 1858, cât şi a celor greco-catolice, de la 409 în 1840 la 767 în 186513. Apar
acum şcoli unite în sate majoritar ortodoxe, precum în zona Sibiului, Făgăraşului şi
Hunedoarei, sau şcoli ortodoxe în satele majoritar greco-catolice, precum în zona
Munţilor Apuseni. De asemenea, se înfiinţează şcoli româneşti elementare în satele
mixte româno-maghiare sau româno-germane.
În privinţa jurisdicţiei şcolare, monopolul de sorginte medievală exercitat de
Biserică asupra învăţământului în perioada anterioară revoluţiei va fi înlocuit de un
condominiu Biserică-stat asupra educaţiei. În această perioadă jurisdicţia şcolară
supremă o are statul prin organismele sale, pentru ca în perioada regimului liberal
de după 1860 rolul să se inverseze în favoarea Bisericii, mai cu seamă după
desfiinţarea Ministerului Cultelor şi Învăţământului. Din păcate, nici Biserica şi nici
statul, care îşi disputau controlul asupra învăţământului după 1849, nu preiau
asupra lor greutatea întreţinerii materiale a învăţământului primar. Paupera biserică
românească nu poate susţine financiar şcoala primară şi mai săracă, cu care se
identifică în plan spiritual. Întreţinerea şcolii şi a învăţătorului va cădea pe seama
comunităţilor săteşti, care se preocupă, în măsura posibilităţilor, de ridicarea şcolii,
de renovarea edificiului şcolar, de asigurarea mijloacelor de învăţământ şi de plata
învăţătorului.
În perioada neoabsolutistă (1849-1860), dubla jurisdicţie a Bisericii şi a
statului în domeniul şcolar se transpune în practică prin prerogativele instituţiilor
ecleziastice în ceea ce priveşte problemele interne ale şcolilor (procesul de
instrucţie, educaţie, disciplină) şi prin prerogativele autorităţilor civile (juzi
comunali, comisari cercuali, Guberniul, Ministerul Cultelor şi Învăţământului din
Viena) în privinţa organizării externe a şcolilor şi asigurarea necesităţilor lor
materiale. Ministerul Instrucţiunii coordona şi controla procesul de învăţământ atât
Ibidem, p. 7.
Retegan 2004, p. 19.
13 Ibidem, p. 21.
11
12

456

Edificii, averi şi fundaţii şcolare în Dioceza Greco-Catolică de Gherla

în şcolile publice finanţate de către stat (cele romano-catolice), cât şi în şcolile
private înfiinţate de persoane sau instituţii particulare, între care şi Biserica.
Controlul ierarhiei ecleziastice asupra şcolii elementare se exercita prin statutul de
deplină autoritate spirituală a episcopului, prin poziţia de inspector şcolar a
protopopului districtual şi prin funcţia de director al şcolii exercitată de parohul
local.
Guvernarea neoabsolutistă va impune o anumită ordine în învăţământ prin
introducerea unor reglementări severe ce aveau ca element central înfiinţarea de
şcoli elementare în fiecare sat. Prin diferite dispoziţii statale, adoptate în cursul
anilor 1857-1858, se instituie principiul obligativităţii frecventării şcolii pentru
copiii între 6 şi 12 ani şi se stabilesc pedepse pecuniare de până la 2 florini în cazul
părinţilor care, după toate stăruinţele dascălilor, preoţilor şi juzilor săteşti,
continuau să manifeste reticenţă în trimiterea pruncilor la şcoală14. Prin
ordinaţiunea gubernială din 13 octombrie 1857 se delimitau foarte clar
competenţele Bisericii şi statului în privinţa sistemului de învăţământ primar, în
sensul în care derularea procesului didactic şi disciplina şcolară reprezentau
apanajul Bisericii, în timp ce aspectele legate de necesităţile materiale ale şcolilor
populare cădeau, mai cu seamă, în sfera de activitate a autorităţilor politicoadministrative. De asemenea, prin textul respectivei ordinaţiuni, se solicita
preturilor depunerea tuturor eforturilor pentru ridicarea de edificii şcolare în
comunităţile bisericeşti unde acestea lipseau, se reglementa durata anului şcolar şi a
vacanţelor semestriale, nefiind permisă întreruperea cursurilor didactice pentru un
timp îndelungat şi nici restrângerea actului de instrucţie la lunile de iarnă, se
impunea o conscriere anuală a tinerimii de vârstă şcolară, se solicita utilizarea
manualelor „cu toată scumpătatea”, se cerea preoţilor o atentă supraveghere asupra
şcolilor şi desfăşurarea regulată a orelor de cateheză şi se solicita autorităţilor
politice locale şi preoţilor identificarea acelor metode prin care să se pună capăt
indolenţei părinţilor în a-şi trimite pruncii la şcoală15.
În 8 mai 1858, printr-o nouă ordinaţiune a Guberniului transilvan, se va
introduce instituţia inspectorilor şcolari mireni (reprezentanţi ai părinţilor) în şcolile
poporale. Aceşti inspectori şcolari civili, aleşi din rândul credincioşilor gospodari şi
cu mai multă ştiinţă de carte, reprezentau, alături de preotul-paroh şi judele
comunal, personalul abilitat să se îngrijească de starea şcolii şi de bunul mers al
procesului de învăţământ16. Normativele statale în privinţa învăţământului
elementar continuă cu dispoziţia gubernială din 25 octombrie 1858, al cărei text se
referă la imperativul ridicării clădirilor şcolare şi la dotarea lor cu mijloace de
învăţământ, dar şi la aspectele economice ale desfăşurării procesului de instrucţie
(susţinerea materială a şcolii şi remuneraţia dascălilor). Respectiva directivă
gubernială pleca de la considerentul că principala condiţie pentru un proces de
Retegan 1994, p. 17; Lazăr 2002, p. 34; Dan 2012, p. 29.
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instrucţie de calitate era ridicarea unui local şcolar în cadrul fiecărei comunităţi şi
dotarea acestuia cu mijloace de învăţământ şi cu o bază materială suficientă şi
stabilă. Directiva gubernială afirma caracterul confesional al învăţământului
elementar, principiu în virtutea căruia şcolile trebuiau înfiinţate şi sprijinite material
de către comunele bisericeşti, autorităţile politico-administrative (preturile) fiind
obligate să colaboreze îndeaproape cu organele bisericeşti şi şcolare locale (vicarul,
protopopul, preotul, dascălul, inspectorul şcolar civil) în privinţa ridicării edificiului
şcolar şi susţinerii materiale a procesului de instrucţie. Ordinaţiunea identifica şi o
serie de surse de venit pentru asigurarea suportului material al şcolilor elementare
confesionale: cedarea unor terenuri comunale în favoarea lor, acordarea unor
ajutoare băneşti din casele alodiale şi din lăzile bisericilor, înfiinţarea unor fonduri
şi fundaţii şcolare şi impunerea unei taxe şcolare anuale sau săptămânale (4-5
creiţari de prunc şcolar) asupra sătenilor, dar această din urmă măsură doar în
condiţiile în care nu existau alte surse de venit şcolar sau cele existente nu erau
suficiente. Dispoziţia gubernială atingea şi problema remuneraţiei dăscăleşti, al
cărei cuantum continua să depindă de gradul de prosperitate al satelor şi de puterea
tradiţiei locale. Totuşi, în vederea ameliorării situaţiei materiale a învăţătorilor,
Guberniul sugera comunelor bisericeşti delimitarea, în folosul dascălilor, a unor
loturi arabile, livezi, grădini de legume şi suprafeţe forestiere. De asemenea, se
încerca impunerea principiului conform căruia dascălul trebuia să primească, prin
contractul de salarizare semnat cu satul, o leafă suficientă „pentru acoperirea
lipselor celor mai neapărate”, această remuneraţie, odată fixată, neputându-se
reduce, ci doar spori17.
Cu scopul de a impune o anumită stabilitate la nivelul corpului didactic
inferior, în 5 ianuarie 1859 este emisă ordinaţiunea gubernială cu privire la scutirea
de obligaţiile militare a învăţătorilor numiţi definitiv în posturile lor. Conform
textului acestei ordinaţiuni erau scutiţi de miliţie toţi învăţătorii primari şi
secundari, precum şi cei adjuncţi, în condiţii legale clar stabilite: trebuiau să poată
proba, pe baza decretului emis de Ordinariatul sau Consistoriul diecezan, faptul că
erau numiţi definitiv într-un post didactic la o şcoală sistemizată şi puteau să-şi
confirme calitatea de învăţător prin diplome legale, care să certifice absolvirea a
patru clase într-o şcoală normală sau capitală. Prevederile acestei ordinaţiuni urmau
să-şi producă efectul până la finele anului 1861, moment în care autorităţile
apreciau că vor funcţiona suficiente institute pedagogice (preparandii) pentru
pregătirea dascălilor. Din acel moment singurii dascăli scutiţi de obligaţiile de
natură militară urmau să fie cei cu studii complete preparandiale18.
De altfel, lipsa acută de dascăli calificaţi pentru şcolile elementare
confesionale determină frecvent intervenţia autorităţilor ecleziastice centrale şi
locale pe lângă dregătoriile civile în speranţa scutirii de serviciul militar a
învăţătorilor români. Îndeobşte, erau scutiţi de militărie doar absolvenţii de
preparandii publice care dispuneau de diplomele (testimoniile) de absolvire a
cursurilor de formare didactică. Spre exemplu, la 2 februarie 1857, viceprotopopul
tractului Beclean, Gavril Pop, scrie episcopului gherlean Ioan Alexi că în unele
17
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comune mai sărace ale districtului său protopopesc - Bretea, Malin, Floreşti,
Nimigea de Jos, Nimigea de Sus, nu a putut numi dascăli absolvenţi de preparandie
de stat şi, cu învoirea credincioşilor, a numit dascăli din rândul celor care au
deprins pedagogia în particular, unii la Năsăud, iar alţii pe lângă oficiul protopopial.
Viceprotopopul îi va solicita episcopului Alexi intervenţia pe lângă Ministerul
Instrucţiunii, în vederea scutirii de serviciul militar a dascălilor care nu aveau
diplome eliberate de institutele publice pedagogice, căci, în caz contrar „vor
rămâne şcolile pustii”. În răspunsul său către numitul viceprotopop, episcopul
Alexi îşi va afirma speranţa că Prefectura de Bistriţa va recunoaşte contractele
încheiate de dascăli cu comunităţile săteşti, chiar dacă aceştia nu absolviseră
preparandia publică, căci nu exista institut pedagogic public în toată Transilvania19.
Nevoia stringentă de învăţători calificaţi, una dintre principalele tare ale
sistemului de instrucţie românesc de la mijlocul secolului al XIX-lea, determină
ierarhia greco-catolică să caute soluţii grabnice în această direcţie, care se vor
finaliza cu deschiderea preparandiilor din Haţeg (1854), Năsăud (1859), Sighet
(1861) şi Blaj (1865). Înfiinţarea institutului pedagogic la Năsăud (relocat în 1869 la
Gherla) a însemnat un prim pas înainte în privinţa creşterii gradului de pregătire a
învăţătorilor români din şcolile confesionale greco-catolice, dar numărul locurilor
era redus, condiţionat fiind de micile alocaţii bugetare şi de resursele materiale
insuficiente ale Bisericii şi comunităţilor unite. Ca atare, marea majoritate a
parohiilor greco-catolice ardelene vor continua să aibă dascăli necalificaţi, tineri cu
o instrucţie sumară, cantorul bisericii sau chiar preotul local.
Dincolo de acceptul autorităţilor statale în privinţa înfiinţării institutului
pedagogic năsăudean, măsură cu impact major în creşterea calităţii corpului
didactic, la 14 aprilie 1857, Oficiul Locotenenţial de la Oradea comunica
Ordinariatului gherlean deschiderea la Satu-Mare a unui institut public preparandial
pentru fete, care era abilitat să elibereze diplome (testimonii) de dascăl20.
Prin urmare, în perioada neoabsolutistă, rolul principal în ceea ce priveşte
progresul şcolar îl are statul prin autorităţile sale locale, chiar dacă şcoala rămâne o
preocupare constantă a Bisericii, lucru vădit de circularele episcopale, de concluziile
vizitelor canonice ale episcopilor, vicarilor şi protopopilor, de rezultatele
examenelor şcolare anuale şi de protocoalele dezbaterilor sinodale.
Instaurarea regimului liberal în Imperiul Austriac (1860-1867), coincide cu
maxima afirmare politică a naţiunii române, lucru care se face simţit şi în domeniul
învăţământului. În această perioadă, satele româneşti braşovene fac donaţii de
pământuri comunale pe seama şcolilor elementare şi a bisericilor lor. După 1860 se
reinstaurează controlul absolut al Bisericii asupra instrucţiei şcolare în detrimentul
statului, mai ales după reafirmarea principiului autonomiei bisericeşti21. Şcoala
sătească redevine un monopol al clerului, un apanaj cvasiexclusiv al Bisericii.
Paradoxal, trecerea în plan secund a statului s-a transpus în practică printr-un recul
al şcolii elementare româneşti, sesizabil atât în scăderea numărului de şcoli, a
calităţii instrucţiei, a bazei materiale şi a calificării învăţătorilor, cât şi în restrângerea
ANRSJC, fond Episcopia Greco-Catolică de Gherla, act 334/1857, f. 1.
Ibidem, act 746/1857, f. 1.
21 Retegan 1994, p. 20.
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duratei anului şcolar, care începea teoretic înainte de Crăciun şi se încheia la
începutul primăverii, precum şi în masivul absenteism şcolar. Declinul sistemului
de învăţământ românesc în perioada liberală, comparativ cu evoluţia sa în etapa
politică neoabsolutistă, este surprins cu acurateţe şi de presa vremii:
„[...] şcolile noastre vin într-o decadenţă vaierabilă, dărâmându-se mai cu totul şi din
puţinul acela cât se edificase în timpul scurt al progresului lor. Iscatele încălmăceli
politice ademeniră, ori poate şi siliră, pe mai mulţi bărbaţi ai şcolii să se amestece, cu
părăsirea câmpului acţiunii lor, în învolbura ce învârtii şi ameţii lumea politică”22.

În rândurile articolului Consilierii scolastici români, apărut în numărul din 2
martie 1863 al periodicului didactic Amicul Şcoalei, regăsim o analiză a sistemului de
învăţământ din perioada politică liberală. Gazetarul epocii opinează că după
căderea regimului politic neoabsolutist, şcolile poporale se confruntau cu „plângeri,
văietări, dezordine, haos”. De asemenea, continuă autorul articolului, „şcolile
ridicate, bune-rele, sub absolutism, căzură, se părăsiseră sub aşa-numitul
constituţionalism”23. De altfel, recluziunea sistemului de învăţământ românesc în
perioada liberală este evidenţiată şi în cuprinsul circularului emis, în 31 ianuarie
1866, de guvernatorul Folliot de Crenneville, care are la bază raportul consilierului
gubernial pentru şcolile greco-catolice din Transilvania, Ioan Maier, şi care va fi
trimis spre analiză ordinariatelor unite din Blaj, Gherla şi Lugoj. În textul acestui
document oficial se menţionează „starea desolată” în care a ajuns învăţământul
românesc, identificându-se şi cauzele principale ale acestui regres educaţional: lipsa
edificiilor şcolare din cadrul unor comunităţi bisericeşti, salarizarea insuficientă şi
neregulată a dascălilor sau masivul absenteism şcolar, datorat, mai cu seamă,
indiferenţei manifestate de părinţi în privinţa necesităţii instrucţiei copiilor lor. Prin
intermediul acestui circular, autorităţile centrale guberniale solicitau instituţiilor
comitatense, scăunale şi districtuale subordonate adoptarea unor măsuri urgente
pentru ameliorarea situaţiei şcolare în rândul românilor uniţi: o mai strânsă
colaborare între juzii cercuali şi protopopii greco-catolici, în calitatea lor de
inspectori şcolari districtuali, ca împreună să stăruiască pe lângă acele comunităţi
greco-catolice lipsite de imobil şcolar pentru delimitarea unui „loc acomodat
pentru edificiul scolastic şi pentru grădina de pomărit”; sistematizarea
remuneraţiilor dăscăleşti prin încheierea unor protocoale (instrumente) financiare
între comunităţi şi dascăli, care să fie trimise apoi spre aprobare Guberniului;
trimiterea unui raport anual către Guberniu care să cuprindă numărul edificiilor
şcolare şi al instrumentelor de salarizare dăscălească din respectiva unitate
administrativ-teritorială; afilierea comunelor bisericeşti paupere în vederea edificării
şi întreţinerii unei şcoli comune sau constrângerea financiară a părinţilor care se
dovedeau reticenţi în trimiterea regulată a copiilor la şcoală24.
O altă consecinţă a supremaţiei Bisericii în cadrul procesului de învăţământ a
fost stoparea curentului pentru fondarea unor şcoli laice aconfesionale, comune
atât pentru ortodocşi cât şi pentru uniţi. De asemenea, toate încercările de reformă
educaţională venite din partea consilierilor şcolari guberniali români au fost
Amicul Şcoalei, nr. 1/1862, p. 5.
Ibidem, nr. 9/1863, p. 47.
24 Sionul Românesc, nr. 16/1866, p. 188-189.
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respinse de către Biserici pe baza criteriului autonomiei bisericeşti. Totuşi, în
intervalul 1866-1867 se alcătuiesc aşa-numitele instrumente şcolare, angajamente
colective ale comunităţilor, care fixează plata învăţătorului în bani, cereale, zile de
lucru sau în folosinţa unor bunuri, cu scopul constituirii unui suport material al
şcolii elementare. În acest sens, multe sate donează obligaţiunile împrumutului de
stat din 1854, arenda cârciumăritului pe cele trei luni de toamnă, sume modice de
bani sau mici parcele de pământ sau de pădure, în vederea constituirii fundaţiilor
şcolare 25.
Instaurarea regimului politic dualist după anul 1867 va deschide chestiunea
învăţământului românesc de toate gradele datorită intervenţiei statului ungar în
afacerile şcolare confesionale. Imixtiunea statului ungar în procesul de instrucţie al
naţionalităţilor se va realiza pe trei căi: legislaţie organizatorică, dispoziţii şi
instrucţiuni ministeriale pentru dezvoltarea şi explicitarea legii învăţământului şi
dispoziţii ale administraţiilor politice locale (comitat, cerc, comună) pentru punerea
în aplicare a legilor şi ordinaţiunilor venite dinspre palierele instituţionale
superioare26. Legea învăţământului elementar, iniţiată de ministrul cultelor şi
instrucţiunii publice, baronul Iosef Eötvös, şi intrată efectiv în vigoare la 7
decembrie 1868, concretizează în plan şcolar principiile dualiste afirmate anterior
prin legea naţionalităţilor. Legea instrucţiunii reprezenta un compromis între
dorinţa confesiunilor de a-şi menţine autonomia în plan religios şi cultural şi
dezideratele şi exigenţele statului modern27. Textul legii avea prevederi liberalmoderate28, dar finalitatea sa era subsumată ideii de stat naţional maghiar ce
urmărea încorporarea naţionalităţilor în cadrul naţiunii maghiare29. Cu toate
prevederile sale liberale, legea XXXVIII, aşa cum va fi cunoscută legea
instrucţiunii, a reluat principiile directoare din perioada neoabsolutismului
postpaşoptist, cu privire la introducerea învăţământului elementar general şi
obligatoriu pentru copiii între 6 şi 15 ani şi la condominiul stat-biserică asupra
instrucţiei populaţiei, fără însă ca prin aceasta să fie afectat caracterul preponderent
confesional al învăţământului elementar. Legea învăţământului cuprindea 148 de
articole, grupate în nouă capitole: Obligativitatea şi libertatea învăţământului, Despre
modul de înfiinţare a şcolilor populare, Despre şcolile confesionale, Despre şcolile populare
înfiinţate de persoane private sau de asociaţii, Despre şcolile comunale (populare, superioare,
cetăţeneşti), Despre şcolile populare de stat, Despre seminariile pedagogice (Preparandiile), Despre
autorităţile şcolare şi Despre învăţători30.
Şcoala etalon era, în viziunea legii, cea comunală şi preparandia de stat, iar
celelalte tipuri erau considerate forme de instrucţie particulare (şcolile şi
preparandiile confesionale private) sau forme în curs de consolidare (şcolile de
stat). Legea stabilea foarte clar obligativitatea învăţământului pentru copiii între 6 şi
15 ani, iar senatul şcolar comunal avea competenţa de a scuti o perioadă de timp
Retegan 1994, p. 27.
Sularea 2008, p. 68-69.
27 Brusanowski 2010, vol. I, p. 214.
28 Bocşan, Leu 2002, p. 31.
29 Andrei 2004, p. 304.
30 Brusanowski 2010, vol. I, p. 214-215.
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copiii cu deficienţe fizice sau psihice, pe baza unei adeverinţe medicale. Copiii cu
vârsta de peste 10 ani din spaţiul rural puteau fi scutiţi de frecventarea cursurilor
timp de două luni pentru efectuarea muncilor câmpului, cu condiţia participării la
cursurile şcolii repetiţionale. Textul legii admitea şi forma de învăţământ privat la
domiciliu, situaţie în care elevii erau obligaţi să treacă un examen anual în şcolile
publice. Prevederile legale statuau şi principiul libertăţii învăţământului, în sensul în
care părinţii puteau opta liber pentru tipul de şcoală la care să-şi trimită pruncii31.
Întreaga răspundere în privinţa frecvenţei şcolare a elevilor aparţinea părinţilor,
care puteau fi penalizaţi pecuniar, cu amenzi cuprinse între 50 de creiţari şi 4
florini, în cazul absenteismului şcolar32.
Prin articolul X al legii se garanta dreptul de înfiinţare şi susţinere a şcolilor
elementare pentru confesiuni religioase, comune administrativ-politice, stat,
societăţi şi asociaţii private şi chiar persoane particulare33. Conform prevederilor
legale, reţeaua învăţământului elementar cuprindea 3 categorii de şcoli: şcoli
populare, şcoli cetăţeneşti şi preparandii (seminarii pedagogice)34. Aceste instituţii
de învăţământ puteau fi publice sau private, iar comunele şi oraşele cu peste 5000
de locuitori erau îndemnate să înfiinţeze şcoli populare superioare cu durata
studiilor de 3 ani pentru băieţi şi 2 ani pentru fete. Oraşele mai mari înfiinţau şcoli
civile cu durata de 6 ani pentru băieţi şi 4 ani pentru fete, în cadrul cărora limba de
predare era maghiara, întrucât ele erau asimilate şcolilor de stat.
Şcolile populare urmau, la rândul lor, o triplă tipologie: şcoli populare
elementare, şcoli populare superioare şi şcoli civile. Din punctul de vedere al
finanţării şi jurisdicţiei, şcolile populare elementare erau şi ele de trei categorii:
comunale, de stat şi confesionale35.
Şcolile elementare comunale se înfiinţau acolo unde nu funcţiona o şcoală
confesională, trebuiau să aibă un caracter eminamente laic, erau subordonate
autorităţilor administrative locale şi erau finanţate de către comunitatea rurală, care
era obligată să asigure salariul învăţătorului şi cheltuielile de întreţinere a edificiului
şcolar. Sumele necesare erau acoperite din contribuţia părinţilor (câte 10-20 de
florini anual pentru fiecare elev) şi dintr-un impozit şcolar special, al cărui cuantum
nu trebuia să depăşească 5% din impozitul direct către stat al fiecărei familii. În
unele comune, şcolile beneficiau de unele terenuri agricole ale căror venituri se
impuneau folosite exclusiv în beneficiul şcolii36.
Şcolile elementare de stat erau organizate identic cu cele comunale, existând
diferenţe doar în planul subordonării jurisdicţionale şi al finanţării. Şcolile de stat
erau subordonate direct inspectorului şcolar comitatens şi erau susţinute material
din fonduri publice, care putea face apel, în această privinţă, la impozitul şcolar de
5%37.
Ghibu 1915, p. 106; Sima 1915, p. 18.
Brusanowski 2010, vol. I, p. 215; Sularea 2008, p. 70.
33 Sima 1915, p. 18; Andrei 2004, p. 304.
34 Brusanowski 2010, vol. I, p. 215.
35 Sularea 2008, p. 70.
36 Ibidem, p. 73.
37 Ibidem, p. 75.
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Conform articolului IX din textul legii, Bisericile puteau fonda în mod liber
şcoli elementare confesionale, dar, în acest caz, suportau integral toate cheltuielile
aferente bunei funcţionări a acestora. Jurisdicţia asupra şcolilor confesionale era
apanajul Bisericii, iar din punct de vedere financiar ele puteau fi susţinute din
fondurile proprii ale confesiunilor sau puteau fi sprijinite de către masa
credincioşilor, fără însă ca prin aceasta să le fie afectat caracterul confesional. Legea
ascundea şi o prevedere capcană, în sensul în care, dacă şcolile confesionale nu mai
puteau fi susţinute financiar de biserică sau de comunitatea de credincioşi şi se
făcea apel la ajutorul material din partea statului, acestea îşi pierdeau caracterul
confesional, devenind şcoli comunale neconfesionale sau şcoli de stat, aflate sub
controlul direct al statului maghiar38. La fel ca în perioada anterioară dualismului,
preotul-paroh era directorul şcolii confesionale, avându-l în subordine directă pe
dascăl, în timp ce protopopul era inspectorul şcolar tractual. Comunele bisericeşti
erau abilitate să stabilească limba de predare, să fixeze planul de învăţământ în
limitele legii, să-i aleagă şi să-i numească pe dascălii şcolilor confesionale, să le
fixeze remuneraţia, să hotărască asupra manualelor utilizate, să stabilească modul
de desfăşurare a procesului de învăţământ şi să-şi exercite controlul asupra şcolii şi
dascălilor39. Statul îşi rezerva dreptul de suprainspecţie, controlând şcoala
confesională în privinţa respectării prevederilor legale, în aspecte vizând
manipularea banilor din fondul şcolar şi în centralizarea datelor statistice. Şcolile
confesionale care nu respectau textul legii puteau fi închise după trei avertismente
succesive primite în decurs de şase luni, iar ministerul de resort putea înfiinţa în
locul lor o şcoală comunală sau de stat40.
Legea învăţământului din 1868 fixa şi cele două cursuri ale şcolii elementare:
şcoala cotidiană (zilnică), ce cuprindea copiii între 6 şi 12 ani şi un singur învăţător,
în cele mai multe dintre cazuri41, şi şcoala repetiţională, ce cuprindea copiii între 12
şi 15 ani şi beneficia de 5 ore săptămânal pe timp de iarnă (noiembrie-martie) şi 2
ore săptămânal în timpul verii (aprilie-octombrie), desfăşurate miercurea şi sâmbăta
după-amiază, duminica, după liturghie, şi în zilele de sărbătoare legale. Scopul şcolii
repetiţionale, axată cu precădere pe economia rurală, era recapitularea informaţiei
acumulate în cei şase ani de şcoală cotidiană, pentru o mai bună fixare a
cunoştinţelor42. Astfel, instrucţia obligatorie era fixată prin lege la şase clase, după
care urmau cele trei clase repetiţionale. Textul legii stabilea şi perioadele repaosului
şcolar (aşa-numitele „zile de ferii”): duminicile şi sărbătorile legale de peste an,
vacanţele de 10-11 zile de Paşti şi de Crăciun şi cele 3 zile libere de Rusalii43.
Sub aspectul duratei anului şcolar, el trebuia să cuprindă minim 8 luni pe an
în zona rurală şi 9 luni la oraş44. Ministerul elabora planul de învăţământ pentru
şcolile elementare comunale cuprinzând, în esenţă, următoarele discipline: Religie,
Vulea 2004, p. 316.
Andrei 2004, p. 304; Vulea 2004, p. 316.
40 Brusanowski 2010, vol. I, p. 215-216.
41 Legea stabilea numărul maxim de elevi instruiţi de un învăţător la 80.
42 Brusanowski 2010, vol. I, p. 217; Andrei 2004, p. 305; Zamfir 2009, p. 57.
43 Andrei 2004, p. 305-306.
44 Brusanowski 2010, vol. I, p. 215.
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Scris şi Citit, Gramatică, Exerciţii de vorbire (oratorie), Aritmetică şi cunoaşterea
unităţilor de măsură, Geografia şi Istoria Ungariei, Geografia şi Istoria universală,
Constituţia Ungariei, Fizică şi Istorie naturală, Cânt, Desen, Gimnastică şi
Economie rurală45. Cursurile didactice durau 20-25 de ore pe săptămână, plus cinci
ore de agricultură-grădinărit şi se desfăşurau inclusiv sâmbăta. Dotarea cu mijloace
didactice a şcolii elementare trebuia să cuprindă hartă, glob pământesc, table de
perete şi tabel cu desene din istoria naturală. Manualele şi rechizitele şcolare erau
achiziţionate de către comună şi înmânate învăţătorului la debutul anului şcolar. În
cazul şcolilor confesionale, planul de învăţământ era elaborat de Ordinariatul
diecezan, iar manualele erau alese liber, fără a fi nevoie de aprobarea ministerului
de resort. Disciplinele de studiu în cadrul şcolilor elementare confesionale erau
fixate prin lege la 10, identice cu cele pentru şcoala comunală, dar fără Exerciţii de
vorbire şi Geografie şi Istorie Universală, în timp ce Constituţia Ungariei se studia
pe scurt, Geografia şi Istoria Ungariei se comasau, iar Economia rurală se axa pe
grădinărit46. Inventarul didactic minimal al şcolilor confesionale trebuia să includă
tabla de scris, urmând ca, în măsura posibilităţilor materiale ulterioare, să fie
procurate şi alte mijloace de învăţământ necesare. Şcolile confesionale erau obligate
să respecte criteriile impuse de lege şcolilor comunale, în ceea ce priveşte igiena47,
educaţia separată pe sexe, norma didactică, durata anului şcolar, calificarea
învăţătorilor şi demnităţile compatibile cu calitatea de învăţător48.
Nevoia de învăţători calificaţi l-a determinat pe legiuitor să includă în legea
învăţământului prevederea înfiinţării a 20 de preparandii în limba maghiară cu
durata de studii de 3 ani. În aceste preparandii aveau acces tinerii de peste 15 ani,
absolvenţi de gimnazii sau şcoli reale. Totodată, se prevedea şi înfiinţarea de
preparandii pentru fete cu durata studiilor de 3 ani, destinate pregătirii cadrelor
didactice pentru şcolile de fete49.
Legea şcolară din 1868 era, în esenţă, una progresistă, în acord cu
imperativele lumii moderne, ea acorda Bisericilor dreptul de a înfiinţa şcoli
confesionale, cu obligaţia susţinerii lor materiale, a elaborării planului de
învăţământ, a numirii învăţătorilor şi a realizării inspecţiei şcolare. Bisericile
româneşti, ortodoxă sau greco-catolică, în calitatea ei de patron al şcolii, avea
prerogativa de a fixa limba de predare în şcolile confesionale, care trebuia să fie
limba vorbită de elevi şi părinţii acestora. Statul maghiar păstra dreptul de inspecţie
supremă şi stabilea anumite standarde de calitate care trebuiau respectate50.
În cadrul procesului de instrucţie se punea accent pe studiul limbii maghiare,
a istoriei Ungariei şi a legii fundamentale. Legea şcolară din 1868 a tratat
învăţământul elementar drept o problemă a statului, care supraveghează şi

Sularea 2008, p. 79; Brusanowski 2010, vol. I, p. 215.
Sularea 2008, p. 79.
47 Pentru a corespunde prevederilor legale, un edificiu şcolar trebuia să respecte o serie de condiţii: să
fie luminos, aerisit, spaţios şi bine întreţinut (mai multe detalii pe această temă vezi la Vulea 2004, p.
316; Zamfir 2009, p. 58).
48 Sularea 2008, p. 76.
49 Ibidem, p. 82.
50 Vancea 2003, p. 83; Zamfir 2009, p. 57.
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subvenţionează şcolile de stat în limba maghiară, dar şi a Bisericilor, care întreţin şi
înfiinţează şcoli populare, ocupându-se şi de salarizarea învăţătorilor.
Edificii, averi şi fundaţii şcolare
Printre problemele cele mai stringente ale învăţământului confesional
românesc de la jumătatea secolului al XIX-lea s-au numărat cele legate de
patrimoniul imobiliar şcolar, de sursele de finanţare ale procesului de învăţământ şi
de imperativul înfiinţării fondurilor şi fundaţiilor educaţionale. În condiţiile în care
statul austriac nu sprijinea material şcolile elementare ale românilor, sarcina aceasta
a trebuit să fie asumată de Bisericile româneşti, fie ortodoxă, fie greco-catolică,
precum şi de comunităţile săteşti. Nevoia de educaţie a tinerimii rurale nu a fost
uşor de împlinit în condiţiile în care cea mai mare parte a satelor româneşti erau
paupere după lungi secole de şerbie. Eliminarea iobăgiei la mijlocul secolului al
XIX-lea a creat premisele necesare atât pentru progresul material al satului
românesc, cât şi pentru dezvoltarea învăţământului inferior, atâta timp lăsat într-un
con de umbră.
Deschiderea satelor româneşti spre educaţie avea de învins, însă, obstacole
dificile: în primul rând lipsa unor clădiri şcolare trainice şi salubre, apoi dotarea
şcolilor cu mijloace de învăţământ, angajarea unui învăţător calificat sau nu, în
funcţie de posibilităţile materiale ale comunităţilor, încheierea de contracte de
salarizare cu dascălul angajat, apoi concentrarea eforturilor spre asigurarea unei
frecvenţe şcolare satisfăcătoare şi, nu în ultimul rând, achiziţionarea manualelor şi
organizarea examenelor de final de semestru sau de an şcolar.
Începuturile şcolii elementare româneşti au fost marcate, în egală măsură, de
numeroase dificultăţi legislative şi economice. În intervalul 1800-1848 şcoala
poporală confesională era în cele mai multe dintre cazuri o casă tipic ţărănească,
îngrădită cu nuiele şi lipită cu lut, acoperită cu paie sau şindrilă şi, pe jos, fără
poditură. În mijlocul încăperii se afla o masă ceva mai lungă, care ţinea loc de
catedră, iar în jurul ei se aflau laviţe pentru copii. Încălzirea se făcea de cele mai
multe ori cu o sobă cu lemne, care erau aduse la subsuoară în fiecare zi de către
elevi51.
Această situaţie dificilă continuă şi în perioada imediat următoare Revoluţiei
de la 1848-1849, când marea majoritate a şcolilor rurale aflate sub patronajul
Bisericii reprezintă construcţii modeste, departe de standardele edilitare ale
secolului al XIX-lea. O soartă ceva mai bună o aveau edificiile şcolare din satele
fostelor regimente de graniţă, cele din satele de pe Pământul Săsesc şi cele din
aglomerările urbane sau din marile comunităţi rurale româneşti. În aceste
colectivităţi întâlnim construcţii trainice din piatră şi lemn, o mai bună frecvenţă
şcolară, completată de angajarea unor învăţători calificaţi, în schimbul acordării
unei remuneraţii corespunzătoare. Prin urmare, situaţia se modifică radical doar în
ceea ce priveşte creşterea numărul şcolilor româneşti de după 1849, dar un vizibil
progres nu este clar sesizabil şi în ceea ce priveşte calitatea edificiului şcolar, nivelul
de pregătire al dascălilor, frecvenţa şcolară sau starea materială a şcolilor.
51

Albu 1971, p. 12.
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Prin dimensiunile lor, materialul de construcţie utilizat, înfăţişarea, poziţia,
inventarul intern şi averile mobile şi imobile de care dispuneau şcolile elementare
confesionale, întocmai precum bisericile parohiale, nu erau altceva decât reflectări
concrete ale condiţiei economice, sociale şi culturale a comunităţilor umane.
Interpretând datele oferite de Şematismul diecezan din anul 1867, singurul
elaborat în perioada studiată, sesizăm faptul că Episcopia Greco-Catolică de Gherla
înregistra la această dată un număr de 458 de şcoli elementare confesionale, dintre
care 416 construite din lemn (90,82%) şi doar 42 din piatră (9,18%), cifre sugestive
cu privire la starea materială a satelor româneşti de curând deziobăgite.
Radiografiind situaţia şcolilor la nivelul median al protopopiatelor, aşa cum ne-o
prezintă Şematismul diecezan amintit mai sus, constatăm faptul că majoritatea
districtelor protopopeşti au doar edificii şcolare construite din lemn. Se înscriu în
această categorie protopopiatele Budac, Bistriţa, Câţcău, Reteag, Ciceu-Cristur,
Olpret, Vad, Surduc, Buza, Sic (toate circumscrise administrativ Transilvaniei),
Ieud, Vişeu, Ţara Oaşului, Seini, Turţ, Ciocmani, Copalnic-Mănăştur, Nireş, Ip,
Crasna, Vâlcău, Oarţa de Jos, Bred, Băseşti, Noţig sau Şamşud (arondate
administrativ Ungariei)52. La celălalt pol întâlnim câteva protopopiate unde
numărul imobilelor şcolare din piatră este mai mare sau aproape egal cu cel al
edificiilor ridicate din lemn: Giula (4 piatră, 3 lemn), Gherla (6 piatră, 8 lemn),
Sighet (3 piatră, 5 lemn), Satu Mare (3 piatră, 5 lemn), Eriu (3 piatră, 4 lemn)53.
Celelalte districte protopopeşti ale Diecezei se încadrează între cele două extreme,
având majoritatea covârşitoare a localurilor şcolare construite din lemn, printre care
se strecoară timid şi unul sau două imobile de piatră.
O situaţie cu totul particulară o regăsim în districtul vicarial Năsăud, situat în
perimetrul fostei zone grănicereşti, acolo unde repertoriem un număr de 30 de
şcoli elementare (practic, în fiecare parohie funcţiona o instituţie de învăţământ
elementar, în 3 dintre ele - Sângeorz, Telciu şi Zagra - şcoala confesională
comunală fiind afiliată cu cea centrală sau capitală), dintre care 20 edificate din
lemn şi 10 din piatră. Spre exemplu, şcoala confesională din Sângeorz funcţiona,
alături de clasa a doua a şcolii centrale, în fosta locuinţă a comandantului
contingentului grăniceresc din localitate, fiind prevăzută cu toate mijloacele de
învăţământ necesare, prin marea strădanie a judelui cercual Toma Timoce, în timp
ce şcoala elementară din Zagra, funcţiona, alături de şcoala centrală, în fosta clădire
a cancelariei militare54. Dacă în ceea ce priveşte districtul vicarial Năsăud ne
apropiem de situaţia ideală din punct de vedere şcolar, suntem în măsură să
afirmăm că tabloul nu prezintă aceleaşi tuşe pozitive în toate celelalte
protopopiatele diecezane, un mai mare deficit de edificii şcolare înregistrându-se
într-o serie de districte protopopeşti circumscrise administrativ Transilvaniei:
Bistriţa, cu 14 şcoli la 21 de parohii, Târgu Lăpuş, cu 6 şcoli la 18 parohii, Lujerdiu,
cu 7 şcoli la 18 parohii, Sic, cu 10 şcoli la 21 de parohii, sau Giula, cu 7 şcoli la 13
parohii.

Ibidem.
Ibidem.
54 ANRSJC, fond Episcopia Greco-Catolică de Gherla, act 1024/1864, f. 1-2.
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Sondând informaţiile colectate din filele documentelor vremii, identificăm
faptul că edificiile şcolare din piatră sunt prezente, mai cu seamă, în cadrul
comunităţilor greco-catolice din mediul urban sau din marile aglomerări rurale:
Satu Mare (în clădirea şcolii elementare funcţiona şi şcoala duminicală pentru
meseriaşi), Năsăud, Baia Mare, Baia Sprie, Gherla, Beclean, Borşa (Cluj), Medieşu
Aurit, Apşa de Mijloc, Şomcuta Mare, Meseşenii de Sus, Slatina (astăzi, în Ucraina),
Pericei, Nima, Buneşti sau Botiza. Nu este mai puţin adevărat faptul că unele
comunităţi de credincioşi plasate în mediul urban sau în mari localităţi rurale, multe
dintre ele aflate în spaţiul adiţional oraşului, îşi manifestă opţiunea pentru imobilele
şcolare din lemn, un material mai puţin costisitor şi mai facil de prelucrat: Bistriţa,
Dej, Mintiu Gherlii, Seini, Şimleu Silvaniei, Ocna Dej, Borşa (Maramureş), Bixad,
Negreşti sau Bobota. Ponderea foarte mare a şcolilor ridicate din lemn nu
reprezintă, prin urmare, întotdeauna, un indicator al stării materiale precare a
comunităţilor bisericeşti, cu precădere în zona Maramureşului şi a Bistriţei, acolo
unde lemnul reprezintă un material de construcţie utilizat frecvent, iar decoraţiunile
din lemn sunt o amprentă identitară a zonei şi un semn al priceperii meşterilor
locului.
Comparându-le cu imobilele trainice de piatră enumerate mai sus,
majoritatea şcolilor din cuprinsul diecezei nu sunt altceva decât edificii modeste, cu
pereţii ridicaţi din lemn sau chiar din îngrăditură de nuiele lipită cu lut, fără podele,
acoperite în unele cazuri cu paie sau stuf, aşa cum erau şi locuinţele ţărăneşti din
jurul lor. Un exemplu relevant în acest sens este şcoala din parohia Bârsău de Jos,
arondată protopopiatului Băseşti, care era construită din lemn, avea două încăperi
mici, încuietoare din lemn, 5 ferestre, şi era acoperită cu paie55. Un alt exemplu este
şcoala din parohia Chiuzbaia, aparţinând tractului Baia Sprie, edificiu ridicat din
lemn pe pământul bisericii, foarte aproape de lăcaşul de cult, având în anul 1857 o
vechime de 40 de ani, şi beneficiind de un inventar intern modest, constând din
două mese rele şi joase, 4 laviţe pentru şcolari şi o tablă de pânză veche pentru
scris, în condiţiile în care lipsea cu desăvârşire tabla de socotit56. Există, însă, şi
imobile şcolare construite din lemn care oferă dascălilor şi elevilor condiţii propice
desfăşurării procesului de instrucţie, cu nimic mai prejos decât edificiile din
material solid (piatră, cărămidă). Este şi cazul parohiei Firiza din protopopiatul Baia
Mare a cărei şcoală era construită din bârne de lemn, avea 4 ferestre mari, uşi bune,
un cuptor de fontă pentru încălzit iarna, două scaune bune, 4 laviţe, două table
negre fără picioare şi o tablă a literelor. Locuinţa învăţătorului din această enorie se
prezenta şi ea în condiţii bune: era ridicată din lemn, avea două sobe pentru
încălzit, trei ferestre, uşi cu zar în stare bună, dar fără cheie, un cuptor de tablă,
tindă cu cuptor de copt pâine şi scară la pod. Casa avea, ca anexă gospodărească,
un grajd de lemn podit, aflat în stare destul de bună57.
Se cuvine menţionat şi faptul că în unele comunităţi bisericeşti mai mici
(filii), în lipsa unui edificiu şcolar corespunzător, casa parohială constituia un
surogat edilitar aflat la îndemână. Situaţia aceasta putea fi întâlnită în filia Fetindea
Ibidem, act 1569/1861, f. 5v.
Ibidem, act 157/1857, f. 1-3.
57 Ibidem, act 1318/1857, f. 1-3.
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din protopopiatul Bred sau în filia Dobrin din protopopiatul Noţig, acolo unde
cursurile şcolii elementare se desfăşurau într-o încăpere a casei parohiale. De
asemenea, se întâmpla uneori ca şcoala elementară să funcţioneze în clădirea fostei
case parohiale, transformată în edificiu şcolar după relocarea familiei preotuluiparoh în nou-construita casă parohială. Situaţia putea fi regăsită în filia Rus,
arondată parohiei Dumbrăviţa, acolo unde edificiul şcolar funcţiona în vechea casă
parohială, fără a fi însă prevăzută cu cele trebuincioase instruirii pruncilor. În
condiţiile în care lipsea edificiul şcolar, iar posibilitatea utilizării casei parohiale nu
apărea drept o alternativă viabilă, credincioşii aveau la îndemână soluţia închirierii
unei case particulare pentru a servi drept spaţiu de instruire a tinerilor comunităţii.
Spre exemplu, în parohia Dumbrăviţa din tractul Baia Sprie cursurile se desfăşurau
într-o casă închiriată, pentru că nu exista un edificiu şcolar propriu, în mare parte
datorită neputinţei economice, dar şi a nepăsării poporului. În privinţa inventarului
intern al şcolii confesionale, aceasta beneficia doar de o tablă neagră de lemn, una
de pânză pentru abecedar şi de câteva scaune rele58.
Parcurgând rândurile documentelor de arhivă descoperim, în primele două
decenii postpaşoptiste, o adevărată frenezie a comunităţilor româneşti în direcţia
ridicării edificiilor şcolare, fiecare colectivitate confesională, rurală sau urbană, mică
sau mare, prosperă sau în nevoi, asumându-şi, parcă într-o competiţie generală,
sarcina construirii, cumpărării sau extinderii imobilului şcolar. Îi putem vedea,
aşadar, pe enoriaşii din Petreşti (protopopiatul Sânmarghita), care donează, în anul
1866, un teren intravilan în vederea ridicării edificiului şcolar59, pe locuitorii din
Vălenii Şomcutei, care nu numai că oferă perimetrul intravilan pentru edificarea
şcolii, ci îşi asumă, în mod colectiv, şi responsabilitatea de a procura şi transporta
piatra de construcţie, de a oferi lemnul necesar din pădurea satului şi de a fabrica ei
înşişi şindrila acoperământului60, pe credincioşii din Adalin, care solicită
Ordinariatului diecezan, în cursul anului 1858, dreptul de a avea o şcoală proprie,
luându-şi obligaţia fermă de a construi imobilul şcolar61, pe enoriaşii din Mănăşturel
şi Cuzdrioara, care zidesc, cu eforturi comune, încă din anul 1851, o clădire şcolară
în cea din urmă comunitate, cu scopul de a servi drept loc de învăţătură pentru
pruncii din ambele sate62. Deschiderea satului românesc în direcţia şcolii este
susţinută şi de alte exemple culese din documentele de arhivă, din filele cărora
aflăm că locuitorii din Dobrocina cer episcopului Ioan Alexi să le aprobe înfiinţarea
unei şcoli proprii, căci îşi ridicaseră „şcoală pe o grădină bună, bună pentru locuinţa
învăţătorului şi îndemâna pruncilor”63, că enoriaşii din Bozinta Mică achiziţionează
o casă particulară pentru a servi drept edificiu şcolar, utilizând în acest scop suma
de 227 de florini, procuraţi din lada bisericii64, iar cei din Glod (protopopiatul
Câţcău) cumpără o casă de lemn, cu două încăperi şi o bucătărie, acoperită cu
Ibidem, act 157/1857, f. 1-3.
Retegan 1994, p. 224-225, doc. 210.
60 Ibidem, p. 195, doc. 176.
61 ANRSJC, fond Episcopia Greco-Catolică de Gherla, act 329/1858, f. 1.
62 Retegan 1994, p. 93, doc. 55.
63 Ibidem, p. 90-91, doc. 52.
64 ANRSJC, fond Episcopia Greco-Catolică de Gherla, act 1339/1858, f. 1.
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şindrilă, pentru a servi drept şcoală şi locuinţă dăscălească, având la dispoziţie şi o
grădină de legume, grajd şi şură de lemn în stare bună, că enoriaşii din Căpâlna
(protopopiatul Câţcău) ridică o şcoală nouă de lemn, cu două încăperi, acoperită cu
şindrilă, iar credincioşii din Rugăşeşti extind edificiul şcolar existent, adăugându-i o
odaie nouă pentru dascăl65.
Ridicate cu eforturi uriaşe din partea comunităţilor săteşti, edificiile şcolare şi
suprafeţele intravilane pe care acestea erau amplasate vor atrage, în unele cazuri,
atenţia marilor proprietari laici sau a unor funcţionari administrativi, interesaţi să
ofere o altă destinaţie acestor realităţi imobiliare. Spre exemplu, un lung diferend
juridic, având drept subiect soarta cimitirului parohial, imobilului şcolar şi terenului
aferent acestuia (livada), s-a desfăşurat între satul Dragu, din cuprinsul
protopopiatului Giula, şi baronul Francisc Wesselényi. În ianuarie 1858,
credincioşii din Dragu se plâng ierarhului Ioan Alexi că numitul baron a ocupat
abuziv cimitirul, localul şcolii confesionale şi terenul aferent acestuia, instalându-l
în clădirea şcolii pe maestrul de dresaj al câinilor săi de vânătoare, astfel încât
„[…] o comunitate aşa numerabilă precum a Dragului, cu cea mai mare jale a
pruncilor rămaşi neînvăţaţi, pentru lipsa şcoalei, a rămas îndărăt în creşterea băieţilor
săi, singur prin cruzimea măriei sale domn[ul] posesor”.

În finalul misivei lor, credincioşii din Dragu solicită intervenţia episcopului
Ioan Alexi pe lângă „locurile competente”, pentru ca cimitirul, şcoala şi livada
acesteia să revină în patrimoniul comunităţii săteşti66.
În privinţa acestei speţe procesuale, în 14 februarie 1859, canonicul Ioan
Anderco Homorodanul redactează un raport, din rândurile căruia aflăm că edificiul
şcolar fusese ridicat de credincioşii din Dragu înainte de anul 1818, atunci când
trecuseră în mod colectiv la confesiunea greco-catolică, fiind ocupat abuziv,
împreună cu grădina sa (livada), în anul 1841, de către baronul Wesselényi, singurul
proprietar al satului iobăgesc, în clădirea şcolară fiind încartiruit „un iagăr cu
datorie să-i înveţe câinii a vânare”. Din cuprinsul aceluiaşi document aflăm că
enoriaşii au făcut în anul 1843 o întâmpinare la Guberniu, acuzându-l pe baron că
le-a cuprins abuziv nu numai localul şcolii şi „grădina sa de pomărit”, ci şi jumătate
din porţia canonică şi râtul bisericii, acţiune rămasă fără vreo soluţionare pozitivă,
din pricina renumelui marelui aristocrat maghiar şi a traficului său de influenţă.
Luând drept punct de referinţă reglementarea legală care stabilea că terenurile intra
şi extravilane ocupate de foştii domni de pământ după anul 1819 trebuiau restituite
fostelor sate iobăgeşti, canonicul gherlean sugerează ca enoriaşii din Dragu să
încerce, iniţial, o mediere cu baronul Wesselényi, iar, în cazul eşecului acesteia, să
angajeze un avocat „înţelept şi conştiincios” pentru deschiderea unui proces civil în
această chestiune, de mare ajutor fiind mărturiile adunate din satele vecine67.
Acutizarea controverselor dintre credincioşi şi marele magnat maghiar în
problema şcolii şi a pământurilor parohiale, îl va determina pe preotul-paroh Ilie
Geţe să solicite, în 1 aprilie 1859, strămutarea sa în parohia vacantă Ortelec sau în
cea a Borşei (Cluj), căci, aşa după cum singur afirmă, căzuse în dizgraţia baronului:
Ibidem, act 4492/1866, f. 1.
Retegan 1994, p. 75, doc. 33.
67 ANRSJC, fond Episcopia Greco-Catolică de Gherla, act 586/1859, f. 1-2.
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„Fiind în ură nedumerită cu D. Baron Francisc Wesselényi, din pricină că m-am
luptat şi mă lupt cu Domnia sa pentru interesul comun al poporului meu, nu pot
mai mult în Drag să am suferinţă ca paroh liber, ci numai ca sclav; vai pe mine! că
sclavismul îmi beleşte carnea de pe oase”68.

Diferendul civil dintre satul Dragu şi baronul Wesselényi nu este încheiat
nici în anul 1866, căci în Şematismul diecezan elaborat în anul respectiv, comuna
bisericească este consemnată fără edificiu şcolar, iar un document din 8 august
1866, semnat de preotul Ilie Geţe, doi curatori, judele sătesc şi doi juraţi, cuprinde
solicitarea credincioşilor ca amenda de 465 de florini pe seama fondului săracilor,
primită de comunitate în urma pierderii unui proces cu numitul baron pentru
administrarea fondului forestier, să fie direcţionată, prin intervenţia directă a
episcopului Ioan Vancea pe lângă autorităţile comitatului Dăbâca, în vederea
achiziţionării unui teren intravilan pe care să fie ridicată o nouă clădire şcolară69.
Probleme a ridicat şi edificiul şcolar din parohia Cerneşti, aparţinând
protopopiatului Copalnic-Mănăştur, din pricina iniţiativei abuzive a judelui cercual
Vasile Bota de a-l transforma în locuinţă pentru doi comisari cadastrali, fapt care
presupunea şi evacuarea învăţătorului, al cărui domiciliu se afla sub acelaşi
acoperământ cu şcoala. Confruntat cu acest abuz de putere al funcţionarului
administrativ, viceprotopopul George Raţiu solicită, în 27 octombrie 1863,
intervenţia Ordinariatului diecezan pe lângă autorităţile politice competente pentru
tragerea la răspundere a judelui cercual şi eşuarea planului său, care ridica serioase
obstacole în calea instrucţiei pruncilor şcolari şi diminua respectul de care se
bucurau dascălul şi viceprotopopul în rândul enoriaşilor. Mai mult decât atât,
afirmă numitul conducător de tract protopopesc, punerea în practică a acestui abuz
administrativ ar consolida neîncrederea poporului în necesitatea instrucţiei
tinerimii, făcându-l să aplece urechea la cuvintele neprietenilor şcolii româneşti,
care peste tot afirmau: „nu e lipsă de şcoli, nu vă învăţaţi pruncii”. Urmare directă a
informării protopopeşti, în 10 noiembrie 1863, Ordinariatul diecezan scrie
căpitănatului districtului Chioar (Cetatea de Piatră) solicitând tragerea la răspundere
a judelui cercual şi instalarea celor doi comisari cadastrali în alt imobil decât
clădirea şcolii confesionale70.
Fie de lemn, fie de piatră sau cărămidă, spaţioasă sau, mai degrabă,
neîncăpătoare pentru mulţimea pruncilor, şcoala trebuia să îndeplinească o serie de
norme de igienă absolut indispensabile pentru menţinerea stării de sănătate a
elevilor. Spre exemplu, în 24 septembrie 1860, Locotenenţa maghiară solicită
Ordinariatului diecezan să dispună măsurile de rigoare pentru ca şcolile
confesionale să se igienizeze corespunzător, în vederea păstrării sănătăţii pruncilor
şcolari71. În 1 aprilie 1862, aceeaşi Locotenenţă maghiară revine cu solicitarea ca
şcolile, cu deosebire cele care aveau o singură încăpere, să se aerisească regulat,
măsură necesară pentru conservarea sănătăţii elevilor72.
Ibidem, act 1241/1859, f. 1.
Ibidem, act 3417/1866, f. 1.
70 Ibidem, act 2292/1863, f. 1-3.
71 Ibidem, act 1769/1860, f. 1.
72 Ibidem, act 783/1862, f. 1.
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Inventarul intern al şcolilor elementare confesionale trebuia să cuprindă
piesele de mobilier necesare derulării actului de instrucţie, între care o catedră sau o
masă pentru dascăl, masă sau mese de scris pentru elevi, scaune sau laviţe pentru
şezut şi, neapărat, o sobă cu lemne (sesizăm tendinţa comunităţilor de a înlocui
vechile cuptoare de cărămidă lipite cu lut cu noile sobe metalice), indispensabilă
pentru încălzirea încăperii în perioada anotimpului rece. Ca atare, responsabilitatea
comunităţilor faţă de derularea actului didactic nu se mărginea doar la ridicarea,
cumpărarea sau închirierea imobilului şcolar, acesta trebuind dotat cu piesele de
mobilier necesare. Aşa se face că, după ridicarea cu mari eforturi a edificiului
şcolar, credincioşii din Supuru de Sus îşi asumă obligaţia dotării lui „cu toate cele
trebuincioase: scaune pe care să poată pruncii comod şedea, masă şi scaun pentru
învăţător şi un scrin pentru ţinerea instrumentelor de şcoală”73. Mijloacele didactice
aflate la dispoziţia învăţătorului erau relativ modeste, constând, cel mai adesea,
dintr-o tablă neagră de perete pentru scris, tablă pentru socotit, buretele şi creta
aferente. Presa vremii identifica, de altfel, mijloacele de învăţământ necesare pentru
desfăşurarea în condiţii fireşti a procesului de instrucţie, prezente încă, în puţine
cazuri, în inventarul şcolilor confesionale din arealul Diecezei: table negre de
perete, cu podiumurile aferente, cretă, burete pentru şters, tabele diverse, icoane,
hărţi istorice şi geografice74.
Dacă, de bine, de rău, marea majoritate a comunităţilor bisericeşti din
cuprinsul Diecezei reuşesc să-şi asigure un imobil şcolar, marile provocări ale
desfăşurării procesului de instrucţie erau legate de identificarea surselor de
finanţare necesare, în condiţiile în care statul austriac nu sprijinea material decât
şcolile romano-catolice. Prin urmare, Biserica, în calitatea sa de autoritate patronală
a şcolilor confesionale, şi credincioşii, în postura lor de beneficiari şi contributori
direcţi ai actului educaţional, au fost nevoiţi să caute surse diverse de venit şcolar,
pentru a asigura sustenabilitatea procesului de instrucţie. Documentele de arhivă
studiate permit identificarea principalelor surse de venit şcolar în arealul ecleziastic
şi intervalul cronologic avute în vedere, acestea fiind: grădina de legume şi loturile
arătoare ale şcolii, fundaţiile şcolare băneşti, constituite prin contribuţiile benevole
ale credincioşilor, obligaţiunile împrumutului de stat donate pe seama
aşezământului şcolar, venitul crâşmăritului de toamnă oferit instituţiei şcolare,
diferite donaţii private în beneficiul şcolii româneşti şi, nu în ultimul rând,
organizarea unor reuniuni publice (baluri) al căror beneficiu material să fie cedat
instituţiilor elementare de învăţământ.
Ca atare, o primă sursă de venit pe seama aşezămintelor şcolare confesionale
era reprezentată de fondul funciar aflat la dispoziţie, alcătuit atât din grădina de
legume a şcolii, cât şi din mici suprafeţe arătoare sau fânaţe destinate ei în hotarul
satului. Grădina de legume a şcolii (cuprindea şi un număr variabil de pomi
fructiferi şi, în rare situaţii, câţiva stupi de albine), delimitată în unele dintre
parohiile diecezane, avea dimensiuni variabile de la comunitate la comunitate, fiind
destinată atât pentru întreţinerea dascălului şi a familiei sale, cât şi pentru
desfăşurarea practică a orelor de economie rurală din programa de învăţământ.
73
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Retegan 1994, p. 65-66, doc. 22.
Amicul Şcoalei, 1860, p. 328.
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Spre exemplu, şcoala din parohia Remetea Chioarului, din cuprinsul
protopopiatului Şomcuta Mare, beneficia de o grădină de legume cu suprafaţa de
1542 m2 (542,9 stânjeni pătraţi)75, şcoala din parohia Firiza, aparţinând tractului
Baia Mare, avea o grădină de legume de o jumătate de iugăr (2900 m2 sau 807
stânjeni pătraţi) şi un fânaţ de 4 cosaşi76, iar cea din parohia Cremenea,
protopopiatul Olpret, avea în posesie o grădină de 2872 m2 (800 de stânjeni
pătraţi)77. O livadă extrem de generoasă avea şcoala confesională din parohia Vişeu
de Sus, din aria jurisdicţională a protopopiatului Vişeu, în perimetrul căreia erau
cultivaţi 100 de duzi (frăgari), absolut indispensabili creşterii viermilor de mătase,
împreună cu alţi 900 de pomi fructiferi nobili (altoiţi)78. Perimetrul extrem de
variabil al grădinii şcolare este probat şi de faptul că, spre deosebire de exemplele
menţionate mai sus, şcoala din parohia Socaciu, din aria jurisdicţională a
protopopiatului Eriu, beneficia de o foarte mică grădină de legume, cu suprafaţa de
doar 144 m2 sau 40 de stânjeni pătraţi79.
În afara grădinii de legume, unele şcoli aveau în patrimoniul funciar mici
suprafeţe de teren arabil în hotarul satului, ale căror produse agricole, obţinute prin
munca enoriaşilor, erau valorificate în folosul şcolii. De asemenea, loturile funciare
şcolare puteau fi arendate unor credincioşi, sumele de bani obţinute din arendă
fiind utilizate pentru întreţinerea imobilul şcolar, achitarea parţială a salarizării
dascălului sau sporirea capitalului fundaţiilor şcolare. Spre exemplu, în 15
octombrie 1856, credincioşii uniţi din Seini se obligă să acorde, cu prilejul
comasării hotarului satului, o suprafaţă funciară de o jumătate de iugăr în folosul
şcolii elementare locale80. În acelaşi sens, la 7 martie 1863, credinciosul Ioan
Dâmbul din Zagra lasă, prin donaţie testamentară, casa proprie, curtea, grădina şi
loturi arătoare cu suprafaţa de 2,75 iugăre în beneficiul şcolii elementare, în vederea
îmbunătăţirii salarizării dascălilor şi acordării de premii elevilor sârguincioşi81.
Principala sursă de venit a şcolilor confesionale era cea legată de constituirea
fundaţiilor şcolare, apărute prin contribuţia materială a credincioşilor, din capitalul
cărora era întreţinut edificiul şcolar, se achiziţionau manualele, materialele şi
mijloacele didactice sau se acoperea total sau parţial salariul învăţătorului. În
această privinţă, o corespondenţă trimisă periodicului Sionul Românesc, în anul 1866,
prezintă situaţia fundaţiilor şcolare din perimetrul jurisdicţional al tractului Beclean.
Astfel, în afara parohiilor Nuşeni, Figa, Luşca, Tăure şi Rusu de Sus, care nu aveau
„niciun crucer alocat în folosul şcolii”, celelalte comunităţi bisericeşti puseseră
bazele unor fundaţii băneşti, la a căror creare şi capitalizare se utilizaseră diferite
măsuri de ordin financiar: donaţii ale unor credincioşi, repartiţii fiscale pe seama
enoriaşilor, arendarea unor terenuri arabile în folosul şcolii, cedarea obligaţiunilor
împrumutului de stat pe seama şcolilor sau sumele amenzilor impuse acelor părinţi
ANRSJC, fond Episcopia Greco-Catolică de Gherla, act 3328/1859, f. 2.
Ibidem, act 523/1866, f. 2.
77 Retegan 1994, p. 228-229, doc. 216.
78 ANRSJC, fond Episcopia Greco-Catolică de Gherla, act 1346/1863, f. 6r.
79 Ibidem, act 858/1857, f. 1.
80 Retegan 1994, p. 69, doc. 26.
81 Ibidem, p. 129-130, doc. 98.
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care refuzaseră sistematic să-şi trimită copiii la şcoală. Cuantumul financiar al
acestor fundaţii şcolare se ridica, în unele enorii, la sume apreciabile (1000 de
florini în Mintiu, 400 de florini în Şintereag sau 238 de florini în Beclean) sau, în
cea mai mare parte a parohiilor, la valori modice, semn al greutăţilor inerente
începuturilor (34 de florini în Cociu, 32 de florini în Beudiu, 25 de florini în Şieu
Odorhei, 19 florini în Mogoşeni, 18 florini în Floreşti, 10 florini în Nimigea de Jos,
5 florini în Nimigea de Sus, Prislop şi Rusu de Jos, 2-3 florini în Mălin, Bretea,
Agrişu de Sus şi Agrişu de Jos)82.
Fundaţii şcolare extrem de consistente întâlnim în marile sate româneşti din
perimetrul fostei zone grănicereşti năsăudene, situaţie pe care o regăsim, în anul
1866, şi într-o serie de comunităţi bisericeşti din aria protopopiatului Budac:
Monor, acolo unde credincioşii îmbunătăţesc fondul şcolar cu suma de 4000 de
florini, „în bani gata” sau în titluri de împrumut public sau privat83, Gledin, unde
enoriaşii donează 3500 de florini pe seama fondului şcolar, exprimaţi, de asemenea,
în lichidităţi şi obligaţiuni de stat sau private84, Sântioana, unde fondul şcolar este
îmbunătăţit de către credincioşi cu suma de 2500 de florini, în monedă şi
obligaţiuni de stat şi private85, sau în satul Ragla, unde credincioşii oferă o sumă de
1500 de florini pe seama fundaţiei şcolare, bani proveniţi din venitul dreptului de
crâşmărit şi din capitalul titlurilor de împrumut public şi privat86.
Un caz cu totul particular poate fi întâlnit în parohia Budeşti din
protopopiatul Cosău, acolo unde dascălul local George Pop pune bazele unei
fundaţii şcolare, donând, din „libera sa voinţă” câte 100 de florini (a treia parte din
remuneraţia sa anuală de 300 de florini) în anii 1862, 1863 şi 1864, obiectivul
central al acestui demers caritabil fiind ridicarea unui nou edificiu şcolar din
material solid87. O donaţie testamentară de 80 de florini, aparţinând unui
credincios, stă şi la baza constituirii fundaţiei şcolare din comuna bisericească
Orman88.
O fundaţie şcolară de 280 de florini exista, în anul 1857, şi în parohia Iapa,
din cuprinsul protopopiatului Sighet, al cărei venit, obţinut prin împrumutul cu
dobândă (nivelul maxim al dobânzii era de 6%) a unor sume de bani către
credincioşi, era utilizat pentru întreţinerea edificiului şcolar. Fundaţia era
administrată de către curatorii bisericii, sub directa supraveghere a parohului, în
calitatea sa de director al şcolii confesionale89. O mică fundaţie şcolară putea fi
regăsită, în acelaşi an, în parohia Chiuzbaia, din protopopiatul Baia Sprie, capitalul
ei ridicându-se la 20 de florini, fiind înfiinţată prin donaţie testamentară de un
enoriaş, în cursul anului 1838. Fundaţia era administrată de către magistratul
oraşului Baia Mare, capitalul acesteia, oferit drept împrumut credincioşilor,
aducând o dobândă (usură) de 6% pe an, profit întrebuinţat în scopul întreţinerii
Sionul Românesc, nr. 8/1866, p. 99.
Retegan 1994, p. 241, doc. 232.
84 Ibidem, p. 241-242, doc. 233.
85 Ibidem, p. 243-244, doc. 235.
86 Ibidem, p. 245-246, doc. 237.
87 Ibidem, p. 109, doc. 75.
88 Ibidem, p. 248, doc. 241.
89 ANRSJC, fond Episcopia Greco-Catolică de Gherla, act 165/1857, f. 1-2.
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imobilului şcolar90. În privinţa fundaţiilor şcolare trebuie menţionat şi faptul că
banii încasaţi cu ocazia instalării episcopului Ioan Alexi la Gherla în anul 1856, în
cuantum de 72 de florini, s-au împrumutat cu dobândă pentru constituirea unui
fond scolastic destinat şcolii elementare din Gherla91.
Aşa după cum am afirmat şi în rândurile de mai sus, una dintre modalităţile
prin care şcolile confesionale au reuşit să depăşească greutăţile materiale privind
desfăşurarea procesului de instrucţie a tinerimii a fost cea legată de cedarea de către
comunităţile de credincioşi a obligaţiunilor împrumutului de stat92 pe seama
şcolilor, donaţie colectivă prin care se puneau bazele unor fundaţii băneşti cu
destinaţie şcolară. Documentele de arhivă ilustrează frecvent această practică
financiară utilizată de credincioşi în beneficiul şcolii. Astfel, în 28 iulie 1863,
enoriaşii din parohia Buneşti (Seplac), aparţinând tractului Gherla, cedează pe
seama şcolii confesionale locale obligaţiunile împrumutului de stat, în valoare de
2310 florini, cu destinaţia clară a înfiinţării unei fundaţii şcolare, din a cărei
dobândă să se acopere o parte considerabilă a remuneraţiei anuale dăscăleşti93.
Obligaţiuni ale împrumutului de stat donează pe seama şcolii confesionale şi
comunităţile de credincioşi din parohiile Pălatca, Cristolţu Mare şi Muncel, cu
valori de 1160, 970, respectiv 380 de florini94. Mici titluri de stat oferă şi enoriaşii
din parohia Cicârlău şi filia sa Bârgău, arondate protopopiatului Seini, constituinduse în acest mod fundaţii şcolare cu un capital de 80 de florini95.
Se întâmplă uneori ca enoriaşii să împartă capitalul obligaţiunilor de stat
între biserică şi şcoala confesională, precum în satul Fodora, acolo unde 820 de
florini, în titluri de stat, vor fi oferiţi bisericii parohiale, iar 223 de florini, de
asemenea în titluri de stat, vor fi acordaţi şcolii locale, pentru înfiinţarea fundaţiei
Ibidem, act 157/1857, f. 1-3.
Ibidem, act 642/1856, f. 1.
92 În anul 1854, atât pentru a face faţă greutăţilor ivite pe plan intern, determinate de inflaţia
galopantă, cât şi necesităţilor de ordin militar, reclamate de declanşarea Războiului Crimeii (18531856), factorii de decizie imperiali au hotărât iniţierea unui împrumut de stat pe seama populaţiei, în
valoare de 450-500 milioane de florini. Acest împrumut naţional este lansat prin patenta imperială din
26 iunie 1854, iar modalitatea de subscriere la împrumut şi de recuperare a sumelor subscrise este
clarificată prin decretul din 5 iulie 1854. Subscrierile populaţiei la obligaţiunile de stat urmau să aibă
loc în intervalul 20 iulie - 19 august 1854, ulterior perioada fiind prelungită, datorită apatiei populaţiei
faţă de titlurile de stat. Până în septembrie 1854, suma subscrisă de transilvăneni se ridica la valoarea
de 13 milioane de florini, destul de puţin în condiţiile în care la nivelul întregului imperiu se
subscriseseră 200 milioane de florini. Pentru fiecare subscriere de 95 de florini, depunătorul primea
un titlu de stat de 100 de florini, ceea ce fixa cuantumul dobânzii plătite de stat la 5% din valoarea
sumei subscrise. Obligaţiile sau titlurile de stat urmau să fie nominale, în sumă de 20, 50, 100, 500,
1000, 5000 şi 10000 de florini. Dobânzile plătite de stat pentru aceste obligaţiuni se achitau de două
ori pe an, la 1 ianuarie şi 1 iulie, în monedă de argint, socotindu-se 20 de florini convenţionali pentru
o marcă de Köln de argint fin sau în aur, echivalând o marcă de aur la 15,5 mărci de argint.
Obligaţiunile de stat puteau fi jucate la bursă sau se puteau vinde şi cumpăra, dar la o valoare extrem
de oscilantă. De exemplu, în anul 1854, obligaţiunile de 100 de florini se vindeau la valori cuprinse
între 96 şi 103 florini, în timp ce în anul 1862, acelaşi tip de obligaţiuni se vindea la valori cuprinse
între 71 şi 84 de florini. Unii credincioşi vor dona aceste obligaţiuni de stat pe seama bisericilor sau
şcolilor confesionale locale, punând astfel bazele unor fundaţii băneşti (cf. Sofroni 1973, p. 417-428).
93 ANRSJC, fond Episcopia Greco-Catolică de Gherla, act 339/1865, f. 4r.-v.
94 Retegan 1994, p. 107-108, doc. 73-74 şi 121.
95 ANRSJC, fond Episcopia Greco-Catolică de Gherla, act 1931/1866, f. 1.
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şcolare96. În unele situaţii, comunităţile de credincioşi cedează şcolii confesionale
doar dobânda achitată de stat în contul acestor titluri de împrumut public, cu valori
anuale de 40-80 de florini, aşa cum se întâmplă în parohiile Sântejude, Tăuşeni,
Săcălaia, Sucutard, Zimbor, Coasta, Ghiolţ, Măhal, Petreşti, Băiţa, Buneşti sau
Bonţ, constituindu-se în acest mod mici fundaţii cu destinaţie şcolară97.
Nu doar obligaţiunile împrumutului de stat erau donate în beneficiul şcolii
confesionale, ci şi venitul cârciumăritului (crâşmăritului) celor trei luni de toamnă98.
Spre exemplu, în 29 aprilie 1858, credincioşii greco-catolici din Poienile Izei
cedează venitul dreptului lor de cârciumărit în lunile de toamnă pentru ridicarea
edificiului şcolar de lemn şi asigurarea remuneraţiei învăţătorului99. De asemenea, în
anul 1866, viceprotopopul tractului Sic, Ioan Filipan, scrie Ordinariatului diecezan
că, în multe dintre parohiile districtului protopopesc supus jurisdicţiei sale,
credincioşii au donat venitul dreptului de crâşmărit al lunilor de toamnă pe seama
şcolilor confesionale, pentru a servi la acoperirea plăţii dascălului100. Venitul
crâşmăritului, care se ridică în parohia Giuleşti la suma de 300 de florini anual,
reprezintă principala modalitate de acoperire a remuneraţiei dascălului local şi de
achitare a impozitelor aferente edificiului şcolar şi locuinţei învăţătoreşti101.
Starea materială a unor şcoli elementare putea fi ameliorată simţitor printr-o
donaţie generoasă venită din partea autorităţilor imperiale, aşa cum este şi cazul
celei din Feldru, din cuprinsul districtului vicarial Năsăud, care beneficiază, în anul
1859, de o donaţie de 200 de florini din partea guvernatorului Transilvaniei,
Friederich von Liechtenstein102.
Lipsa fondurilor materiale suficiente şi sustenabile pentru şcolile
confesionale româneşti i-a determinat pe unii dintre protopopi, în calitatea lor de
inspectori şcolari districtuali, să caute diverse soluţii pentru susţinerea materială a
şcolii. Un astfel de exemplu îl oferă viceprotopopul Becleanului, Gavril Pop, care îl
invită pe episcopul Ioan Alexi la balul şcolar prevăzut a avea loc în 1 ianuarie 1857,
la Beclean. Beneficiile financiare ale balului urmau să fie donate şcolii confesionale
locale. Răspunsul episcopului Alexi la iniţiativa protopopului este, de această dată,
unul negativ: balul preconizat nu avea aprobarea Ordinariatului diecezan şi era
prevăzut în data unei sărbători mari (Sf. Vasile) şi în „timpul oprit […] spre
Retegan 1994, p. 126, doc. 94.
Ibidem, passim.
98 Este vorba de cârciumăritul scurt sau cantoral, numit de contemporani şi „beţiile de trei luni din
Ardeal”, perioadă cuprinsă între sărbătoarea Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril şi Bobotează, când
dreptul cârciumăritului aparţinuse iobagilor, în timp ce dreptul cârciumăritului din celelalte luni ale
anului fusese apanajul marilor proprietari de pământ. Existau şi sate care beneficiau de dreptul
cârciumăritului pe toată durata anului. Dreptul de cârciumărit, puţin disputat înainte de 1848,
primeşte o mult mai mare importanţă după revoluţia paşoptistă, odată cu relativizarea moravurilor, cu
extinderea alcoolismului, când veniturile cârciumarilor cresc de 8-10 ori, când se iscă nesfârşite
procese între domnii de pământ ai aceluiaşi sat, care îşi împart între ei pe luni, pe săptămâni, pe zile şi
chiar pe ore dreptul de folosinţă a sa, când apar litigii între nobili şi obştile săteşti, între comunele
administrative şi parohii (cf. Retegan 1993, p. 166).
99 Retegan 1994, p. 79-80, doc. 38.
100 ANRSJC, fond Episcopia Greco-Catolică de Gherla, act 2031/1866, f. 1.
101 Retegan 1994, p. 117, doc. 83.
102 ANRSJC, fond Episcopia Greco-Catolică de Gherla, act 1986/1859, f. 1.
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confuziunea şi scandala popoarelor de alt rit şi religie”. Drept consecinţă,
viceprotopopul este dojenit pentru popularizarea balului în rândul clerului şi
credincioşilor tractului, chiar înainte de marea sărbătoare a Botezului Domnului103.
În scrisoarea sa de răspuns, viceprotopopul Gavril Pop va insista pe lângă episcop
să aprobe desfăşurarea balului din Beclean, rugându-l pe ierarh să ţină cont de
interesul şcolii şi de ruşinea care se va abate asupra persoanei sale din nerespectarea
cuvântului dat şi revocarea invitaţiilor împărţite în locurile mai îndepărtate. În
pofida insistenţelor sale, episcopul Ioan Alexi nu va autoriza organizarea acestui bal
filantropic cu destinaţie şcolară104.
Ideea organizării unui bal caritabil în folosul şcolii confesionale din Beclean
este asumată şi de noul viceprotopop tractual, Demetriu Graur, care, în scrisoarea
sa, trimisă episcopului Alexi în 25 decembrie 1857, zugrăveşte în culori sumbre
starea acestei şcolii elementare româneşti:
„Şcoala comunală greco-catolică din parohia Beclean de la înfiinţarea ei sub
antecesorii mei a fost şi acuma este, în privinţa progresiunilor de dorit, într-o stare
prea îndestulătoare, în care învăţătorul Toma Hontilă, de 3 ani încoace, din
răsputeri, se sileşte a face cu învăţăceii acestui popor sărac progrese mulţumitoare,
însă poporul român din această comună, care stă mai tot numai din curialişti şi
servitorimea conţilor de aici de Bethlen, e într-o stare de tot miserabilă şi demnă de
compătimire [...] de aici vine, că şcoala aceasta e tare săracă şi lipsită de toate
mijloacele îmbunătăţitoare stării ei, nici se poate vreun izvor curent deschide spre
vindecarea neajunselor ei, deoarece în comună veniturile cele mai însemnate anuale
sunt mai toate proprietatea posesorilor, afară de aceia, în comună locuiesc mestecaţi
români, unguri, toţi în număr însemnat, care pretind toţi la veniturile ce mai rămân
de domnii respectivi, şi aşa pentru săraca şcoală nu mai rămâne alta, decât că ea
aşteaptă ajutoriu din goala pungă a bietului popor sărac”.

În finalul misivei sale, viceprotopopul Graur solicită episcopului Alexi să
dispună „ca în favoarea acestei şcoli sărace să se poată da un bal filantropic în 12
ianuarie 1858”, cu scopul constituirii unei fundaţii şcolare. De această dată,
episcopul Ioan Alexi se va lăsa înduplecat şi va autoriza desfăşurarea atât de
doritului bal caritabil105.
În finalul acestei secvenţe de cercetare suntem în măsură să opinăm că
marele câştig educaţional al perioadei postpaşoptiste îl reprezintă creşterea
semnificativă a numărului de şcoli, în special elementare, care, dincolo de greutăţile
inerente începutului, implantează în fiinţa tinerimii rurale primii germeni ai
instrucţiei: noţiuni esenţiale de scris, citit, socotit, precum şi rugăciuni şi cântări
bisericeşti. Aceste şcoli, aflate sub jurisdicţia episcopilor români, care îi numeau pe
dascăli şi normau procesul de educaţie, prezentau diferenţieri foarte mari în ceea ce
priveşte aspectul edificiului şcolar şi înzestrarea lui, nivelul de pregătire şi salarizare
al învăţătorilor, durata şi calitatea procesului de învăţământ. În satele de pe
teritoriul fostelor regimente de graniţă româneşti, în marile comune româneşti de
pe Pământul Regesc şi în importantele aglomerări urbane şi rurale din comitate,
Ibidem, act 43/1857, f. 1-3.
Ibidem, act 71/1857, f. 1.
105 Ibidem, act 2746/1857, f. 1-3.
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există şcoli care satisfac nevoile lumii moderne: construcţii şcolare trainice, cu unul
sau mai mulţi învăţători, absolvenţi de preparandie şi remuneraţi pe măsura
pregătirii şi eforturilor lor. Dimpotrivă, în cazul micilor comunităţi rurale de 40-60
de fumuri, din zonele sărace de dealuri, şcoala este departe de exigenţele secolului
al XIX-lea: uneori funcţionează într-o modestă casă închiriată, o locuinţă
ţărănească oarecare, cu pereţii din nuiele lipite cu lut, întunecoasă, acoperită cu paie
sau şindrilă, cu mobilier sărăcăcios şi prost încălzită pe timp de iarnă. Uneori, casa
parohială sau cantorală pune la dispoziţia şcolii confesionale una din cele două
încăperi ale ei, mai ales în cazul foarte frecvent în care cantorul local deţine şi
funcţia de învăţător al comunităţii.
Cu toate că marea majoritate a acestor şcoli primare confesionale rămân
instituţii fragile, multe din ele fără local propriu sau cu clădire închiriată, cu surse de
venit insuficiente, fără un învăţător calificat, absolvent de preparandie, cu o
frecvenţă şcolară redusă la 30% din numărul copiilor cu vârsta între 6 şi 12 ani, cu
o durată a ciclului şcolar limitată, de multe ori, la lunile de iarnă şi cu o instrucţie
sumară, saltul şcolar din primele decenii de după revoluţie va fi menţinut şi dus mai
departe.
School Buildings, Properties and Endowments in the Greek-Catholic Diocese of Gherla
in the Middle of the 19th Century (1856-1868)
(Abstract)
This study aims to illustrate the condition of a Romanian elementary school in the Greek-Catholic
Diocese of Gherla during its first two decades, based on archival documents. The study starts with an
overview of the structure of the confessional elementary school in Romania, investigating the legal
framework regulating the education system. The main part of the study is dedicated to the material
concerns of Romanian confessional elementary schools, such as the state of the school buildings, the
teaching materials, and the funding sources supporting the educational system. Most of the school
buildings were modest, built from wood or clay wattle, but there was an overall movement towards
endowing schools with land for buildings in the Greek-Catholic communities this study is concerned
with, and the entire community was directly involved in either building new schools or facilitating the
rental of spaces that would be transformed into schools. Although community efforts were also
consistent in relation to endowing the schools with adequate furniture and teaching materials, most
of the school buildings were far from the standards typical of the 19th century. The most difficult
burden on communities was identifying funding sources for the education system. Some of the
strategies used included selling products grown on school land, developing school Foundations,
gathering donations, and income from local businesses. Many of the schools remained unstable
institutions, without a dedicated building, functioning in a rented space not designed for educational
purposes, with limited income and without qualified personnel. They also had modest attendance
rates of less than 50% by children aged 6 to 12, with the education process limited, most of the time,
to winter. However, even under such conditions, there was a certain progress in the education system
which began after the revolution and continued throughout the second half of the 19th century.
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Programm Mühlbach
PZ
QG
QSA
Quartär
RA
RArhiv
Radiocarbon
RB
REF
RESEE
RHMC
RHSEE/RESEE
RI
RIR
RJP
RJS
RM
RMMG
RMM-M
RP
RRH
RT
SA
SAI

- Programm des evaghelischen Untergymnasium in
Mühlbach und der damit verbundenen Lehranstalten.
Mühlbach (Sebeş).
- Prähistorische Zeitschrift. Deutsche Gesellschaft fuer
Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Institut für
Prähistorische Archäologie. Berlin.
- Quaternary Geochronology. The International Research
and Review Journal on Advances in Quaternary Dating
Techniques.
- Quaderni di Studi Arabi. Istituto per l’Oriente C. A.
Nallino. Roma.
- Quartär. International Yearbook for Ice Age and Stone
Age Research.
- Revista Arheologică. Institutul de Arheologie şi Istorie
Veche. Chişinău.
- Revista Arhivelor. Arhivele Naţionale ale României.
Bucureşti.
- Radiocarbon. University of Arizona. Department of
Geosciences.
- Revista Bistriţei. Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud.
Bistriţa.
- Revista de etnografie şi folclor. Institutul de Etnografie şi
Folclor „Constantin Brăiloiu”. Bucureşti.
- Revue des études sud-est européennes. Academia Română.
Bucureşti.
- Revue d’histoire moderne et contemporaine. Société
d’histoire moderne et contemporaine. Paris.
- Revue historique du sud-est européen. Academia Română.
Bucureşti, Paris (din 1963 Revue des études sud-est
européennes.
- Revista de Istorie (din 1990 Revista istorică). Academia
Română. Bucureşti.
- Revista istorică română. Institutul de Istorie Naţională din
Bucureşti.
- Romanian Journal of Paleontology. Geological Institute of
Romania. Bucharest.
- Romanian Journal of Stratigraphy. Geological Institute of
Romania. Bucharest.
- Revista Muzeelor. Bucureşti.
- Revista Muzeul Mineralogic-Geologic, al Universităţii din
Cluj la Timişoara. Sibiu.
- Revista Muzeelor şi Monumentelor. Muzee. Bucureşti.
- Revista de Pedagogie. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.
Bucureşti.
- Revue Roumaine d’Histoire. Academia Română. Bucureşti.
- Revista Teologică. Sibiu.
- Sovetskaya arkheologiya. Akademiya Nauk SSSR. Moskva.
- Studii şi articole de istorie. Societatea de Ştiinţe Istorice şi
Filologice a RPR. Bucureşti.
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SAO
Sargetia
Sargetia Naturae
SCE
SCCI
SCIA
SciAm
SCGG
SCIV(A)
SGJ
SMIM
SP
SPACA

SPPF
SSK
Starinar
Stâna
StComSibiu
StComSM
StRI
StudiaUBBG
StudiaUBBGG
StudiaUBBGM
StudiaUBBH
Suceava
SUCH
SUPMPh
SV

- Studia et Acta Orientalia. Société des Sciences Historiques
et Philologiques de la RPR., Section d’Etudes Orientales.
Bucarest.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Muzeul Civilizaţiei Dacice
şi Romane Deva.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Series Scientia Naturae.
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva.
- Studii şi comunicări de etnologie. Institutul de Cercetări
Socio-Umane Sibiu.
- Studii, conferinţe şi comunicări istorice. Sibiu.
- Studii şi cercetări de istoria artei. Academia Română.
Bucureşti.
- Scientific American. New York.
- Studii şi Cercetări. Geologie-Geografie. Complexul Muzeal
Judeţean Bistriţa-Năsăud. Bistriţa.
- Studii şi cercetări de istoria veche. Bucureşti (din 1974,
Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie).
Soobshhenija
Gosudarstvennogo
Jermitazha.
Gosudarstvennyj Jermitazh. Leningrad.
- Studii şi materiale de istorie modernă. Institutul de Istorie
„Nicolae Iorga” Bucureşti.
- Studii de Preistorie. Bucureşti.
- Stratum Plus: Archaeology and Cultural Anthropology.
Superior Council on Science and Technical Development of
Moldavian Academy of Sciences. Saint Petersburg, Kishinev,
Odessa, Bucharest.
- Società Preistoria Protostoria Friuli-V.G. Trieste.
- Studien zur Siebenbürgischen Kunstgeschichte, Köln.
Wien.
- Starinar, Tređa Serija. Arheološki Institut. Beograd.
- Stâna. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Arheologie-istorie. Muzeul
Brukenthal. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Muzeul Judeţean Satu Mare.
- Studii. Revistă de istorie (din 1974 Revista de istorie şi din
1990 Revista istorică). Academia Română. Bucureşti.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia. Universitatea
„Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Geographia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Mineralogia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Series Historia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Anuarul Muzeului Judeţean Suceava.
- Studia Universitatis Cibiniensis, Serie Historica.
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu.
- Studia Universitatis Petru Maior. Philologia. Târgu-Mureş.
- Siebenbürgische Vierteljahrschrift. Hermannstadt (Sibiu).
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SympThrac

- Symposia Thracologica. Institutul Român de Tracologie.
Bucureşti.
TEA
- TEA. The European Archaeologist.
Terra Sebus
- Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis. Muzeul Municipal
„Ioan Raica” Sebeş.
TESG
- Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. Royal
Dutch Geographical Society. Oxford (UK), Malden (USA).
Thraco-Dacica
- Thraco-Dacica. Institutul Român de Tracologie. Bucureşti.
Transilvania
- Transilvania. Foaia Asociaţiunii Transilvane pentru
Literatura Română şi Cultura Poporului Român. Braşov.
Transsylvania Nostra
- Transsylvania Nostra. Fundaţia Transsylvania Nostra. ClujNapoca.
Trudy nauchnogo
- Trudy nauchnogo Karel’skogo tsentra Rossiyskoy akademii
nauk. Karel’skiy tsentr Rossiyskoy akademii Nauk. Moskva.
TT
- Történeti Tár. Akadémia történelmi bizottságának.
Budapest.
Tyragetia
- Tyragetia. Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a
Moldovei. Chişinău.
Ţara Bârsei
- Ţara Bârsei. Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov.
Ungarische Revue
- Ungarische Revue, Herausg. von P. Hunfalvy. Budapest.
UPA
- Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie.
Berlin.
Vestnik arkheologii
- Vestnik arkheologii, antropologii i etnografii. Institute
problem osvoyeniya Severa Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoj
akademii nauk. Tyumen.
Vestnik Novosibirskogo
- Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta.
Serija: Istorija, filologija. Novosibirskij gosudarstvennyj
universitet. Novosibirsk.
VLC
- Victorian Literature and Culture. Cambridge University
Press. Cambridge (UK).
VPUI
- Vestnik permskogo universiteta. Istoriya. Permskiy
Gosudarstvennyi Universitet. Perm’.
VR
- Victorian Review. Victorian Studies Association of
Western Canada. Toronto.
WASJ
- World Applied Sciences Journal. International Digital
Organization for Scientific Information. Deira, Dubai
(United Arab Emirates).
WorldArch
- World Archaeology. London.
Xenopoliana
- Xenopoliana. Buletin al Fundaţiei Academice „A. D.
Xenopol” Iaşi.
Yearb. Phys. Anthropol.
- Yearbook of Physical Anthropology. New York.
Yezhegodnik gubernskogo - Yezhegodnik gubernskogo muzeya Tobol’ska. Tobol’sk
Khistori Muzeum. Tobol’sk.
ZfSL
Zeitschrift
für
Siebenbürgische
Landeskunde.
Gundelsheim.
Ziridava
- Ziridava. Muzeul Judeţean Arad.
ZooKeys
- ZooKeys. Sofia.
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