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Scopul iniŃial al cercetării noastre a fost un studiu al învăŃământului primar 

românesc din Transilvania în perioada 1850-1867, în care accentul să fie pus pe 

conŃinutul educaŃiei şcolare şi nu pe aspectele administrative. Ce învăŃau şcolarii la 

jumătatea secolului al XIX-lea? Cum li se preda? Cum învăŃau? Cum erau evaluaŃi? 

Acestea au fost principalele întrebări la care am căutat un răspuns pe parcursul acestei 

lucrări. Pentru a afla ce învăŃau elevii de atunci am pornit, evident, de la manualele 

şcolare. Imediat am constatat că ele sunt parte a unui program educativ conceput de 

câŃiva teoreticieni, astfel încât era indispensabilă o analiză a teoriilor despre educaŃie din 

perioada respectivă. Pe măsura înaintării cercetării a devenit evident faptul că limitele 

cronologiei politice nu se pliază perfect pe fenomenul educaŃiei, oricât de mult s-ar dori 

acreditarea ideii de şcoală ca instrument de propagandă al puterii statale. Chiar dacă 

aceasta este o realitate, ea nu condiŃionează automat toate elementele de conŃinut ale 

învăŃământului. 

 Într-adevăr, anul 1850 a marcat atât o reaşezare a vieŃii politice după 

evenimentele revoluŃionare ale anilor 1848-1849 cât şi începutul unei reforme de conŃinut 

a şcolii: apariŃia celor dintâi manuale (mai exact în 1851) concepute după principii 

metodologice moderne. Prin modern în educaŃia secolului al XIX-lea înŃelegem adaptat 

la vârsta şi psihologia copilului. În schimb, anul 1867 nu înseamnă nicio cotitură 

importantă în privinŃa conŃinutului educaŃiei în Transilvani. 1870 este însă o dată la care 

putem spune că fiecare obiect de studiu beneficiază de manuale moderne şi că sunt 

stabilite, în lucrări pedagogice şi metodice, principiile învăŃării şi predării valabile până în 

perioada interbelică.   

Principalele teme studiate în această lucrare au fost discursul educativ al epocii 

(gândirea pedagogică şi manualele şcolare) şi educaŃia practică (desfăşurarea orelor de 

curs, organizarea procesului de învăŃământ şi baza materială a şcolii, pregătirea 

profesională a învăŃătorilor şi relaŃiile lor sociale). În plus, am considerat utilă prezentarea 

principalelor direcŃii şi teme de cercetare în istoriografia învăŃământului din Transilvania. 

Partea I, dedicată istoriografiei, cuprinde o prezentare a lucrărilor de istoria 

învăŃământului, istoria pedagogiei şi a volumelor de documente edite, urmată de o analiză 

critică a studiilor de istoria învăŃământului din perspectiva curentelor istoriografiei 

româneşti. Concluziile au fost stabilite în urma cercetării a peste 80 de cărŃi şi a peste 100 
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de articole de revistă din perioada 1890-2008. CărŃile au ca subiect istoria învăŃământului 

sau pedagogiei din Transilvania din secolul al XVIII-lea până în 1918, iar articolele, 

istoria învăŃământului şi pedagogiei pentru o perioadă care să includă şi segmentul 

cronologic 1850-1870. 

Am ales să facem mai întâi o prezentare descriptivă a tuturor acestor lucrări 

considerând că va fi utilă cercetătorilor ulteriori, care, astfel, îşi vor putea face o impresie 

mai exactă decât dintr-o listă bibliografică dacă au nevoie sau nu în studiile lor de textele 

respective. Am considerat, însă, că mai inovativă din punct de vedere ştiinŃific este 

analiza critică a istoriografiei învăŃământului transilvan. Pentru un astfel de demers, am 

delimitat, din punct de vedere metodologic,  patru perioade în evoluŃia scrisului istoric în 

acest domeniu iar pentru fiecare segment istoriografic am examinat următoarele 

problematici: cine scrie istoria, temele abordate, sursele folosite, curentele istoriografice 

în care se încadrează.  

Partea a II-a, dedicată literaturii pedagogice şi didactice, prezintă nu doar 

lucrările pedagogice şi manualele şcolare din perioada studiată, ci coboară în timp pentru 

a înŃelege felul în care au fost construite concepŃiile pedagogice valabile la jumătatea 

secolului al XIX-lea. 

O analiză a pedagogiei, pentru a fi concludentă, nu poate fi realizată decât din 

perspectiva unei durate istorice lungi, întrucât discursul său este o construcŃie foarte 

complexă, care se formează într-un timp îndelungat, având o capacitate uimitoare de a 

reuni elemente noi şi elemente vechi, elemente conservatoare şi elemente revoluŃionare, 

într-o îmbinare contradictorie dar funcŃională. Literatura didactică din Transilvania 

perioadei 1850-1870 se afirmă ca o contestatară a învăŃământului tradiŃional şi ca o 

înnoitoare în probleme de metodă de predare dar şi de conŃinut al învăŃământului. Ea îşi 

mărturiseşte apartenenŃa la pedagogia europeană nouă, adică aceea marcată de 

personalităŃile lui Pestalozzi şi Herbart. Cu aceste două nume pătrundem în pedagogia 

clasică, ale cărei principii fundamentale, recunoscute ca valabile până astăzi, le-a fixat 

Comenius, în secolul al XVII-lea. Locke, Rousseau şi Fröbel întregesc şirul numelor de 

referinŃă din acest domeniu. Chiar dacă nu putem vorbi de o influenŃă directă a operelor 

educative ale tuturor acestor gânditori, concepŃiile pedagogice se încadrează în limitele 

fixate de ei. Dar personalităŃi aproape uitate astăzi, ca Felbiger, Niemeyer sau 
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Diesterweg, erau mult mai prezente în conştiinŃa contemporanilor acum un secol şi 

jumătate sau două; de aceea se dovedeşte indispensabilă o scurtă incursiune şi în 

activitatea lor.  

Un alt aspect demn de reŃinut este faptul că, în cazul discursului pedagogic, noul 

nu este neapărat garantul reformei iar vechiul nu înseamnă de fiecare dată tradiŃionalism. 

Istoricul trebuie să fie, astfel, foarte atent pentru a nu cădea în capcana proclamării unei 

schimbări iluzorii sau unei tradiŃii inexistente, preluând necritic discursul didactic al unei 

epoci. Iată de ce este nevoie nu doar să coboare cât mai adânc în timp, ci şi să urce mult 

spre prezent, pentru a înŃelege în întreaga sa complexitate procesul educaŃional. Pentru a 

nu rămâne prizonieri discursului de secol XIX, destul de convingător în multe dintre 

explicaŃiile sale incorecte asupra psihologiei copilului, am considerat necesară o privire 

critică dinspre ştiinŃele educaŃiei din secolul XX. Pornind de la aceste constatări, am 

hotărât ca nivelul cel mai general al analizei noastre să cuprindă pedagogia europeană din 

secolele XVII-XX, pentru a  avea o privire de ansamblu cât mai corectă asupra 

particularităŃilor educaŃiei din Transilvania.  

Cel de-al doilea nivel de generalizare îl reprezintă lucrările de pedagogie şi 

metodică în limba română, din Transilvania de la sfârşitul secolului al XVIII-lea până în 

1870. Am ales să coborâm atât de mult în timp dintr-un motiv foarte firesc. În anul 1850 

şi în anii imediat următori, învăŃătorii nu foloseau cele mai noi metode, ci, evident, ceea 

ce reuşiseră să achiziŃioneze în timpul puŃinelor studii pe care le aveau. Într-o formă 

simplificată, am putea spune cât de bătrân era învăŃătorul, la fel de bătrână putea fi şi 

metoda. Deşi  astăzi ne-ar părea că o lucrare de la începutul secolului al XIX-lea pentru 

lumea de  la 1860 era un trecut îndepărtat, era de fapt o realitate mai vie decât prezentul 

revoluŃionar şi bulversant al noilor pedagogi. Acesta este un motiv pentru care 

incursiunile în literatura didactică anterioară anului 1850 nu sunt numai utile ci 

indispensabile. 

 În plus literatura din perioada 1850-1870 se considera o contestatară a tradiŃiei, 

ceea ce făcea imperioasă consultarea lucrărilor anterioare pentru a depista termenii 

schimbării. O analiză succintă a pedagogiei de până la sfârşitul secolului al XIX-lea  a 

contribuit la conturarea câtorva idei despre relaŃia dintre conceptele fundamentale privind 

educaŃia şi structurile mentale. Un al treilea nivel de analiză, cel mai restrâns, se 
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constituie în studiul de caz asupra manualelor din perioada 1850-1870; pentru a pune în 

evidenŃă schimbările fundamentale faŃă de cărŃile şcolare de până atunci, am realizat o 

scurtă prezentare şi a celor din perioada anterioară. 

Vom explica, în continuare, care au fost aspectele pe care am dorit să le 

evidenŃiem în analiza literaturii pedagogice şi didactice ce a constituit obiectul cercetării 

noastre. În privinŃa reprezentanŃilor pedagogiei clasice, ne-au interesat mai ales acele idei 

care au făcut carieră în secolul al XIX-lea. Din operele pedagogilor secolului XX am 

preluat reacŃiile critice la pedagogia secolului al XIX-lea. Astfel am putut înŃelege 

anumite excese ale discursului pedagogic de secol XIX care au avut efecte negative în 

practica şcolară a acelei perioade. 

În analiza lucrărilor de pedagogie şi metodică din Transilvania, am urmărit atât 

evoluŃia concepŃiilor ştiinŃifice despre educaŃie cât şi percepŃia autorilor asupra identităŃii 

copilului. Pentru manuale am prezenta succint structura şi conŃinutul lor, am urmărit 

metodele didactice utilizate şi am analizat valenŃele lor educative, cu precădere în 

capitolele Valorificarea textelor religioase şi laice în scop educativ în abecedare şi 

RelaŃiile copilului cu lumea, din perspectiva manualelor de citire. 

Schimbările de formă şi conŃinut înregistrate în discursul didactic din perioada 

1850-1870 reprezintă o revoluŃie în învăŃământul primar românesc din Transilvania. Până 

la jumătatea secolului al XIX-lea literatura didactică în limba română este aproape în 

totalitate o operă de traducere sau, cel mult de compilaŃie anonimă; în cele două decenii 

care au urmat, întâlnim autori români pentru toate tipurile de literatură didactică: de la 

manuale până la cărŃi de pedagogie şi metodică. Manualele şcolare îşi schimbă radical 

înfăŃişarea. De unde până la 1850 aveam, pe lângă cărŃile religioase şi manualul de 

aritmetică, cel mult o bucoavnă laică şi o carte de citire, în anii ’60 manualele se 

diversifică, făcându-şi apariŃia cele dintâi cărŃi de geografie, istorie şi istorie naturală 

pentru învăŃământul primar.  

Foarte importante sunt inovaŃiile metodologice, care apropie literatura didactică 

de nivelul de comprehensiune al copilului şi care facilitează asimilarea rapidă a 

cunoştinŃelor. Abecedarele şi cărŃile de aritmetică suferă cele mai spectaculoase 

metamorfoze în acest sens. Înlocuirea slovenirii cu metoda fonetică în deprinderea 

cititului, introducerea scrierii, învăŃarea celor patru operaŃii aritmetice prin exerciŃii şi nu 
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prin memorarea unor definiŃii sunt schimbările de natură metodologică ce au permis ca 

învăŃarea cunoştinŃelor elementare să se facă într-un timp rezonabil astfel încât să poată fi 

însuşite şi de acei copii care nu frecventau şcoala sistematic sau care întrerupeau studiile 

după un an sau doi.  În manualele de citire, lungile discursuri care ajungeau la zeci de 

pagini sunt înlocuite cu lecŃii scurte care foarte rar depăşesc două pagini, astfel încât pot 

reŃine atenŃia şi câştiga interesul copiilor de vârstă şcolară mică. Geografia, istoria, istoria 

naturală îşi câştigă autonomia în raport cu manualul de citire, fapt ce contribuie la 

modificarea percepŃiei asupra culturii scrise. 

Cele două decenii nu înregistrează acelaşi ritm al schimbării şi nici acelaşi tip de 

schimbări. În anii ’50 majoritatea manualelor cât şi lucrările de metodică sunt publicate 

fără numele autorului, dar este foarte vizibilă promovarea noilor metode de predare. 

Începutul anilor ’60 aduce apariŃia primei reviste pedagogice româneşti, Amicul Şcoalei 

(1860), a primelor abecedare originale, semnate (Zaharia Boiu şi Vasile Petri, în 1861) şi 

a primelor cărŃi de citire (Visarion Roman, 1862) şi de metodică (Zaharia Boiu, 1862) de 

autor.  În perioada 1865-1869 sunt publicate şi primele manuale de istorie, geografie şi 

istoria naturii şi prima pedagogie scrisă de un autor român (Ioan Popescu, 1868). Etapa se 

încheie de fapt în 1870-1872, prin impunerea definitivă a metodei intuitive graŃie celor 

trei îndrumătoare pentru predarea abecedarului scrise de Ioan Popescu (1870), Vasile 

Petri şi Ştefan Pop (1872). Literatura pedagogică până la începutul secolului XX  se va 

mişca în cadrele fixate în acest sfârşit de deceniu VII al secolului al XIX-lea, fapt 

confirmat în primul rând de numeroasele reeditări ale lucrărilor apărute acum. 

Remarcăm, pentru perioada studiată de noi, o corelaŃie perfectă între discursul 

pedagogic şi conŃinutul manualelor. Rolul principal al şcolii, conform pedagogilor, este 

acela de a forma în primul rând oameni: buni creştini şi buni cetăŃeni. Într-adevăr, în 

manualele de citire şi abecedare, cea mai mare parte a lecturilor aduc în prim plan o 

învăŃătură morală. Idealul promovat în lucrările de pedagogie este cel al omului fără mari 

pasiuni, fără patimi, fără niciun fel de excese, care nu are voie să-şi permită nici măcar un 

exces de imaginaŃie. Textele literare se menŃin în limitele unor monotone exemple şi 

contraexemple, în care există doar un bine şi un rău standardizat şi care nu lasă loc 

niciunei posibile nuanŃări a realităŃii. Printr-o atmosferă rigidă, fără joc şi fără râs, 

construită numai din modele morale, cunoştinŃe practice şi informaŃii enciclopedice, 
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teoreticienii pedagogiei şi autorii de manuale doresc să-l pregătească pe copil pentru 

viaŃă. Psihanaliza şi diversele ramuri ale ştiinŃelor educaŃiei îi vor învăŃa pe pedagogi, în 

secolul XX, care vor fi riscurile acestei rigidităŃi: acumularea unor frustrări, rezistenŃa la 

schimbare, incapacitatea adaptării la condiŃii sociale diverse.  

Trebuie să spunem că, după acest model pedagogic va fi educată „generaŃia 

unirii”1 care va trebui să facă faŃă celor două războaie mondiale, marii crize economice 

din anii 1929-1933 şi dictaturilor carlistă, antonesciană şi comunistă.  Într-adevăr, viaŃa 

nu va fi deloc uşoară pentru oamenii acestei generaŃii, dându-le ocazia să-şi demonstreze 

temeinicia educaŃiei morale în condiŃii pe care niciodată nu le-ar fi putut bănui pedagogii 

secolului al XIX-lea. 

În partea a III-a ne-am ocupat de aspectele practice ale procesului de 

învăŃământ: desfăşurarea orelor de curs pentru fiecare obiect de studiu în parte, 

documentele şcolare, organizarea clasei de elevi, baza materială a şcolii. DiscuŃiile asupra 

acestor probleme le-am deschis prin prezentarea legislaŃiei şcolare, atât cea emisă de 

autorităŃile laice (centrale şi locale) cât şi cea a autorităŃilor ecleziastice (ortodoxe şi 

greco-catolice). 

Pentru a găsi răspunsuri la această problemă complexă, cum se realiza în mod 

practic procesul educaŃional, am cercetat două categorii mari de surse: literatura didactică 

şi documentele şcolare din arhivele ecleziastice. Literatura didactică prezenta cum anume 

trebuiau să se desfăşoare lecŃiile pentru fiecare obiect de studiu în parte. Documentele 

emise de şcoli şi de factorii de decizie şi control în probleme şcolare arătau care erau 

instrumentele de care dispuneau şcolile în procesul educaŃional, care erau lipsurile, 

nevoile, problemele dar şi succesele sistemului de învăŃământ.  Alte surse utilizate au fost 

memorialistica şi literatura secolului al XIX-lea.  

LecŃiile model ne-au oferit posibile răspunsuri la întrebări de genul: ce se preda în 

şcoală? cum se preda? care erau obiectivele urmărite în cadrul lecŃiilor? Evident că nu 

                                                             

1 Pentru a ieşi din domeniul supoziŃiilor, vom oferi în continuare numele şi anii în care au trăit câteva 

personalităŃi marcante ale generaŃiei unirii: Vasile Goldiş: 1862-1934, Alexandru Vaida-Voevod: 1872-

1950, Iuliu Maniu: 1873-1953, Alexandru Lapedatu: 1876-1950, Ioan Lupaş: 1880-1967, Onisifor Ghibu: 

1883-972, Liviu Rebreanu: 1885-1944, cardinalul Iuliu Hossu: 1885-1970. 
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trebuie să confundăm modelul cu aplicarea sa practică, dar, coroborând aceste informaŃii 

cu cele oferite de documentele de arhivă sau de alte surse, putem găsi mai multe variante 

de răspuns plauzibile la aceste întrebări. Pentru a fi mai aproape de realitate, am plecat de 

la supoziŃia (confirmată de documente) că metodele noi au coexistat cu cele vechi, că 

uzanŃe şi cutume pedagogice vechi de decenii s-au perpetuat atâta timp cât au supravieŃuit 

în sistem posibilii lor adepŃi. Am ajuns astfel să dăm o culoare mult mai vie acestei 

încercări de reconstituire a trecutului prin combinarea mai multor realităŃi posibile. Pentru 

fiecare obiect de studiu în parte am oferit informaŃii despre lecŃiile model conform 

metodelor promovate în prima jumătate a secolului al XIX-lea şi în conformitate cu 

metoda intuitivă impusă după 1850, am introdus puŃinele informaŃii pe care ni le-a oferit 

memorialistica şi cele la fel de puŃine pe care le-am putut depista în rapoarte ale 

inspecŃiilor şcolare sau în recomandări sau interdicŃii promovate de legislaŃia laică sau 

ecleziastică. 

Dintre documentele de arhivă care ne-au fost de mare ajutor în încercarea de 

recuperare a trecutului şcolar amintim: cataloagele şcolare, statisticile cu privire la 

frecvenŃa şcolară, rapoartele inspecŃiilor şcolare (deşi acestea nu au fost aşa spectaculoase 

pe cât am sperat înainte de a le vedea), relatări despre examene, inventare şcolare şi cereri 

de material didactic.  

Cercetarea noastră nu şi-a propus să ofere informaŃii cantitative cu privire la 

învăŃământul din Transilvania deoarece era imposibil de studiat un număr mare de 

fonduri arhivistice, dar a încercat să ofere o pluralitate de răspunsuri plauzibile la 

întrebări legate de modul de desfăşurare a procesului educaŃional în şcolile româneşti din 

Transilvania în perioada 1850-1870. 

Un capitol separat am dedicat învăŃătorilor, urmărind aspecte ca pregătirea 

profesională, perfecŃionarea, angajarea lor şi relaŃiile dintre învăŃător şi comunitate. 

Pentru formarea învăŃătorilor, am urmărit pregătirea pe care o ofereau instituŃiile care 

furnizau învăŃătorii, de la începutul secolului al XIX-lea până la 1870: şcolile triviale, 

şcolile normale, cursurile de normă şi preparandiile. Cea mai importantă formă de 

perfecŃionarea didactică era reprezentată de conferinŃele învăŃătoreşti, iniŃiate în anii '60. 

Pentru a explica modalităŃile de angajare a învăŃătorilor am urmărit procedura prin care se 

scotea un post la concurs, criteriile de alegerea candidaŃilor, modalităŃi de încheiere a 
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contractelor, modele de contracte încheiate între învăŃători şi comunitate, abuzuri în 

încheierea şi aplicarea contractelor. Pentru situaŃia materială a învăŃătorilor am prezentat 

grile de salarizare pentru perioada respectivă şi probleme în achitarea salariului. Pentru 

stabilirea concluziilor am cercetat peste 200 de contracte de salarizare şi diverse statistici 

care oferă informaŃii privind plata învăŃătorilor.  

În subcapitolul dedicat relaŃiilor dintre învăŃător şi comunitate am prezentat 

aşteptările pe care le avea o comunitate de la învăŃătorul său, relaŃiile învăŃătorului cu 

oficialităŃile satului (preotul, judele comunal, membrii antistiei comunale), abateri ale 

învăŃătorului, posibilităŃi de promovare. Aici am optat pentru prezentarea unuia sau mai 

multor cazuri particulare pe care le-am considerat emblematice pentru fiecare tip de 

problemă. 

În privinŃa fondurilor arhivistice cercetate, alegerea noastră s-a oprit asupra celor 

din BistriŃa, Hunedoara, Alba şi Sibiu. Singurul criteriu care a stat la baza acestei selecŃii 

a fost existenŃa unor preparandii pentru pregătirea învăŃătorilor în zonă sau a unor şcoli 

secundare de prestigiu. Am presupus iniŃial că astfel cercetarea se va face în regiuni în 

care modernizarea învăŃământului ar fi mai accelerată (deşi lucrurile nu au stat 

întotdeauna aşa).  

Rezultatul cercetării ar fi fost poate mai viabil dacă am fi făcut alegerea lor după o 

metodă sociologică; din păcate nu am dispus de asemenea instrumente de studiu. O altă 

carenŃă a cercetării a reprezentat-o lipsa de omogenitate a documentelor arhivistice. De 

aici au rezultat mai multe neajunsuri ca: imposibilitatea identificării aceluiaşi tip de 

informaŃii pentru toate districtele sau chiar pe o perioadă mai lungă de timp în acelaşi 

teritoriu, lipsa de unitate a statisticilor (unele documente prezentau date exacte iar altele 

aproximări subiective). Din aceste cauze studiul nu aduce contribuŃii importante în ceea 

ce priveşte informaŃiile cantitative. 

În istoriografia românească s-a căutat adesea să se cuantifice progresul 

învăŃământului din Transilvania în secolul al XIX-lea prin prisma creşterii numărului de 

şcoli. Din această perspectivă, perioada regimului neoabsolutist austriac a fost 

considerată o perioadă de progres iar cea a regimului liberal una de uşor regres. Dacă 

încercăm să cuantificăm progresul doar sub aspect calitativ, realitate incontestabilă a 

şcolii româneşti din perioada 1850-1870 este aceea că ea îşi creează profesionişti. Din 
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acest punct de vedere, regimul politic fie că este neoabsolutist sau liberal, nu mai are o 

importanŃă determinantă. Important este că învăŃământul primar din această epocă se 

bucură de o largă autonomie iar primii pedagogi români şcoliŃi în străinătate sau, pur şi 

simplu cu vocaŃie, îşi exercită nestingheriŃi influenŃa lor în preparandii, ca profesori, sau 

în întreg teritoriul transilvan, prin literatura didactică pe care o promovează ori în calitate 

de redactori şi corespondenŃi ai unor reviste pedagogice. Pornind de la acest criteriu, al 

calităŃii, anii '60 reprezintă un progres net faŃă de anii '50. 

Pedagogii fixează noi standarde calitative pentru educaŃia şcolară, pe care le 

promovează insistent, prin cărŃi, reviste, conferinŃe învăŃătoreşti etc. AutorităŃile 

eclezistice, care au rol de conducere şi control asupra şcolilor insistă, prin circulare, să 

ridice calitatea învăŃământului. VizitaŃiunile obligatorii pe care le fac periodic în teritoriu 

au în principal rolul de a evalua şcoala şi învăŃătorul, mai ales din perspectiva respectării 

unor standarde materiale minime. AutorităŃile civile urmăresc problema absenteismului 

şcolar şi caută mijloace pentru creşterea frecvenŃei şcolare. 

Cu toate acestea, progresele în ceea ce priveşte calitatea învăŃământului popular la 

nivelul anilor '60 sunt încă timide. RezistenŃa la modernizare este mare şi vine uneori din 

partea dascălului iar alteori din partea comunităŃii. Totuşi, lucrurile evoluează lent, dar 

sigur. Cheia schimbării este dascălul care se transformă treptat în învăŃător („dascălul” 

este cantorul bisericii iar „învăŃătorul” este absolventul de preparandie). Multe mărturii 

vorbesc de transformarea şcolii într-una adevărată în cutare sat abia atunci când a venit 

învăŃătorul N., absolvent de preparandie. Dascălii de modă veche (cei cu az, buche) 

rămân nestingheriŃi în sistemul de învăŃământ până când se pensionează, şi, în cel mai 

bun caz sunt trimişi la cursuri de perfecŃionare. După ce un post de învăŃător rămâne 

liber, legislaŃia cere ca acei candidaŃi cu studii de specialitate să aibă prioritate. În mod 

obişnuit după 1870 cei angajaŃi sunt posesorii unui certificat de preparand, dar încă 

posturile de învăŃători sunt mult mai numeroase decât absolvenŃii. Aşa se face că şi în 

1880 mai erau încă angajaŃi învăŃători fără studii. Dar procentele cresc în direcŃia 

învăŃătorilor calificaŃi. 

Un mare salt calitativ pe care l-a făcut şcoala românească în această perioadă este 

cel determinat de schimbarea manualelor. Acestea sunt comandate, prin protopopi, la 

episcopii şi evident că sunt trimise cele care promovează metodele moderne. Dacă în anii 
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'60 obiecte de studiu ca istoria, geografia, ştiinŃele naturii sunt mai degrabă curiozităŃi în 

cataloage, legea şcolară din 1868 le introduce ca materii de studiu obligatorii. Aceste 

realităŃi obligă învăŃătorii, chiar şi acolo unde rezistenŃa la schimbare este mare, să se 

adapteze încet vremurilor noi. 

RezistenŃa la schimbare a comunităŃii se manifestă în primul rând prin refuzul de 

a-şi trimite copiii la şcoală. Discursul epocii este acela că nici pedepsele, nici vorba bună 

nu-i conving pe oameni să-şi lase copiii să înveŃe, mai ales în perioadele în care sunt 

ocupaŃi cu economia câmpului. Tot comunitatea are în grijă şi clădirea şcolară. O şcoală 

după standarde este mai greu de obŃinut decât un învăŃător bun. Legea şcolară din 1868, 

care prevedea transformarea şcolilor confesionale în şcoli de stat dacă nu sunt dotate 

corespunzător, a dat însă un impuls dezvoltării şi în acest domeniu.   

O problemă greu de rezolvat este aceea a salarizării învăŃătorilor. O notă 

caracteristică până în 1870 este diferenŃa mare dintre nivelul remuneraŃiilor de la o şcoală 

la alta şi chiar de la o zonă la alta. De starea materială depinde de multe ori şi prestigiul 

învăŃătorului în rândul comunităŃii. Evident că autoritatea sa este diminuată acolo unde 

este plătit ca un ziler. Dar există şi alte metode ca un învăŃător să-şi câştige consideraŃia 

în rândul locuitorilor: munca asiduă cu şcolarii, comportamentul moral îi aduc până la 

urmă simpatia şi încrederea comunităŃii.  

De fapt, succesul personal în această profesie este obŃinerea numirii într-o 

localitatea cu populaŃie numeroasă, pentru că în acest caz şi elevii sunt mai numeroşi şi, 

în consecinŃă, plata mai mare. În consecinŃă, educatorul se află, în principal din cauza 

salarizării, într-o stare de dependenŃă faŃă de comunitate şi faŃă de autorităŃile locale. Cum 

şi cheltuielile curente ale şcolii cad numai în sarcina autorităŃilor comunale, problemele 

administrative ajung uneori să-i copleşească pe învăŃători. Progresul unei şcoli depinde 

nu numai de învăŃător ci şi de colaborarea armonioasă între învăŃător, preot şi antistia 

comunală. 

 

Dacă sub aspect material şcoala românească înregistrează după 1860 un progres 

foarte lent, marea realizare a acestei perioade în domeniul învăŃământului este 

îmbogăŃirea conŃinutului educaŃiei şi eficientizarea metodelor de predare. Un rol 

fundamental în această adevărată reformă şcolară îl au pedagogii cu înaltă calificare în 
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străinătate, instituŃiile preparandiale care ajung promotoare ale noilor idei pedagogice, 

dar, mai ales cele două Biserici româneşti. Chiar dacă istoricii pot găsi şi neajunsuri 

datorate subordonării instituŃiei şcolare faŃă de instituŃiile ecleziastice, realitatea 

dominantă este că acestea nu doar că acceptă reformismul pedagogic şi se străduiesc să îl 

impună în practică, ci, sunt adevăratele generatoare ale schimbării. Institutele pedagogice, 

ca dealtfel toate şcolile, sunt patronate de Biserică. Marii pedagogi Ioan Popescu, 

Visarion Roman şi Zaharia Boiu sunt în acelaşi timp şi teologi ortodocşi. Şcoala 

pedagogică greco-catolică de la Năsăud, de mare prestigiu în întreaga Transilvanie, a fost 

întemeiată de vicarul Ioan Marian. Bisericile facilitează trimiterea tinerilor talentaŃi la 

studii pedagogice în străinătate.  

 

 

Cuvinte cheie: istoria educaŃiei, istoria pedagogiei, învăŃământ primar, şcoală 

confesională, Transilvania, secolul al XIX-lea, manuale. 
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