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| EI ştie: că pe lume nimic zadarnic nu-i, 

E | Că dincolo, .de truda şi jerifa lui, 

"In taină vremea ese .la sfânta biruinţă, 
Că vuefele toate visează armonie, 
Că este o „dreptate şi trebue să vie., 
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“- Ne cheamă arhivele... 

Ceea ce se tipăreşte aici, drept răspuns la aceaslă 
chemare, nu este aliceva, decât o seamă de. spicuiri 
din dosarele aflăioare în Arhiva Arhiepiscopiei ortodoxe 
ardelene, — arhiva renăsculă la anul 1849 din cenuşa 
unei colecții de comori spiriluale disiruse în revoluția - 
anilor 184819 prin focul pus de plebea: furibundă . şi 
lâmpită, care n'a fost în slare, nici de astă dată, să-și: . 
lase trecutul şi năravul în umbră, 

Informajiile şi datele, culese în reînviata arhivă, 
se rapoartă la aclivitatea. Senatului Şcolar a] Consisto- 
rului arhidiecezan, dela Sibiu, din anii 1876—18380, 
întregite, la.unele capitole; cu lămuriri și amănunte 
apărute în organul arhidiecezei, Telegraful. Român, şi 
în alte publicații. | 

Din documentele, prăfuitelor dosare, cilitorii vor 
puiea pătrunde -și judecă, spre edificarea * multora 
dintr înşii, modul de cugelare şi de lucrare publică, 
desfăşurată atât de așa numiții „anteluptători“ naționali” 
români, cât şi de adversarii. lor de altă limbă și lege. 
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Năzuinjele nobile ale unora, mai pufin nobile ale 
allora, desgropate de cercetători, se înscriu fot mai 
documentat în istoria învățământului public al fării. 

De aceea, nu pot decât să repel: Cuprinsul boga! 
al 'bătrânelor- hârtii, din Sibiu. şi din alte centre cul- 
turale, sau din smerite : localități, ne învită la desci- 

frarea lui. aa 
. x 

Aduc, la acest loc, mulțămiri părintelui arhivar A.. 
Todoruf. care, cu încuviințarea celor chemaţi, şi cu 

multă bunăvoință, mi-a pus la îndemână dosarele pre- 
jioase' ale. Arhivei arhidiecezane. 

“Sibiu, Decemvrie 1943.



  

  

| CABLU, | 

“Mitropolitul A. Șaguna și şcoala a 
a românească i 

1. Figura de 

mare preoi şi mare 
român, a lui $Şa- 

| -- guna, şi înfăptuirile 
| _-:sale, multe şi trai- 

nice, au format, în- 
dată după moartea 

„creatorului lor, obi- 

--ectul de. cercetări şi 
. interpretări, din nu- 
"“meroase puncte de 

__Yedere, expuse de 
-contimporanii săi la - 
potrivite prilejuri. 

2. Intre cei mulii, 
„- directorul şi-profe- 

'sorul 'dela „Gimna- 
'siul mare public ro-: 
“mân de religiunea 
ortod,resăriteană“, Na 
din Braşov, Dr. loan G. Meşota, în cuvântul rostit 
la parastasul din biserica Sf.. Nicolae a Braşovului, în 
24 lunie stil vechi 1873 (şi publicat în Programa _gim-.- 
naziului din 1876/7, pag. 5 şi u., înaintată Consistorului 

  

  

  

    

"Mitropolitul Andrei Şaguna 

(1808—1873). 

— 7 —



E. HODOŞ 

  

racterisează activi- 

tatea culturală a 

răposatului  mitro- 

polit, — pe care a 
avut fericirea să-l 
cunoască mai de- 
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„+ Mitropolitul 
Şaguna: şi-a făcut 
de problemă a vieţii 
să înființeze, în 

sericeşti din dieceza 

ridice la Istarea ce 
o cere spiritul tim- 

ÎI pului. Cu rar-talent 

Dr, loan G, Meşola 

(1837—18789) _» : mându-se despre 
mijloacele pedagogice -şi didactice, întrebuințate la - na- 
țiunile - culte, dispuse întocmirea, internă şi externă, a 
şcoalelor supuse inspecţiunii sale... Şaguna susţini, 

_dela început şi până la moarte, principiul confesionalităţii 

şcoalelor- române, din convingerea firmă „că noi ro- 
mânii, de relegea resărileană, în părțile acestea, unde: 

(răim mesfecafi din 'vechime cu alte națiuni favorite; 
bisericeşte și politiceşie, în prejudijiul bisericii şi na- 
fiunii noasire, până acum avem să . mulfămim mai 

numai aşezâămintelor bisericii noastre: resăritene, că: 

| ni-am putut susținea limbă noastră şi, prin ea, nafiona- 

litatea noastră“, (prefaţă la Dreptul -Canonic), şi -că şi 
. 

arhidiecezan),—ca- . 

aproape,-— spunând: : 

“toate comunele bi- 

sa, şcoale şi să le 

organizator, infor- . - 

  

,
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| MITROPOLITUL A, ŞAGUNA ŞI SCOALA ROMÂNEASCA. 
  

de aici înainte numai sub scutul bisericii Gutem scăpă: 
şcoalele noastre de desnaţionalizare .. .- Limbajul cu care 
“susținea drepturile bisericii şi şcoalelor sale faţă cu mi- 
niştri atot-puternici, cum au fost contele Thin şi. baronul: 
Eotvăs, dovedesc învederat, pe de-o parte zelul său în-: 
văpăiat pentru biserică şi şcoală, pe de altă parle încre-- 
derea în puterile sale intelectuale şi în dreptatea cauzei: 
sale. Ostenelile și îngrijirile lui, pe terenul şcolar, au: 
fost încoronate de succes îmbucurător: în scurt timp ar- 
hidieceza avi un' institut teologic cu 3 ani de cursuri, 
unul pedagogic cu 2 ani, două gimnazii, mai multe şcoale- 
capitale şi câteva sute de şcoale în parohii. Deosebităi 
bucurie şi mândrie simţeă în pieptul său, acest mare: 
bărbat, pentru şcoalele confesionale întemeiate de TO- 
mânii braşoveni . +. Lăţirea şliinţei şi culturii morale, î i 
poporul român din Transilvania, a fost ţinta şi scopul: 
lui şi când a creiat ideea pentru înființarea Asociaţiunii: 
transilvane .. . |inta aceasta a urmăril-o neobosit şi cât: 
a stat în fruntea acestui: institut ca preşedinte; -ştiința şi: 
cultura a căutat să le promoveze la fiii naţiunii române,, 
când a înființat fonduri pentru stipendiarea tinerilor ro-. 
mâni trimiși la institutele de ştiinţe mai înalte din patrie. 
şi din afară, când ajută, din mijloacele sale proprii, cu: 
o munificiență rară, pe tinerii talentaţi şi cu moralitate... 

La Sibiu... 
3. Institutul teologic, organizat de Şaguna, -a avut,. 

chiar din primii ani ai existenţei. sale, o mare frecvenţă : 
în 187718 s'au înscris. în secţiunea teologică a Semina-. 
rului 118 iineri. | 

“Un institui pentru viitorii preoți, la- români, nu eră: 
relugiul tinerilor de- redusă capacitate intelectuală, . cum: 

— 3 — _
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“se spune că era cazul b. o. la conlocuitorii noștri unguri 
“de atunci, când părinții, cu asemenea odrasle, se mân- 

_găiau şi se încurajau. cu speranța că băiatul lor, slab. 

pregălit, „j6 lesz papnak“, — va îi bun de-popă. Ro- 
mânii, din statul ungar, se simțeau scutiţi de ispitirea ace- 

stui fel de gândire. Cariera funcţionărească, retribuită de 
  

  

e m 

  

    

Reşedinţa mitropolitană 

— În parter, la dreapta, arhiva. "A țreia casă. Seminarul Andreian — 

siat, era de mult zăvorâtă, sau condiţionată de lucruri 

mărturisite numai confidenţial. Unicul drum, deschis spre 
„şcoală mai înaltă, rămâneă, pentru marea majoritate a 

“tinerilor; drumul cătră Șibiu, la şcoala lui Şaguna, în 
adăpostul căreia tinărul -puteă să se pregătească pentru 

“viață neatârnătoare, ca preot la înălțimea misiunii în- 

*chinate operei de reculegere şi întărire morală şi mate- 
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MITROPOLITUL A. ŞAGUNA ŞI ȘCOALA ROMÂNEASCĂ 

„xială a satelor, Atei, la Sibiu, aveă să înveţe măestria 
cum se câștigă şi cum se păstrează curate sufletele cre- 
dincioşilor cari îl vor chemă să-i păstorească odată. 

4. Secţia pedagogică a institutului s'ă împărtăşit de 
aceeaş părintească şi prevăzătoare îngrijire ca şi cea - 
teologică. 

 Restauratorul mitropoliei: Ardealului plănuiă e ca şcoala 
să fie „0 parte îniregitoare a bisericii“ ortodoxe TO- . 
mâne, desvoltându-se ca un aşezământ de cultură” najională 
creşiină, capabilă să reziste, prin puterea sa spirituală, 
vitregiei tuturor timpurilor. . i 

"În anul 1853, episcopul: de-atunci Andrei Şaguna 
ridică micile şi vechile „cursuri pedagogice“ , la gradul 
de „secțiune pedagogică“ a Seminarului, cu un curs de 
un an, mai târziu (în 1871) de doiani. Cursurile secţiei 
sporesc apoi la 3 ani şi la 4 ani (în 1881 şi 1907), 

Reorganizarea şcolară, începută de Şaguna şi con- - 
tinuată de urmaşii săi, aveâ în deosebită . vedere aşe- - 

„zarea temeiurilor trainice ale evangheliei, ca razim şi: 
puncte de plecare în construirea clădirii . învăţămân- 

- Aului confesional - din şcoalele românești ale mitropoliei. 
| Ideile religioase morale, în duh creştin, aveau: să 

| stăpânească toată activitatea învăţătorilor, absolvenţi ai 
seminarului, chemaţi .să imprime aceleași idei, aceleaşi 
năzuințe, în generaţiile ce li, se încredințează spre in-" 
struire şi creştere. , Se | 

In urmărirea țintei acesteia sânt pregătiţi pofesori ca . - 
I. Popescu, Daniil P. Barcianu, 1. Crişanu, D. Comșa, 

„.P. Șpan şi ceilalţi. | 
Cu astfel de puteri didactice, pătrunse adânc de. 

„spiritul viguros, creştin și românesc .al bisericii strămo- .. 

— 11 —
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şeşti, s'a creat la noi o directivă pedadogică- bine .preci.- 
zală; constatarea, acestei bine. precizate directive, este 
lămurit scoasă la iveală din. partea unuia . dintre înalții 
noştri chiriarhi şi fost profesor seminarial, când spune: 

„In. centrul şcoalei, această directivă pedagogică 

aşeză formarea caracterului religios-moral şi spre această 
țintă supremă îndrumă învăţământul, disciplina şi toate 
mijloacele. de educaţiune. Toată atmosfera, din vechile 
noastre şcoale confesionale, a fost străbătută de fumul: 

de tămâie al bisericii şi de flacăra iubirii de neam; ear 
învățătorul dela strană dădeă, în numele poporului cre- 
dincios, răspunsurile la liturghia pe câre o săvârşeă 

preotul la altarul Domnului“.! . : - | 
Primii profesori ai institutului — ca şi următorii lor 

— conform .de altfel învățăturilor pedagogice Herbart- 
zilleriane, adaptate şi aplicate fondului sufletesc al şco- 
larului român, — au dat cuvenita atenţiune, împreună. 

cu cei mulți ieşiţi de sub mâna lor, directivei menţionate. 
Aşa b. o. în-cultul religios, ca factor educativ în 

şcoala noastră primară și secundară; profesorul P, Span 
propuneă următoarele : 

m.Să adunăm copiii în şcoală, să le explicăra evan- 
ghelia de zi; să cântăm răspunsurile liturghice, şi de aici 

să-i conducem la biserică; aici să iee parte.la serviciu 
prin: cântări,. spunerea apostolului, cetirea psalmilor, 

“cântarea troparelor. Un lucru ce ar irebui să luăm în : 
considerare, este ca să nu ţinem copiii prea mult în bi- 

  

1 Vezi: Tel. Rom, din 1954, Nr 42—43, în-cuvântul rostit del.P,S. 
Mitropolit Nicolae: al Ardealului, la punerea pietrii fundamentale a Şcoalei 
Normale „Ă. Şaguna“. 

! Şcoala de acum, În noua sa clădire monumentală, esie o adevărată 

podoabă din toate punctele de vodare. Clişeele, din n paginile de fală, spun o 

parte din ceea ce s'a' făcut, 

- 
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- Punerea pietrei fundamentale a localului Şcoalei Normale ort. rom. de băieți 
E A „Andrei Şaguna“, în 6 Oct. 1934, - Lucrările s'cu ferminat în 1938 
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MITROPOLITUL A. ȘAGUNA ŞI ŞCOALA ROMANEASCA 

e. 

NE 

serică, căci 
  

   

  
= 

— In legătură 

cu cântarea în 

biserică, ținem 

-să amintim că 
muzica biseri- 

cească, în 

şcoala lui Şa- | 
guna, sa bu. * 
urat de cea 

JE. toare îngrijire. 
s* La catedra de 

cântare şi mu- 

Capela şcoalei 

i  îndatori- . ŞI mai  îndator 

asta: e în de- 

trimentul lor 

atât fizic, cât şi    E
e
e
 

eu
l 

    

  

   

î | înţelege rostul 
i: | învăţătorimii în 
"” 4 şcoala satelor   ani annzitad noastre de ieri, 

de astăzi şi din 
AR toate  vremile 

bune sau rele. 

= | 4 chiar religios- . 
Is: moral.! 
is In acest fel 

s'a înţeles şise 

  

  

  

Sala d: mese a Internatului 

zică bisericească, din această şcoală, au fost chemate 
puterile arlistice cele mai de seamă ale învățământului 

1 Dr, Petru Şpan: Idei pregăliloare in pedagogie, Sibiu, Tip. Arhid. -_ 1902, pg, 157. 
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Grădina de pomi a fermei 

„Grup de elevi la ferma şcoalei 

 
 

  
  

 
 

    
 
 
 
 

 



Pulatul pedagog, în anii 

Ocrolitorului: său ; 

  

MITROPOLITUL A, ŞAGUNA ŞI ŞCOALA ROMÂNEASCA - 

nostru din Ardeal, cum au fost, pe vremuri: D'/mi!rie 
Cunfan, Gheorghe Dima şi Timolei Popovici, iscusiţi 
în arla muzicală şi valoroşi dirigenţi de coruri. : 

De sub mâna lor a ieşit lungul şir de generaţii al 
cântăreților noştri. de strană şi al conducătorilor de co- 
ruri sătești. | 

Numele, mai remar- 
cabile, ale profesorilor, 
dela secţia pedagogică, 
şi anii funcţionării lor, 
sânt: | pa 

Visarion Roman, în |... ;..: 
anul 1854; E 

„loan Popescu, re- 

ai cra masa Te creme me peer aa marei 33 a 

  

    1857 până în 1892; Dai 
Zaharie Boiu, numit |. 

şi „fala amvonului ar. 
delean, în 1857—1870; 

Nicolae Cristea, — . PE 
unul dintre cei mai iu: | a 
biți ucenici ai lui Şaguna, | 
— funcţionează în 1859 
Şi, cu întreruperi, până 
în . 1873, anul morţii 

e 
ai
 

  

    x 

Dimitrie Cunţan. 

(1837—1910) 

| Dr. Ilarion Pușcariu, timp de opt ani, 1870—1878, 
a propus Limba: română şi Ştiinţele Nalurale ; tot Ilarion 
Puşcatiu, sub înrâurirea curentului dela „noua direcţie“ 
din laşi, a îndrăznit, pe timpul latiniştilor, să Organiseze 
în Sibiu, la anul 1876, un club literar junimist, din care | 
făceau parte tinării sibieni de atunci:. loan Bechniiz, 

Bi 7 
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E. HODOŞ 
    

  

Eugen Brote, Dr. D. P. Barcianu şi Dim. Comşa, cari 

au redactat Foişoara, ca supliment al foii Telegraful 

Român, şi au publicat lucrări: cu miez, discutate în şe- 

dințele săptămânale ale. clubului, întrunit în locuinţa lui 

ERIE Puşcariu : 
e e Dim. Comşa, 

| ! în 1874—1909; 
4 Dr. Daniil Po- 

; povici-Barcianu, în 

; 1876—1901, amâne 

“ doi, alături de Ni 

' colae Cristea, „me- 

morandiști“, dar şi 

buni dascăli în ca- 

: tedrele ocupate; 

Dr. loan Cri 

: şanu, în „1882 — 

: 1895, talent rar de 

i istoric bisericesc, 

| stâns în floarea 

i bărbăţiei ; 
i Simeon- Popescu, 

, Pe d. EN! i | 

pe poetă cu studii, ca şi alți 

3 colegi ai săi, dela 

„universitatea din 

"Lipsca, . funcţio- 

      

| 
| 
i 

| 
| 
| 

N 
] 

| 
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. 
Gheorghe Dima 
(1847—1925) 

nează ca profesor în 1878 până în 1883, când e numit” 

protopop al tractului Sibiu. In 1888 e chemat profesor 

la facultatea teologică din Bucureşti _şi la Şcoala Nor- 

„mală de institutori. A trecut apoi la alte şcoale din ca- 

pifală. — Cu toată această variaţie de ocupațiuni, a 

fost omul statornic al convingerilor: sale, care mai bu- 

3 
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MITROPOLITUL A, ŞAGUNA ŞI SCOALA ROMÂNEASCĂ 

<uros pleacă, dar nu se 
apleacă niciodată. Preot, 

cu frumoase cunoştinţe, 

xămâne unul dintre -luptă- 

torii pilduitori ai bisericii 
noastre dreptmăritoare. 

— Visarion Roman, născut 
întrun sat din ţinutul Târnava 
Mică, a învăţat carte la Mediaş, | 

Tg. Murăş şi Sibiu; aici, în 
” Sibiu, a: terminat cursul teo- 
„logic în 1854. 

In 1857 şi 1858, timp scurt - 
'de vreo şase luni, a redaciat 
Telegraful Român. A mai re- 
daciat foaia Amicul Şcoalei 
şi mai mulți ani răspânditul ca- 
„lendar dela Sibiu Amicul Po- 
„porului. 

Ca editor a dat violă ga- . 

  

  

  

    
Visarion Roman 
(1833—1885) 

a 

  

  le 
Timotei Popovici 

(1870) 

  

zetei pentru familii Albina Caipaţilor, - 
— numele foii eră să fie Albina Da- 

-ciei — ceea ce, atunci din „conside- 
rații înalte de stat“, — fiind vorbă de 
Dacia, înrudită cu Daco-România,' — 
nu s'a permis. Ingrijită' la început. de 
laboriosul profesor. Jon AJ. Lapedatu, 
Albina Carpaţilor” a găsit o călduroasă: 
primire la: românii Daciei Traiane. : 

Visarion Roman mai aveă, la ac- 

tivul său, o altă „Albină“: şi adecă 

banca din Sibiu, titlul său de glorie, | 

Academia Română “l-a ales, în 

1877, membru corespondent. 
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E. HODOŞ 
  

  

    

      

” Dr. llarion Puşcariu 

„(1842—1922) 

— Daniil Popovici-Barcianu, fiul 
preotului cărturar dela Răşinari, Sava, 
a ascultat, între anii 1870—1874, 

prelegeri de pedagogie şi ştiinţele. 
naturale la universilățile din Viena, 
Bonn şi Lipsca. Pe lângă lucrările 
sale de istorie nalurală ş.a., a pre- 

lucrat şi a dat la lumină operele 

răposatului său părinte: Un voca-:| 
bular şi Gramatică germană. La Vaţ, 
în „închisoarea de stat“ care pri- 

- mise numirea: de „Hotelul Naţiona-. 

lităţilor“, şi-a ispăşit greşala de a 

fi memorandist şi bun român. 

— Ilarion Puşcariu, fratele ma: 
mic al lui, Ion, născut din familie 

preoțească în Sohodolul Branului. 

Titlul de 'doctor în studiile de 

filosofie l-a luat în 1869 la univer- 

sitalea din Viena. 

Ca profesor la Seminarul arhi- 

diecezan a publicat, afară de ma- 
nuale şcolare, preţioase lucrări isto- 
rice:  Metropolia românilor orlod. 

- din Ungaria şi Transilvania, şi Do- 

cumente de limbă şi istorie, In 1916 
" Academia Română îl cheamă în sinul 
său ca membru onorar. 

  ) 

    

  
  

    

Dr. D. P, Barcianu 

(1847 — 1903)



MITROPOLITUL A. ŞAGUNA ŞI ŞCOALA “ROMÂNEASCA . 

  
Joan Popescu: 

(1832—1892) 

— Sa bucurat, ca profesoi;; şi ca autor de opere pedagogice, . 
de mare trecere în luimea şcolară. ardeleană. 

Române, 

Din anul 1877 'era membru - corespondent al Academiei:
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Nicolae Cristea: 

(1 1834— 1902) - 

— Redactor, timp de 13 ani la Telegraful Român (1865-— —41885). 

Părinte al „Rcuaianii sodalilor români din Sibiu“, devenită 

“Reuniunea meseriașilor noștri. A 

Opt luni „închisoare de stat“ În istoricul proces dela 1894 

al Memorandului .. 

— 26 — 

  

 



MITROPOLITUL A. ŞAGUNA ŞI ŞCOALA ROMÂNEASCĂ 

  

— Zaharie Boiu este fiul proto- -. 
popului dela Sighişoara, tot Zaharie, E. 
despre care va fi vorbă în alt ca-.! : 
pitol al acestor Cercetări. 

-- Episcopul Şagună trimite pe. 
_tinărul Z. Boiu, împreună cu I. Po- ! 
“pescu, să studieze la universitatea | - Pe ț din Lipsca, (1859), de unde se îna- >> 
poiază în 1861. Redaciează Tel, i 
Rom. în 1865 până în 1865. Vestit, | 
atât ca orator bisericesc, cât şi ca ri 

-purtător de cuvânt la diferite ma- +: - 
nifestări culturale şi naționale arde- |: 
lene. Academia Română i-a acordat !”* 

“un premiu şi. fitlul de membru Co- 
respondent. -    

  

  
Zaharie Boiu 

(1534—1903) : 

— loan Crișan, e promovat 
“doctor în ştiinţele istorice la facul- - 
lalea de filosofie din Lipsca, pe te- 
meiul unei teze, (traduse şi în ro- 
mâneşte) care conţine o contribuţie 
de seamă la istoria unirii bisericeşti 
a românilor din Transilvania, 'sub 
Leopold 1... Moartea prea grab- 
nică a mult zelosului profesor l-a 

” împedecat în plănuita alcătuire a 
aşteptatului manual de istorie bise- 
ricească pentru şcoale, 

  

Dr. Î, Crişanu | 
(1853— 1893) 

— 27 —
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— D.. Comşa, pe temeiul siu- 
diilor teologice din Sibiu şi econo- , 
mice din Germania, e numit profesor 

la Seminarul teologic-pedagogic din 

Sibiu, — unde a deslăşurat o vastă . „ 

activitate în toate ramurile econo- 

miei. | | 

In istoria neamului său se: 

înscrie ca neînfricat luptător politic, 

Drept aceea procesul Memorandu- 

lui îl onorează cu osândire de 3 

ani „închisoare de stat“. Mai târziu 

:.* | Academia Română, în 1926, îl alege 

“.:] membru de onoare, a 
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Dumitru Comşa: _ „i ei ; | 

(1846—1931) | | ra “3 

  

— Peiru Şpan, fiu de moţ dela Lupşa |! N 
Munţilor apuseni, a ocupat în seminarul ! :::. >: 
„Andreiani, locul rămas vacant după |: O o: 
moartea lui ]. Popescu. In cei 5i 'de ani a n 

cât a vieţuit, şi-a îndeplinit, cu râvnă şi a Aa 

pricepere, lucrarea ca educator în duh | 
național creştin şi în acelaş fel ca autor 

de cărți pedagogice. - 

  

î
.
       

Dr, Petru Șpan 
ca student în Jena 

(1860—1911) 

— 28 —. 
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| CAP. 2 

Doctorul Pavel Vasici şi școala 
românească | 

1. Dela Timişoara, unde se retrăsese ca pensionar, 
«după inspectoratul său şcolar, doctorul Pavel Vasici tri- 
mite Consistorului la Sibiu primul număr al publicaţiei 
Igiena şi Şcoala, apărută în 5 Februarie 1876 şi având 
de redactor răspunzător pe doctorul în medicină, fost 
pe la anul 1860 „consilier cesaro-regesc pentru in- 

-strucţia publică în şcoalele greco-resăritene din Tran- 
silvania“ ! - 

Noua foaie timişoreană, pentru sănătate, educaţiune- 
şi instrucțiune, publicată în. editura şi redactarea lui 
Vasici, e tipărită în ortografia etimologică cipariană, care 
îşi trăiă, pe la anul 1876, ultimele zile la românii ar- 
deleni şi bănățeni. Titlul foii, scris cu această ortografie, 
este: ./ligien'a si Scâla, apare săptămânal, în format - 
-oclav, cu 16 pagini, pe lângă abonamentul de 4 florini? - 

Vasici; în scrisoarea sa cătră Consistor, avea cu- : 
vânt să solicite sprijinul binevoitor, cu atât mai ales că 
merituosul doctor muncise în anii 1853—1856, timp de 
trei ani, la redactarea ziarului Telegraful Român, al lui" 

“Andrei Şaguna şi a rămas, şi după aceea, credincios 

/ 
„colaborator al foii. 

  

1 Vezi: Encielop, Română, Sibiu 1904, pag. 1196. 
2 Un exemplar din publicaţie se găseşte în Arhiva amintită, dosarul 1V, 49 din 1876, Nrul 496. . 

= 

— 28 —



_ E. HODOŞ 

2. Programa semnată de Vasici, - în primul număr 

“- din Igiena şi Şcoala, cere dela preoţi „să fie adevăraţi 

doctori nu numai sufletești, ci şi trupești“, — ei au să 

cunoască, prin urmare, cât mai temeinic „norma sau 

regulele“... ce pi le dă igiena“. ” 

' Invăţătorilor li se trimit îndemnuri şi pilde în legă- 
tură cu cele învăţate în „preparandii“ (şcoale normale) 
despre educaţia fizică şi spirituală, şi- câte ceva din 
istoria învățământului. 

3. Merită să reținem în rezumat, din această . foaie 
veche, o întâmplare povestită de Pavel Vasici din viaţa 

sa de inspector şcolar : . 
„Mi-aduc - aminte — scrie hătrânul doctor — de 

timpul când vizitam şcoalele noastre în Chior la anul 
1858. In satul L... aflai în școală 5 prunci îmbrăcaţi în 

sumane ude, ploând tare afară, cari ședeau la o me- 
scioară murmurând din cartea-Bucoavna de rugăciune. Jos, 
pe o rogojină, eră trântit un om care se numeă învă- 

țător.... lângă dânsul şedeă muerea lui, şi în mijloc un 

copilaş de vreo doi ani cu care se jucau dânşii. Ve- 
niră apoi mai mulţi oameni, văzând trăsura înaintea 
şcoalei, şi după ce le spusei misiunea mea, se bucu- 
rară “şi-mi ziseră că ar vrea să aibă şi ei un învăţător 

bun, cum au şi jidovii lor, cari, deşi sânt - numai 4 la 

număr, ţin un învăţător. cu plată bună şi cu mâncare, 

„La întrebarea mea: Cine plăteşte pe. acel învă- 
țător ?... ei răspunseră: , | ! 

— Jidovii ! A Ea 

— Bal zisei eu. * | 
— Dar. cine ? întrebară ei. 
— Voi! răspunsei eu. 

— Cum așa?



- rămâne între noi“, Să 

- DOCTORUL PAVEL, VASICI ŞI ŞCOALA ROMÂNEASCĂ 
  

— Bine: voi duceţi la jidovi. tot ce aveţi, bucate, 
"ouă, găini, făină, — şi căpătaţi dela ei puţintel rachiu. 

vreun ac, arnici, — şi cu acestea îi îmbogățiţi, de-şi 
pot ţineă învăţător bun la copiii lor. 

— Aşa“i, dle, așa-i! răspunseră oamenii. a 
— Apoi şiiţi voi ce învaţă copiii de jidov pe banii; 

- Yoşiri ? întreb eu mai departe. 

  

ue PTT , 
„. — Ba, nu ştim, dle! N 

— Apoi să vă spun eu: ei 7 
învaţă cum să vă înşele pe voi, O „= | 
pentrucă voi nu vreţi să dăji copiii m 
la şcoală, nu vreţi să plătițiun: ..— 

„ învăţător bun... a 7 
__— Ba, vrem, dle, cum să nu App În 

vrem, după cele ce ni s'a spus“... € | pă 
Vasici termină povestirea cu N | 7 

vorbele : ENI | NA 
„Ce lecţie: am dat eu atunci Ss 

acelui învăţător trântit la pământ, | Ce Mumoanu 

Membru al Societăţii academice: 
"4, Paginile foii de igienă şi române, devenită mai târziu. . 

şcoală, în acelaş număr, mai con- | Academia Română 
țin modele de lecţii practice 'şi varietăţi interesante care: 
Sar puteă ceti şi astăzi, — păcat de ortografia lor şi: 
de prea multele greşeli de tipar, (Dr. Vasici b. o, e- 
semnat ca: „Redatoru respundictoriu“). | 

5. Despre Pavel Vasici, element de seamă în viaţa: 
culturală a ţării, mai ştim (după: Enciclopedia - Ro- 
mână, |. c.) că a participat la desbaterile comisiunii: 
filologice lransilvănene, împreună! cu Cipariu, |. Po- 
„Pasu, G. [. Munteanu, Andrei Murășanu, G. Bariț, Ant. 
Vestemeanu, |. Negruţ, Ion Puşcariu, 1..G. Codru şi Sava; - 

— 31 —
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Pop.-Barcianu, — comisiune convocată de ministerul in- 

strucţiunii publice „pentru' stabilirea orlografiei nece- 

sare la tipărirea cărţilor şcolare cu litere latine şi-pentru 

întroducerea limbii româneşti în dicasterii“. 

| - A publicat atât 
lucruri de educaţie, 

„cât şi de medicină, 

biotica.! 

  

mână l-a chemat, 

în 1879, în sinul 

său ca membru 

acliv;- a rostit, în 

această calitate, 

„discursul de recep- 

Acad. XI). 

După doi ani, 

în 1881, Vasici a 
răposat în Timi- 

lon Puşcariu . 
(1824—1911) şoara. — 

6. Activitatea gazetărească, desfăşurată în Sibiu de 

Pavel Vasici, este elogios apreţiată în studiul istoric: 

„Ziaristica bisericească la Români“, de Onisifor Ghibu, - 

Tip. Arhidiecezană, Sibiu, 1910, pag. 18 ş. u., unde se 

“spun următoarele : . 

- i 

: 4 Sau arta de a lungi viajla omânească, serlere făcută după cariea 

„de popularizare a doctorului Cristof Wilhelm Huteland, „Makrubiolik“, apă- 

vwulă în prima ediţie, la 1797 in lena, unde autorul-el era profesor. 

— 32 — 

între care: Macro- . 

Academia Ro- - 

țiune despre „Vege- 

tarianism“, (Anal.



DOCTORUL PA VEL VASICI ŞI ŞCOALA ROMÂNEASCĂ 
  

„ »sTelegratul Român rămase —' în 1853, după ple- 
carea lui Florian Aaron — în mânile” doctorului Pavel 
Vasici, om luminat, harnic și cu O rară însufleţire pentru 
cultura românească. Şa- | o 
guna era bucuros că a 

„găsit un om. crediacios 
„<a Vasici.., Doctorul 
Vasici s'a. dovedit un 
excelent redactor de 
ziar... Literaturii bise- 
riceşti s'a dat sub el, ce . 
e drept, o atenţiune nu |. : 
tocmai mare, dar în |: 
schimb fiecare număr 
singuralic - eră aşa de 
bine redactat, încât putea |. 
să mulțămească aştep- 
tările ori cui. Redactorul 
dădeă dela sine tot ce 
aveă „mai bun, şi îm- Saua Popovici-Barctanu prumultă dela alţii tot ce „(1814—1679) | ” socoteă mai vrednic de Fost preot in Răşinari ; mai înainte profesor a X de-teologie şi pedagogie, sub Șaguna â îi luat în seamă de | 
un public mare, doritor de a. cuprinde lumină... jineă 
să se făcă ecoul gândirilor bune româneşți de pretutin- 
denea . ,.: Din pana lui Pavel Vasici şi. Visarion Roman 
“sau publicat — in materie de şcoală — tratate de care 
-merită a se ţineă cont“. a 

« 

 



EEE EEE EEE EEE EEE Eee EEE PE E 

DR - + 

_ 

Cap. 3 

a _Şcoalele din Brașov 

îi. Şcoalele centrale din Braşov, înfiinţate şi înire- 

- ținute de comuna bisericească a sf. Nicolae din Schei, 

"şi de comuna română bisericească din, cefafea” Braşo- . 

ului, se compuneau, înainte de unirea naţională, din 

următoarele institute: | 

a] Gimnaziu, cu 8 clase, - 

b] Şcoală -reală, cu 4 clase, | E 

c] Şcoală comercială secundară, cu 3 clase, 

d] Şcoală primară de băeţi, cu. 4 clase, | 

e] “Şcoală primară de fete cu 3 clase, 

7] Şcoală de repetiţie pentru băeţi şi fete, de 13-15 ani, 

 g] Şcoală peniru învăţăceii meseriași. 

___ “Şcoala reală s'a deschis în 1869, deodată-cu cea 

comercială, şi a funcţionat până la sfârşitul anului şcolar 

1874/5, ear cu începutul anului şcolar 187516, gimnaziul 

inferior şi şcoala reală s'a întrunit în. gimnaziu real in- = 

ferior cu 4 clase; —— dar contopirea loi a durat numai 

| "trei ani, apoi s'a revenit la starea de mai 'nainle. 

Ceva din istoria lor . 

2. Profesorul director  Șfefan Iosif trimite Consi- : ” 

“storului, în 4 lulie 1879, din partea direcțiunii şcoalelor, 
1 

Programa XV, în mai -multe exemplare, destinate: Ar-. 

-hivei,: Ministerului dela Budapesta, Biroului slatistic, şi 

„Prezidiului -Inclitei Universităţi a naţiunii săseşii“, care 

- 
a . a = 
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ŞCOALELE DIN BRAŞOV 

„ dela 1868 subvenjionă. şcoala noastră cu o anuimită sumă: 
anuală. ! a a i 

„In acest anuar, dela 1878/9, directorul Ştefan. Iosif 
face, în primele 16 pagini, o scurtă „Ochire cronologică 
despre fundarea şcoalelor română or!, or. din Braşov“. 

„Se scrie; în această ochire, “următorul istoric al 
„Şcoalelor: - Ă E o 

"5. Braşovul, prin poziţia sa. geografică, fiind „un 
emporiu comercial al negoţului levantin, a mijlocit şi 
contactul literar-cultural cu ţările române dela Dunăre. 
Probă e diaconul. Coresi, care emigrând din Muntenia 
şi statornicindu-se între braşoveni, în legătură cu Popa 

“Mihai din Schei a tradus şi fipărit Psaltirea din secolul 
al 16-lea. Braşovenii români s'au distins, de lt fel; tot- 
deauna prin înființarea de biserici şi şcoale, şi alte fe- 
luri de întreprinderi culturale. Se aminteşte activitatea 
lui Dr. V. Pop şi a lui [. Bărac, celce publicase „Foaia 
Duminecei“, din care s'a născut „Gazeta“ cu „Foaia. 

“" pentru minte, inimă şi literatură“. - a] 
Pe la 1821 există în Braşov, ca şi în alte locuri, 

„câte o „şcoluță parohială“, de carăcter confesional, Ne- 
gustorimea braşoveană aveă lângă biserica sftei Treimi . 
o şcoală grecească, unde” învățau şi copiii de fruntaşi 
români. Ie | | 

In 1851 românii, desfăcuţi de - coreligionarii lor -- greco-bulgari, şi-au întemeiat o „şcoală“ a lor. proprie, 
sub numele de „Şcoala capelei române din cetate“. 

___ Românii, cei din Schei, şi-ău susţinut lângă biserica Si. Nicolae „şcoluia lor parohială“, care în 1837 se re- _ organizează pe.baze nouă. Atunci s'a instalat în Schei, 

1 Vezi: Cap. 16... ă Pi a a a 
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ca paroh, apoi şi ca protopop, loan Popasu. „Acest rar - 

bărbat făcu reforme în şcoala parohială din Schei“... 

„problema vieţii sale (eră) fundarea de şcoli, ca unicul 

mijloc de a deşteptă pe români din letargia seculară“. 

Şcoala, cu 4 clase, a 'parohiei din Scheii Braşovului, 

„eră socotită „ca un fel de şcoală sipericară“, unde se 

pregăteau tinerii pentru statul învăţătoresc şi preoţesc. 

„ Din combinarea acestor 

două şcoale, a celei dela 

- „capelă“ cu cea din Schei, 

a luat ființă „institutul cer- 

ral al şcoalelor ort. res. ro: 

mâne din Braşov“. Pentru 

conserverea şi întregirea: 

acestor şcoale munceşte în: 

__ deosebi neobositul protopop 

loan  Popasu. Anul 1848 

le-a 'atins la fel cu alte așe- 

Eacazul Toon Popasu zăminte. După încelarea re- 

(1808—1889) .  -- voluțiunii „se reparară cele 

| i deriimate şi în şcoală“... 

“n 4850 s'au ţinut multe şi lungi consfătuiri, la care 

au participat toţi cărturarii români aflători în Braşov. Se 

“pomenesc numele: lon Maiorescu, Gavril ]. Munteanu, 

G. Bariț, lacob şi Andrei Murăşanu. Comunele _biseri- 

ceşii ort. fomâne, cea din. cetate şi cea din Schei, se . 

înţoiră să ridice o școală comună centrală. Astiel, în 

a. şc. 185011. s'a deschis, într'un local închiriat, prima 

clasă gimnazială, pe lângă şcoala primară de 4 clase. - | 

. Primul profesor al gimnaziului a: fost Gavril 1. 

Munteanu, ear primul preşedinte „al Eforiei şcolare“ _ 

I. „Popasu. Cele. două comune bisericeşti fundaioare au | 
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ŞCOALELE DIN BRAŞOV Î 
  

încheiat un legământ, şi în considerare că localurile 
închiriate nu erau tocmai potrivite pentru a sluji scopu- 
rilor de. învăţământ, au căutat un loc unde să se clă- . 
dească viitoarea şcoală. Un comerciant, dintre cei mai - 
generoşi, Bucur Pop, a cumpărat în 1851, dela un 

" cetăţean sas, locul necesar, spunându-i că îl va folosi . 
pentru afacerile sale negustoreşti şi industriale, — de fapt 
însă îl cumpărase. peniru a-l cedă comunelor. bisericeşti _ „amintiie. Pe faţă - lucrurile nu se: puteau mărturisi pe 
atunci,” având în vedere raporturile de drept existent în 
aşa numilul „Fond regiu“ al. saşilor. Particulari români 

-şi societăţi se înireceau unii pe alții întru a coniribui,. 
depunând. „denariul pe sacrul altariu al muzelor“, ce .. 
aveă să fie creiat, 

In 1851 episcopul Șaguna călători la. Braşov, ca în. 
ziua de Sf. Sofia, în 17 Septemvrie, să pună cu mânile 
sale peatra fundamentală a: clădirii. Sf. Sofia devine 
astfel patroana institutului şi, ca zi aniversară, se sărbă- 

-toreşte în fiecare an, a 
„In 185314 se completează „gimnaziul mic“, cu patru 

„clase, ear ministerul de . instrucţie “publică şi culte din 
Viena încuviinţează deschiderea gimnaziului român gr: 
or. cu profesorii G. 1. Munteanu, director, D. Almăşanu; 
los. Barac, V. Oroian şi 1. Petric, plătiţi de comunele i „întemeetoare și de: fruntaşii braşoveni. 

In 1854 şcoala primi pe al şaselea -profesor, G. E.. Nicefor, | . _ _ | 
Pe la 1855 se veniilă. chestiunea înfiinţării unei şcoale comerciale şi reale: în Brașov, probabil alături de gimnaziu. Guvernul central absolutistic din Viena a cerui, | în 1855, să se propună unele sludii în limba germană. Cererea fu respinsă. o 
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Autorităţile noastre şcolare intervin la guvern pentru 

acordarea dreptului de publicitate a gimnaziului. Au venit, 

în 18557 comisari să cerceteze situaţia şcoalei. Pe baza 

rapoartelor înaintate, şi cu intervenirea episcopului Şa- 

guna, minisirul vienez a acordat gimnaziului dreptul de 

“publicitate prin decretul din 28 lan. 1856, Nr. 832. 

” Patru clase gimnaziale erau adăpostite în parterul - 

noului edificiu. : | _ 

Bisericile şi fruntaşii braşoveni se însărcinaseră 

cu susținerea şcoalei limp de zece ani, Termenul se 

apropiă de sfârşit şi — fonduri nu existau. Protopopul 

Popasu, deşi încărunţit de multe griji şi necazuri, nu-şi 

pierde curajul şi credința că „ne va ajută Dumnezeu“. 

“In arhiva bisericii s'au, găsit câteva hrisoave de 

demult, pe temeiul cărora braşovenii cerură dela guvernele 

celor două principate române, Muntenia şi Moldova, o 

subvenție anuală pe seama şcoalelor dela Braşov. Ca. 

mera din Moldova, apoi şi cea din Muntenia sau Va- 

lahia, recunoscură dreptul bisericii dela Braşov, cuprins în 

hrisoavele arhivei, şi încuviinţară în anul.1859, din teza- 

urul statului, câte 500 galbeni imperiali peniru şcoala . 

de lângă biserica Sf. Nicolae din Schei. 

In 1861 guvernul vienez cere dela organele episco- 

pale din Sibiu lămuriri privitoare: la donațiile făcute 

şcoalei din partea ţărilor. vecine: Fără multă greutate 

lucrul s'a lămurit şi eforia şcolară dela Braşov îşi primeă 

nestânjenită subvenţia anuală. - 

In 1860/61 se deschide 'clasa a 5-a. Profesori sânt: 

G.1. Munteanu, D. Almășanu, los. Barac, V. Oroianu, .I: 

Petric şi Ştefan losif. A | 

„Prin mijlocirea lui Şaguna, guvernul din Viena a 

dat, din partea statului, o sumă anuală de 4000 il. v.a;, 
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E hotărâtă prin decret împărătesc în: anul 1862. De aici . 
încolo, și până la 1866, se deschide, an de an, câte o 
clasă nouă. Salariile profesorilor se regulează, cu câțe 
800 şi 900 fl. v. a. | 

Preşedinţi ai eloriei .şcolare.. au fost Ion Popasu, 
după promovarea sa la gradul de Arhimandrit i-a urmat 

- Damian Datco, fost comisar de finanţe, care a condus 
mai mulţi ani afacerile eforiei şi a înființat un fond de 
pensiune pentru profesori, învăţători Și preoți aparțină- . 

“tori bisericilor. fundatoare. 

Șaguna a cumpărat în a. şc. 1864/5, din a sa , cassă 
pariiculară, o casă. — cu 4000 JI; v. a.-—, care slu- 

_Jește de locuință pentru director.. 

Dreptul de publicitate, pentru clasele - superioare 
gimnaziale, este acordat prin decretul guvernului din 
22 lunie 1866 Nr. 14577. Decretul e dat în numele M. 
Sale cesaro-regeşti şi apostolice, Marele Principe al Tran- 

Dreptul de supremă inspecţie asupra şcoalei e re- 
- zervat Majestății Sale ; eforia din Braşov, -ca reprezen- 
tantă a fondurilor, alege profesorii, aprobarea lor o face. - 
„ordinarialul mitropolitan gr. res.“ ; guvernul e: însăr- 
cinat. ca, în înţelegere cu arhiepiscopul gr. or. transilvan, 
să îngrijească strict, ca planul de învăţământ și organi- | 
zaţia internă a şcoalei să corespundă cerințelor. vremii 
şi ale gimnaziilor de stat. 

Corpul profesoral, în 186516, eră complet: director 
„şi profesor'G. 1. Muânteanu, profesori: D. Almășanu, V. 

-- Oroianu, ŞI. losif, Dr. 1. Meşotă, 1. Popea, Dr. V. Glo- 
'dariu, |. Lengăr, |. Ionaș, los. Fericeanu, | 1. Moldovanu 

silvaniei, şi este semnat de: Gustav .Groisz şi Schreiber,
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- Primul examen de' maluiitate (bacalaureat) sa dat 

în Iunie 1866. Lumea, din Braşov şi din alte localităţi 

româneşti, saltă de bucurie şi era mândră, cu drept cu-. 

vânt, de progresul braşovenilor. făcut în.curs de 16 ani. 
o 

 



ŞCOALELE DIN BRAŞOV 

„In următorul an şcolar s'au întrodus în şcoală mu-- 
zica vocală și limba franceză. - 

Prin stăruința unui brav comerciant şi” bărbat cu: 
“mare trecere. la românii ardeleni, Diamandi Manole, .. 
„eforia a izbutit să obţină dela guvernul României o sub- 
venţie anuală pentru institutul care se întregeşte, pe rând,. 
cu o şcoală comercială (3 clase) şi o şcoală reală (4 
clase). Subvenţia votată de corpurile legiuitoare: române, : 
a primit-o eforia, cu învoirea guvernului ungar, până în. 
anul 1875, i 

Ministrul ungar, de cult şi înstr. publică, baronul! 
Edtvăs, a vizitat institutul braşovean în 1869 şi a rămas. . 

„deplin mulţumit“. de cele văzute. şi auzite. 
„In acelaş ana răposat directorul G. 1. Munteanu,. 

„lundatorul spirilual“ al institutului. li urmează Dr. [... 
G. Meşolă. . 

In 18 Iunie 1870, episcopul Popasu al Caransebe-.- . 

la prelegeri în fiecare clasă. - 
In 1871 se completează vechiul edificiu cu două 

aripi, „pentru adăpostirea claselor comerciale şi reale,. 
deschise pe rând, din an în an, începând cu 1869. Astfel, 
institutul eră acum trifurcat: gimnaziu, şcoală-comercială,. 

„şcoală reală inferioară. 

şului vizitează şcoala, în mare parie opera sa, şi asistă 

Domnul României, Caro! 7, şi Doamna Elisabeta,. - | 
trecând prin . Ardeal, au vizitat Braşovul şi şcoala. ro- 
mânească în 16/28 August 1873. 

In 20 Sept. 1874 a cercetat institutul mitropolitul: 
dela Blaj, loan Vancea; ear în 26 Mai 1876 L-a vizitat 
mitropolitul Miron dela Sibiu, ca „inspector suprem de 
şcoale confesionale din întreaga provincie milropolitană, 

d — 

  
. 

.



E. HODOŞ 
  
  

română gr. or. 
-*] din Ungaria şi 

Transilvania “. 

a | “Pe seama 

su.» „N seoalelor bra- 

: |] şovene se fac, 
an de an, con- 
siderabile fon- 

-.] duri şi “alte 

1 danii din par 
1 tea societăţilor 

“şi a parlicula- 
„| rilor; aşa că 

=] institutul are 

"| încă de pe. 
acum: 0 - 
bliotecă de 

peste 3 mii de 

volume, co- 
lecţii pentru: 

i cabinelul zoo- 

Mitropolitul Miron Romanul - logic şi minera- 

„ (1828— 1898) - logic, colecţie 

“de monete şi antichităţi, instrumente fizicale, laboratoriu 

chimic, colecţie de mărfuri pentru instrucţiune în mer- 

ceologie, harte geografice, globuri ş. a. — - obţinute prin 

cumpărare sau prin dăruire. | 
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Director la 3 şcoale 

4, Conducerea instrucţiunii şi disciplinei, atât la 

gimnaziu, cât şi la şcoala comercială şi la cea reală, a 

fost încredințată numai directorului dela gimnaziu, va să 

— 42 — 
 



7 

- ȘCOALELE.DIN BRAŞOV 
e 

zică acelaş director pentru trei şcoale, — faptul "este 
arătat în adresa celor 7 profesori braşoveni, din 7 lulie 

» 1878, —  Orghidan, Bozoceanu, Filipescu, Feneşanu, 
Maxim, B. Baiulescu şi Scurtu, — 'cari cer, ca „şcoala 
comercială şi reală să se pună pe viitor sub conducerea 

„unui dirigent sau conducător al studiilor“.  - 
Consistorul arhidiecezan n'a aprobat cererea în forma 

aceasta; a aprobat însă separarea şcoalei reale de cla- 
sele inferioare ale gimnaziului. şi a instituit un director 
substitut sau prodirector (conrector), prin a cărui insti- 
tuire „alegerea unui dirigent special: la şcoala 'comer- 
cială şi reală este superfluă“ (12 Aug. 1878, Nr. 2002 Şc.). 

Intâiul conrector a fost Ștefan Iosif, tatăl poetului 
de mai târziu. 

_ Comisar ministerial nemulţumit 
5. Ministrul de culte şi instrucţiune publică, — prin 

adresa” din 3 Sept. 1878, Nr. 21256, — scrie Mitropo- 
litului Miron că, în urma raportului făcut de -inspectorul 
şcolar al comit. Făgăraş-Braşov,: ca fost comisar. mini- 
sterial la examenele elevilor dela şcoala comercială de 
pe lângă gimnaziul român din Braşov, -— progresul 
acestora, în studiul limbii oficiale a statului, în anul 
şcolar 1877/8 nu este mulţumitor („nem kielegit6) ; cere, 
prin urmare, luarea de măsuri pentru o temeinică în: 
strucţiune a limbii maghiare." | 

Consistorul, — după informaţiunile date, în 14 
„Martie 1879, de Ştefan losif, încredințat cu direcţia gim- 

naziului, — răspunde ministrului (în 5 April 1879)-că 
“din cei 8 şcolari, „maturizanţi“ ai clasei a treia comer- 
„ciale, 3 au ohținui nota „Foarte bine“, 4 inşi nota „Bine“, 
ear 1 a fost dispensat (probabil român de „dincolo de 
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munţi); toate aceste note s'au dat cu consensul ambilor 

comisari delegaţi“. . Consistorul se simte astfel îndrep- - 
tăţit a declară-ministrului, că domnii comisari, delegaţi - 

din partea guvernului, prezintă uneori și rapoarte. con- : 

trare cu starea de fapt a lucrului. 

Bătaia în şcoală? - 

6. Directorul din Braşov, Ştefan Iosif, înaintează, în 

5 August 1880 (Nr. 276), un raport, unde în partea III, 

despre conferințele profesorale, scrie: „Sub litera bj 
corpul profesoral a decis, cu majoritate de 9 contra 8 
voturi, ca, la cazuri grave. disciplinare, să se aplice, în 

clasele inferioare ale gimnaziului şi în şcoala reală, cu 

învoirea părinţilor şi a tutorilor sau . îngrijitorilor, chiar: 
şi pedeapsa corporală“. 

„Direcţiunea — continuă raportul —  consimte -cu 

votul majorităţii corpului profesoral şi recomandă acest 

concluz spre aprobare, pe. lângă motivele aduse de ma- 
joritalea corpului profesoral, încă şi din motivul că 
închisoarea în clasă sau chiar în carcere nu exercită 

efeclul intenţionat asupra elevilor dedaţi de acasă şi în 

" şcoalele primare cu pedepse trupeşti; —- apoi eliminarea . 
din institut se poate aplică numai şi numai la cazuri 

grave şi notorice, după ce institutul: a încercat toate mij- 

loacele de coregere fără rezultatul dorit. In genere, 

eliminările prea dese nu vor înălţă nici decum prestigiul 

unui institut de creştere“... [dar nici bâta?! — e obser: 
- varea scrisă cu creionul, din partea. referentului los. 
Hodoş) ; — din partea Consistorului se. răspunde — în şe- e 

dința din 4 Sept. 1880 — cu privire la concluzul pro- - 
fesoral despre.bătaia în şcoală, că: :„Legile disciplinare 
se vor examină şi se va decide asupra lor mai târziu“... 
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“De alt fel: „se recomandă însă ca, la aplicarea pedepsei 
corporale, să se observe. cea mai mare rezervă, pre- 
cauţiune şi moderaţiune“, Si 

- După acest răspuns, —— care voiă să fie cruțător 
atât pentru: majoritatea profesorilor, cât şi pentru direc- 
torul de aceleaşi păreri, — bătaia. în şcoala din Brașov 

-va Îi rămas, după toată probabilitatea, în baltă. 

Cătră ministru 

publică a cerut, în 9 Noemvrie-1879, să se comunice 
datele statistice despre institutele noastre şcolare secun: 

7. Când ministrul ungar de culte şi instrucțiune 

dare, Consistorul i-a înaintat în 29 Noemvrie 1879, ra- 
poartele direcţiunilor gimnaziale, dela Braşov și Brad, în iraducere maghiară. 

Cel dela Braşov e redactat de directorul Şt. Iosif, 
arătând - când au luat ființă şi cum s'au desvoltat gim- i naziul, şcoala comercială şi cea reală. -Aminteşte apoi 
că toate aceste trei institute sânt plasate : pe un teren. 
liber, într'o clădire deplin corespunzătoare condiţiilor de igienă, atât în afară, cât şi în lăuntrul său. O tabelă 
anexată raportului indică numărul şi mărimea şi întreg . aranjamentul, celor 20 de încăperi ale şcoalelor. Pro- 

- fesorii gimnaziului, 12 la număr, au cu toții” studii 
- universitare ; la şcoala reală şi cea comercială, cei 9 profesori au de . asemenea pregătire universitară sau . în şcoale tehnice superioare; mai sânt aplicaţi profesori - Pentru: desemn, caligrafie, cântări, şi gimnastică. 

„Numărul şcolarilor la toate 3 “şcoalele este 267 în 187819, față de 247 în 187718. Frecvența este mai mare în. clasele inferioare, merge scăzând în cele su- perioare. | 
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„ Se înşiră. numărul şi felul mijloacelor de învăţământ. 
Şcolarii au o societate de lectură, cu bibliotecă, 

ocupându-se în ore libere cu celiri din autori aleşi, ela- . 
borează teme date, se deprind în recitare de bucăţi în 

versuri şi proză. — . 

In 1879180 şcoalele au 23 profesori ; şcolari 204 în 

gimnaziu, 87 la reale, 21 la comerciale, cu totul 312 

- şcolari, dintre cari 51 din România liberă. 

“ Suma tuturor elevilor şi elevelor dela şcoalele cen- - 
trale române ortodoxe din Brașov, î în anul şcolar 1879180, 

a fost 947. i - 

| 8. Aşa se prezintă situaţia şcoalelor noasire braşo- 

vene înainte de unirea cu România veche. - 

După această unire,- mai funcţionează, ca şcoale TO- . 

- mâne confesionale în Braşov: 

„Liceul de băefi „Andrei Şaguna“, şi Scoala pri- 

mară o7f. :rom. „loan Popasu“. 
Liceul îş urmează calea iradiţională, de cultură şi . 

_morală creștină. Dispune în anul şcolar 1940/1, de un 

corp nrofesoral format din 24 membri, activi - şi „pe fe- 

„renul extraşcolar. în folos obştesc. 
- Elevi înscrişi, în 1939140, au fost 515, tofi creştini, 

între cari 495 ortodocşi, '35 greco: catolici, 31 TOMANO- 

catolici, 8 luterani, 3 unitari, 3 reformaţi. 

„Şcoala primară „loan Popasu“ are un corp_didactic 

de 7 învăţători; numărul şcolarilor variază, an de an, 

-- între 2€0 şi 300. 
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CAP. 4 

“Gimnaziul din Brad 

4, Tinărul gimnaziu. ortodox român din Bradul'- 
zărăndean eră „punctul negru“ nu numai pentru ochii 
bănuitori ai revizorului şcolar Râthy dela. Deva, ci şi 

  

Iosif Hodoş 

U 829-—1850) 

ai altor intelectuali neromâni din 
Zarand şi de aiurea, asămănători 

„celui dela Deva. - 
Tocmai - d'aceea, Consistorul 

din Sibiu n'a întârziat a luă mă- 
:;- uri în cauza păsirării și a pro- 

gresului acestui institut de învă-. 
țământ secundar român, unicul în- 

„. tara moților cu munţii de aur şi 
„cu'sărăcia „din poartă 'n poartă“. 

„2. Iatr'una din şedinţe (în 12: 
Febr. 1877, Nr. şcol. 543) dă 
însărcinare asesorului consistorial: 
Iosif" Hodoş să viziteze - şcoala 

dela Brad şi să se informeze despre starea sa. internă- 
şi externă, despre modul cum se predau studiile şi despre: 
tot ce priveşte institutul, o 

-3. Raportul (din 20 Martie 1877 Nr. 962), înaintat: 
în urma însărcinării de mai sus, arată! că în 12 Martie: 
1877 asesorul trimis a vizitat cele patru clase gimnaziale 
în orele de prelegeri, punând întrebări şcolarilor şi ți- 
nând consfătuiri cu profesorii, 

1 Vezi Cap, 5 
” 
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A cercetat muzeul, biblioteca, arhiva şi întreg edi- 

ficiul.” Materialul de învăţământ, în clasele gimnaziului, 

este iratat în felul şi măsura din: „Entwurf der Organi- 

-sation: der Gymnasien in Oesterreich“, — cu excepția 

limbii greceşti, — luându-se tot odată în considerare 

instrucţiunile date de ministrul de culte şi instr. publică. 

Corpul profesoral: un director — protopopul — şi 

-patru profesori, cu pregătire academică. şi. de teologie; 

anii lor .de serviciu ; salarul anual: 600 fl. de catedră; 

"elevi: 51. Şi alte date şcolare, cu „specificarea obiectelor ID 

de învățământ, 

„ Averea. fondului gimnazial e arătată cu cca 105 mii îi 

florini, în -efecte. şi imobile, cu venit. anual cam de 

| 3500 Al, 

In aceeaş clădire a gimnaziului a vizitat, - în 15 

“Marlie, şcoala primară, cu două clase: a 3-a şi a 4-a, -: 

-cu doi învăţători (tetribuiţi anual cu câte 450 îl.); elevi 34. 
La înapoere din Brad, lrimisul. consistorial s'a. oprit 

;la Deva, cercetând şcoala confesională ortodoxă de acolo; 

privitor la aceasta, — şi nu mai puţin la celelalte şcoale 

-româneşti din comitatul Hunedoarei, — vizitatorul cere 

luarea! dispoziţiilor spre îmbunătăţirea localurilor şcolare i 

-şi înzestrarea lor cu mijloacele de învăţământ absolut | 

:. necesare. 

Pentru Brad, cu raport la gimnaziu, propune ca 

direcția şcoalei să fie învitată 'a înaintă Consistorului, 

spre revizuire, „raţiocinii“ (socoteli) în regulă despre ad- 

“ministrarea averii “gimnaziale pe timpul de când Repre- 

-zentanţa gimnaziului a luat.în mână adminisirarea. 

4, Aceste socoteli s'au şi înainiat (în Oct. 1877) 
Consistorului din partea preşedintelui Reprezentanţei, care 
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eră şi director al gimnaziului. Venitele regulate ale fon- | 
dului se prezintă, conform acestui raport: ca interese . 
anuale dela Obligaţiunile de stat, — (de 58.210 Îl) — în 

„sumă de 2440 fl. 40 cr.; ca arândă anuală dela bunul 
gimnazial din hotarul comunei Mihăleni în sumă de 900 
î|.; didacirul dela şcolari cam 150 î.; suma întreagă a 
venilelor este 3494 îl, 40 cr., —' care, ori şi cât s'ar 
economisi 'cheltuelile, nu acopereă sumele necesare 

”- anuale ce treceau peste ciira de 4000 fl. Deficitul ră- 
mâneă să fie acoperit. din binevoitoarele contribuiri ale 
zărăndenilor oferite şcoalei strâmtorate, pe lângă ajutorul - dat din fondurile modeste arhidiecezane, 

E] 

Colectă în Bănat “ 
aa 

Caransebeşul vine. în sprijinul institutului dela Brad, 
pentru care episcopul loan Popasu manifestă cele mai 
părinteşti sentimente. . 

In urma unei hotărâri sinodale: din Sibiu (Şed. din . 18 April 1877), Consistorul arhidiecezan dela Sibiu în. - 
vitase - Consistorul diecezan dela Caransebeş să deschidă - - o colectă în favoarea numitului institut. îi 

Resultatul obținut, în 1879, în dieceza caransebe. | şană, a fost 235 îl. 89 cr., primiţi în Octomvrie 1879, 
cu vie mulţămire din partea Consistorului arhidiecezan. - Numele "parohiilor contribuitoare, cu sumele oferite, se publică în Telegraful Român (Nr. 132 'din 1879). 

“La suma de mai sus se adaog 25 fl. 50 cr., trimişi conform” notei din 10 Ianuarie 1880, semnate de epi- 
scopul Popasu și colectaţi tot din Bănat, care a con- tribuit astfel cu: 259 fl. 39 cr, peniru o : şcoală confe- sională din altă eparhie. Sa 
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Pe calea aceasta, de jerlfelnicie naţională, institutul 

brădean a înfruntat greutăţile sale“. materiale. (Alte lă- . 

muriri,. despre şcoala dela Brad, se găsesc în cărţile:: 

O viafă de luptă, şi Literatura zilei, apărute în 1942 

şi. scrise de autorul acestor şire). i 

N Un raport cerut de. ministru - 

6. Adresa ministerială, din '9. Noemvrie 1879, cere 

„date -şcolare despre gimnaziile ortodoxe române ale ar- : ; 

hidiecezei. Consistorul răspunde, în 29 din aceeaş lună 

şi acelaş an, înaintând, traduse ungureşte, rapoartele di- 

__recţiunilor şcolare din Braşov! și Brad. | 

Datele trimise dela Brad, întocmite de protopopul 

director Nicolae I. Mihălţanu şi. utilizate de referentul 

şcolar dela Sibiu, conţin, în resumat, următoarele : 

a) Comitatul Zarandului aveă, pe la 1848, o şcoală 

primară la Brad, alta la Hălmaj. In restimpul dela 1850 

"până la 1860 numărul 'şcoalelor. primare a crescut abeâ 

la 27, — cifră disparentă pentru comitatul cu cei peste 

60 de mii de locuitori. Mai mulţi bărbaţi de duh şi ini- 

ţiativă, în special preoți localnici, s'au gândit mai înadins 

la înființarea unui gimnaziu al Zarandului. Inceputul s'a 

făcut în adunarea prolopopească dela 1[13.lulie 1860, 

când preoţii adunaţi la Brad au cumpărat, din mijloacele 

lor proprii, casa cu. un etaj şi curtea din piața. Bradului 

„dela proprietarul -Francisc Zavatzky, plătindu-i suma de - 

2000 (1., — bari grei pe vremuri. Clădirea eră: menilă . - 

_să slujească spre. adăposlirea viitoarei şcoale româneşti. 

" (Proprietarul îş rezervase dreptul de a locui, — tot! 

“timpul cât va. [i în viață, — în parterul clădirii, ear 

1 Vezi: Cap. 3. 
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peniru şcoală să se folosească, în acest timp, numai 
etajul. După câţiva ani, în 1878, s'a rescumpărat şi par- 
terul, cu. suma de 1500 fl, plătiți tot lui Zavatzky, — şi 
aşa întreg edificiul . ajunge în posesiunea şi proprietatea 

” Fondului gimnazial). » e 
” Clădirea eră -aci, dar gimnaziul încă departe. -- 

In primăvara din 1862, preoții ca reprezentanţi ai 
bisericii, -„juzii şi juraţii“ — primarii — ca reprezen- 
ianți ai comunelor, se adună: în cercurile * pretoriale : 
Brad, „Băița, Baiadecriş, Hălmaj, şi declară că cedează: 
Obligajiile. de împrumut național de siat din 1854 
pentru înființarea unui gimnaziu gr. or. român în Brad. , 
Se fac, la acest prilej, contribuţii în bani, din partea 

„particularilor, în folosul Fondului gimnazial. Da 
S'a ales o „comisiune şcolară“ din membrii diferi-' 

telor cercuri, şi s'a constituit sub preşedinţia protopo- 
pului. Iosif Başa, Comisiunea școlară din 76 membri şi-a 
ales apoi un comitet de 12 membri, încredințat să com- 
pună statutele pentru gimnaziu. ” | 

Primele statute s'au votat în şedinţa comisiunii şco- 
“ lare din 1 August 1863. Trecând prin câteva întregiri 

şi schimbări, în sfârşit au fost însoţite. de aprobarea 
guvernului ungar, în 7 Iulie 1869. | | 

” Transcrierea Obligatiunilor de stat, pe numele Fon- -! 
dului gimnazial, a întâmpinat de asemenea greutăţi, — 
aprobarea a urmat în 25 Noemvrie 1867. - Aceste. Obli: 
găţiuni, împreună cu moşia dela satul Mihăleni şi cu 

"edificiul gimnaziului, fac averea materială a noului aşe- -.- zământ cultural din Zarand; 5 
“Locul comitetului școlar îl ia, conform statutelor, - 

„Reprezentanţa Gimnaziului“. . - a 
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Şcoala, cu două clase, se deschide în 1 Octomvrie 

1869. Director e protopopul dela Brad, Moise Lazăr; 

profesori: G. Părău şi Constantin Costin. ” 

b) Clădirea institutului are în etaj 5 încăperi şi mo- 

biliatura trebuincioasă, unde se ţin prelegerile, o cance- 

lărie pentru director, o cameră pentru bibliotecă şi. 

- muzeu; în parter sânt patru încăperi (în două se ţine 

şcoală), — o prăvălie - care este dată în chirie, şi o - 

cămară. 

| Institutul funcţionează cu 4.clase gimnaziale şi 4 

primare. Corpul didactic se formează din 4 profesori 

"ordinari, — î profesor suplinitor rămâne să fie ales. 

Studiile se propun după planul gimnaziilor de stat. — -.; 

| In punctele următoare: c, d, şi e, se comunică date 

în legătură cu mijloacele, încă modeste, de învățământ . .. 

ale institutului; date despre frecvenţa şcolară ş. a. 

La sfârşit se face observarea, că progresul mai mare 

: al acestei- şcoale se va puleă realiză dacă, sporind fondul 

material, se .vor deschide și clasele 5—8, care până 

acum lipsesc. — 

'7.-In anul şcolar: 1879180 gimnaziul aveă ot” acelaşi - 

număr de claşe şi de: profesori; numărul şeolarilor a 

| crescut, însă -la 80. — Să 

8.:. Sub regimul românesc, gimnaziul de 4 clase 

ajunge liceu-cu 8 clase, care.în 1940/41 are 17 pro- 

fesori, titulari şi suplinitori, şi 338 elevi înscrişi, 

„Liceul, purlând numele „Avrarni lancu“, propăşeşte 

acum fără întrerupere şi stânjeniri, are un valoros corp 

profesoral şi elevi tot mai mulţi, veniţi din toate unghiu- 

„rile ţării libere. 
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Inspectorii şcolari unguri 

1. Pentru a împiedecă, şi pe: urmă a suprimă, acli- 
vitatea şcoalelor confesionale româneşii din fosta “Ungarie, 
inspectorii săi școlari, — cu ştirea şi : aprobarea guver- | nului, — săvârşesc o lucrare mai mult politică, decâi culturală. . a Se | Mijloacele, ducătoare la” marea ţintă „patriotică“, 

| porneau dela o nevinovată admoniere, la părere bine- 
voitoare, că şcoala cuiare română „nue corespunză- 
toare legilor“, — prin urmare, pentru a o face „cores- | 
punzătoare“, poporul eră forțat de 'diregătorii să plă- - 
tească un anumit procent, „arunc de dare“, — în folosul 
cui? In folosul: şcoalei comunale a statului, şi nu în 
folosul şcoalei admoniate a bisericii, deşi poporul stă-' 
rueşie întru susținerea şcoalei neamului. : 
In favoarea ideii de şcoală: comunală propovăduiau, 

peste măsură, domni: „notari“: comunali, sprijiniți de 
domnii „solgăbirăi“ (pretori), amăgind țărănimea că în 
şcoala statului totul merge gratuit şi părinţii n'au să 
plătească nici un ban. Satele româneşti — spuneau. 

- aceşti domni — ar fi ușor dirijate spre şcoala comunală, 
dacă n'ar interveni de regulă „az olâh_popâk meg a dăszkelek“, (popii şi dascălii români), — cari trăind pri- goniţi de-o: potrivă, urmăreau în gândul lor un lucru „firesc, dar foarte supărător. peniru stăpânitori: gândul "de a fi şi a se afirmă, în orce împrejurări, credincioşi - naţiei şi bisericii lor. a 
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| 'La Deva 

2. Protopopul din acel oraş, loan Papiu, comunică; 

“în 20 lulie 1877, Consistorului, între altele, că inspec- 

torul școlar regesc, Râthi Lajos, „n'a văzut -şi -nu vede 

punct mai negru pe harta şcoalelor acestui comitat, — 

al Hunedoarei, — ca gimnaziul din Brad şi şcoala ca- 

- pitală — primară română — din Dobra“. Aceste „Cui- 

buri ale românismului“ „trebue disiruse, după socoteala” 

politicianului inspector şcolar al comitatului Hunedoara, 

ca număr cel mai românesc „comitat ardelean. 

3. Punctul: „negru“ dela Bradul fostului comitat 

Zarand, — comitat care, spre marea părere-de -rău a 

“multora, n'a luat- încă forma de judeţ al României libere, 

„slujeşte: mai departe în calitate de „cuib al românismului “ 

- „de ieri,'de astăzi, şi, nu mai puţin, de mâne.. 

e  AMtul 

„4, Un protopop, cu numele Simeon Pop Moldovanu, 

din Agârbici, raportează (în. 17 August 1878, Nr. 2233) 

despre „unele” vătămări... adânc tăetoare în privința mic- 

  

şorării autonomiei noastre bisericeşii şi şcolare“. Şi: 

adecă: „Inspectorul şcolar a declarat de şcoală comunală - 

şcoala noastră confesională din Hidiş, ce răspunde  ce- 

" rinţelor legii şi n'a fost admoniată din partea ministe- 

rului“. Tot aşa în parohia „Simihaiu“ (Sânmihai), unde 

este edificiu şcolar corespunzător, a declarat şcoala de 

comunală şi -„a pus un învăţător maghiar... deși ne 

ținem a noastră confesională“ şcoală; creștinii noştri 

cari îş plătesc învățătorul propriu; sânt condamnaţi de 
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INSPECTORII ŞCOLARI UNGURI. 

n spector. să -plătească şi învățătorului maghiar ;„după 
iecare florin :5 crețari v. a.“; aşa, creştinii noștri, pe 

"lângă alte greutăţi, au să plătească doi învățători: unul 
al lor, al doilea al domnului inspector, 

Protopopul cere la urmă Consistorului luarea de 
măsuri pentru înlăturarea „abuzurilor de fot împovărătoare”. 

“In teritoriul secuizat 

5. Prot, [Gan Almăşanu, din Alma, protopopiâtul 
Târnava de sus,'în scrisoarea din 27 Nov.: 1878, arată: 
Inspectoratul reg. al comitatului nostru î îş dă toată silința 

„„„a contopi şcoalele confesionale în cele . ungureşti ale 
statului şi a sili comunele noastre: bisericeşti la” contri- 
buiri pentru fondul de -penziune învățătoresc al statului, 
“deşi i s'a dovedit prin acte că încercarea sa este ilegală. 
Inspectorul r. şcolar, ajutat de: diregătoria ' politică, si- 
leşte pe credincioşii noştri din. Coroi St. Martin, sub 
pedeapsă de 50 florini, a-și da copiii la şcoala ungu- 
rească; deşi şcoala confesională română din pomenita 
comună corespunde întru toate cerinţelor legii şi, prin . 
urmare chiar după lege; -tinerimea noastră nu poate să 
ie silită a cercetă altă şcoală. e 

7 Cătră Ministru | 

6. Inspectorii şcolari se adresau direct . ministerului 
instrucţiunii publice, arătându-i defecte” descoperite la 
Şcoalele noastre. Da — 

In acest :caz ministrul, pe atunci Augustin Trefort, 
_trimiteă ordin la Sibiu, înşirând arătările inspectorale : 
dascăli fără certificat de capacitate; în sala de şcoală- 
băeţii nu “sânt separați. de fetiţe ; clădirea școlară neco- 
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. respunzătoare ; ; mobile, mijloace de învățământ, bibliotecă, 

grădina, loc şi aparate de gimnastică, de regulă nu-s; cl. 

“ Consistorul căută felul şi chipul cum să întocmească 
lucrurile şi, la rândul său, însărcină organele subalterne, 
protopopul şi comitetul parohial şcolar, să îngrijească a 
îndreptă stările așa cum „cere legea“, şi a înlătură astfel 

„pericolul de a ni se luă şcoala spre marea daună, na- 

țională și religioasă, a tinerimii şi a viitorului credincio- 
şilor: îmbărbătări ce aveau să fie tălmăcite, şi apoi 

traduse în fapte, prin hărnicia conducătorilor. 

7. Intervenirea nu 'întârziă în deosebi când un,în- 
__văţător îş permiteă să participe la manifestări naţionale, 

ca bună oară: sărbătorirea în Ardeal a căderii Plevnei : 
în 1877, — cum se vede din scrisoarea lui Trefort (din: 

3 Marie 1878, Nr. 306 Pr.) cătră mitropolitul român 
dela -Sibiu. Scrisoarea ministerială constată că la Câm- 
peni şi în birtul dela Sohodol, cu prilejul căderii Plevnei, 

s'au [inut demonstrații, contrare: „patriotismului“, în 14 

şi 15 Decemvrie' 1877, în zilele acelea — scrie mi. 

nistrul — participanții, în stare de beție („illas âlla: 
potban“) au rostit toaste anlipatriotice, pentru România, * 

pentru 'muscali (?), pentru principele Carol, și pentru 
— 1848 (]). In ambele localităţi, aceiași indivizi, au or- 

ganizat demonstraţii, au lulburat liniştea cu lovituri de 

ireascuri, cu muzică şi cântare şi cu strigăte, şi au comis. 
excese, asupra “cărora tribunalul dela Alba-lulia a pornit 

cercetare. La demonstraţii a luat parte, ca actor principal, 
şi învățătorul gr. or.. „Talade luon“ (va fi: Ion Palade). 

* Mitropolitul Miron este învitat să .dispună' cercetare 
şi să înainteze lămuriri (10 Martie 1878, Nr. 602), despre 

- faplele atât de importante ale unor — „beţivi“... - 

— 55 —



INSPECTORII ŞCOLARI UNGURI 

. _ , , 3 
- Ce vrea dl. inspectorii, A 

3. Intr: una din zile, Miercuri în 5/17 Marlie 1880, 
inspectorul şcolar al comitatului Sibiu, Emil Trauschen- - 
fels, se prezintă în biroul directorului dela: Seminarul: 
„Andreian “, Directorul, lon Hannia (Hanea) scrie, fără. 
întâziere, Consistorului despre această vizită următoarele :: 

Deşi numitul domn, organ al regimului, şi-a desco- 
perit părerile, asupra institutului nostru, numai cu graiul. 
(„oralmente“, zice Hanea), aflu totuş necesar să le aduc: 
în scris la cunoştinţa Prea Veneratului Consistor. Din: 
împrejurărea 'că nu numai elevii. din cespărlămâniul: 
pedagogic, ci şi cei din despărfământul clerical, după. 
terminarea studiilor, se aplică învăţători, întreg institutul. 
„nostru îl priveşte ca institut pedagogic (şcoală peniru: 
formarea de învăţători), asupra cărora el, ca inspector,. 
are dreptul şi datoria de. supraveghere şi „ingerință“ - 
normată prin art. de lege 18 din 1879. ÎN ii - 

Directorul seminarial mai aduce la cunoştinţă, că. 
tot. domnul inspector cere categoric ca, încă în decursul: . 
semestrului actual,. să se sporească numărul orelor de- 
Limba: maghiară la pedagogi, dela 2 ore, la cel puţin: 
3 ore pe săptămână. 

„Se răspunde direcţiunii seminatiale (în 22 Mai 1880): 
* din partea Consistorului, că numitul inspector are idee- 
cu totul greşită despre seminarul nostru când culează a. - 
zice că-l priveşte numai ca: institut pur pedagogic (pentru: 

-a formă învăţători), când, linerii noştri se prepară acolo,. 
în curs de trei ani, anume pentru cariera preoţiei; ear- 
împrejurarea că clericii, după 'termninarea cursului de- 
trei ani, se aplică -de învăţători, nu coboară institutul: 
nostru seminarial la o şcoală. de pedagogie sau de vii-— 
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“tori învăţători. Prin urmare, inspectorul regesc n'are nici 

«dreptul, şi n'are nici daloria de Supraveghere sau de 

“îngerinţă. asupra institutului nostru clerical. - Privitor 

la orele menite limbii maghiare, corpui profesoral . va 
„aveă să se ţină de planul de învăţământ de până acum. 

“Directorul Hanea, neprimind dela inspectorul şcolar 
nici un act scris, îi va fi răspuns, probabil, tot „oral- 
mente“ la observările nescrise, — rostite despre Seminar, 
în ziua cutare de Miercuri, în anul Domnului 1880. 

Confesiorială: şi Comunală 

9. Deosebirea eră învederată pentru orce ţăran 
„deştept: de-o parte: şcoala condusă de biserica lui bi- 

nevoitoare, de altă parle şcoala instituită de statul -mai_ 

puţin binevoitor față de un mare număr al supuşilor săi. 

Un exemplu grăitor: 

“In scrisoarea sa (din 24 Martie 1880), des amintitul 
. ministru Trefort arată Consistorului, că în comuna Geoaj 

— cunoscutul loc balnear — ar fi 335 (2) copii obligaţi 
„să cerceteze şcoala, și că localul necesar abeă cuprinde 

50 de copii.! Ministrul alirmă că fot. acolo există şi o 

şcoală comunală înfiinţată de stat; preoții însă agită satul 

-— care e curat românesc — să nu-şi trimită copiii la 
această școală, ci la cea confesională. Agitaţia ar fi să . 

:se probeze prin. procese verbale, din 1870, încheiate de 

funcţionari unguri, — pretos, primar, notar,— din localitate. 

Comunicând actele acestea protopopului, Consistorul _ 

“cere cercetare şi neintârziat răport, (15 Mai 1880 Nr. - 

14185), 
"A 

1 In realitate clădirea şcoalei aveă două încâperi, pentru cei 60—70 

şcolari 'cari frecventau şcoala, — relatează protopopul. - 
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Protopopul Sabin Piso dela Săcărâmb, “după lungă 
muncă, înaintează (în 13 Sepi. 1880) actele de cercetare: 
:şi anexele lor, din care iese la iveală: că. redactarea 
proceselor verbale, de cătră notar și pretor, este o mi-. 
stilicare: martorii ascultați n'au afirmat ceeace li se 
atribue în procesele verbale pomenite, şi astfel învinui- 
rile aduse celor 'doi preoți, — Petru Papp în Geoajul 
“Suseni, şi Luca Boteanu parohul Geoajului. joseni, di- | 
rector ştolar, — sânt nedrepte, tendenţioase şi făcute în 
scop de a-i întimidă şi a-i face să nu mai cuteze a des- 

"-coperi ilegalităţi comise. de cei dela Şcoala de stat 
Invinuirea de agitatori impotriva statului, adusă pre- 

-ojilor şi protopopului, se explică astiel: 
La dorința unora (numele lor sânt retăcute), oameni 

cari ne-ar zdrobi, dac'ar puteă cu o singură lovitură, 
s'a înființat şcoala de stat maghiară în Geoaj. Dupăce 
clădirea a fost gata, au văzut că şcoala ar fi ea cum 

- ar fi, însă lipsesc şcolarii. Ca să nu lipsească de tot, 
pretorul şi notarul comunal, în înțelegere cu dl inspector 

„dela Deva, Reihy, au făcut presiuni asupra părinţilor or- 
todocşi români să-şi dea copiii la şcoala de stat. -In 
parte, .se vede că au izbutit. La sfârşit de an şcolar însă, 

“la examene, părinţii” -copiilor dela . școala de stat s'au 
convins că şcolarii de acolo n'au făcul sporul observat 

“la cei dela şcoala confesională, ' unde, pe lângă alțe 
obiecte de învăţământ, școlarii „au învâfat rugăciunile * 
şi cântările bisericeşti“, — până când dincolo; copiii 
abeă îngânau „câte un cuvânt unguresc rău pronunţat“, 
"ear în loc: de cântări bisericești întonau o cântare un- 
gurească ce n'o înțelegeau.. Oamenii au văzut, cu ochii 
lor, că învățământul în școala comunală nu e cum trebue 

„să fie, învățătorii. ei nu vorbesc, româneşte, ear copiii nu 
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„pricep cele. grăeşte dascălul cu altă limbă. De aceea, 

la începutul anului școlar 1879/80 — scrie protopopul — 
părinţii, nemulţumiţi cu felul de progres al școalei co- 

munale, şi-au înscris copiii la școala confesională, în 

vreme ce şcoala statului s'a trezit earăş cu băncile goale. 
Atunci plăeşii, la porunca notarului, au intrat în şcoala . - 

confesională, au ridicat cu forța copiii -de aici şi. i-au 

dus în şcoala de stat, îndatorând părinţii şcolarilor să 
plătească didactru de câte 2 florini... Preoţii noştri dela 

 Geoaj au protestat contra actului volnic. Poporul între- 

bându-i ce trebue să facă în fața acestei. siluiri, preoții - 

au răspuns în biserică celor adunaţi, că nici un părinte 

nu poate fi silit să. şi dea copilul la cutare sau cuiare 
şcoală, — e freaba părinților să aleagă școala unde 
au să învefe copiii lor; — eată că o asemenea cuvân- 

tare simplă o numesc dumnealor „agitaţiune“ în contra 
patriei, — „va să zică, ei dau cu bastonul în noi şi tot 

ei se vaietă că i-am bătut“. 

De încheere, protopopul denunţă 'că pedepsele în 

bani pentru absenţele copiilor dela şcoala confesională, 
se predau, prin abuzul organelor administrative, în fa- 

voarea şcoalei, de stat, “„fără a mai arătă, de astă 
dată, în ce- mod abuzează şi inspectorul şcolar (dela _ 

Deva) cu ocazia vizitării şcoalelor noastre contesionale“ , 
— sfârșește expunerea dela Săcărâmb. — 

- Din faptele şi întâmplările, schiţate până aici, reese 
clar deosebirea ce o făceă poporul între: comunală şi 

confesională. El nu vedeă cu ochi buni şcoala statului cu - 

învățătorii cari, ignorându-i trebuinţele suileteşti, se abă- 

teau dela viaţa creştină a satului religios ;" în schimb, 
„aceste trebuinţe îș. găsesc înțelegere şi adăpost în“cea- 
 laltă şcoală: a bisericii. Alegerea -eră uşoară, 

— 60 —



  
  

E E CAP. 6 
Școalele poporale ortodoxe 

1. Din câteva rapoarte anuale, despre învățământul - 
- primar,! dăm, pentru orientare, — din cele comunicate 
Consistorului arhidiecezan dela Sibiu, — părţile lor prin- 
cipale. Sa a | e 

Administratorul protopresbiteral, Moise Toma al Si- 
“biului |, în raportul pe anul şcolar 1878/9 (înregistrat 
sub Nr. 2458 Şc. '25 Aug. 1879), arată că „aproape 

” 4oate şcoalele“ din: protopopiatul său au fost vizitate în' 
„ eursui anului școlar expizat. S'a cercetat, cu deamăruntul, 

„. starea lor, internă şi externă, spre „a statori progresul, 
sau regresul, realizat. Se constată următoarele : 

a) Partea cea mai mare a „şcoalelor — cum s'a 
spus și în anul precedent — sânt, „bine organizate şi 
provăzute în mod suficient cu rechizitele şi aparatele tre- 
hbuincioase peniru învăţământ“. -Se remarcă, drept cea. 
mai bine organizată, şcoala din Sălişte, — ear ca cele 
mai slabe, şcoalele din: Amnaș, Guşteriţa, Rusciori, 
Sibiel şi Turnişor, cu „defecte diferite“, 

r 

“ în comunele: Gurarâului, Cacova, Sibiel, Săcel, Galeș 
şi suburbiul inferior. al Sibiului; cauza - principală a ne-, 

| regularităţii este căutată în faptul că diregătoriile co- 

- 1 Cum s'a desvoltat şcoala românească din Transilvania şi Ungaria, se înfățișează, pe: scurti, în Carlea scrisă de G. Sima (O. Ghibu), Bucureşii, 1915, Inst. C. Gobl-Rasidescu, 105 pg. 
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munale nu dau atenţiunea cuvenită: listelor de absenţe: 
* şcolare ce li se prezintă -spre pedepsirea părinţilor ne- 
gligenţi. 

c) Pregătirea învăţătorilor lasă de dorit chiar Şi N 
şcoalele bine organizate. . Se înfăţişează- ca defectuoasă 
la dascălii din: Sibiel, Cristian, Cacova, Poplaca. In. 
alară da aceasta, unii învățători sânt puţin strădalnici 
în slujbă şi se indeleinicesc cu ocupaţii sirăine de şcoală.. 

- Ca manuale necorespunzătoare 'sânt notate cele 
pentru învățământul religiunii; catehismul se învaţă 'pe 
„de rost“, în „mod mehanic; la geografie şi istorie lipsesc: 
manualele, — cele . existente : sânt 'interzise de „Inaltul 
minister“, — astfel învățătorii se ajută cu manuscrise şi. 
propun aceste obiecte abea în irăsături generale, — 
manuale din „țară“ sânt asemenea oprite. 

Greutăţi întâmpină invățătorimea şi la celelalte studii :: - 
la aritmetică, istoria naturală, chiar şi la abecedar şi 
cartea 'de cilire. Pomărit, grădinărit, sală de gimnastică 
sânt aproape inexistente... îi 

* d) Sporul dovedit la examene este satisfăcător la:: 
citire, scriere şi cântări; mediocru la -socoteli .(aritme- 
tică), gramatică, ist. naturală; nesatisfăcător — cu mici: 
excepţii — la religie, istorie şi geografie. 

-Spor, cu deosebire mulţumitor, s'a văzul la exămenul 
din Tilişca, unde se pomenesc cu laudă învățătorii loan: 
„Necşa şi Dumitru losof. Cele-mai slabe examene s'au. 
dat în: Cacovă, Sibiel și Săcel. 

Raportorul Moise Toma face apoi unele propuneri 
peniru . îmbunătățirea stării şcolare, Şi, în acest scop,. 
înaintează o „,Instrucţiune““ la planul de. învățământ în- 
trodus . de Consistor, spre a fi cercetată şi eventual 
aprobată de cei chemaţi. 

a 

 



„mare şi înstărită, de lângă Sibiu, Poplaca.. . - Si 
Comunicare, - despre localitatea aceasta, face proto-- 

ŞCOALELE POPORALE ORTODOXE 

2. Piedecile, ivite-în mersul învățământului primar, . 
_Ssânt aceleaşi şi în alte protopopiate, cu puţină deosebire, 

în bine sau în mai rău; — înlăturarea piedecilor 'cereă. 
însă vreme lungă şi cheltuială de bani şi de nesfârşită: 
muncă energică atât la conducători, cât şi la conduşi.. 

In continuare: AI Ccontinuare 
3, Alt caz, în aceeaş materie, nil dă o comună: 

popul Sibiului, loan Hanea, cunoscut ca direclor seminarial: 
cu viu temperament, Adresându-se Consistorului. (în 28: 
lulie 1876), constată că şcoala - noastră din Poplaca, 
sufere de mai mulie scăderi, însă scăderile acestea, în: 

- mare parte, dacă nu tocmai peste tot, provin dela indo-. 
lenţa, ba aş puteă zice dela renifenfa părinților de a-şi: 
trimite copiii regulat la şcoală“. | i 

Din 575, băeţi şi fete, care aveau să cerceteze: 
şcoala (în 1874/5) veneau abea 115,: „Şi aceşiia foarte: 
neregulat“. La examenul de vară, ținut în 24 Mai 1876, 

„erau de față numai-50 de copii. 
“Cum se desprimăvărează, cercetarea şcoalei se în-. . 

trerupe din pariea celor mai mulţi şcolari. . 
- Invăţătorul a prezentat, cum spune legea, „listele de. 

lenevire“,: care s'au înaintat inspectoratului şcolar. şi. - diregătoriilor. locale. | 
Primarul satului încearcă să incaseze amendele, ză-- 

logind lucrurile părinţilor cari nu plătesc; aceștia refuză 
să-şi scoată zăloagele, ba și amenință pe celce vine, „în. numele legii“, să-şi împlinească datoria, — una din cele 
mai odioase afaceri ale: slujbei de primar. - 

2 
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Necazul răuplătitorilor se descarcă apoi asupra 
». dascălilor, despre cari spun că ei sânt pârâtorii, ei .le 

-pricinuesc. pedepse şi zălogiri. » - 

Acei părinţi se adresează, adeseori, cătră Consistor 
cerând — destituirea „vinovaţilor“ , deşi îndreptăţite mo- 

“live nu aduc.: | 

" Mare greuiate şcolară este lipsa de cărţi necesare. 
„Abecedare se mai găsesc, dar „rupte şi zdrănţuite“, 

-câteva cărţi de citire, şi .abea 22 catehisme... La diverse - 
-ocazii, precum şi în 24 Mai 1876, a doua zi de Rusalii, . 

la examenul public şi în faţa unui numeros popor, au 

“fost sfătuiți şi îndemnați alât părinții şcolarilor, cât şi 
-membrii din comitetele comunal şi parohial, să proce- 
-deze la: îndreptarea scăderilor din şcoală... 

In regiunea „săcuizată“ 
  

„4, Conform raportului, trimis de administratorul pro- 
“topopesc din Breţcu, Spiridon Dimianu, (în 25 Oct. 1876, 

Nr. 3197 Şc.), situația şcoalelor confesionale române 

„din tractul Treiscaune este ” mulţumitoare. Se arată că 

-şedalele' sânt pretutindeni îngrijite şi curăţite ; salariile 

” -învăţătoreşti însă (marea chestiune !) sânt prea mici, la 
-toate, sau aproape la toate, școalele acestea. Şi, ca să 
“nu rămână fără învăţători, se așteaptă cuvenilul sprijin 
al bisericii. Consistorul răspunde (în 17 Nov. 1876) că, 

“una din -grijile cele mai înteţitoare, ale Consistorului ar- 
fhidiecezan, este a ajută, după putinţă, pe acei învăţători 

— din Treiscaune, — şi că-i va luă în specială consi- 
-derare la timpul său, când se va chibzui asupra împăr- 
“țirii ajutoarelor la învățătorii din comunele. mai sărace, 

-— ceea ce, în mare parte, s'a şi îndeplinit. 

4
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5. Protop. Zaharie Boiu din Sighişoara... scrie. Con.-. 
sistorului (în 30 Mai 1878): „In parohia din N. Galom- . 
falou (Galomfalăul Mare), - în lipsa de învăţător pe a. 
şc.. 187718, a-suplinit locul aceluia parohul- Athanasie 
Onitie (va' fi: -Oniţă), ca învăţător provizor;. cu. carele 
în Dumineca Tomei, 23 April a. c.; sub prezidiul. meu 

“în persoană-mi, s'a ţinut examenul şcolar în Biserică 
după îinitul S. Liturgii îndată, - fiindcă spaţiul şcolii nu * 
încăpeă publicul adunat din parohieni bărbaţi şi fămei 
(sic !), şi 2 Domni români ungurizaţi. Mare plăcere şi 
bucurie am avut, în cazul acesta, de răspunsurile elevilor 
cari din casa părintească neşciind din limba sa naţională 
nici o vorbă, din Școală însă: celirea, scrierea, com- 
putul (aritmetica) şi. cântările bisericeşti ale S. Liturghii, 
şi rugăciunile .de rost, cele 10 porunci, s. taine, ş.a: 
cu traducere româneşte şi ungureşte Compuse, au adus - . 
la mirare pre.toţi cei de faţă. In modul acesta, dacă 

„ Şcoala noastră ar continuă cu studiile. în progres, în 
scurt timp poporul acesta ar reînviă în religia şi naţio-. 
nalitatea sa, care alt cum e sedus în maghiarism'“,. 

Consistorul pune în vedere (în 15 Iulie 1878) un 
ajutor în bani celor din Galomfalăul Mare.: | 

6. Din aceaş regiune, admin, protop.. Teofil Gheaja, 
dela Paloş, anunţă (în 7 April 1877) că în comuna Ra: 
coșul de jos confesiunile: calvină şi unitară s'âu învoit 
să susțină o şcoală "comunală ; ear inspectorul şcolăr din 
Târnava-mică a învitat -reprezentanții bisericii noastre 'dini „_Racoş să se asocieze la învoirea. aceea, — sau să-şi 

_ Susţină şcoala confesională „corespunzătoare cerințelor” legii“ ; la din contră, vor fi siliți a concurge şi ei;ro: mânii, la suslinerea -şcoalei comunale. * Nuniitul “Teofil: Gheaja declară că școala confesională română din Racoş: Ă A . Ă . SS 
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are trebuință de urgent ajutor în bani, ca să se poată 
susțineă mai departe. 

I se dă de ştire (în 9 April 1877, Nr. 1135 Şc.) 
“hotărârea fermă a Consistorului arhidiecezan de a ţineă 
la şcoalele de confesiunea noastră, atât în. puterea legii 
de stat, cât şi a Statutului nostru Organic; acest Consistor 
va face tot ce este posibil pentru păstrarea şi înflorirea 
lor, bine știind că ele sânt fundameniul culturii noastre - 

naţionale şi întărirea instiluţiilor noasire bisericeşti; dar, 
de altă parte, Consistorul aşteaptă dela clerul şi poporul 

- nostru, : ca şi ei să nu cruţe nimic, ci să-și pună toate 
__ puterile şi cu tot preţul să se năzuească la înființarea 

„de şcoale de confesiunea noastră în comunele unde 
nu există, şi la susținerea în bună stare acolo unde ar 

„există, Consistorul pune la dispoziţia Comitetului paro- 

hial şcolar din Racoş suma de 100 fl. pentru şcoala - 
„noastră de acolo pe anul şcolar 1871/8, şi aceeaș sumă. 

pentru anul şcolar următor, 

Defecte încrestate de autorități 

7. Comitetele administrative” ale comitatelor, împre- 
„ună cu inspectorii şcolari, — între ei se numără şi ro- 
mânul (1) Moldovân Gergely dela Turda, — se înirec în + 
“munca de a semnală Consistorului arhidiecezan : scăderi 
la clădirile şcoalelor' noastre, dascăli negligenţi în: pur- 
tarea slujbei, lipsă de rechizite şcolare, cercetare nere- 

gulată din partea copiilor datori să umble la școală, 
aplicare de învăţători necalificaţi; lipsa de grădini pentru 

pomărit şi a salelor de gimnastică, insuficienţa retribu- 
ției învăţătorești, — ba se interesează şi de frământările 

„ivite între ortodocși. şi greco-catolici pe tema învăţămân- 
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tului din comune cu locuitorii aparţinători diferitelor 
culte. | E | Scopul, eră netezirea drumului spre : desființarea 
şcoalei confesionale românești și înlocuirea ei cu şcoală 
de“stai, ungurească, Îi 

8. La scrisorile din 1877 ale inspectoratului şcolar 
din Sibiu, despre starea defectuoasă a şcoalelor noastre din mai multe comunităţi, Consistorul a dat, ca totdeauna, ordin organelor subalterne de a remediă scăderile ce ar există în unele şcoale confesionale-din comitatul Sibiului. 

Scăderile înşirate sânt cele cunoscute: 
salarii prea mici pentru învățătorime ; 

-- frecventare neregulată ; | 
mijloacele de învățământ nu se găsesc; 
se- aplică prea puţini învăţători în sate cu mulţi copii de şcoală, etc. — O parte din scăderi conţineau însă 

exagerări sau chear neadevăruri, deşi multe din aceste defecte erau notate Consistorului şi “din partea ministe- * ului de culte şi instrucţiune publică. 
, Comitetele parohiale şcolare primeau dese însăr. cinări dela Consistor să facă dispoziţii în consecvență, stăruind să aducă şcoala în stare corespunzătoare legii - şi chemării: sale, pentru a face faţă primejdiei „de a se închide şcoala confesională şi a se fundă, tot pe spesele comunei, dar cu altă chemare decât ceea ce esle a şcoa- „- lelor noastre confesionale“, 
Insărcinările erau însoțite, în cazuri anume, şi de ajutoare în bani, cum s'a spus la alt loc al acestui: capitol. 9. Bielz Albert, de origine sas, inspector regesc de: şcoale pentru comitatul Sibiului, se simte îndatorat a arălă (în 26 Oct. 1878) unele neînțelegeri ce s'au .pro-- „dus între răşinăreni în afaceri şcolare şi a învită („fel 
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_kell sz6litanom“) pe mitropolitul Miron. să dispună ca 
“şcoala confesională română, neglijată, din Răşinari,. să. : 

fie adusă pe calea îndreptării potrivit cerințelor legii. şi 

| situaţiei materiale a comunei. 

După alte două scrisori ce au urmat dela: inspector, 
”Consistorul răspunde (în 24 Febr. 1879, Nr. 2821 Şc. 
1878), că s'au făcut,. încă mai de mult, dispoziţii pentru 

aplanarea diferenţei ce păreă a se fi născut. între auto- 
ritatea școlară și autoritatea comunală din Rășinari în 

“- privinţa şcoalelor confesionale române de acolo. 
„Onorabilul inspectorat va binevoi a şti că în vir- 

“tutea Statulului nostru Organic, emanat după ' legea de 
instrucţiune, art. 38 dela a. 1868 şi sancţionat de Ma- 
jestatea Sa monarhul nostru, toate. şcoalele noastre con- 
fesionale, precum sânt şi cele. din -Răşinari,' stau sub 

jurisdicţiunea autorităţilor noastre şcolare confesionale, 
şi că prin urmare comuna polilică nu are şi nu poate - 

- aveă nici un amestec sau compelință în organizarea 

şcoalelor noastre. Şi dacă între primăria,. respectiv co- 
muna politică a Răşinarilor, şi între comitetul, respectiv 
sinodul parohial de acolo ca autoritate şcolară, s'a iscat 

oarecare . neînțelegere asupra ' administraţiei -şcoalelor 

noastre din acea comună: aceasta credem-că s'ar puteă 

atribui, în mare parle, puţinului tact din partea organelor . 
politice, ca să nu zicem pulinei cunoştinţe ă legilor 
noastre şcolare, aprobate. dela locurile mai. înalte“.. 

“ Inspectoratul este, cu această ocazie, învitat să bi- - 
nevoească a arătă Consistorului, prin date autentice, 

ceea. ce afirmase în scrisoarea sa că: între membrii co- 
__mitetului parohial („iskola szek tagjai kăziil“) sânt unii 

“ lipsiţi de moralitate și osândiţi pe calea procedurii penale. 
. Cari sânt aceşti membri? Ce imoralitate au comis ei?. 

* 
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" Când, prin cine şi pentru ce „delict ori crimă au fost 
" condamnaţi? Ă 

(La. această învitare, inspectoratul din Sibiu pare că 
n'a binevoit a răspunde). ; 

Biblioteci şcolare . 

10. Pentru a veni cât mai mult în spijinul privitor 
la mersul învățământului, ministrul Trefort recomandă 
(în 17 lan. 1877, Nr. 1238) înființarea de biblioteci 
poporale pe lângă şcoalele primare. | 

Fără întârziere, Consistorul ia măsuri (în 12 Febr, 
1877 Nr. 295 Şc.) pentru înființarea şi instituirea acestui 

„fel de biblioteci. „A învăţă poporul — spune circulara 
căiră protopopi — să urmeze o viaţă morală, religioasă 

"şi naţională, negreşit că trebue să fie una din solicitudi- 
nile noastre cele mai. principale; şi aceasta se poate 
ajunge numai dacă vom exclude din lectură „operele şi 
scrierile contrare moralei, religiunii şi simțului naţional; 
ear aceasta se poate ajunge dacă vom institui biblioteci 
cu cărţi de lectură instructivă şi proprie geniului şi sim- 
țului poporului nostru totdeauna iubitor de legea, patria 
şi națiunea sa. Peniru aceea, acest Consistor nu numai 
vă recomandă, ci vă impune. chiar, să stăruiţi, cu toate : 
mijloacele ce vă sânt în putinţă, spre a înființă pe lângă. 
şcoalele noastre poporale câte o mică bibliotecă de cele 
mai bune cărţi de lectură: siguri fiind - că, prin aceasta, 
conlribuiţi foarte mult la cultura poporului nostru, şi 4 
„Prin urmare la durata şi existenţa - bisericii şi naţiunii 
noastre române“ 

- 
— A rămas, după aceasta, a'se da idrumările 'ne- 

“cesare pentru - organizarea şi rândueala: bibliotecilor 
noasire şcolare. 
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Pentru îmbunătăţirea salariilor 
- 

11. Piedeca, poate cea mai mare, în bunul mers al 
învățământului primar, eră:. prea smerita relribuţie bă. 
nească a învăţătorimii. - 

O încercare, rămasă izolată, de-a aduce şi aici ceva 

îmbunătăţire, se face din partea Consiliului administrativ 

__al comitatului Făgăraş, care, în termeni destul de reso- 
“luţi, — înfr'o adresă (din 8 Febr., 1877, Nr. 29), 
semnată de vicecomitele român, Codru Drăguşanu. şi 
redactată ungurește cătră mitropolitul Miron, — . arată 

că- marele obstacol la înaintarea şi prosperarea şcoalelor 

“noastre confesionale române din acel comilat,- este 
lipsa de puleri potrivite pedagogice, ear cauza acestei. 

împrejurări ar fi salarul prea mic al învăţătorilor; de 
aceea Consiliul a decis ca la toate şcoalele, prin urmare 

şi la cele confesionale, să se statorească un salar anual 

de 200 florini, minimum, pentru învăţători ; acolo unde 
salarul actual învăţătoresc ar întrece acest minimum, se 

va plăti şi mai departe fără reducere; Consiliul adaugă 
la urmă că va procedă, cu toată rigoarea, împotriva 

şcoalelor care n'ar observă această 'dispoziţie.. 

Consistorul arhidiecezan, comunicând cuprinsul ace- 

'stei scrisori protopopilor din. partea locului, — Făgăraş 
şi: Avrig, — scrie fiecăruia: „vei stărui, în tot modul 
posibil, la comunele respective, pentru îmbunătăţirea sala-. 
riilor învăţătorilor noștri, căci nu încape îndoială, că numai 

pe lângă un salar corespunzător se pot găsi învăţători 
capabili şi conscii de chemarea lor; şi earăş numai dela 
învăţători: capabili se poate aşteptă o bună şi îructuoasă 
educaţiune a tinerimii noastre“. 

- a — DB = 

| 

i] 
*] 

4 

 



ŞCOALELE POPORALE ORTODOXE 
  
  

Indemnuri protopopilor 
  

42, In urma rapoartelor, despre comune bisericeşii 
lipsite de şcoale confesionale, se răspunde protopopilor 
(în 19 Noemvrie 1879, Nr. Şc. 2688): Consistorul. nu 
“poate decât. să invoace toată energia lor, ca prin mij- 
loacele date de lege şi prin instinctul şi datorința de a. 
conservă existența poporului român prin biserica noastră 

„Si prin şcoala ce este nedespărţită de biserică: să stă- 
ruească și mai departe pentru înființarea de şcoale con- 
fesionale “române în toate acele comune unde ele nu 

"există încă, de-o parte; ear de alia, să dispună ca în 
comunele unde şcoala se ţine neregulat, sau numai din 
când în când, acolo să se reguieze ţinerea şcoalelor'în 
mod stabil şi continuu. Prin perseveranţă, 'prin o con-: 
vingere morală de reuşită, toate se pot realiză; — ear 
realizatorul — în cazul acesta părintele protopop, — va 

“fi unul dintre primii care va binemerilă prin faptă recu- 
noşiința bisericii și naţiunii noastre. 

13. Inaintând Consistorului așa numitele „Conspeete“,: 
referitoare la calificaţia şi sârguinţa învăţătorilor aparli-" 
„nători comunelor din protopopiat, directorul districtual, 
păr. protopop, îş ia, nu odată, libertatea de-a. adăogă 
observări dobândite din experiența făcută cu prilejul vi- 
zitaţiei sale canonice. | | 

Dintre alte observări critice, desprindem câteva :: 
a) Văzând învățătorii — scrie protop. din Săcărâmb, . 

Sabin Piso, — că parohii, ca directori şcolari locali, nu 
se interesează d'ajuns de cauza şcolară, îş fac şi ei — 
învățătorii — lucrul mai comod; ear protopopul. n'are 
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pulința d'a ieşi în fot anul şi în fiecare comună, ca să 
controleze toate lucrările, atât ale învățătorului, cât şi 
ale parohului, director local.. Altă calamitate este că „nu 
aflăm, pentru. ocuparea catedrelor, învățători calificaţi, 

„nici chiar în comune cu salarii învăţătoreşti acceptabile ;. 
asilel; ca să nu stăm cu şcoala închisă, în lipsa de pu- 
tere didactică, sântem. nevoiţi să primim. persoane cu 
mai puțină pregătire; sporul în învățământ, realizat cu 
astfel de. învăţători, e de sine înţeles că nu stă în pro- 
porție dreaptă cu greutătile aduse. de popor pentru sus- 
(inerea şcoalei confesionale, - care pe calea aceasta în- 

cepe a fi tot mai urgisilă de poporul neînţelegător... 

Protopopul cere apoi aspre măsuri împotriva direc- - 
torilor negligenţi, în scop ca dispoziţiile, luate de Con- 

'sistor şi de oficiul protopopesc, să nu rămână, în mare 

parte, fără efectul aşteptat (16 lanuar 1880). 

b) Protopopul Zarandului, Nicolae 1. Mihălţanu,, dela | 
Brad, însemnează: Invăţătorii n'au hărnicia de-a se pre- 
pară singuri şi a întregi pujina pregătire cu care au păşit 
pe cariera dăscălească. S'au instituit asemenea învăţă- 
tori în lipsa totală de alţii mai calificaţi. Avem clerici 
cu cel puţin '4:clase de gimnaziu şi cu oarecare prac- 
tică de şcoală, 'cari au oblinut vădit succes în învăţă- 
mânt. Salariile se plătesc neregulat, din nepăsarea faţă . 
de şcoală a organelor administrative comunale, care îş 

„ridică mai întâi lefurile lor, şi numai la urmă se scoate 
ceva şi pentru dascăl, — dacă a mai rămas, (Şi, de: - 
comun, n'a mai rămas); așa, salarul învăţătoresc trece, 

an de an, în restanță. Protestele nu ajută, ear „aruncu- . 
rile“ — impunerile — .grele, puse de: autorităţi, plus să- 
răcia satului fac pe oameni să 'socotească. şcoala drept 
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povară mare, grea şi nefolositoare. Cu privire la mij-- 
loacele de învăţământ şi aparatele şcolare, e foarte de- 
dorit să se arate minimul lor, pe care este datoare orce 

- comună bisericească să şi.l procure. :Se constată, în 
sfârşit, că progresul este mai îmbucurător în satele în-- 

- Stărite, cu fonduri din care. se cumpără manualele ne-- 
cesare şi se împart gratuit tuturor şcolarilor (3 Martie 1880).. 

c) Ioan Papiu, protop. dela Deva, în raportul săv 
(din 25 lan. 1880) afirmă că resultatul muncii învă. - - 
țătoreşti, în protopopiatul său, este nesatisfăcător. Molive :: 

; învățătorii, insuficient plătiţi, sânt, aproape: toţi, „necore-. 
spunzători“ ; ear salariile nu se pol; deocamdată, îmbu-.. 
nătăţi: „Am umblat, în astă cauză, într'o comună:şi de - 

-patru ori, şi m'am întors acasă fără nici un resultai ; —. 
toate aceste vizitaţiuni le-am făcut pe spesele mele, fără. 
a. cere nici o rebonificare“,.. 

„Treaba şcolară, pe la noi, —: continuă protopopul: 
Papiu, — a devenit cea mai odioasă. Prea. Venerabilii. 

- membri ai Consistorului nu-şi pot-face idee despre dânsa,. - 
“de nu cumva Dl referent în Senatul şcolar, — los. Hodoş 
— ca fost oficial cardinal în municipiu“ -(în fostul comitat: 
Zarand) va fi cunoscând stările şcolare de pe 'aici.: Si- 
luaţia noastră, a protopopilor, ca directori _districtuali, 
„— sfârşeşte scrisoarea mâhnilului. protopop, — nu e 
de invidiat: „de sus, sântem stigmatizaţi ca neactivi; de 
jos, din popor, sântem priviţi ca impunători. de sarcini E N 

grele, cu necurate cugete“... - 

“14. La oraşe, cu elevi” ortodocşi dela, seosle. de altă - 
confesiune, catehizaţia prezintă, în de obşte, un' mers. . 

. RI 
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«normal; — mai puțin îmbucurător- este mersul ei în 

'-şcoalele primare săteşti. 

Informaţiile, cerute de Consistor despre catehizaţia 

cu tinerimea, constată în multe locuri o situaţie de jale, 

-— indicându-se însă şi motivele ei. Pa 

Câteva date: 

a) In protopopiatul Sibiu II, cu 21 comune biseri- 
cești, în 11 nu s'a ţinut catehizaţie (în anul școlar 18789); 

- în celelalte 9 (una din -parohii, a Avrigului, n'a raportat) 
-au frecventat catehizaţia 374 din 457. obligaţi la această 

“şcoală, bărbaţi şi femei. Sporul, în. parohii, e notat 
“cu „îndestulitor““: într'o comună — : Boiţa — cu „,lau- 

-dabil“. Administratorul protopopesc, Moise Lazăr, ra- 

- +portează: împrejurările de faţă îngreunează mult ținerea - 
-regulată de catehizaţie în timpul de vară. Locuitorii, 
-economi de vite, îndată ce dă vara, se duc unii la munte 
„cu vitele, luând şi pruncii cu sine, neavând cu cine să-i 

lase acasă; alţii, în condiţii “slabe materiale, sânt nevoiţi 
“ca tocmai în limpul verii să-şi dea copiii mai vrâsinici - =! 

în slujit la case străine. Asifel, orele de catehizaţie, în 
„_“zile de Dumineci şi sărbători, lasă de dorit chiar şi într'un 

protopopiat de frunte. 

5) Văsile Pipoş, dela Hondol, protopop al Geoajului 
1], scrie, că în 9, din 31, „comune bisericești n'a fost 

"catehizaţie; 4 „preoți n'au raportat; în . restul comunelor 

au frecventat catehizaţia 512 tineri şi tinere, din 4401 

“obligaţi.- Sporul: bun, laudabil, îndestulitor, şi puţin. Se 

-observă: Tinerimea care -a cercetat catehizaţia, parte 
:mare stă din elevii şcoalelor noastre confesionale, cari și . 
-alt cum. cercetează rău şcoalele;. ear tinerimea adultă 
:Şi mai greu se poate aduce la cercetarea orelor de ca-: 

a 2
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"tehizaţie, căci oamenii noștri săraci îș trimit vara copiii 
în oraşele din apropiere spre a-şi câştigă pânea cu zile 
de lucru; ear cei rămaşi acasă, obosiţi. de lucrul câm.-. 
pului de peste săptămână, mai bucuros stau la petreceri 
în zile de Dumineci, decât să meargă la catehizare. Dacă | 

_de sigur, asupra — cateheţilor. | . 
'c) In Zarand, lucrul â mers, în anul şcolar amintit, 

foarte simplu: nici un preot n'a (inut catehizație. Pro- 
topopul local, dela Brad, dă următoarea explicaţie : „în 

autorităţile. i-ar amendă, ura credincioşilor s'ar descărcă, 

nici o-comună, din tractul subsemnatului, nu s'a ţinut . 
catehizare formală; din cauză că tinerii nu vin; a-i sili, 
nu avem putere; unde s'a ţinut, se. ține după obiceiul 
vechi că: la finea liturghiei parohul le spune rugăciunile 

ci şi, încât le pricepe, le şi explică“... 

15. Progresul, în educaţia religioasă şcolară,. prin 
mijlocirea catehizatorilor vremii, eră — cum se vede — 
minimal. a 

Peniru o schimbare spre bine, se cereă, înire altele, 
creiarea de manuale potrivite,. atât pentru catehizaţi, cât 
şi pentru catehizători, — ceeace se ştiă şi în Consi- 
siorul' acelor ani. 

| 
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Intre ortodocși. şi uniţi. 

_4, De obicei învrăjbiţi. Totuşi, în relaţiile” şcolare, - 

cele două confesiuni, ortodoxă şi greco: “catolică, deo- 
potrivă amenințate,” se inspiră de armonia . înţelegătoare 

a primejdici comune. — 

Un. protopop. ortodox, al Făgăraşului, Petru Popescu, 

.- scrie Consistorului la Sibiu (în 10/22 „Nov. 1876, Nr. 

Se. 3355) -următoarele : 7 

„Obştea noastră parohială din Recea T clechiană, N 

care conslă, cu bun cu râu, abia din 60 familii, — fiind 

“e alâția şi unijii, — încă pe- la anul 1848 au fost 
făcut, la olaltă, o şcoală de lemn, acoperilă cu paie, 

unde au învăfat copiii la olaltă subit un învățător, care 

în-3 ani eră din parlea 'noasiră — ortodox, — în alfi ! 
- frei .ani eră 'unit“, De ' oarece o clădire şcolară core- 
'spunzătoare nu'se puleă ridică, în împrejurările de atunci, 

“ parohul şi comitetul bisericesc ortodox au hotărât în 
. principiu-să trimită copiii la şcoala grănițărească greco- . 
catolică din comuna Vaida Recea, şi în acest scop au. 

cerut încuviințarea Consistorului, — care n'a fost contra 
şi a admis cererea exprimată . în scrisoarea protopopului 

Popescu. 

2. In conformitate cu un concluz al Sinodului epar- 
"hial din 1877, întrunit în sesiune anuală la Sibiu, Con- 
istorul arh idiecezei-s'a adresat (în Martie 1879, Nr. 958 
Şc. din 1878) Consistoriilor greco-catolice: din: Blaj, 

==.
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Gherla, Lugoj, în chestiunea de a se. încheiă' un compro- 
mis. între autorităţile supreme bisericeşti, -ca autorităţi ES şcolare, pentru înființarea de şcoale comune acolo unde 
comunitatea bisericească gr. or. şi gr. cat., sau nici una, 
sau una din două, n'ar fi în stare de-a înființă sau sus- 
țineă pentru sine şcoală primară separată şi corespun- 
zătoare cerințelor legii. i 

- Imprejurările se arătau, ca totdeauna, grave pentru 
şcoalele româneşti din Austro-Ungaria, expuse lot mai | 
mult pericolului de a fi. suprimate, 

Temeiul pe care ar puteă să se facă o învoeală.- 
este, după opinia Consistorului din Sibiu, legea statului, şi 
anume art. 38 dela anul 1868 $. 45, în care se spune: 
» Acolo. unde numărul copiilor de altă confesiune nu 
trece. peste 30,- aceşti copii, întru cât părinţii lor nu sar 

- Ti îngrijit de instrucțiunea lor în alt „mod, vor aveă să 
„ urmeze la şcoala confesională existentă — sau înființândă, 
— şi părinţii acelor copii .vor aveă să concurgă la sus- 
ținerea acelei şcoale în modul şi proporţia cum concurg 
membrii confesiunii cari au înfiinţat şcoala“. . 

* Consistoriile - greco-catolice sâni învitate a arătă. 
Consistorului dela Sibiu vederile în privinţa: realizării şi 
a punerii în practică a dispoziţiilor legii pomenite. 

Adresa Consistorului mitropolitan dela Blaj (din 19 
April 1879, Nr. 1111), semnată de Vicarul general T. 
Cipariu, îşi exprimă „învoirea la modalitatea propusă“. 

Adresa blăjană mai spune, că încă la anul 1873, 
în primele zile din Iunie, s'a întrunit, convocat la Blaj, 
un „Congres şcolastic arhidiecezan“, care a adus con. . * 4 

- ” ii cluzul că: unde poporul gr. cat, e- mestecat cu popor 
gr. orienial,. iar cel gr. cat. e în, minoritate, acolo — 
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conform legii statului — copiii "gr. cat. să frecventeze . 
şcoala majorităţii gr. orientale. (V. raport 'cătră Sinodul 

sibian, Nr. 1534 din 1880). 

Cei dela Gherla primesc propunerea dela Sibiu; cei : 
dela Lugoj, — semnează ep. Victor Mihâlyi, în 5 Sept. 

1879, — se învoesc „în principiu bucuros,“ cer însă 

unele lămuriri privitoare la SS-ii legii şcolare, ” 

— 18 —
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Desnaţionalizare prin școală 

1. Experimentările, în procedarea complicată a ma-— 
| ghiarizării nâjionalităţilor din statul poliglot ungar, se- 
„concentrează în proiectul de lege dela 1879, al ministrului: ! 
"de culte Trefort, | a 
„Gândul desnaţionalizării, prin mijlocirea şcoalei, se- 

punea în iveală, cu rară sinceritate, în declaraţiile verbale - 
ale cercurilor politice din capitală şi provincie; — pro- 

„“iectul însă căută să fie discret, — cu alt cuvânt, perfid,. 
» — în formularea paragrafilor. 

„. Ordin dela 1873 

_2.' Inainte cu vreo şase ani- (în 22 Febr. 1873. 
sub Nr. 1) ministrul cultelor şi insfrucţiunii publice. din 
Ungaria dase un ordin circular cătră autorităţile superi-. 
oare ale confesiunilor, prin urmare şi către Consistorul | 
arhiedecezei transilvane, — eră pe îimpul lui Şaguna,. 
căruia i se cereă: | N e | 

a) Să aducă la cunoștința credincioșilor săi, că gu-- 
„Vernul.ungar nu intenţionează, nici pe departe (21), să 

prefacă şcoalele confesionale în şcoale comunale, ci; : 
doreşte şi cere ca şcoalele confesionale să întrunească | „toate condiţiile cuprinse în art. de lege 58 din a: 1868;.: 

„"b) Mai cere ca şcoalele confesionale să fie vizitate» 
de organele bisericeşti, care vor aveă să ia măsurile: 

—. 19. 
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„necesare față de institutele lor când nu corespund cerin- 

ițelor legii; - . - 

c) La sfârşitul anului scolar. are să se înainteze 

ministerului instrucţiunii publice o consemnare a tuturor 

“comunelor bisericești, care nu sânt în stare să susțină 

-şcoalele din mijloacele lor proprii. (Vezi: Tel. "Român, 

:Nr. 21 din 1815). | 

- Circulare 

.5:'In această afacere, Consistorul dase, inspectora- : 
“telor sale, instrucţiunile trebuitoare, în mai multe circu- 

lare, îri anii 1869, 1870, şi 1872; ear cu. provocare la. 

noul ordin ministerial le adresează (în 8. Mai 1873, Nr. 

156 Şc.) o nouă circulară, învitându-le să caute, cu toate 

mijloacele posibile, ca şcoalele noastre să facă faţă tu: 

-turor prevederilor legii amintite, desluşind poporului rostul 

“învăţământului şcolar aşa ca, începând cu anul următor, 

mici un sat să nu rămână fără şcoală și învăţător. Despre 

„cele. realizate în acest scop, se va. raportă Consistorului 
“până cel mai târziu în 1 lulie 1873. In acelaş termin 

„se va trimite şi consemnarea comunelor care ar declară 

că nu sânt în stare nici. decum să susțină şcoala din . 
:mijloace proprii. i SE __ 

4. Majoritatea protopopilor n'a răspuns la ordinul - 

.consistorial. O nouă învitare (din 12 lunie 1874) le pune 

-: în. vedere pedeapsă de câte. 10 lorini, în folosul fondu- 

“ xilor arhidiecezei, dacă ar întârziă „și 'de astădată cu i 

„răspunsul cătră superiori... . .. . - 

-— Pedeapsa nu s'a executat, având în vedere nuinărul. 

-considerabil al comunelor de: cercetat şi puţinele puteri .. 
«de muncă, de care dispune administraţia unui protopopiat. - 

0
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Proiectul din 187 9 

5, Consistorul, în şedinţa dela 18/30 lan. 1879, 
a luat notă despre un proiect de lege care — după 
comunicaleie ziarelor — sar fi elaborat de -regimul - 

„Yării pentru întroducerea obligatorie a limbii maghiare 
în şcoalele - primare  ———— ii 
confesionale ; acest | --.:. aa 
proiect de lege —spun |. 
gazetele — s'ar fi şi - |... 

prezentat Monarhului: - 
ia Viena pentru apro- - 
bare prealabilă... 

6. In faţa situaţiei, 

despre care vorbeă 
toală presa din ţară, 

Consistorul. numeşte, 
din partea arhidiece- |: 
zei, o deputaţte de trei. |? - 
“care, în înţelegere cu 
mitropolitul şi, even: 
tual, cu alte'asemenea 
deputaţiuni din cele: 

  

  

        iz za 3 203 SE 

  

    

lalte eparhii, să com- vin “opea 
PE | „ca Arhim.- Vicar pună o „reprezenia- „a (1826-1908) 

ţiune“ (memoriu), ce - | 
se va înaintă cătră monarh, cu scop de a mijloci înlă- 
turarea menţionatului proiect de lege. | 

" Deputaţiunea se alcătuiă din: Vicarul N, Popea, 
Ioan Cavaler de Puşcariu şi P; Cosma, — în caz de 
împedecare” a celor doi din urmă: Dr.. losif Gall şi N. 
Strevoiu. 
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7. O notilicare a mitropolitului Miron către Consistor 
(în 17 Februarie 1879, Nr. 164 Preş.) arată că depulaţia 

- consistorială, în persoana arhimandritului vicar Popea şi 
„a deputaţilor: dietali, Cosma şi _Strevoiu, în unire cu 

"asemenea deputa-- 

țiuni din partea Con- 
sistoriilor eparhiale: 

„din Arad şi Caran- - 
sebeş, şi-a împlinit 

misiunea  prezen- 
tându-se, sub con- 
ducerea mitropoli- 
tului şi cu concur- 

sul ambilor Prea- 

sfinţiți episcopi 

- eparhiali  (Popasu.. 
şi Meţianu) la prea 

înaltul Tron, în ziua 

i de 1113 Febr. 1879, 

„4 în chestiunea” pro- 

“i iectului de lege pen- 
tru întroducerea 

Partenie Cosma limbii maghiare, cu 
Sa „(1837—1923) „studiu obligator, în 

toate şcoalele elementare poporale. Mitropolitul înain- 
tează Consistorului, cu acest prilej, următoarele acte: 

  

        P
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a) „Reprezentațiunea“ (memoriul) ce s'a ' prezentat. 
Tronului ; 

b) Vorbirea [inută la predarea acestui act şi răspunsul 
Monarhului Francisc. losif; - 

e) Circulara din 8/20 Febr.- 1879 călră clerul şi 
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poporul din arhidieceză, cărora li se notifică paşii făcuţi - 
în obiectul menţionat. —. 

e A 

a). Actul întâi, „Reprezeniaţiunea“, în ungurește, 
poartă data de Viena, 12 Febr. 1879, cu subscrierile: - 
Miron Romanul, lon Popasu, |. Meţianu, T. Doda, N. 
Popea, protopopii Ţie- _: 
ranu şi Andreevici, ad. - 

„vocaţii: Cosma, Sire. - . 
voiu, C.' Rădulescu, 

Alexe Popovici şi Pavel 
Rotariu. - 

“ Acest act, semnat 
de 3 vlădici şi 9 dele- 
gați consistoriali, — 3 
din cler şi 6 mireni, — 
arată Monarhului că un 
proiect de lege pe care 

şi instrucţiune publică 
voieşte să-l prezinte par- 
lamentului, urmăreşte “Ioan Meţianu -. 

scopul ca o cunoaştere ca Episcop al Aradului P 5 (1828—1916) . deplină a limbii -ma.-. | e 
ghiare („a magyar nyelv elsajâtitâsa“) să fie obținută 
prin instrucțiunea elementară a şcoalei primare.! Inşirând 
părțile slabe şi -inexecutabile ce -caracterisează opera 
dlui ministru Aug. Trefort, semnatarii ortodocşi se opresc 

+ Aclul, în text românesc, e publicat în „Tel. Român“, Ne. 15 din 6 
Febr. st. v. 1879, sub îillul: „Reprezenlaliunea deputajiunii române greco- 
orient. în cauza proiectului de lege, privitor la introducerea limbii maghiare 
in şcoalele poporale“. - 
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-în deosebi la punctul care dispune ca învățătorii aflători 

în funcțiune să fie îndaloraţi, în curs de şase ani să-şi 

însuşească limba maghiară așa ca să poală ţineă -pre- 

legeri în această limbă, ceea. ce au să probeze prin 

depunerea unui examen, de care vor fi scutiți — prin: 

hotărâre ministerială — numai învățătorii trecuţi de 50 

"de ani ai etăţii. (Ministrul loveşte astfel în autonomia 

- bisericii). Şi mai cere o imposibilitate: se ştie că în Mi- 

tropolia ortodoxă română, în deosebi acolo unde limba 

“maghiară nu e în'uz la popor, cei mai mulţi învăţători 

cunosc prea puţin, sau nici decum, limba maghiară, aşa 

încât sânt incapabili să propună obiectele în limba aceasta. 

Dela asemenea învăţători, ocupați cu şcoala lor, nu se 

poate cere să jerifească timp pentru învăţarea limbii 

maghiare, în grai şi scris, aşa ca să. ţină prelegeri în- 

tr “însa. Semnatarii mai spun: „Inainte de-a se fi făcut 

proiectul de lege asupra instrucţiunii publice la ;anul 

1868, ministrul de atunci al cultelor şi instrucţiunii pu- 
 blice de pioasă.memorie — Estvăs, — pentru consultarea 

_şi discutiunea obiectului din chestiune, a convocat o 
anchelă în care a chemat experți şi din partea tuturor 

, confesiunilor 'pe calea autorităţilor respective bisericești. 

Adânc ne pare rău că, cu abatere dela procedarea de. 
atunci, în cazul prezent nu s'a dat ocaziune autorităţilor 
noastre. bisericeşti spre a-și da opiniunea asupra proiec- 

ului de lege de o însemnătate atât de mare şi ponderoasă, 
care dacă se urmă, probabil că biserica noastră n'ar i 

"ajuns în situaţia neplăcută să fie silită a se întoarce la prea 
înaltul Tron al' Majestății “Tale cu ' îngrijirile ce provin 
din acest proiect de lege, care, după a noasiră părere, 
nu e oportun“ .
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b)-La predarea „Reprezentaţiunii“, mitropolitul a 
rostit, ungureşte, câteva cuvinte cătră Impăratul- Rege 
Francisc losif, zicând că eventuala executate a legii 
pregătite de guvern, pe lângă alte neajunsuri, uşor ar. 
tulbură liniştea internă a credincioşilor noștri cari. jin 

. cu tărie la limba și naționalitatea lor. Deputaţiunea 
roagă dar ca Monarhul să nu acoarde proiectului de 
lege menţionat prealabila încuviinţare.- 

Împăratul -Rege răspunde - — tot ungurește —. citind 
iraze cunoscute, dar plăcute guvernului, — despre care 
spune: Guvernul meu, precum și corpul legislativ, stau 
„departe de intenţiunea să aducă hotărâri care ar puteă | 
„pricinui îngrijorări temeinice şi ar tulbură pacea şi ar- 
monia între diferitele naţionalităţi ale ţării; cultivarea mai 
deparie, a păcii şi armoniei acesteia, o recomand: cât 
mai călduros şi Dvoasiră, — a terminat Maiestatea Sa. 

c) In circulara — din 8/20 Februarie 1879, — cătră 
oliciile protopopeşti din arhidieceza Transilvaniei, mitro- 
politul vesteşte că a primit, şi.mai primește, din toate 

_pările arhidiecezei adrese dela cler şi credincioşi,.ară- 
fându-și serioasele îngrijiri provocate de proiectul de lege 
elaborat de guvern pentru întroducerea limbii maghiare 
în toate şcoalele primare din ţară. In înţelegere cu epi- 
scopii dela Caransebeş și Arad, am intervenit la prea 
înaltul Tron, rugându-l să nu dea prealabila aprobare 
acestui proiect de lege, 'Am fost conduşi de vederea că | 
o lege ca cea proiectată de înaltul regim. al. țării, pe 
lângă jignirea în parte a autonomiei noastre bisericeşti, 
nu 7S'ar. puteă execută fără detrimentul culturii core- : 
spunzătoare trebuinţelor reale ale. poporului : nostru; iar 
o execulare forțată a. legii de Sigur ar produce amără- | 
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ciune, poate ş şi alte urmări rele, tocmai în paguba ade- 

văratelor interese ale patriei. Noi, ierarhii şi deputaţii 
clericali şi mireni ai consistoriilor._eparhiale, -ne-am în- 

tors din misiunea noastră cu cele .mai bune speranțe 
de un resultat mulțumitor (?) pentru cauza noastră şi, 
salutar pentru naţionalităţi... — Circulară, mult așteptată, 
sfârşeşte cu sfatul arhieresc, des repetat de mitropolitul. 

- Miron: „Clerul și poporul să fie. în linişte“, având în- 

credere în autorităţile superioare bisericești,- „care nu 

"vor lipsi a-şi face datoriă în orice împrejurări“. 

8. Făcând, pe scurt, istoricul deputaţiunii la Viena, 

foaia de sub- -redacțiunea lui. Nicolae Cristea, Telegraful 
Român, scriă: 

Episcopatul gr. or. român din Transilvania şi Un- 
garia adresase o telegramă,. în care se roagă: „Maje- 

statea: Sa să se îndure prea grațios a denegă încuviin- 

țarea proiectului privitor la întroducerea obligatorie a 
limbii maghiare în şcoalele poporale, de oarece. opinia 
generală vede într'insul un pericol mare, pentru interesele 

patriei şi în special pentru buna înţelegere între naţio- 
- nalităţile din ţară“. In acelaş timp la cabineiul din Viena 

s'a cerut acordarea - unei audiențe a deputaţiunii române, 

şi s'au înștiințat despre acesi- pas şi mitropolii dela 
“Blaj şi dela Carloviţ. 

(Mitropolitul Blajului Vancea, cu episcopul Lugojului, 
Mihâlyi, au fost primiţi, în audienţă particulară la Burg,: 

în ziua de 10 Februarie n. 1879). - 
„Era de mult dorită — observă „Tel, Român“ — 

o acţiune din partea românilor pentru apărarea .intere- 

selor naţionale. Ocaziunea cea mai bună a dat-o dl mi-. 
nistru Trefort cu proiectul său cunoscut. După împreju- - 
rările. noastre actuale, neavând alte reprezentanțe legale,
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bisericile naţionale ale românilor au avut bunul simţ de , 
a înireveni la tron, 'ca: la “un factor de. căpetenie în le- 
gislativă, cu scop de a delătură un pericol. care. :nu 

-, ameninţă numai naționalitatea noastră, dar şi buna înțe- - 
legere între naţionalităţile din patrie... Tronul, care este 
peste toate parlidele şi care a dat mulie dovezi de pă- 
rintească îngrijire peniru toate. popoarele monarhiei“, 
(când aceasta se găseă în strâmtorare!) „sperăm că va 
apreţui adevăratele interese ale patriei în general şi ale 
naționalităților în special, şi va mijloci înlăturarea unui 
proiect, care a provocat generală indignaţiune. Cu toate 
acestea, — recunoaşte foaia dela Sibiu, — . atitudinea 
ziaristicei. maghiare faţă cu deputaţiunea română ne 
îndreptăţeşte a. presupune că speranțele noastre nu se- 
vor împlini aşa ușor. „Hon“ (ziarul: Patria) şi împreună 

„cu acest organ ce reprezintă vederile guvernului actual, 
- şi alte organe ale publicisticei maghiare, văd în pasul 
acesta „năzuințe“ antipatriotice“. Aceasta însemnează că 
pasul românilor displace guvernului şi, dacă. displace, 
va întâmpină şi rezistenţă în cercurile guvernamentale, . 

* dacă! nu şi mai departei.:“, - 
Viforul înverşunării ziaristice s'a domolit după câteva 

zile, ca apoi în curând să izbucnească şi mai furtunos. 

9. Episcopatul greco-catolic: şi-a publicat, în organul 
blăjean „Foaia-Scolastecă“, actul prezentat tronului în 
10 Februarie 1879, de ierarhii Vancea şi Mihâlyi.! Epi- 
scopul Pavel dela Gherla şi „Ordinariatul“ dela Oradea . : 
şi-au dat declaraţie la fel în cauza maghiarizării şcoalelor. - 

Episcopatul. greco-catolic declară Impăratului-Rege: 
„pentru lerarhia noastră eclesiastică limba română este 

+ Act reprodus în T. R. Na. 24 din acel an. 
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chestiune: de viaţă, conditio sine qua non;-prin urmare” 
„tot ce amenință şi periclitează limba bisericii noastre, 

limba română, amenință şi periclitează fotodată Ierarhia, 
| biserica noasiră ; dacă noi, față de pericolul acesta, am 

fi indiferenți, atâta ar însemnă, cât a ne face trădătorii 

bisericii noastre, ceea ce şi numai a. (pre)supune ar fi 

păcat cumplit, să nu zicem atentat sacrileg“. . 

10. Proectul de lege. este prezentat camerei depu- 
taţilor, în şedinţa din 13 Martie, idele fatal al lunii din 

"4879, în mijlocul aplauzelor îndelung repetate ale de- 

putaţilor guvernamentali, bucuroşi de: maghiorizarea prin 

“şcoală a „naționalităților“. 

| "11. Presa. vieneză, poate mai puțin evreiaşcă în ase- 

mănare cu cea _pestană, desaprobă, în termeni hotărâți, 

politica guvernului Tisza Coloman, arătându-i zădărnicia 

încercărilor de a desnaţionaliză massele compacte de: 

germani, români, sârbi, slovaci, ruteni... 

„42. Presa slovacă ia de asemenea poziţie în contra 

” proiectului. „Narodne Noviny“ scrie : „Naţionalităţile nema- 
- ghiare s'au "declarat, cu unanimitate, împotriva acestui 

atentat asupra drepturilor şi culturii lor. Ei, nemaghiarii, 

ştiu din: experienţele lor de până acum că aici nu e 

„vorba de limbă, ci de împrejurarea care.să. dea pulinţă 

organelor şcolare de-a se amestecă, după plăc, în lucrurile 

-şcoalelor confesionale nemaghiare, suprimând: dreptul de 

supraveghere a confesiunilor. asupra învățământului lor... 

“Ce scop are 'legea mult citată despre. najionalităţi, dacă, 

împotriva literei legii,: mai vreau să ne maghiariseze şi 

şcoala, elementară? In ceeace ne priveşte pe noi, slovacii, 

noi vom mai pelrece multe legi d "acestea! Ungaria (în forma 
ei actuală). n'a fost, şi nu va fi nici odată, maghiară!“ — 
sfârşeşte citatul ziar. (După T. R. Nr. 29 din 1879). 

7 -
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Motivarea: 

15. Ministrul Trefort, credincios regulei: constituţi- 
onale, a ţinut să-şi motiveze, în faţa dietei, proiectul de. 
care îş legase reputaţia de nou organizator al şcoalelor- 

din ţările „Coroanei Sfântului Ştefan“ , spunând depu-- 

taţilor: 

Locuitorii maghiari ai Ungariei sânt în minoritate- 

față de nemaghiari. Dacă însă maghiarii nau majo-- 
- ritatea absolută, o au pe cea relativă ; — prin urmare: 
guvernul cere, cu drept cuvânt, ca limba. ungurească,. 

fiind a majorităţii relative, să fie limba de „comuni-- 

_cațiune şi înfelegere împrumulală“ între. locuitorii: 
cari vorbesc diferite limbi în Ungaria. . 

| (Oratorul a uitat -să spună că, întru atingerea 
acestui scop, ar trebui ca limba şi cultura „majorităţii: 

relative“ să se ridice covârşilor asupra limbii .şi culturii. 
celorlalte „popoare din jară, — ceea ce nu era cazul).. 

Continuând, apărarea . proiectului face critica arli- 
colului de lege 38 dela 1868, care a întrodus limba+ma-- 
ghiară obligatorie numai în şcoale secundare şi prepa— 
randii (șc. normale); ear în cele primare, comunale, şi - 

confesionale, tinerimea e îndatorată să înveţe numai 

limba maternă, Dacă legea dela 1868 nu s'a îngrijit de: 
ajuns de învăţarea limbii maghiare în şcoalele primare,. 
ministrul voieşte să suplinească „scăparea din vedere“ 

a trecutului. Motivarea mai afirmă, de o parte, că viitorii: 
învăţători nemaghiari n'au să ştie „folosi fluient, liber- 

şi cu uşurinţă“ limba ungurească: dar, de altă parie ei - 
au „să fie în stare a o instrui ca: orce alt obiect de- 

“învăţământ al Şcoalei primare“ 
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Problema complicată s'ar deslegă aşa : în cursul de 
3 ani, apoi de 4 ani, al preparandiilor, viitorii învăţători 
vor ascultă limba maghiară în cinci sau șase ore pe-săptă- 

mână; — va să zică, această limbă ar urmă să ie 
ridicată d'asupra tuturor celorlalte studii ca: pedagogie, 
religie, limbă maternă şi toate celelalte. 

Sfârşind motivarea, ministrul crede, „că proiectul 
_de lege rămâne, peste tot, între marginile echităţii şi 
posibilităţii“... _— 

În secţie 

14, Proiectul se desbate, în zilele din Marlie 1879, 

:în secţia dietală pentru instrucțiunea publică. Aici s'au. 

nemerit şi câteva timide glasuri care au susținut că pro- 
'iectul este „sreșit şi inoportun“, o 

"Un deputat ungur, Csengery, recunoaște că învăţarea 
limbii "maghiare: este grea în ţinuturile unde nu se vorbeşte 
ungureşte, lumea maghiară să nu-şi facă iluzii privitoare 

“la bunul resultat al legii... Alte: voci, ca cea a lui 

„ Baross Gâbor, raportorul, susține că elementul dominant 
-are dreptul. şi datoria de a sili elementele. nemaghiare 
"să învețe limba . statului. Secţia primeşte proiectul ca. 
"bază la desbaterea generală. . 

- 

15, Raportorul secţiei, Baross, prezinlă dietei, în 
-şedința dela 23 Martie 1879, raportul” secţiei cu privire 
„la maghiarizarea şcoalelor.* 

1! Sinodul arhidiecezan din Sibiu inlocmise un „proiect de memorand“, 
- călră cercurile legiuitoare, în cauza limbii maghiare, elaborat de comislunea 

ș Sinodului şi celii în: şedinţă a S-a din 1879, Memorandul care'nu s'a desbătut _ 
în Sinod, — dupăce proiectul lui Trefort ajunsese în desbaterea dietei din - 
Budapesta, — se păstrează între actele Sinodului. E publicat “în „Telegraful : 
Român“ „din anul 1879, Nr..45, 
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- “ În Sinod 

16. Sinodul. arhidiecezei din 1879, în şedinţa dela 
12124 April, ia act despre pașii făcuţi de biserică, în 
“chestiunea des. pomenitului proiect de lege, şi încuvi- 
“ințează procedarea în toată îniinderea sa, având încre- 
dere că înaltele foruri bisericeşti vor interveni şi pe viitor 
în. această cauză, spre susținerea intactă a autonomiei 
bisericeşti, garantată prin. lege, spre salvarea intereselor 
cullurale românești: şi spre liniştea poporului nostru, Si- 
nodul se mărginește, după aceasta, a trimite .Camerei 
ungare „Reprezentaţiunea“ făcută de episcopat şi de 
consistoriile din mitropolie, — ceea ce s'a şi îndeplinit 
în 30 April n. 1879. — | i 

- 17. In aceeaş zi, în parlamentul ungar, a luat : 
:cuvântul deputatul. W.. Sfrevoiu, respingând proiectul.“ 
Vorbitorul se referă la fosta graniță militară, .unde s'a 
introdus cu forţa limba germană în școale primare; resul- 
tatul a fost că în fiecare comună doi sau irei oameni 
rosteau, cam cu greuiate, vorbe nemţeşti, încolo mulţi- 
mea a rămas şi mai departe cum a,fost..Să caute guver- 
nul a promovă cultura între popoarele ţării, şi atunci 
armonia, şi chiar respândirea cunoaşterii limbii maghiare, 
se va putea realiză fără siluire prin lege. Ă 

18. La desbaterea generală iau cuvântul: deputaţii. 
nemaghiari: G. Popp, P. Cosma, P. Mihali, Al. Roman, 
M.- Sabovlievici, Miloş Dimitrievici, N. Maximovici, 1. 
Hoffgrăii, — toţi confra; vorbesc pentru proiect:' mini- 
strul Trefort, deputaţii: Orbân, Rakovsky, Ivânka, Helfy 
(fost Helfman, evreu); Vârady şel. Şapte: zile a durat 
desbaterea generală. S'a terminat în 5 Mai. o 
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„19. Deschiderea ei, în 29 April, o face cuvântul 
raportorului din secţie, Baross mărturisind, de-o parte 
bucuria că are prilej să contribuie, prin cuprinsul proiec- 
tului de lege, la realizarea ideii naţionale maghiare; de 

„altă parle mâhnirea că deputaţii al căror patriotism" 
este mai pe sus de îndoială, .voesc totuşi să combată 
acest proiect, întâmpina, în afară de parlament, cu cele 
mai înverşunate atacuri (de cătră naţionalităţi). 

"Trecând la ciire, oratorul aminteşte că Ungaria, în 
anul 1877, aveă 15,486 şcoale primare în 12.980 comune ; 
intre. şcoale erau 1731 comunale, 131 de stat, şi 13.755 | 
şcoale confesionale şi particulare. | 

Limba învăţământului, în cele 15.486 şcoale, a fost: 

în 7024 cea maghiară, 
în 1141: germană, RE 

| în 2773 română, 
în 1901 slovacă, Di 

"în 250 sârbească, — restul în alte limbi. 
Aceasta ar însemnă, după raportor, că în urma „libe- 

ralismului“ din' patrie fiecare confesiune şi naţionalitate 
„se bucută, în cercul bisericii sale, de o autonomie ne 

- mai pomenit de largă ce e, pe lângă: exercitarea unei 
“politice de naţionalităţi rară în felul ei; ear proiectul 

= de lege nu întrebuințează mijloace de silnicie îață de - 
-" această stare. 

Numărul învăţătorilor, în 15. 486 şcoale primare, a 
fost 20.717.: Acest riumăr,. de învăţători şi învăţătoare, 

„riu este suficient, în deosebi “este prea mic numărul 
“învăţătorimii care să fie: capabilă” a da instrucțiunea. în 
limba maghiară în fi ecare” şcoală primară. Aici. ţinteşte 
proiectul! i 
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Ministrul Trefort, dupăce roagă dieta să primească 
„opera în textul prezentat de secţia şcolară, promile a 
da lămuriri în cursul discuţiilor, dacă va fi trebuință. 

Deputatul, sas braşovean, Adolf Zay, face în mij- 
locul sgomotului, un aspru rechizitoriu ticluirii lui Trefort _ 

şi Baross, autorii ei principali. . : - 
Intre punctul de vedere al guvernului și al sec- 

jiei — zice Zay —' este mare deosebire: guvernul, 
în raportul său de motive, pleacă dela ideea sta- 
tului poliglof, secţia stă însă pe punctul de vedere 
al statului nafiona? maghiar ; guvernul vrea „să ofere 
prilej“ nemaghiarilor să înveţe ungureşte, secţia „ii si- 
leşte“ la aceasta; guvernul încearcă să evite, cel puţin 

- la aparenţă, şovinismul; secţia se ridică peste asemenea. 
„dificultăţi“ ; guvernul cere. dela: învăţători : capabilitatea 

„de o tratare gramaticală şi melodică a limbii maghiare ; 
secţia cere însuşirea, în grai şi în scris, a limbii acesteia. 

„Diferențe de păreri se produc şi în sinul seciiei. 
compuse numai din maghiari. 

Deputatul dela Braşov constată că nu s'a dat timp 
şi ocazie publicului, — în deosebi confesiunilor pe care 
“mai ales le privește, — pentru a se rosti şi a da des- 
luşiri despre actualele împrejurări. Cuprinsul, intenţia şi 
măsura proiectului ignorează toată desvoltarea istorică 
a statuiui ungar, tot trecutul nostru şi autonomia 'confe- 
sională, izvorâtă din trecutul acesta. 

Păgubitor şi greşit este proiectul şi. din punci de 
vedere pedagogic, (Trefort protestează); căci şcoala 
“primară nu e creiată în scop de-a învăţă limbi. 

Țăranii şi zilerii, dacă nu sânt. maghiari, -n'au tre- 
buință de cunoaşterea ' limbii “maghiare; aceștia au să 
fie forţaţi să facă o muncă lipsită de valoare practică, 
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dar îi împiedică în dobândirea culturii celei mai primi- 
tive. - Consider proiectul drept opera regimului Coloman 
Tisza “şi a gardei sale de aderenţi curând converliţi, cari 
în baza patriotismului păşesc pe căi fatale. 

20. Un depulat sârb, Petre Stoicovici, face o mică 
notă discordantă în armoria- deputaţilor nemaghiari. — 
Stoicovici eră guvernamental, — şi criticând pe Zay,—a 
vorbit pentru. proiect, în aprobările celorlalţi colegi ai 
partidului .dela guvern, — şi spre 'părerea de: rău a sâr-. 
bilor cari l-au irimis în parlament. - ” 

Impresia neplăcută o repară cuvântul altui deputat 

sârb, al lui Mihail. Polif, care declară: 
'Este mai pe sus de orice îndoeală, şi nici nu se i 

face secret, că ţinta proiectului ce-l desbalem, este mai 
ales politic: prin: învăţământul limbii. maghiare. în şcoale 
are să se producă o asimilare, o absorbire: în Stat. 
Ar trebui însă. clarilicare despre felul şi margi- 
nile asimilării. In evul mediu asimilarea s'a făcut prin 

„cuceriri şi prin forţa armelor, în timpul mai nou prin 
cultură şi civilizaţie. Prin mijlocirea legislaiunii şi admi- 
nistraţiei, asimilarea nu se poate înfăptui. Unde. lipsesc 

condiţile. de absorbire, acolo zadarnic o decretăm. Dacă 
limba ungurească ar avea condițiile unei culturi mai. - 

„înalfe, respândirea ei ar urmă dela sine. 

Legea şcolară .dela 1868 nu cuprinde nici o urmă 
din ceea ce prezintă proiectul. de faţă. In legea din acel 

: an, S-ul '58 a statorit principiul că, în şcoalele primare, 

elevii.să se instrueze numai în limba maternă. In prc- 
parandii. (şcoale normale) să se învețe limba maghiară, - 

"dar ocuparea postului de învăţător nu depinde de cunoa-. 
şterea perfectă a limbii maghiare, ca în prezentul proiect. 
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Dacă elevul şcoalei' primare. are să înveţe, pe lângă- 
limba maternă, şi o limbă străină, aceasta se face nu-- 
mai în dauna învățământului elementar, şi prin urmare,. 
a culturii generale. | 

Un siat şi popor mare, omogen, îş poate permite- 
chestiuni de pulere ; dar un stat mic, sau mijlociu, prin 
chestiuni de putere îş primejdieşte exisfenfa. 

| Resping hotărât acest proiect de lege, pe care SI 
“socotesc ca o experimentare nenorocită. — 

Deputatul Nagy face aluzie la deputaţiunea română 
care a fost la Burg, zicând că prin călătorii Ja Viena nu: 
se documentează deosebită lealitate cătră statul mar 

Cuvântarea lui Ludovic Mocsâry, — corbul alb, 
se amână pentru ziua următoare. 

Inainte de ridicarea şedinţei, prim- „ministrul Tisza,. 
face unele observări la ' discursul lui Polit, care spu-- 
sese câteva adevăruri simple și crude în problema dela. - 
ordinea zilei. -— 

21. Ludovic 'Mocsâry, — amintitul „corb alb“ între. 
cei mulţi de altă “culoare, — e deputatul care ţineă să: 
unească iubirea sa de patrie cu prețuirea cuvenită drep- 

__tăţii pe seama naționalităților, ale căror simpatii le do-- 
bândise prin o atitudine sinceră şi binevoitoare, în cauza 
lor, în şi afară de parlament. | 

În şedinţa din 30 Aprilie spune dela început: Resping- 
proiectul ca bază la discuţia generală! Imi pare rău că 
nu sânt în situaţia norocoasă de a fi, la acest prilej,. 
tălmăcitorul părerii stabilite în clubul colegilor mei de 
principii (kossuthiști). | A 

Ori şi cât s'ar trudi €l raportor Baross să domo- 
lească forma acestui proiect, chestiunea pusă stă în legă-— 
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“tură strânsă cu problema naționalităților, — o problemă. 

“ «atât de importantă, încât trebue să. o înşir între marile 

probleme de drept public ce există între noi-şi Austria. 

- Prin expresiunea „ respândirea limbii maghiare “, 

„conform molivării proiectului nu ș'ar înțelege alt ceva, 

decât a pune la dispoziţia cetățenilor nemaghiari -mij- 

__“oacele de a-şi însuși limba statului; iar, pentru aceasta, 

„cetăţenii au să fie mulțumitori. Eu, Onorată Cameră, 

socotesc că asemenea afirmaţiuni nu vor duce-în rătă-: 

„cire pe nimeni; ba, frebue să declar că lipsa de sin- 

-ceritate nu se uneşte nici cu demnitatea rasei maghiare, 

nici cu a statului. - — 

„Respândirea limbii maghiare“ nu insemnează decât 

-vindecarea, cât mai repede, a „răului“ că 15 milioane 

„de oameni, câţi locuesc în această țară, nu sânt, după 

„originea lor, cu toţii maghiari. 

Dacă numărul maghiarilor nu se poate spori, decât 

;pe socoteala numărului celorlalte naţionalităţi, e foarte 

firesc când nemaghiarii văd în tendinţa aceasta un atac 

«la temeliile existenţei proprii; — urmarea ar fi reîm- 

" „prospătarea stărilor deplorabile ce au dăinuit. înainte de 

„anul 1848. 

Afirmarea că între proiectul prezent” şi legea de na- 

“ționalităţi nu este contrazicere, e tot atât de pulin sin-. 

-ceră, ca şi motivarea proiectului.. (Stânga extremă, kos- : 

- -suthistă, cere sgomotos suprimarea legii de naţionalităţi). 

Imi “permit întrebarea — urmează Mocsăry — este 

oare consult a răscoli problema naționalităților ? Ser-- 

veşte în folosul statului şi al maghiarismului faptul de 

:a-şi atrage odiul ce. fără îndoeală se va deşteptă, pro- 

vocând. pericole care vor fi, după a mea "părere, urmarea 

naturală a unei astfel de acţiuni ?!, 

' | a %—
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Vorbitorul remarcă apoi greutăţile ce le va provocă 
aplicarea proieciului devenit lege. Coritinuă ce 

„Aulonomia bisericii protestante a adus maghiarilor 
bune servicii, — şi o să le mai aducă. Anreţiez în 
deosebi şi conservarea autonomiei bisericeşti şi şcolare 
a confesiunilor. O autonomie înseamnă mai mult decât 
„succesul“ că în țară, an de an; câteva mii de “copii, 
slovaci şi români, nu vor şii să vorbească, ci să stăl- 
cească, limba maghiară. o | 

Trebue să ne înipăcăm -cu situaţia că Ungaria e 
stat poliglot, în care deosebitele popoare ţin cu tărie la 
neamul lor. Trebue să evităm nu numai silnicia, ci şi 
aparența unei tendinţe din care să se presupună că voim 
să subminăm ezistenţa“ celorlalte popoare. Şi, să nu 
uităm vorba ministrului baron Estvâs că: problema su- 
premației naţionale -nu-i altceva, decât o problemă de 
cultură. ” 

22. După discursurile deputaţilor Madarăsz (pentru) 
şi Sirăvoiu (a cărui vorbire am resumat:o -la alt loc), a 
luai cuvântul .Molnâr ca să combată pe Zay, Polit, 
Mocsâry şi Străvoiu, — totuşi declară că: Noi, maghiarii, 
facem mai mult un pas de însemnătate principială, dar 
nu un păs, care ar aveă şi resultat practic; -căci; de: 
acest proiect de lege n'au să se teamă nici anumi(i domni 
ai naționalităților, dar nici noi, maghiarii, nu prea avem 
multe de aşteptat. — In „consecvență“, oratorul primeşte 
proiectul, dar tot odată recomandă ministrului Trefort să 
îngrijească nu numai ca învățătorul, ci şi preotul.să în- : 
țeleagă limba statului şi să cunoască literatura maghiară, 
spiritul şi cultura naţionalităţi celei. mai. numeroase. din 
stat; în acest scop să se ia măsuri ca în seminariile 
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- episcopale învățământul să pregătească, în fiecare an, 

preoți cunoscători ai limbii statului... 

25. Alt deputat, Carol Gebbel, respingând proiectul, 

constată că în Ungaria limba statului e limbă maternă 

abeă pentru două din cinci părţi ale locuitorilor, — în 

„vreme ce limba maternă, alor frei părţi din cinci, este -- 

alia. Pretenţia ca, pentru învățarea limbii de stat să fie . 

obligate 9 milioane de locuitori din 

totalul de 15 milioane, — ceea ce 

este un fel de siluire, — nu numai 

„că n'ar fi binefacere, dar e patentă 

* vătămare a sentimentului naţional 

“şi stânjenirea desvoltării libere: a 

“; popoarelor, prin urmare o atingere 

: brutală a dreptului natural, în sco- 

_pul desființării naționalităților în in- 

, teresul maghiarizării. 

  

4 Mai cea mai remarcabilă este a 
Al. Romanu K 
(1826—1897) - deputatului profesor Al. Romanu. 

Prof. univ, şi publicist. Red. Articolul 44 din 1868, în care se 

la Concordia (1881) şi Fede- 
raţiunea. (1866-1876) “regulează egala îndreptăţire a nâţio- 

nalităţilor, — susține oratorul, — se 

dă tot mai “mult uitării, şi nu se ţine seamă de nici una 

din dispoziţiile unei legi care garantează şi naţionalită- 

ţilor: oarecare. drepturi. Domnii solgăbirăi (pretori), până 

la cel din urmă notar sătesc, calcă în picioare legea 

dela 1868. : 

Poporul român, îngrijat de limba sa, a 'dat năvală 

cu „petiţii călră arhiereii săi, să intervină la Tion cu 

rugări, spre a împedecă pericolul ce ameninţă. Arhi- 

„păstorii români.s'au adresat de-adreptul cătră acest factor 

oa, aa 

:24. Intre cuvântările şedinţei dela
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al legislaţiei, fiindcă ştiau, din tristă experienţă, că în-. 
lăturarea proiectului intenţionat abiă s'ar putea nădăjdui - 
s'o facă celalalt factor al legislaţiei, parlamentul. 

Deputatul' Romanu aminteşte adresele făurite în Ma- 
ramurăș, semnate de doi episcopi ruteni şi de: funcţio- 
nari ai statului cari s'au folosit de neştiința poporului -. 
român maramureșan şi l-au amăgit să subscrie -adrese' 
de aderențe -călră guvernul făcător al acestui proiect 
de lege. “ | | 

Privitor la cultura naționalităților, e indiscutabil că, 
din milioanele contribuite, nu li se acordă un singur. 
procent; românii b. o. n'au nici o şcoală, căreia statul 
Să-i dea, un ban. Şi, cu toate acestea, voiţi să îintro- * 
duceţi limba maghiară în institute ce le susțin con/fesi- 
unile numai cu mijloace proprii... Aceasta nu e dreptate, 
— e cruzime. - - | 3 

Despre colegul său „Mocsâry, oratorul se exprimă 
„Că e unicul deputat maghiar, care a îndrăznit să - pri- 
mească, lupta în contra curentului şi să desaprobe pe 
față siluirea-ce se intenționează a-se comite, spunând 
națiunii. sale un cuvânt de care nu s'a mai .auzit în 
casa aceasta. N | _ 

| Profesorul Romanu se alătură la părerea celor ce nu văd folosul practic, ce ar rezultă din. învățarea - limbii 
maghiare în şcoale primare, iar câț pentru învăţători şi soartea ce-i aşteaptă, e de părere că proiectul . aduce 
o adevărată confiscare de drepturi, | 
” Acelaş lucru în privința autonomiei bisericeşti, | 

i lar, din punct de vedere politic, proiectul ajuns lege 
va provocă nemulțumiri şi neînțelegeri, potrivite a slăbi 
„Monarhia în afară. - E 
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Cere trecerea: la ordinea. zilei şi depune; în acest 

senz, o moţiune. : - 

25, La 2 Mai 1879 vorbeşte deputatul George Pop; 

spunând: 

„Mai mulţi domni deputaţi, împreună cu dl ministru 

„preşedinte Tisza, ne-au asigurat că intenţiunea proiectului 

este a da naționalităților prilej de-a se înțelege mai uşor 

între sine; şi, de altă parte, nemaghiarii, învățând limba 

ungurească, să poată ocupă funcțiuni de-ale statului. 

Durere însă că noi, nemaghiarii, după cele multe 
i N 2 " a 

. - sa A 

__păţite în trecui şi în prezent, nu mai putem da crezământ 

la asigurări de soiul acesta. . - | 

Naţionalităţile, care de sute de ani locuiesc ţara, 

"s'au putut înțelege una pe .alta fără cunoaşterea obli- 

gatorie a limbii maghiare. (Adevărat! Aşa-i! din partea - 

deputaţilor români, sârbi şi saşi). Pe cale particulară 

dnii deputaţi maghiari mărturisesc că ţinta adevărată a 

proiectului este maghiarizarea maţionalităţilor cu forţa. 

Năzuinţele. în direcțiunea aceasta formează coroana cala- 

-_mităţilor politice care au năpădit ţara. 

Despre petiţiile arhiereilor români, prezentate. Tro- 

acel pas a rămas fără resultai. Dl ministru Trefort însă 

ar. puteă profită ceva din aceste petiții. o 

“26, Şedinţa dela 3 Mai.a ocupat-o, în mare parte, 

discursul deputatului sârb Nicolae Maximovici. Stăruind 

asupra reversului: politic al proiectului, vorbitorul con- 

tinuă: e a a 

- Să-mi daţi voie ca, după cum au urmat unii dintre 

ântevorbitori, "să amintesc şi . eu unele fapte istorice. 

_In a sa: Rafio educationis, împărăteasa Maria Terezia 

100. — 

nului, deputatul Pop zice: Ceea ce ne doare, este că
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vorbeşte despre şapte naţiuni principale în Ungaria, şi 

adecă: /lungari proprii. dicti, Germani, Slavi, Croati, 
Rutheni, Illyri; Valachi, „qui omnes linguis ulantur 
propriis“. La mijlocul veacului al 18-lea Maria Terezia 
îşi începe însă opera de germanizare în țările germano- 
slave şi în granița militară ; ear urmaşul ei, losil-Il, întinde 

- acţiunea de germanizare şi asupra Ungariei. Grăniţerii 
„militari erau îndatoraţi să cerceteze școala nemţească. 
Unul din scopurile principale, urmărite de Iosif II, eră 
întroducerea unei limbi oficiale în monarhia ' întreagă. 
Silinţele împăratului au fost zadarnice.. Ungaria de azi 
cade în greşala iosefinismului, înaugurând o eră poli- 
lică naţională maghiară, spre desființarea naționalităților, 
care în Ungaria fac două freimi din numărul locuitorilor. 

Aceasia se petrece în timpul „conslilujionalismului“ 
luminat de astăzi, şi nu în timpul Mariei Tereziei şi al 
lui Iosif II, când stăpâneă absolutismul militar. 

Discuţia aceasta ce durează de şase -zile, învede- 
rează în ce măsură sânt atinse, prin proiect, interesele 
de existență ale cetăţenilor nemaghiari. 

Admit dreptul de supraveghere a guvernului asupra 
şcoalelor naţionale confesionale, dar nu şi dreptul. de 
dispoziție asupra lor, cât timp există o autonomie Şco-: 
lară a confesiunilor. | 
Un Amos Comenius, care a lucrat şi la colegiul 
din Sărospatak,. în. Ungaria, azi Academie de drepturi, 
a zis că întroducerea unei alte limbi, decât a celei ma- 
terne, într'o şcoală elementară, ar însemnă că voeşti să 
înveţi copilul mai întâi să călărească, apoi să umble... 

27. Combaterea neslăbită, din partea deputaţilor 
naționaliști, e dusă mai departe, în şedinţa dela 4 Mai * 
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1879, prin cuvântarea lungă, rostită „de deputatul P, 

Cosma.  (V. Tel. Rom. Nr. 54 din 1879, în Supliment). 

Intre altele, vorbitorul se opreşte la zelul de activi- 

„tate desfăşurată de inspectorii . şcolari maghiari ca vi-. 

zitatori de şcoale, zicând: 
Cunosc o sumă de inspectori şcolari, cari se pricep 

la orce în lume numai la învățământ nu! Cunosc in- 
- spectori cari. nu ştiu nici un cuvânt din limbă de propu- 
_nere a inslitutului ce au să-l inspecteze. Cum va răspunde 
chemării un astfel de pedagog, ca să rămână judecător 
obiectiv în examinările sale? El îş caută chemarea în 

faptul de a dovedi opiniei publice maghiare: ce resultat - 
îmbucurător-a izbutit să producă în folosul maghiarizării! 

„Cum a:pregătit guvernul acest proiect? — Cu abatere 

“dela modul uzitat până acum, l-a întocmit în mare se- 

'cret şi a surprins lumea cu el. Pentru alte proiecte se 
convocau anchete, se cereau părerile cercurilor intere- 

_ sate, şi înainte de-a le prezentă în parlament, se publi- 

cau în presă, ca ţara să le vadă, să le discute şi să se 

poată orieniă. a. 

Proiectul din chestiune vrea: niodificarea unei legi 
fundamentale: — dela 1868 — într'un mod care, prin 
„resultatele sale, poate deveni funest pentru țară. Nu-l 

“primesc, prin urmare, drept bază la desbaterea specială. 

| Camera îl votează. 

28. In 8 Mai Camera primeşte proiectul, ca după 
a treia cetire să fie trimis Casei magnaţilor, — care s'a 

„grăbit să-l și primească, fără schimbări. 

"In numele poporului român au ridicat -protest pu- 
- ternic” mitropoliţii şi episcopii săi, 
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Primul care a vorbit în această Casă, în şedinţa 

din 13 Mai 1879, a fost mitropolitul Blajului, Ioan Van- 
cea de Buteasa, subliniind urmările jalnice ce le va 

- aveă viitoarea lege pentru întreg învăţământul primar. 

A urmat la cuvânt mitropolitul dela Sibiu, Miron 
Romanul, cu observarea că şi-a exprimat îngrijorările, - 
priviloare la chestiune, în memoriul înaintat Tronului, 

în numele bisericii ortodoxe române, — act prezentat 

tot odată şi Casei magnaţilor. Cea mai arzătoare trebu- 

“inţă peniru popor: — a zis mitropolitul — nu va fi toc-. 
mai învățarea limbii maghiare; guvernul şi parlamentul 

său să caute întâi să'uşureze sarcinile grele ale dărilor; 
iar cât pentru cultura: poporului, ea să se facă î în limba 

lui maternă. 

Mitropolitul, — în manifestaţiile” naționale totdeauna 

timid, alţii spun „diplomat“, — îş declară din nou pa: 
triotismul şi „simțămintele amicabile, şi tot odată respec- 

_ tuoase, cu care a fost foldeauna căfră limba maghiară, 

“cătră naționalitatea maghiară, şi că/ră concepția statului 

unguresc“. (Tel. Rom. Nr. 56 din 1879). - 

Episcopul Aradului, loan Meţianu, repetă că întro- 
ducerea limbii ungureşti ca obiect obligator, în şcoala 
primară a naționalităților, nu se poate face decât în de- 

trimentul autonomiei bisericeşti, al instrucţiunii peniru 
| popor, şi tot odătă al moralității” publice. | 

Episcopul gr. cat. dela Lugoj, Dr. Victor Mihălyi de 
"Apşa, dă câteva exemple despre zelul cum se bat în 
capete dispoziţiile art. 38 din 1868 cu măsurile luate în - 
noul proieci: | 

După votare 

| 29, Ş glasurile vlădiceşti “din Casa magnalilor, şi 
ale deputaţilor -nemaghiari din Cameră, au resunai în 
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„deşert, pe lângă tot tactul şi toată obiectivitatea exem- 

plară ce şi-au impus, în vorbirile lor, şi unii, şi alții. 

Corespondentul din capitala ungară al ziarului. Tel. 
Român comentează situaţia, şi scrie (în Nr. 53 din 1879): 

| Interese de a doua mână au preponderat, şi pro- 

ieclul, cu puține “modificări înăspritoare, a fost primit 

__de majorilatea dietală. Trebue să observică iudaismul - 

şi neofilismul au devenit, pen!ru 'slat, o calamitate: 

evreii: şi neofifii (guvernamentalii cu orce preţ, „Mame- 

lucii“), aceşti paraziți exploatează natura aplecată spre 
“şovinism a maghiarilor, în scop ca bunaînfelegere, 

înlre popoarele Uigariei, să devină imposibilă. Deo- 

sebitele națiuni sânt, pentru evrei, obiecte de exploatare. 

Iudaismul. e cohjurațiunea organizată care, prin Alianţa 

izraelită, împânzeşte suprafafa pământului. In Ungaria, 

evreii au câştigat, prin îndrăzneala lor -(şi prin alte. 

mijloace) alâta putere, încât au reuşit să terorizeze, cu 

“ocazia desbalerilor şi a votării legii şcolare, o consi.- 
„derabilă parte a deputaţilor maghiari, cari nau mai 

culezat să ia cuvântul împotriva proieclului, ear dela 

volare au ubsentat... In cât privește pe români — închee 

corespondentul, — noi vom aveă să ne luptăm acum. 

nu numai pentru naționalitatea noastră, ci şi penru cul- 

- tura :noăstră...' Dumnezeu. să ne ajule. şi să ne _întă- 

rească! - 

  

30; Organele stăpânirii, în căutarea de motive pentru 

distrugerea aşezămintelor române culturale, înființate fără 

sprijinul siatului, obțin acum nou. îndemn prin legea dela 

„41879, votată împotriva opoziţiei generale a naționalităților. 

S'a publicat, ceva mai târziu şi planul de învăţământ | 
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al limbii maghiare, care începeă în clasa a doua.primară,.. 

şi anume: - 

la şcoala cu 4 învăţător, în 3, ore, 

» o» ob» 2 învățători, „ 6 » 

- »' » 2 3 » 2 8 » 

mp6 pp 14 -» 
pe săptămână. . = . 

Laturea slabă a legii“ şcolare se găseă însă în felul: 

cum se aplică. Ceice aveau s'o aplice, erau conduşi! 

nu de: înțelesul, mai mult sau. mai puţin lămurit, al pa-- 

ragrafului, ci de-duhul celor ce declamau de. creiarea : 
grabnică -a statului nafional în locul celui poligloi. * 

Intâia urmare a legii s'a văzut în scăderea consi- 
derabilă a numărului şcoalelor primare nemaghiare şi : 
înlocuirea lor cu şcoale comunale sau de-ale. statului... 

Abuzurile, în acest scop, erau numeroase, — şi 

totuşi, după lungă şi grea sbuciumare, limba maghiară - 
r'a putut înregistră progresul dorit sperat, — „afară de. 
cel profeţit de Ludovic Mocsâry...- 

51. Activilatea şcolară, a guvernelor din' anii urmă: - 
tori, bătătoreşte. drumul obişnuil: în 1883 se impune- 

limba maghiară în şcoal€ secundare, în 1891 se hotă-.- 
reşte înființarea de şcoale îrSbeliene, unde copiii. naţio- 
nalităţilor să fie instruiți ungurește începând la vârsta de- 

3 ani... . | 

(Această nouă încercare de desnaţionalizare, gră- - 
dinile de copii, se cheamă ungureşte „Ovoda“, sau „ovo- -. 

dău“, cum îi ziceă țăranul. Cercetarea poruncită a: „ovo-- 

dăului“ a produs. la români firească şi mare nemul-- 
țumire, dar, în aceeaş vreme, şi un sentiment al ridico-- - 

„ului. Acest din urmă găsește interpretare în versuri glu--. - 
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" „mețe, 'apărute în gazetele vremii, ca următoarele, despre 
copilul care s'ar codi să -meargă la așa grădiniţă: 

“ „De nu vii cu binișorul, - 
+  Vine-uh domn solgăbirău ; 

Fără forme te ridică - 
Și te 'nfundă 'n ovodău“... 

Experimentarea însă nu s'a sfârşit nici cu aceasta).. 

Coroana. operei se aşează, la anul 1907, prin legea - 

". contelui Apponyi care dispune ca în timp de 4 ani elevul 
român al şcoalei primare să ştie vorbi şi scrie la înţeles 

“limba statului, iar învățătorul -să întrebuințeze limba acea-. 

sta şi în şcoală, dar şi afară de școală.. Dacă s'ar do- 
vedi că învățătorul e „rău patriot“, va fi disciplinat de 

minister, salarul i se va opri şi școala are să fie — nea- - 
-_«păral — suprimată... -



  
  

CAP, 9 

| Manuale școlare oprite 

1. Consiliul administrativ al comilatului : Făgăraș; 
— în adresa (din 15 Ianuarie n. 1877, Nr. 25), semnată 
-de vicecomitele Codru" Drăguşanu şi scrisă tot. în limba 
maghiară cătră arhiepiscopul român din Sibiu, — cere 
să se comunice autorităţilor școlare din comitat o listă 
a manualelor oprite de guvern de-a fi folosite în. Şcoa- 
lele din. patrie. 

“Consistorul arhidiecezan (în 12] 124, Februarie + 18717) 
hotăreşte, la propunerea referentului los. Hodoş, să ceară 
dela ministerul instrucţiunii publice să comunice Consi- 
storului o listă de toate manualele şi mijloacele de în- 
vățământ interzise în şcoalele ţării. 

Ministrul (cu data de 6 lunie 1877, Nr. 14. 010) â 
-comunicat Consistorului lista cerută, care apoi s'a trimis -- 

„şi organelor noastre şcolare prin o circulară (Nr. 1941 
Şc. din 26 Nov. 1877). 

Lista cuprinde îitlul publicaţiilor interzise de guvern . - 
între anii 1873-1877, — cu totul 47 manuale şi atlase, 
—“între care româneşti sânt 14. Celelalte aparţin limbilor: 

-slovâcă, croată, sârbă, ruteană, şi germană. . 
| Publicaţiile românești oprite sânt următoarele: 

a) Abecedarul lui Basiliu Pelri, Sibiu, 1874; 
- 6) „Lepturariu“ lui A. Pumnul, Viena 1862-1865;. - . 

c) Geografia lui G. Vlădescu, ed. 13 Bucureşti,-1868; 
d) Ceograia lui M. Michaescu, ed. 3 Buc. 1873; 

07 =.



    
  

e) Istoria românilor, de Treb. Laurianu, Buc. 1873; 

/) Atante geografic, de acelaș, Paris-Bucureşti, 1868 ; 

g) Istoria patriei, de [. M. Moldovanu, (Blaj,-apro- i 

bată de arhidieceza Blajului); . aa: 

E. HODOŞ / | 

| | | 
| 
| 

v . | 

„au h) Geografia,de | 
" Silviu Sălăgianu, E 

! Viena, 1871; 

î) Istoria Tran- 
silvaniei, de |. V. 

Russu, Şibiu, 1865; 

-h) Istoria Un- 
i gariei, de Meleliu. | 
„ Dreghici, . Timişoa- 

„i ra, 1874; | 
i » DD) Geografia 

(Ungariei), de Dem. 

Varna, Sibiu, 1875; 
m) Carte de lec- 

tură, de Visarion Ro- 

manu, Sibiu, 1873. 

De - n) Legendariu, 

a „i de Ştefan  Popu, 
a că Blaj, 1872; 

7 i --0) Istoria ro- _” 

, August bone varia - mânilor, de I. Tudu- 

Fost Prof. la Facultatea de litere; membru al  CESCU, Arad, 1876. 

Acad, Rom.; fruntaş conducător în mişcarea (Autorul e dat în ju- 

ardeleană din 1848 şi din anii următori, 

Cunoscut și ca autor didactic „„ „decată ca agitator 
în contra statului). 

Motivele interzicerii “acestor publicaţii nu sânt indi- 

cate, decât, aproape totdeauna, prin cuvintele: „Magyar- 

orszâg igy. k5zjogi, valamint t6nyleges âllapotâval me- 
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r5en ellenkeznek“, — sânt cu totul contrare dreptului. 
public şi stării de fapt a Ungariei. 

Cum se vede din .listă, minisirul ungar, de franţu-- 

* zească. origine, a dat cărţilor româneşli o specială aten- 

“fiune... 
2. Inlăturând, din şcoalele noasire, manuale nume-: 

Toase, dar fără ca procedura aceasta să fie susţinută 
prin citarea pasagiilor dificultate, Consistorul mitropo- 

> Jditan — spre a luă măsuri în consecvență — învită, (în 

. „14 Iunie 1878, Nr 150 M. 1877) Consistorul arhidiecezan 

ca până la 15 August 1878, să raporteze Consistorului 

mitropolitan: 

a). care din cărţile, destinate școalelor noastre, s'au 

-oprit de cătră regim? , 
b) când şi din ce motive? - 

| c) ce paşi s'au făcut, din partea Consistorului arhi- 
diecezan, faţă de: măsurile regimului, şi cu ce rezultat? - 

Referentul şcolar, face, la actul acesta: (prezentat 
în 18 lulie 1878 Nr. 1912: Şc.), următoarele observări:. 

a) Din lista împărtăşită de ministerul -cultelor şi 

instrucțiuuii publice, şi primită în urma adresei Consi- 

storului, se, poate vedeă tiilul publicaţiilor oprite pentru 

şcoale, — listă comunicată şi inspectorilor noştri distric- 

tuali spre a o face cunoscută învăţătorimii,: pentru con- 

“formare și înconjurarea de eventuale procese; . | 

b) Când s'au oprit aceste. publicaţii, . se vede din 

.aceeaş listă; din ce molive s'a făcu! interzicerea, se arată 

_în adresele ministeriale: dar, toate motivele dinir'insele, 

:se pot reduce la un singur pretins moliv! că adecă acele 

cărţi ar propagă idei în conlra statului maghiar.: 
c) Că ce pași a făcut acest Consistor față cu in- 

terzicerile ministrului, avem-onoarea'a răspnade: Con- 

- 
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sistorul nostru n'a făcut nici un pas; pentrucă, în lipsa 

„de o. lege în privința aceasta, şi în faţa omnipotenţei 

guvernului, Consistorul n'a aflat nici de consult, nici de 

oportun, a face reclamaţiuni la guvern pentru admiterea 

“sau neadmilerea cutărei cărţi în şcoalele confesionale 
române; cu atât mai puţin am putut să cerem guvernului. 

“punerea în -vedere a acelor: pasagii din cărţile oprite, 

— pasagii care ar lovi în legile statului, neindrumând 
pe guvern, în acest punct, nici o lege, iar n6i neavând 

razimul legal, — decât, poate, dreptul de a:i cere expli- . 

caţiuni... Cu toate acestea, nu sântem în contra, ba dorim. 
chiar ca Prea Ven. Consistor Mitropolitan: să vină cu: 

o propunere 'eficace,: în privința aceasta, la cel mai apro- 
piat Congres naţional-bisericesc, spre a se înţelege şi. 

pune în armonie, pe cât se va puteă, cu guvernul, in ce 

se ține de manualele române interzise. — ; 
- s = 

'3. Când se înmulţeau înterzicerile de manuale peniru: 
şcoala primară, Comitetul Reuniunii învăţătorilor români 
din Țara Bârsei, prin preşedintele său, Ştefan losif, arată 
(la 29 Sept.-1878) Consistoruluj, că adunarea generală . 
a -Reuniunii; ţinută în 18 şi 19 August 1878, a hotărât: 
să se întroducă, în şcoa!ele noaslre primare, de pe teri-. 
torul acestei Reuniuni, mai multe — trei — cărţi didac- 
ice, scrise de: Popea, Petri, Dorca. 

Se răspunde (în 4 Nov. 1878).protopopului Iosif” 
“Barac, în Braşov |, cu însărcinarea să comunice Comi-- 
tetului Reuniunii, că întroducerea de cărţi didactice în 

“şeoalele noasire confesionale cade în competința Sino-- 
„ dului eparhial, la propunerea, directă ori indirectă, a 

“ Consistorului; prin urmare, hotărârea menţionată a Reu-. 
- niunii se poate consideră numai ca propunere, — care: 

se va: puteă irată la timpul său prin corpurile compe-. 
tente. .!



  

CAP: 10 a 

"Senatul Școlar și Sinoadele Epar- 
hiale din 1876-—1880 

1. Sinoadele arhidiecezei transilvane, compuse con: 
form Statutului Organic ($ 87) din 20 preoți şi 40 mirerii, 
se întrunesc, şi. în anii aceştia, credincioase direcțiunii: 
şi principiilor siatorite sub binecuvântata păstorire a lui: 
Şaguna: de a-şi regulă, administră şi conduce indepen-- 
dent — între marginile legilor. ţării — irebile bisericeşii,. 
şcolare și fundaţionale, în cercul de activitate a celor: 
Irei Senate, ale Consistorului eparhial, separate unul de: 
aliul şi anume: | i 

a) Senatul strâns bisericesc, 
b) Senatul Şcolar“, şi | 
c) Senatul Epitropesc, ($ 113), Ne 
Membrii sinodali, clerici şi mireni, îngrijind de sus-- 

linerea libertății religioase şi a autonomiei dobândite “prin Statutul menţionat, urmează a căută şi a găsi căi 
şi mijloace, cât mai nimerite,; întru -propăşirea -tuțuror- 
așezămintelor înfiinţate şi sporirea lor, asigurându-le vii-. torul în toate împrejurările. - E 
„* Greutățile întâmpinate sânt numeroase şi felurite, şi condiţionate de multe cerinţe, care fac ca progresul să fie când mai luminos, când mai umbrit, dar niciodată „— regres descurajator. e | 

* Atributele sale v. Stat, Org. $ 122, 

— 1 —



pp &, HODOŞ 
  
  

In_1875/6 

'2. Ca referenţi în Senatul Şcolar,. în anul sinodal 

  

487516, sânt arătaţi: loan Bran de Lemeny, Elie Măce- - 

ilariu şi Dr. Ilarion Puşcariu, ajutaţi de alţi asesori csn- 

- sistoriali. 

Raportul anual cătră Sinod, despre lucrărea pe ta- 

' renul şcolar în decursul acelui an, începe cu o scuză, 

_„că în anul acesia nu este în plăcută pusețiune - „(situ- 

„ aţie) a arătă probe: mai învederate ale aclivității sale“. 

Referentul şcolar. lipsind, a fost înlocuit, în primele 

luni ale anului. sinodal, prin membri din alte senate. 

„Aşa au decurs lucrurile până în 10 August (1875), 

„când dl referinte şcolar, loan Bran de Lemeny şi-a no: 

-ificat abzicerea (demisia) dela Postul de referinte şcolar, 

fără. motivare, rezervându-şi a motivă; mai târziu, abzi- 

. cerea sa“ . (Nu ştim, dacă în adevăr: şi-a molivat- o în 

= Scris). 

In 10 Decemvrie. 1875 a renunțat ș şi - subretetentul 

: şcolar Elie Măcelariu „dela purtarea referadei' şcolare“, 

— care fu încredințată protosincelului Dr. Ilarion Puşcariu. 

profesor; — acesta o poartă din Noemvrie până la si- 

- nodul -din' 1876. | 

Raportul înregistrează, ca citre :: 

Au intrat în resortul Senatului Şcolar (din 20 April 

-48715 până în 1 April 1876) 1150 „exebite“ (acte); sau 

- rezolvit, din acestea, 1100 piese, aproximativ 500 acte. 

"„meritoriale“, restul afaceri „curente“, — în 9. şedinţe, 

-cu 6 mai puline decât în anul precedeni. 

Conţinutul actelor se:rapoartă la: instituirea de gră- 

_dini şcolare, pensionarea învăţătorilor, evidența absenţe- 

ilor etc. 
Lă 
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Abuzuri: In protopopiatele Cluj, Unguraș, Bistriţa, 
Paloş şi Treiscaune s'au ivit cazuri, unde creştinii noştri 
au lost obligaţi să susțină, pe lângă şcoala lor confesi- 
onală, şi pe. cea comunală (a statului). Intervenirea, la 
organele de stat, peniru scutirea comunelor bisericeşti 

"de sarcini îndoite, a fost- zadarnică. i 
Cursuri, suplimentare: Aşa. numitele cursuri „Suple- 

torii“ învăţătoreşti au dat rezultate mulțumitoare. Au par- 
licipat la cursuri 423 învăţători, cam jumătate din numă- 
rul învăţătorilor noştri din arhidieceză. S'au cheltuit, pentru . 
cursuri, 2437 florini v. a. 

__ Urmează date slalistice despre Seminar, școalele 
din Braşov şi Brad, ca şcoale secundare confesionale, 

„ Invăţători aplicaţi (în a. 1874/5) 917 la 747 şcoale - 
primare confesionale. 

La sfârşit -Consistorul- atrage * atențiunea Sinodului 
„asupra scăderilor de care pătimeşte senatul şcolar, pre- 
„cum S'au indigitat la inceputul. acestui raport, spre a 
luă măsurile de lipsă pentru delăturarea acelora pe ve- 
nitoriu (viitor), ca astfel cauza şcolară să poată prosperă 
„după cum pretinde timpul -de astăzi.“ (Şedinţa . din 9 
April 1876, Nr. 1015 şc.) Semnează: Dr. Ilarion Puşcariu, 
referent. i 

2 În 1876 | 

Sinodul şi-a început lucrările în tradiționala Duminecă 
a Tomei, 11/23 April, în sala Seminarului „Andreian“, 
prin discursul rostit de. arhiepiscopul mitropolit Miron, . a e . _. “Le, . intrat în funcţiune aici, în Sibiu înainte cu un an. Pre- 
şedintele arhiepiscop spune dela început: 

_„piedecile provenite din mai multe părți şi însuşi . 
greutatea afacerilor arhidiecezane au adus cu sine: ca 
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eu însumi să fiu silit a marcă anul nostru trecut (1875) 

de un an în rezullate. vizibile puțin /ructifer, şi prin 

urmare puţin ap! de a mulţumi aşteptările” reprezentanței 

arhidiecezane“. 

Discursul vesteşte membrilor sinodali, că sarcina 

arhiepiscopului actual este a pune baze firme la prospe- : 

rarea arhidiecezzi „prin restaurarea păcii interne în 'corpul 

nostru bisericesc“. In alt loc: „Cu deosebire vă poilesc, 

-dlor, să binevoiţi a lucră din -toate. puterile, în lăuniru? 

Sinodului nostru şi afară de Sinod, pentru. întruparea 

păcii şi a concordiei în sinul arhidiecezei noastre“. , 

(Precizările, în chestiunea „înfruparea pâcii şi a 

concordiei “, lipsesc). - - 

Cu. “Dumineca Tomei din 1876 se făceă începutul 

unui nou period. de 3 ani în viața constituţională bise- 

ricească din Ardealul ortodox, 

După. verificarea din 12 April, a membrilor Sino- 

dului, s'a ţinut în 15 April, — „în cea mai mare parte 

secret“ — şedinţă, raportează Tel. Rom. (Nr. 30 din 

4816); iar şedinţa a patra, cea din 14 April s'a 'schimbat, 

din publică, iarăş şedinţă “secretă. 

In şedinţa din 17 April 1876, — a noua-— s'a 

ales „asesor ordinar“ (salariat) al Senatului Şcolar Josif . 

Hodoș, vicecomitele Zarandului, cu unanimitate de 47 

voturi. a 

5 S'a prezentat, -în şedinţa din ziua următoare, „Pro- 

iectul de regulament“ pentru şcoale primare gr. or. din 

arhidieceză, elaborat în urma unei hotărâri a Sinodului 

din 1875. S'a. decis: 

Proiectul rămâne la referenlul şcolar spre a f studiat - 

în amănunte până la viitoarea sesiune; Consistorul va 

învită învățătorii dela cursurile „supletore“ să-şi facă 
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N, B   

observările “la regulament, spre utilizare şi raportare la 
Sinod. | | 

Se mai cer, din partea Sinodului, următoarele pro- 
iecte: mia . ” 
a) pentru şcoale secundare; | 

_b) pentru institutul seminarial teologic-pedagogic; 
| c) pentru stabilirea incompalibilităţii învăţătoreşti şi 
profesorale. | a - 

Intru ajutorarea învăţătorilor, îndeosebi a celor din - 
Treiscaune, dela şcoalele „mai expuse“, se susţine în 
bugetul anului suma de. 3000 îlorini va. E 

Alte cereri, pentru sesiunea cea mâi apropiată : 
proiect de reorganizare a instit. pedagogic şi teologic; 
informaţiuni şi raport: dacă n'ar fi nimerit a se în- 

ființă „cursuri pedagogice“ pe lângă gimnaziile (!) noastre - 
din Braşov şi Brad; - | o 

„_ Consistorul să întreprindă paşii necesari pentru 
grabnica înfiinfare a unei „școale praciice“ (de apli- 
caţie) pe lângă institutul pedagogic: | | „ 

pentru demonstraţii practice în agricultură să se 
caute grădină potrivită ; | | 

diferite date statistice şcolare, — pe lângă observarea 
că „unii dintre domnii protopopi nu şi-au împlinit da- 

“toria, arătând în mod neconştienţios (?) numărul. copiilor 
cari au frecventat şcoalele“, etc; 

proiect. de: statute peniru pensionarea învăţătorilor 
noştri confesionali; - | 

dispoziţii pentru ţinerea „catehizaţiei cu adulţii în 
* Dumineci şi sărbători; i 

Consistorul' va aveă -să trimită comisari şi bărbaţi 
de şcoală, în diferite cercuri, pentru inspecția școlară 
sau peniru alte chestiuni importante de învățământ; în 

, 
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: = scopul inspecțiilor să se pună la dispoziția Consistorului 

suma de 600 îlorini v. a. — . | 

Astfel Sinodul dela Sibiu, prin o serie 'osârdioasă 

de îndatoriri, dovedeşte pentru Senatul Şcolar, cu noul 

său referent, un interes extraordinar. Povara impusă 

cereă' neapărat umeri laţi nu numai dela unul, ci dela 

toți, sau aproape toți, cei înrolați în serviciul şcoalei şi , 

bisericii, şi retribuiţi, peste tot, cu economia dictată de 

oameni și împrejurări. 

| 4. În materia de „întruparea păcii şi a concordiei 

în sinul arhidiecezei“, se publică în Tel. Rom. mai multe 

aşticole cu apreţieri la situaţie, scrise de - respectabili 

bărbaţi, cum pe “încredințează redacţia foii conduse de * 

Nicolae Cristea. 

„In urma: faimelor 'netemeinice, (spune -art.-din Nr. 

35) respândite din partea. unor jurnale, — după cum. 

se vede, rău orientate, — publicul nostruscredeă că în 

Sinod au să se întâlnească două sau chiar mai. multe 

oştiri -inimice... Mulţămită însă ceriului, că lipsiră atât 

taberele aceste inimice, cât şi luptele... In sinul sinodului 

nostru încă au existat, și poate că vor mai există şi în 

viitor, partide, — însă.partide în senzul cel bun al cuvân- 

tului, sau întruniri de indivizi cu aceleaşi principii, cu 

scop de a conlucră numai spre binele şi prosperarea 

bisericii“. Contrarul împăciuirii — zice articolul — nici * - 

ma existai în faptă, şi totul ce eră de restabilit, a fost 

numai încrederea reciprocă, sguduită pe baza unor su- 

spicionări neîntemeiate. Restabilindu-se această încredere, 

“Sinodul a lucrat în deplină armonie... . | 

(Va să zică, nedumeririle şi povăţuirile, din discursul :- 

dela deschiderea Sinodului, covârşau măsura). 
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. In 1877 
5. Arhidieceza, — spune raportul Senatului Şcolar “ 

pe 187617 cătră Sinod, — are 735 şcoale primare, cu: 
827 învăţători. 

Dintre aceştia sânt: . 

624 provizori, şi âbeă - 
__203 definitivi; 

cu certificat de calificaţie 189, 
fără > A 638, — 

prea mulţi de-o parte, şi prea puţini de altă parte. 
Afară de aceste şcoale confesionale, se găsesc, în 

„50 de comune, şcoale comunale. 
Consistorul a cerut, în cursul anilor, dela guvern - 

„Sprijinirea proporțională :a şcoalelor noastre din sumele 
volate de dieta ţării pentru instrucţiunea publică“. Refuz 
categoric. LA 

Şi aşa, din suma de 800.000 (optsutedemii) florini, 
nu s'au împărtăşit școalele confesionale române nici de | 
“astă dată. 

Şcoalele secundare confesionale, din Brad şi Braşov, 
arată, totuşi, oarecare progres. 
"6. Raportul comisiunii şcolare a Sinodului, — ra- 
portor Ştefan Iosif dela Braşov, — vine la ordinea zilei 

- în şedinţa (a noua) din "11/23 April 1877. | 
„ Sinodul decide: 
Consistorul se încredințează a- întocmi raport amă- 

-nunţit despre piesele (actele) inlrale, rezolvite, şi rămase . 
în restanță; - . 

câte şcoale sânt şi câte s'au înfiinţat în cursul anului; 
“în care comune nu sânt şcoale; + Se 
care protopopiat se află mai i înaintaf(2) în privința 

şcoalelor; 
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- care “dintre protopopiate + n'a.  biimis datele şcolare 

„cerute; 

vizitatu-s'au şcoalele, în care părți, şi cu ce fel de 

rezultat; 

cu raport la şcoale din comune cu locuitori orto- 

docşi şi greco-catolici, Sinodul hotăreşte'ca acolo, unde 

una sau alta din cele două confesiuni n'ar fi în stare 

„să susțină o şcoală proprie, să se împreune ambele con- 

fesiuni spre a susţineă o şcoală cofesională, conform 

aranjamentelor ce se .vor face. 

* Sinodul revine pe: lângă înființarea unor „cursuri 

pedagogice“ la gimnaziile noastre. din Braşov şi Brad. 

" (Rostul; de „Cursuri pedagogice“ în gimnazii, nu se lă- 

murește). i 

“Se xepetă. şi însărcinarea de « a înfiinţă „şcoala NOr-. 

mală (primară) model“,: — şcoală de. aplicaţie, — pe 

lângă Seminarul Andreian,: — şi se volează suma de 

150 florini. |. 

In chestiunea unui fond comun de pensiuni învă- 

ţătoreşti pe întreaga” mitropolie, Sinodul declară că nu 

poate participă la creiarea unui astfel de. fond, căci: re- 

laţiile arhidiecezei, în această privinţă, sânt altele decât 

în cele două dieceze, a Aradului și- a Caransebeşului. 

(Guvernul se va fi bucurat de hotărârea. Sinodului). 

- Membrul S. Piso, cerând ca referentului școlar să 

i se voteze 300 florini ca „relut pentru cuartir“, la pro- 

punerea comisiunii „se rezolvează. într'acolo: ca referen- 

tului şcolar să i se asigneze suma de 200 florini“. 

- Se votează în şedinţa uliimă, din 13/25 April, „cu 

puline modificări, proiectele: de incompatibilitate, și al 

seminarului. - 
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Sinodul diri 187 8 

Biserica şi ortografia latinistă, — 1. In planul 

preocupărilor sale culturale, biserica ortodoxă naţională 
a cuprins şi chestiunea de limbă şi ortografie, şi a că- 
utat ca în discuţiile, aprige adese ori, dintre etimologiştii 
şi fonetişiii veacului trecut, — când se produsese. în 
cercurile române din Ardeal şi Bănat o desorientare şi 
confuzie în această chestiune, — să îndrumeze mişcarea . 

culturală a vremii, smulgând-o din calea rătăcită ce apu- 
case. | 

2. Mitropolitul Miron spuneă, într'una din şedinţele 

sinodale din 1877, că pentru a. prezentă Consistorului 
un fext corect al „protocoalelor“ (proceselor. verbale). 

încheiate de Sinodul arhidiecezan, „reviziunea stilară a 
“ prolocoalelor sinodale... am avut a o face eu însumi“... 

şi. că lipărirea “lor a cerut timp mai îndelungat. „din. 

cauza multor defecte slilare în protocoale“. Va să zică 
“însuşi şeful bisericii noastre îşi luă sarcina de-a îndrepiă 
mialtele greşeli de limbă ale păstoriţilor săi, membri ai 

- Sinodului format din clerici şi mireni, cari făcându-şi 

studiile, în mare parle, la institute. străine şi înapoindu-se 

acasă de obicei cu simțul de limbă slăbit, n'aveau putinţa 
de-a scrie o limbă corectă şi clară :română.! 

3. In Sinodul din anul următor 1878, „tot mitropolitul | 
Miron intervine în cauza ortografiei române, şi înainte. 

„de-a deschide şedinţa a treia, în 24 April v. .1878, 

raportează 1. R., Nr. 49, — învită membrii sinodali la 
0 „conferință“ pentru a răspunde întrebării: „In care - 
ortografie, — elimologică, sau fonetică, — să se tipă- 

zească protocolul Sinodului de. acum ?* 

Pa
 

2 Vezi: Protoc. Sinod, Sibiu, 1877, pag. 97. 
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“Au luat cuvântul, în conferinţa închinată ortografiei, 
mai . mulţi deputaţi şi dinir'o tabără, .şi din alta. 
Şi anume; - 

lon Cavaler de Puşcariu e . de părere să rămâie 

“treaba în sfafu quo, adecă să se tipărească în ortografia - 

în câre s'au tipărit protocoalele anilor trecuţi, una fiind! 

că problema ce ne preocupă, nu este coaptă de ajuns); | 

„alta, fiindcă tocmai se termină periodul sinodal, când 

deci nu i se pare oportun a întroduce schimbări; în 

- sfârşit crede, că mai irebue. să; așteptăm, — până vor: 

decide autorităţile chemate: Academia Română, Aso- 

„ciaţiunea transilvană etc., şi apoi să .ne rezolvim. 

Dep. D. Comşa, profesorul seminarial afirmă că 

nici conferinţa de faţă, nici Sinodul n'au să holărască 

în cauza aceasta, şi propune ca felul ortografiei, pentru 

protocolul Sinodului, să se lase în buna chibzueală a 

biroului. - > 

Nicolae Popea, “vicarul arhiepiscopesc; episcopul, 

de mai târziu al Caransebeşului, declară: Noi, românii 

de dincoace de Carpaţi, avem astăzi să. ne conlormăm : 

literaţilor şi literaturii din România, căci în deşert ne: 

vom împotrivi torentului fonetic de acolo. Vicarul Popea 

pledează pentru întroducerea - scrierii fonetice, parte şi 

- mai âles în favoarea şi interesul unilormilăţii, parte spre 

"a înlesni împământenirea literaturii în sinul poporului, 

care nici când nu va aderă la ortografia etimologică, 

atât de greoaie şi nepractică; mai observă că deşi abeă 

ieri alaltăieri s'a fâcut un modest început cu întrodu- 

cerea şi la noi a ortografiei fonelice, protopopii, preoții 

-şi învățătorii au şi început, în mare număr, a se folosi 

de această ortografie în hârtiile oficiale. şi î în învățământul - 

şcoalelor primare, 
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Din partea etimologiștilor iau cuvântul, sprijinind. 

părerea Cavalerului Puşcariu, membrii Iosif Hodoș şi. 

- Partenie Cosma. şi 

Fonetismul își găseşte cald apărător în persoana ''lui - 
Visarion Roman, care afirmă că „ruginitul etimologism“ 
e de natură să facă imposibilă cetirea corectă «a lucru- 
rilor scrise şi lipărite. 

Asesorul consistorial, Zaharie Boiii, ales în acelaş 
an membru corespondent al Academiei Române, susține 
că Sinodul are să fie conservativ în. chestiuni cum este 
ortogratia limbii. Adoptă părerea Cavalerului Puscariu, 
-—— care a şi.ieșii biruitoare. - | 

. Imediat după conferinţă, preşedintele deschide: 
cdi sinodală, în cursul căreia s'a. ivit deodată. și 
problema — ortografiei. Şi anume: luând cuvântul de- 
putatul Bartolomei Baiulescu, parohul braşovean, 'con-: 

_Slată anomalia ce domnește în actele bisericeșii oficiale 
cu privire :la orfografie, şi arată că este de neapărată. 

trebuință să se reguleze. chestiunea atât în interesul 

vățământului şcolar, cât şi al progesului în general. Dep.. 
Baiulescu declară: | | 

„Având în vedere, că există o ortografie a Consi-. 
storului arhidiecezan din anul 1862, Nr. 1022, care-în;. 

. datorează organele bisericești şi şcolare să folosească: 
ortografia Comisiunii române filologice ardelene, sau 
aşa numită cipariană;! 3 

„având în -vedere, că mai multe conferinţe profeso- 
rale şi învăţătoreşti din Arhidieceză au arăta! împrejuarea 
că orlografia Comisiunii filologice ardelene este pred grea 
peniru instruirea copiilor în şcoalele noastre; ba, în mai> 

! Vezi: Cap. 2, pag. 31, 32 
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'multe. părţi, sa şi adoptat şi se foloseşte ortografia cu . 

“semne (fără a luă în seamă ordinul consistorial); 

având: în vedere că se lipăresc cărți şcolare şi de 

religie cu: ortografia fonetică şi altele cu cea cipariană, 

cărți care produc încurcătură în şcoală; 

„având în vedere că procesul ortografiilor va dură . 

încă o jumătate. de veac(?) şi mai muli, fiindcă nu se 

“pot opri filologii a ajunge la ceeace va îi mai bună, şi 

mu putem purtă greutatea şi împedecarea instrucţiunii 

până atunci, — îmi iau voie a aşterne următoarea propu- 

mere; Lc | 

„Sinodul, considerând că ortografia cu semne e 

-mai uşoară. peniru instrucţiune în şcoalele noastre, de- 

cide, până la altă disposiţiune, să se folosească orto- 

grafia cu semne la insirucțiune şi în afacerile bisericeşti - 

“şi şcolare din Arhidieceză. Consistorul arhidiecezan va 

înştiință organele bisericeşti şi şcolare despre acest con- 

«luz“. e , 

Această propunere, a deputatului Baiulescu, s'a trans- 

“pus, spre cercetare şi dare de părere, Comisiunii pentru 

propuneri. Comisiunea însă, — pe semne, spre a nu 

-alinge prea mult susceptibilitatea latiniştilor, bărbaţi cu . 

trecere în viaţa publică a ţării, — n'a mai raportat nimic 

în această afacere; iar „Protocolul“ sinodal dela. 1878 

“sa tipărit, pentru ullima oară, cu ortografie laţinistă. 

In anul următor, 1879, fonetismul îș face intrarea 

Şi în redactarea proceselor verbale din. Sinodul arhidie- 

"cezan dela Sibiu. 

5, Dacă latiniştii au pierdut procesul în cauza orlo- 
«grafiei, faptul nu înseamnă nici pe departe că, în gene- 

sal, tendinţa latinistă : are să lie neapărat osândită. 
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Latinişiii noşiri îş reclamă, cu toată dreptatea, me.-. 
ritul de-a fi pus o. piedecă năvălirii slavonismelor în 
limba română, ca şi a prea. numeroaselor neologisme, 
— mai cu seamă franțuzisme, — ce au năpădit (şi mai 
năpădesc), slăbind: sau eliminând- vechi elemente latine 

din scrisul românesc. | 

In opera aceea, de mişcare culturală şi cărturărie, 

desfăşurată pe vremuri de fonetiști şi latiniști în obiect 
de limbă şi ortogralie, trebue să relevăm buna colabo- 

“rare între mireni şi cler. _ | 

S Faptul colaborării în armonie îl datorăm, negreşit, 

în mare parte, şi inaugurării aşa zisei „vieţi constituţio- 

nale bisericeşii, îniroduse,: la românii de dincoace de 

munţi, prin Statutul şagunian. i 

Amintitul mitropolit, Miron Romanul, în anul 1879 
la împlinirea primului period. de zece ani din viața COn- | 
stituională bisericească, s'a simţit dator să spună depu: 
tatilor adunaţi în Sinod: Felicit- biserica noastră 'naţio- 

nală că i-a succes a-şi creiă, a-şi asigură şi a-şi desvoltă 

instituţiile ce ni le dă Statutul Organic: acestea leagă îm- 
preună cler şi popor, stârnesc interesare vie pentru binele 

- comun în viaţa bisericească, dau îndemn la cooperare 

spre scopurile comune; asigură moralul, dreptatea; echi- .. 

tatea etc. Datorită acestei împrejurări, avem instituţiuni . 

liberale frumoase, „ca -nicăiri în altă biserică“, — a în- 
“cheiat cuvântul arhieresc, inspirat de duhul. solidarităţii 
între fiii bisericii. - . | 

* 

Li 

6. Deschidem o scurtă paranteză în legătură „cu 
ortografia în școala confesională. 

Invăţătorimea română eră în deosebi activă în che- 

— 123 —



E. HODOŞ 
  

  

stiunea întroducerii ortografiei “dela leşi în învățământul 
primar. . 

La. Satulung, locul nafal al lui Nicolae Popea,. s'au 
- “ adunat-în conferință, la 8 Septemvrie 1876, învățătorii 

dela școalele capitale primare române din Braşov şi Sa- 
tulung, şi au discutat. problema ortografiei în şcoalele 

“ noastre primare. Procesul verbal, „protocolul“ conie-. 
Tinţei, scrie: Având în vedere cumcă ortografia cu 

sedile e cu mult mai înlesnicioasă şi mai corespunză- 
„toare, conferința decide ca: pe . viitor să.se primească 

- în şcoalele noastre poporale manuale tipărite cu orto- 

grafia cu sedile. In consecventă Ven. Consistor arhidie? 

cezan, ca senat școlar, este rugat a luă în considerare 

- dreaptă această dorinţă. 

Consistorul răspunde (în 25 Oct. 1876, Nr. 2612), 
că. deşi ortografia cu sedile ocupă din zi în zi teren tot 

„mai mult şi practicabililatea ei 'peniru ' învăţământul ele- 
meniar este incontestabilă, totuşi, având în vedere im- 

'portanța obieclului, concluzul conferinţei învăţătorilor din 
Braşov şi Satulung va fi înaintat celui mai de aproape 

Sinod arhidiecezan, spre „competentă decidere“. — 

7. Luăm firul desbaterilor sinodale din 1878: 

Ion Căv. de Puşcariu propune în ședința a patra " 
(26 April v.): 

a) Să se întroducă instrucţiunea practică în meserii 
la institute pedagogice; | Ă 

_b) Să se înființeze în Arhidieceză un institut peda- 

gogic. (școală normală) pentru formarea de învă/ătoare, - 

— prezentându-se Sinoduiui viilor proiecte, în această 
“materie, ! 
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“In chestiunea vizitării şcoalelor, Sinodul, în- aceeaş 
şedinţă, decide: 

a) Inspectorii cercuali de şcoale vizitează cel puţin 
_de două ori, în anul școlar, toate școalele primare con:. 
“fesionale din cercul lor; 

b) Pe temeiul vizitării se înaintează Sinodului pro- 
topopesc un raport cu următoarele date: 1: Clădirea 
şcolară corespunde cerinţelor legii ?- — I|. Invăţătorul ce 
calificaţie are? Ce salar primeşte? — III. Şcoala e înze- 
Sirată cu mijloacele de învăţământ necesare, şi şcolarii 
cu cărţi? — IV. Câţi-școlari a examinat inspectorul șice 

_:progres a constatat ? 

c) Raporlul' are să se trimită Şi Consistorului; | 

d) Vizitarea o poate face şi unul: dinire preoții sau 
învățătorii, delegaţi ai inspectoratului 'tractual. 

Membrul B. Baiulescui, prot. braşovean, unul dintre 
ceice purtau deosebită îngrijire de soariea şi viitorul 
_meseriaşilor români, cere (în.şed..a 6-a, din 28 April 

v.) dela Consistor: publicarea” unei circulare cătră co- 

mitefele protop. şi parohiale, ca să îndemne vărinţii cu 
copii să-i aplice la. meserii; ucenicii ortodoeși români 
'să fie instruiți în scriere şi celire; Consistorul să pre- 
-gătească pentru Sinodul din 1879, proiectul înfiinţării 
«unei şcoale de meserii în Arhidieceză. 

8. Şedinţele sinodale începute în Dumineca Tomei, 
“se 'socoteau drept evenimente în' viaţa - bisericească şi 

şcolară a românilor ardeleni şi bănăţeni. ' | 
Alături de părţile îmbucurătoare ale desbaterilor s'au 

ivit și unele supărătoare, — ca b. o. faptul că domnii 

„reprezentanţi se opresc adeseori prea lung asupra che- 

pi 
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“stiunilor' de a doua mână; ear unele, dintre cele im- 
portante, se restrâng pe zilele ultime ale sesiunii, cânk& 
apoi se votează în grabă, sau se amână, „în lipsa de 
timp“; — aşa la Sinodul ârhidiecezan, din 1878, cauza: 
şcolară n'a putul ajunge la desbatere. _ 

De aceea 7el. Român, la încheerea Sinodului, aveă: 
dreptate să facă următoarea critică (Nr. 51): „Când omul. 
poate spune un lucru cu 10 cuvinte, să nu se folosească 
de vorbiri de câte o jumătate de oră, căci. Sinodul nu: 

„este palestră a oratoriei, ci este un loc s(f)ânt.. inte-. 

resul bisericii pretinde ca acest rău (atât de general!) 

să încete(ze) dela o vreme. Noi, în biserică, atâtea lu- 
cruri avem de făcut prin sinoadele noasire, încât n'ar . 

trebui să. ne mai rămână limp pentru lucruri bagatele. 

Mai “toate terenele activităţii publice ni sânt deocamdată 
închise; de aceea 'să ne concentrăm puterile a aduce 

treaba bisericească la o slare mai înfloritoare“... 

In 1879 

9. La împlinirea primului period de zece ani, din 

viaţa constituțională bisericească a românilor din mitro- 

polia Ardealului, preşedintele arhiepiscop Miron, în cu- 

vântul de deschidere: (în 8 April v. 1879)-a Sinodului 

arhidiecezan, constată, cum am amintit la alt loc, că: 

biserică noastră naţională a izbulit sâ-și creeze, să-şi: 

“asigure şi să-şi desvolte instituţiile ce ni le dă Statutul 

Organic. Aceste instituţii sânt menite între altele „a Stârpi: 

toate abuzurile de pe terenul bisericesc“. 

Vorbitorul remarcă, şi la această ocazie, oarecare 

scăderi, în popor şi la cărturari, cari „incă nu se ştiu 

folosi bine şi corect de drepturile ce se dau prin noile: 

instituţii organice în viaţa bisericească,“ — şi îşi exprimă: . 
. 

7. 
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îngrijorârea că sinodalitatea, care cere dela credincioşi. . 
jerife mari materiale, va cere, din an în an; şi mai multe;: 

de aceea spre a le preveni; emite ideea (neurmată de un: 

“început de înfăpiuire) de-a se înființa un Fond ceniral;: 
— din acesta ar fi să se acopere toate cheltuelile împreu-. 
nate cu sinodalitatea, şi, peste tot, cu noul organism bi:. 

sericesc, | 

10. Comisiunea şcolară a Sinodului vine — în şedinţa: 

şaptea — cu raportul său, despre activitatea anuală pre-. 

zenlată de .Consistor ca Senat Şcolar, care, prin refe-. 

rentul său los. Hodoş, arată: 

a) Cum s'au execulat conclusiunile Sinodului prece-: 

dent; 
b) O statistică, succintă, despre starea şeoalelor; 

noastre confesionale; ” 
-c) Alte chestiuni şcolare... — - at 
Din cele prea numeroase concluzii sinodale, raportul 

consistorial spune: care şi întru cât a fost execulat,. . 

în marginile posibilității. 
In 4 „conspecte“ 'se înaintează date slatistice : 

despre copiii obligaţi la: cercetarea şcoalei în 1877/8,. 

în comparaţiune cu anul precedent ; 

despre starea clădirilor şcolare şi. valoarea lor:; 
„despre învățătorii aplicaţi la şcoale ; 

apoi despre şcoalele noastre din Sibiu, Braşov şi. 

Brad, şi în: sfârşit 

despre catehisaţiune. „- 

41. Raportorul comisiunii, profesorul dela Braşov, 

Dr. Nic. Pop, propune, iar Sinodul primeşte : despre şase 
puncte ale raportului consistorial se ia act. La celelalte: 
puncte însă comisiunea şcolară a găsit „emancități“, —. 
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Ava îi, probabil, lipsuri, defecte); — conspectele tabelere sta- 

” =tistice sânt— după părerea comisiunii — „foarte neexacte” 

v 

“în' privința operaţiilor numerice; unul dintre -protopopi, 

— cel dela Turda — care n'a înaintat datele şcolare, e 
„declarat (mai inainte de-a fi ascultat?) — „negligent“. 
“Consistorul e însărcinat să-l tragă la răspundere... 

Dar 'se mai „constată“ şi alte „emancităţi“' în ac- 
-tivitatea Consistorului ca- Senat Şcolar; comisiunea, prin 
urmare, e de părere că raportul acesta al Senatului nu 

dă tablou exact despre starea internă și externă: a şcoa- . 

„delor. () 
“După tipicul birocratic, comisiunea şcolară a Sino- 

“dului din acest an, vrea să mai ştie: 

„Câte şedinţe a ţinut Senatul Şcolar? Câte piese 

„au intrat ? Câte s'au resolvit, şi câte nu?” . 

42. Critica acelei comisiuni, relativ mai' ales la ac- 

 țivitatea referentului şcolar, depăşise anumite mâărgini, 

-— asupra cărora nu mai stăruim. 

| | In 1880 

13. Sinodul îşi începe lucrările în 27 April v. Se 
“țin zilnic şedinţe, „dar lucrările merg în pas greoi“, (Tel. 
-Rom. 1880, Nr. 52).. 

Raportul comisiunii școlare, desbătut pe la sfârşitul se- 
- siunii, dă peste tot dovadă — scrie T. R. în Nr. 55 — „de 

„un: progres destul de frumos în asâmănare cu împre- 

-:jurările în care trăim.“ - 

Discuţiile s'au. terminat: în şedinţa a 18-a din 9/21 
“Mai 1880, au durat va să zică 73 zile: cea mai lungă 

_=sesiune din câle s'au [inut în Arhidieceză. = 

- Greşală de tipar? | 
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Raportul Senatului Şcolar, despre lucrările sale .din 
” anul trecut, poartă data de 24 April 1880 şi e. semnat 
de-N. Popea arhimandrit vicar arhiepiscopesc, şi de 
Ios. Hodoş referent şcolar. 

Reţinem, din raport, părțile următoare: 

Senatul Şcolar s'a întrunit, în cursul anului, în 20 
"de şedinfe, şi a resolvit, în şedinţe sau afară de şedinţe, 
toate actele intrate, în număr de 761... Conform - -însărci- 

- nării, se înaintează Sinodului : | 
un proiect de regulamenf pentru . şcoalele primare ; 

alt proiect pentru inspecţiunea lor; Me 
al treilea pentru înființarea unui institut pedagogie 

de învăţătoare... | 

: (Lămuriri, despre felul şi alcătuirea de Regulamente 
pentru învățământ, se dau în Capitolul următor). 

Cifre : 

au: urmat şcoalele primare : “83, 805 - băeţi şi fete,. 
“şi anume: 58. 953 în etate dela 6-12 ani, şi 24, 852 î în 
etate dela 12-15 ani, 

i — un număr ceva mai mare, decat cel din anul 
trecut. Se arată procentualitatea băeților şi fetelor după | 

„etate pentru fiecare protopopiat. Procentele cele mai 
mari le dau protopopiatele: Cohalm, Bran, Braşov; cele: 

„mai mici le dă prot. Haţeg. 

Clădiri proprii şcolare. sânt 654, cu 7 mai multe 
decât în anul precedent; - 

închiriate 165, cu 10. mai multe decat i în 187718; 
corespunzătoare legii 526, 

nu deplin corespunz. 273. 

Mai bine se prezintă şcoalele noastre confesionale 
din protopopiatele: | 
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Braşov PN 

“Bran, + 
Făgăraş II, . | , 
Sibiu | şi II, 

Miercurea, - 

Zarand, 

Braşov II, 

Zlatna superioară, şi Lupşa; — | 

„ Mai slab stau școalele din protopopiatele: 

| Haţeg, unde din 47 comune bisericeşti abea 10 au 
şcoale, 

Geoaj |, cu 34 comune şi numai cu 14 şcoale, 

Alba-lulia, 33 comune cu şcoale în 21. — | 

= Valoarea edificiilor și averilor. imobile şi mobile, în 

folosinţa - şcoalelor primare, este de 1.007.647 florini 
82'/, creţari.: | 

„ Invălători aplicaţi: s sânt 387; din aceştia sânt: | 

definitivi ee eee ee e 247, 
> Provizori . . -.: i aa 040. 

-  Salarul lor variază “între 800 Hi şi 10 fl, — plătit. 

regulat la 608, neregulat la :279. 

„ Conform rapoartelor, înaintate de protopopi ca. in- 
“spectori districtuali, dinire 887 . învăţători corespund - 

chemării lor 623, ceilalţi 264 corespund mai puţin. 
Urmează date despre catehizaţie. — 

__16. Insemnăm aici, pe mai mulţi ani de şcoală, Ă 
numărul tinerimii dela.şcoalele secundare române confe-. 

sionale din: | 
- Braşov, cu 8 clase, 
Brad, cu 4, apoi 8 clase, . | 
Sibiu, cu 2, pe urmă 8 clase, ca „Școăla Normală“ 

de băeți și Jele: 

= 
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Anul şe,.. Locul „Câţi . Locul Câţi el.? |! elevi? 

1875/6 Braşov * 197 Brad Sl 
1871677 |, 259 Ă „52 
“18778 i 246 [ 63 
1878/9 Sa 267. pi 55 

"1819]80 e 312 / | 80 
1939[40 o, „575 + (în 1940[1) 338 
18756 Sibiu [b] 47 Sibiu [£.] — 
1876[7 9 N — 
18778 m a — 
1878/9 po 6 , “n , Îi 
1879/80 N 1 « — 
1939/440. | . 223 i 131 
1940/4. |, 320 - 182 

(Pentru datele din 1875—1880, dela Sibiu, despre 
Instilutul pedagogic „Andreian“, a se vedea: Mono- 
grafia Institutului Seminarial, de Dr. Eusebiu R. Roșca, 
Sibiu, Tip. Arhid. 1911, p. 174 şi u. Institutul, cu 2 
clase, care aveă să pregătească pe viitorii dascăli, eră 
cercetat de prea puţini şcolari, dar numărul lor creşte 
îndată ce şcoala e ridicată la 3 clase, în anul 188112. 

„ Aflăm acum, în anii următori: 33, 57, .64, 98 elevi; în 
"190617 numărul lor sporise la 119, ca urmare, mai 
ales, -a îmbunătăţirii „salariilor învăţătoreşti. . In 1907/8 
institutul are 4 clase, -— iar. sub regimul românesc 8 clase, 
cu două secţii: de băeţi și de fete). a 

17. Revenim la raportul Senatului Şcolar din 1880: 
“La examen de capacitate (calificaţie învăţătorească) 

s'au admis 47 candidaţi, 29 au reuşit şi au primit di- 
plomele de învăţători, 6 au obținut nota nesuficient, 12 
nu s'au prezeniat la examen. 
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Conferinţe învățătorești s'au ţinut, în -10—15 Aug. 

1879, în toate cercurile, în număr de zece, ale Arhi- 

diecezei. | 

Reuniuni de învățători s'au înființat, până acum, în - 

- ţinuturile : Braşov, Făgăraş, Sibiu; Sebeş, Deva, Abrud, 

pe baza unui proiect de statut, elaborat de Consistor. 

48. Sinodul primeşte: raportul în , general ca bază 

“la desbaterea. specială. A - 

În şedinţa următoare (a 45. -a, din 8]20 Man, ra- 

portorul  comisiunii, profesorul seminarial, Dumitru 

Comşa, iscusit gospodar, naţionalist: de seamă, mai 

“târziu chiar memorandist, lipsit însă de fineţa expri- 

mării prin cuvânt, — caută în fel şi chip să. găsească 

„scăderile nu tocmai puline de care pătimeşte (0) ra- 

„portul Senatului şcolastic“. Intre „scăderi“ ar fi: 
sti 

comisarii, după o, „învechită, datină“,  n'au vizitat 

şcoalele ; : 

„nu. s'a dispus edarea unui manual de catehizaţie; 

nu se amintește chestiunea fondului de penziuni 

învăiătoreşti; ; Me 

“nu s'au înaintat „conspecte“ despre numele. cărţilor 

didactice aprobate, nici despre alte lucruri i mai mărunte; 

_şi în sfârşit: | 

nu se dă an tablou, în care să se . oglindeze. 

starea reală a- şcoalelor şi instrucției confesionale“.. 

Se pare că toate aceste obiecţii crilice -n'au fost 

întâmpinate. cu aprobări, căci raportorul a adăogat 

imediat, că. „s'au adunat cu diligență şi s'au compus - 

_ numeroase date comparative: în privinfa şcoalelor. şi 

învăţătorilor şi s'a(u) resolvit mai toate (ba chiar toate) 

piesele intrate“. - „La urmă, raportorul declară, că Se- 

« 
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natul Şcolar a făcut O „expunere preciză și lămurită“. 
— (Celce a redaciat această expunere eră însă omul 
consecvent şi stăpân pe cuvânt). 

Simeon Popescu face observarea că edarea ma- 
nualelor catehetice cade în competința Sinodului arhie- 
resc, prin urmare se face pe nedrept imputare Con- 
sistorului. 

“După nu puţină risipă de energie în sprijinul. unor 
planuri ce nu:se puteau. realiză, Sinodul arhidiecezan . 
„ia spre ştiinţă“ (ia act despre) raportul consistorial, — 
cu adaosul obişnuit de îndrumări şi însărcinări pentru 
viitor. — 

18. Cu toate observările şi criticele, aduse în se- .. - 
siunile Sinoadelor pomenite, un lucru rămâne mai 
pe sus de îndoială: despre anii de activitate, ai Sena- 
tului Şcolar dela 1876—1880, nu se mai puteă afirmă 
că au fost ani „în resulfate vizibile . puțin Jrucliferi“ 
— şi nici na fost nevoie, în cursul acelor ani, să se 
prezinte Sinodului scuza, că Senatul Şcolar şi refe- 
rentul său nu sânt „în. plăcuia. puseţiune a arătă probe 
'mai. învederale ale activității“ lor în cauza. şcolară, 
ci tocmai dimpotrivă; — ceeace credem că s'a văzut şi 

- constatat de-alungul acestui: Capitol, care s'a năzuit să 
aducă: fiecăruia dreptatea şi recunoașterea ce i se cade. - 
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CAP. 41 | 

Regulamente școlare 
St) 

1. Sinodul Arhidiecezei a impus Consistorului, în 
1876, elaborarea unor proiecte de regulamente şi statute, 

necesare bunului mers al aşezămintelor bisericeşti şi 

culturale. 

„Intre altele, Sinodul cere, privitor la şcoală şi în- 

vățători : 

Regulament pentru Seminarul teologic şi pedagogic 

„Andreian“ din Sibiu; 
„ Proiect de. lege despre incompatibilitatea oficiilor 

profesorale. şi învăţăloreşțti; | 

Proiect de statut pentru penzionarea învăţătorilor 

din Arhidieceză. | 

2, In înțelesul proiectului, întocmit de. Consistor (3 

Martie 1877, Nr. 730 Plen.), Seminarul „Andreian“ stă 
din o secţie teologică şi una pedagogică, liecare cu 
câte 3 cursuri anuale, şi cu limba de învăţământ română 

- în foafe cursurile. 
Pentru teologi, pe lângă obiectele de specialitate, 

planul de învăţământ cuprinde. şi următoarele obiecte: 
„logica şi psihologia, limba şi lit. română, zootehnia, 
didactica şi metodica, pomologia, (pedagogia generală, 
şi plantologia. Când parohiile noastre erau slab dotate, 
se primeau la -teologie şi absolvenți cu mai puţin de 8 
clase liceale. La pedagogie erau primiţi tineri cu 4 clase 
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gimnaziale sau reale, sau cu mai. i puține clase şi cu 
examen de primire. 

Toţi linerii seminarişii: au ocaință şi intrejinere în 
institut, pe lângă taxa de 60 fl. a Mă 

„__ Pentru educaţia religioasă a elevilor se institue un: 
spiritual din tagma preoțească, îndatorat să ţină rugă- i 
ciunile de dimineaţa şi seara cu interniştii, să fie de 
față la mesele lor, să-i înveţe tipicul, citirea evanghe- 
liilor etc. . - 

3. Având în vedere legea şcolară a statului, insti- 
lutul pedagogic, până acum cu două cursuri, este ridicat 
la 3 cursuri; planul de învățământ se acomodează de 
asemenea legii şcolare de stat și se întregeşte cu unele, 
studii nouă la ambele secţii. - 

4, Reformă radicală se face prin proiectul acesta în 
punctul întreţinerii semihariştilor ca. interni. Dispoziţia 
sa luat având in vedere creşterea necesară tinerilor : 
meniji să fie preoți şi dascăli; — experienţele anilor pre- 
cedenţi reclamă în “acelaş timp o priveghiere mai strictă 
asupra elevilor seminariali. - . 

5. Tinărilor, educați în astfel de condiţii — și in- 
„struiți nu numai în obiectele de specialitatea lor, teo- 
logică sau pedagogică, ci, cum s'a arătat, şi în obiecte 
practice, (la care ar îi .să mai punem cunoştinţele de : 
Igienă), —'li se dă putinţa: de-a (i, la vremea lor, în 
orce clipă şi în mare măsură, buni sfătuitori şi îndrumă- 
tori ai poporului de care: sâni legali. cu lire tot “mai 
multe şi mai tari. e 

Regulament. pentru scoale secundare 

6. O comisiune de profesori, dela gimnaziul, şcoala 
„comercială şi reală din Braşov, fusese numită, . în 1874, 
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de Consistor ca să întocmească un proiect de .regula- 
„ment intern pe seama şcoalelor noastre secundare. | 

Comisiunea profesorală a cam întârziat cu execu- 
tarea însărcinării, “cum se. vede din adresa Consisto- . 

rului cătră Onorata Di- 

  

loan Al. Lăpedalu 

(+ 1878) 

Fost profesor, unul dintre cei mai bine pre: 

găliți, ai liceului ort. român din Braşov: 

| 3 prim co- 

laborator al ziarului politic: „Orientul La- 
fin“. Munca obosiloare şi necurmală l-a 

" doborât în vârstă de 33 de ani... A pu- 

blicat, in 1672, o colecţie din scrierile sale, 

2„Incercări literare“ „ urmate de alle lucrări, 

între care şi didactice 

sistorului că, 

mite : 

recţiune a școalelor nu- 

Febr. 1877- (Nr. 2718 
Şc.) se cere adecă îna- 

inlarea proiectului de 
regulament cel mult : 

până la 1 Martie 1877,;. 

în considerarea -- 
apropiatului Sinod. 

Preşedintele comi- 

_siunii, venerabilul David 
Almăşanu, răspunde 

-Consistorului, în 26 

Febr. 1877, că din cauza 

„copiosului material“, 
cerul la elaborarea pro- 
iectului de regularnent 

intern pentru şcoalele 

medii (secundare), co. . 

ă misiunea n'a pulut is- 

prăvi lucrarea, cere dar o amânare „pe anul viitor“. 

-n 28 Oct.. 1877 preşedintele aminiit anunţă Con-: 

în 16 Octomvrie, a convocat pe foştii 
membri numiţi de Consistor, pentru continuarea lucrării 

la pomenitul regulament. Dintre acei: membri, Dr. - Nic. 
„Pop încă dela început, iar Dr. lon Al; Lăpedatu acum, 
au. renunțat, Impuţinându- -se membrii, preşedintele a în-, 

— 13% — 
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vitat din corpul nostru didactic „puteri și mai nume- 
oase“, ca lucrarea să fie gata cât mai în grabă. La-. 

învitarea preşedintelui Almăşanu răspunde, în 28 Oki. 
1877, scrisoarea semnată de 7. profesori: Ştefan : losif, - 
lulian Filipescu, Lazăr. Nastasi, |. C. Tacit, Ipolit Ila- 
sievici, lon Popea şi los. Maxim, cari făceau parte din: 

„comisiunea încredinţată de Consistor, declarând că nu 

sânt în stare a continuă „opera începută, până ce nu li 

"se va asigură 0 remunerajiune de- 600. florini... | 
Suma de şase sute îlorini eră, pe vremuri, echi- 

valentă cu salarul pe un-an al unul profesor, sau pe 

vreo trei ani al unui învăţător. De aceea 'referentul 

școlar dela Sibiu, deşi a căulat! să preţuiască totdeauna 

munca altora, a rămas surprins de cererea dela Braşov, 

iar Consistorul, „în lipsa de fonduri“, n'a satisfăcut 

condiţia profesorilor, considerând „de azi înainte .de 
ne mai existentă comisiunea de sub chestiune“, '— cu 

adaosul că autoritatea şcolară dela Sibiu „va căulă altă 

cale pentru a ajunge la operatul ce de atâta timp se 
aşteaptă“ (Sibiu, 26 Nov. 1877, Nr. 2844). 

(Actul poartă, scrisă cu creionul, următoarea notiţă, 

făcută de. mâna referentului şcolar: 

„Aşa e negu[ălorul:; el, Jără bani, nu face nimici 

„Apoi, dacă-i pe negustorie, eul fac, în loc de: 

600 hi cu 100 fl.'*) | 

Regulament pentru inspecția şcolară: 
  

7, — sa compus, ca proiect, în urma încredințării: 
consistoriale (Nr. 1820, din 10 August 1879),. de cătră: 
asesorul protosincel Di. Ilarion Puşcariu, în conlucrare 
cu asesorii Moise Lazăr şi losii Hodoș, şi înaintat Con: 
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. sistorului î în 6 Febr. 1880, S'a tipărit: cu data de : Sibiu, 
13 Marlie 1880 şi avea -să: intre. în: vigoare cu 1Î:.Sep- 
iemvrie 1880. . 

Regulamentul dispune: . 

„În Arhidieceza ort. rom. a Transilvaniei, Consistorul 
arhidiecezan exercită, ca Senat Şcolar, administrarea şi 
inspecția şcoalelor sale, şi anume prin protopopi - (sau 
administratori prot.) ca inspectori districtuali de şcoale. 
Fiecare protopopiat alcătueşte un district şcolar. 

| Senatul Şcolar al .Consistorului e îndatorat a de- 
„legă în tot anul pe unul sau doi membri ai săi, în. ca- 

litate «de comisari, pentru vizitarea şcoalelor din dileri- 
tele districte (St. Org. $ 127). 

Comisarii au să se informeze: 

despre cercetarea şcoalei din pariea copiilor _ 
.gaţi s'o frecventeze ; . 

despre purtarea şi progresul lor în învățământ; 

„despre starea. clădirilor şcolare şi înzestrarea lor 

cu cele: necesare ; 

despre averea mobilă şi imobilă a şcoalelor ; 
despre starea şi capabilitatea învăţătorilor ; - 
despre manuale, mijoaee de învățământ, aparate 

Şcolare ;. Ă N 

despre aplicarea strictă a , planului de învățământ; 
despre biblioteca şcoalei, ie 

- grădina şcolară, 

„exerciţiile de gimnastică ;: 

'despre catehizafie; 

districtuali... 
Indatoririle acestea: se . pun și protopopilor î în cercul 

“lor districtual. In special vor stărui: 
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la comitetele porohiale să împlinească ordinaţiunile 

“Consistorului şi dispoziţiile din Stat. Organic $ 23; 
ca inspectorii locali şi directorii şcoalelor, capitale ' 

„şi elementare, să-şi îndeplinească datorinţele deplin ; 
ca să se înscrie la şcoală toţi copiii dela 6-12 ani 

și dela 12 la 15 ani, îndatoraţi a cercetă şcoala; 
ca la alegerea de învăţători să se observe dispo- 

ziţiile din Stat. Organic; Regi pe 
ca salariile învăţătoreşti să se plătească la limp; 
ca învățătorii să-şi împlinească datoria punctual; 

dacă ţin cursurile regulat în întreg anul şcolar Și con- 
form planului de învăţământ; 

dacă poartă ziar despre înscrierea copiilor la: şcoală 
şi despre cercetarea: prelegerilor; 

dacă se ţine şcoala de repetiție în Dumineci şi săr- 
“bători; | 

dacă se cultivă grădina 'colară; - 
“dacă se fac regulat exerciţiile gimnastice; 
dacă părinţii catiheţi ţin regulat orele “de religie; 
ca edificiile şcolare să corespundă cerințelor legii; 

-etc.. 

Inspectorii districtuali au să asiste la examenele 

anuale, raportând Consistorului — până la 15 August — 
în fiecare an. 

Inspectorul districtual poate delegă, la examenele 
semestrale sau anuale, pe unul sau altul dintre parohii 

„cei mai capabili din protopopiatul său. 
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CAP. 12 

Fond de peunzii învățăforeşti 

4 Pentru a creiă un, fond “de - penziuni pe seama: 
învăţătorilor, văduvelor și “orfanilor de învățători, a luat 

măsuri mai cu dinadinsul Congresul naţional bisericesc - 
în anul 1870, „indaltorând pe fiecare învăţător a răspunde. 
la cassa epitropiei eparhiale 2*], din salarul său anual“. 

- Consistorul voiă să se îngrijească însuşi de penzio- - 

narea învăţătorilor de sub jurisdicțiunea sa şi să alcă- 

tuească statutul necesar în acest scop. 

__ Răspunde, prin. urmare, unei adrese a inspectora- 
tului regesc şcolar dela Sibiu (în 17 Febr. 1877, Nr. 
269), — care ceruse să i se comunice statutul de pen- : 

zionare a învăţătorilor, — .că în conformitate cu S-ul 
51 -din Legea de penziuni pentru învățători, art. 32 din 

1875 (şi: cu adresa Consistorului dela 30 August 1875, 

Nr. 2125), în terminul precizat, a declarat ministerului 

de culte că, având să facă-un nou statut definitiv pentru 
penzionarea învăţătorilor,. „institutele sale de învățământ 
să fie. scutite. de a conliribui-la fondul statului de pen- 
ziuni învăţătoreşti“. 

Dar, şi până atunci, Consistorul a luat, în chestiune, " 
unele măsuri prin o circulară care se comunică inspecto- 

ratului. „Din toate acestea rezultă că comunele noastre 
bisericeşti şi învățătorii: lor confesionali nu pot fi con- 

E strânși a concurge cu taxele lor la fondul statului pentru 
penzionarea învăţătorilor“. 
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In acelaş înteles, Consistorul: a scris şi ministerului, 
(Nr. 2653/1876). 

2. Invăţătorimea aveă toală butăvoiața de a con: 
tribui la fondul arhidiecezan de penzionare, — eră însă 
mult stingherită de administraţia civilă care sileă învăţă- 
torii confesionali .şi comunele. bisericeşti să plătească 
taxele de penziune la fondul statului. Me N 

„Arătări de acest fel s'au trimis Consistorului din 
toate părţile Arhidiecezei, — învățătorii jăluindu-se” că 

“au plătit taxa la două fonduri şi. cerând despăgubire. 
3. Prot. Cupșa din Cupșeni raportează (în 26 Iulie 

„1877) că până acum în fot protopopiatul său nu s'a 
încasat nici un ban dela comunele și învățătorii proto-. 

- popiatului în scopul. fondului amintit, şi că nici nue: 
„ speranță să se poată adună, dacă nu va întreveni „pU- N 
terea execulivă“. 

„4. Creiarea fondului din partea Arhidiecezei, a ne- 
liniştit profund pe "ministrul instrucţiunii publice, Tretort, 
care în 15 Noemvrie 1877 a trimis o-adresă mitropo- 

- litului Miron (întitulându-l: „az Osszes gâr. kel, românok 
Erseke €s Mstropolita ârnak“,  — Arhiepiscopului şi 
Mitropolitului fufuror românilor ortodocşi). 

„_. “Ministrul caută diferite „defecte“ în înfiinţarea in- 
„ stituţiei de penzii şi subvenţii, în forma : întocmită de bi- . 
"serica arhidiecezei din Ardeal. | 

„A L'se opun, din partea Sibiului, între altele, „urmă- 
toarele motive şi fapte“: - 

(Cităm din textul compus de referentul los. Hodoş, 
“sub Nr. 5187 Şc. 1877, şed. dela 13/25 Martie 1878): 

„Incă înainte de sancţionarea şi intrarea în “vigoare 
a. legii de stat dela a. 1875 despre penzionarea şi ajuto- 
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rarea învăţătorilor, biserica noastră la a. 1863... a dispus 

înființarea. unui fond cu scop de-a asecură subvenţiuni 

şi ajutoare pentru! învățătorii noșşiri confesionali;... iar 

la anul 1870 congresul nosiru bişericesc, prin concluzul 

său sub Nr. proi. 156, a. decis ca, (după analogia S-ului. 

145 din art. de lege 38 dela a. 1868), — din salariul 

fiecărui învăţălor, întări! în mod definiliv, să se scadă: 

2%], în tot anul pentru ajutorarea acelor învăţători cari, 
prin bătrâneţe, sau prin morb, ar: deveni incapabili de-a . 

mai servi, şi pentru ajutorarea văduvelor şi orfanilor: 

învăţătorilor; acest fond, chiar prin scopul său, trebue 

considerat ca institut de penziune, înființat înainte de 

creiarea legii de stat despre penziuni; există şi astăzi, 

“şi cu finele anului 1877 făceă 5261 Îl. 71'], cr. lar 
prin statutele — înaintate și guvernului — am avut de. 

scop... creşterea şi asigurarea existenţei fondului de-o 

parte, şi de alta am dispus regularea,. manipularea și 

aducerea .lui în consonanţă cu .dispoziţiunile legii de ” 

stat... Credem că sântem pe teren şi drept, şi legal, 

când în cercul nosiru de autoritate supremă şcolară, 

şi între marginile legii, ne-am îngrijit şi ne îngrijim 

pentru. penzionarea învăţătorilor noşiri confesionali şi 

peniru ajutorarea văduvelor. şi orfanilor lor“. 

Se mai comunică ministrului: „.. fiecare cleric: 

care a absolvit cursul teologic, ca unul care a terminat 

"şi studii pedagogice, înainte de a-şi căpălă parohia, e - 

îndatorat a servi doi-trei ani ca învăţător pe lângă oare- - 

care şcoală a noasiră confesională ;... sânt apoi învăţă- 

tori, aplicaţi în mod provizoriu; cari nu întrunesc con- 

diţiile S-ului 2 din legea dela 1875. art. 32 peniru a - 

puteă fi îndreptățiţi la penziune din fondul statului: prin 
urmare” nici aceștia, nici aceia nu pot cădeă în obliga- 
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mentul SS-ilor 28 şi 29, de a contribui. la fondul de: 
penziune... Pe lângă toate că o mare parte a învăță- 
torilor noştri nu. întruneşte condiţiile legale... peniru a 
se împărtăşi din fondul statului de penziuni și sub- 
venţiuni: totuşi autorităţile politice. şi organele admini- 
sirative ale statului... constrâng, cu ameninfare şi chiar 
cu întrebuințare de execuţiune, -comunele bisericeşti şi. 
învățătorii confesionali, a «contribui la fondul pe penziuni 

"şi subvenţiuni al statului... Toate acestea, Excelenţa Ta, 
dle ministru,... (le-am afirmat) ca să validităm de-o parte 
dreptul ce: ni-l dă legea; să arătăm de altă parle, cum: 
de sirâmb aplică legea “autorităţile politice şi organele 
administrative ale statului; și în urmă, ca să putem creiă: - „Convingerea că (citând cuvintele ministrului) „arf, 32-de | lege dela a.-1875 nu poale să devină. nici decum ilu- 

„Zoriu. prin. aceea că s'ar 'concede: sau inflinlarea de 
institujii nouă de penziuni, sau reîntregirea celor exi.. 
sfenie dejă,” — precum n'a "devenit, şi nu poate -de- 
veni iluzoriu art. 38 de lege dela 1876 prin aceea că 
pe lângă şcoalele de siat, în. puterea acestor articole de 
lege, există şi şcoale confesionale“. 

La sfârşit se cere aprobarea statutelor, înaintate: în? 
limba română și în traducere maghiară.. 

5. Consistorul merge însă mai departe: în “aceeaş: 
şedinţă, prezidată de vicarul Nic. “Popea, 'solicită între- N 

venirea în cauză'a mitropolitului Miron, care, pe lângă 
toată importanța. chestiunii, n'a „condus însuşi şedinţa: - 
In 30 Martie 1878, i se trimite următoarea adresă (con-- 
cept. de: acelaş referent:) ” - 

„Excelenței Sale Mitropolitului Miron Romanul, — 
O instituțiune,. de care acest “Consistoriu arhidiecezan: 
se ocupă acum de un timp. mai îndelungat, şi. care agită: 

— 143 — 
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„comunele - noastre .bisericeşti şi pe învățătorii - noştri con- 

“fesionali; stadiul în care a ajuns ea astăzi; interesul ce-l . 

„poartă acest -Consistoriu pentru iriumful ei; folosul şi 

binefacerea ce negreşit are să rezulte din- acea insti- 

:tuţiune pentru o bună parle :din societatea noastră naţio- 

nală şi bisericească; şi, peste tot, importanţa cauzei în- 

-seşi ne îndeamnă, ba ne impune chiar, a ne adresă 

„cătră Excelenţa Voastră şi a Vă imploră, cu tot res- 

pectul, sprijinul şi -intrevenirea. la locurile competente, 

-peniru ajungerea scopului ce-l urmărim"... - 

Adresa pomeneşte apoi anul 1865, când s'a decretat 

“înființarea: „Fondului învăţătorilor săraci“, şi urmează: 

„Intr'aceea, la a. 1875 s'a adus legea de stat, art. 

:32, pentru penzionarea învăţătorilor... Indată după sanc- 

jionarea şi publicarea acestei legi, în terminul legal, 

;.acest . Consistoriu, — prin scrisoarea din: 30 August 1875, 

Nr. 2125, — a. declarat ministerului de culte. că, voind 

„a se folosi de beneficiul :S-ului 31 din lege, este gata şi 

„se. obligă, sub condiţiile acestui $, a se îngriji Singur de 

“penzionarea învăţătorilor săi. 

„In urma acestei declaraţiuni, la care ministerul n'a : 

“făcut nici..o obiecţiune sau excepțiune, ori - dificultate, 

* Consisloriul nostru prin o anume comisiune a. făcut şi - 

„a adoptat un proiect-de:statute pentru regularea, creşterea 

-şi desvoltarea fondului de penzii învăţătoreşti. Statutele 

acestea s'au. înaintat Sinodului arhidiecezan, care, în 

sesiunea sa din anul trecut — 1877 — le- a luat în des- 

-batere şi le-a-.votat în mod definitiv“, — şi în “ Mai 

:1877 s'au trimis guvernului. 

„Ministrul de culte însă, cum se vede în „rescriptul“ | 

-său din 15 Nov. 1877 Nr. 31581, alăturat aici în copie; 

;m'a binevoit a.luă în considerațiune şi a aprobă acele 
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staiute din acel motiv, între altele “mai puţin dsenţiale, 
că S-ul 51 în punctul a al legii ar sună numai . despre 
trecut, adecă numai despre instituţiile de penziuni care 
la sancţionarea şi publicarea legii au existat... 

„Consistoriul nostru, în deplină conştiinţă a _drep- 
“tului său, şi în convingere că legea, chiar după senzul 

S-ului 51, nu se refere numai la irecut, ci şi la prezent 
și la viitor, sau -abstragând dela aceasia şi considerând 
numai fapta că biserica noastră, cu mult mai înainte de 
sancţionarea şi intrarea în viaţă -a legii, a înființat un 
fond pentru ajutorarea învăţătorilor săi, şi care :fond 

"există şi astăzi: s'a adresat din. nou ministrului cu re- 
prezentaţiunea sa Nr. 3187 ex. 1877 (alăturată)“. | 

(Din toate acestea) „vei binevoi a vedeă. mai pe. 
larg fazele prin care a trecut, și stadiul în care este 
astăzi, realizarea institujiunii noastre de penziuni şi sub. - 
vențiuni pentru învățătorii de - sub jurisdicţiunea - acestui 
“Consistoriu arhidiecezan... - ar 

„După toate acestea, subscrisul Consistoriu vine, cu 
tot respectul, a vă rugă, ca Excelența Voastră să vă” 

_ îndurați a intreveni-la ministerul de culte şi instrucțiune 
publică, („ba chiar și la persoana Majestății Sale, fiind 
neapărat de lipsă“, — sânt adaose cuvintele scrise de 
mâna lui Nic. Popea), „peniru 'aprobarea statutelor Şi 
concederea inslituţiunii de penzionare a învăţătorilor 

- „moşiri confesionali. 

„Din şedinţa Consistoriului arhidiecezan ca senat 
școlastic, Sibiu, 15 Martie 1878“. : 

| “ Chemarea Consistorului mitropolitan, ca senat şcolat, 
eră „Şi susținerea unității şi a uniformităţii pentru insti- 
tutele şcolare confesionale din . mitropolie! “ (Stat. Org. 
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Ş 167); totuşi, creiarea unui fond. comun, pentru pen- 

zionarea învăţătorilor români confesionali din întreaga: 
noastră mitropolie, nu s'a primit. (V. concluzul Sino- 

dului arhid. din 11/23 April 1878, Nr. 151). 

7. Toate "lungile sbuciumări ale bisericii, de a-şi 
aveă Şi administră fondul de penziuni învăţătoreşti, au 

_rămas zadarnice: dăscălimea şcoalelor noastre primare 

a fost nevoită a se înscrie şi a plăti la fondul de pen- 
ziuni al statului.. .. o ! 
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- CAP. 13. | 

“Conferinţe învăţătoreşti _ 
1 

„In vremea vacanțelor de, vară învățătorii aveau 
să se întrunească. în conterințe, conduse de comisari Ie 
— profesori sau învăţători, — după instrucțiuni date din 
partea :Senatelor Şcolare ale Consistoriilor eparhiale, 
(St. Org. S. 130), şi să raporteze despre rezultat, 

2. In primii ani, până la 1874, se. adunau, în con- 
ferințe mai reduse, învățătorii dinir'un protopopiat. “ 

„5. Se-ţin conferințe atât în Arhidieceză, cât şi în 
cele. două eparhii: a Caransebeşului sub Popasu, șia 
Aradului sub Meţianu. 

Blajul nu rămâne îndărăt de: fapta fraţilor săi orto- 
docşi şi adoptează întroducerea. acestui fel de' consfătuiri. 
4 Conferinţele învăţătoreşti din Arhidieceză, sub -.. 

mitropolilul Miron, iau numirea de „cursuri supletore“ 
(suplimentare, după ungurescul „pottanfolyamok“), şi 
funcționează, în această formă, din anul 1875 până în - 

_1878.. 

Cursurile ţineau câteva zile, dând prilej învățătorimii . 
să-şi împrospeleze şi. să-şi întregească cunoştinţele ire- 
buitoare chemării. 

Participanţii; puţini câte odată, numeroşi de altă 
„dată, recunoșteau folosul dobândit în 'cursurile suplimen-. . 
“tare; — cu toate acestea, în considerare că acoperirea . . - 
diurnelor învățătoreşii, — încolo ultra modeste, — lăsă 

7 =. . 10*



. raporiă la cursul din anul viitor. 

  

E. HODOŞ 

prea mult de dorit, („nu-s fonduri!“), participarea la - 
cursurile anului 1876 a fost, în general, destul de slabă. 

5. Excepţie pare a face cursul ţinut la Sibiu, In 
acest centru al  arhiepiscopiei — spune raportul — 

prelegerile au fost cercetate de un număr respectabil. 
de învăţători din protopopiatul: Sibiului şi din altele, 
vecine sau depărtate. Numărul de 100 (una sută) al 
celor prezenţi dovedeă râvna întru . desăvârşirea dască- 
lilor în chemarea de apostoli ai şcoalei confesionale 
româneşti. - - - e 

Raportul, în continuare, mărturiseşte : „Nu se poate 

retăceă însă puţinul sprijin şi purtarea rece şi indife- 

rentă: arătată de autorităţile noastre şcolare învăţătorilor 

acestui curs supletor... în deliberarea micilor cuote, pro- 
mise în Prea Ven. circular, de 5.florini ca diurne pentru 

_susţinerea vieţii pe timp de -10 zile, — un moment destul 
„de grav de a desgustă pe învăţători de chemarea lor“... 

„Se arată, în urmă, modul cura s'a tratat materialul - 

“ din deosebitele obiecte de învățământ. | 

6. În :chestia de ortografia în şcoală, învățătorii 

" accentuează - greutăţile ivite prin folosirea manualelor 
„tipărite cu ortografie etimologică; s'a” constatat că, după 
_străduință de câţiva ani, n'au izbutit să aducă şcolarii 

în stare: de-a scrie corect limba lor, —' regretând .că 
“ „tocmai ortografia face stâncă formidabilă între noi şi 
românii de dincolo de Carpaţi: De aceea roagă Con- 

“sistorul să întocmească şi să- tipărească manuale cu 

ortografia fonetică“. 

7. Privitor” la proiectul planului de învățământ, 
-văţătorii vor încercă întroducerea lui în şcoală, şi vor 

! 
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8. Binevoitor concurs -s'a dat şedinţelor acestui curs - 
„suplimentar din partea protopopului profesor loan Popescu 

şi a redactorului „Şcoalei Române“, Basiliu: Petri, cari, 
„cu prilejul discuţiilor pedagogice, au ajutat la deslegarea 

- chestiunilor puse învățătorimii. 
Aceste chestiuni au fost, peniru anul 1876, urmă- 

toarele: - 
a) Aritmelica (circulara zice jcomputul“ ) după si. . 

stemul metric, pe atunci cu totul nou în țară; 
b) Gramatica în şcoale primare; 
€) Instituirea de grădini şcolare; 5 
d) Dare de seamă cu privire la proiectul. planului 

de învăţământ în şcoale primare, “(s'a tipărit în Tel. Rom. 
„din 1876, Nr. 27—50); 

e) Deprinderi în cântări şi în gimnaslică. — 
“9. Cursurile aveau să dureze zece zile, (16—25 Au- 
gust v.). Se ţineau în mai multe cercuri sub conducători. 
instituiţi. de Consistor: Diurnă: 50 cr. peniru învăţători, 
1 îl. 20 cr. pentru conducători; cei dintâi plătiţi) de 
'comurie, — cei din urmă de Consistor. Unele înlezniri se 
făceau, de alt fel, pentru învățători, ca b.o. încarliruire” 
gratuită. 

10. Despre planul de învățământ, ca proiect, s'au 
rostit în şedinţele cursurilor diferite păreri. La Braşov 
învățătorii au: susţinut că proiectul conţine, peste tot şi 
în parte, prea mult material pentru o şcoală primară, şi .. 
cer un plan specificat: pentru şcoala: cu un învățător, 
cu doi, şi cu mai mulfi învăţători. - 

11. In lipsa subsidiilor “suficiente materiale, şi “nu 
mai puţin în lipsa de o sistemalică întrunire a învăţăto- 

rilor la asemenea cursuri, Consistorul arhidiecezan a 
“luat hotărârea de-a înlocui cursurile suplimentare prin 
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instituirea de reuniuni învăţătoreşti, care în organismul 

„lor să reprezinte şi să suplinească şi conferințele de în- 
vățători, — reuniuni întroduse înainte de instituirea « cur- 

surilor suplimentare. | | 

S'a numit o comisiune care să pregătească statutul 

pentru înființarea, în mod cât mai uniform, a reuniunilor 

învăţătoreşti în Arhidieceză. | 
12. Deocamdată se continuă ţinerea conferințelor - 

- şi pentru anii 1879 şi 1880; şi anume în 1880 după or- 
dinul consistorial în pafru cercuri: Idicel, Cojocna, Si- 

ghişoara, şi Dej; ear în celelalte 6 cercuri, — adecă în: . 

Sibiu, Alba-lulia, Deva, Abrud, Făgăraş, şi Braşov, unde 

învăţătorimea e: cânstituită în reuniuni, — conferințele 

N 

au să: se ţină în -sinul reuniunilor. Obiecte de desbatere 
s'au pus: “Impărțirea orelor: pe săptămână peniru școala: 

cu: 4, 2, 3,4, 5 şi 6 învăţători, — şi alte probleme de 

-- pedagogie şi didaclică. Se va notă numele atât al învă- | 
țătorilor prezenţi la înirunire, cât şi al celor absenți. 

) 

Preoţii alături de învățători 
  

13, CGonsistorul eparhial dela Arad comunică celui 

„dela Sibiu (în 11/25 lanuarie -1879)'0 circulară „pentru 

conferințele mixte inspectoreşii“ din eparhia Aradului. - 

Circulara, datată din 27 Iulie 4878 şi adresată in- 

spectorilor de şcoale, spune între altele: 
Afară de conferințele învăţătoreşti districtuale, îm- 
preunate: cu cursurile supletore ce se întrunesc dela 16. 
—25 August al fiecărui an în 6 părți ale diecezei, Si- 
nodul eparhial dela Arad a dispus ca şi în Octomvrie 
sau Noemvrie al fiecărui an să se mai ţină câte o con- 
ferință învăţătorească cercuală în fiecare inspectorat, la 

care sânt îndatoraţi a participă, împreună cu învățătorii, 
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| toţi-preoții din inspectorat. Scopul conferințelor cercuale. 
este, pe lângă întregirea de cunoștințe pedagogice, şi. 
îndemnul ca preoții şi învățătorii „să se capaciteze“ 
între sine: Ce şi cum are să lucreze preotul şi învăţă- 
torul, amândoi în bunăînţelegere? . | 

Consistorul arădan hotăreşte că în Oct. sau Nov. 

să se țină o conferință, de preoţi şi învăţători, „în anu: 

mită localitate, unde se vor discută. chestiuni de interes și 
pentru unii, şi pentru alţii. - | - 

Alte cursuri „supletore' 
  

14. Inspectorul şcolar din comitatul Sibiului, Trau- 
schenfels, arată (în scrisoarea din 10 lunie 1879, Nr. 

864), că -giuivernul, spre a' uşură punerea în aplicare a 

legii privitoare la învăţărnântul obligator al limbii ma- 

ghiare în şcoalele primare, a deschis, peniru Ardeal, 
cursuri „supletore“, pe seama învăţătorilor necunoscători 

ai limbii ungureşii, la Cluj şi Cristurul secuesc, cu di- 

urnă de 80 crejari şi înlezniri de cartiruire; învită deci 
Consistorul să dispună ca' învățătorii dela şcoalele noa- 
slre confesionale să participe la cursuri. Mai scrie însă 

dl inspector, că pentru urgenţa cauzei, (cursurile urmau 

să se ţină în Iulie şi August), — a și luat măsuri, adre- 
sându-se prin organele polilice -de-a dreptul călră în- 

_văfălori, să fie de faţă la prelegeri... 

Consistorul, la scrisoarea 'aceasta de „aşa vreau, 

aşa: poruncesc“, jăspunde prin referentul substitut, Dr. 

Ilarion Puşcariu, că învățătorii școalelor. noastre confe-: 
sionale, în durata vacanţelor se adună în: conferințe 

pe timpul dela 10—15 August v.; în celelalte zile Con-. 
sistorul nu poate opri învățătorii să participe la numitele: 

cursuri. „La toată întâmplârea, — scrie referentul Pu- 
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şcariu, — eră de dorit, în interesul rândului celui bun 
şi chiar cauzei, dacă Inaltul regim, încunoştiințarea în- 

| vățătorilor din şcoalele confesionale gr. or. române din 
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Prot. Ioan Hanca 

(1818—1897) 
Fost, in lung şir de arii, director şi prof. 

al Seminarului . teologic-pedagogic „An- 

dreian” din Sibiu. (Vezi pag, 57, 63) 

45. Cursurile suplimentare sânt reduse, prin circu- : 
lara din 7 lunie 1879, la starea de „conferințe învăţă- 

<S$130. toreşii“, prevăzute în Stat. Org, 

“Arhidieceza. . Transilva- 

“niiei, ar fi binevoit a o 

face prin organele com- 

petente confesionale, 

- căci numai âşa eră po- 

sibil a aduce în oare- 

care armonie ordinaţi- 
__unile noastre cu ale Inal- 

tului regim, şi cu cele ale 
inspectoratului confesio- 

nal, cări -au sustat (0) de 
mai înainte; procederea 
unilaterală este aplă a 

produce numai 'conlu- 
siune între învățătorii 

confesionali, precum şi 
cazul de faţă ilustrează” 
din destul“... 

Impărțirea teritoriilor din Arhidieceză şi a Jocurilor 
de întrunire se susţine şi mai departe. Şi anume, cum 

s'a amintit: 

1. Sibiu, (Prol.. şi dir. L. Henea), 
2. Alba- lulia,: 

3. Deva, (Prot. LI. Papiu), 

-4, Idicel, - 

5, Cojocna, 
. 
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6. Braşov, 
_7. Sighişoara, * 

8. Abrud, (Prot. loan Gall), 
9. Făgăraş, - — 

10. Dej, — ă ÎN 
numindu-se pentru fiecare nn e 
câte.un conducător. EI 

In conferințele din 1879 | Ă j 
„ sau dat, ca obiecte de des. ! i 

batere, următoarele ; ț II 
a] Care împrejurări îm- 5 

piedecă şi azi progresul în. ! .- - 
vățământului primar? Propu- |. -   

    

  

neri practice peniru. înlătu- |. 2 ii N 
„ Ji. : - - rarea lor; - | jr E 

b] Dare de păreri cu pri- | .. / a! PN | 
vire la compunerea unui plan /i pt A ta ă , Su PT de învățământ prin care să se Z/ e 
poată satisface arlicolul de |_j ana ed 
lege 18 din 1879? (Limba Prot. loan !Papiu 

x a Ta : (18331907) 
maghiară In şcoalele pri „Om al faplelor; unul dintre inspec= 
mâre) ; torii şcolari districtuali cei mai activi 

__e] Pe ce cale şi-ar puleă în tzberi printer 1 role sn insuşi. învățătorii noştri. mai. - 
cu înleznire cunoştinţa limbii ungurești în extensiunea: 
cerută de lege? ă 

Se pot pune în ordinea zilei, pe lângă cele de mai: 
sus, şi alte întrebări pedagogice-didaclice, admise: la. 
desbatere cu învoirea membrilor: conferinţei. Rapoartele 
au să se înainteze cătră Consistor. cel. mult: până la! 25 
August. 
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16. Cele descoperite în acesţe rapoarte, dela confe- 
“rinţele învăţătoreşti: din 1879, ne dau din nou icoana 

multelor greutăţi ivite în calea învăţământului din comu- 

“nele noastre de altă dată. — 

Reţinem, din rapoartele dela conferințe, câteva ră- 
-spunsuri la chestiunile date de Consistor: 

„17. La întâiul! punct: Imprejurări împiedecătoare ale 
“învăţământului primar, învățătorii, adunaţi în „urbea: Fă- 

-găraşului“, răspund că ar fi următoarele: 

-a] Multe clădiri şcolare, în partea locului; sânt ne.- 

„corespunzătoare menirii lor; 

b] Lipsa de" învăţători calificaţi; 
0] Frecventarea neregulată a şcoalei din partea co- 

-piilor ; 

d) Lipsa - de manuale şi de alte mijloace de învăţă- 
“mânt; 

-mai mulți elevi sânt goli și desculți, încât şi voind, nu 

“pot cercetă şcoala“; . Ş 

/) Introduşii în listele: de lenevire rămân sepedepsi - 

de organele administraţiei comunale; 

g] Poţinul interes pentru şcoală din partea directo-. 

rilor şi inspectorilor; . 
h) Salariile „învăţătoreșii sânt prea mici şi neregulat. 

plătite. 

Conterinţa dela Făgăraş propune luarea de măsuri 

în consecvență. * : 

Privitor la. învățământul limbii ungureşii, cei .în- 

truniţi la Făgăraş sânt de părere să se înceapă numâi . . 

„din clasa a doua primară, dupăce copiii au învăţat, în 
-clasa întâi, “a scrie şi a ceti în limba maternă. 
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e] Sărăcia materială a poporului, „aşa încât cei -    
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“La punctul ai treilea, învățătorii spun că limba. un- 
gurească şi-ar putea-o însuşi numai prin sludiu parlicular 
şi diligință proprie, pe lângă cercetarea cursurilor supli- 
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--  Prot. loan Gall 

(1836—1689) . 
Persoană reprezen'ativă a Moților din Munţii Apuseni, 
A sprijinit, ca îndreptător, cu râvnă şi pricepere, acti- 
vitatea Rsuniunil şi a conferințelor invățătoreşii din 
Abrud. Frațele său mai tinăr este Dr, Josif Gall, altă 
persoană ilustră în viața publică ardeleană (i 1912), . pe 

mentare de limbă maghiară, întroduse de stat; doresc 
însă ca profesorii instructori, dela numitele cursuri, să 
știe şi româneşte. : 
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18, Din ali raport: | 

| Cercul al şaptelea, Sighişoară, răspunde: 

La punctul prim, piedecile învăţământului, sânt: 

a) Salarii prea mici, în general neregulat plătite; 

b) Lipsesc învățătorii calificaţi; 
c) Directorii şi inspectorii „nu sânt la înălţimea 

misiunii lor“... „onoare puţinelor excepliuni!“ 

| d) Zidiri şcolare, sau 'case de şcoală închiriate, sânt 

defectuoase; 

e) Lipsesc, peste. tot, mijloacele de învățământ, — 
manualele în deosebi; lipseşte, de obicei, . şi grădina 

- şcolară: | 

/) Copiii nu vin regulat la şcoală; | | 
8) Schimbarea deasă a învăţătorilor nu promovează 

" progresul; 

h) Anul şcolar nu durează cât ar: trebui, ădecă: că 
luni la sate, 9 luni la oraşe; — 

Cei întruniţi la Sighişoara propun „instituirea unui. 
consistor complet şcolar“, ai cărui membri să inspec- 

_teze, proporționat, un anumit număr de şcoale.. Avem un 

singur referent şcolar — zic învățătorii, — care 
va fi având timp să întocmească referadele cu care este -. 
încredințat; — când să mai şi viziteze cele vreo 700 

şcoale confesionale din Arhidieceză !? 

19. Mai spicuim, dintr'un al treilea raport, și adecă 

al comitetului Reuniunii învăţătoreşti din Țara Bârsei, - 

despre hotărârile luate în adunarea generală a Reuniunii, 
ținută în Braşov în 25 şi 26 August 1879, sub preşe- 

dinţia lui _Ştefan losif: 

La punctul î, al circularei consistoriale, adunarea | 

constată: 
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a) Poporul nostru, nefiind „deplin lămurit despre fo- 
losul şcoalei, o socoteşte ca un: așezământ de prisos în 
viaţa satului; : 

b) Sărac, în partea cea mai mare, făranul n'ăre 
” mijloace de ajuns spre a cumpără copiilor săi haine, 
cărți şi rechizite şcolare; * . 7 

c) Comitetele parohiale- nu - desfășoară activitatea 
cerută în propăşirea” învăţământului; 

Ă d)- Inspectorii confesionali „încă nu pun pond destul“ 
“pe învățământul poporului; 

e] Invăţătorii, chiar şi 'cei -cu salarii bune, se 
ocupă „în prima linie“ cu alaceri economice spre dauna | 
"învăţământului ; 

7] Lipseşte planul corespunzător de învățământ în 
şcoala primară;  - 

9]  Lipseşte interesul pentru Susținerea unei foi pe- 
-dagogice; 

(Alte lipsuri sânt asămănătoare cu cele indicate” în” 
rapoartele precedente, dela Făgăraş şi Sighişoara). 

Inire alte remedii, adunarea dela Braşov propune: 
aj La adunările generale, ținute de Reuniune, .să 

parlicipe şi preoții ca inspectori. locali de şcoală; 
b] Să se înfiinţeze în fiecare comună un fond, 

pentru a procură scolarilor să săraci cele necesare învăţă- 
mântului ; ” 

_c] Autorităţile chemate au să îngrijească de îmbună- 
lăţirea salariilor învăţătorești, plălite la timp, şi 

d] Să supravegheze ca fiecare învățător să se ocupe, 
“întâi şi mai întâi, de școala sa; 

e] Să se publice premii pentru cele mai bune cărţi 
-şcolare. 

Etc o 
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CAP. 44 

Reuniuni învățătorești 
7 

4 In August 1878-a luat fiinţă „Reuniunea învăţă- 
torilor români gr. or, din Ţara Bârsei“ cu. reşedinţa în - . 

Braşov. | 

Invăţătorii acestei Reuniuni, adecă cei din proto- 

popiatele 1 şi Il Braşov, şi Bran, sânt dispenzaţi de Con- 

sisior de-a ţineă cursuri suplimenlare convocate prin 
circulara 'din 6 lulie 1878. IE - 

| “Statutele Reuniunii primesc aprobare consistorială 
(în 4 Nov. 1878). | 

Profesorul braşovean, Ştefan losii, e ales primul e ei 
preşedinte. 

2..0 comisiune; formată din asesorii los. Hodoş şi 

Dr. Ilarion Puşcariu, — şi însărcinată cu redactarea 

unui proiect de statute peniru reuniunile de înființat ale | 

învăţătorilor noştri, — raportează că a examinat pro- 

iectele de statule trimise de învăţătorimea dela Braşov, 

- Mediaş și Abrud, precum şi slalutele Reuniunilor învă- 

_țătoreşti din diecezele: Caransebeş şi Arad; dar „nici 
unul .din aceste statute nu întruneşte în de-ajuns condiţiile 

reclamate, de un statul general, 'care să se poată aplică 

'la toate reuniunile de înființat în arhidieceză“. Comisiunea 

a compus, utilizând materialul pomenit mai sus, un nou 
proiect de statut, care s'a înaintat spre desbatere Sino- 

* dului arhidiecezan din 1879, — precum şi conferințelor 
învăţătoreşti; - - 
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3. În rezumat, conţine urmăloarele:.__ 
Scopul Reuniunii este: _ 

_a] înaintarea învăţământului, prin împreună lucrare, 
- “în diversele ramuri de pedagogie şi didactică; a 

b] împărtăşirea reciprocă a experienţelor. culese în..: aceste ramuri;  . E i 
c) îmbunătăţirea stării materiale a. învăţătorilor şi a. şcoalelor primare; | 
d] Inzeslrarea şcoalelor cu: grădina: necesară, . cu: | 

rechizite didactice, cu bibliotecă, .cu colecţii. de istorie: 
naturală etc. . a Ia o 

| Mijloacele întru atingerea scopului vor fi, îutre al: 
iele, prelegerile şi desbaterile. despre obiectele de învă-- 
țământ şi despre manualele şcoalei primare. . 

„  -Membri ai Reuniunii-sânt toți învățătorii dela şcoa:- 
lele primare şi civile,” române gr. or. de pe teritorul 
Reuniunii învăţătoreşti. e 

Reuniunea lucrează prin: adunarea sa generală şi. 
„prin comitetul său, format din 9 „membri: preşedinte, 

cassier, bibliotecar, doi secrelari, şi alţi trei membri. .- 
Statutul arată apoi drepturile și îndatoririle acestor- factori” ai Reuniunii. o | 

În cazul disolvării sale, averea ei trece în stăpâ.. 
nirea Arhidiecezei: la Fondul învăţătorilor săraci, - | 

„4. Pe temeiul lucrării. trimise de Consistor, — pre-- 
cum şi pe. temeiul unor statute aprobate de mai înainte 
din partea Consistorului, — s'au înființat şi constituit-” 

„reuniuni învăţătoreşti, pe. teritorul Arhidiecezei, în. ţi 
_nuturile: - | 

Braşov, Sibiu, Făgăraş, Sebeş, Deva, Abrud... 

  

N 

  

* Desp:e „Şcoale civile“ a se vedeă Capitolul următor; 45..



  

  

| CAP. 15 

 Şcoale „civile“ românești 

1. „Şcoala civilă“, — nemţeşte „Biirgerschule“, ung. 
„polgări iskola“,:— aparţineă- categoriei de şcoală pri- 
mară, conform legii din statul ungar, art. 38 din 1868, 

SS-ii 67—78. 

Pentru cetățenii români, văduvi de o clasă nume- 

roasă burgheză, şcoala civilă, plănuită de lege, nu prea 

„aveă rost... 

Toluş, atât priri i glasul guvernului, cât şi prin regu- 

“lamentul pentru organizarea învățământului în Arhidieceză, 

“votat de Congresul naţional bisericesc din 1878, se dis- 

«pune înființarea şi susținerea de „şcoale civile“. 
2. Ministrul cultelor şi instrucţiunii publice, încă tot - 

„Augustin Trefort, anunță Consistorul (în .5.Sept. 1879, 
“Nr. 24793), că a pregătit un nou plan de învățământ 

“pentru-şcoalele civile; — vechiul plan a fost, prin ur- 
“mare, greşit, — şi cere ca autoritatea bisericească să | 

“lumineze mintea credincioşilor. despre folosul şi impor- 

-tanța acestui soi de. şcoale. 

| :3..Ca răspuns, la învitarea ministerială, Consistorul 

ia dat în 2 April 1880 (Nr. 2561 şe. 1879) :lui Moise - | 

“Lazăr, administratorul protop. al Sibiului 1 şi |, urmă- 

“-toarea însărcinare şi. informaţiune: N 

„Scopul şcoalelor civile este -ca: pătura poporului 
«care ar .vrea să înveţe mai--mult decât a învăţat în 
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şcoala primară, dar care nu are mijloacele, sau n'are 

înclinarea, sau nu'i este scopul de-a urmă la gimnaziu, 

facultate etc., — să poată găsi în școala -civilă modul 

„de a-şi dobândi, în timp scurt, cunoştinţele necesare 

chemării sale: sau de bun agricultor, sau de harnic in- 
dustriaş. ori negustor, și, în această carieră, să poată 

    
- Iacob Bologa * i i E 1 

(1817—1658) : si | n 

„Cunoscut ca unul dintre secretarii Adamării nationale A . Du 

din 3/15 Mai 1846, ținută: pe ' „Câmpul Libertăţii” a 

dela Bloj. "Consilier aulie trănsilvan, până în 1867, - E 3 

- “Vicepreşedinte al Asociaţiunii "Aslra“; pentru care * : * 

a dovedit un adzvărat cult. 
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Gheorghe Bariț  (1812—1893) 
Intemeetorul presei române din Ardeal, Istoric şi luplător pol itic, + 

2 
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- " Gheorghe. Bariț 

A - Bust ridicat în Sibiu la 1942, 
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înaintă aplicându-se la una din aceste întreprinderi, sau 

trecând la alte institute menite pentru înaintarea în ra- 

-_murile sus indicate. Astfel de „şcoală civilă“ —; zice - 

scrisoarea Consistorului — s'ar puteă 'înființă în Râși- 

nari şi Sălişte, transformându-se şcoalele „capitale“ de 

acum, care sânt cu 4 clase, în şcoale civile cu 6 clase, 

„lofdeauna însă, şi numai, cu caracter confesional“, 

subliniază Consistorul 

| Protopop; Moise Lazăr se încredinţează. a se pune 

în înțelegere cu comitetele şi sinoadele parohiale din 

Răşinari şi Sălişte, şi a raportă apoi despre resuliate. 

_ 4. „Şcoală civilă“, cu toate acestea, n'a luat fiinţă 

nici în Sălişte, nici în Răşinari, — deşi se aveă - în ve- - 

dere formarea unor elemente destoinice în ramurile de 

activitate. practică în partea locului. 

„5. Abea Asociaţiunea' „Astra“ a deschis, după câţiva 

ani (1886), condusă de alte trebuințe, o „Şcoală civilă 

de fete“ în Sibiu, românească, dar nua bisericii, şi nici 

adaptată necesităților de care eră preocupată „şcoala 

civilă“. 

Deschiderea acestei Şcoale civile, cu patru clase şi 

„internat, a urmat în 1886, pe timpuri de grele încercări 

pentru viaţa naţională a. românilor de „pe acesie me- 

leaguri. | 

“avere materială, s'au bucurat nu puţin de înființarea noului 

::: aşezământ al „Astrei“, conduse de: oameni înţelepţi şi 

"cu multă experienţă de viaţă, cum au fost: Jacob Bo- 
loga, Gh. Bariț, profesorii loan Popescu, Dr. D. P. 

- Barcianu şi alţi . contemporani făcând parte din şirul 
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celor ce aveau să înfrunte urgiile vremilor din țara cu 
legi feudale, cu privilegiați. şi cu năpăstuiţi.* 

N .* . . - 

6. Greşala, în planul de învăţământ al acestei ca- 
_tegorii de şcoale, cred că zăceă în încercarea culezată 

de a pregăti, în acelaş timp, şi pe viiforul bun agri-.. 
cultor, și pe viiforul harnic industriaş sau negustor, ba 

„chiar şi pe viiforul mic funcţionar în  deosebitele admi- 

nistraţii de-a doua mână... Problemă complicată, pentru 
a cărei deslegare se cereau alte orientări şi altă men- 
talitate a .obştei... 

- 

*) Intro minusculă. grădină, cu flori şi arborași, loc de recrtare a 
elevelor Şcoalei civile române dela Sibiu, se ridicase, prin stăruințele Aso- 

ciațiunii, un bust de bronz întru pomenirea marelui cărturar Gheorghe Bariţ. 
In urma unui amestec, de natură politică, bustul fu aşezat, mat exact 

ascuns, în această grădină, într'un colţ ferit, pe cât se poate, de privirile 
” trecătorilor, — cel mult printre grilajul de călră parcul public se puleă zări, 

umbrită de ramuri, o lature a modestului monument. . 
” Bustul fusese desvelit în toamna anului 1912, când se impline au 

aproape 20 de ani dela moartea neuitatului cărturar. Odală cu schimbarea 
siluaţiei politice a ţării, după întâiul mare răsboi, Chipul lui Bariț şi-a luat 

- în curând locul luminos în fața Muzeului Asociaţiunii culturale din Ardeal. 
7 
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GAP. 16 

Scoala română și Comunitatea de 

avere dela Sibiu | 

1. Sinodul Arhidiecezei transilvane exprimă, — în 

şedinţa sa, a 15-a, din 8/20 Mai 1880,. — recunoştinţă 

deputatului sinodal Dr. Ştefan Păcurariu şi lui Dr. 

“ Avram Tincu cari, 'ca deputaţi la Comunitatea de avere, 

“numită „Universitate săsească“ , au. mijlocit, dela această 

instituţie, un ajutor anual de câte o mie florini. peniru 

şcoalele noastre din, Sebeş şi Orăştie. : 

2. Sinodul dă, totodată, însărcinare Consistorului se 

facă paşii necesari ca, în conformitate cu legea, să fie 

luate în dreaptă considerare toate şcoalele noastre de 

pe. teritorul fostului „Pământ Crăesc“, zis  „Fundus Re- 

- gius“, a 

3, Gonsistorul arhidiecezan s'a şi adresat în 20 

_ Noemvrie 1880 (Nr. 2171 Şc.) cătră: 

„Inelila -Universitate- a fostului fund regiu,. Sibiu“ , 

arătând următoarele: 

__Aât din aşa numila avere naţională, cat și din 

averea . celor „1 judeţe“;? „Universitatea săsească a 

“Fundul Regiu , “provincia Cibiniensis,, se compuneă din- „scaunele“ : 

„ Sibiu, Mee Sighişoara, Sebeş, Cincu, Miercurea, - Cohalm, Nocrih, Ori 

'şile şi districtele Braşov şi “Bistriţa, 

2 Averile aceslea au resultat din donaţiuni.regale si din impozite. plă- . 

țite de:fofi locuttorii din „Pământul Crăesc“, formând asifel-proprietatea lor 

comună. Cele 7 judeţe, de pe acest teritor, au fost:: Sibiul, Târnava. Mare, 

Braşovul, Făgăraşul, Hunedoara, Năsăudul şi Alba, ” : 
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acordat încă din anul 1850, pe seama mai multor în- 
stitute de învățământ săsești, suma de. 52.500 Îl. v. a 

la an, transpusă regulat, an de an, consistorului evan- 

-ghelic luteran din Sibiu. In. cursul timpului, dela 1850 
„incoace, S'au mai dat din fostul „Fundus Regius“, pentru 

“şcoala cu sau fără caracter confesional, suma de 

28.523 fl. Suma anuală distribuită, în scopurile indicate, 

se urcă la 81. 025 fl. 

Prima sumă, de 52. „500 ([., s'a dat exclusiv şcoalelor 
„săsești : gimnazii, seminare şi şcoale 'primare. 

Din suma din urmă, de 81.025 îl., s'a acordat: 
întâi, tot școalelor numite mai sus, obişnuita' sub- 

venţie; - 

apoi, urraătoarele ajutoare: 
_a) Şcoalelor. de agronomie, industrie și reale, toate 

e săseşii, 18,525 1l.; 
a) Gimnaziului român din Brăşov 5000 fl.; 

-€) Şcoalelor capitale române - din Sebeş şi Orăştie, 

€ câte 1000 î|.; 

d) Gimnaziului reformal, maghiari, din Orăştie, 3000 [|. 

Această proporție, — exact dispropor[ie;: — după care 

“se împart subvențiile, este nejustificabilă din: orice punct 

de vedere. Ea jicneşte dreptul: de coproprietate al locu- 
“itorilor nesaşi, şi în deosebi al românilor ortodocşi, cari 

fac majoritate faţă de ceilalţi conlocuitori.. 

Răspunsul „aulic“ (dela curtea domnitoare). din 15 
“Oct. 1779 - (Nr. 5803), :— spune adresa Consistorului, 

"— regulează întrebuinţarea venitelor din. averea comună 
“naţională şi a- celor .7 judeţe aşa: că, după acoperirea 

„- cheltuielilor. de :adminisirare, reslul să se întrebuinfeze 

pentru ridicarea sau. restaurarea 'de şcoale și. biserici . 

“ “în 'comunele -săseşti şi. româneşti :- „Proventus : aulem 

—- 161 —



E. HODOŞ Sa 
  

| residui ad errigendas vel reslaurandas scholas et eccle- 

| sias in locis -saxonicis ei valachicis... convertendi sunt“. 

' Scrisoarea urmează: ” 

- Art, de. lege 12 din 1876, ss 4 şi.6, statoreşte lă- 
murit, că venitele după averile din chestiune să se între- 

buinţeze întru promovarea de scopuri culturale ale tu- 

luror- naționalităților din fostul „Pământ Crăesc“, fără 

deosebire de confesiune și în proporţie echitabilă. 

| Consistorul, ca autoritate supremă şcolară peste 

"toate institutele de învățământ ortodoxe române din nu- 
mitul teritor, invocând: dreptul de coproprietate la ave- . 

rile din care se împart subvenţiile de mai sus, — şi 

considerând numărul preponderant al credincioșilor săi 

ortodocşi din această parte a ţării, precum şi dispozi- 

ţiile din SS-ii legii amintite, — roagă „Inclita Universi- 

tate“ să binevoiască a votă, deocamdată, următoarele: 

“subvenţii anuale: | E | | , 

a) Pentru seminarul „Andreian“ din Sibiu 5000 fi.; 

5) Pentru şcoalele primare din: Mediaș, Sighi- 

şoara, Cohalm,.  Cincul Mare şi Noerih, „câte 500 ÎL, 

la olaltă 1500 îl; 

c) Pentru şcoala primară din Miercurea 400 [L.; 

d) Pentru cele trei şcoale primare din- Sibiu câte ;| 

„200 |, la olaltă. 600 îl; . | | 

Sumele acestea să: se tronspună, | în rate, Consisto- 

rului, care va da seamă despre întrebuințarea lor. 

"4. Mărimea acestor subvenţii, cerute pentru câteva 

“- scoale române, reprezentă ' o sumă așa zicând dispa- 

_rentă,-— abia 7500 fl., — totuş Oficiul central al Uni- 
versităţii săsești, cu adresa din 17 Martie 1881 - Nr. 
„1400, răspunde că hotărârea asupra cererii Consisto- 
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rului s'a amânat până când Universitatea — va dis- 
pune. de fondurile necesare... O amânare egală cu .re- 
fuzul. i 

5, Interveniri, în 1881 şi 1882, cătră Ulniversitate,. 
— în 1884 cătră ministrul Trefort, — s'au terminat la 
fel: s'a notificat Consistorului, că cererea peniru - aju- 
toare, pe seama şcoalelor române, din averea Univer- - 

sităţii fostului „Fundus Regius“, precum şi recursul: 

- călră ministru, nu s'au putut luă în considerare, „din 
motivul că de prezent nu se află excedent disponibil 
nici în una din cassele lIniversilății“. 

6. Şi, după toate cele premerse, e aproape de sine 

înțeles că „excedentul disponibil“, pe seama şcoalelor 
româneşti din teritorul fostului „Pământ Crăesc“, nu sa 
puiut -găsi nici în şirul anilor următori. — 

7, Timpul însă înaintează şi lecueşte, netezind aspri- 

"mile “sorții şi cumpănind pasiunile omului. 

Comunitatea de avere, denumită Universitatea Să: 
sească şi a celor Șaple Juzi, cu sediul. în Sibiu, se 

desființează prin Decrete -Regale din anii 1937 şi 1938, 
— decrete care înscăunează dreptatea pentru ceice de. o 
potrivă muncesc şi se jerifesc. 
„In scopuri culturale şi patriotice, o parte din  bu- 

nurile, mobile și imobile, ale Comunităţii, a: trecut în 
proprietatea . Arhiepiscopiei ortodoxe române de. Alba- 
lulia şi Sibiu, — allă parle, nu mai puţin însemnată, 
a trecut în proprietatea Bisericii. Regnicolare Evanghe- ” 
lice C.A. din România... 

— 169 —



  

CAP: 47 îi | 

-Comisiuni școlare permanente 

1. latru promovarea instrucţiunii şi educaţiunii po- 

;porului, aveă să se constitue, — în sensul S-ului 8 din 
ari. de lege 28 dela 1876, — în fiecare comitat, prin 

“corpul reprezentativ al acestuia, o comisiune şcolară per- 

-manentă („âlland6 nâpnevel6si bizotisâg“), în care con: 
“fesiunile: de pe teritorul comitatului se îndatorau să fie 

'reprezentate prin câte un membru, numit sau ales, de 
«cătră respectiva autoritate bisericească sau şcolară. . “ 

Pe temeiul rapoartelor. dela sinoadele protopopeşii 

--din' comitatul Sibiului, Consistorul, în şedinţa dela 11/23 
Mai 1877, a numit, din partea confesiunii. ort. române, 

membru în Comisiunea permanentă pe loan. Popescu, 

- protopop al. Sibiului II, cu încredințarea de a repre-. 
„zentă şi apără interesele . de . instrucțiune şi educaţie 

- peste „tot, şi în. particular ale poporului nostru din acest . | 

comitat, 
„2. . Obiectul a, figurat în ordinea zilei şi la Con- 

gresul mitropoliei ort. române din Ungaria şi Transil-, 

- vania în şedinţa a. 13-a, 14/26 Oct. 1878. Congresul 

n'a decis altcevă, decât a îndrumat - Consistoriile epar- 

“niale din. Sibiu,. Arad şi . Caransebeş a se acomodă, în 

| „această privinţă, legilor în vigoare. 
3. Indrumarea congresuală. a sosit la  Consistorul 

“din Sibiu abia în 22. lanuarie 1880 „spre afacere ul- 
terioară“. Consistorul în şed. din 28 Febr. 1880, dă 
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ordin protopopilor, să raporteze: în comisiunea şcolară per- 

„manentă, din acel comitat, cine reprezintă confesiunea - 
ort. română şi interesele _şcoalei noastre? Şi, dacă 

acolo n'ar figură încă un astfel de membru, pe. cine 

recomandă protopopul spre a îi numit, din cler, membru' 
al menţionatei comisiuni ? 

Răspunsurile daie sânt interesante şi caracteristice 
pentru “limpurile, când se aduceau hotărâri, se mai 

_amânau, se mai modificau, — ca în cele din urmă să 
„rămâie toate — pe hârtie. 

a) Dela Murăş-Oşorhei, prot. Partenie Trombitaş 

scrie că încă în anul 1876 a primit ordin consistorial 
în cauza aceasta şi, fără întârziere, sa pus în înţele- 

gere cu -ceilalţi colegi protopopi din. comitatul Murăş- 
Turda, pentru a se întruni în scop de-a alege un 
membru pentru comisia şcolară permanentă, cerută de 
lege, — nu a reuşit însă. Acum, în 1880, confesiunea . 

noasiră nu e reprezentată prin nimeni în comisia de 

care e vorbă, — şi propune să fie numit membru lon 
Popescu, admin. prot. în Deda, sau Galaclion Şagău, 
protopopul „care: mi se pare ştie ungurește şi a mai 

umblat la așa adunări“. | 
b) Dela Deva, prot. loan Papiu scrie că în: comi- 

tatul Hunedorii comisiunea permanentă „există numai 
după nume ; confesiunea noaslră nu e reprezentată prin 

nici un membru, ba, pe cât ştiu, nici celelalte confe-. 

siuni (nu-s reprezentate); .pentrucă, precum mi-a des- 
coperit preşedintele (comisiei) inspectorul regesc Rethi, 

acea comisiune nici nu s'a: constituit,: din cauză că 

(el, inspectorul-preşedinte) nu-i vede necesitatea şi că, 
pe cât ştie el (Râlhi), în toată Ungaria afară de ce- 

„_ 
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“tatea Pesta, această comisiune nicăiri n'ar iuncţionă, de 

oarece agendele ei le provede comisiunea adminisirativă, 

şi că numai . atunci ar constitui- -0, când l-ar înteţi mi- 

nistrul “... - Ii Sa 

c) La îel au răspuns mai toți protopopii, arătând 

că inspecția şcolară la toate confesiunile este lăsată în 

îngrijirea inspectorului regesc al comitatului. 
— . 

4. lată cum, în veacul trecut, o cauză. a cărei ne- 

cesitate n'o simțeau nici oamenii de școală unguri, im- 

„pune autorităților noastre şcolare confesionale să chel- 

-tuiască vreme şi energie, sporind hârtiile de prisos ale 

dosarelor din arhive. ă |



    

  

CAP. 18 
Grădinile școlare 

1. Cunoaştem sirăduința nobilă a ţăranilor români 

de-a agonisi şi a munci cât mai mult pământ. Ni-o de- 

stăinuesc ei înşişi prin glasul poetului lor, când isbuc- 
nesc în strigătul: 

„Noi vrem pământ!“ 

Dacă treaba bărbatului e să-şi vadă de casă şi plug 
la câmp, îndeletnicirea soţiei sale e să facă acasă bu- 
cătărie, — care însă e împreunată cu Ceva cunoștințe 

culinare şi, în deosebi la sat, cu muncă de grădinărit. 
Aici e locul să intervină: prelegerile practice despre 
modul pregătirii bucatelor şi despre felul cum are să'se 

"facă grădinăritul. Fără astfel de prelegeri, toată propa- 
ganda pentru înființarea de grădini şcolare, nu puteă să 
isbutească, în lipsa unei strânse. legături. între . bucătărie 
şi grădinărit. 

Cerem grădinii să ne slujească, producând mate- 
iile prime, de legumărit şi pomării, necesare bucătăriei. 
“Prin asemenea legătură firească, rostul grădinăritului 
şcolar . s'ar fii impus cu mult mai uşor, iar măsurile luate 
în favoarea lui n'ar ii rămas aproape zădarnice. 

= 

„2. Alt fel, înciripareă şi desvoltarea lui, în şcoala - 
„ primară, au bătut o cale exirem de înceată. | 

“Incă în anul 1857 (Nr. consist. 174) s'au luat măsuri 
din partea Consistorului arhidiecezan peniru a. se creiă 

3 = 
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grădini şcolare în toate comunele noastre ' bisericeşti, cu 

excepția locurilor muntoase, unde grădinăritul ar fi im- 

posibil. | a 

Vocea, oricât de părintească -dela Sibiu, n'a putut, 

în împrejurările de atunci şi de mai târziu, să sirăbată - 

în largi cercuri, — şi aşa, multe comune parohiale, din: 

- nepăsarea inspectorilor, a directorilor şi chiar a unor 

învăţători, au rămas şi mai departe fără grădini şcolare, 

cu tot folosul ce li se atribuiă. . | 

„5. Consistorul a continuat totuşi, după câțiva ani, 

cu luarea dispoziţiilor în problema grădinilor şcolare. 

Şi, la începutul primăverii din 1876, îndatorează din 

nou organele sale şcolare. să îndeplinească următoarele: 

a): Fiecare comună parohială să se îngrijească de 

-un loc potrivit pentru grădina şcolară, iar locul acesta 

să fie proprietatea şcoalei noastre confesionale; 

| .b) Pământul, menit să [ie grădina şcoalei, are să 

'se folosească în conformitate cu scopul urmării, făcân- 

du-se din el şcoală de pomăriit, legumărit etc. şi instruind |. 

__ copiii în mod practic în cunoştinţele elementare ale gră- 

dinăritului; -. a NE 

0) Se recomandă învăţătorilor cercetarea cursurilor 

conduse de specialişti în materie; 

d) Să se înainteze cătră Consistor o însemnare cu 

mai multe date: 1. Are şcoala grădină de pomărit ? 11. Când 

şi cum s'ă procurat? ÎI. Cât e de 'mare grădina ?. etc. 

Inslituirea grădinilor şcolare eră obiect nou pentru 

N 

"cursurile suplimentare din. vara. anului-1877. ... . .. . _ 

ă 4. Catedra pentru agricultură, “la “Institutul peda- . 

gogic-teologic al Arhidiecezei transilvane, s'a înființat în 

toamna anului 1874. . 

mu.
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Titularul catedrei face, în 13 April 1876, raport: 
cătră Sinod despre întocmirea grădinii pentru trebuin-. 
țele . Inslilulului: şi cere îmbunătățirile necesare organi-. 
zării ei, ca să slujească cu timpul „drept model şi, 

„exemplu vrednic de: imitat pentru viitorii preoţi şi în.. 
vățători“. Sa o 

5. Inspectorul școlar regesc al comitatului. Sibiu, 
cu adresele sale din 1876 (lulie 14, şi August 15) alrage 
atențiunea Consistorului asupra publicaţiilor periodice; 
care se ocupă cu probleme de grădinărit, şi anume: 
una maghiară, alia germană, şi. a treia română, — cea, 

„din urmă redactată de Ştefan Pop din Blaj, sub. titlul, 
»„Economulu“. Inspectoratul cere ca foile acestea de 
grădinărie să fie abonate de învățătorii; din Arhidieceză. 
„Se răspunde în 21. August 1876, că s'a, adus, prin. 

circulară, la cunoştinţa comunelor parohiale cuprinsul: 
adresei inspectoratului, cu observarea că peniru, învăţă- 
torii noştri Consistorul s'a îngrijit: încă dela începutul, 
anului 1876, de publicarea unei foi de felul celor. reco-. 
mandate de inspectorat, şi. că această-foaie apare în. 
Sibiu sub numirea „Foişoara. T elegrafului Român“, re-. 
dactată de bărbaţi de specialitate, cari vor. țineă învăţă-. 
torimea în curent cu toate cunoştinţele necesare la in-. 
stituirea grădinilor școlare. | 
_.... In circulara consistorială. se îndatorează comunele. 
parohiale şi învățătorii să aboneze Foişoara ce le aduce. 
folositoăre cunoştinţe în.ale economiei: grădinăreşti şi în. 
alte ramuri de cultură. Da Ne 
„6. Invăţătorilor; adunăţi la. cursurile din 1877, li se. ” 
spune din partea Consistorului:. : a 

a) Instituirea grădinilor şcolare. urmăreşte scopul de. 
a creşte din tinerime oameni capabili,de. a. întroduce, la; 
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vremea: sa, o economie mai raţională în viaţa satelor ; 

“urmăreşte scopul de a sădi în inimile. lineretului şcolar 

interes şi iubire pentru legile naturii, sporind în acest 

tineret cercul cunoştinţelor în ale economiei. , 

- 

b) Dascălul însuşi poate profită din asemenea gră- 

«dini, care l-ar ajută să-şi procure fructe, verdeţuri ş. a. . 

din nemijlocită apropiere. 

c) Acelaş teren -ar puteă servi, pentru tinerimea 

şcolară, drept loc. de recreare. IE 

d) Şcolarii vor aveă prilej să cunoască şi să în- 

trebuinţeze uneltele necesare la lucrarea pământului, la 

sămănat, la plivit, la cules. i | 

e) În grădina -şcolară, ailătoare, pe loc polrivit, se 

vor cultivă, în proporţiile posibile: ” 

-pomăritul, 

. legumăritul, 

„=. florăritul, şi 

cerealele. Sa N 

Pentru cercul Sibiului, Consistorul a însărcinat pe 

profesorul seminarial Dumitru : Comşa să ţină prelegeri 

” “emonstraţii praclice despre întocmirea grădinilor. 

şcolare. | | 

1. Raportul, înaintat de. cei întruniţi la Braşov, glă- 

-sueşte despre însemnătatea acestor :grădini, spunând 

între alte cuvinte însufleţite, următoarele: . | 

„Şcolărimea, băeti şi fetițe, vor avea prilejuri - să 

„cunoască pământul ; să cunoască semințele fructelor ; 

să simţească plăcere şi atragere privind curăţia” şi Îru- - 

museţa florilor; .să cunoască paserile şi insectele ' folo- 

sitoare spre a:le cruţă, iar. insectele vătămătoare şi alte. 

vietăţi stricăcioase plantelor spre a le stârpi ; să cu- 

„noască. influinţa aerului, luminii, căldurii, umezelii ş. a.“ 
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Materialul expus la Brașov a fost unul dintre cele - 

mai bogate în problema de grădinărit școlar, . 

8. In anul urmălor, 1878, Consistorul , a trimis la 
“cursul suplimentar din cercul Deva tot pe profesorul D. 
Comşa să: ţină prelegeri practice în deosebi din grădi- 
nărit. ” _. 

Numitul profesor, în raportul său din August 1878, 
“scrie că a inut prelegerile şi demonstrațiile dela Deva 
parte, „în grădina bisericii, parte şi mai ales în grădina , 
mare şi bine întocmită a institutului preparandial de 
sfat“ (Şcoală Normală). In această grădină, pusă la dis- 
poziţie. de inspectorul şcolar dela Deva, Râthi (prevenitor 
de astădată!), profesorul dela Sibiu a grăit, învăţătorilor 
"veniţi la curs, despre importanţa şi rentabilitatea, mate- 
rială şi morală, a grădinilor şcolare ;. demonstrațiile. au 

"avut în vedere influința grădinii şcolare . asupra instrue: 
țiunii, şi a propăşirii materiale ; mărimea şi îngrădirea : 
potrivită a. grădinii; împărțirea şi intocmirea după un 
plan potrivit împrejurărilor. locale; facerea . cărărilor şi 
scormonirea pământului ; pământurile priincioase pomilor, 
legumelor etc.; sămănatul, săditul, butăşitul, altoirea; “ 

„străplântarea pomilor; cultura viței. de vie, a legumelor: 
mai însemnate etc., — cât s'a pulut în. fre: zile. 

| 9, Indrumări, î în' aceeaş direcţie, se trimit în 24 Fe- 
“bruarie 1879 (Nr. 2553 Şc, din 1878), când “Consistorul 
dă ordin organelor sale şcolare, zicând: 

„Legea peniru instrucţiunea publică, art. 38 din a.. 
- 1868, în $ 11, între obiectele de învăţământ în şcoalele 

poporale (primare) prescrie, sub lit. g, şi instrucţiunea 
practică în economia de câmp și, mai ales, 'în grădinărit: 

" „Folosul -acestui studiu -nu se poate negă; mai cu . 
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seamă la poporul nosiru care, în 'cea mai mare parte, 
se 'ocupă- cu agricultura și cu cullivarea pomăritului. 

„Instruirea în economia de câmp şi grădinărit însă, 

care sânt o necesitate imperativă pentru înflorirea. pa- 

iriei noastre, numai atunci îș va ajunge mai curând 

scopul, când atât una, .cât şi cealaltă, se face plăcută 

tinerimii noasire, prin o. metodă practică şi uşoară... 

„Nu odată acesti Consistor a tras atenţiunea P. O. Diale 
asupra acestui obiect. Cu .toate acestea, se pare că 
văţătorii de pe lângă școalele noastre primare, sau nici |. | 
decum, sau prea puţin se ocupă cu instruirea linerimii 

în studiul economiei de câmp şi al grădinăritului. 

„Drept aceea, P. O. Dia, îndată după primirea 
acestui ordin, vei aveă să dispui tuturor învăţătorilor dela 

şcoalele confesionale române din tractul (protopopiatul) 
ce adminisirezi, ca —_ neapărat — conformându-se 
legii, pe lângă celelalte studii obligatorii, să se ocupe 
şi cu instruirea tinerimii în economia de câmp şi gră- | 

dinărit. , 
„Intâmplându-se ca pe lângă vreuna din acele 

“şcoale să nu fie loc de grădină, vei stărui a procură 
acest loc şi a se întocmi. în mod corespunzător sco- 

pului de-a instrui iinerimea în ramurile de cunoştinţe 
mai sus zise“, 
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A 
“ Comunicat de Consistorul arhidiecezan din Sibiu în 1879, 

organelor sale școlare ) 
i i (La Cap, 8) 

Articolul de lege XVIII din 1879 
despre învățarea limbii maghiare î în.- 

institutele pentru învățământul . 
popular: 

  

„ 

$. 1. În toate preparandiile de învăţători confesionale sau 

"altele, în cari limba, de instrucţie nu este cea maghiară, aceasta 

încă în înţelesul art..de lege XXXVIII din 1868 ca obiect de în- 

vățământ obligat în astfel de institute, —. are a se propune 

într'un astfel de număr de ore, ca în decursul unui întreg curs 

de învățământ fiecare candidat de învăţător să şi-o poată însuși 
în graiu și în scris. 

Lă 

$. 2. După ternilnarea cursului preparandial de trei ani, 

„care urmează după intrarea în vigoare a legii actuale, adecă : 

începând dela 30 Iunie 1882, nime nu poate dobândi diplomă 
de învăţător, asemenea nu poate fi aplicat ca învățător ori ca 

adjuncti de învățător nimenea, care a absolvat cursul prepa- 

- randial, — fie privatim, fie în vre-un institut, până la anul 1882; 

dacă nu şi-a însuşit limba maghiară în graiu şi în scris astiel, 

ca să o poată instrua în şcoalele populare. 

$. 3, Acei indivizi, cari sunt deja în oficiu sau păşesc pe: 

cariera învățătorească, și au terminat, respective vor termina: 

cursul' preparandial incepând dela 1872—1881, — sau în acest 

restimp au pășit ori vor păși pe cariera învățătorească, sunt 
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datori, — dacă nu ştiu limba maghiară, — în restimp de 4 ani 

dela intrarea în vigoare a .acestei legi astfel să şi-o însușească, 

ca să o poată instrua în școalele populare, 

* Această cualificaţiune este a se dovedi prin depunerea unui 
„examen, ce se va regula prin ordinaţiune ministerială. 

In comune, unde sunt amestecați locuitori de limbă ma- 

shiară şi nemaghiară, se pot -aplica la şcoalele comunale, con- 

fesionale sau alte școale poporale publice, .începând dela 

anul 1883, numai astfel de indivizi ca învăţători ordinari, ad- 
_juncti sau provisorici, cari sunt în stare a propune limba ma- 

Ghiară; dar şi până la finea anului 1883, la ocuparea stațiunilor 

învățătoreşti sunt de-a se preferi acei indivizi, cari ştiu limba 

maghiară ; asemenea cu privire la şcoalele elementare comunale 

sunt a se executa, în mod riguros dispoziţiunile cuprinse in $. 58 

al art. de lege XXXVIII din 1868, şi cele cuprinse în alinea 2 
şi 3 din $. 13-al art. de lege XĂXVIII din 1876. 

Ş, 4. Limba : maghiară se primeşte prin aceasta în toate 

şcoalele populare publice, ori de ce fel vor îi, între obiectele 

de învățământ obligate. 

Până ce însă nu vor sta la dispoziţiune în număr suficient 
învăţători apți pentru instrucțiunea limbei maghiare, dispoziţiunea 

de mai sus a legei se poate. pune în viață numai succesiv şi în 

modul următor : 

In fiecare școală elementară populară, - a cărei limbă de 

“instrucţie nu este cea maghiară, la care însă funcţionează un 

învăţător apt pentru instrucţiunea ei, limba maghiară întră între 

obiectele de învăţământ obligate încă în anul scolastic următor 
după intrarea în vigoare a legei prezente; în acele şcoale ele- . 

„__mentare, la care nu funcţionează un astfel. de învățător, limba 

maghiară se va inistrua îndată, după ce în înţelesul $$. 2 şi 3 se. 
va aplica un învăţător-apt pentru instrucţiunea ei. | 

| - Această instrucțiune obligată a . limbei maghiare în toate 

şcoalele poporale comunali o va regula ministrul, pentru culte 
şi instrucţiune publică prin ordinaţiune specială, Această ordi- 

- națiune are să fie observată de toate oficiile școlare — confe= 
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sionale — cu privire. la numărul orelor şi la statorirea planului 
de învățământ. | | _ 

_$. 5. Dispoziţiunile legei prezente se estind şi asupra în- - 
stitutelor cu limbă nemaghiară de instrucţiune, ce există sau se 
vor înființa in înțelesul $S-lor 16—22 ai articolului de lege 
XXĂVIIL: 1868. 

S. 6, Executarea disposiţiunilor şi a măsurilor . transitorie 

cuprinse în $$. precedenţi o va controla ministrul pentru culte 

şi instrucţiune publică prin inspectorii de şcoale și pin alte or- 

“Gane de ale sale amintite în articlul de lege XXVII: 1876 (5.3) - 
despre oficiile. şcoalelor populare. - _ 

Spre acest scop: 

1. La acele preparandii de învățători, în cari limba de in- - 
strucţiune nu este cea maghiară, — afară de visitările periodice 

ale inspectorului de şcoale cu ocasiunea prelegerilor, — atât 

examenele anuale, cât și cele de ' cualificaţiune se vor ţineă în 

prezența inspectorului şcolar, şi dela 30 Iunie 1882 începând, 

atestatele de cualificaţiune subscrise şi de el se pot extrada 

- numai în acel caz, dacă examinatul posede de ajuns limba ma- 

Shiară în înţelesul $. 2 al .legii prezente. 

Contra părerei contrarie a inspectorului școlar însă se poate 

lua recurs în restimp cel mult de 30 zile dela ziua examenului” 

la ministru pentru culte și instrucțiune publică, — care în acest. 

caz prin o comisiune de trei denumindă de el însuşi va dispune 

examinarea de nou a candidatului, şi dacă comisiunea va afla 

pe recurentele cualificat în limba maghiară în măsura prescrisă 

în Şul 2, are ai se estrada numai decât atestatul de cualifi- 
- caţiune. 

— . 

Hotărârea comisiunei este a se induce în atestat. : 

2. Ministrul de instrucțiune veghează, ca în planurile de 
învățământ prezentate conform art. de lege XXVIII: 1876 $: 3 

punct 5, limba maghiară să fie primită într'o estindere core- 
spunzătoare legei acesteia, și inspecţionează în înţelesul aceleia 

legi ($ 5 punct 3, b) instrucţiunea. 
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3. In caz de neobservare a dispoziţiuniloz “acestei legi se 

va aplica S-ul î5 al art. de lege XXXVIII; 1868, respective 

S-tul 7 al art. de lege XXVIII + 1876, Şi în fine: 

4. Dispoziţiunile S-lui 22 al art, de lege XXXVIII: 1868 vin 

a se aplica și în acel caz, când institutele numite în S-ul prece- 

- dent al legii prezente nu vor satisface dispoziţiunilor acestei legi. 
* 

$. 7. Pre tot locul, unde.este vorba în această lege de pre- 

parandii de” învăţători, candidaţi de învăţători de adijuncţi sau 
suplenţi, sunt a se înţelege şi preparandiile de învăţătorese, can- 

„didate de învăţătorese, adiuncte — sau învăţătorese suplente. 
- 

$. 8. Cu executarea legei prezente se însărcinează ministrul 

de culte şi instrucțiune publică.



Nr. 1613 Școl. B _ 

Dispoziţii în vederea conferinţelor învățătoreşti din 1879: 
3 (La Cap. 13). - 

  

Circular 
„cătră toţi inspectorii districtuali şi învățătorii 
-dela şcoalele confesionale gr. or. române din 

arhidieceza Transilvaniei 

După ce conferințele invăţătorești prevăzute “în $: 130 al, 
Statutului organic, din anul 1875 incepând până în anul 1878 s'au : 
prefăcut în cursuri supletorice formale de mai miulte săptămâni 
şi aceasta s'a intâmplat în urma necesităţii arătate de a se da în-- 

. văţătorilor din şcoalele noastre confesionale greco-orientale lipsiţi 
de pregătirile formale pedagogice ocasiune a-și însuși cunoștin-. * 

tele neapărat de lipză pentru chemarea învățătorească, — acum: 
consolidându-se statul învăţătoresc din. şcoalele noastre române- 
greco-orientale cât de cât în.lucrurile recerute de lege, consis-- 
torul a aflat de bine -a reduce .cursurile supletorice de mai. 
multe săptămâni la starea de „conferinţe învățătorești” precum. 
au fost dela început și precum sunt prevăzute şi în citatul $. al 
Statutului organic al bisericei noastre,. Deci în locul cursurilor. 
supletorice se oriinează prin aceasta ţinerea de conferinţe în- - 
văţătoreşti, în cari la pertractarea obiectelor ia parte fie-care: 
învățător sub conducerea unui comisar consistorial. Conferinţele- - 
au să dureze pentru anul acesta 5 zile şi adecă din 10 până în. 
15 August, -Această modificare respective reducere la aceea ce. 

„a fost mai înainte și ce are baza legală: în Statutul organic, nu. 
impedecă, ca consistorul. din când în când după trebuinţe şi. 
împrejurări să lărgească conferințele învățătoreşti în cursuri su- :
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" pletorice cu durată de :mai multe săptămâni. In acest chip nu 

numai că se va susținea instituţiunea cea salutară a conferințelor 

-învățătoreşti şi a cursurilor :supletorice pe. timpul ferielor de 

-vară, dâr se face şi oare care înlesnire învăţătorilor noştri re- 
ducându-se timpul de mai multe săptămâni la câteva zile. 

Pe baza celor premise se susține şi pentru . conferințele 

învățătorești impărţirea de până acum a teritoriilor și locurilor. 

de adunare precum a fost până acum pentru cursurile supleto- 

„rice, şi adecă ; 1. Sibiu, 2. Alba-lulia, 3. Deva, 4. Idicel, 5. Co- 

jocna,:6. Braşov, 7. Sighişoara, 8. Abrud, 9. Făgăraș, 10. Deeș, 

iar de conducători ai conferinţelor învățătoreşti pentru anul 

„acesta se denumesc : a 
„Pentru conferinţa învăţătorească. din: 

1. Cercul Sibiu, . profesorul dela institutul arhidiecezan 

„-  pedagogico-teologie Dimitriu Comşa. 

2.-Cercul Alba-lulia, parohul din Bucerdea-Vinoasă Teo- 

-dor Pop. = 
3. Cercul Deva, învățătorul și directorul şcoalei din Haţeg, 

Vasiliu Florian. 

- 4, Cercul Idicel, «profesorul Pavel Beşa. 

5. Cercul Cojocna, parohul din Cojocna, Teodor Ciortea. | 

6, Braşov, învățătorul şi directorul dela şcoala capitală 

„normală de acolo, Gheorghe Belissimus. 
7.. Cercul Sighişoara, învățătorul şi capelanul de acolo' 

Dimitriu Moldovan. 

-8. Cercul Abrud, profesorul George Părău dela gimnaziul 

din Brad. 

'9, Cercul Făgăraș, | parohul din Grid, lac6b Urdea. a 

"10. Cercul Deeș, învățătorul şi capelanul din Borgo-Bistriţa 

Simeon Monda. 

“Totdeodată se înseamnă, că în acele ţinuturi, unde s'au 

«constituit învățătorii în reuniuni învățătoreşti, precum în Brașov 

-şi Sibiu, se pot ţinea conferinţe învățătoreşti. în sînul reuniunei, 

.adecă pe baza constituirei în reuniune, înţelegându-se de sine, 

că pentru astfel de cazuti președintele, respective vice-preşe- 

" «dintele, reuniunei este şi conducătorul conferinţelor învăţătoreşti. 
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Ca obiecte de desbatere în conferințele învățătoreşti pentru 
anul acesta se pun: — 

1. Cari împrejurări impiedecă încă și astăzi progresul în- 
vățământului poporal; apoi propuneri practice pentru delătu- 
rarea acelora, | . o 

2, Darea de părere spre compunerea unui plan de învă- 
țământ, prin care să se poată satisface articolul de lege XVIII din 
anul 1879, privitor la învățământul obligatoric al limbei maghiare 
în şcoalele poporale române greco-orientale din arhidieceză, 
care articol de lege se alătură aci “/, în mai multe exemplare 
spre studiere, - 

3. Pe ce cale şi-ar putea învățătorii şcoalelor noastre popo-: 
rale însuşi mai cu înlesnire cunoştinţa limbei maghiare în esten- 
siunea pretinsă de lege. ” 

4. De oare-ce în anul trecut cele mai multe conferințe în- 
vățătorești și-au exprimat dorința a se constitui în reuniuni 
învățătoreşti, ba unele şi-au și compus Statute și s'au constituit, 
consistorul pentru a înlesni efectuirea intenţiunilor vrednice de 
toată lauda ale învăţătorilor noştri pe de-oparte, .de altă parte 
pentru a se ajunge o uniformitate a statutelor reuniunilor, co- 
munică aci '//. un proiect de statute, care consistorul l-a aflat 
mai corespunzător spre luare de bază pentru cazul, că învăţă- 
torii delă conferințele învățătoreşti ar voi să se constitue în re-. 
uniune: învățătorească. | , 

5. După deliberarea cuviincioasă și cu seriositate, precum 
se pretinde dela un corp matur învățătoresc, a obiectelor de sub 
punctele 1—4, se poate pune la ordine deslegarea și a altor în- 
trebări din sfera pedagogică-didactică, ce se vor propune de 

„conducător sau de alt membru al conferinței și se vor încuvi- 
_înța şi admlte la desbatere cu învoirea "membrilor conferinței. 

Despre desbaterile în conferinţe să se poarte un protocol, - 
“în care să se însemne momentele cele mai însemnate, și acel 
protocol subscris de conducător şi de notarul conferinței să se 

“ subștearnă cel mult până în 25 August a, c, consistorului arhi- 
diecezan: dimpreună cu un raport din partea conducătorului, 
a , 
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Fiecărui conducător al conferințelor invățătoreşti se dă 

din partea consistorului diurne de 1 florin 50 cr. pe:zi şi bani 

de călătorie, pentru care să aştearnă la timpul său cuitanță; iar. 

„pentru susținerea singuraticilor învăţători la aceste conferinţe, 

precum și pentru acoperirea speselor de călătorie, .se îndato-. 

rează fie-care comună bisericească. a contribui din mijloacele 

proprii, spre care scop părinții protopresbiteri și administratori 

protopresbiterali au datorinţa a da sprijinul de lipsă pentru aco- 

perirea în modul cel mai corespunzător a 'speselor, ce le-a avut. 

fiecare învățător şi, ca spesele ce le vor avea să fie cât mai 

mici, vor stărui, ca încât este posibil, învățătorii noştri să fie 

încuartiraţi pe unde se poate în localităţi şcolare, şi mai ales: 

pe la creştinii noştri din locurile centrale, cărora cu tot prilejul” 

să se pună la inimă. însemnătatea statului invăţătoresc pentru., 

poporul nostru român. 

- Din şedinţa consistorului arhidiecezan ținută în Sibiu, la 

-1 lunie, 1879. ” 

| Pentru Excelenţa Sa D. arhiepiscop şi metropolit: 

Nicolau Popea m. pu. 
Arhimandrit şi vicar-arhiepiscopesc, 

| 
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"Nr. 3344 „col. 

.C 
- Ordin (red. de ref. Ios. Hodoș), dat protopopilor 

(La Cap. 13) 

Cătră toate oficiile protopresbiterale, | 
ca inspectorate districtuale de școale 

  

În urma circularului dat de consistorul . arhidiecezan, din 
şedinţa dela 7 lunie a. c, Nr. 1613, conferințele învățătoreşti 
s'au ţinut, şi în acest - an, coniorm dispoziţiunilor cuprinse în | 
acel circular. 

După raporturile ce au întrat dela conducătorii acelor con- 
ferințe învăţătoreşti, şi după procesele verbale luate în şedinţele 
„conferințelor, se vede că învățătorii, “mai numeroşi în unele 

„ conferințe, mai puţin numeroși. în altele, au luat în serios și : 
meritorie desbatere punctele specificate în circularul mai sus 
menționat. 

Și ceea ce este mai întâi de” a se constată, este, că din 
toate conferințele a ieșit o opiniune şi conclusiune aproape 
unanimă asupra acelor puncte puse lor în discuţiune și delibe- 
'rare, Pare că un spirit universal a planat și un simţ comun a 
domnit asupra conferințelor în una şi aceeaşi zi, în localităţi di- 
ferite, şi -situate în cele mai mari depărtări una de alta, pe în- | 
treg teritoriul arhidiecezei. | 

Văzând raporturile conducătorilor; examinând procesele 
verbale ale conferințelor; dar având în vedere şi arătările ce 
din când în. când se prezintă consistorului arhidiecezan asupra 
-şcoalelor noastre confesionale române, ca unele cari, sau din 

„-unul sau din alt punct de vedere, n'ar fi încă la înălțimea che- - 
mării lor,.se ordină precum urmează: 

„1, Comitetele parohiale ca. comitete şcolastice sunt şi rămân | 
strâns obligate, de a observâ-cu toată: rigoarea, punctualitatea 

':şi conștiinţiositatea- prescriptele S-lui 23 din” statutul - organic, 
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Din aceste prescripte se dau aci unele în rezumat pentru 

- ştiinţa tuturor : - - 

a) A îngriji pentru susținerea şi înmulţirea averei şcoalei, * 

-b) A conservă în stare bună edificiul școlastic. 
c) A provedeă școala cu mobilele şi cu aparatele necesare. * 

d) In înţelegere cu protopresbiterul a escrie concurs pentru 

postul de învăţător devenit în vacanţă. 

€) In înţelegere cu protopresbiterul a face lista candidaţilor 

la postul de învățător, 

) A află mijloacele pentru repararea școalei existente, sau _ 

edificarea de școală nouă. 

8) A află mijloacele pentru o bună dotare a învăţătorilor. 

h) A face propuneri: în, privința înaintării şi înfloririi 

şcoalelor, 

i) A află mijloacele pentru provederea copiilor săraci cu 
cărţi şcolastice. 

Când comitetele parohiale, punându-se la înălţimea chemării 

lor, vor stărui a-şi îndeplini nobila sarcină ce statutul organic le 

_ impune; atunci: puţine împrejurări vor mai rămâneâ cari să îm- 
piedece şi astăzi progresul învățământului poporal, 

Dar, -pe lângă aceasta, trebuie ca: 

2. Sinoadele parohiale să observe, și prin aceasta li se şi 

impune-a observă şi ele prescriptele SS-lor. 7 şi 13 din sta- 

tutul organic în trebile şcolastice, pe lângă altele ce se ordină 

în acei SS-i. | 
3. Consistorul arhidiecezan încă numai atunci va-puteă co- 

respunde sarcinei şi chemărei sale, dacă organele subalterne, 
puse sub privegherea sa pentru a execută legile și statutul, își 

vor implini datorințele întru toate şi peste tot, E 
Consistorul arhidiecezan va elaboră, şi chiar acum este în 

lucrare un plan de învăţământ, conform cerințelor şcolastice. de - 

astăzi, prin care.să se întroducă un sistem uniform în: şcoalele 

_ noastre -populare - confesionale, şi va face 'dispoziţiunile pentru - 

manuale didactice, necesare în acele şcoale. El va ajutoră, între 
marginile bugetului, şcoalele cele mai sărace, și pe învățătorii 

mai săraci, dacă aceștia: vor. merită . ajutor prin progresul în 
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şcoală. Cu un cuvânt va face tot, ce-i este pria putință pentru 
conservarea şi înființarea de şcoale, şi „pentru inaintarea și în+ 
florirea învățământului. | 

Toate însă, câte se cer pentru acest scop, nu se pot face 
numai și singur de aici, a 

Trebue ca toţi: popor, învăţători, preoți, protopresbiteri,. 
comitete şi sinoade atât parohiale cât. şi protopresbiterale, sau 
alte organe şcolastice, și chiar particulari, fie ei de. orice pozi-! 
țiune socială ar fi, să-şi facă şi ei şi să-şi: îndeplinească dato- 
rințele faţă cu școala, care, pe lângă. biserică, este prima conz 
Alițiune a culturei și existenţei noastre năţionale, 

Pentru aceea se ordonă mai departe:. , 
4, Protopresbiterii sau administratorii protopresbiterali, ca 

inspectori districtuali de şcoale, să privegheze neadormit ca: co-. 
mitetele şi sinoadele atât parohiale, cât. și protopresbiterale,. 
ținându-se între marginile şi dispoziţiunile statutului organic, să 
îndeplinească toate sarcinile ce această lege fundamentală le 
impune. i , , e o _ 

Ei vor aveă de a vizită școalele din: tractul. lor distric- 
tual cel puţin odată pe an, cu care ocaziune vor cercetă cu. 
deamăruntul tot ce se refere la şcoală : în special! dacă învăţă- 
torul corespunde chemării sale ; dacă băieţii urmează regulat la 
şcoală, şi altele, corform ordinaţiunilor. date în această, privinţă, 
Tot cu această ocaziune “vor arătă poporului însemnătatea și 
necesitatea înființării și susținerii şcoalelor confesionale române,. 
şi-l vor îndemnă la înființarea şi susținerea. acelora. , i 

„Vor vedeă mai departe şi vor stărui pentru înființarea de mici biblioteci populare pe lângă fiecare. şcoală din tract, con=- . form ordinaţiunei ce's'a dat de .consistor în această privinţă. Vor dispune ca conscrierea băieţilor. obligaţi'la şcoală să: se facă 
regulat, cu începerea fiecărui an școlastic şi nu va :permite, ca 
„băieţii, fără vre-un motiv grav, să fie. prin comitetul parohial: 
dispensaţi dela cercetarea școalei. Precum vor dispune și. aceea,. ca învăţătorilor să li se răspândă salarul: regulat şi fără vre-o. amânare sau scădere, | . 

Ei vor asistă, în cât- va fi posibil, la examenele semestriale: 

IN 
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-şi anuale din toate seoalele de pe teritorul tractului lor. proto-. 

presbiteral, a 

* Cu un cuvânt, £ au de : a observă şi execută cu toată stric- 

-teța şi - acurateța articolul IV. $. 30 .până inclusiv punct 4, 

apoi SS. 31, 33 şi 34 din Instrucţiunea dela 1 lunie 1865 Ne, 

.26 şcolastic. . | 

- +5, Asemenea, inspectorii locali ai şcoalelor capitale, apoi 

„directorii acelor şcoale, precum şi directorii şcoalelor populare, 

"vor aveă și ei a observă şi a execută cu aceeaşi stricteţă și | 

„=: -.acurateţă, instrucțiunea menţionată îi punctul precedent; şi 

„anume, art. III pentru inspectorii locali, art, Il. pentru directorii i 

şcoalelor capitale, şi art. L. pentru directorii şcoalelor elementare, i 

“unde sunt specilicate atât drepturile, cât și datorinţele lor în 

„privinţa şcolastică. 

Pe lângă acestea: 

  

  

6. Preoţii încă, la ocaziuni de sărbători sau de Dumineci, 

-sau când asistă la examene, vor arătă şi ei poporului necesitatea 

-şi însemnătatea şcoalelor, şi mergând . înainte cu exemplu, vor 

"sîndemnă p& popor, să-i urmeze şi el 'cu fapta întru înfiinţarea, - “| 

- conservarea, inaintarea şi înflorirea şcoalelor noastre confesio- 

„nale române. . Sa 

lar încât preoţii sunt și directori la şcoalele poporale ele- 

-mentare,: vor aveă de a se ţineă strâns de cele zise în punctul 

„5 de mai sus. < 

1 7, Invăţătorii, pătrunși de chemarea lor, au, învățând, de a 

învăţă şi ei, Şi peste tot, au de a-şi împlini cu sfințenie chemarea 

„şi datorinţele lor. : 

Fu - Ei au de a-și procură şi a se provedei e cu toate cărţile di- 

„dactice necesare. - - - 

: Prelegerile să le ţină “regulat dela începutul până la finitul 

„anului şcolastic, - - 

. Nu e permis ca ei să se ocupe cu afaceri sau incompatibile - 

-cu „ postul “învăţătoresc, sau cari i-ar subtrage dela împlinirea da- 

" torinţei lor ca“ învăţători. | 

Se dispune, precum s'a dispus încă prin o altă. ordinaţiune, | 

«ca. cei ce n'au atestat. de cualificaţiurie, să facă examenul spre - 

| 
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a aveă acest atestat; ca aşa să poată îi numiţi ca învățători 
„definitivi, şi apoi în modul acesta să se poată- pune o stabilitate: 

in pozițiunea lor, şi prin aceasta să li se asigure existenţa de 
o parte, iar de alta i ei 'să „poată corespunde mai bine che-. 
„mării lor. 

Pentru a: ajunge -la această sigură. poziţiune a învăţăto- 
rilor, nici unul, care este numit sau în mod definiţiv, sau în 

"mod provizoriu pe timp nedeterminat, nu va puteă concurge la 
altă staţiune, dacă în 14 zile după încheierea anului şcolastic, 
nu-şi va fi dat dimisiunea din postul care mai inainte îl ocupă. 
Cei cari ar face din contră, vor aveă singuri de a-şi adscrie ur- 
mările, adecă “sau de a-şi perde postul, care l-au avut, sau de a 
nu fi întăriţi la postul, pentru care au concurs, 

In. jine li se tecomandă a-și procura „Instrucţiunea: pentru 
" învățători”, dată de sinodul arhieresc; în şedinţa dela 14 Iulie 
„1869, ce se ailă în tipografia arhidiecezană. 
ŞI mai în urmă li'se recomandă a trăi unii cu alţii în cea 
mai bună concordie, căci s'a văzut că discordia între învățători 
este una din cele mai grave pedeci ale progresului în învățământ, 

8, Părinţii de familie se îndatorează a-şi da copiii la școală ; 
iar copiii sunt datori a urmă regulat la prelegeri; ori ce abatere, 

DO - 

sau de, o parte sau de alta, va fi pedepsită conform legilor și 
regulamentelor în vigoare. - 

9. Listele de absentare nemotivată dela școală au a se face - 
__ regulat, și pentru astfel de absentări a se pedepsi respectivii _ 

vinovați. 

Din o parte a ăcestor pedepse să se facă un fond pentru 
procurarea de cărţi la copii mai săraci, dar diligenţi întru cer- 
cetarea școalei, şi vrednici prin progresul lor în învățământ, 

» 10, Mai pe sus de: toate însă este necesar, a se ţineă și 
observă o strictă disciplină, fie în şcoală între învăţători şi în- 
văţăcei, fie între organele subalterne școlastice şi cele superioare; 
şi mai ales cele subalterae, cari sunt puse pentru executarea 
legilor, să nu se abată dela lege, când organele superioare le 
impun executarea chiar a legii însăşi. 

_ Să facă fie-care -aceea, ce legea, statutul organic, îi în- 
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deamnă, să-și împlinească fie-care datorinţa : şi atunci înceta-vor - 

pedecile ce obstau progresului învățământului nostru popular; 

școalele .vor creşte şi înaintă; cultura şi la noi vai o realitate, 

la caii toate cu toţii nizuim. 
Relativ la celelalte puncte din circularul mai sus menţionat, 

se -observă ; 
11. Că învăţătorilor, cari nu posed limba “maghiară, le stă 

în liberă voie a şi-o apropiă sau prin înstrucţiune proprie, sau 

prin cercetarea cursurilor supletorie, cari se ordină de cătră 
stat a se ţineă în intervalul jeriilor de vară. 

Se constată în urmă, i 

| 12, Că s'au înfiinţat şi constituit reuniuni învăţătorești în 

" ţinuturile; Braşov, Făgăraș, Sibiu, Sebeş şi Deva, parte pe baza 

proiectului de statute,. comunicat conferinţelor învățătoreşti prin 

"circularul mai sus menţionat din 7 luniu 1879, Nr. 1613, cari 

„statute prin aceasta se şi 'aprobă, 

Toate 'aceste,: zise până acum, se comunică P. Ț, D-Tale 

spre ştiinţă şi-urmare cu acea adaogere, că, pentru asemenea 

ştiinţă şi strictă observare vei 'aveă de a impărtăşi prezenta 

"ordinaţiune tuturor comitetelor și sinoadelor atât parohiale cât 
şi protopresbiterale, tuturor inspectorilor locali de şcoale capitale, ” 

directorilor dela acele şcoale, și directorilor școalelor populare, 

şi tuturor învăţătorilor de pe lângă” şcoalele. noastre confesio- 

“nale române din tractul protopresbiteral ce adminisirezi. > 

“Totodată vei face atenţi pe conducătorii. conferinţelor în- 

vățătorești şi pe preşedinţii reuniunilor învăţătorești, că toate . 

rapoartele lor şi procesele verbale ale-ședinţelor, pe viitor vor 

aveă a le subşterne aici, nu deadreptul, ci prin inspectorii di- 

strictuali respectivi, cari și ei voraveă la. subscernerea acelora, 

a-și da opiniunea asupra. concluziunilor luate de conferințele 

sau de reuniunile invăţătoreşti, 

"Din şedinţa consistorului arhidiecezan, ținută în Sibiu, la 

29: Noemvrie, 1879, - 

Pentru: Excelenţa Sa Domnul arhiepiscop şi metropolit : 

Nicolau Popea m. p.,. 
Arhimandrit şi vicar arhiepiscopesc 
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D 
Dela Consistor: Ca proect model pentru Reuniuni de în- 

'văţători în Arhidieceza transilvană 
” (La Cap. 14) 

-Statutele —- - 

Reuniunei învăţătorilor dela școalele gr. or. române 

| di ee AR ia | 

PA | o | 
Numele, reşedinţa, scopul şi mijloacele Reuniunei 

$. 1. Reuniunea poartă numele:. „Reuniunea învăţătorilor 
dela şcoalele &r. or. române. din “şi şi are residenţa 

- în 

_$. 2. Scopul Reuniunei este: 
“a) a lucră împreună la inaintarea învățământului şi îmbo- 

Găţirea spiritului cu cunoştinţe folositoare asupra diverselor 
ramuri pedagogico-didactice ; 

b) a mijloci împărtăşirea reciprocă a experienţelor culese 

pe. terenul instrucțiunei: şi a ontribui. astiel la cultura ulterioară. 
“a învăţătorilor; — 

_c) a contribui cât se poate, la îmbunătăţirea stărei mate- 
riale și poziţiei învăţătorilor şi şcoalelor populare ; : 

d) a stărui ca şcoalele să se inzestreze fie-care cu o gră- . 
" dină şcolară. şi recuisite necesare, cu o bibliotecă şi colecţiuni 
de plante, minerale, insecte etc, 

$. 3. Mijloacele spe ajungerea scopului sunt: 
q) discuţiuni asupra lucrărilor incurse dela membri, cum 

şi asupra diverselor cestiuni pedagogice și didactice ; 
bj comunicări asupra experienţeler culese și înlesnirilor : 

dobândite în tractarea cu copiii în școală; 
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c) prelegeri şi desbateri asupra singuraticelor obiecte de 
învățământ, cum şi asupra manualelor de şcoală; 

d) comunicări asupra aparatelor de învățământ mai core- 

'spunzătoare, asupra colecţiunilor de cărţi, plante, minerale etc. 

„cum şi asupra întocmirei. culturei grădinilor. şcolare; | 

e) desbateri asupra mijloacelor. de aplicat pentru disciplina 

şcolară; . 

___ 7) cercetarea împreună 'a edificiilor școlare şi filantropice, 

deprinderi simnastice și muzicale, : și demonstrări practice în gră- 

dini, pometuri etc. . 
g) biblioteca şi colecţiunile de aparate” şi recuisite didac- 

tice, ce au a se înființa pe seama Reuniunei; 
h) fondul, ce se va înfiiaţa pentru acopetirea cheltuelilor 

reclamate de trebuințele Reuniunei. 

$, 4 Limba în toate afacerile Reuniunei este cea română. 

II . 

” Membrii Reuniunei, drepturile şi datorinţele. lor. 

Ş. 5. Membrii Reuniunei sunt : ordinari, fundatori, ajutători 

şi onorari. 

$. 6. Membri ordinari sunt toţi “învățătorii dela şcoalele 

populare şi civile române sr. or. de pe teritorui Reuniunei. 

$, 1. Membri fundatori pot fi acei, cari contribuesc la 

fondul Reuniunei odată pentru totdeauna - cel puţin 15 îl. v,.a, 

$. 8. Membri ajutători sunt acei, cari contribuesc la fondul 

Reuniunei taxa anuală de cel puţin 1 îl. v.a.. 

$. 9. Membri onorari vor putea îi acei, cari și-au câștigat: 

merite însemnate pentru Reuniun?, 

$. 10, Inscrierile membrilor fundatori și ajutători se fac la 

presidiul Reuniunei, rămânând ca adunarea generală să decidă 

în mod definitiv asupra primirei sau - neprimirei în sinul Re-: 

uniunei, . - 

| Primirea membrilor onorari este rezervată adunărei generale, 

$. 11, Toţi. membrii Reuniunei sunt îndreptăţiţi a: lua "parte 

activă la desbateri în adunările generale făcând Propuneri. şi ți- | 

nând disertațiuni, 

pa = 
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“Dreptul de a vota în cestiuni- finanţiale este reservat mem- 
brilor ordinari și fondatori. 

$. 12. Numai membrii ordinari au i” dreptul a pretinde a aju- - 
toare şi remuneraţiuni din fondul Reuniunei. 

$. 13. Membrii ordihari sunt îndatoraţi: 

a) a lua parte la toate şedinţele 'adunărei “generale, cum 

şi la demonstrări, deprinderile :gimnastice și muzicale şi la ex- 

cursiunile întreprinse cu ocasiunea adunirii generale. 

Absentările nemolivate se petrec în. protocolul 'adunărei 
generale. 

b) a. concurge: fie-cure după putinţă la propăşirea Reu- 
niunei şi realizarea scopului, ce ez. -urmăreşte, pregătindu-se cu 

lucrări în scris asupra unei sau altei cestiuni pedagogico-didac- 
tice, sau împărtăşind adunărei generale vederile şi experienţele 

„sale în privirea învățământului şi educațiunei, 

Lucrările scripturistice (disertaţiuni, prelegeri etc.), destinate 
pentru adunarea generală, sunt a se trimite presidiului cu cel 

puţin 14-zile înainte de adunarea generală. 
E $. 14. Excluderea membrilor din sinul Retiniunei: poate | 

avea loc numai prin o concluziune luată de adunarea generală . 
în urma unei propuneri înotivate, cu. majoritate absolută de Vo- 
turi secrete. 

TU 

Organizarea şi administrațiunea Reuniunei 

$. 15. Reuniunea duce în deplinire afacerile sale prin adu- 
narea generală şi prin comitetul său, * 

A) Adunarea generală . 

$. 16. Adunarea generală se ţine odată pe an, în timp de .-- 
ferii, în locul destinat de adunarea generală precedentă. . - 

Cerând trebuinţa, se “pot conchema și adunări generale. 
extraordinare, . 

Ş, 17,. Deschiderea adunărei generale * "este precedată de 
asistarea membrilor la serviciul, dumnezeese cu chemarea Sf, 
Duh în biserică. - - 

=
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$, 18,  Agendele adunărei generale sunt: 
a) examinarea rapoartelor comitetului; 
b) desbaterea și deciderea asupra „propunerilor comitetului 

"şi ale membrilor Reuniunei; 
c) consultarea asupra diverselor - cestiuni pedagogice didac- 

iice, desbaterea. asupra mijloacelor de aplicat spre ajungerea 

scopului (vezi $. 1 şi 3) și statorirea programului cuprinzând 

obiectele de pertractat în adunarea generală viitoare; 

d) alegerea prezidentului și comitetului prin votare nOmi-. 

nală, la cererea înscris a 1/3 cin: membri prin votare secretă ; 

e) alegerea membrilor onorari cu aclamațiune sau majo- 

” zitate absolută de voturi; 
| A preliminarea budgelului Reuniunei pe anul viitor şi exa- 

minarea raţiociniului' de pe anul irecut; N 

"“ g) propuneri la consistoriu pentru modificarea statutelor şi 

facerea regulamentelor interne ale Reuniunei; | 

h) statorirea zilelor .când şi locului unde să se țină adu- 

narea generală următoare ($. 16). - 

$. 19. Reuniunea este capabilă a aduce concluse fiind pre- 

zenţi cel puţin jumătate din membrii Reuniunei îndreptăţiţi la vot. 

__ Conelusele se iau. cu majoritatea voturilor „membrilor 
„prezenți. 

$. 20. Protocolul şedinţelor adunărei generale  s se verifică 

prin o comisie aleasă ad hoc şi'se subşterne Consistorului ar- 
hidiecezan spre revisiune și aprobare. Deodată cu protocolul 

se trimit  consistorului raportul” general şi lista membrilor. 

B) Comitetul ă 

$. 21. Comitetul Reuniunei constă: din un prezident, un 

vice-prezident, doi secretari, un _cassar, un bibliotecar şi alți 

trei membri, 

„8. 22, Membrii comitetului se aleg dintre membrii ordinari . 

și fundatori pe un period de trei ani şi se -pot realege: Prezi- 

dentul poate fi ales şi dintre membrii onorari, ajutători şi chiar 

| dinlze nemembri. 
$. 23. Agendele comitetului sunt; 

_. a | 
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a) a aduce în deplinire concluzele adunărei generale ; 
.b) a reprezenta Reuniunea în lăuntru și în afâră și a ţineă 

în evidenţă” toate afacerile curente ale Reuniunei; 

c) a pregăti proiecte şi propuneri la ' înaintarea scopului 

Reuniunei și a le aşterne adunărei generale spre desbatere și 

decidere; 

d) a.primi membri” fundatori și ajutători ; , 
e) a controla incassarea taxelor și ajutoarelor şi a admi- 

nistra averea Reuniunei conform deciziunilor adunărei generale ; 

) a pune în aplicare mijloacele reclamate de îmbogățirea 

bibliotecei şi colecţiunilor de obiecte didactice ale Reuniunei; 

- 8) a compune şi a prezenta adunărei generale un raport 

general, cuprinzând descrierea activităţii sale, cum şi a stărei spi- .: 
rituale şi economice a Reuniunei; 

"h) a face pregătirile necesare pentru adunarea generală; 
i) a respunde taxa anuală de ...... 

$. 24. Comitetul ţine şedinţă, când, cere :trebuința, de re- 

gulă odată în fie-care lună, 

$, 25. Pentru aducerea 'de decisiuni “valide se recere pre- 

zența a cel puţin patru membri. Conclusiunile se iau prin ma= : 
joritate de voturi, - 

$.'26. Protocoalele şedinţelor comitetului se verifică în şe- 

dință sau prin o comisie aleasă ad-hoc. 

$. 21. Prezidentui duce prezidiul în "şedinţele comitetului 

- şi în adunările generale. El reprezintă Reuniunea în afară; con- 

cheamă adunarea generală şi comitetul; subscrie -impreună cu 

unul dintre secretari toate actele făcute în numele Reuniunei, 

păstrează sigiliul Reuniunei şi are o cheie dela lada, în care se 
păstrează „hârtiile de valoare şi banii Reuniunei, 

$. 28. Vice- prezidentul conduce afacerile prezidiale în. ab- 

-sența sau la însărcinarea prezidentului. 

$. 29, Secretarii poartă pe rând protocoalele şedinţelor 
comitetului și adunărei generale și ingrijesc de corespondențe; 

subscriu impreună cu prezidentul toate actele făcute în numele . 
Reuniunei şi păstrează arhivul Reuniunei. 
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“$, 30. Cassarul încasează taxele dela membri și alţi bani 

-incurşi la fondul Reuniunei, plăteşte spesele asignate de prezidiu 

şi aprobate de comitet, și păstrează a doua cheie dela lada cu 

- hârtiile de valoare şi banii Reuniunei, având a „subşterne.. adu- 

nărei generale un raport asupra. stărei cassei, 

$. 31. Bibliotecarul administrează şi ţine în evidență bibli- 

oteca,. aparatele didactice şi colecţiunile Reuniunei, 

IV - - 

„Dispoziţiuni generale 

Ş. 32, Desttinţarea Reuniunei nu poate avea loc decât pe 

„ “baza unei hotărâri aduse prin 2], din totalitatea. membrilor or- 
dinari în adunarea generală şi aprobate şi de cătră Consistor. 

In acest caz întreagă averea Reuniunei va trece în stăpâ- 

nirea Cassei arhidiecezane alăturându-se la fondul- învăţătorilor 
săraci. ” 
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Nr, 2233 Școl. 

E 
Dispoziţii pentru. Conterinţele învățătoreşti din 1880, în 

| „dceeaş Arhidieceză - 
7 (La Cap, 13) . 

Cătră toate oficiile protopresbiterale, . 
ca inspectorate districtuale: de școale 

  

Ca în -anii trecuți aşa şi în acest an se ordină prin aceasta 

ținerea -de conferințe învăţătoreşti, în care la pertractarea 

obiectelor să iee parte fie-care învățător sub conducerea unui 

comisar consistorial. Conferinţele pentru acestanau să dureze 5 
zile, şi anume dela 15 până în 20. August. Aceste conferințe se 

„vor ţineă numai în 4 cercuri sub comisarii precum urmează: 

1. Cercul Idicel, comisar profesorul Pavel Beşa; 
2. Cercul Cojocna, comisar. profesorul de acolo Teodor . 

. Ciortea; 
3, Cercul Sighişoara, comisar învățătorul și capelanul de 

“acolo Dimitriu „Moldovanu; 

4. Cercul Dej, comisar învățătorul şi caplanul din Borgo- 
Bistriţa” Simion Monda. 

„În cât pentru celelalte 6 cercuri, anume: Sibiu, Alba-Iulia, 
Deva, Abrud, Făgăraș şi Braşov, unde învățătorii s'au constituit 
în reuniuni învățătorești, se vor ţinea conferințele mai sus men- 
ționate în sinul reuniunei, de sine înţelegându-se că în astfel de 
„cazuri preşedintele şi respective vice-președintele reuniunei este 

- totodată conducătorul conferințelor învățătoreşti. 
Ca obiect de desbatere în conferințele învăţătoreşti pentru 

anul acesta se pune împărțirea: orelor pe săptămână pentru o: 
şcoală | | 

a) cu un învățător, 

b) cu 2 învățători, | 
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c) cu 3 invăţători, 

d) cu 4 învăţători, 
'e) cu 5 învăţători şi 

7) cu 6 învățători, 
Conferinţele “învăţătoreşii vor aveă a luă în -desbatere 

acest obiect, dându-și părerea, dacă şi-încât acel plan de învă- 

țământ asupra materiilor şi împărţirea orelor corespunde îm- 

prejurărilor locale. - 

Pe 'lânsă acest obiect se pot luă în desbatere şi alte între-. 

bări din sfera pedagogică-didactică, ce se vor propune de con- : 

" ducător sau de alt membru al conferinței, şi se vor încuviinţă 

şi admite la desbatere cu învoirea membrilor conferinţei. 

__ Despre desbaterile conferinţei se va redactă un protocol, 

„care subscris de conducător și de notarul conferinţei, respective 
de preşedintele sau vice-președintele și notarul reuniunei, se va 

subșterne cel mult până în 28 August a. c. consistorului -arhi- 
„diecezan, arătând 'cu numele pe acei învăţători cari au luat 

parle și cari nu au luat parte la conferinţe, 

Pentru conducătorii conferinţelor învăţătoreşti se dau din 

„partea corisistorului diurne de 1 fl. 50 cr. pe zi şi bani de că- 
lătorie, pentru cari au să aștearnă aici cuitanţă la timpul său; iar 

“pentru susținerea învăţătorilor la aceste conferințe, şi pentru - 

acoperirea speselor de călătorie se îndatorează fie-care comună . 

bisericească a contribui din - mijloacele proprii, spre care scop 

"părinţii protopresbiteri şi administratori protopresbiterali au da- 

„ torință a da sprijinul 'de lipsă, şi vor stărui ca învățătorii să fie 

încuarlirați pe unde se poate în localităţile şcolare sau la cre- 

ştinii noştri din comunele. unde se ţin conferințele. " 

„Despre ce On. Dia ești prin aceasta incunoştiințat spre ul- 

__terioară afacere, având la timpul său a raportă consistorului | 

arhidiecezan. 
Din şedinţa- consistorului arhidiecezan, ținută în Sibiu, la 

4 4 Iuliu, 1880. 

Penteu Excelenţa Sa Domnul arhiepiscop şi metropolit: 

Nicolau Popea m. p, 
Arhimandrit şi vicar arhiepiscopesc 

+ 

— 202 — 

  

 



A 

- Aaron Florian 33. | 
" Abrud 132, 150, 153, 158, 159 Ss 

Academia Rom. 23-25. 27, 28, 32, 120, 

121 a 
Academie: de drepturi 101 

" Agârbici 54. 
Alba 166 | 
Alba-lulia 130, „152, 158, 169 

„Albina“ 23 , 

„Albina Carpaţilor“ 23, 136 

Alma 55 

Almășanu David 37-39, 136 

“ Almăşanu Î, 55 

"„Amicul Poporului“ 22. a 
„Amicul Şcoalei” 23 

Amnaş 61. | 

Amos Comenius 101 

Andreevici 83 

Apponyi 106 : 

Arad 82, 85, 108, 118, 147, 150, 158 . 

Ardeal 11, 19, 56,.119, 126, 151, 162 

Tabla numelor 
N 

Barac los. 37, 38, 110 
Barcianu v, Popovici-Barcianu 

Bariț Gh, 31, 36, 162-165 
Baross G,:90, 92, 93, 95 , 
Başa losif 51 . = 
Bechnitz 19 * 

Bielz Albert 67 | i 

Bis. Sf, Nicolae Braşov 7, 35, 36, 38 

Bis, Sf. Treimi 35, 36 " 
" Bistriţa 113, 166, 

Blaj 61, 16, 17, 86, 108, 147, 161, 1175 

Boiţa 74 

Boiu Zah. (Sibiu) 19, 27, ti 

Boiu Zah, (Sighişoara) 27, 65 
Bologa Iacob 161, 164 - 

Bonn 24 , 

Boteanu Luca 59 

Bozaceanu 43 

Brad 45, 47-51, 

Bran 129, 130 

Bran de Lemeny 112 - 

Braşov 7, 34-41, 43-46, 50, 9%, 110, 
113, 115, 117, 118, 124, 129-132, 135, 

130, 134 

Asoc, transilvană  („Astra”) 20, 161, 136, 149, 150, 153, 156-159, 166; 107, 
164, 165 „176,117 

Austria 96 - Breţcu 64 

- Austro-Ungaria 71 . f Brote Eugen 20 | 

„Avram lancu“ 52 4 Bucovina 30 | UI 
Avrig 70, 14 “Bucureşti 20, 61, 108 

i Budapesta 34 

-B - “ 

5 i.e 
Baiadecriş 51 Cacova 662 

„Băita Și Camera (dieta) 90, 91, 102, 103 
- Baiulescu B, 43, 121, 125 "- „Câmpul Libertăţii“ i61 

„Bănat 49, 119 --. Caransebeş 41, 49, 82, 85, 118, 120, 
Barac ÎI, 35 147, 158 - 

— 203 . —



-- — „Economulu“ 115 

TABLA NUMELOR 

Carloviţ 86 

Carpaţi 120, 1438 i 

Casa magnaţilor 102, 103 . 
Chior 30 

Cincu 166, 163 

Cipariu 31, 77 
Cluj 113, 151 

„Codru 1. G. (Drăguşanu) 31, 70, 107 

Cohalm 129, 166, 168 

Comisiunea rom, filologică transilvană 
31, 32, 121 

" Comşă Dumitru 11, 20, 120, 132, 176, 1117 
Coresi 35  . ” 

Cojocna 150, 152 
Coroi st, Martin 55 

Cosma P. 81, 82, 83,.91, 102, ta 

Costin Const, 52 

Crişan 1. 11, 20, 27 
„Cristea Nic, 19, 86, 116 
Cristian 62 

Cristurul secuesc 151 
- Csengery 90 

Cunţan Dum,=19 

Cupşa 141 

Cupșeni 141 

. în D 

Dacia 23 ia 
Datco_Damian 39. * 
Deda 171 

Dej 150, 153 

= 

Deva' 47, 48, 59, 60, 73, 132, 150, 152, 
159, 171, 117 

Dima Gh. 19, 20 -- 

Dimian Spiridon 64 

Dimitrievici 91 

Dobra 54 

Doda Tr, 83 

 Dorca. 110 

Dreghici "Meletie 108 
Dunăre 35 

E . 

Enciclop. Rom, 29, 31 

.204 

.Eotvâs 9, 41, 84, 97 

| - Guşteriţa 61 

F 

Făgăraş 70, 76, 130, 132, 
157, 159, 166 . 

Făgăraş-Braşov 43 

Feneşanu 43 

Fericeanu 39 

150, 153, 154, 

„Filipescu 43, 137 

„Foaia Duminecii” 35 | 

„Foaia pentru minte inimă şi litora- 
tură“ 35 | E 

„Foaia Scolastecă“ 87 : 
„ mFoişoara Telegrafului Român“ 20, 175 i 
_Francisc losif 82, 85 . 1 

„Fundus  Regius“ . (Pământ Crăiesc") 
37, 166,: 169 | 

  

a. 
Galeş 61 

-- Gall loan 153, 155; a a 
Gall Iosif 81, 
Galomfalău 65 

Garoiu N, 39 

„Gazeta“ 17, 87 

Gebbel 98 
“Geoaj 58, 59, 60, 74, 15 0. 

Germania 28 

" Gheaja. Teofil 65 

Gherla 77,87 

Ghibu O. 32, 61 

" Glodaru V, 39 

Groisz Gustav 39 a 
“ Gurarâuliii 61 * 

155 : 

-Hălmaj 50, 51. 
Hanea I, 57, 58, 63, 152 - aj 
Haţeg 129, 130 . 
Helfi (Heliman) 91 i i 
Hidiş 54, - 

Hodoș osii 44, 47, 13, 107, 114, 121, 

"127, 129, 137, 1414143, 189 3



TABLA NUMELOR: i a 

Holfgraefif 96,  . 
Hondol 74 

Hufeland 32 

Hunedoara (comital) 48, 54, 166 

laşi 19 

]dicel 150, 152: 

Jena 28, 32 

„Igiena şi Şcoala” 29, 30, 

lasievici Ip. 137 : 

lonaş I, 39 

“Iosif Ştefan 34, 35, 38, 39, 43, 44, 45, 
110,-117, 137, 156 

Iosof D. 62 
Ivânka 91! - 

| 4 

Junimist 19 | i 

L. 

Lăpedatu |, Al, 23, 136 
Laurianu A, Treb, 108 

Lazăr Moise 52, 14, 137, 160, 164 
Lenger îi, 39. 

Leopold 1 27 

Lipsca 24, 27 i 
Lugoj 77, 86 

Lupșa 28, 130 

M 

Măcelariu lie 112. Ă 

Macrobiotica 32 în 

“Madarâsz 97 

Maiorescu Î. 36 

„Mamelucii“ 4104 

Manole Diamandi 41 

Maramurăş 99 . 

Maria Terezia 100, 101 

Memorand(ist) 20, 26, 28 

Meşola I. G. 7, 39, 41 
Meţianu Ep. 82, 83, 103, 147 
Michăescu M, '107 ! 
Miercurea 130, 166, 168. 

Mihăleni 49, 51 

Mihali P. 91 
Mihălţanu 50 

——— 

” Mihâlyi V, Ep. 78, 86, 87, 103 
Mitrop, A, Șaguna: 7—12, 17, 19, 21, 

29, 33, 21—39, 46, 79 
Mitrop. Miron Romanul 41-—43, 56, 68, 

10, 82, 83, 85, 86, 103, 14, 115, 123, 
126,.141 - 

Mitrop, Nicolae Bălan al Ardealului 12 
Mitrop. Vancea dela Blaj 41, 86, 87, 103 
Mocsâry L. 95, 96, 99, 105 : 

„Moldova 38 

Moldovan IL. 39 

Moldovan |, M, 108 

Moldovan S, P, 54 
Moldovân Gergely 66 
Molnâr 97 , 
Munteanu I, G, 31, 36-28, Al 
Muntenia 35, 38. 

Murăşanu A. 31, 36 

* Murăşanu Iacob 36 

Murăş-Oşorhei 171 
* Murăş-Turda 171 DN 

Nasy 95 , - 
„Narodne Noviny“ 88 
Năsăud 166 - 
Nastasi Lazăr 137. -- 
Necşa I, 62 

Negruţ |. 31 

Nicefor G. E, 37. 

Nocrih 1€6, 168 

O 
Maxim 43, 137 . - 
Maximovici 91, 100 Oesterreich 48 _ 
Mediaş 23, 158, 166 - Onitie (Oniţă) 65 - 

- 205 Ai -



TABLA NUMELOR 
  
  

" Oradea 87 - 

Orăştie 166, 167 - 

Orbân 91 

Orghidan 43 

„Orientul Latin“ 136 

Oroianu V, 37, 38 

P . 

Păcurariu Șt, 166 

- Paloş 65, 113+ ! 

Papiu [, 54, 33, 152, 153, 71 

Papp P.5% 

Părău G, 52 

Paris-Bucureşti 108 

Pavel Ep. 87 . 

Pesta 112 

Petri Basiliu 107, 110, 149 - 

. Petric Î, 37, 38 a 

_Pipoş V, 14 . 

Piso Sabin 59, 17i, 118 

„Plevna £6 | 

Polit Mihail 94, 95, 97 .”.- 

Popa Mihai 35 

Popasu Ep,:31, 36, 38, 39, 4t; 4 

"49, 8), 83, 1417 ” 

Pop Bucur 37 

Popea |. 39, 110, 131 

Popea Nic, arhim, vicar, 81, 83, 120, 
124, 129, 143, 145, 188, 194, 202 !* 

Popescu 1. (Sibiu) -11, 19, 25, 27, 28, 

"164, 170 
Popescu I. (Deda) 171 

Popescu Petru 76 

Popescu Simeon 20, 133 

Pop Gh. 100 

Poplaca 62, 63 
Pop Nic, Dr. 127, 136 

Popovici Alecse 83 

” Popovici-Barcianu Daniil 11,20, 24, 164 

Popovici-Barcianu Sava 24, 32, 33. - - 
- Popovici Timotei 19, 23 

-Popp Gh. 91 
Popu Ştefan 108, 175 

_Răşinari 24, 33, 68, 164 
-Ratio educationis 100 

206 — 

Pop V, Dr, 35 
Psaltirea 35 

Pumnul A, 107 

Puşcariu. II, 19, 20, 112, 413, 131, 
151, 158 . 

Puşcariu lon 3", 32, 81, 320, 121, 124 
i | 

Racoş 65, 66 

Rădulescu C. 83 

Rakovsky 91 

Recea Telechiană 76 

Regele Carol Î 40, 41, 55 

Regina Elisaveta 40, 41 

„Reprezentanţa Gimnaziului” 48, 51 | 

Rethi L.. 47, 54, 59, î7i, 177 PPR i | 

Reuniunea meseriaşilor 26 - ! 

i 
| 

  
România 41, 46, 55, 120, 169. 
Romanu Al, 91, 98, 99 
Roman Vis. 19, 23, 33, 121 

Roşca E. R. Dre, 131 i 

Rotariu P. 83 - | . ! 

Rusciori 61: . - 

Russu [7V. 108 

Sabovlievici 91 - | „i 
Săcărâmb 59, 60 e 
Săcel 61, 62. 
Sălăgianu Silviu 108 

Sălişte 61, 164 
Satulung 124 . 

Scheii Brașovului 35, 36 

-Schreiber 39 

Scurtu 43 

Sebeş 166, 167 

Sibiel 61, 62 

Sibiu 5, 6, 9, 10,:î1, 19, 20, 23, 26, 28, 

29, 32, 38, 50, 55-57, 61, 63, 67, 14, | 
16, 17, 18, 81, 90, 103, 107, 108, 113, - | 

116, 122, 127, 130-132, 137, 138, 140, i 

A 

 



TABLA 

145, 143, 150, 154, 152, 159, 160, 

163, 165-170, 177 

Sighişoara 27, 150, 153, 156, 166, 168 

Sima G. v, Ghibu O. 6 

" Simihai (Sânmihai) 54" 

Sohodol (in Munţii Apuseni) 56 

:  Sohodolul Branului 24 

Statutul: Organic 66, 68, 111, 123, 126,. 

138, 139, 145, 152 

Stoicovici 94 

Sirăvoiu Nic, 81-83, 97 

_$ 
Şagău Galaction 171 

„Şapte judeţe“ 166, 169 . 

Sărospatak 101 

Șpan Petru îi, 12, 17, 28 

Tr 

Tacit |. C, 137, 

„Talade”* (Palade) 56 

Târnava de sus 55 

Târnava Mare 166 

_ Târnava Mică 23, 65 

„Tel. Rom”, 5, 12, 20, 23, 26, 27, 29, 

33, 49, 8, 86, 83, 9!, 102, 103, 104, 

-114, 116, 126, 128, 149 7 

“Tg. Murăş 23 

Thun 9 

“ Tilișca 62 

! 

Timişoara 29, 32, 198 

Tincu Avram 165 

Tisza Coloman 88, 94, 95 

Todoruţ A. 6 

_ Toma Moise 61, 62: 

„Transilvania 9, 24, 21, 29, 42, 61, 85, 
85, 138, „152, 170, 185. 

NUMELOR 

“ Trauschenfels 87,15 -, 

Trefort Aug. 55, 58, 69, 79, 83, 86, s8, 

91, 141, 160, :169; ” 
Treiscaune 64 

Trombitaş P. 171 

Tuducescu I, 108 

„ Turda 128 
Turnișor 61 

Ţ._- 

Țara Bârsei 110, 156, 158. 

Țieranu 83 

U 

92, 97, 98, 101, 104, 109, 170 

Unguraş 113 

„Universitatea naţiunii săsești” 34 
e 

v 

Vaida Recea 16 .» = 

Vârady 91 

- Varna D, 108 | 
Vasici -P. 29, 30, 34, 32, 33 
Vaţ 24 
„Vegetarianism“ 32 

Vestemean Ant. 31 

Viena 24, 37, 81, 83, 86, 95, 108 

Vlădescu G. 407 

Vlahuţă AL, 4 i 

„Z , 

Zarand 47, 50, 54, 54,75, 114, ! 

Zawatzky 50, 51 

-Zay Adolf 93, 94, 97 

Zlatna 130: 

  

i 

  

207 — 

„Ungaria 24, 42, 53, 61, 19, 96, 88, 89, 

«.



nu APĂRUT: : 

a „Seria Didactică“ 

2. 

.D. Făgărăştanu: Tânărule, ție-ţi zic, scoală-te! Vol. |, 

Sibiu, 1935.. Pag. 108-+8. Pretul broşat 120 Lei. 

D. Călugăr: Hristos în- şcoală. Manualul catehelului. l. 

Ed. [. Sibiu, 1934. Pag. 532-+8 (epuizată); _ediţia IL 1937, 

53649. Preţul legat 400 Lei.. 

„ ŞI. Meleș: Istoria Bisericii româneşti din Transilvania 

Vol. |. Sibiu, 4935. Pag. 5961-36. Pretul broşat 500 Lei. 

Legat 600 Lei. 

;.D. Făgărăşianu : Tânărule, ţie- ți zic, scoală- e! Vol Il. 

“ Sibiu, 1935, Pag. 112++8. Preţul broşat 120 Lei. 

„10. 

14, 

„Dr. Nicolae Terchilă: Evanghelia în şcoală. Sibiu, 1935. 

“Pag. 180. Preţul broşat 150 Lei (epuizată). E 

'6. Ștefan Meteş : Mănăstirile româneşti din Transilvania 

-şi Ungaria. Sibiu, 1936, Pag. 364-4+128. Preţul broş. 

500 Lei. 

+ D. Călugăr: Hristos în şcoală. Manualul catehetului. IL 

Sibiu, 1936. Pag. 498. Preţul legat 400 Lel. 

„Dr. Mircea Suciu-Sibianu: Gânduri creștineşii. Vol. |. 

Sibiu, 1937. Pag. 110. Lei 150 (epuizată). 

„Gh. Tulbure: Mitropolitul Şaguna. Opera literară? Scri- 

sori pastorale * Circulări şcolare * Diverse. Sibiu; 1938. 

Pag. 4604-12. Preţul broşat Lei 350, legat 500 Lei |broşate 

epuizale]). 

Preot Dumitru Călugăr: Copii din Bibiie. Sibiu, 1930, 

Pag. 112. Preţul 120 Lei. A ” 

Preot Dr. Teodor Bodogae: Ajutoarele româneşti la mâ- , 

năsiirile din sfântul Munte Athos. Sibiu, 1940. „Pag. 

* LII4-354. Preţul 3*0 Lei, 

12. 

13. 

n, 

15. 

Preotul Nicolae Terchilă: Istoria Filosofiei. Sibiu, 1943. 

XVI-+-452. Preţul 400 Lei: _ 

Pr. Dr. Teodor 'Bodogae : Din Istoria Bisericii Ortodoxe 

de acum 300 de ani. Sibiu, 1943. P, IV+155. Preţul 250 Lei. 

Preo! Dumitru Călugăr : Preocupări cateheiice. Sibiu 494, 

Preţul 200 Lei. -" 7 | = 

E. Hodoş: Cercetări, Sibiu 1944, Pag. 212. 

  
  

  

  

  

   



Cuprinsul 

“ Prefaţă. . . . . , . , Pe PR Pi 

cap. 1. Mitropoltitui A. Şaguna ŞI şcoala românească : 

— Directorul Dr. |. G. Meşota despre Şaguna, — La Sibiu, — 
Institutul teologic, — Secţia pedagogică. — Puterile ei didactice 

şi munca lor întru promovarea tăriei de caracter. — Catedra 'de 

muzică şi cântare bisericească, — Profesori la secţia de peda- 

gogie şi anii când au funcţionat . . Cc. .- 

cap. 2. Doctorul Pavel Vasici și școala românească: 
— Foaia sa Igiena și Şcoala. — Vizitarea unei şcoale săteşti 

în 1858. — De vorbă cu poporul, — Aite ştiri despre Vasici 

Cap. 3. Şcoalele din Brașov: 

— Ceva din istoria lor. — Persoane sus puse vizitează şcoa-" 

lele. - Director la 3 şcoale, — Comisar ministerial nemulțumit, 

— Bătaia in şcoală ? — Cătră ministru . . . 

Cap. 4. Gimnaziul din Brad: 

— Trimisul Consistorului din Sibiu, Iosif Hodoș, vizitează gim- 

naziul in iarna din 1877. — Raport cătră Consistor, — Colectă 

in Banat, — Un raport cerut de ministru, — Progresul insti- 

tutului o. A DD ae 

Cap. 5. Inspectorii școlari unguri : 

— Şcoalele confesionale stingherite. — La Deva, Drotopopul E 

Papiu, — Punctele „negre“, — Altul, — În. teritorul secuizat. 

— Cătră Ministru, — La "căderea Plevnei în 1877. — Ce 'vrea 

di inspector dela Sibiu, — Confesională şi Comunală + : — deo- 

sebirea ce o făceau sătenii , . , PO 

SI Cap. 6. Şcoaleie poporale ortodoxe: - 

— Organizarea lor în diferite localităţi ale Arhidiecezei, — 

Piedecile ivite în mersul învățământului,  — In regiunea! secui- 

zată, — Defecte increstate de autorităţi, — Biblioteci școlare. 

— Pentru îmbunătăţirea salariilor. — Indemanuri protopopilor, 

— Observări, — Catehizaţia , . cc... 

Cap. 7. Intre ortodocși și uniţi: 

— Armonie ințelegătoare, — Adresă cătră Consistoriile greco- 

catolice şi răspunsul, lor  . i . 
> 

20209 = 

Pagina 

1— 28 

29— 33 

34— 46 

at 52 

53— 60. 

61— 75 

"16— 78 

“14



  
  

CUPRINSUL . 

Cap. 8. Desnaţionalizare prin școală: : : i ” 

— Legea şcolară din 1879, — Ordin dela 1873, — Circulare, 

— Proiectul din 1879, — Motivarea, — În secţie. — În par- 

lament, — In Sinod. — Desbaterea generală în parlament, — 

In Casa magnaţilor, — După votare. — Urmări . , 

Cap. 9. Manuale școlare oprite: - 

! — Lista publicaţiilor româneşti interzise de minister, — Mo- 

tivele, — Raportul Consistorului arhidiecezan cătră Consistorul 

mitropolitan în chestiunea cărţilor oprite, — Reuniunea învă- 

" ţătorilor din Țara Bârsei cătră Consistorul arhidiecezan . 

Pagina 

. 

79—106 

107—110 

Cap. 10. Senatul Școlar şi Sinoadele Eparhiale din 1876-1880: 

— Cele trei Senate ale” Consistorului. — In 1875/6. — În 1876. 

— În 1817, — In 1878, — Biserica şi ortografia latinistă, — 

Meritul latiniştilor, — O parenteză. — Pentru meseziaşii ro- 

mâni, — Părţi îmbucurătoare, unele. supărătoare, — In 1879, 

— Critice. — În 1880: cea mai lungă „sesiune. — Raport din : E 

1880, — Observări, — Rezultat, :,, . . , „ =111—133 

Cap. 11. Regulamente școlare: _ 
—" Pentru Seminar. — Pentru şcoale “secundare, — Pentru i in 

specția şcolară . , o. o... e 134—139 

Cap. 12. Fond de penzii învăţătorești: - 

— Intre minister și Consistor. — Adresa Consistorului cătră | 

Mitropolit, — Lungi sbuciumări , . :, , î.. 140 —146 

cap. 13. Conferinţe învăţătorești : 
— În vacanţele de vară. — Cursuri „supletore”, — Chestiunile 

“tratate la cursuri..— Preoţii alături de invățători. — Cursuri 

deschise -de guvernul ungar. — Schimbarea: cursurilor „suple- 

tore” in conferințe iînvățătoreşti prevăzute în Stat. Org. $ 130, 

— Teritoriile şi locurile de întâlnire, — Ohiectele desbaterilor, 

„— Câteva rapoarte _, , . . Pe 

cap. 14. Reuniuni învăţătoreșii: . 

Reuniunea din Tara Bârsei. — Proiect de statut pentru toate 

reuniunile inv. din Arhidieceză ., pi .. . . . 

Cap, 15, Şcoale „civile! românești: 

Ministrul de cuite cătră Consistor., — Scopul şcoalelor zise 

“civile”, — Şcoala ncivilă”. de fete a Asociaţiunii „Astra“ în 

Sibiu . , , ; a. , Ă , . A 

Cap. 16. Şcoaia română şi comunitatea de avere dela 

Comunitatea aceasta, numilă „Universitate săseascâ“, şi Sino- 

dul arhidiecezan din 1880, — Sumele de bani distribuite de co- 

munitate şi: felul distribuirii lor. — Desființarea «ei 
p. 

— 20 — 
! 

N 

147 - 157 

158—159 

160- 165 

Sibiu: 

 166—169  



CUPRINSUL 
  

  

Pagina 

Cap. 17. Comisii școlare permanente: i 
Intru promovarea instrucţiunii şi educaţiei poporului, aveau să 
se formeze comisiuni în fiecare comitat, cu reprezentanţi din 

foate confesiunile de pe teritorul comitatului, — conform art... . 

de lege din 1876, $ 8. — Măsură neizbutită- , . , „. 110—172 

Cap. 18. Grădinile școlare: 
— Dispoziţii privitoare la grădinăritul şcolar, — 

— Prelegeri practice din grădinăritul şcolar, ținute, în 1878, la = 
Deva - . . . , PA . î.. , , „1 173—178 

Anexe | 

„A) La Cap, 8: Art. de lege XVIII din 1879 . . 181 

B) La Cap, 13: Dispoziţii pentru conferințele învăţ. din 1879 „185 

C) La Cap. 13: Ordinul Consistârului cătră protopopi .  ..: 189 

. D) La Cap. 14: Proiect model de statute pentru Reuniuni în- : ' 

văţătoreşti . . . 195 

E) La Cap. 13: Dispoziţii pentru Conter, învățătoreşti din 1880 201 

Ilustrații 

. Mitropolitul Andrei Şaguna  .. ... .. ca. cc. Pa 7 , 

"Dr. loan G. Meşota :, .. . Î . Pe 8 

Reşedinţa mitropolitană . . . . . . . „10 

” Punerea pietrei fundamentale a 1ocalului Şcoalei Normale ort,. 
rom. Sibiu .  .. PI e E: 
Actul aşezat în temelia edificiulul . „14 

- Fațada Şcoalei Nomnale . , . , Pi , . 15 

Vedere laterală a Şcoalei PN pa 16 - 
Capela Şcoalei , cs.  . cc... RA 17 
Sala de mese a Internatului PD 17 
Grădina de pomi a fermei , Ă . PR . Ă 18. 

Grup de elevi la fermă  . . . 18 

Dimitrie Cunţan 0. 7 19 "a 
Gheorghe Dima . a, Pi 20 | 
Ferma Şcoalei Normale PI .. 21 
Vederi (patru) dela Fermă , II Ea Pe . . 22 

Timotei Popovici «at 23 
Visarion Roman , . î. , . e 23 

Dr, Ii, Puşcariu + ... , PI , . , . . 24 NR 

Dr, D. P. Barcianu . o. 24 
loan Popescu . . . n AR Pa .25 
Nicolae Cristea . , e 26 

— 211 — . 14, 

az im, 
et i. 

a: Ă , 

   



„CUPRINSUL 
  

o ă | Pagina 

Zaharie Boiu, . o. ep 21 
Dr, î. Crișanu . . . . . . . . . „27 

Dumitru Comşa .. : . . î. PR . .. 28 

Dr, P.Şpan , ee 28 

G. 1, Munteanu . . ; a. , . « 3 
-lon Puşcariu , îc. . , . . , , . , - 32 

Sava Popovici-Barcianu a. FIR . 33 
Episcopul loan Popasu . , . . . , . „36 

“In munții noştri . . . . . ; “ 40 

Mitr. Miron Romanul . . . Pi . . . . 42 

“Iosif Hodoș . a . . . . , . . 47 

Arhim, Vicar Nicolae Popea PR 81 

Partenie Cosma . . . . . . . , . , 82 

Episcopul loan Meţianu . . . . . „ 83 

Al, Romanu . . Pe Pe A , . . 98 . 

" Aug. Treb, Laurianu sc... 108 
loan Al. Lăpedatu . . . . De... A 136 

Prot. |. Hanea . .. , PR AR . .- 152 

Prot. |. Papiu . Ce. ARE "153 
Prot. |. Gal. , . e. . . Ri . 155 

Iacob Bologa , PR pe. . A Ă 161 

Gh. Bariţ .. . . . . . PA „. 162 

Gh. Bariț, bust. . , , . . . , . . , "163 

a 

Tabla numelor . , . e 2 203-207» 

De îndreptat : 

__ Pag, 42, şirul 17 cit, bibliotecă, nu bliotecă, 

Pag. 73, penultimul şir, citeşte: dela şcoale, nu del, 

Pag, 176, şirul 20, citeşte şi demonstraţii, nu emonstraţii, 

    

ASE - 
ma, - s . : i pepe pare e 

Ul (a: (ir De :  


