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Pilonul cel mai important al unei 
culturi, şcoala a avut parte de o atenţie 
specială din partea intelectualilor români 
din Transilvania în efortul lor de a păstra 
limba, tradiţiile şi valorile româneşti în 

graniţele imperiului Austriac. Odată cu implicarea lui Andrei Şaguna pe tărâmul 
pedagogic, şcoala românească cunoşte o dezvoltare importantă, fapt care va genera 
o serie de dispute. Şcoală confesională, cum dorea Şaguna, sau şcoală naţională, 
independentă de biserică, aşa cum doreau G. Bariţiu, Visarion Roman etc., acesta a 
fost schimbul de idei care a preocupat intelectualitatea românească. Totul  până în 
momentul naşterii imperiului dualist, moment în care maghiarizarea venită dinspre 
Budapesta a pus şcoala românească în faţa unui test foarte important, lupta pentru 
supravieţuire.

Dezvoltarea şcolii româneşti din Transilvania mijlocului de secol al XIX-lea 
putem spune că se identifică cu persoana lui Andrei Şaguna. Întreaga lui activitate 
pe tărâm bisericesc, politic, şcolar a avut ca obiectiv ridicarea culturală, emanciparea 
şi afirmarea poporului român din Transilvania. Dr. Ioan Lupaş în biografia facută 
lui Şaguna îl caracterizează astfel: „Mitropolitul Şaguna, al cărui talent creator şi 
orânduitor n’a putut să-l înăbuşe noaptea mizeriilor, nici să-l contopească întunericul 
greu , în care se înneacă începutul lui de muncă românească. Mulţimea fără număr 
a lipsurilor n’a putut să-i sleasca puterile. Dimpotrivă i le-a oţelit într-o măsură 
atât de însemnată, încât prin activitatea sa epocală a fost în stare să accelereze, în 
mod simţitor dezvoltarea noastră naţională şi culturală, deschizând cărări nouă de 
progres, înălţând şi eternizând, deodată cu numele său, valoarea şi cinstea neamului 
nostru.”1 

Generoasă caracterizare a Dr. Ioan Lupaş si pe bună dreptate deoarece contribuţia 
lui Şaguna în viaţa românească din Transilvania mijlocului de secol XIX a fost o 
constantă. 

1 Ioan Lupaş, Andrei Baron de Şaguna, Sibiu, Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, 1909, p. 4.
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A văzut şcoala primară ca o temelie a întregului sistem educaţional astfel că şi-a 
concentrat o mare parte din energie în direcţia dezvoltării acestei instituţii socotind-o 
tipul de instituţie cel mai necesar românilor.

Considerând clerul „luminatori ai poporului”şi biserica cea care putea sa realizeze 
cel mai bine misiunea educaţională o primă preocupare a lui Şaguna a fost să readucă 
şcoala românească sub autoritatea bisericii ortodoxe după ce aceasta ajunsese in 
grija episcopiei romano-catolice din Alba Iulia în 1837. Deoarece vedea bisericile 
şcolare singurele legale, întrucât guvernul militar şi civil declarase la 19 aprilie 1850 
faptul că fiecare confesiune trebuie să-şi administreze proprile şcoli elementare2 

emite o circulară în 1850: „ca până la altă rânduiala tot insul dintre protopopi să 
fie inspector de şcoale şi din timp în timp să raporteze Preasfinţiei Sale, iar Prea 
Sf. Sa înaltului minister de cult.”3, Se preocupă astfel să ofere şcolii o organizare şi 
o bază legală care să o susţină, răspunzând mai întâi în faţa lui pentru ca apoi el să 
raporteze mai departe Înaltului Minister de Cult.

Ştie că şcoala românească are nevoie şi de un număr de educatori bine pregătiţi 
iar pentru asta se implică personal în viaţa seminarului şi se ocupă de nivelul 
cultural al clerului. Ridică instrucţia, înfiinţează seminar teologic, numeşte câţiva 
profesori cu pregătire universitară pentru a forma preoţi şi dascăli mai pregătiţi.4 
„Cursul la care să nu poată fi însă nimenea primit fără ştirea şi aprobarea lui, toţi 
elevii să fie induşi în protocolul institutului pe care-l va purta cel mai tânăr profesor; 
tot atunci împarte cursul în 2 semestre”5. Aceste dispozitii le insoţeşte Şaguna cu 
câteva observaţii şi îndrumări de ordin didactic-moral: „Şi fiindcă scopul şcoalelor 
clericale nu se cuprinde numai în aceea, ca clericii să înveţe studiile teologice, ci 
scopul acelora este încă aceea ca să se vază, dacă au clericii chemare cătră treapta 
preoţească, care se descopere prin purtarea şi aplicarea lor cătră unele fapte, - pentru 
aceea, pe lângă predarea bună şi sârguitoare a studiilor, datori vor fi profesorii a avea 
ochiu privitor asupra purtării şi aplicării clericilor şi în afara de şcoală şi biserică, 
şi pe cei nebăgători de seamă la moralitate, întâi şi a doua oara să-i dojenească iar 
a treia oara să-i arate mie.”6

Şaguna izbuteşte să crească de la an la an nivelul seminarului şi să-i asigure 
dezvoltarea, atât în privinţa materială, cât şi intelectuală, morală şi ştiinţifică. 

Introduce în şcoli noi materii şi manuale care să se potrivească cu spiritul şi 
nevoile româneşti. În 1853 introduce studiul mai temeinic al gramaticii române 
(manualul de Popovici-Barcianu), limba germană ca studiu obligatoriu (Abecedar 
nemţesc, 1854 şi Gramatica româno-germană de S. Popovici-Barcianu în 1855), 

2 Keith Hitchins, p. 296.

3 Ibidem,  p. 152.

4 Gh Tulbure, Şcoala săteasca din Ardeal în epoca lui Şaguna, ed. Revistei Satul şi Şcoala, 
Cluj Napoca, 1937, p. 15.

5 Ioan Lupas, op.cit., p. 144.

6 Ibidem, p. 146.
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Geografia de Visarion Roman în 1855, Cunoştinţe istorice, statistice şi istorico-
naturale despre Monarchia Austriacă în 1859, apoi Istoria română naţională de At. 
Marinescu în 1861 etc.7

În ce priveşte dezvoltarea propriu-zisă a şcolii Şaguna emite circulare prin care 
stabileşte exact statutul şcolii româneşti. Astfel prin circulara din 24 aprilie 1852 el 
dă urmatoarele îndrumări: „1. fiecare obşte bisericească să-şi facă şcoală, cele sărace 
să nu se întovărăşească  cu vre-o obşte de altă religie; 2. dascălii să fie de religia 
noastră; 3. în toate şcoalele noastre poporale sunt admise numai cărţile tipărite în 
tipografia diecezană; 4. ca dascăli pot funcţiona numai aceia, cari au de la episcopul 
atestat despre hărnicia lor; 5. protopopii şi administratorii protopopeşti să trimită 
toate rapoartele şcolare oblu episcopului sub preşedenţia şi superinspecţiunea căruia 
se va pertracta treaba şcoalelor; 6. să se facă, fără întârziere, cunoscute toate şcoalele 
noastre care s’ar afla sub inspecţiunea sau direcţiunea vre-unui şef de altă religie.”8

Prin acest act fixează principiul confesional ca bază a organizării şcolilor, acestea 
intrând în subordinea totală a bisericii. Toate decizile se iau numai cu aprobarea 
Consistorului de la manualele folosite la instituirea dascălilor în funcţii. Iar în 1853 
comunică protopopilor şi preoţilor care este competenţa autorităţilor politice asupra 
şcolilor confesionale. Astfel autorităţile politice sunt îndrumate să se ferească de 
orice amestec necompetent în chestiunile interne ale şcolilor confesionale.9

Cu toate acestea nu toţi priveau cu aceiaşi ochii aceste măsuri ca şi Şaguna. 
Spre exemplu la începutul anilor 1860 mai mulţi intelectuali laici ortodocşi din 
comitatul Zarandului au propus întemeierea unui gimnaziu „naţional” alături de 
colegii lor uniţi. El le-a atras atenţia că în problemă de educaţie românii ortodocşi 
nu pot coopera cu cei uniţi şi le-a reamintit că şcolile sunt prin natura lor instituţii 
bisericeşti şi sunt organizate prin lege pe bază confesională.10 Au existat presiuni 
asupra lui Şaguna pentru a-şi schimba poziţia. Ministerul cultelor de la Viena şi 
Guberniu din Cluj i-au reamintit de sărăcia multor sate româneşti în care singura 
posibilitate de a oferi o şcoală este cea a cooperării între ortodocşi şi uniţi. El bănuia 
totuşi că interesul Guvernului de la Viena nu era de a promova educaţia, ci de a 
promova unirea cu Roma în dauna ortodoxiei. În timp Saguna şi-a schimbat poziţia 
şi a propus ca în satele în care exista parohii ale ambelor biserici, însă doar ortodocşii 
au resursele necesare construirii unei şcoli, ei trebuie să facă acest lucru cu resursele 
proprii, astfel ei vor controla şcoala dar vor deschide porţile şi pentru elevii uniţi.11

Chiar dacă principala preocupare a lui Şaguna a fost şcoala primară el a alcătuit 
un plan cuprinzător pentru educaţia secundară ortodoxă, care prevedea şase gimnazii 
superioare, şase gimnazii inferioare şi şase şcoli reale. Considera că ortodocşii sunt 

7 Onisifor Ghibu, Şcoala românească din Transilvania şi Ungaria. Dezvoltarea ei istorică 
şi situaţia ei actuală, Bucureşti, 1915, p. 17.

8 Ioan Lupaş, op.cit, p. 154-155.

9 Gh Tulbure, op.cit., p. 23.

10 Keith Hitchins, op.cit., p. 296.

11 Ibidem, p. 299.
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îndreptăţiţi la cel puţin atâtea întrucât cei 650.000 de credincioşi ai lor reprezentau 
cea mai numeroasă confesiune din Transilvania. Aceasta venea şi datorită numărului 
crescând de ortodocşi care frecventau licee de stat romano-catolice. În opinia sa 
aceşti elevi erau expuşi prozelitismului sau erau confruntaţi cu riscul de a deveni 
indiferenţi faţă de religie.12

„Unde stă scris, că până e lumea tot capii bisericii să ne conducă”13. Dacă 
Andrei Şaguna şi-a îndreptat eforturile spre a crea o şcoală românească în care 
să predomine spiritul bisericesc au existat în perioadă voci care au dorit o şcoală 
mai practică care să răspundă necesităţilor ţărănimii şi care să fie susţinută nu de 
comunităţile româneşti ci din banii bugetului imperial. Una din aceste voci i-a 
aparţinut lui Visarion Roman care considera actuala organizare a şcolilor ca fiind 
necorespunzătoare cu cerinţele vremii.

Redactorul periodicului Amicul Şcoalei şi mai târziu directorul băncii Albina, 
Visarion Roman, a fost critic la adresa conducerii şcolii de către autoritatea 
bisericească cum şi de implicarea clerului în treburile politice. Visarion Roman 
este un adversar a lui Şaguna atât pe plan ideologic cât şi pe plan politic.

Momentul dezbinării în plan politic l-a constituit unirea Transilvaniei cu 
Ungaria. Intelectualitatea română se împarte în două tabere: activiştii, în frunte cu 
Mitropolitul Şaguna şi pasiviştii, în frunte cu Bariţiu şi Ioan Raţiu14. 

Lupta lui Visarion Roman pe câmpul pedagogic este dusă cu ajutorul revistei 
Amicul Şcoalei. Aceasta apare în ianuarie 1860, la Sibiu şi este prima revistă 
pedagogică românească din Transilvania. În cadrul revistei se întâlneşte ideea 
despărţirii şcolii de biserică. Într-un articol din 10 noiembrie 1862 „Chestiunea 
reformării şcoalelor poporale” autorul arată disputa din Germania în jurul problemei 
emancipării şcolii de sub tutela bisericii. Deşi se referă la situaţia din Germania 
articolul difuzează idei care corespund cu starea de spirit din Transilvania.15 

Principiul de organizare a şcolilor populare era înlocuirea şcolilor confesionale 
cu şcolile naţionale susţinute de stat care să cultive spiritul românesc şi cultura 
românească.

Cu ajutorul revistei pedagogice Visarion Roman răspândeşte idei despre o 
şcoală mai practică. În problema perfecţionării cadrelor didactice propune mijloace 
prin care un învăţător îşi poate lărgi orizontul său cultural: 1. Lectura operelor 
pedagogilor renumiţi. De asemenea, lectura presei pedagogice contribuie, prin ideile 
pe care le difuzează, la pregătirea temeinică a învăţătorului; 2. Notarea într-un 

12 Ibidem, p. 305.

13 Vasile Netea, Noi contribuţii la cunoaşterea  vieţii şi activităţii lui Visarion Roman. 
Corespondenţa sa cu Gheorghe Bariţiu şi Iosif Hodoş, Sibiu, ed „revistei economice”, 
1942,  p. 11.

14 Bujor Surdu, Visarion Roman 1833-1885, Cluj-Napoca, Presa universitară clujeană,  2008, 
p. 60.

15 Vasile Popeangă, Presa pedagogică din Transilvania 1860-1918, Bucureşti, ed. Didactică 
şi pedagogică, 1966,  p. 78.
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jurnal a experienţelor pe care le face învăţătorul, a extraselor din lucrările citite şi 
a întâmplărilor mai însemnate, ele având darul de a îmbogăţi experienţa pedagogică 
a învăţătorului; 3. Pregătirea temeinică a lecţiilor, subliniindu-se că pregătirea nu 
trebuie să vizeze numai conţinutul ştiinţific al lecţiilor, ci şi alegerea metodelor de 
predare; 4. vizitarea altor şcoli.16

Nemulţumirea faţă de calitatea de inspectori şcolari a protopopilor şi cea de 
directori şcolari a preoţilor a fost exprimată şi de Gavril Muntean. El scria deputaţilor 
de la Viena: „s’a croit o ierarhie pronunţată – hildebrandică, că şcoalele comunale 
s’au supus la inspecţiunea protopopilor şi în ultima instanţă la episcop” tot el 
caracteriza biserica „din două rele cel mai mic”.17

Mai doreau crearea unui sistem de învăţământ cu un conţinut ştiinţific-practic 
corespunzător nevoilor româneşti. George Bariţiu considera că ţăranul „pe lângă 
cealaltă cultură a inimei şi a minţii care trebuie să i se dea, să înveţe şi agronomia în 
limba sa şi în modul cel mai popular şi mai practic în grădina de acasă şi în câmpul 
satului sau prin dascăli, cari pe lângă alte ştiinţe teoretice să fie făcut şi cursurile 
agronomice”18, de altfel în presa pedagogică apar o serie de articole pe această temă.

Şi Pavel Vasici a devenit unul dintre contestatarii sistemului şcolii confesionale 
după ce, cu sprijinul lui Şaguna, este numit, în iunie 1850, în funcţia de consilier 
pentru şcolile confesionale române ortodoxe, devenid astfel un intermediar între 
stat şi biserică.19 Critica lui Vasici a fost îndreptată spre rolul clerului în educaţie. În 
concepţia lui clerul exercita un control sever asupra şcolilor nu pentru a promova 
programul de reformă a lui Şaguna, ci doar pentru a-şi menţine propria putere 
la sate. O altă problemă semnalată de Vasici a fost povara financiară la care erau 
supuse comunităţile româneşti, îndemnând statul să preia şcoala sub îngrijirea sa 
deoarece controlul exercitat de biserică nu este benefic educaţiei. Vasici a spus că 
şcolile trebuie să constituie preocuparea autorităţilor civile şi a întregii naţiuni nu 
a bisericilor separate.20

Sentimentul laic susţinut de o parte din intelectualitatea transilvăneană nu 
provine dintr-o gândire anti bisericească profundă ci mai degrabă dintr-o nevoie 
patriotică. Având ca instituţii sociale doar bisericile ortodoxă şi unită aceştia doreau 
să le pună în slujba aparatului naţional, să reprezinte întregul popor român, nu 
separat pe confesiuni.21

În ciuda diferenţelor de idei, elita românească s-a luptat pentru crearea unui 
învăţământ superior care să ajute poporul român să îşi păstreze tradiţiile  şi legăturile 
cu teritorile româneşti din afara imperiului. Biserica a avut rolul său important în 

16 Ibidem,  p. 76.

17 Ioan Lupaş, op.cit., p. 159.

18 Vasile Popeangă, Şcoala românească din Transilvania în perioada 1867-1918 şi lupta sa 
pentru unire, Bucureşti, ed. Didactică şi pedagogică, 1974, p. 14.

19 Keith Hitchins, op.cit., p. 304.

20 Idem.

21 Ibidem, p. 112.
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susţinerea şi crearea şcolilor, dar pe parcursul secolului apar idei care văd o şcoală 
naţională românească pusă sub autoritatea statului. Aceştia susţineau, în frunte cu 
G. Bariţu că şcoala confesională a dus la o dezbinare pe bază religioasă a românilor 
transilvăneni şi doreau o şcoală naţională care să nu ţină cont de confesionalitate.

După instaurarea dualismului şcoala românească cunoaşte serioase tendinţe de 
maghiarizare. Meiruţiu susţine că acest tratament aplicat românilor are un dublu 
scop: 

„ori vor maghiariza pe Români din frageda etate – ceea ce nici ei nu 
o chiar cred – şi atunci şi-ar fi ajuns scopul, ori îi vor îngrozi de şcoală 
făcându-i să rămână analfabeţi. În cazul din urmă vor trâmbiţa lumei, că 
Românii sunt un popor incult, care se îngrozeşte de şcoală şi în aceeaşi 
măsură îi vor esclude dela drepturile politice”22 

Anul 1868 aduce o organizare propriu-zisă a învăţământului primar din întreaga 
Ungarie prin legea ministrului de culte, baronul Iosif Eötvös. Aceasta declara pentru 
toţi cetăţenii obligativitatea învăţământului primar de la 6 la 15 ani şi libertatea 
învăţământului în sensul că părinţii îşi pot trimite copii la orice şcoala vor. Şcoala 
trebuie susţinută de comună, în cazul în care nu este susţinută de alţi factori, iar 
fiecare comună în care nu există şcoală primară e datoare să înfiinţeze una. Limba 
de instrucţie este stabilită de susţinătorii şcolii primare; ea va fi limba vorbită de 
copii şi de părinţii acestora. La fel şi planul de învăţământ este stabilit de susţinătorii 
şcolii cu condiţia însă ca el să cuprindă şi planul dat de stat către şcoli.23

În ce priveşte şcolile confesionale române, autoritatea bisericii se garantează prin 
art. XXXVIII din 1868, completat de Statutul organic al bisericii ortodoxe, emis in 
1869 pe baza art. de lege IX din 1868, cu excepţia dreptului de supremă inspecţiune 
pe care îl are statul. 

Chiar dacă biserica ortodoxa şi „fiica ei” şcoala confesională au primit un statut 
posibilitatea intervenţiei statului i-a nemulţumit pe români.“prin dispoziţile acestei 
legi guvernul statului este investit cu dreptul de a prescrie planul pentru zidirea 
şi regularea şcoalelor confesionale; cu dreptul de a norma studiile în şcoalele 
confesionale; cu dreptul de a le inspecţiona, controla si influenţa prin organele 
sale proprii, străine de confesiunea şi nationalitatea noastră”.24

O reacţie la această lege a aparut în 1870 când consiliul naţional-bisericesc 
înaintează o „reprezentaţiune” Majestaţii sale în care zice: „ Regimul de stat prin 
aceea lege cu autoritatea sa şi cu însăşi mijloacele contribuţiunei noastre, s’a pus în 
luptă şi frecare foarte daunoasă cu noi; o luptă şi frecare ce în loc să imaciuiască şi 

22 Vasile Meruţiu, Situaţia şcoalelor române din Transilvania, Bucureşti, Institutul de Arte 
Grafice Eminescu, 1906, p. 24.

23 Onisifor Ghibu, Şcoala românească din Transilvania şi Ungaria. Dezvoltarea ei istorică 
şi situaţia ei actuală, Bucureşti, 1915, p. 18.

24 Lazăr Triteanu, Şcoala noastră 1850-1916, Sibiu, Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, 1919, 
p. 13.
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mulţămească, nelinişteşte spiritele, şi în loc să promoveze, îngreună şi împiedică 
cultura.”

Tendinţele de maghiarizare în şcolile române se fac simţite odată cu legea XVIII 
din 1879 care impune limba maghiară ca obiect obligatoriu începând cu al doilea an 
al şcolii populare, iar învăţătorii confesionali sunt obligaţi să înveţe limba maghiară 
în măsura de a putea învăţa pe alţii. Învăţătorilor li se fixează un termen de şase 
ani să înveţe limba maghiară, iar după încheierea anului şcolar, învăţătorii „în loc 
sa eşi pe câmp afară pentru a-şi răcori frunţile şi a-şi tămădui plămânile, trebuiau 
să plece la cursurile de limba maghiară, aranjate intenţionat în cuiburile cele mai 
sovene, ca d. e. Cristurul Săcuiesc, Cluj, Deva, Dobriţin şi altele de unde se întorceau 
istoviţi, umiliţi şi buimaciţi”.25

Această lege a fost urmată de altele care au avut consecinţe dezastruase pentru 
şcoala română. Articolul de lege XXX din 1883 introduce limba maghiară şi în şcolile 
secundare, urmează articolul de lege XV din 1891 prin care se decide predarea limbii 
maghiare încă de la vârsta de trei ani.

Legile nu au avut numai scopul de a-i învăţa pe copii români şi de alte naţionalităţi 
limba maghiară ci a dorit sa îi înstrăineze şi să le ofere o educaţie „patriotică” 
ungurească. S-a făcut prin interzicerea  cărţilor de istorie scrise în spirit românesc 
ca de ex. cele ale lui Z. Boiu, Dr. G. Popa, I.M. Moldovanu, I. Tuducescu, iar în locul 
lor a apărut la 1885, la Buda, Istoria Ungariei de Dr. Aron Kiss, tradusă în româneşte 
de Artemie Fenesean şi tot atunci a apărut o „Manuducere pentru instrucţiunea 
istoriei” de Dr. Aron Kiss şi M. Mayer, tradusă tot de Fenesean. În ambele cărţi era 
vorba exclusiv de istoria ungurilor, fără nicio considerare la poporul român.26

În vederea distrugerii sistematice a şcolii româneşti în 1893 prin art. de lege 
XXVI creşte salariul învăţătorilor la o sumă cu mult mai mare decât poate susţine 
biserica autonomă. 

Orele de limbă maghiară vor creşte ca număr odată cu legea XXVII din anul 1907. 
Cu această lege creşte iar salariul învăţătorilor însă, dacă comuna bisericească nu 
are cu ce plăti salariul  îi poate veni în ajutor statul, dar numai dacă statul crede că 
este şi în interesul lui să dea ajutorul cerut, dacă învăţătorul nu este un bun patriot 
ajutorul nu se dă.27

Împotrivirile la aceste legi nu au lipsit să apară, în special din partea românilor 
şi a saşilor. Ca reacţie la legea din 1907 Consistorul Metropolitan întrunindu-se în 
şedinţa plenara extraordinară la 16 şi 17 februarie 1907 şi constatând că legea reduce 
autonomia bisericească asupra şcolilor confesionale redactează un memoriu, tipărit 
în 500 de exemplare, pe care îl prezintă ministrului de culte28. Toate protestele 
deputaţilor români şi a autorităţilor bisericeşti s-au dovedit a fi zadarnice.

25 Ibidem, p. 18.

26 Onisifor Ghibu, op.cit., p. 24.

27 Ibidem, p. 22-26.

28 Lazăr Triteanu, op.cit., p. 24.
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Onisifor Ghibu in cartea Şcoala românească din Transilvania şi Ungaria abordează 
problemele şcolii româneşti. Vrea să aducă la cunoştiinţă dezvoltarea istorică a 
şcolii româneşti şi situaţia în care se află la acea dată (1915). Face o istorie a şcolii 
primare de la prima şcoală românească din Braşov până la 1868 iar apoi se ocupă 
de organizarea învăţământului primar prin legile de la 1868 şi introducerea treptată 
a limbii maghiare în şcolile române.

Urmăreşte legea lui Appony considerând-o dezastruoasă pentru şcoală: „legea 
lui Appony e cea mai grea povară asupra sufletului românilor din Transilvania. O 
simt învăţătorii şi copii, cărora li se cere o muncă uriaşă, grea şi cu totul zadarnică, 
o simt părinţii cărora li se cer jertfe în bani şi cărora li se impun să-şi sacrifice pe 
însuşi copii lor molahului ideei de stat maghiar – o simte fiecare suflare românească. 
Ea a ameninţat din prima zi şcoalele noastre confesionale în însăşi existenţa lor. 
Sute din ele au şi încetat de a mai funcţiona dela 1907. În ceea ce – aprox. 500 –  la 
un popor care are 150.000 de copii care nu umblă la şcoală şi căruia i-ar mai trebui 
încă vreo 2.000 de şcoli noua.”

Onisifor Ghibu se împotriveşte, alături de toată suflarea românească, conştient 
de consecinţele grave pe care o are asupra şcolii. Obiectivul clar al guvernului 
maghiar de a forma cetăţeni model este susţinut şi de Appony: „şcoala care n’are în 
vedere principiul că cetăţenii ungari aparţin hotărât şi exsclusiv patriei maghiare, 
degenerează într-o şcoală de păcătoşi şi de trădători, care şcoală merită tot aşa 
de puţin să fie tolerată, ca şi o şcoală infectă de orice alt soiu de imoralitate”.29 
Alături de acesta şi revistele pedagogice maghiare au căutat soluţii de maghiarizare 
a diferitelor naţionalităţi din Ungaria: „ar fi bine – zicea o revistă pedagoică de la 
Sopron la 1907 – dacă copilul s’ar putea lua dela părinţi şi ar putea fi dus într-un 
internat unde să nu mai aibă contact decât cu ungurii. Dacă asta nu s’ar putea, mai 
e un mijloc: Învăţătorul să nu se ocupe cu elevii numai câteva ceasuri din zi ci ziua 
întreagă, de dimineaţa până seara târziu, încât ei să nu mai audă limba lor maternă 
cu nici un preţ”.30

Intenţile sunt clare, iar intelectualitatea românească a căutat soluţii care să se 
opună acestei situaţii. Tot Onisifor Ghibu publică o serie de articole pe această 
temă şi propune măsuri extreme pentru ca şcoala românească să supravieţuiască. 
În articolul „Ce e de făcut cu şcoala?”31 oferă soluţii mai degrabă de natură extremă: 
„N-ar fi mai bine ca intr-o bună dimineaţă să înştiinţăm pe Appony că poporul 
român a hotărât să închine şcolile Mariei Sale, care şi aşa moare de dragul lor, şi 
că-şi va cauta alte căi pentru a trai sufleteşte în ţara asta amasurat trebuinţelor lui 
sufleteşti?”32 Scopul acestei măsuri ar fi direcţionarea resurselor financiare spre 
alte zone ale culturii, spre o presă politico-culturală subvenţionată de biserici, 

29 Onisifor Ghibu, op.cit., p. 39.

30 Idem.

31 Publicat original în „Lupta”, nr. 107-112, an I, 13/26 mai-20 mai/2 iunie 1907.

32 Onisifor Ghibu, Ce e de făcut cu şcoala?, în Onisifor Ghibu, Nu din partea aceea,  ed. 
Eminescu, Bucureşti 1985, p. 51.
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conferenţiari săteşti, biblioteci parohiale bogate, cercuri culturale satesti, cabinete 
de lectură etc. Imposibil de realizat, în principal din cauza pierderii uneia dintre cele 
mai importante clase intelectuale, Onisifor Ghibu propune mai departe declararea 
grevei: „Învăţătorii noştri să nu-şi mai pună piciorul în şcoală decât în condiţiile 
de până acum, părinţii să nu-şi mai trimită copiii la şcoală decât dacă li se vor 
recunoaşte drepturile limbii acute înainte.”33

Aceste soluţii extreme arată teama cu care intelectualitatea românească a privit 
legea lui Appony şi consecintele grave ale acesteia asupra şcolii. Pe de altă parte 
însă observăm din aceste măsuri determinarea intelectualităţii de a lupta pentru 
cauza românească indiferent de mijloace. Articolul oferă încredere, încrederea că 
în faţa oricărei situaţii românii sunt pregatiţi să işi apere naţionalitatea, să îşi apere 
şcolile şi cultura. „O singură modalitate e bună. E greu de realizat, dar trebuie să 
o realizăm: să ne păstrăm şcoala jertfind pentru ea oricât, jertfind tot ce avem.”34

Nici învăţătorii nu au rămas indiferenţi la impactul legii lui Appony asupra şcolii 
româneşti: ”în împrejurările existente se luptă cu mari greutăţi organele noastre 
şcolare a satisface cerinţele ce li se impun! Dacă sistemul actual va avea lungă 
durată, vor apune şi aceste puţine şcoale ce le mai avem. Învăţătorii îşi dau silinţa 
şi la obiectele cu limba română, dar mai mult la limba maghiară, fiindcă se tem de 
inspectorul regesc şcolar.”35

Legea este privită cu team că în curând şcolile româneşti vor dispărea, iar spiritul 
românesc va fi înlocuit cu cel maghiar deoarece, de frică să nu îşi piardă slujba, 
învăţătorii se vor dedica mai mult orelor de limba maghiară în detrimentul celor de 
limba română. Lucru care se şi întâmplă: „un învăţător, care şi la noi trece printre 
cei mai buni, ne povesteşte cu oarecare mândrie, că el în şcoala sa de când cu legea 
asta nouă toate obiectele precum şi toate materiile de învăţământ le predă mai întâi 
în limba maghiară şi în locul al doilea, le traduce de pe ungureşte pe româneşte şi 
auzim că inspectorul şcolar e încântat de el.”36

Pe lângă problemele de limbă cu care s-a confruntat şcoala română aceasta a mai 
avut o problemă când a venit vorba de spiritul care trebuia insuflat copiilor. Cum 
şcoala are rolul de a educa copii într-un spirit patriotic, era normal ca maghiarii să 
dorească ca toate naţionalităţile din graniţele Ungariei să fie educate în spiritul şi 
patriotismul dorit de ei. „Căci în şcoalele româneşti numai limba mai e românească, 
în parte spiritul întreg trebuie să fie unguresc. De aceea şi vechile „şcoale naţionale” 
prefăcute mai târziu în „şcoale româneşti” azi sunt simple „şcoale cu limba de 
propunere românească”. E vorba numai de limbă aşa dară, spiritul românesc e 
exclus”.37 

33 Ibidem, p. 53.

34 Ibidem, p.  58.

35 Onisifor Ghibu, op.cit., p. 41.

36 Ibidem, p. 42.

37 Ibidem, p. 57.
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Acelaş lucru poate fi uşor urmărit când vine vorba de manualele şcolare spre 
exemplu, în Abecedarul lui Zaharie Boiu de la 1862 existau, printre alte exerciţii de 
citit si cuvintele „Roma” şi „romani eroi”, considerate a fi cuvinte prea periculoase, 
după 1879 au trebuit înlocuite cu altele. Astfel Boiu a fost nevoit să pună în locul 
Romei - Rama şi în locul romanilor eroi - rama mereu.38 Cărţile româneşti de istorie 
cultivă un profund spirit maghiar, în dorinţa statului de a crea o naţiune compactă, 
unitară, cu sau fără dorinţa naţionalităţilor implicate. În Istoria Ungariei de I. Dariu, 
publicată la Braşov la 1907 pe prima pagină scrie: Ţara noastră se numeşte Ungaria 
(Magyarorszag). Ungaria este patria noastră. În patria noastră locuesc mai multe 
popoare. Între aceste popoare se numără Ungurii sau Maghiarii, Românii şi Saşii. 
Toate aceste popoare formează azi naţiunea politică maghiară, una şi nedespărţită. 
Cetăţenii a căror limbă maternă nu este cea maghiară formează naţionalităţi după 
limba ce o vorbesc”.39 Mai mult, în Istoria în două limbi a lui T. Ilie şi Victor Botan, 
tipărită la Şimleul Silvaniei in 1910 se spune: Iubita noastră patrie e Ungaria. Aceasta 
este o ţară aşa de cultă, avută şi liberă, în cât abia are păreche... Sub domnia lui 
Francisc Iosif I, ţara, în mod necugetat până aci, se sporeşte în avuţie, cultură şi 
suferinţele Ungurilor, Românilor, Slovacilor şi altor compatrioţi de limbi străine 
au încetat”.40

Problemele de ordin financiar au fost o constantă în istoria şcolii româneşti 
din Transilvania. Prin sistemul de şcoli confesionale adoptat de români în dorinţa 
de a avea control asupra proprilor şcoli, susţinerea financiară a venit din partea 
comunităţii. S-a pus astfel problema ca şi statul să contribuie din bugetul său 
deoarece românii plăteau taxe la fel ca celelalte naţionalităţi. Vasile Meiruţiu, într-o 
conferinţă susţinută la Bucureşti şi publicată în 1906, vorbind despre situaţia şcolilor 
române din Transilvania atinge şi acest subiect. „Şi au început bieţii Români – spune 
Meiruţiu –,  din toată sărăcia lor să-şi ridice şcoale, unde numai au putut. Erau 
veseli că din obolul lor puteau în fine să facă ceva şi pentru sine şi nici atunci şi 
nici de atunci n’au cerut nimic de la Stat cu toate că ei îl susţineau şi îl apărau, ca 
şi astăzi cu obolul şi viaţa lor”. Are şi o motivaţie pentru această situaţie: „intenţia 
lor este de a maghiariza şcoalele Românilor astfel, încât acelea să nu fie în sarcina 
bugetului ţării, ci să fie susţinute tot de Români şi numai de ei din contribuţiuni 
speciale. Până atunci şcoalele maghiarilor sunt susţinute din bugetul comun al ţării, 
buget la care contribuie în majoritate Români, Sârbi, Slovaci, Ruteni, Saşi şi Şvabi, 
cari deopotrivă cu românii au aceeaşi soartă”41

În conferinţa susţinută la Bucureşti Meruţiu doreşte să aducă la cunoştinţă fraţilor 
români situaţia şcolii din Transilvania. Îşi începe prezentarea cu o scurtă istorie de 
la Revoluţia din 1848 şi cu aşteptările pe care le aveau românii şi continua cu atacul 
pornit de maghiari în perioada dualistă asupra şcolii. Dorea astfel să creeze o punte 

38 Ibidem, p. 54.

39 Ibidem,  p. 55.

40 Ibidem, p. 56.

41 Vasile Meirutiu, op.cit., p. 6.
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între Ardeal şi Regat. „Carpaţii ar putea să fie de două ori mai înalţi şi păduri pe ei 
ca pietrele pe Caraiman şi n-ar putea să împiedice întalnirea gândurilor, că suntem 
fraţi, că întregim acelaş neam”.42 

Propune şi o soluţie: „îmi vine a crede că dacă înalta politică diplomatică a 
putut recunoaşte României dreptul de a se ocupa de soarta culturală şi naţională 
a Românilor din Macedonia, a unor supuşi dintr-o monarhie absolutistică, şi de a 
întemeia şi susţine şcoale pentru acei români supuşi otomani (ceea ce ne bucură) – 
cu atât mai justificat trebuie să i se recunoască de a se interesa, dacă nu de altceva 
baremi de soarta şcoalelor româneşti de sub stăpânirea ungurească.”43

42 Ibidem, p. 22.

43 Ibidem, p. 26.


