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�coala româneasc� primar� din Transilvania s-a confruntat cu grave probleme pe 
parcursul secolului al XIX-lea �i începutul secolului al XX-lea, probleme care i-au ame-
nin�at îns��i existen�a. S�r�cia comunit��ilor române�ti, asupra c�rora trena obliga�ia de 
a sus�ine �coala, a condus la un sistem educa�ional plin de caren�e. Cl�dirile în care se 
desf��urau orele erau de cele mai multe ori într-o stare proast� în care ori nu se puteau 
�ine e�cient orele de curs ori cl�direa î�i împ�r�ea func�ionalitatea, pe lâng� faptul c� 
servea drept cl�dire de �coal� aceasta mai era �i locuin�a înv���torului. Lipsa dot�rilor 
�colare, înv���tori ine�cien�i, frecven�a sc�zut� a elevilor, toate aceste neajunsuri se re-
g�sesc în �coala româneasc� din Transilvania, iar rezultatele se v�d. S�tenii din Corbu, 
scaunul Ciuc, scriu în 1875 c� pl�tesc înv���tor din 1851, din timpul nem�ilor, când s-a 
ordonat s� se în�in�eze �coal� în �ecare comun�, f�r� s� se � f�cut în 24 de ani nici un 
progres, iar din to�i doar 2-3 care silabisesc câte ceva, dar de scris nu �tie nimeni, iar 
copii lor, în loc s� � primit vreo atragere c�tre înv���tur�, sunt cople�i�i de nep�sare �i 
ur� fa�� de �coal�. 1 Cu toate acestea, imaginea proast� a �colii nu a fost împ�rt��it� de 
to�i, ea era v�zut� ca punctul central al emancip�rii sociale �i economice, medicamentul 
cel mai bun împotriva ignoran�ei, s�r�ciei �i a înapoierii în care se a	a lumea s�teasc�. 

Dezvoltarea propriu-zis� a �colii începe odat� cu venirea lui Andrei �aguna �i efortul 
lui de a aduce �coala sub autoritatea Bisericii Ortodoxe dup� ce aceasta ajunsese în grija 
episcopiei romano-catolice din Alba Iulia în 1837. Visul lui �aguna de a avea o �coal� 
în �ecare sat s-a dovedit a � unul realist �i într-o mare m�sur� a avut succes. Num�rul 
�colilor române�ti din Transilvania a crescut considerabil, dar aceast� activitate de ex-

1 Simion Retegan, În umbra clopotni�elor, Cluj-Napoca: Ed. Argonaut, 2008, p. XIX. 
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tindere a re�elei �colare în �ecare sat românesc nu a fost dublat� �i de o încercare de 
îmbun�t��ire a condi�iilor �colare. Satele române�ti au fost dintotdeauna s�race �i nu î�i 
permiteau s� sus�in� o �coal� bine dotat� �i cu înv���tori bine pl�ti�i. Din acest motiv 
unii intelectuali români au f�cut presiuni �i au promovat ideea unei �coli române�ti 
unite, între ortodoc�i �i greco catolici, �aguna îns� nu a privit aceast lucru niciodat� cu 
ochi buni. Spre exemplu la începutul anilor 1860 mai mul�i intelectuali laici ortodoc�i 
din comitatul Zarandului au propus întemeierea unui gimnaziu „na�ional” al�turi de 
colegii lor uni�i. El le-a atras aten�ia c� în problem� de educa�ie românii ortodoc�i nu pot 
coopera cu cei uni�i �i le-a reamintit c� �colile sunt prin natura lor institu�ii biserice�ti �i 
sunt organizate prin lege pe baz� confesional�.2 Au existat presiuni asupra lui �aguna 
pentru a-�i schimba pozi�ia. Ministerul cultelor de la Viena �i Guberniu din Cluj i-au 
reamintit de s�r�cia multor sate române�ti în care singura posibilitate de a oferi o �coal� 
este cea a cooper�rii între ortodoc�i �i uni�i. El b�nuia totu�i c� interesul Guvernului de 
la Viena nu era de a promova educa�ia, ci de a promova unirea cu Roma în dauna orto-
doxiei. Aceast� diferen�� de opinii a disp�rut totu�i dup� încheierea tratatului dualist 
când intelectualii au v�zut salvarea �colii, amenin�at� cu dispari�ia de maghiarizarea 
agresiv� început� la sfâr�itul secolului al XIX-lea, �i men�inerea caracterului s�u na�ional, 
în biseric� �i confesionalism. 

Perioada dualist� îns� a adus pe scena înv���mântului transilv�nean o confruntare 
pentru controlarea �colii între dou� mari institu�ii. Pe de o parte era ma�in�ria statal�, 
puternic centralizat�, iar de cealalt� parte erau cele dou� biserici române�ti, ortodox� 
�i greco-catolic�, cu o mare in	uen�� asupra credincio�ilor. Statul maghiar �i-a dorit 
s� aib� un control strict asupra �colilor nemaghiare, de aceea multe m�suri legislative 
adoptate de guvern au inclus diferite modalit��i prin care �colile minorit��ilor puteau 
� des�in�ate. Intelectualii transilv�neni i-au acuzat pe guvernan�ii maghiar c� în loc 
ca statul maghiar s� contribuie la îmbun�t��irea cl�dirilor �colare, a dot�rilor necesare 
func�ion�rii �colii, pentru ca acestea s� se încadreze perceptelor legale, acesta a preferat s� 
închid� �colile confesionale necorespunz�toare �i s� deschid� în locul lor �coli comunale, 
�coli care erau su�inute tot de s�teni, dar cu deosebirea c� acestea se a	au sub controlul 
strict al statului �i în marea majoritate a lor limba de predare era limba maghiar�. Multe 
dintre aceste �coli comunale deschise în locul �colilor confesionale erau deschise îns� tot 
pe locul vechii �coli f�r� a aduce mari îmbun�t��iri, dup� cum scrie �i Onisifor Ghibu 
în cartea Starea înv���mântului în comitatul Hunedoarei: Cazuri de acestea sunt o gr�mad�. 
Amintesc numai �colile din L�pugiu inferior �i superior, Alma�ul mic �i Mada, pe care autori-
t��ile administrative, dup� ce le-au închis ca necorespunz�toare, le-au cerut ca localuri pentru 
�colile comunale! Înc� în Gherge�, Pope�ti �i Birtin, dup� ce confesiunea n-a vrut s� le dea cu 
chirie comunelor, autorit��ile administrative li le-au luat cu for�a! Pentru noi aceste edi�cii nu 
mai erau corespunz�toare, iar pentru �coli comunale sunt corespunz�toare. 

2 Keith Hitchins, Andrei 
aguna �i românii din Transilvania, Bucure�ti: Ed. Universul enciclopedic, 
1995, p. 296.
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În contextul luptei pentru supravie�uire din perioada dualist� sau a diferen�elor de 
idei de dinainte, �coala a trebuit s� î�i desf��oare existen�a �i s� î�i împlineasc� scopul. 
Starea în care s-a a	at �coala în aceast� perioad� a fost, putem spune, invers propor�io-
nal� cu importan�a pe care aceasta a avut-o în prezervarea limbii �i a culturii române�ti. 
�coala era s�rac� �i ine�cient�, dar pentru intelectuali ea avea un rol bine de�nit, rol care 
a fost poate exagerat atât în perioad� cât mai ales în scrierile istorice de dup� primul 
r�zboi mondial, dându-i �colii un aer mistic de salvator al na�ionalit��ii române�ti. Nu 
trebuie s� minimaliz�m îns� eforturile unor oameni mari precum Andrei �aguna, Petru 
�pan, Visarion Roman etc. sau al revistelor pedagogice care s-au a	at într-un permanent 
efort de îmbun�t��ire a calit��ii �colii. 

În planul �zic cl�direa �colii confesionale române�ti era constituit�, în general, din-
tr-o cas� s�r�c�cioas�, care, de multe ori, era folosit� �i ca locuin�a înv���torului, acesta 
desf��urând orele într-una din camerele casei, iar activitatea gospod�reasc� în cealalt� 
camer�. Dup� 1868 noile reguli ale legii �colare au impus anumite standarde pe care 
�coala trebuia s� le îndeplineasc�, reguli care �colii confesionale îi era aproape imposibil 
s� le ating�. Aceste legi au avut un dublu caracter din punctual de vedere al românilor. 
Ele aveau ca scop îmbun�t��irea calit��ii �colare, erau ni�te m�suri normale inspirate 
dintr-o legisla�ie occidental�, cu deosebirea c� realit��ile economice, sociale �i mentale 
a comunit��ilor din Transilvania, asupra c�rora era împins� aceast� legisla�ie, f�cea 
aproape imposibil� îndeplinirea prescrip�ilor legale. În Transilvania, scrie în memoriul 
congresului �colar de la Blaj din 1873, ca s� se sus�in� �coalele �e �i numai elementare, s-ar 
recere dup� un calcul aproximativ cel pu�in un million de �orini pe �ecare an, iar în�in�area 
lor dup� cum o recere legea ar costa cel pu�in 10 milioane �i ne îndoim foarte dac� înc� �i pe 
lâng� aceste cifre s-ar putea satisface postulatele legii. Credem c� suntem bine informa�ii dac� 
vom sus�ine ca ni�te sume ca acestea, în împregiur�rile noastre, necum comunale, mai ales cele 
rurale, dar� nici însu�i statul nu e în stare de a le suporta.3 Legea, dac� putem extrapola, 
se aseam�n� ideei lui Titu Maiorescu despre Forme f�r� fond, în sensul c� autorit��ile 
statale au luat m�suri de îmbun�t��ire �i occidentalizare a legisla�iei f�r� s� �in� cont de 
realit��ile din teren. Pe de alt� parte, românii �i minorit��ile din Ungaria au privit legile 
cu reticen��, vâzând în ele capcane întinse �colilor confesionale. 

În cazul �colilor române�ti realitatea era diferit� de ce cerea legisla�ia. Casele de �coal� 
erau ridicate în general din lemn, dup� tipul obi�nuit al familiilor înst�rite, cu câte dou� 
înc�peri �i o tind�, una, sal� de curs, cealalt�, locuin�� a înv���torului, necorespunz�-
toare legii nici ca suprafa��, în�l�ime, luminozitate, nici ca înzestrare exterioar�: gr�dini 
legumicole �i pomicole, amenaj�ri pentru gimnastic�.4 Legea �colar� din 1868 stipula c� 
dac� în decurs de �ase ani de la promulgarea legii, o �coal� confesional� nu îndeplinea 
condi�iile sale, în sensul c�, localul nu avea în�l�imea, l��imea, luminozitatea necesar�, 
dac� num�rul elevilor unui înv���tor dep��ea num�rul maxim stabilit de lege, dac� nu 
se predau toate obiectele prev�zute, dup� trei avertismente ale Ministerului Cultelor �i 

3 Simion Retegan, op.cit., p. XII.
4 Ibidem, p. XIII.
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Înv���mântului, aceasta putea � declarat� �coal� comunal�. �coala comunal� era sus-
�inut� de comunit��i, dar dependent� exclusive de stat, iar limba de predare a acesteia 
era în cea mai mare parte limba maghiar�. De aceea comunit��ile î�i vor declara voin�a 
ca �coala lor s� r�mân� confesional�, ca limba de predare s� r�mân� limba român�, ca 
dasc�lul s� �e pentru tot viitorul. De asemenea ei se oblig� s� ia pe umerii lor, pe lâng� 
sarcinile �colare mai vechi, �i povara cea nou�, c� î�i vor trimite la �coal� �i �i �icele, c� 
le vor cump�ra c�r�i, c� se vor îngrijii de dasc�li etc. 

Iat� declara�ia s�tenilor din Boc�a Român�, locul de na�tere a lui Simion B�rnu�iu, 
redactat� la 7 septembrie 1869: cu ajutorul lui Dumnezeu, subscri�ii membrii ale�i ai comite-
tului comunei Boc�a Român� �i antistii biserice�ti [ai] aceia�i, facem cunoscut tuturor cuveni�ilor 
aceea c� având noi �coal� local� poporal�, pre aceia ca de religiune gr. catolic�, iar de na�iune 
român�, în comun� pur� româneasc�, ca confesional� român� voim a �, de pe �i pe �i, pân� 
vor exista români pe lume, român� ca �i pân� aici. În continuare frunta�ii satului se oblig� 
s� sus�in� �coala, s� o m�reasc�, s�-i îmbun�t��easc� starea prin contribu�ii generale, 
prin gloabele aruncate p�rin�ilor ce nu-�i trimiteau copii la �coal�, prin alte gloabe ale 
judec��ilor s�te�ti, s� ridice în viitor un edi�ciu nou etc.5

Un exemplu de �coal� româneasc� este cea din comuna Brebului6 a�ezat� în diecesa 
român� greco-catolic� de Gherla, districtul �colastic de Mara. Cl�direa era construit� din 
lemn r�dicat pe fundul �colar, în lungime de 5 ½, în l��ime de 3 orgi. Avea trei desp�r��minte 
(camere), dintre care una serve�te ca locuin�� pentru înv���tor, una de culin� (buc�t�rie), 
iar cealalt� este folosit� ca �i clas� pentru predare. În aceste desp�r��minte sunt 4 u�i 
prov�zute cu încuietori de lemn, 4 fere�ti. Acoper�mântul edi�ciului e de drani��. �coala 
era împrejmuit� de un gard bun de nuele. De c�tr� strat� are una poart� mare de scânduri �i una 
mai mic� f�r� de încuietori; s-au cump�rat prin popor la anul 1859. Inventarul �colar con�inea 
o mas� �i un scau pentru înv���tor, o tabl� neagr�, 10 scaune petru �colari, un cuptor 
de �er turnat, diverse unelte, printre care �i un �er�str�u pentru altoit, 14 abecedare 
de a lui Vasile Petri, 2 abecedare cu litere chirilice �i unul maghiar, doua catachisme, 
3 manuale de istorie biblic�, dou� manuale de geogra�e de Gr. Vl�descu, o geogra�e 
a Transilvaniei, trei c�r�i de lectur� de Visarion Roman, un catechism vechi bisericesc, 
un manual de aritmetic�, nou� numere din Magazinul Pedagogic pe anul 1867. Gr�din� 
de pom�rit nu exista, dar în fundul extravilan scolastic se a	au a. Peri: 5; b. Meri: 14;
c. Pruni: 10; d. Cere�i: 3; cu totul 32.”7

În ce prive�te administrarea averii �i a veniturilor �colii române�ti din Transilvania, 
instruc�iunea preciza c� anistia comunei era datoare s� dea scaunului �colar întreaga 
avere �colii, aceasta urmând s� �e administrat� de un curator. Tot scaunul �colar era 
îndatorat s� se ocupe de formarea fondului �colar al comunei, precum �i înmul�irea 
acestui fond (prin capitalizare, prin diferite contribu�ii a societ��ilor sau persoanelor 

5 Simion Retegan, Sate �i �coli române�ti din Transilvania la mijlocul secolului al XIX-lea (1867-1875), 
Cluj-Napoca: Ed. Dacia, 1994, p. 23.

6 Sat, com. Ocna-�ugatag, jud. Maramure�.
7 Simion Retegan, op.cit., p. 67.
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particulare ori prin cele ale diferitelor confesiuni). Veniturile �colare anuale erau con-
stituite din: taxa �colar� pe care erau datori s� o pl�teasc� to�i locuitorii comunei; „banii 
de gloab�”, adic� amenzile încasate de prim�rie (prin judec�toria comunal�) de la cei 
care refuzau s� î�i trimit� copii la �coal�. Aceste venituri erau administrate de curator, 
care era obligat s� prezinte scaunului scolastic, la �ecare sfâr�it de an, un bilan� contabil.8

Eforturile f�cute de comunit��i pentru îmbog��irea fondurilor �colare au fost prea 
mici pentru a avea un impact asupra calit��ii înv���mântului. În timp s�tenii �i-au schim-
bat imaginea fa�� de �coal�, aceasta nemai�ind v�zut� ca o povar� ci mai degrab� ca o 
necesitate, o prezen�� normal� în universul satului. Încerc�rile de a moderniza cl�direa 
�colii, a dota �coala cu materiale necesare, a cre�te salariul înv���torului nu a venit nea-
p�rat dintr-un sentiment de vinov��ie sau dintr-o în�elegere mai bun� a scopului �colii, 
ci din frica fa�� de statul maghiar care îi amenin�a c� le va închide �colile confesionale 
dac� nu se aliniaz� perceptelor legale �i le va transforma �coala într-una comunal� sau 
de stat în care limba de predare era exclusiv maghiara. 

Eforturile erau într-adev�r mici, vorbim de încerc�ri r�zle�e care nu au avut un impact 
masiv în toat� Transilvania, dar se observ� o schimbare în mentalitatea s�tenilor care 
devin mai deschi�i odat� ce v�d c� �coala î�i împline�te scopul. Un exemplu în acest sens 
îl putem observa în nordul Transilvaniei, în jude�ul S�laj, în protopopiatul Ipului. Aici, 22 
de sate, se oblig�, în iarna anului 1871, s� î�i dedice toate eforturile pentru nevoile �colii. 
Astfel, 7 comunit��i hot�r�sc s� ridice edi�cii noi, 6 se angajeaz� s� le modernizeze, 14 
pun bazele unor funda�ii �colare proprii. Se doneaz� �colii obliga�iunile împrumutului 
de stat din 1854, venitul cârcium�ritului celor trei luni de toamn�, p�mânturi de ar�tur� 
sau de fâna�, p�r�i de p��une. De exemplu în satul Ip se instituie un fond �colar propriu 
prin donarea venitului împrumutului de stat din 1854 – iar� de fond �colar se statornice�te pe 
venitor a � usura împrumutului de stat, cam 22 �. �i 90 cr. Satul Ceri�a doneaz� �colii, în 30 
ianuarie 1871, jum�tate din venitul dreptului s�u de cârcium�rit, în vederea constituirii 
unui fond b�nesc prin care s� i se asigure existen�a.9

Acesta este un caz izolat �i nu re	ect� grava situa�ie cu care se confruntau �colile 
confesionale în marea lor majoritate. Unele sate, a	ate în imposibilitate de a moderniza 
�coala sau de a pl�ti salariul înv���torului, au cerut ajutor bisericii amenin�ând îns� 
c�, dac� acesta nu le va oferi sprijinul necesar, se v�d nevoite a preda �coala în mâinile 
statului. Locuitorii din Figa10 au cerut Consistoriului �colar Gherla, la 9 octombrie 1876, 
reducerea salariului înv���torului, acesta era de 100 	. pe an �i 2 stg. de lemne, deoarece 
cu to�ii, pân� la unu, mai nu avem ce mânca, în plus �coala se a	a în ruin�, iar pentru repa-
rarea ei era nevoie de 80-100 de 	.v.a. A�adar, bazându-ne pe aceste cause, ne rug�m s� ave�i 
bun�tatea a ne concede s� ne c�p�t�m înv���tor mai lesne �i numai pentru satul nostru �i, dac� 
aceasta nu se poate, ne rug�m ca aceast� suplic� s� se înainteze la locurile mai înalte, adic� la 

8 Brusanovski Paul, Înv���mântul confesional ortodox din Transilvania între anii 1918-1848, Cluj-
Napoca: Presa Universitar� Clujean�, 2006, p. 218.

9 Simion Retegan, op.cit., p. 44.
10 Sat apar�inând ora�ului Beclean, jud. Bistri�a N�s�ud. 
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preaveneratul s. Consistoriu, unde ne reînoim rugarea premis� �i ne rug�m pre lâng� aceasta ca, 
dac� aceasta nu se va primi, atunci s� �m ajuta�i cu ceva de acolo, c� la din contr� suntem sili�i, 
cu durere, a preda �coala la stat, unde credem c� vom � ajuta�i. Cererea s�tenilor din Figa nu 
a avut success, Consistoriul �colar Gherla scriind, la 30 octombrie 1876, prototopului 
Gh. Tecariu c� nu aprob� reducerea pl��ii înv���torului, iar dac� s�tenii vor �coal� de 
sine st�t�toare s� pl�teasc� dasc�lului salariul legal de 300 	. pe an.11 Nici s�tenii din 
�oimeni nu aveau posibilit��i mai bune. Fac� cine vrea ce vrea cu noi, izbucnesc ace�tia, 
s�tenii nu puteau nici s� m�reasc� salariul înv���torului, nici s� fac� o �coal� nou�, nici 
s� o înzestreasc� cu cele lips� din dou� motive, s�r�cia s�tenilor care abia î�i câ�tigau 
pâinea cea de toate zilele �i pentru c� s-au apucat s� construiasc� o biseric� nou�. 

Starea �colilor române�ti din Transilvania

Înmul�irea num�rului de �coli în perioada pre-dualism a creat problema sus�inerii 
acestora de c�tre comunit��i, comunit��i care, dac� în�elegeau scopul �i importan�a �colii, 
nu aveau posibilitatea material� pentru sprijinirea unei �coli bine dotate. Pavel Vasici 
face o inspec�ie a �colilor în anul 1860, raport publicat în revista Amicul �coalei, iar con-
cluzile sunt pu�in mul�umitoare. În primul rând edi�ciul �colar este necorespunz�tor �i 
în multe cazuri este destinat �i altor activit��i, de exemplu cl�direa �colii mai serve�te 
�i ca locuin�� pentru înv���tor. „Districtulu de scòle alu Cincului-mare. Starea materiala a 
scòlelor din acestu districtu e cu totul cadiuta; casele de scòla séu lipesescu cu totulu, séu nu 
corespundu scopului”. 

Starea proast� a cl�dirii �colare se datoreaz�, consider� Pavel Vasici, �i del�s�rii în-
v���torilor, care nu fac nimic pentru a îmbun�t��ii situa�ia �colii în care predau. Aceast� 
nep�sarea a înv���torului se trage în mare parte �i de la situa�ia �nanciar� proast� cu 
care acesta se confrunta, determinându-l s� renun�e la profesia sa �i s� î�i caute alt� 
ocupa�ie cum este �i exemplul înv���torului din Zlatna: „In districtul Zlatnei [...] nu este 
nici macatu o scòla de dai-doamne. Cea buna din Zlatna s’a risipitu crendu cu retragerea capa-
celui invetiatoriu, carele neputandusi scóte biat’a platutia, du silitu a-si cauta alta ocupatiune.”

O alt� problem� identi�cat� de Pavel Vasici �i care devine o constant� în �coala 
transilv�nean� pân� la primul r�zboi mondial este salariul înv���torului: invetiatorii nu 
au le� �ssate, deaceea ei aici nu potu a corespunde deplinu chiamarii loru ceii altfelu atatu de 
frumóse si insemnate. Dac� în perioada inspec�iei lui Pavel Vasici nu exista o legisla�ie care 
s� reglementeze salariul înv���torului, în perioada dualist� statul, prin legile �colare, a 
impus un anumit standard în privin�a retribu�iei înv���torului. Legea din 1868 a stabilit 
un salariu 300 de 	. pentru un înv���tor din �coala popular� elementar�, 200 de 	orini 
pentru un înv���tor suplinitor din �coala poporal� elementar�, 550 de 	. pentru un în-
v���tor ordinar în �coala poporal� superioar�, 250 de 	. pentru un înv���tor adjunct în 
�coala poporal� superioar�, 800 de 	. pentru un înv���tor la �colile civile din cet��i mai 
mari, 700 de 	. pentru un înv���tor la �colile civile din cet��i mai mici, 400 de 	. pentru 
un înv���tor suplinitor la �colile civile din cet��i mai mari �i 350 de 	. pentru un înv���tor 

11 Simion Retegan, op.cit., p. 45.
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suplinitor la �colile civile din cet��i mai mici. Legea prevedea �i plata în produse naturale 
pentru localit��ile care nu puteau pl�ti salariul înv���torului, dar respectându-se pre�ul 
mediu pe ultimii 10 ani.12 Pân� la legea �colar� din 1907 a lui Appony salariul a crescut, 
salariul minim al unui înv���tor ajungând la 1.000 de coroane pe an, la care se ad�uga un 
spor din 5 în 5 ani de activitate, de 100 sau 200 de coroane, locuin�� sau bani de chirie �i 
cel pu�in ¼ jug�r gr�din� sau echivalentul lor. Tot în lege se prevedea c� dac� parohiile 
nu puteau suporta salariile înv���torilor, acestea puteau cere un ajutor de la stat pentru 
întregirea acestora, îns� cu anumite condi�ii. O condi�ie era ca limba maghiar� s� �e 
însu�it� de elevi la nivelul cerut prin art. 19 („dup� terminarea anului al patrulea de 
�coal�, s�-�i poat� exprima la în�eles gândurile în limba maghiar�, atât cu graiul cât �i 
în scris”), se mai cerea ca unele materii – limba maghiar�, aritmetica, geogra�a, istoria 
patriei (Ungaria) �i constitu�ia Ungariei – s� �e predate exclusiv în limba maghiar�, la 
fel registrele �colare urmau s� �e redactat în ungure�te.13 Chiar dac� legisla�ia a stabilit 
un minim salarial al înv���torilor, condi�ia acestora nu s-a îmbun�t��it semni�cativ, co-
munit��ile s�race române�ti nu erau capabile s� sus�in� asemenea remunera�ii �i c�utau 
înv���tori care cer mai pu�in, chiar dac� calitatea pedagogic� a acestora l�sa de dorit. 
De exemplu dac� legisla�ia din 1868 stabilea salariul unui înv���tor la 300 de 	. s�tenii 
din Gro�ii 
ible�ului au stabilit remunera�ia dasc�lului în bani �i produse la 60 de 	. 
care sum� o va c�p�ta din lada comunei prin perceptorele comunei în rate decursive de trei luni 
[...] ne deobilig�m ca la �ecare fum s�-i d�m dou� cupe de m�lai în gr�un�e �u un funt de clis� 
ori una cup� de brânz�.14

O a patra problem� cu care �coala se confrunta în perioada inspec�iei lui Pavel Vasici 
era frecven�a sc�zut� a elevilor: Cercetarea scòlelor e in tóta privinti’a negrigenta, rivna peste 
totu e pucina, inspectiunea neindestulatóre, cercetarea bisericei slaba, neregulata. 

Nu toate �colile din Transilvania se a	au într-o stare di�cil�, Pavel Vasici identi-
�când câteva �coli corespunz�toare scopului, precum cele din Fofelea, Calbor, Bohol�iu 
sau cea din Feldioara: In districtul Nocricului starea scòleloru e cu pucînu mai buna, cu tóte 
ca in Fofeldea, Schönberg, Calbor, Boholtiu s’a facutu cladiri de scòla corespundietóre scopului, 
si prin staruinti’a Dlui adjunctu de pretura Ioane Codru in partea ce tiene de acéstapretura s’a 
fostu �ssatu si le� bunisióre. 343 In Feldiór’a s’a claditu o casa de scòla préfrumósa si potrivita, 
care face onóre tuturoru celoru-ce a contribuitu la zidirea ei.” 348

Îns�, aceste cazuri erau izolate, cea mai mare parte a �colilor se a	au într-o stare 
deplorabil�, atât în ce prive�te cl�direa �colar�, cât �i în privin�a dot�rilor, iar exemplele 
sunt numeroase: [...] In districtulu de scòle alu Mediasiului nici macar o scòla de dómne-ajuta, 
le�le nu sunt �ssate, invetiatorii. Afara de unulu doi, preste totu nedestoinici. 343

12 Paul Brusanowski, op.cit., p. 215.
13 Mircea P�curariu, Politica statului ungar fa�� de biseica româneasc� din Transilvania în perioada 

dualismului (1867-1918), Sibiu: d. Institutului biblic �i de misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 
1986, p. 155. 

14 Simion Retegan, op.cit., p. 69.
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[...] In districtulu Sighisiòrei srarea scòleloru - peste totu luata - nu e intru nimicu 
mai buna. In Sighisiòr’a s’a datu dela Comuna 525 �.v.a. le� pentru invetiatori si 
lemne deajunsu, inse cladire de scòla prelenga tóta staruinti’a anca nu se putù face. 
[...] In Ferihaz se edi�cá ce e dreptu o casa de scòla, insa aceeasi nu pare a esî cores-
pundietóre, si se vede a � menita mai multu spre altu scopu. In districtulu Tirnavei 
de susu scòlele se a�a in cea mai ticalósa stare, si nu se arata pentru ele din nici o 
parte ceva interesare. Scòl’a din Sioimusiu este unica, ce mai merita a di mentionata. 
Scòlele, ce cadu pe drumulu Brasiovului dela Sibiiu, nu se a�a in starea aceea, care 
ar putea aduce vre o multumire, nici chiaru pe acolo unde s’ar putea ascepta acesta 
cu totu dreptul. In districtulu de scòle alu Branului. Ce póte face energi’a organeloru 
de inspectiune asupra scòleloru, ne dau o dovéda invederata scòlele din complesulu 
comuneloru Branului, unde nainte de patru ani se parea a � cu neputintia introducerea 
unui cursu regulatu de invetiatura si in lunile de véra. Neobosit’a activitate inse a 
noului Parinte protopopu Ioane Metianu si sprijón’a preotîlor concerninti au regulatu 
tóte diferintiele si delaturatu tóte pedecile astufelu, invatu avuramu bucuri’a a tienea 
in lun’a lui Iuniu esamenele oublice cu unu resultatu, mai multu decatu ce se putea 
asteptá intr’unu timpu asia de scurtu...Districtulu Treiscauneloru. E foarte tristu si 
sfasietoriu de inima a videa, cum in midiloculu acestui districtu poporulu si-a pierdutu 
anca si limb’a sa romana, vorbindu cea magiara, si daca acela nu s-a corcitu pene acum 
detotu, acésta este a se adscria religiunei ce o profesódia. [...] In Poian’a sarata sunt 
case frumóse si o biserica destulu de mareatia; cas’a de scòla inse este cea mai slaba, 
si din nedestoinici’a invetiatorului nu a facutu nici unu progresu. Speramu inse, ca 
prin ingrigirea parintelui namesnicu, a parocului localu, directorului si inspectorului 
acestei scoli, se voru pune tóte cele bune in lucrare si prin departarea invetiatorului 
nedestoinicu se va aduce acésta scòla la starea s’a normala. 

Aceast� stare critic� a înv���mântului românesc din Transilvania este mo�tenit �i mai 
departe în anii dualismului �i în ciuda tuturor eforturilor, dar �i din cauza împotrivirii 
dezvolt�rii s�n�toase a �colilor nemaghiare a statului ungar, pu�ine progrese s-au f�cut 
atât în ce prive�te condi�iile de înv���mânt cât �i în ce prive�te starea înv���torilor. 

Dup� zece ani, o nou� inspec�ie asupra �colilor române�ti din Transilvania relev� 
acelea�i detalii despre �coal�: edi�ciu necorespunz�tor, lipsa dot�rilor �colare, absen�e ale 
elevilor �i înv���tori slab preg�ti�i: edi�ciile �colare �i salele de înv���mânt – escep�ionându-se 
dou�, trei – nu corespund scopului, sunt nes�n�toase, unele sunt în stat ruinaver �i în comparare 
cu pruncii �colari sunt strâmte. Chiliile de înv���mânt nu sunt provezute cu instrumentele de 
înv���mânt, afar� de una tabla de calculat �i câteva table de p�re�i pentru cetit �i în foarte pu�ine 
locuri se a�� câte un glob teraneu �i c�te una map� lacerat�. Din obiectele obligate de înv���mânt 
se propune numai una mic� parte, ba – cu pu�ine escep�iuni – afar� de cetit, scris, calculare �i 
afar� de cele care se �in de religiune, alte obiecte neci c� se iau înainte. 
coale repeti�ionale nu 
sunt neci într-una parochie. §§-ii 29 �i 34 a legei �colare, care sun� despre deschilinarea prun-
cilor de feti�e, �i despre num�rul pruncilor înv��ânzi prin un înv���tor, nu se observeaz�. Nu 
se observeaz� timpul de înv���mânt. În anul �colar 1869/1870 în mai multe locuri, în loc ca s� 
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se înceap� cursul �colar în septembre ori octombre s-a început mult mai târziu. Foarte mul�i 
prunci obliga�i de �coal� nu frecventeaz� �coala �i nu se împ�rt��esc în neci un fel de înv���tur� 
�i în privin�a aceasta jurisdic�iunile respective �colare nu fac neci una dispozi�iune [...]. Îîntre 
pruncii �colari, numai câ�iva au c�r�i �colare, ceilal�i nu au c�r�i �i instrumente scripturistice. 
Spre dauna înv���mântului un defect esen�ial e – durere – c� întru înv���tori sunt unii, cari nu 
sunt cuali�ca�i destul pentru înv���torie, al�ii îmb�trâni�i �i ocupa�i cu alte cause, foarte pu�in 
sau defel progres nu fac. Afar� de aceasta �i unii înv���tori cali�ca�i înc� nu desvolt� activitatea 
recerut� spre înv���tur� �i nu �in nici una ordine în �coal� �i neci într-un loc nu este plan de 
înv���mânt �i aceasta este o pedeaps� mare a înv���mântului; �i de aici urmeaz� c� înv���mân-
tul elementar tare pu�in progreseaz�; �colarii foarte pu�in �tiu, când las� �coala, unii dup� ani 
de înv���mânt tare pu�in �tiu ceti �i scrie; �tiu ceva din religiune îns� din alte obiecte nu �tiu 
nemica; într-aceea f�r� �coala repeti�ional� �i aceste le uit� curând �i a�a cu sigur�tate se poate 
conchide c� în împrejur�rile de fa�� pentru pruncii �coalelor elemntare, timpul se poate cugeta 
de perdut...15 Starea înv���mântului nu s-a îmbun�t��it în ace�ti zece ani, dar acest raport 
a venit la numai doi ani de la legea �colar� a lui Eotovos, reglement�riile acestei legi 
neavând timp s� �e implementate. 

O interesant� anchet� despre starea �colar� o face p. Stoica în 1887, într-un articol 
publicat în revista sa Convorbiri Pedagogice. Acesta descoper� dezam�git c� �colile 
române�ti din Transilvania nu corespund directivelor legale �i din tote nici 5% nu cores-
pund regulelor higienice, ba putem dice c� cele mai multe din �colele poporale sunt un cuib de 
conservare a celor mai multe morburi, ceea ce s’a constatat chiar de cei mai renumi�i medici. p. 
Stoica se întreab� dac� organele subalterne �i sus�in�torii �colilor �in cont de dispozi�ile 
legale sau ridic� �colile de capul lor, f�r� a mai întreba pe cineva dac� edi�ciul �colar 
�ine cont de cerin�ele igienice. Dac� te duci pe satele nostre �i vizitezi �colele, abia vei a�a 
ici colo vre-o �col� ceva�i mai corespudetore. Acesta identi�c� probleme în tot universal 
�colar, de la materialel de construc�ie a �colii �i pân� la dot�ri. Salele de înv���mânt înc� 
sunt necorespunz�toare. Nu s-a �inut cont de luminarea lor, nici de ventilare, nici de înc�lzire 
potrivit� �i cu atât mai pu�in de num�rul �colarilor. Copii stau îndesui�i în b�nci ca sardele în 
cutia, în aerul infectat din sala întunecoas�, vara în c�ldur� nesuferibil�, erna zgriburind de frig. 
Dar apoi b�ncile? Acestea sunt f�cute dup� sistemul lui Maistor-stric�, immobile, nepracticabile, 
încât copii cap�t� aci defecte corporali, pe cari lumea proast� le atribuie lui Dumnedeu […] Nu 
mai pu�in corespundetore a��m �i recuisitele de înve�emânt din scole. Tabla negr� cu colorea 
�ters�, scrisore pe ea alb� în contrarietate cu scrisorea cea negr� de pre hârti� […] La pu�ine �cole 
se a�� câte o anti-camer�, unde copii s� se desbrace �i s� se cure�e înainte de a intra în �col�. 
Umbl�torele �i chiar curtea �colei �i locul de gimnastic� sunt nepotrivite. 

O situa�ie considerabil mai grea se g�sea în comitatul Hunedoarei. Cuprinde 378 
de sate. Pe de o parte con�gura�ia muntoas� a unei mari p�r�i a comitatului împiedi-
c� comunica�ia �i face imposibil� cercetarea regulat� a �colii, pe de alt� parte s�r�cia 

15 Mirela Andrei Popa, Aurelia Mariana Dan, coal� �i Biseric�. Circularele �colare din vicariatul 
Rodnei (1918-1850), Cluj-Napoca: Argonaut, 2008, p. 128.
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material� �i pu�ina cultur� a poporului, apoi, în unele p�r�i, coloniile str�ine a�ezate în 
scopul exploat�rii de mine, precum �i transformarea vechilor �coli gr�nicere�ti în �coli 
comunale �i în sfâr�it, st�ruin�a sistematic� a organelor administrative comitatense de 
a înlocui �colile noastre, unde se poate, cu �coli de stat, toate acestea au f�cut ca �coala 
din comitatul Hunedoarei s� nu ajung� la un nivel satisf�c�tor, scria Onisifor Ghibu la 
1911. În comitat existau 204.234 de credincio�i, dar existau abia 100 de înv���tori, a�adar 
un înv���tor la 2.500 de su	ete. Dup� raportul inspectoratului regesc al comitatului 
Hunedoara, dintre cele 420 de sate, câte compun acest comitat, 218 nu au �coal�. Din 
42.020 de copii obliga�i s� cerceteze �coala de toate zilele, 22.570 nu o cerceteaz�, iar din 
cei 21.412 din �coala de repeti�ie r�mân f�r� carte 13.853.16 Acestea au f�cut ca la 1913 
procentul analfabe�ilor din comitatul Hunedoara s� ajung� la 79% din totalul popula�iei. 

În tractul Dobrei, de exemplu, în 24 de comune n-au existat între 1909-1910 �coli. Cu 
totul au func�ionat numai 8 �coli. În 1910 dup� raportul comisiei permanente sunt numai 
7 �coli. 11 sunt închise din lipsa de înv���tori, parte din cauza edi�cilor necorespunz�toare. 
Comisia permanent� sus�ine c� factorii chema�i, onoarea excep�iunilor, �i în special cei mai 
mul�i preziden�i ai scaunelor �colare, arat� o nep�sare peste tot, ce prive�te �coala confesional�...
Neprimindu-�i înv���torii competin�ele la timpul s�u, se dezgust� într-atât, încât pe lâng� cea 
mai bun� voin�� î�i calc� pe con�tiin�� �i p�r�sesc �coala confesional�, trecând la �coala comu-
nal�, zicând c� acolo cel pu�in existen�a îi este asigurat�, primindu-�i salariul anticipativ, de 
la perceptoratul reg.... Dac� nu se vor lua din partea autorit��ilor biserice�ti-�colare m�suri de 
urgen��, �coala confesional� din p�r�ile acestea este amenin�at� cu peire total�.17

În tractul Ha�egului din 36 de comune numai 9 �coli române�ti la 30.309 de su	ete! 
Raportul despre starea înv���mântului vorbe�te pe dou� pagini despre importan�a în-
v���mântului în general �i pe 1 ½ pag despre starea înv���mântului din tract. Dup� ce 
relev� la �coala din P.B. câteva gre�eli, raportorul continu�: Mai departe la �cala susnumit� 
în parte are �i înv���torul sc�dere c� �i acel num�r micu� ce a cercetat �coala (15 elevi, num�rul 
locuitorilor 1307), nu i-a �inut pe deplin în ordine �i a. n. elevii [au] cercetat �coala cu p�rul lung 
pân� la gât, ceea ce nu arat� a � �colar, ci cioban la oi. Mai departe cercetând �coala din L. Unde 
starea înv���mântului a fost mai buni�oar�, sc�derea �i aicea este c� elevii sunt tot cu p�rul lung.18

Dup� legea din 1868 func�ionarea �colilor române�ti nu mai depindea numai de reali-
t��ile economice s�te�ti, de implicarea clerului �i de d�ruirea dasc�lilor, ci �i de atitudinea 
func�ionarilor maghiari. Foarte multe plângeri se ridic� împotriva juzilor cercuali, un 
exemplu în acest sens se a	� într-o scrisoare a vicarului Maramure�ului, Mihai Pavel, care 
scrie c� în satele în care plata înv���torului se strânge odat� cu spesele comunale, mai 
întâi sunt pl�ti�i notarul, judele, jura�ii, iar partea dasc�lului r�mâne foarte des restant� 
la oamenii cei mai s�raci. Sunt consemnate, de asemenea, foarte multe interven�ii ale 

16 Onisifor Ghibu, Situa�ia înv���mântului nostru primar, Sibiu: Tiparul tipogra�ei arhidiecezane, 
1911, p. 5.

17 Ibidem, p. 6.
18 Ibidem, p. 9.
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protopopilor, în calitate de inspectori ai �colilor confesionale, ai preo�ilor, ca directori 
ai acestora, pe lâng� juzii cercuali pentru a se scoate plata înv���torilor, pentru a obliga 
pe p�rin�i s�-�i trimit� copii la �coal� �i pentru alte nevoi ale înv���mântului.19

Desf��urarea orelor de �coal�. 

O inspec�ie a unor �coli din M�ri�i�or publicat� în �coala practic� la 1 mai 1881 ne 
ofer� mai multe detalii despre tipurile de �coal� a	ate în localitate, calitatea înv���mântu-
lui, e�cien�a pedagogic� a dasc�lilor �i preg�tirea elevilor. �coala num�rul 1 era o �coal� 
elementar� cu doi înv���tori. În clasa inferioar� erau prezen�i 76 de elevi dintre care 40 
de b�ie�i �i 36 de fete. Num�rul mare de elevi prezen�i în acea zi de �coal� se datoreaz� 
inspec�iei, înv���torii f�când eforturi pentru ca totul s� �e conform legii. Desf��urarea 
orei este prezentat� de inspector: Înv���torul tracta computul, în care ajunsese pân� la 
numerul 12. Resultatul destulitor. Neajunsul cel mai remarcabil este c� înv���torul face 
pre �colari a computa în cap numai cu numeri concre�i, f�r� a-i conduce la abstrac�iune. 
În ora a doua a avut „înv���mântul întuitiv”, din care tractase în ora precedent� chilia 
scolei, schi�ând cu creta pe tabl� desemnul relativ. Dup� o repeti�iune scurt�, înv���torul 
tract� în presen�a mea edi�ciul scolei întreg, dresând pas cu pas un desemn coresunz�tor, 
cu creta pe tabl�. Resultat mul�umitor. Neajunsuri: stimularea scolarilor la înv���tur� 
nu a fost destul de energic� �i trecerea de la regiunile reale la regiunile de pe tabl� a 
urmat prea repede: tabla trebuia s� r�mân� mai mult timp pus� dup� regiunile naturale. 

La clasa a doua se a	au prezen�i 49 de elevi, dintre care 27 de b�ie�i �i 22 de fete. 
Aici, de�i dup� orar înv���torul trebuia s� sus�in� computul, acesta a decis s� se ocupe 
de ora de limb� român�, f�r� motiv justi�cabil. Rezultatele la aceast� materie au fost îns� 
nemul�umitoare: �colarii cetiau slab, cuvânt cu cuvânt, repe�ind aproape toat� vorba mai de 
multe ori. Provocat a face o analiz� logic� asupra buc��ii de lectur�, ce tracta, înv���torul ceru de 
la un �colar, s�-i mai spun� odat�, cu cuvinte proprii, bucata cetit�, - nimic mai mult. Mai mult 
inspectorul a a	at c� din gramatic� înv���torul propusese doar substantivul �i asta în 
patru luni de �coal�. Putem observa a�adar diferen�ele între înv���tori în aceia�i �coal�, 
dac� primul a avut un rezultat mul�umitor, înv���torul din clasa a doua nu a reu�it nici 
s� î�i predea materia conform planului de înv���mânt, dar mai r�u, cuno�tin�ele elevilor 
s�i erau mult sub nivelul cerut. 

�coala cu num�rul 2 era tot o �coal� elementar� cu doi înv���tori �i dou� clase. În 
clasa întâi erau prezen�i �i aici 76 de �colari. Rezultatele au fost �i aici mul�umitoare: 
înv���torul tracta, la înv���mântul intuitiv, animalele domestice, deosebind animalele 
rumeg�toare �i sug�toare. La cetire desp. I parcurse dou� pagini �i jum�tate; desp II 
pân� la pag. 67, „Omul” din „Nou abecedar românesc” de V. Petri. Printre neajunsuri 
inspectorul a notat faptul c� înv���torul se preaumbl� pururea prin scoal�. La �coala 
num�rul 3 au existat mai multe probleme. În clas� erau de prezen�i 27 de elevi, 16 b�-
ie�i �i 11 fete, împ�r�i�i în dou� desp�r��minte. Înv���torul propuse: din înv���mântul 

19 Simion Retegan, op.cit., p. 19.
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intuitiv: casa p�rinteasc�, animalele domestice, s�lbatice, unele plante, socala, biserica, 
comuna (numele, locuitori, ocupa�iunile). �colarii erau îns� netun�i, smoli�i, nedisciplina�i 
�i r�spund prin câte un cuvânt, sucindu-se în toate p�r�ile, rânjându-se, b�gându-�i degetele în 
gur�. Când se scoal�, �ecare se muce�te mai întâi. Situa�ia era cu totul diferit� în clas�, �colarii, 
35 la num�r, erau sp�la�i, tun�i, cu fe�e inteligente, deprin�i la disciplin�, r�spundeau 
bine �i cu socoteal�; numai desp. I era prea pu�in deprins în citirea mecanic�. O stare 
mai aproape de adev�r a g�sit inspectorul la �coala cu num�rul 4. Timpul �ind foarte 
r�u, nimeni nu se a�tepta la sosirea lui în comun�, înv���torii nu s-au mai preg�tit de 
inspec�ie precum cei de la �colile anterioare. Am g�sit amândou� clasele împreunate la olalt� 
sub înv���torul din clasa I, înv���torul al doilea zicând, c� „are a pune în rând arhiva �colii”. 
Din clasa aceasta erau presen�i 15 copii �i 5 copile, din a II-a 3 copii �i 3 copile (din 102 copii 
conscri�i pentru �coala de toate zilele). Înv���torii se scuzar� c� în comun� domne�te boala de 
v�rsat sau bubat. În urma asist�rii la or� inspectorul a notat c� numai patru �colari erau 
în stare a citi �i cu litere de tipari, ceilal�i citeu numai cu litere de mân�. Elevii nu au 
�tiut s�-i r�spund� la întreb�rile: cari sunt numerii dintre 60 �i 70? Dintre 75 �i 85? Din ce 
se compune num�rul 94? Din care trei numere asemenea de mari se compune 18?, 36? etc. Nici 
starea clasei nu era mai bun�. T�bli�ele erau nealiniate, sparte, unsuroase, scobite cu 
cuie de �er, cu care copii scrisese în lipsa stilurilor de piatr�. Stilurile, câte erau, au fost 
toate neascu�ite, cele mai multe abia de 2-3 centimetri de lungi. Dup� amiaz� am f�cut s� 
examine înv���torul din clasa II. S’a citit piesa nr 95 din „legendar”, (de V. Petri) tratat� deja 
de mai înainte. Copii citeau slab de tot; analisa logic� – nul�. Din gramatic� a propus pân� în 
27 Faur: ce este proposi�iunea? În ziua aceasta se zice în ziar, c� s’a dezvoltat – într-o singur� 
ora – „no�iunea substantiv, verb, adjectiv”. Din geogra�e se propuse comitatul Bistri�a – N�s�ud, 
nimic mai mult. Venind la cânt, era s� fugim cu to�ii din �coal�, a�a de r�u �i fals cântau �colarii. 
În tot decursul examenului înv���torul st�tea rezemat cu spatele de perete, ca un trunghi de lemn. 
P�cat de tot cruceriu, care se chieltuiesce pentru scoal� sub împrejur�ri de acestea. 

Starea �colilor române�ti confesionale
din Transilvania în perioada 1860-1918

Rezumat. 
coala româneasc� confesional� din Transilvania din secolul al XIX-lea �i începutul secolului 
al XX-lea a avut o dubl� imagine în mentalul românesc. Frunta�ii români din Transilvania au privit-o ca salva-
toarea na�iunii �i culturii folosind sintagme precum: prin �coal� la lumin� �i prin lumin� la bun�stare, �coala, 
fundamentul fericirii românului, tezaurul cel mai scump al na�iunii, poarta prin care se p�trunde în lumea civi-
liza�iei, baza culturii, inima unui popor, soarele veacului etc. Pentru s�teni, în schimb, �i pentru comunit��ile 
române�ti �coala era privit� mai mult ca o povar�, o cheltuial� în plus care îngreuna �i mai mult starea proast� 
în care se a	 au. Imaginea intelectualilor români se love�te de zidul realit��ii, �coala se a	 a într-o stare proast�, 
cl�dirile nu se încadrau în cerin�ele legale nici ca lungime, nici ca în�l�ime, nici ca luminozitate, dot�rile �coalre 
erau s�race, înv���torii erau prost pl�ti�i, fapt ce îi determina s� î�i caute �i alte locuri de munc� pe lâng� cea 
de dasc�l, frecven�a elevilor era de asemenea foarte sc�zut� deoarece p�rin�ii nu se puteau lipsi de copii, 
ace�tia având un rol important în economia familial�. În linii mari acestea erau caracteristicile prezente în 
marea majoritate a �colilor române�ti confesionale din Transilvania. 

Cuvinte cheie: �coal� confesional�, Transilvania, înv���tori, inspec�ii �colare, case de �coal�.
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The condition of romanian religious schools
in Transylvania between 1960-1918

Abstract. Romanian confessional school in Transylvania in the nineteenth century and early twentieth 
century had a double image in the romanian mentality. Transylvania Romanian leaders viewed it as the savior 
of the nation and culture using phrases such as: through school to light and by light to welfare, school, foun-
dation of the romanians bliss, nations most valuable treasure, the gate to enter in the civilzed world, the basis 
of culture, the heart of a people, the sun century etc. For the villagers, however, and Romanian communities 
the school was regarded more as a burden, an extra expense that contributed to the poor state in which 
they found themselves. Romanian intellectuals image the wall encounters of reality, the school was in a poor 
statethe buildings did not � t the legal requirements nor as long, nor as tall or as brightness, school facilities 
were poor, the teachers were underpaid which cause them to seek other jobs besides the teaching, students 
frequency was also very low because parents could not miss their children as they had an important role in the 
family economy. Broadly these were the features present in most romanian religious schools in Transylvania. 

Keywords: religious school, Transylvania, teachers, school inspections, school buildings. 


