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VIRGIL ONIÞIU – AUTOR DE MANUALE ªCOLARE

Pedagogul ºi publicistul Virgil Oniþiu s-a nãscut în anul 1864 în Reghinul Sãsesc (comitatul
Mureº-Turda)1, fiind unul dintre cei cinci copii ai judecãtorului Alexandru Oniþiu ºi ai Tereziei
(nãscutã Cãtanã). Cursurile ºcolii primare copilul Virgil le-a început la Reghin ºi le-a finalizat la
Caransebeº. În anul 1875 familia Oniþiu este nevoitã sã se mute la Seghedin, unde Virgil urmeazã
cursurile liceale.2 În 1882 se înscrie la cursurile teologice de la Sibiu, unde „înþeleptul sãu tatã l-a
trimis anume /…/ nu ca sã-l preoþeascã, ci ca sã ajungã într-un mediu românesc“3. Începând cu anul
1886 ºi-a continuat studiile la Universitãþile din Viena ºi Budapesta, urmând cursurile Facultãþii de
Litere. Din anul ºcolar 1890/1891 devine profesor la Gimnaziul din Braºov ºi din anul 1894 director
al acestei instituþii de învãþãmânt. A fost membru activ al Astrei (1900) ºi vicepreºedinte al Societãþii
pentru Fond de Teatru Român. În anul 1902 este ales membru corespondent al Academiei Române. A
încetat din viaþã la 21 octombrie 19154, anul acesta împlinindu-se 90 de ani de la trecerea sa la cele
veºnice.
Lucrarea de faþã, aºa dupã cum reiese ºi din titlu, doreºte sã reliefeze doar o parte din
activitatea lui Virgil Oniþiu, ºi anume, cea legatã de elaborarea de manuale ºcolare. În acest caz
considerãm necesarã, pentru început, ilustrarea situaþiei politice în cadrul cãreia îºi desfãºurau
activitatea ªcolile centrale române greco-orientale din Braºov. Aºadar, în anul 1850, gimnaziul
românesc îºi deschide porþile având ca proprietare ºi susþinãtoare parohiile Sfântul Nicolae din ªchei
ºi Sfânta Adormire din Cetate. Fiind ºcoalã cu caracter confesional, stãtea „sub inspecþiunea ºcolarã
directã cu drept de dispoziþiune a Venerabilului Consistoriu Archidiecesan al bisericii gr. or. române
din Ardeal, având conform articolului de lege XXX din 1883 Înaltul guvern de stat dreptul de
supremã inspecþiune“5. Limba de predare era româna, obiect de studiu ordinar (obligatoriu) specific
ºcolilor confesionale transilvãnene. Respectarea caracterului naþional ºi pãstrarea limbii române ca
limbã de propunere (predare) au însemnat pentru gimnaziul braºovean o luptã îndelungatã împotriva
tendinþelor de germanizare ale guvernului absolutist de la Viena ºi, mai târziu, împotriva
maghiarizãrii din timpul regimului austro-ungar.
„ªcoalele“ medii greco-orientale române din Braºov cuprindeau trei instituþii de
învãþãmânt, ºi anume:
– gimnaziul mare, cu opt clase;
– ºcoala realã inferioarã, cu patru clase;
– ºcoala comercialã medie, din anul 1897 numitã superioarã, cu trei clase.6
Cele douã parohii susþinãtoare alegeau un for administrativ ºcolar format din 26 de membri
(câte 13 din fiecare parohie), din care se alegea un comitet ºcolar permanent format din 12 membri,
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*** Cãrturari braºoveni (sec. XV-XX). Ghid bibliografic, p. 170.
Ioan Ciurea, Virgil Oniþiu, director al ºcolilor româneºti din Braºov, în „Cumidava“, V, 1971, p. 165.
Valeriu Braniºte, Amintiri din închisoare, Bucureºti, Editura Minerva, 1972, p. 107.
Ioan Ciurea, op. cit., p. 165.
Virgil Oniþiu, Conferenþele pedagogice ale corpului profesoral, seria I, 1897, p. 91.
Andrei Bârseanu, Istoria ºcoalelor centrale române gr. or. din Braºov, Braºov, Tipografia Ciurcu & Comp., 1902, p. 258.
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numit „Eforia ºcoalelor centrale gr. or. române din Braºov“ ºi care administra averea instituþiei de
învãþãmânt.
Pe parcursul primelor douã decenii de existenþã gimnaziul s-a confruntat cu o serie de
probleme de ordin politic, amintite mai sus, de ordin financiar – lipsa banilor rãsfrângându-se asupra
întregii activitãþi, însã cea mai acutã era lipsa manualelor de limba românã. Profesorii foloseau cel
mai des manuale strãine (din care fãceau traduceri) sau puþinele manuale apãrute în limba românã.
Un alt impediment l-a constituit Legea pentru ºcolile medii din anul 1883, care, la paragraful 49,
spunea: „Dacã un manual întrebuinþat într-o ºcoalã medie conþine doctrine contrare Statului,
constituþiei sau legilor, Ministerul de culte ºi instrucþiune e îndreptãþit ºi îndatorat a opri
întrebuinþarea unui asemenea manual ºi în caz de lipsã a lua mai departe dispoziþiuni pentru
confiscarea cãrþii ºi pentru pedepsirea respectivilor pe calea legii“7.
Pentru a fi rezolvatã lipsa acutã de manuale ºcolare directorul instituþiei, Virgil Oniþiu, alãturi
de corpul profesoral, renunþã la veniturile ce-i revin din taxele ºcolarilor ºi înfiinþeazã, la 29 mai 1896,
un fond ºcolar care va fi întrebuinþat pentru editarea manualelor „de lipsã ºi a cãrþilor pentru
instrucþiunea ºcoalelor“. De asemenea, din acest fond se vor finanþa excursiile ºtiinþifice care aveau
scopul „de-a înãlþa nivelul învãþãmântului“. „Corpul profesoral în conferenþa sa extraordinarã, /…/ a
decis cu unanimitate a numi acest fond dupã numele acelui bãrbat, care cu trei sute ºi mai bine de ani
înainte a dat la luminã o serie de cãrþi tipãrite mai întâi în limba româneascã aici în Braºov, a Diaconului
Coresi: «Fondul Coresi». Iar ca devizã s-au ales cuvintele acestui «înainte mergãtor», scrise cãtrã
cetitorii Psaltirei sale din 1577: «Sã cetiþi ºi bine sã socotiþi, cã veþi vedea înºivã, cã e cu adevãr»“.8
Primul manual editat pe cheltuiala Fondului Coresi a fost Sintaxa limbii latine pentru clasele a III-a ºi a
IV-a gimnaziale, de Vasile Goldiº. La rândul sãu, directorul gimnaziului, profesorul de românã Virgil
Oniþiu, a beneficiat de sumele acestui fond, editând o serie de manuale ºcolare:
– Carte de cetire pentru clasa I a ºcoalelor medii (Braºov, 1905);
– Carte de cetire pentru clasa a II-a a ºcoalelor medii (Braºov, 1905);
– Carte de cetire pentru clasa a III-a gimnazialã ºi realã (Braºov, 1893);
– Carte de cetire pentru clasa a IV-a gimnazialã ºi realã (Braºov, 1895);
– Limba românã – elemente de filologie – pentru clasa a IV-a gimnazialã;
– Istoria literaturii române – manual litografiat – pentru uzul clasei a VIII-a gimnaziale.
Dorim sã amintim, pe scurt, câteva capitole cuprinse în cãrþile de „cetire“. Acestea
cuprindeau „Basme sau Poveºti“, „Legende, tradiþiuni ºi credinþe poporale române“, „De-ale
vechilor greci ºi romani – mituri, tradiþiuni ºi fapte istorice“, „Din Istoria Ungariei“, „Diverse“ ºi
„Adaus“.9 În prefaþa acestor manuale autorul dã o serie de explicaþii despre felul în care trebuie
studiatã cartea de cãtre elev cu ajutorul profesorului. Pe lângã acestea, marele profesor îndeamnã
ºcolarii spre cunoaºtere cu ajutorul unor întrebãri, care fac conþinutul mult mai accesibil. Acelaºi
scop îl au notele din subsolul fiecãrei pagini. „Scopul principal al lecturii – spunea autorul – va fi
înþelegerea clarã a celor cetite.“ „… doresc ca sã fie cartea aceasta în mâna ºcolarilor noºtri aceea – la
ce m-am gândit necontenit când am alcãtuit-o: un isvor bogat ºi curat pentru îmbogãþirea minþii ºi
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Ibidem, p. 415.
Virgil Oniþiu, op. cit., p. 127.
Idem, Carte de cetire pentru clasa I ºi II gimnazialã ºi realã, pentru ºcoalele superioare de fete ºi institutele pedagogice,
Brassó, Editura Librãriei Ciurcu, 1905 (vezi cuprinsul).
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inimii lor, ºi o ºcoalã în care sã se desprindã (sic) a ceti cu plãcere ºi cu pricepere productele alese ale
literaturii noastre.“10
Având în vedere cã, în acele vremuri, în ºcoalã nu se studia Istoria românilor, manualul de
citire încearcã sã suplineascã aceste lipsuri prin capitole speciale, astfel încât elevii sã-ºi însuºeascã o
serie de cunoºtinþe referitoare la trecutul poporului român. Pagini de istorie româneascã apar în
capitolele „Basme sau Poveºti“ ºi „Din Istoria Ungariei“, descriind faptele înaintaºilor fãrã a atrage
atenþia cenzurii maghiare a acelor timpuri. Fragmentele erau atent studiate, fãcându-se distincþia
clarã între lectura fantasticã (basme, legende etc.) ºi cea istoricã, realã.
De asemenea, în paginile acestor manuale se regãsesc elemente de geografie pentru mai
buna cunoaºtere a spaþiului locuit de români. Virgil Oniþiu a ºtiut sã aleagã cu simþ pedagogic, pentru
cãrþile sale, bucãþi potrivite pentru a lãrgi sfera de cunoºtinþe a elevilor sãi ºi a le cultiva simþul ºi
gustul estetic literar. Partea de final a manualului ºcolar este ocupatã de reguli de sãnãtate sau de
igienã ºi reguli de ortografie.
Conform Planului de învãþãmânt, la gimnaziu, scopul folosirii limbii materne (limbii
române) era întru cunoaºterea temeinicã a gramaticii, pentru ca elevul sã ajungã la un mod de
exprimare clar, precis atât verbal, cât ºi în scris, ºi cunoaºterea dezvoltãrii literaturii naþionale pe baza
lecturii, a analizei estetice ºi a teoriei genurilor literare în poezie ºi în prozã. Lectura era baza
studiului limbii române, la fel cum limba românã era temelia întregului învãþãmânt literar ºi nu
numai. Instrucþiunile, prevãzute în Planul de învãþãmânt11, redactate de cãtre directorul gimnaziului
împreunã cu profesorii ºi aprobate de Venerabilul Consistoriu Arhidiecezan din Sibiu, cuprindeau
explicaþii precise de învãþare pentru fiecare an de studiu în parte. Amprenta pusã de profesorul Oniþiu
se regãseºte în materialul de memorizat, parte importantã a studiului la clasã. Marele dascãl chiar va
publica un studiu despre memorizare, fãcând comparaþie între pedagogia medievalã ºi cea nouã.
Criticã, de asemenea, „sistemul învechit al învãþãmântului“ din Transilvania care, dupã pãrerea sa,
nu þine cont de psihicul ºcolarilor ºi nu-i obiºnuieºte cu munca liberã ºi independentã. Criticã ºcoala
deoarece „creºte o mulþime de spirite pasive, cari primesc rezultatele muncii altora din gura
profesorului, fãrã ca ei /…/ sã fi fost activi“12. Noul, în ºcoala acelor ani, atât de valabil ºi astãzi,
însemna în principal dezvoltarea judecãþii ºcolarilor, formarea de priceperi ºi deprinderi ºi
înþelegerea materialului real de cunoºtinþe.
Încã din clasele mici se urmãrea corectitudinea conþinutului ºi a ortografiei în lucrãrile libere,
dezvoltarea vocabularului cu ajutorul unor cuvinte ºi fraze mai grele din lecturã sau caracterizarea unor
personaje, descrierea unor scene, localitãþi ºi obiceiuri, toate acestea atât de uzitate ºi în zilele noastre.
Clasele gimnaziale învãþau aprofundând poezia sau proza, studiind genurile literare sau practicând
„declamaþiunea“ ºi retorica. A trezi curiozitatea elevului înseamnã a dezvolta puterea de observaþie a
acestuia ºi încrederea în puterile proprii, toate acestea fãcând studiul mai plãcut.
Într-unul dintre strãlucitele sale discursuri profesorul Oniþiu definea pedagogia ca pe o
„ºtiinþã a creºterii pentru cã ne prezintã într-un întreg sistematic rezultatul teoretic al experienþelor
pedagogice. În acelaºi timp este ºi o artã care constã în aplicarea teoriilor. În pedagogie ºtiinþa face
foarte mult, dar arta face totul“13. Dragostea de românism se manifestã de data aceasta prin încercarea
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Idem, Carte de cetire pentru clasa I a ºcoalelor medii, Ediþia a II-a, Brassó, Editura Librãriei Ioan I. Ciurcu, 1914 (Prefaþa).
Idem, Conferenþele pedagogice ale corpului profesoral, seria II, Braºov, Tipografia Ciurcu & Comp., 1900, p. 9.
Ioan Ciurea, op. cit., p. 174.
Horia Teculescu, Un ziditor de suflete – Virgil Oniþiu, în „Þara Bârsei“, anul VIII, nr. 1, ian.-febr., 1936, p. 20.
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de a cãuta modelul pedagogic al românului cu calitãþile ºi cu defectele sale. Defectele sunt puse pe
seama suferinþelor seculare, a nedreptãþilor, persecuþiilor, umilinþelor suferite de poporul acesta.
Românul, crescut la ºcoala pedagogicã modernã, va trebui sã-ºi învingã timiditatea, care ucide orice
emancipare sufleteascã. Profesorul trebuie întotdeauna sã fie modelul viu al elevilor, pe care sã-i
aducã pe calea cea dreaptã fãrã minciunã, fãrã urã ºi fãrã invidie. Un fost elev îºi amintea, la
mormântul profesorului sãu: „Nu puteai sã tremuri la ora de românã, fiindcã era atâta cãldurã ºi atâta
claritate în expunerea materialului, încât îþi era peste putinþã sã fii nepregãtit“14.
Acesta a fost dascãlul Virgil Oniþiu, … un „Ziditor de suflete“15.
Anexe16
1.
Nr. 485 [numãr înregistrare]
Aprobarea Cãrþii mele de cetire de cls III g. ediþia I. 1893 (însemnare de mânã, lb. românã)
Vã aduc la cunoºtinþã faptul cã, Domnia sa, Ministrul Regal al Educaþiei ºi al Cultelor, luna
aceasta, în ziua de 19, cu decizia nr. 16.247 a aprobat pentru Domnia Voastrã manualul de limbã
românã „Carte de cetire“ pe baza raportului comisiei de criticã a educaþiei, ca manual pentru
gimnaziile cu predare în limba românã din subordinea Excelenþei Sale ºi acesta a fost introdus în
Registrul manualelor de gimnaziu, acreditate (acceptate).
Însã vã atenþionez cã dupã ce textul care a fost scris despre Bãlcescu ºi care n-o sã mai fie
propriu pentru un text ºcolar, în ediþia viitoare a cãrþii (manualului) sã fie schimbat cu un text mai
acceptabil ºi anume, text cu caracter maghiar.
Sibiu 25 mai 1894
Elischer József
Consilier Regal, Director de manuale
Pentru prea-stimatul domn Virgil Oniþiu, professor al Gimnaziului român-ortodox din Braºov
Document manuscris pe foaie cu antet presat, inscripþie: NAGYSZEBENI KIR.
TANKERULETI FOIGAZGATOSAG, orig. lb. maghiarã; 1 f., 34 x 21.
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Gazeta Transilvaniei, nr. 223, 16/29 octombrie 1915.
Horia Teculescu, op. cit., p. 3.
Documentele sunt inedite, fac parte din colecþia Migia ºi Cãliman ºi provin de la urmaºii lui Virgil Oniþiu. Transcrierea s-a
fãcut fidel, iar traducerea din maghiarã în românã a fost efectuatã de doamna Arnocz Hajnalka (Germania). Tuturor celor
care ne-au sprijinit în acest demers le mulþumim ºi pe aceastã cale.
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2.
Copie: „Carte de cetire, pentru clasa III gimnazialã realã ºi pentru ºcoalele superioare de
fete“, scrisã de Oniþiu Virgil, 1893, editatã de Ciurcu I. Miklos, Braºov, preþ 1 ft. Raport de opinie.
Numãrul manualelor româneºti bune creºte continuu. Mai ales de când au început sã lucreze
profesorii Gimnaziului braºovean român-ortodox. Într-un timp scurt au ieºit de acolo mai multe
opere importante ºi folositoare ºi dacã Domnia sa, ministrul i-ar stimula pe oameni sã scrie ajutându-i
cumva, în scurt timp ºcolile autohtone româneºti ar folosi numai cãrþi fãcute acasã ºi n-ar mai fi
nevoie de cãrþile scrise în România. ªi dacã apare la noi vreun manual de limba românã se vinde
foarte rãu, pentru cã nu sunt mulþi care le folosesc, fapt pentru care nu e vinovat nici autorul ºi cu atât
mai puþin editorul. În realitate, numai susþinerea domnului ministru ar fi de ajutor în aceastã problemã
ºi ar putea premia în mod corespunzãtor aceste lucrãri redactate cu cunoºtinþe vaste de pedagogie care
reprezintã o onoare în literatura de manuale de limbã românã. Manualul se împarte în douã mari pãrþi:
prima parte conþine texte poetice deosebite din cei mai mari poeþi români ºi din literatura popularã, a
doua parte conþine texte istorice. „Adãugarea“ conþine niºte teorii foarte bune despre poetica
româneascã ºi apar ºi niºte teorii foarte bune despre ritmicã, care pânã acum abia au fost tratate.
Probabil, autorul se va ocupa mai pe larg de aceastã problemã în manualul pentru clasa mai înaltã,
unde este mai bine, ca în clasa a III-a. Toatã cartea mi-a dat impresia cã este munca unui om
inteligent, cult, care va îmbogãþi cu foarte multe lucrãri de seamã literatura românã de manuale, care
pânã în prezent dispune de foarte puþine lucrãri folosibile. Cartea nu conþine lucruri contra patriei sau
a legilor. Din partea mea, eu recomand cãlduros onoratei comisii sã accepte acest manual pentru
gimnazii ºi pentru ºcolile superioare de fete.
De acord – Dr. Alexics György s. k.
Este identicã cu originalul ºi se editeazã cu atenþionarea, ca aceasta sã foloseascã strict
pentru folosire privatã ºi editarea ei în ziar din orice motiv este interzisã.
CONSILIUL NAÞIONAL DE EDUCAÞIE
Ferenczy
Document manuscris, orig. lb. maghiarã; 1f., 34 x 21; pe p. 2 – ºtampilã
dreptunghiularã cu inscripþia: ORSZ. KÖZOKTATÁSI TANÁCS.

3.
Contract
Legat între domnul Virgil Oniþiu director gimnazial în Braºov deoparte, iar de altã parte
între dl. Ioan I. Ciurcu ca reprezentant ºi proprietar al firmei Nicolae I. Ciurcu librar editor în Braºov:
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1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

Domnul Virgil Oniþiu dã în primã ediþiune d-lui Ioan I. Ciurcu opul seu: „Carte de cetire pentru
cl. I ºi II gimn. ºi realã, pentru scólele civile ºi institutele pedagogice“, obligându-se a preda
manuscrisul pentru tipar începând cu 1 Octobre n. 1904. –
Dl. Virgil Oniþiu stabileºte tirajul cu 2900 (douã mii nouãsute) exemplare din care 60 (ºesedeci)
de exemplare i se vor da gratuit dânsului. –
Dl. Virgil Oniþiu îºi condiþioneazã ca onorar pentru aceastã primã ediþiune a numitului op suma
de cor. 1000, adecã una miie de coróne, care are sã ii se plãteascã de editor în bani gata pânã la
apariþiunea cãrþii. –
Dl. Virgil Oniþiu se obligã a îngriji de corectura ºi revisia textului cules, aºa ca tipãrirea cãrþii sã
nu sufere nici o întârziere. –
Dl. Virgil Oniþiu se deobligã, ca la o eventualã a doua ediþiune a numitei cãrþi, – întrucât cartea
pentru aceastã a doua ediþie nu s-ar supune la modificãri mai însemnate, – sã o dea în ediþiune tot
domnului Ioan I. Ciurcu ºi tot în condiþiunile acestui contract. –
Dl. Virgil Oniþiu îºi rezervã pentru ediþia a doua mânã liberã de a face oriunde ºi în orice condiþii:
la casul, când pentru ediþia a doua s-ar reclama modificãri mai însemnate în carte, dar la cas de
oferte egale se obligã a considera ofertul ce îl va face eventual dl. Ioan Ciurcu. O eventualã a
treia ediþiune încã îl degajeazã pe dl. Virgil Oniþiu de orice obligament faþã cu dl. Ioan I. Ciurcu.
Dl. Ioan I. Ciurcu primesce în ediþiune primã opul d-lui Virgil Oniþiu „Carte de cetire pentru
clasa I ºi II gimn. ºi realã pentru ºcolile civile ºi institutele pedagogice“ obligându-se a-l pune
sub presã la începutul lui Octobre n. 1904.
Dl. Ioan I. Ciurcu se deobligã a tipãri cartea amintitã numai în 2900 (douã mii nouã sute)
exemplare din care va preda gratuit 60 (ºesedeci) de exemplare d-lui autor.
Dl. Ioan I. Ciurcu se obligã a plãti d-lui Virgil Oniþiu ca onorar pentru aceastã primã ediþiune
suma de cor. 1000 (una miie de coróne) în bani gata pânã la apariþia cãrþii.
Dl. Ioan I. Ciurcu se deobligã a purta tóte cheltuielile ediþiunii (hârtie, cules, tipar, broºat etc.)
precum ºi spesele împreunate cu cererea de aprobare ministerialã a cãrþii.
Dl. Ioan I. Ciurcu se deobligã a nu edita o altã carte de cetire româneascã pentru clasa I ºi II
gimn., realã, civilã ºi preparandialã, înainte de epuisarea acestei prime ediþiuni ºi eventual ºi a
ediþiunii a doua, în caz acesta, conform punctului 5 din acest contract ii s-ar încredinþa tot
D-Sale.
Dl. Ioan I. Ciurcu se deobligã a primi (dupã epuizarea ediþiunei prime) în ediþiunea a doua cartea
amintitã tot sub condiþiile acestui contract, în cas dacã cartea pentru aceastã a doua ediþie nu s-ar
supune la modificãri mai însemnate.
Dl. Ioan I. Ciurcu îl considerã pe dl. Virgil Oniþiu de liber de orice deobligament faþã cu dânsul
în baza acestui contract: a) în cazul când pentru ediþia a doua s-ar face în carte modificãri mai
însemnate ºi b) în caz când epuizându-se ºi a doua ediþie s-ar ivi necesitatea unei a treia ediþiuni.
Ambele pãrþi contractante considerã de obligãtóre punctele acestui contract ºi pentru erezii lor
legitimi ºi în caz de litigiu se supun competinþii judecãtoriilor reg. ung. din Braºov.

Braºov, în 5 august n. 1904
Virgil Oniþiu
Autor
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Document manuscris, orig. lb. românã, 2 f., 29 x 22; pe p. 3 – notã manuscrisã semnatã
de Virgil Oniþiu. Notã: ad pct. 3 ºi 9. Din acest contract Dl Ioan I. Ciurcu ºi-a rezervat a plãti pânã
la apariþia cãrþii cor. 600 din onorar, iar restul de cor. 400 a-l plãti la finea lui sept. n. 1904 D. N. S.
V. Oniþiu/ La iscãlirea contractului am primit à conto de la Dl I. Ciurcu suma de cor. 150 (una sutã
cincizeci de coróne). Rest cor. 850 V. Oniþiu/ Pe la începutul lui octobre n. 1904 am mai primit à
conto de la Dl I. Ciurcu o sumã de cor. 150 (una sutã cincizeci de coróne). Rest: cor. 700 V. Oniþiu/ În
octobre n. 1904 achitat tot V. Oniþiu; p. 4 – însemnare manuscrisã: Carte de cetire cl. I+II g. Ediþia
I. 1904-905 ºi semnãtura Oniþiu în creion; aceeaºi însemnare pe p. 1 în creion albastru; întreg
textul contractului tãiat cu creion albastru ºi scris alãturi cu aceeaºi culoare: epuizatã 1913.

4.
Nr. 78.075 [numãr înregistrare]
Aprobarea cãrþii de cetire I ºi II g, ediþia I (lb. românã, însemnare de mânã)
Vã aduc la cunoºtinþã, conform cererii din 10 august a. c. cã aprob cartea cu urmãtorul titlu
„Carte de cetire pentru clasa I ºi a II-a gimnazialã de Virgil Oniþiu. Preþul: K. 3, Braºov, Editura
Librãriei Ciurcu“ pentru clasele I ºi II ale gimnaziilor cu predare în limba românã cu condiþia ca pe
pagina 253 la textul în limba românã sã se adauge urmãtoarea notã: „Jegyzet a magyar történelmi
olvasmnyokhoz” (Notã la textele istorice maghiare).
A magyar történelmi olvasmányokban itt-ott elö forduló „a mieink“/:ai noºtri:/ kifejezés
allat mindig a hazánkért küzdött „magyar hadak és magyar harczosok“/:Oºtirile ungare ºi ostaºii
ungari:/. Sub expresia „ai noºtri“ care apare pe alocuri în textele de istorie maghiarã se înþeleg oºtile
ungare ºi ostaºii ungari care au luptat pentru patria noastrã) ºi le-am introdus în notele de manuale
aprobate pentru gimnazii.
Critica la „Contraremãrci“, la „Rãspuns la remãrci“ ºi la „Remãrcile finale“ vor apãrea în
„Hivatalos Közlöny“.
Budapesta 21 septembrie 1906
În locul ministrului
Urbán?
Secretar de stat
Document dactilografiat pe foaie cu antet în relief, cu inscripþia: MAGYAR KIR.
VALLÁS ÉS KÖZOKTATÁSÜGYIMINISTER, orig. lb. maghiarã, 2 f., 34 x 21; hârtie matã
cu filigran inscripþionat: SZENASY. BELA BUDAPEST, jos mijloc: stemã cu coroanã
deasupra, iniþiale la mijloc ºi elemente florale pe mijloc, dedesubt: PÉTERFALVAI
PAPIRGYÁR.
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5.
CONTRACT
Încheiat între Domnul Virgil Oniþiu director gimnazial în Braºov deoparte ºi între: Librãria
Ioan I. Ciurcu, Braºov, reprezentatã prin proprietarul ei Domnul Ioan I. Ciurcu de altã parte.
(sublinierile aparþin textului)
1.)

2.)

3.)

4.)
5.)
6.)

7.)

8.)

9.)

Dl. Virgil Oniþiu vinde Librãriei Ioan I. Ciurcu ediþia a II-a (a doua) a opului sãu „Carte de cetire
pentru clasa I ºi a II-a gimnaz. ºi realã“, care se va tipãri de astã datã în 2 volume, unul separat
pentru clasa I. ºi altul separat pentru clasa a II-a.;
Dl. Virgil Oniþiu stabileºte tirajul cu 4000 (patru mii) exemplare pentru volumul I. (clasa I gimnazialã)
ºi cu 3600 (trei mii ºease sute) pentru volumul II. (clasa II. Gimnazialã), – având sã primeascã dela
librãria editoare câte 60 exemplare gratuite din fiecare volum, adecã cu totul 120 exemplare * vezi nota
dela sfârºitul paginii 3.) a acestui contract V. Oniþiu (menþiune la subsolul paginii 1);
Dl. Virgil Oniþiu îºi condiþioneazã ca onorar pentru aceastã a II-a (a doua ) ediþiune a numitului
op (în douã volume) suma de K. 2200. – adecã douã mii douã sute coroane, care are sã-i se
plãteascã de librãria editoare p-nã în 15 Iunie n. 1914 în 4 rate la terminale ºi în sumele indicate
mai jos în punctul 9. al acestui contract * (aceeaºi menþiune ca mai sus).
Dl. Virgil Oniþiu se obligã a îngriji de corectura a II-a ºi de revizia textelor culese, aºa cã tipãrirea
cãrþii sã nu sufere nici o întârziere; –
Dl. Virgil Oniþiu se deobligã ca dupã epuisarea acestei a II-a ediþiuni sã dea a III-a (a treia) ediþie
a numitului op tot firmei Ioan I. Ciurcu ºi tot în condiþiunile acestei ediþiuni.
Dl. Ioan I. Ciurcu în numele firmei Librãria Ioan I. Ciurcu, Braºov, primeºte sã facã ediþia a II-a
(a doua) a opului „Carte de cetire pentru clasa I ºi a II-a gimnazialã ºi realã“, de Virgil Oniþiu, pe
care îl va edita în 2 volume, adecã un volum separat pentru clasa I ºi altul separat pentru clasa a
II-a gimnazialã ºi realã.
Dl. Ioan I. Ciurcu în numele Librãriei editoare Ioan I. Ciurcu Braºov se obligã a edita opul citat
într-un tiraj de 4000 (patru mii) de exemplare pentru volumul prim (clasa I. gimn) ºi 3600 (trei
mii ºase sute) de exemplare pentru volumul al doilea (clasa II-a gimnaz.) – din cari va preda
autorului în mod gratuit 120 de exemplare (adecã câte 60 de exemplare din fiecare volum). –
Preþul de vânzare în detai pentru fiecare volum, întrucât volumul nu va trece peste 13-14 coale de
tipar, – formatul ediþiei I., editorul îl fixeazã cu 2 coroane de volumul broºat. – Preþul l-am
crescut la 2K 30 b. De exemplar. V. Oniþiu (însemnare manuscrisã a lui Virgil Oniþiu)
Dl. Ioan I. Ciurcu în numele Librãriei Ioan I. Ciurcu se obligã a plãti Dlui Virgil Oniþiu ca onorar
pentru aceastã a II-a (a doua) ediþie în 2 volume a opului amintit suma de K. 2200 – adecã douã mii
douã sute coroane în bani gata (subl. în text) ºi anume în urmãtoarele rate ºi la urmãtoarele termine:
rata I-a la 1 Novembre n. 1913 în suma de 500 cor.
rata a II-a la 15 Ianuar n. 1914 în suma de 500 cor.
rata a III-a la 15 Martie n. 1914 în suma de 500 cor.
rata a IV-a la 15 Iunie n. 1914 în sumã de 700 cor.
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10.) Dl. Ioan I. Ciurcu în numele librãriei editoare se obligã a purta toate cheltuielile ediþiunii (hârtie,
cules, tipar, broºat etc.) precum ºi spesele împreunate cu cererea de aprobare ministerialã a cãrþii
ºi va îngriji ºi de prima corecturã de tipar a textului cules.
11.) Dl. IOAN I. CIURCU în numele librãriei editoare se obligã a nu editá o altã Carte de cetire
româneascã pentru clasele I. ºi II-a gimnazialã ºi realã ºi se obligã de-a primi dupã epuisarea
acestei a II-a ediþiuni, tot în condiþiunile acestui contract, ediþia a III-a (a treia) a acestei cãrþi.
12.) Ambele pãrþi contractante declarã de obligãtoare punctele acestui contract ºi pentru erezii lor
legali ºi în caz de litigiu de supun competenþei judecãtoriilor reg. Ung. din Brassó (Braºov).

Brassó (Braºov) în 2 Septembre n. 1913
Martori
Virgil Oniþiu
Enea Costi
Ioan I. Ciurcu editor
Nicolau Gh.
Am primit dela Dl I. I. Ciurcu:
La 1 Nov. n. 913 … K 500
” 15 Ianuar n. 1914 K. 400
” 23 ”
”
” K. 100
” 16 Mart ”
” K. 500
” 1 Aprilie ”
” K. 200
” Iunie
”
” K 500
” 7 Novembr. n. ” K 200
Suma
K 2400
Achitat tot
V. Oniþiu
Director
Notã
În baza unei înþelegeri verbale ulterioare (în 12/25 Ianuar 1914) am modificat pctele 2.) ºi
3., din acest contract în sensul, ca ºi volumul II din Cartea ce cetire sã aparã tot în 4000 de exemplare
ca ºi I-mul volum, ºi în schimb honorarul meu sã se ridice cu 200 (douã sute) cor. dela 2200 la 2400
(douã mii patru sute) coroane; având acest plus de K 200 sã mi se plãteascã dupã rata a IV-a fixatã în
pct 9 ºi anume la 1 Nov. n. 1914.
Am încasat tot
V. Oniþiu
Braºov în 12/25 I. 914
Virgil Oniþiu

Ioan Ciurcu
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Document ºi dactilografiat ºi manuscris, orig. lb. românã, 2 f.; 34 x 22; p. 1 – însemnare
de mânã cu creion: Carte de cetire, cls I+II g. /ediþ. II/ /1913/1914; p. 3 – ºtampilã dreptunghiularã
inscripþionatã: LIBRÃRIA CIURCU BRAªOV-BRASSÓ; semnãturile manuscrise.

6.
Cu aceastã ocazie îndrãznesc sã reamintesc:
a) cã prima ediþie a manualului de faþã (care la vremea aceea a întrunit într-un volum
materialul de citire a claselor I ºi a II-a) ºi domnul ministru a aprobat-o în anul 1906
sub numãrul de înregistrare 78075 sã fie aprobat în ianuarie a. c.
b) cã noua ediþie a manualului de citire a clasei a II-a o sã aparã ulterior ºi în ultimul rând
c) cã hârtia folositã în aceastã carte este de provenienþã autohtonã (fabrica de hârtie
Hamburger V. Poprádi)
Braºov 20 ianuarie 1914
Pentru domnul ministru cu deosebit respect
Slujitorul supus
Oniþiu Virgil
Directorul Liceului Ortodox Românesc
Ciornã, orig. lb. maghiarã, 1 f., 25 x 19, 5; hârtie dictando, filigran alcãtuit dintr-o stea
în ºase colþuri ºi monograma SM.
7.
CONTRACT
încheiat între Dl. VIRGIL ONIÞIU, director gimnazial, Braºov, Dr. IOAN RAÞIU ºi
ALEXANDRU CIURA profesori gimnaziali din Blaj ca autori asociaþi de o parte ºi între librãria
IOAN I. CIURCU (Braºov) reprezentatã prin proprietarul ei Dl. IOAN I. CIURCU (Braºov) ca editor
de altã parte.
1.

2.
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Dnii V. Oniþiu, Dr. I. Raþiu ºi Alexandru Ciura ca autori asociaþi vind (sic) librãriei Ioan I. Ciurcu –
Braºov ediþia I. (primã) a manualului lor „Istoria literaturei române pentru clasele superioare ale
gimnaziului“, – care se va tipãri într’un singur volum.
Autorii stabilesc tirajul acestei I. (prime) ediþiuni cu 2200 (douã mii douã sute) exemplare,
având sã primeascã de la librãria editoare din aceastã ediþie 45 de exemplare gratuite (adecã
fiecare dintre autori câte 15 exemplare).
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3.

4.
5.

6.

7.

8.

Autorii asociaþi îºi condiþioneazã ca onorar pentru aceastã I. (primã) ediþiune suma de K. 1200. –
(una miie douã sute coroane); iar în caz, cã ediþia manualului se va epuiza în proximii 6 (ºese )
ani ºcolari dupã apariþia cãrþii, librãria editoare va mai plãti ulterior încã un supraonorar de K.
300. – (trei sute coroane) autorilor, peste suma de K. 1200. –
Autorii se obligã a îngriji de corectura a II-a ºi de revizia textelor culese, aºa ca tipãrirea cãrþii sã
nu sufere întârziere.
Dl. Ioan I. Ciurcu în numele firmei Librãria Ioan I. Ciurcu (Braºov) cumpãrã ediþia I. (primã) a
manualului „Istoria literaturei române pentru clasele superioare ale gimnaziului“, de Virgil
Oniþiu, Dr. Ioan Raþiu ºi Alexandru Ciura, având sã-l editeze într’un singur volum.
Dl. Ioan I. Ciurcu în numele firmei Librãria Ioan I. Ciurcu – Braºov se obligã a edita opul citat
într’un tiraj de cu totul: 2200 (douã mii douã sute) exemplare, – din care va preda autorilor gratuit
45 de exemplare, adecã câte 15 exemplare pentru fiecare dintre autorii asociaþi.
Preþul de vânzare în detail pentru un exemplar al cãrþii (formatul ºi hârtia cãrþilor de cetire de cl. I ºi II.
Gimn. De Virgil Oniþiu, tiparul va fi cu litere garmond cu spaþ între ºire –) având cartea aproximativ
14-19 coale de tipar, se fixeazã cu minimul 3 (trei) coroane, pânã maximul 4 (patru) coroane.
Dl. Ioan I. Ciurcu în numele firmei Librãria Ioan I. Ciurcu se obligã a plãti autorilor asociaþi:
Virgil Oniþiu, Dr. Ioan Raþiu ºi Alexandru Ciura ca onorar pentru aceastã I. (primã) ediþie a
opului amintit suma de K. 1200. – (una miie douã sute coroane), ºi în caz cã ediþia s’ar epuiza în
proximii 6 (ºese) ani ºcolari dupã apariþia cãrþii, – librãria editoare va mai plãti autorilor ulterior
încã un supraonorar de K. 300. – (trei sute coroane) peste suma de K. 1200. –
Plata se va face de cãtre librãria editoare în bani gata, în rate ºi în pãrþi egale la mâna resp. adresa
fiecãruia dintre autorii asociaþi, ºi anume editorul se obligã a plãti:
Rata I. De K. 300. – (trei sute) când vor fi tipãrite 8 (opt) coale de tipar din carte, –
Rata II. De K. 600 (ºase sute), când vor fi tipãrite 14 (patrusprezece) coale de tipar din carte.
Rata III. De K. 300. – (trei sute): la 15 zile dupã ce se va fi tipãrit ºi coala ultimã din carte.

Supraonorarul este scadent numai dupã 6 ani de la apariþia cãrþii, în cazul indicat în cele de mai nainte.
Dl. Ioan I. Ciurcu în numele Librãriei editoare se obligã a purta toate cheltuielile ediþiunii
(hârtie, cules, tipar, broºat etc.) precum ºi spesele împreunate cu cererea de aprobare ministerialã
a cãrþii ºi va îngriji ºi de prima corecturã tipograficã a textului cules.
10. Autorii asociaþi declarã, cã la o eventualã ediþiune nouã a acestui manual, – în caz de condiþii
egale de editurã din partea vr’unui alt editor, – vor preferi pe editorul Ioan I. Ciurcu.
11. Atât autorii asociaþi cât ºi editorul declarã de obligãtoare punctele acestui contract ºi pentru
erezii lor legali ºi în caz de litigiu se supun competinþei judecãtoriilor reg. ung. Din Braºov.
9.

Braºov ºi Blaj, în 15 Februarie 1914.
Virgil Oniþiu
Dr. Ioan Raþiu
Alexandru Ciura

Ioan I. Ciurcu
editor

Document dactilografiat, orig. lb. românã; 2 f., 34 x 21; semnãturile manuscrise.
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8.
Oniþiu Virgil „Carte de cetire“ pentru clasa I-a de Liceu, Braºov 1914
Preþ: 2 k 30 fileri
Raport de opinie
Am citit amãnunþit, cu atenþie cartea din faþa mea, care este rezultatul unei experienþe
îndelungate, deoarece consider cã autorul ei fiind profesor ºi director este un expert în limba românã
pentru învãþãmântul liceal.
Lucrarea ca manual, din toate punctele de vedere este ireproºabilã ºi în comparaþie cu
celelalte manuale de limbã românã ocupã locul întâi.
Trebuie sã-l felicit pe autor pentru cã încearcã sã trezeascã interesul elevilor pentru
pãmântul patriei printr-un text frumos (p. 223-232) „Cãlãtorie de-a lungul Ungariei de la munþi pânã
la mare“. Aceasta, cu conþinutul educativ pentru elevii de limbã românã prezintã într-un mod
deosebit ºi interesant descrierea þãrii
El publicã ºi o poezie a lui Petöfi în traducerea lui ªt. O. Iosif: „Füstben ment terv“; din
istoria Ungariei (p. 155-179) dupã „Manualul“ lui Szinnyei József titlurile „Regele Sf. ªtefan“ ºi
„Invazia tãtãrascã“.
Îi serveºte ca avantaj ºi caracterizarea mea anterioarã în ceea ce priveºte faptul cã autorul nu
dã în acelaºi volum materia de clasa I ºi a II-a.
Este de obligaþia mea însã sã-i aduc la cunoºtinþã cã într-o viitoare ediþie numele de „Pesta“
în loc de „Pest“ s-o foloseascã numai în parantezã (p. 164) ºi în loc de „Zidurile Pestei“ sã foloseascã
„zidurile oraºului Pesta“ (p. 163) precum scrie (corect) pe p. 168 „oraºul Pesta“. Tot pe p. 168 gãsesc
în loc de „Radna“ (Oradna) forma româneascã de „Rodna“. În viitor trebuie s-o punã în parantezã ºi
pe aceasta.
Mai trebuie sã amintesc ºi faptul cã pe p. 211 despre oraºul Abrud autorul scrie cã
majoritatea locuitorilor sunt români, dupã aceea urmeazã maghiarii ºi cã în majoritatea oraºelor
miniere „mai sunt ºi alte naþii“. ªtiu foarte bine, cã românul cu cuvântul „naþie“ înþelege nu numai
„naþie“ ci ºi „popor“ etc.
Dar pentru a nu se înþelege greºit îl sfãtuiesc ca în viitor cuvântul „naþie“ sã fie înlocuit cu un
alt cuvânt (sinonim).
Recomand aceastã „Carte de cetire“ sã fie aprobatã pentru clasa I de liceu.
Budapesta 9 aprilie 1914
Dr. Alexics György
Document manuscris, orig. lb. maghiarã, 2 f., 34,5 x 20,5, hârtie matã, filigran
reprezentând emblema Fabricii de hârtie de la Buºteni: un urs ºi dedesubt, C&S. S. BUªTENI.
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9.
Oniþiu Virgil: Carte de cetire pentru clasa a II-a a ºcoalelor medii. A doua ediþie, Braºov 1914
Preþul 2 coroane 30 filleri
Raport de opinie
„Cartea de cetire“ a lui Virgil Oniþiu în prima ei ediþie a alcãtuit un volum, cuprinzând
materia de clasa I ºi a II-a de liceu. Experienþa l-a învãþat însã cã un asemenea material vast trebuie
împãrþit în douã; astãzi deja sunt douã „Cãrþi de cetire“ separate: un volum este pentru clasa I, celãlalt
pentru clasa a II-a.
Acest volum se împarte în cinci pãrþi: în prima parte sunt poveºti, în special poveºti
populare; în a doua legende, obiceiuri ºi mituri greceºti; în a treia texte din istoria Greciei ºi a Romei,
mai apoi din istoria patriei: „Iancu de Hunedoara“ ºi „Bãtãlia de la Mohács“; partea a patra conþine
studii despre pãmânt (Terra), om ºi naturã; a cincea conþine poezii, proverbe, ghicitori populare ºi
reguli practice referitoare la sãnãtate.
În aceastã parte se aflã ºi traducerea lui ªt. O. Iosif dupã poezia lui Petöfi: „Cserebogár,
sárga cserebogár“.
Mi se pare ciudat de ce Oniþiu din poezia lui G. Coºbuc „La Paºti“ dã numai patru strofe ºi îi
schimbã titlul în „A doua înviere“.
Nu vãd de ce autorul foloseºte neologismul „sudvest“ (P. 140) când în limba românã existã
cuvânt pentru acesta. Mi se pare absurd ºi de neînþeles cuvântul „chieltuieli“ (tot acolo) scris cu „i“,
probabil este o greºealã de tipar.
Toponimele peste tot sunt date corect ºi aºa cun sunt prevãzute de lege. Într-un singur loc am
vãzut o greºealã de tipar: în loc de „Szalárkemén“ s-a scris „Salárkemén“ (p. 148). Pentru oraºul
sârbesc „Nis“ apare numai forma „Nissa“ (p. 141), însã ar fi potrivit sã se menþioneze mãcar între
ghilimele ºi forma actualã a oraºului.
Dar în general pot sã aduc numai laude lui Virgil Oniþiu pentru munca lui ceea ce în
domeniul literaturii de manuale este un câºtig absolut.
În consecinþã propun, Excelenþei Dvs., cu conºtiinþa curatã sã aprobaþi acestea pentru clasa a
II-a de liceu.
Budapesta 12 mai 1914
Dr. Alexics György
VIII. Eszterházy u. 3
Academia de Est
Document manuscris, orig. lb. maghiarã, 2 f., 34,5 x 20,5; hârtie matã, filigran
reprezentând emblema Fabricii de hârtie de la Buºteni: un urs ºi dedesubt, C&S. S. BUªTENI.
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10.
EDUCAÞIE PUBLICÃ ªI RELIGIE
MINISTERUL REGAL UNGAR

Nr. 65454/914
La cererea dumneavoastrã din data de 24 martie 1914, certific faptul cã în baza criticilor ºi
observaþiilor oficiale, am aprobat predarea în limba românã, în cadrul ºcolilor gimnaziale, folosirea
urmãtoarelor titluri de cãrþi:
1.
2.

Carte de citire pentru clasa I, pentru ºcolile medii, de Virgil Oniþiu, director gimnazial. Ediþia a
doua, Preþul 2 coroane 30 filleri, Braºov 1914, editura librãriei Ioan I. Ciurcu.
Carte de citire pentru clasa a II-a, pentru ºcolile medii, de Virgil Oniþiu, director gimnazial.
Ediþia a doua, Preþul 2 coroane 30 filleri, Braºov 1914, editura librãriei Ion I. Ciurcu.

Acestea au fost incluse în evidenþa manualelor aprobate în scopul folosirii limbii române în
cadrul ºcolilor gimnaziale. Cu privire la conþinutul rapoartelor critice în vederea folosirii
corespunzãtoare a acestora, nota va fi trimisã ulterior.
Totodatã, vã atenþionez, cã numãrul comenzilor aprobate, împreunã cu obiectele de studiu
în limba românã sã fie neapãrat inscripþionate cuvânt cu cuvânt, pe coperta cãrþilor
Stimatului Oniþiu Virgil
Director al Gimnaziului Greco-Ortodox Român
Braºov
În aºa fel ca, din fiecare titlu de carte câte un exemplar sã ajungã la mine, adicã la Muzeul
Naþional de Educaþie ºi Biblioteca Pedagogicã.
Budapesta la 19 mai 1914
Din dispoziþia ministrului
Secretar de stat
Semnãturã de mânã indescifrabilã
Foaie cu antet dactilografiatã, orig. lb. maghiarã, 2 f., 33,5 x 21; antetul în relief,
inscripþionat: VALLÁS ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. KIR MINISTER; p. 1 – însemnare
manuscrisã în lb. românã a lui Virgil Oniþiu:
Aprobarea Cãrþii de cetire p. Ig.
} ediþ. I
„
„
„ pI
Nr. 65, 454 – 914
Filigran inscripþionat, deasupra: SZÉNÁSY BÉLA BUDAPEST; mijloc: scut cu
coroanã ºi iniþiala „P“; dedesubt: PÉTERFALVAI PAPIRGYÁR.
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