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ªCOALA ROMÂNEASCÃ FÃGÃRÃªEANÃ
ÎN PRIMA JUMÃTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA

Abstract: We cannot talk about primary school, in the modern sense of the word, but towards the 
middle of the 18th century because the process of education took place especially in the entrance hall
of the church or of a private house. This process, almost exclusively religious, lasted till towards the
middle of the 19th century, in spite of all Austrian authorities’ stipulations for laicization.
Only towards the year 1770, the Austrian state accepted the Enlightenment conception, according to
which the school had to be an institution that could contribute to the economic and moral
development of the population and have a formative effect on a new type of citizen – useful to
society. Thus, the state began to consider the school a political problem and to deal directly with the
organization and the control of education at all levels.
A number of legislative measures were established till towards the middle of 19th century, but the
majority of them were not applicable, at least in the Fãgãraº County, where afterwards schools
remained confessional – both Orthodox and Greek-Catholic ones.
The functioning of the schools implies the construction of buildings and the employment of qualified
schoolmasters, but the precarious economic situation of the Romanians of Fãgãraº prevented the
achievement of that desideratum for a long period of time.
In spite of all these, the primary schools of the Fãgãraº County functioned during that first half of the
century in almost all localities of the area – Orthodox or Greek-Catholic ones –, the majority
continuing the activity of those already mentioned in documents of the previous century.
In addition to these confessional schools, there were a few ones better organized – the Frontier
Guards schools. They were founded at the expense of the Austrian government immediately after the
organization of Romanian regiments at the border (1764-1766), preparing many officers,
schoolmasters, notaries, etc.
Thus, it is obvious that an education process, better or worse, existed in every locality of the Fãgãraº
County till towards 1850. After that, its development became faster, benefiting by another historical
and legislative frames.

Pânã cãtre jumãtatea secolului al XVIII-lea, ºcolile primare transilvãnene nu erau ºcoli publice
în sensul actual al cuvântului, mai ales în cazul celor româneºti. Astfel, câ!iva copii se strângeau în
vreo casã particularã sau mai ales în tinda bisericii, unde „dascãlul” le fãcea cunoscute slovele,
dintr-o bucoavnã sau altã carte bisericeascã. Procesul acesta de învã!ãmânt, aproape exclusiv
religios, a dãinuit pânã cãtre jumãtatea secolului al XIX-lea, cu toate dispozi!iile de laicizare luate
prin unele legiuiri ºcolare austriece.

Cãtre 1770, statul austriac, care pânã atunci lãsase problemele ºcolare pe seama Bisericii,
accepta concep!ia iluministã din vestul Europei, conform cãreia ºcoala sã fie o institu!ie ce putea ºi
trebuia sã contribuie la ridicarea economicã ºi moralã a cetã!enilor, la formarea unui tip de cetã!ean
de care societatea avea nevoie. Prin urmare, statul începea sã considere ºcoala o problemã politicã ºi
sã se ocupe nemijlocit de organizarea, conducerea ºi controlul învã!ãmântului de toate nivelurile. 

Învã!ãmântul mediu ºi superior, frecventat în special de copiii celor cu o stare materialã bunã,
era destul de bine organizat, având localuri impunãtoare ºi încadrat cu profesori bine pregãti!i. Prin
urmare, marea problemã o constituia organizarea învã!ãmântului elementar. Pentru acest scop,
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trebuiau sã fie gãsite ºi alocate fondurile necesare, trebuiau construite localuri ºcolare, elaborate
manualele necesare etc.

Mai întâi, cu toate protestele Bisericii Catolice, statul a pus sub controlul sãu ºcolile
confesionale. La baza acestei hotãrâri a stat regulamentul ºcolar Allgemeine Österreichische
Schulordung, din 7 decembrie 1774, ale cãrui principii directoare vizau uniformizarea
învã!ãmântului din Imperiu. Însã, abia în 1781 era publicatã legea ºcolarã Norma Regia, care
cuprindea dispozi!ii speciale referitoare la Transilvania, precum ºi Edictul de toleran!ã, lege prin care
se acorda dreptul oricãrei comunitã!i na!ionale cu peste 100 de familii sã-ºi aibã ºcoalã ºi bisericã. 

S-au luat mãsuri inclusiv în privin!a românilor ortodocºi, cum a fost decretul din anul 1785 –
care prevedea ca ºcolile deja existente sã fie între!inute în stare bunã, sã se acorde sprijin material
comunitã!ilor care solicitã ºcoli º.a. –, ºi Rescriptul Comisiei aulice din 1786, care preciza: numãrul
ºcolilor româneºti ortodoxe trebuie sporit, salariul învã!ãtorului sã fie plãtit de comunitate, pentru
zidirea ºcolii sã fie obliga!i to!i locuitorii a contribui cu materiale ºi bani (fie ei !ãrani, fie domni de
pãmânt), învã!ãtorii sã poatã func!iona doar dacã ºtiau limba germanã etc.

Cert este cã, prin reglementãrile introduse de Ratio Educationis (1777) ºi Norma Regia, s-a
instituit învã!ãmântul elementar obligatoriu ºi gratuit, cu un program adaptat intereselor statului. Iar
prin numirea ca directori, pentru ºcolile ortodoxe ºi greco-catolice, a lui Dimitrie Eustatievici ºi
Gheorghe ªincai, s-a deschis „calea unor evolu!ii promi!ãtoare în acest sens ºi în mediul
românesc”1.

În aceste condi!ii, devenea extrem de necesarã formarea cadrelor de învã!ãmânt, sarcinã ce a
revenit Comisiei ºcolare provinciale, ca organizare. Ca urmare, în 1782, se înfiin!a ªcoala principalã
româneascã de la Blaj, iar în 1786, ªcoala normalã românã din Sibiu, numai cã, în genere, se gãseau
greu tineri dornici sã se dedice învã!ãmântului. Salariul modest îndepãrta ºi mai mult tineretul de
cariera didacticã.

De asemenea, se punea cu acuitate problema localurilor ºcolare, cãci învã!ãmântul bisericesc
(confesional) era aproape total lipsit de ele. „În cele mai multe cazuri ºi primele ºcoli de stat
func!ionau în clãdiri improvizate.”2 De altfel, dintr-un recensãmânt ºcolar realizat în anul 1786,
reiese cã, în "ara Fãgãraºului, în bunã stare erau numai ºcoala germanã din Fãgãraº, cea românã
(probabil greco-catolicã) ºi ºcolile unite din Vaida-Recea ºi Cincu.3

În paralel cu activitatea bisericilor de a deschide ºcoli, "ara Fãgãraºului a fost oarecum
avantajatã prin ºcolile grãnicereºti, care au început a fi înfiin!ate dupã Decretul imperial din 1762 de
constituire a regimentelor de grani!ã, ºcoli în care procesul de învã!ãmânt era destul de serios, dupã
niºte norme bine puse la punct de cãtre statul austriac.

Mãsurile ºcolare au continuat a fi luate ºi dupã anul 1800, uneori cu aplicabilitate, alteori fãrã,
mai ales în privin!a învã!ãmântului sãtesc. Printre acestea, s-au numãrat ºi decretele din anii 1816 ºi
1841, prin care se preciza ca în fiecare localitate sã se acorde gratuit loc pentru edificarea ºcolilor
româneºti ºi materiale pentru construirea localurilor respective; de asemenea, era din nou
reglementatã retribu!ia dascãlilor.

În perioada 1841-1843, au fost instituite comisii însãrcinate cu elaborarea de planuri privind
înfiin!area ºcolilor sãteºti, la nivelul fiecãrei jurisdic!ii din Ardeal. Însã, „atunci când, în contextul
aceloraºi încercãri de punere în aplicare a mãsurilor de înfiin!are a ºcolilor sãteºti, autoritã!ile
militare din sudul Transilvaniei se adreseazã comitatului Hunedoarei ºi districtului Fãgãraº pentru
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colaborare în cadrul localitã!ilor mixte militare ºi civile, demersurile lor se lovesc de refuzul acestor
jurisdic!ii”4.

Dupã 1848-1849, comunitã!ile au început sã beneficieze într-o mãsurã tot mai mare de culturã,
din ce în ce mai multe obºti rânduindu-ºi funda!iuni materiale proprii, din care au pus pe picioare
mãcar „câte o modestã alcãtuire ºcolarã”5. Chiar ºi aºa, lucrurile trebuiau sã progreseze, cãci, dupã
cum afirma Ioan Codru-Drãguºanu, „o na!iune fãrã ºcoalã ajunge pieire, cã ºcoala este «sufletul
na!iunii»”6.

Ridicarea ºcolilor aducea cu sine ºi nevoia de învã!ãtori califica!i în primul rând, pentru un
învã!ãmânt de bunã calitate. Însã, cum aminteam, retribu!ia foarte slabã nu-i atrãgea pe tineri spre
acest domeniu. Decretele din anii 1816, 1823, 1824, 1840 ºi 1841 hotãrau ca, pentru între!inerea
învã!ãtorului, sã se taie din proprietatea domnului de pãmânt, de care apar!inea satul, pãmânt arabil ºi
fâna! sau sã i se stabileascã un salariu fix. Nici acestea n-au avut aplicabilitate, atât din cauza
împotrivirii domnilor de pãmânt, cât ºi din aceea a stãrii economice precare a locuitorilor. Prin
urmare, ºcolile sãteºti au continuat sã aibã „învã!ãtori necalifica!i ºi foarte slab plãti!i, aveau o
ºcolarizare efectivã limitatã doar la lunile de iarnã ºi o foarte deficitarã frecven!ã a elevilor; erau, cu 
un cuvânt, foarte departe de ceea ce ar fi trebuit sã fie o ºcoalã în acea perioadã”7.

Foarte departe, adevãrat, dacã ne gândim ºi la „portretul-robot” al dascãlului, creionat în 1848
de acelaºi Ioan Codru-Drãguºanu: „(...) sã fie înarmat cu cunoºtin!e bogate, cu experien!ã, plin de
onestitate, umanitate ºi patriotism, pãtruns de «cel mai mare zel» pentru binele public, «depãrtat» de 
orice interes personal. Amintind cã misiunea învã!ãtorului «e sacrã, apostolicã», el cerea ca acesta
sã fie «exemplu de virtute, de moralitate, de modestie», iar în rela!iile cu ºcolarii sã aibã cãldurã
sufleteascã ºi sã-i priveascã pe elevi ca pe «niºte fii ai sãi»”8.

Dupã anul 1800, se apreciazã cã, pe lângã cele grãnicereºti, existau ºcoli în mai toate localitã!ile
"ãrii Fãgãraºului, chiar dacã pu!ine dintre acestea aveau local propriu, ele func!ionând de cele mai
multe ori în casa cantorului (care era ºi dascãl) sau în o altã casã închiriatã spre acest scop. Dascãlul
„de obicei era un om simplu, cunoscãtor de carte, care nu se deosebea de al!i !ãrani, uneori
îndeplinea ºi slujba de crâsnic (clopotar) sau secretar al preotului. 

ªcoala era o casã !ãrãneascã îngrãditã cu nuiele ºi lipitã cu lut, pe jos nu avea podea. În mijloc
se afla o masã lungã din scânduri bãtute pe pociumpi (!ãruºi – n.n.), iar de jur-împrejur erau lavi!e
pentru copii.

Despre metodele de predare nu poate fi vorba. Fiecare învã!ãtor proceda la predarea
scris-cititului cum îl tãia capul sau cum fusese el învã!at de un diac mai bãtrân”9.

ªcolile ortodoxe 
La 1791, negustorii fãgãrãºeni înfiin!au, în oraº, o ºcoalã „normaliceascã”, având acest statut (de 

pregãtire a învã!ãtorilor ºi preo!ilor) pânã în anul 1854, când s-a înfiin!at Seminarul Andreian. Cel
dintâi dascãl al sãu a fost Andrei ªovãilovici (încã din anul 1770), care, pe la 1796, îl avea alãturi pe
Ioan Fogaraºi (1791-1802), dupã cum atestã un document de epocã: „La 2 Noembrie 1796, în fa!a lui
Radu Tempea, directorul ºcoalelor na!ionale neunite, se încheie un contract între bisericã,
reprezentatã prin învã!atul protopop Gheorghe Petraºcu ºi învã!ãtorii Andrei ªovãilovici ºi Ioan
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Fogaraºi: «dascãlul Andrei sã !inã strana bisericii cea dreaptã la cântare, iar Ioan Fogaraºi de a
stânga; Andrei va avea 25 de zlo!i pe an, dascãlul Fogaraºi are a-ºi lua simbria de la toatã casa pe
an câte ºase crei!ari (...)»”10.

Mai târziu, s-a încercat înlãturarea lui ªovãilovici, spre a fi adus fiul protopopului, cu acelaºi
nume, care era învã!ãtor la ºcoala din Chivãrariu (1786-1804), tot în Fãgãraº; acesta fusese ºcolit în
"ara Româneascã, unde „a cãpãtat o educa!ie aleasã. ªtia latineºte, italieneºte, greceºte ºi pu!in
nem!eºte”11.

Între anii 1796 ºi 1800, apare ca func!ionând ºi Toni Nedelcu, apoi Gh. Petraºcu, fiul
protopopului (1800-1804), Simion Jinariu (pe la 1800), Gheorghe Jinariu (1804-1838), Vasile
Jinariu (1838-1845) ºi Petru Popescu (1845-1852), ginerele protopopului Gh. Jinariu, acesta fiind
atât învã!ãtor, cât ºi capelan. Pe la 1807, se reîntorcea Fogaraºi, iar la 1817 a doua oarã, comunitatea
încheind un nou contract cu el, destul de apãsãtor de aceastã datã: „Sã puie la învã!area pruncilor, sã
aibã datoria a-i !inea pre dânºii la rânduialã bunã atât în ºcoalã cât ºi în bisericã ºi a-i dezbãra de
vorbe necuviincioase, de jurãmânturi, de jurãturi ºi de vorbe necinstite, de sudalme, nu numai în
ºcoalã ci ºi afarã. Greºind copiii sau în ºcoalã sau în bisericã ºi fiind vrednici de pedeapsã, sã li se
dea pedeapsa dupã vârstã ºi greºalã, însã cu luare aminte, sã nu se vatãme vreunul din pricina
bãtãii. Darã fiind greºalã mai mare, sã fie ºi inspectorii de fa!ã când se vor pedepsi. În rândul
învã!ãturii, atât copiii a celor boga!i, cât ºi a celor sãraci, într-un chip sã se trãtãluiascã; copiii care
cuprind mai anevoie învã!ãtura ºi sunt mai grei de cap, sã nu-i sileascã nici într-un chip cu bãtaia
spre învã!ãturã. Leafa va fi de 400 fl. austr. pe an ºi pe lângã sãlaº slobod ºi 6 stânjini de lemne, în 4
rate, adecã la tot fârtatul (sfertul – n.n.) de an fârtalul de sâmbrie”12.

În anul 1820, se reîntorcea ºi Simion Jinariu, dupã ce func!ionase între 1807 ºi 1811 la Sibiu,
Braºov ºi Jina natalã. „Venea deci cu un prestigiu sporit... Ieºit cu o treaptã mai sus din rândul
învã!ãtorimii, în calitate de protopop ºi director al ºcolii normale, cu o reputa!ie de om cult, se
gândise la formarea tinerimii, dornicã a îmbrã!iºa cariere care, oricum, cereau o pregãtire mai
temeinicã decât cea pe care le-o putea da «ºcoala normaliceascã» (...)”13.

Punându-ºi gândul în practicã, acesta înfiin!a, în acel an, o ºcoalã în care „fiecare copil care
pofteºte ºi vrea a învã!a la cântãri ºi la scrisoarea româneascã ºi latineascã, ca sã poatã fi ºi notarãºi 
sau scriitor la sat ºi aritmeticã ºi rânduiala sf. biserici ºi al!ii care poftesc a primi darul preo!iei,
aceia vor veni în ºcoala Fãgãraºului la mine, ca sã le arãt eu cele trebuincioase, întru care sã sã
poatã întru acea învã!ãturã rãzima înaintea scaunului episcopesc la Sibii ºi ca sã poatã intra la
curºul ºcoalei candida!ilor de preo!ie mai cu îndrãznire, nu sã sã tragã îndãrãpt la uºã ca proºtii,
cum am vãzut cu ochii mei (...). Va veni diacul acela care pofteºte a primi darul preo!iei, mai întâi sã
vie sã înve!e, sã sã tragã la masã, înainte, nu la uºã”14.

În privin!a învã!ãmântului sãtesc ortodox transilvan de la începutul secolului al XIX-lea, o
situa!ie a acestuia a fost prezentatã de Martin Hochmeister în al sãu Calendarium Novum, apãrut la
Cluj în 1807, la capitolul despre ºcolile ortodoxe apãrând ca func!ionând ºi cele din urmãtoarele
localitã!i ale "ãrii Fãgãraºului: Feldioara, Perºani (învã!ãtor Iacob Comerni!ã), Voivodenii Mici
(Moise Stelea), Porumbacu de Jos (Savu Racovi!anu), Comãna de Sus (George Popovici), Râuºor
(Ioan Odor), Beclean (Ioan Bârsache), Viºtea de Sus (Simion Frezelea), Cincºor (Silvestru Gazia),
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Gherdeal (Simion Mintsund), Calbor (Vasile Viza), Cincu (Teodor Bastia), Bruiu (Matei Stanciul),
ªomartin (Nicolae Nistor), Toarcla (Moise Comºa) ºi Merghindeal (Ioan Frã!ilã).15

Este evident, însã, cã numãrul acestor ºcoli era mult mai mare decât cel prezentat de
Hochmeister, cãci unele documente aratã existen!a lor ºi în alte localitã!i încã din secolul anterior, aºa 
cum în Gala!i exista o ºcoalã confesionalã ortodoxã din anul 1785, cunoscu!i fiind ºi învã!ãtorii ei:
Nicolae Comºa (1785-1820), Gheorghe Comºa (1820-1840), Bucur Comºa (1840-1860) º.a.16 În
aceastã ºcoalã, „Fetele mãriºoare învã!au ºi gospodãria: pregãtirea mâncãrilor, lucru de mânã etc.,
de la «lelea dãscãli!a», care, când lãrmãluiau ºcolarii îi lovea în cap cu furca de tors ori cu fusul”17.

În aceastã perioadã, ºcoli cu local propriu se aflau în Arpaºu de Jos (1820; învã!ãtori David
Boeriu ºi Ioan Cucu), Beclean (1846; Ghi!ã Orbu, Gheorghe Gãjneanului), Bohol! (înainte de 1848;
„«ªcoala din mijlocul satului», clãditã toatã din piatrã ºi acoperitã cu !iglã ºi avea 2 sãli de
învã!ãmânt ºi locuin!ã pentru învã!ãtor”18); Calbor (1802; Simion Braniºte), Colun (1800; Lazãr
Toader [1808-1825], Gheorghe Popoviciu [1825-1828], Moise Toader [1828-1857]), Felmer
(1835), Perºani („înainte de 1850, se învã!a în ºcoalã ºi limba germanã”19), Rodbav (sf. sec. XVIII),
ªinca-Nouã (Gheorghe Buzdugan) ºi Ucea de Sus (1832; ªerban Bãrbat).

Alte ºcoli ortodoxe existau în Mândra (func!iona în case particulare), Pãrãu, Sâmbãta de Sus
(înfiin!atã în 1830), Vene!ia de Jos ºi, mai mult ca sigur, ºi în restul localitã!ilor "ãrii Fãgãraºului. 

În privin!a plã!ii dascãlilor ºi a localurilor de ºcoalã, care de cele mai multe ori se aflau în casele
primilor, aflãm cã pentru localuri plata se fãcea în naturã – 2 bucã!i de lemn iarna ºi un ou pe
sãptãmânã.20 În ceea ce privea plata învã!ãtorului, oamenii îl tocmeau „ca sã le înve!e copiii carte
dându-i o dutcã (8 bani) pe an ºi 2 ouã pe sãptãmânã. Remunerarea învã!ãtorului pentru munca sa
cu copiii diferea de la sat la sat, astfel: în Olte! (Beºimbac) i se plãtea învã!ãtorului 5 zlo!i pe an, în
Gherdeal la 1840 învã!ãtorul primea «15 capuri de grâu ºi 20 de cucuruz». La fiecare sãrbãtoare
mare primea un cozonac – la Paºti 2 ouã roºii de elev, 5 cãru!e lemne pe an, cãrate pe rând de cãtre
pãrin!ii elevilor.

«Dacã ouãle ºi banii nu se aduceau la timp, sau bucã!ile de lemne erau prea mici, apoi vinovatul 
era supus la aspre pedepse: sucitul pãrului dupã un cui ºi bãtut cuiul în perete, 25 de be!e la pãr!ile
moi sau aºezarea cu genunchii pe boabe pânã când aducea plata».

Aceste pedepse duceau de multe ori la conflicte între elevii în cauzã ºi învã!ãtor, care de multe
ori ajungeau la bãtaie – pentru evitarea unor bãtãi, învã!ãtorul scutea 2-3 elevi de obliga!ii fa!ã de
el, iar aceºtia îl apãrau în astfel de cazuri”21.

Tot în cazul dascãlilor, spre anul 1848 se emitea o circularã cãtre preo!ii din protopopiatul
Fãgãraºului, în care se decreta pentru învã!ãtori ca „vineri sã fie regrea!ie, ca ºi dascãlul sã poatã
veni sã-ºi cumpere din Fãgãraº ce-i trebuie pe sama casei sale ºi hârtie pe sama pruncilor, iar
sâmbãta sã înve!e copiii”22.

Este interesant ºi faptul cã, în unele sate, localul ºcolii servea pentru copiii ambelor confesiuni
sau cã dascãlii lor erau în rela!ii amicale, aºa cum întâlnim, spre exemplu, în Arpaºul de Jos, unde „au 
servit câte doi învã!ãtori, unul gr. cat. ºi unul gr. ort. ºi învã!au copiii deosebit, dupã religie”23.
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16 Constantin Stan, ªcoala poporalã din Fãgãraº ºi de pe Târnave, Sibiu, 1928, vol. I, pp. 264-265.
17 Nicolae Albu, op. cit., p. 163.
18 Constantin Stan, op. cit., p. 161.
19 Nicolae Albu, op. cit., p. 163.
20 Ionicã Oancea, Învã!ãmântul din zona Fãgãraº pânã la anul 1848, lucrare de diplomã, Iaºi, 1979, p. 21.
21 Ibidem.
22 Nicolae Albu, op. cit., p. 160.
23 Constantin Stan, op. cit., p. 134.



ªcolile greco-catolice 
ªcoala din Fãgãraº a fost înfiin!atã prin decretul împãratului Iosif al II-lea din anul 1785, ca

ºcoalã trivialã, învã!ãtorii sãi fiind plãti!i din fondul de instruc!ie al Guvernului ardelean. ªcoala
aceasta a func!ionat pe locul vechii ºcoli ortodoxe, din apropierea bisericii Sf. Nicolae
(brâncoveneºti). Primul dascãl a fost Nicolae Bodroközy, care a func!ionat pânã la 1826, acesta
având o poveste extrem de interesantã: el a fost „propus de guvern ºi confirmat de consistoriul din
Blaj (1785), dar numai dupã ce, conform dispozi!iilor în vigoare, s-a prezentat la Mártonfi,
directorul ºcolilor româneºti catolice din Transilvania ºi al celei pedagogice din Sibiu, ca sã facã
dovadã de pregãtirea sa ºi «sã-i spue ce limbi ºtie, pentru a-l promovãlui dascãl de normã».

Câ!iva ani s-a purtat «ca o fatã mare»: ºi-a fãcut datoria pe deplin; nu s-a plâns nimeni
împotriva lui. Între timp, ca sã-i fie de ajutor vicarului Iacob Para, apoi lui Ion Halmaghi, fu
hirotonit preot, îndeplinind ºi slujba de capelan. Însã, în 1800, consistoriul blãjean a primit 2
denun!uri împotriva lui; primul era semnat chiar de vicarul Para; în acesta se spune cã Bodroközy,
«de când e preot, s-a lãsat de treaba pruncilor, ba pe unii îi întrebuin!eazã la lucru, acasã pentru
sine, la tãiat de lemne, adus apã, iarã în ºcoalã a bãgat coceni». Al doilea e al lui Simion Jinariu,
dascãlul ºcolii ortodoxe, care, la fel, constatã cã Bodroközy, «fãcându-se popã, au nu vrea, au
urându-sã cu învã!ãtura, sã leneveºte (...), de care lucru ne-au venit ponoslu, de vreme ce pruncii
care merg la ºcoalã, încã îi poartã în biboli!e (?!)». În rezolu!ia datã de Bob se spune: «... vom lua
dãscãlia de la el ºi altuia o vom da, care nu va bãga coceni în ºcoalã, ci va bãga pruncii ºi îi va
învã!a».

La aceastã asprã înfruntare ºi serioasã amenin!are, bietul dascãl îi rãspunde:
«...eu nicidecum a fi vinovat unora ca acelora nu mã cunosc; adevãrat lucru cã de-mi ajutã

vr-un prunc care-l !iu în sãlaº, mai mare folos are, cã se împãrtãºeºte din cele de lipsã spre traiul
vie!ii ºi din învã!ãturã. Iarã încâtu-i despre coceni, necum sã-i pui în ºcoalã, ci nici în gând mie
adevãrat nu me-au venit pânã acum. Strãdania mea a învã!a pruncii în ºcoalã socotesc cã de nu-i
mai mare, mai micã nu-i de când m-am fãcut preot, despre care lucru însuºi ºi In(clita) Tablã poate
mãrturisi».

Rândurile lui Bodroközy avurã puterea de a-l liniºti pe Bob ºi a-i inspira încredere în el, cãci la
1822 îl gãsim intitulându-se «preot ºi inspector ºcolar» – desigur, pentru ºcolile unite din
protopopiatul Fãgãraºului”24.

Pânã la mijlocul veacului au mai func!ionat ca învã!ãtori Adam Ca!aveiu (1826-1848) ºi preotul
din Racovi!a, Simion Florian (1848-1862), însã mai întâlnim ºi alte nume, ca Anton Bodroközy, fiul
celui de mai sus, pe la 1822, ºi George Moldovan, la 1836.

ªcoli greco-catolice în "ara Fãgãraºului existau încã de pe la mijlocul secolului al XVIII-lea,
mai precis în 1755, ºi anume: ªinca (Veche), Vad, Ohaba, Bucium, Sebeº, Hârseni, Copãcel, Berivoii 
Mici, Vaida-Recea, Dejani, Netot (Gura Vãii), Iaºi, Hurez, Ileni, Râuºor, Dridif, Voila, Beºimbac
(Olte!), Viºtea de Jos, Ucea de Sus, Viºtea de Sus, Drãguº, Lisa, Breaza, Pojorta, Voivodenii Mari,
Voivodenii Mici, Ludiºor. Pe lângã acestea, se mai gãseau alte 7 ºcoli în protopopiatul Fãgãraºului,
11 în cel al Vene!iei ºi 6 în al Calborului.25

Zece ani mai târziu, la 1765, existau 56 de ºcoli româneºti, dintre care greco-catolice fiin!au în:
Fãgãraº, Beºimbac (Olte!), Viºtea de Jos, Porumbacu de Sus, Arpaºu de Sus, Viºtea de Sus, Ucea de
Sus, Drãguº, Lisa, Voivodenii Mari, Ludiºor, Porumbacu de Jos, Cuciulata, Vene!ia de Jos, Hârseni,
Sebeº, Mãrgineni, Copãcel, Berivoii Mari, Vaida-Recea, Telechi-Recea, Netot (Gura Vãii),
Sãvãstreni, Scorei, Ileni, Râuºor, Calbor, Bohol!, Gala!i, ªona ºi Ticuºu Român (Ticuºu Nou).26
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24 Nicolae Albu, op. cit., pp. 160-161.
25 Istoria învã!ãmântului din România, vol. I, Bucureºti, Editura Didacticã ºi Pedagogicã, 1983, p. 274.
26 Nicolae Albu, Istoria învã!ãmântului... pânã la 1800, p. 198.



Dupã anul 1800, statisticile oficiale au obiºnuit sã ia în calcul numai ºcolile mai bine organizate,
motiv pentru care nu putem avea un tablou complet asupra întregii re!ele de ºcoli elementare din "ara
Fãgãraºului. Astfel cã, Statistica românilor uni!i din Transilvania la 1811 indica urmãtoarele sate cu
învã!ãtori bine pregãti!i (ludimagisteri): Fãgãraº (Nicolae), Iaºi (Ioan), Bucium (George), Hârseni
(Toma), Ileni (Ioan), Copãcel (David), Berivoii Mari (David), Porumbacu de Jos (Ilie, „dascãl et
cantor”), Beºimbac (Ioan „et cantores”), Scorei (Ionaºcu), Comãna de Jos (Ionaºcu), ªinca-Veche
(Joandrea) ºi Vad (Toma).27

Cu toate acestea, unele surse oferã informa!ii ºi despre alte ºcoli greco-catolice din zonã:
– Berivoii Mari: „ªcoala se va fi !inut la început în pridvorul bisericii ºi vor fi învã!at numai

copiii de boier, iobagii neavând dreptul la învã!ãturã. A func!ionat apoi în diferite case închiriate
pânã dupã 1848 (...).

(...) ªcoala din trecut vagabonda pe lângã bisericile din ambele Berivoaie. Învã!ãtor se tocmia
când în Berivoii Mici, când în Berivoii Mari, dupã împrejurãri. Elevii se înscriau benevol ºi cercetau
ºcoala aproape numai în lunile de iarnã. Sporul elevilor se reducea la scris, cetit ºi pu!inã
aritmeticã”28;

– Beºimbac (Olte!): „Cãtrã 1848 ºcoala era în casa proprietarului Toma Popa, el fiind cantor
(dascãl) la bisericu!a din deal; !inea ºi ºcoalã la el acasã (...)”29;

– Bucium: „Cel mai vechiu dascãl despre care amintesc bãtrânii de azi a fost Gherasim Dobrin. 
Acesta a func!ionat cam pe la anii 1820-1842. Pe vremea aceasta local propriu pentru ºcoalã nu
era”30;

– Colun: „Biserica gr. cat. a început sã sus!inã ºcoala la anul 1835, când a fost instituit ca
învã!ãtor Onea Ticaciu (1835-1855) (...)”31;

– Copãcel: „(...) În prima jumãtate a secolului XIX gãsim ca învã!ãtor pe Ioan Fogãraº, fãrã
anume pregãtire, care îndeplinea ºi func!ia de cantor (...)”32;

– Dridif: „(...) a fost ºcoalã condusã de cantori, fãrã pregãtire specialã, încã înainte de anul
1848. Învã!ãmântul se fãcea în case particulare”33;

– Lisa: „ªcoalã de piatrã din 1830”34;
– Pojorta: „ªcoalã de lemn din 1838”35;
– ªinca-Veche: „ªcoalã de piatrã din 1837”36;
– ªona: „Clãdire ºcolarã ºi ºcoalã bunã din 1835”37;
– Voivodenii Mari: local propriu din 183638;
– Drãguº: Dascãlii ºcolii erau cântãre!i în stranã ºi „în general, slabi, dupã mãrturisirile lui Ioan

Codru-Drãguºanu, nãscut aici: «Nu pot uita pe fericitul Nicu al Davistei cu „Sfântã cruce ajutã!”. O 
iarnã întreagã învã!asem carte la dânsul, ºtiam „Bucoavna” de rost, însã cu „buche-az-ba” nu
putusem învã!a, pânã ce bietul Comºu!, în bãtrâne!e, aduse sistemul de „a-be-ce” de la Orlat, dupã
care apoi în 3 zile silabiseam cu uºurin!ã»”39.
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27 Idem, Istoria ºcolilor..., p. 161.
28 Constantin Stan, op. cit., pp. 152-153.
29 Ibidem, p. 157.
30 Ibidem, p. 176.
31 Ibidem, p. 205.
32 Ibidem, p. 218.
33 Ibidem, p. 242.
34 Augustin Bunea, ªematismul veneratului cler al Archidiecesei Metropolitane greco-catolice române de Alba-Iulia ºi

Fãgãraº pre anul Domnului 1900, Blaj, 1900, p. 629.
35 Ibidem, p. 633.
36 Ibidem, p. 614.
37 Nicolae Albu, op. cit., p. 164.
38 Ibidem.
39 Ibidem, p. 163.



În 1836, ºcoli confesionale unite bune existau în Arpaºu de Jos, Scorei, Porumbacu de Jos,
Porumbacu de Sus, Sãrata, Ucea de Sus, Viºtea de Jos, Drãguº, Lisa, Dridif, Hârseni, Hurez, Berivoii
Mari, Berivoii Mici, Râuºor, Recea ºi Voila. „Aceste ºcoli erau încadrate cu învã!ãtori cu pregãtire
corespunzãtoare”40.

Tot greco-catolice erau ºi ºcolile grãnicereºti, înfiin!ate încã din a doua jumãtate a secolului al
XVIII-lea. În ordinul de înfiin!are a regimentelor de grani!ã se cuprindea ºi dispozi!ia ca în
localitã!ile-sedii de companie ºi nu numai sã se înfiin!eze ºcoli „normale” ºi „triviale”, cum s-a
întâmplat ºi în cazul unor sate fãgãrãºene: Viºtea de Jos, Voila, Ohaba, Mãrgineni, Vaida-Recea, Lisa 
ºi ªinca-Nouã. G. Bari!iu afirma cã, pe lângã acestea, ar mai fi func!ionat ºcoli grãnicereºti ºi în
Pojorta, Netotu, Sebeº, Copãcel, Vad ºi Bucium.41 În alte sate s-au înfiin!at ºcoli triviale la începutul
secolului al XIX-lea: Arpaºu de Jos, Arpaºu de Sus, Beclean, Bohol!, Breaza, Calbor, Colun,
Comãna de Jos, Rodbav, ªona, Toderi!a, Vene!ia de Jos, Ucea, Voivodenii Mari º.a.; în ele se învã!a
limba germanã. Toate aceste ºcoli grãnicereºti, dupã desfiin!area regimentelor, în 1851, s-au
transformat în ºcoli comunale confesionale.

Dintr-un raport al Consistoriului unit cãtre guvernul transilvan, din anul 1836, reiese cã ºcoli
grãnicereºti bine organizate existau în Beºimbac (Olte!), Dejani (la 1816), Iaºi, Ileni, Mãrgineni,
Copãcel, Netotu (Gura Vãii), Pojorta, Sebeº, Sãsciori, Sãvãstreni, Vaida-Recea, ªercaia, Bucium,
Ohaba, Vad ºi ªinca-Veche.42

Toate ºcolile grãnicereºti erau puse sub administra!ia Comitetului central grãniceresc. În baza
normelor aprobate de reprezentan!a generalã, la aceste ºcoli nu puteau fi numi!i decât învã!ãtori bine
califica!i, care erau definitiva!i numai dupã ce fãceau doi ani de probã.

Unele dintre aceste ºcoli s-au bucurat, de-a lungul existen!ei lor, de o bunã reputa!ie. Dintre ele,
amintim:

– Ohaba: „I se crease numele de «ºcoalã nem!eascã» (era, în realitate, o ºcoalã normalã),
fiindcã limba germanã !inea locul de frunte. Da o pregãtire serioasã elevilor, unii veni!i de la mari
depãrtãri. Învã!ãtorii, trei, se numeau «profesori» ºi erau oameni cu carte fãcutã în ºcolile nem!eºti.
Unul dintre ei, George Sucea, pe la 1830, era abonat la «Biblioteca Româneascã» a lui Zaharia
Carcalechi. Cu pregãtirea de aici au ieºit mul!i notari, ofi!eri, învã!ãtori ºi al!i func!ionari ºi
intelectuali români din "ara Oltului ºi de pe Târnave (...)”43;

– Vaida-Recea: la 1815, limba de predare era germana; învã!ãtori erau Nicolaus Fetu ºi Iosif
Rummel44;

– Scorei: „(...) era singura ºcoalã mai bunã din acea regiune, cãci în ea veneau sã înve!e carte
nu numai fiii foºtilor boieri ºi grãniceri, ci ºi fiii fruntaºilor sãteni din comunele vecine: Oprea ºi
Streza-Câr!iºoara, Câr!a, Colun, Sãrata, Porumbacul de Sus ºi de Jos”45;

– Lisa: „Pe la 1848 exista o ºcoalã sus!inutã de Compania 9 (...), cu învã!ãtorii, între
1848-1850, Vasile Ca!avei ºi Ioan Savu Popa”46;

– Viºtea de Jos: „O bunã ºcoalã a fost ºi cea «normalã grãnicereascã» din Viºtea de Jos, din
care ieºise, prin 1848, Damaschin Balescu, colec!ionar, ba pe ici-colea ºi fãuritor de poezii
patriotice ºi de dragoste (...)”47;

40 Gavril Popa, op. cit., p. 178.
41 Apud Istoria învã!ãmântului..., p. 295.
42 Cf. Nicolae Albu, Istoria ºcolilor..., p. 162.
43 Ibidem.
44 Ibidem, p. 164.
45 Ibidem, p. 162.
46 Constantin Stan, op. cit., p. 294.
47 Nicolae Albu, op. cit., p. 163.



– Vad: Exista ºcoalã trivialã (primarã superioarã), sus!inutã din fondul de instruc!ie ºi având un
profesor ºi 30 de elevi. Se învã!au limbile românã, germanã ºi maghiarã48;

– ªinca-Veche: „La extremitatea de est a !inutului se afla, tot grãnicereascã ºi buniºoarã,
ºcoala din ªinca-Veche, din care ieºiserã mul!i viteji grãniceri (...)”49.

Dupã Revolu!ia de la 1848-1849, situa!ia oarecum s-a schimbat, constatând o adeziune tot mai
mare a românilor fa!ã de problema ºcolarã. ªcoala începe sã aparã tuturor – fie ortodocºi, fie
greco-catolici – „ca un simbol al comunitã!ii na!ionale, ca un remediu universal al tuturor
neajunsurilor ºi neîmplinirilor sale (...). Nu putem citi fãrã emo!ie ceea ce scrie la Braºov în mai
1851 un corespondent din pãr!ile Fãgãraºului: «ªcoale ºi iar ºcoale de am ºti mãcar cã ne dãm ºi
cãmaºa ca sã rãmânem numai cu una. Când e vorba de ºcoale nu este suferit a opune sãrãcia.
ªcoala, tocmai ºcoala ne va scoate din sãrãcia ºi cea trupeascã ºi cea sufleteascã. Învã!ãtori,
învã!ãtori ! ªcoale, ºcoale mari ºi mici, ºcoale!» (...)”50.

Se observã cã, în aceastã primã jumãtate a secolului al XIX-lea, ºcoala româneascã fãgãrãºeanã
a traversat o perioadã destul de dificilã, datoritã, în special, lipsei de cadre pregãtite suficient ºi a
lipsei localurilor proprii, dar ºi din cauza neaplicãrii majoritã!ii legiuirilor ºcolare în aceastã zonã. 

Este evident, însã, cã proces de învã!ãmânt, mai bun sau mai rãu, a existat în fiecare localitate,
continuându-se ceea ce se începuse în secolul anterior, cu observa!ia cã, acum, încep sã se ridice din
ce în ce mai multe localuri proprii de ºcoalã, obiectiv finalizat în cea de a doua jumãtate a acestui
secol, „cãci, satele contaminate unele de altele, de silã sau de ruºine se feresc sã rãmânã în afara
curentului general, se iau parcã la întrecere în a înfiin!a ºcoli, a angaja dascãli, a-ºi asuma noile
sarcini ale învã!ãmântului”51.
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