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INTRODUCERE
Profesorul i elevul, receptai în calitatea lor de actori ai unui sistem
instituionalizat, sunt prezene atât de familiare în viaa noastr de astzi,
încât pentru un ignorant al trecutului (un trecut, de altfel, nu atât de
îndeprtat) par componente ale societii existente aici dintotdeauna. În
realitate, pentru spaiul românesc extracarpatic este foarte greu s vorbim
despre un astfel de fenomen înainte de adoptarea legii instruciunii publice
din 1864, care, introducând obligativitatea învmântului primar i
extinzând sistemul învmântului secundar i superior, a fcut din elev i
profesor existene obligatorii ale societii româneti. A nu se înelege de
aici c învmântul românesc, i odat cu el actorii care-i dau via –
profesorii i elevii – nu existau înainte de aceast dat, ci doar faptul c doar
dup acest moment se poate vorbi de o prezen a lor constant i familiar
în contiina public.
În ceea ce privete percepia contemporan a românilor despre
profesorii i elevii din sistemul de învmânt românesc, poate fi considerat
reprezentativ sondajul realizat de IRES i publicat la 13 septembrie 2010
care scotea în eviden faptul c mai mult de 60% dintre români aveau, în
general, o prere proast i foarte proast despre învmântul de la noi din
ar. Referitor la profesori, 51% dintre persoanele intervievate considerau c
acetia erau slab pregtii iar 74% apreciau c exigena acestora ar fi
sczut. De asemenea, o majoritate impresionant (i îngrijortoare, în
acelai timp!), de 80%, aprecia c acetia erau prost pltii. Nu fr
relevan sunt, în acelai timp, i informaiile referitoare la disciplina
elevilor (97% dintre români ar fi dorit, conform sondajului, creterea
disciplinei) i la calitatea învmântului din trecutul recent (sistemul de
învmânt din deceniile anterioare fiind considerat mult superior celui din
momentul aplicrii sondajului respectiv)1. Interesant, din perspectiva
tematicii acestei lucrri, este faptul c multe dintre tarele învmântului
românesc contemporan (decderea alarmant a disciplinei elevilor, legislaie
ineficient, salarii mici, desconsiderarea profesorilor de clasa politic,
dorina de a copia modele strine, considerate a fi mai performante etc.) se
regsesc, cu anumite diferene de nuan, în percepia comun asupra
învmântului românesc din urm cu un secol sau un secol i jumtate.
Având în vedere metamorfoza produs în receptarea binomului
profesor-elev în ultimul deceniu (cu precdere, în sens negativ),
1

Informaiile complete pot fi accesate la adresa http://www.ires.com.ro/articol/101/ perceptiapublica-a--colii-romane%C8%99ti.
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cercetarea de fa se dorete o „întoarcere la origini”, la momentul în
care figura elevului i cea a profesorului abia începeau s se impun în
imaginarul colectiv al urbei.
Acest demers îi propune, prin urmare, s reconstituie gradul i
modul în care imaginea celor dou componente eseniale ale procesului de
învmânt, profesorul i elevul, s-a impus în societatea craiovean la
sfâritul secolului al XIX-lea i începutul secolului XX, urmrind contextul
naterii anumitor componente (portret moral, imagine, ierarhii, portret ideal,
condiii reale), sesizarea condiiilor care au generat anumite schimbri în
ceea ce privete receptarea acestora precum i evoluia lor pe parcursul
perioadei amintite. Nu în ultimul rând, s-a inut cont de influena ideologiei
oficiale (în condiiile în care organizarea învmântului se fcea mai ales pe
cale politic) precum i de influena curentelor tiinifice sau a religiei.
Sub un astfel de format, acest subiect nu a fost abordat în
istoriografia româneasc, majoritatea scrierilor despre învmântul
craiovean sau românesc fiind centrate fie, precum cele cu tematic general,
pe evoluia legislaiei româneti în domeniu i a concepiei pedagogice
româneti sau universale, pe descrierea unor sectoare distincte ale
învmântului românesc (precum istoria învmântului primar, a
învmântului religios, militar, artistic etc.) sau, pur i simplu, construite în
jurul ideii de istorie a învmântului românesc, în ansamblul su, fie, dac
lum în considerare scrierile cu tematic special, orientate spre cercetarea
exhaustiv a unei singure instituii colare, de-a lungul întregii sale evoluii
i în toat complexitatea mecanismelor sale de funcionare. i într-un caz i
în cellalt imaginea profesorilor i a elevilor este aezat, de cele mai multe
ori, în plan secund, împins în fundal de principii considerate mult mai
importante precum evoluia legislaiei, istoricul cldirii, numrul populaiei
colare, concepiile politice generale etc.
Din acest punct de vedere, cel mai aproape de inteniile acestui
demers se situeaz unele dintre monografiile închinate instituiilor colare
craiovene, care au rezervat unul sau mai multe capitole pentru prezentarea
unor informaii legate strict de activitatea profesorilor sau a elevilor (cum ar
fi, spre exemplu, activitile extracolare sau participarea la marile
evenimente în care a fost implicat statul român). Evident, nici în acest caz
nu poate fi vorba de intenia de creionare a unei imagini complete a
dasclului sau a elevului, aezate în contextul istoric în care aceasta s-a
format, ci doar de subordonarea informaiilor prezentate unei teme complet
diferite, informaiile în cauz având doar rolul de detaliu, mai mult sau mai
puin important, într-un tablou mai mare.
Factorul de noutate din lucrare se dorete a fi – în afar de
informaiile inedite, culese din arhive, sau de cele repuse în circulaie, din
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articole sau cri care, din cauza vechimii, a numrului mic de exemplare
care s-au pstrat sau a ariditii specifice stilului tiinific, au fost lecturate
doar de un numr foarte mic de cercettori dedicai domeniului – folosirea
unei metodologii eficiente, bazate pe un proces de selectare, simplificare i
organizare atent a informaiilor, precum i pe interpretarea critic a
acestora. Ca metode, am folosit, în funcie de situaie, metoda inductiv
(deosebit de eficient în ceea ce privete folosirea surselor primare de
informaie, edite sau inedite), metoda analogic (cu ajutorul creia au fost
surprinse cu mai mare acuratee permanenele i devenirile portretului real al
profesorului i al elevului sau percepia societii craiovene asupra acestor
realiti) i metoda deductiv, de care se leag, în primul rând, construirea
osaturii logice a discursului istoric.
În vederea aprofundrii cercetrii tiinifice am cutat, în primul
rând, s valorific informaiile surselor inedite, identificate la SJAN Dolj.
Am apreciat, astfel, valoarea real a fondului Inspectoratul colar Craiova,
unde am avut avantajul de a gsi unele informaii deja sintetizate (precum
numeroasele date statistice cerute de Minister, spre exemplu) sau grupate pe
domenii de interes (datorit faptului c anumite informaii generale erau
cerute de inspectorat tuturor colilor în aceeai perioad, ceea ce fcea ca
acestea s soseasc la secretariat în acelai timp i s fie îndosariate
împreun). În aceste dosare am gsit, de asemenea, detalii legate de msurile
disciplinare cerute sau luate împotriva profesorilor sau elevilor
contravenieni, participarea, în calitate de prezeni sau viitori ceteni, la
unele activiti festiviste ale urbei sau diversele dispoziii venite de la
Bucureti, eseniale pentru creionarea amnunit a portretului oficial al
profesorului sau elevului.
Pentru reconstituirea statutului elevelor am apelat la informaiile
fondurilor instituiilor colare destinate fetelor, precum Liceul de fete
„Ecaterina Urziceanu”, Liceul Externat de Fete „Regina Elisabeta”, Liceul
Ortodox de feteCraiova, coala catolic „Sf. Anton” Craiova, coala
primar de fete Nr. 1 „Regina Elisabeta” Craiova sau coala primar de
fete „tefan Româneanu”. Selecionarea informaiilor i, ulterior,
interpretarea acestora i integrarea în contextul general al temei s-au realizat
urmrindu-se evidenierea elementelor comune cu cele care constituiau
imaginea elevilor-biei i mai ales a celor care ddeau specificitate, în
epoc, învmântului destinat fetelor i, implicit, statutului elevelor.
Studierea atent a celorlalte fonduri arhivistice a fost subordonat
inteniei de a aduga amnunte inedite unor categorii distincte de elevi
precum elevul strin (coala catolic „Sf. Anton” Craiova), elevul destinat
carierei militare (Liceul Militar „D. A. Sturdza”) sau elevul unei coli
particulare (Liceul „Arnold” Craiova).
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În sfârit, o culegere foarte bogat în informaii (multe dintre ele
edite) mai puin cunoscute sau mai greu accesibile s-a dovedit a fi Colecia
studii, articole, monografii, depozitar a muncii de cercetare a unor
craioveni pasionai de istorie local, care au adunat materiale despre istoria
unor instituii de cultur din ora, viaa marilor personaliti ale urbei, istoria
oraului Craiova, viaa cultural a oraului etc.
Sursele primare edite, prin diversitatea temelor abordate, au oferit
avantajul de a privi anumite teme din unghiuri diferite. Eseniale în cadrul
acestei cercetri au fost, fr îndoial, legile i coleciile de legi elaborate de
Ministerul Instruciunii Publice, dintre care in s menionez masiva Coleciune
a legilor, regulamentelor, programelor i diferitelor decisiuni i disposiiuni
generale ale acestui departament de la 1864-1901 editat la Bucureti, în
primul an al secolului XX, de C. Lascr i I. Bibiri, care a adunat toate
documentele editate de Ministerul Instruciunii Publice timp de aproape patru
decenii de funcionare. Efortul de elaborare a multor subcapitole ale prezentei
lucrri a început cu o lectur minuioas a acestei lucrri.
Coleciile generale de documente referitoare la istoria modern a
României2, au ajutat la încadrarea temei într-un context mai larg i mai
complex, prin multitudinea de informaii oferite spre valorificare
cercettorilor. În aceeai direcie, dar cu un orizont mult mai restrâns, au
acionat drile de seam anuale editate de conductorii Primriei Craiova i
Prefecturii Judeului Dolj, în care erau incluse întotdeauna referine la
situaia învmântului din ora. Aceste întiinri cuprindeau informaii
generale referitoare la colile primare, crora aveau obligaia s le asigure,
direct sau indirect, întreinerea i unele informaii detaliate despre
funcionarea instituiilor colare aflate sub directa lor coordonare, precum
colile Tricu i Popovici, subordonate Primriei Craiova, respectiv coala
Normal de biei (doar pentru o perioad) i coala de Arte i Meserii
„Principele Ferdinand”, subvenionate de Prefectur. Aceste informaii, care
se refer la aspectul practic, faptic al evenimentelor, sunt completate de
discursurile i drile de seam ctre alegtori publicate de politicienii locali,
care dezvluie mai ales schema ideatic, de planificare care se ghicete în
spatele acestor aciuni.
Deosebit de util pentru demersul meu actual a fost obiceiul dezvoltat de
multe coli de grad mediu din Craiova3 de a edita la sfâritul anului colar
2

Documente privind istoria României. Rzboiul pentru independen, vol. I-IX, Bucureti,
Ed. Academiei Republicii Populare Române, 1952-1955; Iulian Oncescu, Ion Stanciu,
Emanuel Plopeanu, Texte i documente privind istoria modern a României, vol. 2,
Ed. Cetatea de Scaun, Târgovite, 2009.
3
La început a fost doar Liceul „Carol I” dar, din fericire, acest exemplu a fost copiat repede
i de celelalte coli: coala Normal de biei, Gimnaziul Real de biei „Fraii Buzeti”,
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anuare în care erau publicate date complete legate de componena corpului
profesoral, efectivele de elevi pe clase (cu menionarea distinct a situaiei
fiecrui elev în parte: medie, locul ocupat în ierarhia clasei, corigene,
repetenie, sanciuni etc.). Cu timpul, anuarele au început s primeasc o form
mult mai extins, prin includerea de informaii privind principalele evenimente
care avuseser loc în coal pe parcursul anului, descrierea colii sau chiar, în
câteva cazuri, o încercare de istorie a instituiei de învmânt.
Permanent nemulumii de statutul pe care li-l rezervaser
oficialitile locale sau cele de la Bucureti, dasclii craioveni au luptat
continuu s schimbe aceast situaie, înfiinând diverse asociaii, precum
Societatea Cooperativ „Lumina” a Membrilor Corpului Didactic din Dolj,
Societatea Craiovean pentru Învmântul i Cultura Poporului,
Societatea „Osptria colar” din Craiova, Uniunea Corpului Didactic de
Toate Gradele din Judeul Dol-Jiu, Asociaia învtoreasc „Doljiul”,
Cercul Muzical-Coregrafic „Hora” etc. Statutele i procesele-verbale
elaborate de aceste asociaii stocheaz informaii care vorbesc nu doar
despre intenia dasclilor de a lupta pentru drepturile lor i despre mijloacele
pe care aveau de gând s le foloseasc în aceast lupt, cât, mai ales, despre
ierarhii interne corpului profesoral, diferene de statut, frustrri i succese.
Aria delimitat de aceste informaii a fost completat i îmbogit
de numeroasele articole publicate de membrii corpului didactic craiovean în
revistele dedicate activitii didactice (Convorbiri didactice, Curierul
instruciunei, Gazeta învtorului, coala poporan a Olteniei, Vocea
Român etc.) în care au publicat frecvent profesori i învtori din Craiova
precum C. D. Fortunescu, Sm. Brditeanu, I. Martin, S. Spulbereanu,
M. Vârtosu, M. Strajan, V. Mihilescu etc., i în care erau dezbtute pe larg
cele mai arztoare probleme ale sistemului de învmânt ale momentului
(disciplina în coli, model de proiectare a leciilor, salarizarea cadrelor
didactice, reforma învmântului, influena nefast a politicului în coli,
rolul factorilor de supraveghere i control, educaia moral a elevilor,
predarea lucrului de mân în coli, pregtirea militar a elevilor etc.).
De altfel, articole dedicate evenimentelor colare au fost publicate,
mai mult sau mai puin ocazional, i de numeroasele ziare i reviste
nedidactice care au aprut în Craiova în perioada analizat, editarea acestora
purtând, de cele mai multe ori, marca evenimentului care depea sfera de
interes a corpului profesoral i se adresa, într-o anumit msur, întregii
coala profesional de fete „Madona Dudu”, Seminarul Teologic „Sf. Grigore Decapolitul”
etc. La un moment dat, chiar i o instituie privat de învmânt, Institutul de biei
„N. Mallian”, ajunsese s scoat un buletin lunar în care prezenta evenimentele deosebite
întâmplate în perioada respectiv: taxe, disciplin, elevi fruntai la învtur.
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urbe. Evident, au fost încorporate în tabloul bibliografic al acestei lucrri i
articolele care au aprut dup 1928, în special în volume omagiale, editate
cu ocazia împlinirii unui numr rotund de ani de la fondarea unor instituii
locale, sau în reviste dedicate cu precdere actului de cultur, dac nu direct
interesului intelectual pentru studierea trecutului, cum este cazul, spre
exemplu, al prestigioaselor reviste craiovene Arhivele Olteniei i Mitropolia
Olteniei. Crile omagiale reprezint, prin articolele rezervate rememorrii
anilor de coal de ctre fotii elevi sau profesori invitai s scrie în volum,
i o excelent surs de informaii direct de la surs despre ceea ce credeau i
simeau profesorii sau elevii în acea perioad.
Pentru încadrarea în epoc a temei am folosit lucrrile generale,
dedicate epocii moderne sau istoriei românilor, în ansamblu4.
Contextualizarea temei a presupus, de asemenea, i evidenierea rolului
instituiilor statutului i al doctrinelor pedagogice5 în evoluia imaginii
profesorului i a elevului craiovean6.
În ceea ce privete procesul de reconstituire a informaiilor de
amnunt despre elevii i profesorii craioveni, accentul s-a mutat pe lucrrile
speciale, care prezint avantajul de a fi trecut deja printr-o analiz unele
surse, ceea ce face ca însemntatea lor în acest demers s fie egal cu cea a
surselor edite i inedite.
4

Dintre acestea, cele mai reprezentative sunt: M. Brbulescu, D. Deletant, K. Hitchins, .a.,
Istoria României, Ed. Corint, Bucureti, 2002; Florin Constantiniu, O istorie sincer a
poporului român, Ed. Universul Enciclopedic, Bucureti, 1999; Gheorghe Platon, Istoria
modern a României, Ed. Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1985; Iulian Oncescu, Ion
Stanciu, Introducere în istoria modern a Românilor (1821-1918), Editura Cetatea de
Scaun, Târgovite, 2009; Ion Bulei, Românii în secolele XIX-XX. Europenizarea, Ed. Litera
Internaional, Bucureti, 2011.
5
Gh. Pârnu, Istoria învmântului i gândirea pedagogic din ara Româneasc (sec.
XVII-XIX), Bucureti, Editura Didactic i Pedagocic, 1971; Ion Albulescu, Doctrine
pedagogice, Ed. Didactic i Pedagogic, Bucureti, 2007; tefan Bârsnescu, Istoria
pedagogiei, Bucureti, Editura Cultura Româneasc, 1941; Constantin Cuco, Istoria
pedagogiei: idei i doctrine pedagogice fundamentale, Ed. Polirom, Iai, 2001; Din istoria
pedagogiei româneti, vol. II, culegere de studii, Ed. Didactic i Pedagogic, Bucureti,
1966; Titu Georgescu, Emil Bldescu, Ctitori de coal româneasc. Secolul al XIX-lea, Ed.
Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1971
6
Luchian Deaconu, Craiova: 1898-1916. Saltul la urbanismul modern. Nicolae
P. Romanescu, Craiova, Editura Sitech, 2001; Alin Ciupal, Istoria modern a românilor:
organizarea statului i a instituiilor moderne, Ed. Tritonic, Bucureti, 2009; Cristina
Gudin, Istoria modern a românilor: cultur i modernizare, Bucureti, Editura Tritonic,
2009; Paul Emanoil Barbu, Dinic Ciobotea, Ion Zarzr, Istoria Camerei de Comer i
Industrie „Oltenia”, Craiova, Editura Camerei de Comer i Industrie „Oltenia”, 2000;
Sorin Liviu Damean (coord.), Dan Claudiu Dnior, Mihai Ghiulescu, Alexandru Oca,
Evoluia instituiilor politice ale statului român din 1859 pân astzi, Târgovite, Editura
Cetatea de Scaun, 2014.
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