Reuniunea "Mariana" a învăţătorilor greco-catolici din Năsăud.
Statute şi forme de organizare.
Iulia-Maria POP1

Secolul al XIX-lea a fost secolul romantismului, al modernizării culturii, ştiinţei şi a civilizaţiei. Pe lângă
numeroasele transformări pe care societatea românească le-a înregistrat în această perioadă se impune să
evidenţiem un fenomen care a contribuit incontestabil la formarea societăţii civile, asociaţionismul.
În Transilvania acest fenomen s-a manifestat mai activ îndeosebi cu începere din a doua jumătate
a secolului al XIX-lea, şi a generat apariţia casinelor, a societăţilor de lectură a elevilor sau a studenţilor,
constituirea reuniunilor de cântări şi muzică, a reuniunilor de femei sau cele închinate Sfintei Fecioare Maria.
În această conjunctură favorabilă, s-au cristalizat şi reuniunile de învăţători. Acestea reprezintă tipuri de
asociaţii profesionale cu caracter cultural, organizate pe baze naţional-confesionale, care şi-au propus, pe lângă
perfecţionarea profesională a membrilor şi ridicarea nivelului cultural al societăţii româneştF.
În provinciile româneşti aflate sub stăpânire austro-ungară, apariţia reuniunilor de învăţători a fost
facilitată de legislaţia civilă. Între numeroasele prevederi ale legii XXXVIII promulgată de către ministrul J6zsef
Eătvos în anul 1868, articolul 147 instituia obligativitatea de asociere pentru învăţătorii din şcolile populare
şi cele de stat3 • În aceste condiţii, din dorinţa de a creşte calitatea procesului instructiv-educativ, învăţătorii
români confesionali, greco-catolici şi greco-orientali, au preluat modelul de organizare a dascălilor germani şi
maghiari în reuniuni.
Aparent reuniunile de învăţători sunt produsul legislaţiei dualiste, însă trebuie să precizăm că ele s-au
constituit pe baza modelului de tip german, lansat la începutul secolului al XIX-lea de Adolph Diesterweg,
recunoscut pentru meritele sale incontestabile în domeniul pedagogiei ca şi "învăţătorul învăţătorilor germani" 4 •
Acesta a reuşit să înfiinţeze în anul 1832 Asociaţia pedagogică, iar în anul 1840 Asociaţia înviiţătorilor secţia
Berlin. Treptat a revitalizat vechea Uniune a învăţătorilor care luase fiinţă în anul1813, iar ma:. târziu, în anul
1841 a constituit Asociaţia tovărăşească a învăţătorilor. Toate aceste reuniuni organizau lunar consfătuiri, iar o
dată pe an se organiza la Berlin, serbarea învăţătorilor. Diesterweg participa la toate aceste întruniri în calitate
de preşedinte 5 .
În monarhia dualistă, după cursurile preparandiale şi cursurile de şase săptămâni organizate de către
autorităţile statului, conferinţele didactice au reprezentat o formă superioară de perfecţionare profesională
pentru învăţători.
În Dieceza de Gherla, introducerea conferinţelor învăţătoreşti, s-a hotărât în şedinţa consistorială ţinută
la Gherla la 21 mai 1872. Această decizie a survenit după ce din experienţa anilor trecuţi s-a constatat că,
"îmrăţătorii adunaţi la instituţiunea de şase săptămâni pentru ascultarea propunerilor pedag'Jgice fac foarte
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puţin

să suspende cursul suplinitor în dieceza de
Gherla şi să găsească o modalitate mai eficientă de perfecţionare a învăţătorilor.
Circulara cu Nr.1275/630-711 7 a introdus obligativitatea constituirii de conferinţe didactice pentru toţi
învăţătorii greco-catolici din dieceză. În conformitate cu prevederile § 1 din Circulară, la conferinţe urmau
să se întrunească învăţătorii din mai multe tracte protopopeşti învecinate. Aceste întruniri aveau un caracter
itinerant, fiind organizate astfel încât învăţătorii să se întrunească în fiecare an în alte tracte protopopeşti.
Structura administrativă a conferinţelor cuprindea: un preşedinte, un notar şi un examinator. Funcţia de
preşedinte era deţinută din oficiu de protopopul tractului respectiv, iar notarul şi examinatorul erau aleşi dintre
membrii prezenţi. Temele supuse dezbaterilor erau propuse de către învăţători însă, pentru a fi recunoscute
definitive, aveau nevoie de acordul preşedintelui. Deoarece aceste consfătuiri se organizau o dată pe an, în
general cu începere din data de 20 august şi ţineau aproximativ cinci. şase zile, învăţătorii aveau la dispoziţie
timp suficient să se pregătească pentru temele propuse spre dezbatere.
În vederea unei împărţiri administrative eficiente, teritoriul diecezei a fost organizat după cum urmează:
a. "Învăţătorii Vicariatului Năsăudului, tractului Budacului şi a Bistriţei se vor însoţi întru una conferinţă.
b. Învăţătorii din protopopiatele Becleanului, Cristurului şi a Reteagului vor forma altă corporaţiune
c. Învăţătorii din protopopiatele 5. Marghitei, Buzei şi a Secului mr ţine conferinţa într-un loc.
d. Învăţătorii din protopopiatele Gherlei, Logiardului şi a Ghiulei vor eforma un alt corp.
e. Învăţătorii protopopiatelor Olpretului, Vadului şi a Surducului se vor constitui într-un alt corp.
f Învăţătorii din protopopiatele Câţcăului şi a Lăpuşului se vor aduna laolaltă.
g. Învăţătorii din întreg căpitănatul Chioarului se vor constitui în alt corp a conferinţelor.

progrese"6 • Acest motiv a determinat membrii Consistoriului

h. Docenţii protopopiatelor Baiei- Mari, Baiei- Sprie şi a Sein ului vor face alt corp.
i. Docenţii din protopopiatele Satu-Mare, Ţara Oaşului şi Turţului for eforma altă trupă.
j. Cu privire la docenţii din Silvania, deoarece dânşii până acum au una conferinţă învăţătoricească ca
aceasta şi sunt deja organisaţi, nu se face altă dispusăţiune, rămânându-le numai oblegământul de a
subşterne Protocoalele acelor conferinţe după modul sus îndegetat.
k. Învăţătorii din tractele !zei, fodului şi a Vişeului vor ţine conferinţele aici prescrise laolaltă.
1. Învăţătorii Coşeului, Marei şi a Sighetului aşijderea vor eforma una trupă" 8 •
Această împărţire teritorială

a stat la baza organizării tuturor conferinţelor organizate pentru perfecţionarea
a învăţătorilor de confesiune greco-catolică din Episcopia de Gherla, până la organizarea lor în
reuniuni. Apariţia reuniunilor a fost oarecum anticipată de către autorităţile ecleziastice care au inserat între
prevederile § II menţiunea că: "la aceste conferinţe se vor putea aduce şi niscari statute pentru organizarea
corpului învăţătoresc şi alte referinţe"!1 • Deoarece pentru organizarea învăţătorilor în conferinţe nu era nevoie
de statute aprobate, presupunem că precizarea se referă la reuniuni, deoarece acestea intrau în legalitate doar
după ce statutele lor de constituire primeau acordul Ministerului de Culte şi Instrucţiune Publică.
În partea de nord a Transilvaniei, în ţinutul Năsăudului sentimentul solidarităţii profesionale s-a
manifestat încă din anul 1863 când, vicarul Grigore Moisil a avut iniţiativa convocării tuturor învăţătorilor
din această zonă într-o conferinţă. Consfătuirea a avut loc la Năsăud între 19 şi 23 octombrie, ocazie cu care
au fost dezbătute probleme din sfera scolastică. Deşi a reprezentat un adevărat succes, până în anul 1869 s-au
mai ţinut doar două conferinţe. Reuniţi în 27 respectiv 28 septembrie 1869, dascălii năsăudeni au hotărât
constituirea unei reuniuni, însă, de la acea dată au mai trecut încă trei anil 0 , până când, la 17 decembrie 1872
sub preşedinţia lui Ioan Ionaşcu, cel mai bătrân învăţător din ţinut, s-a ales un comitet însărcinat cu elaborarea
unor statute 11 •
Iniţiativa înfiinţării au avut-o "învăţătorii însuşi care voind pe de o parte a progresa cu timpul, iar pe de
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