
ISTORICUL INV AŢAMiNTULUI PEDAGOGIC 

IN JUDEŢUL GORJ 

GHEORGHE SERAFIM 

Istoricul înviiţămîntului pedagogic include istoria învă
ţărnîntului sătesc, cu şcoli înfiinţate pentru nevoile maselor 
populare de a învăţa carte - de a forma „din fiii sJ.tenilor. 
oameni cu cunoştinţe neapilrate stării lor de gospodari bum" 1

• 

Cîncl vorbim de istoricul învăţiimîntului pedagogic, vorbim, 
de asemenea, de istoricul ş:::olii normale din fiecare judeţ, 
<1ceastd. şcoală fiind instituţia care îndeplineşte, la nivelul 
n2voi:or de odinioară, toate funcţiile, poate chiar mu.i mul· 
t:', pe care le îrideplineşte Inspectoratul şcolar judeţean de 
asl::izi. Şcoala normală, încadrată cu un singur profesor, în 
qPnernl se ocupa de înfiinţarea şcolilor săte-;ti prin recru
tarea şi instruirea candidaţilor de învăţători şi controlul ac
tivit<lţii lor. Această şcoală nu era altceva decît şcoala nri
mară clin capitala de judeţ. Numele de şcoală normală s-a 
stabilit de Eforia Şcoalelor, care, prin circulara nr. 972982 
din 16 septembrie 1848, a făcut cunoscută denumirea şcoa
lelor obşteşti. 

„)colile de prin sate se vor numi comun~le, cele de prin 
plăşi, unde se vor aşeza revizorii, se vor numi preparande, 
fiinddi., acolo, aflîndu-se doi învăţători, se pot pregăti şi în
tr-acele şcoli candidaţi de învăţători, şcolile din capitalele 
tfo judeţ se vor numi normale, cele de la Craiova, Centrale 
~i în sfirşit cele din Bucureşti, Complimentare". 

~coli cu caracter de clasă şi cu obiective limitate s-au 
infiinţat mai demult în ţara noastră, cum au fost şcolile de 
pe !îngă curţile domneşti, ale lui Iacob Eraclide Despotul, 
Vasile Lupu sau Stolnicul Cantacuzino, cu scopul de a pre
qJ.ti dregătorii curţii, iar mănăstirile şi bisericile îşi organi
zează şi ele şcoli p"ntru pregătirea copiştilor de cărţi bise
riceşti. „Şcoli pentru populaţia satelor, dacă apăruseră pe 
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:undeva, se înfiinţaseră tot pe bază de pomană, ca o biseri
·că, 0 finlînă etc., de proprietarii moşiilor"J. Nici Regulamen
tul organic, atît cel din Moldova cit şi cel din Muntenia, nu 
statornicea înfiinţarea de şcoli săteşti. 

Ele se ocupau de şcolile de ambe sexe din capitalele de 
judeţ şi în 1831 Eforia Şcoalelor a cerut profesorilor şcolii 
naţionale din Bucureşti să facă propuneri de candidaţi pen
tru a deveni institutori la judeţe. Pentru Jiul de Sus - ju
deţul Gorj de mai tîrziu - a fost recomandat Gheorghe Pe

:siacov. 
Scoala normală de b5.ieţi din Tîrgu-Jiu nu are un singur 

începu(, ci trei, din care unul, dup1 cum se spune prin cro
nici, se pierde în negura veacurilor. 

O şcoală care să aibă ca scop pregătirea învăţătorilor 
pentru şcolile săteşti se pomeneste din 1838, cînd i se spu
nea „5coală publică" şi nu era altceva decît o şcoală prima
ră urbună. Intr-un act cu nr. 6 din 9.1.1838, trimis de Eforia 
Şcolilor Naţionale prefosorului şcolii publice din Tirgu-Jiu, 
se referă la controlul pe care acest profesor trebuia să-l fa
că la şcolile particulare : „să cercE'teze învăţăturile ce se 
predau în acele şcoli private şi s3. ceară, de la fiecare învă
ţător, catalog de toţi şcolarii", să se însemneze însă pe ce 
cărţi citeşte fiecare şcolar şi după care caligrafie scrie. Se 
va cere de la fiecare învăţător şi model scris de mina lui ca 
să se vadă ce deprinderi are la scris. Profesorul şcolii nor
male va cerceta pc acei învăţători şi de ştiinţa ce vor avf'a 
la cetire şi la aritmetică".4 

~ u poate fi nici o îndoială că şcoalo publică din Tîrgu
Jiu [uncţiona mai de multă vreme, cu sarcina de a pregăti 
pe candidaţii de învăţători pentru şcolile comunale, de vre
me ce Eforia însărcina pe profesorul acestei şcoli să veri
fice pregătirea învăţătorilor care predau la şcolile particu
laro, printre care se pomenea şi Gheorghe Pesiacov. Şcoala 
din Tirgu-Jiu trebuie să fi existat din 1831, dată la care Efo
ria ceruse profesorilor şcolii naţionale din Bucureşti să facă 
propuneri de candidaţi pentru şcolile din capitalele de ju
,deţ. De asemenea, din ordinul trimis de Eforie, rezultă că 

funcţiona şi u11 învăţămînt particular care se dezvoltase în
tr-atîta că punea problema controlării lui. 

Merită subliniat că, după organizarea şcolilor judeţene, 
·unde se preg1teau învăţători pentru şcolile sJ.teşti, s-a înce-
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put recrutarea de candidaţi din fiecare judeţ. ln judeţul GorJ 
s-a prezentat cel mai mare număr de candidaţi : 170, fdţă 
de Buzău : 45, Mehedinţi : 55, Dolj : 72 şi Caracal : 80 5, Gor
jul dovedindu-se din trecut ca o adevărată pepinieră de in
văţători. 

O corespondenţă organizată între Eforie şi şcoala din 
Tîrgu-Jiu se întîlneşte în anul 1838, cînd şcoala a primit 
ordine de Ia nr. 6, din 9.1., pînă la nr. 1424, din 26.XII. 

Piuă la nr. 1064 ordinele erau adresate „D-lui profesor 
al şcolii publice'' iar de la nr. 1080 erau adresate „D-lui pro
fesor ai şcolii normale", deci era vorba de una şi aceeaşi 

şcoan. 
Profesorul Şcolii normale din Tîrgu-Jiu era C. Stancio

v1ci care invita pe magistratul oraşului să participe la exa
menul de sfîrşit de an al şcolarilor şi candidaţilor acestui 
judeţ împreună cu boierii şi neguţătorii orăşeni spre încu
rajarea tinerimiiu. 

ln decurs de cîţiva ani, din 1838 pînă în 1845, şcoala 
normală a reuşit s5 pregătească învăţători pentru 177 de 
şcoli înfiinţate în judeţul Gorj. Anul înfiinţării şcolilor sil
teşti se stabileşte după anul în care fiecare sat a trimis ccrn
diclaţi ele învăţător la şcoala normală. 

U11 învăţător de sat, în 1838, „ca să dobîndească acest 
titlu, trebuia să ştie a ceti slobod, a scrie frumos şi desluşit. 
a fi deprins cu lucrările aritmeticii, cîte se cer pentru tre
buinţele de toate zilele de căsnicie, sJ. aibă cunoştinţe pen. 
tru căutarea vitC'lor la boale şi oricare asemenea învăţături 
folositoare locuitorilor ţărani" 7

• Tînărul candidat cînd se 
prezenta l 1 şcoala normală era de ajuns „să ştie să scrie şi 
să citească slobod". Cu aceste cunoştinţe el învăţa pe copil 
carte în lunile de iarnă, iar în lunile de vară, cînd copii erau 
la muncă, el venea la şcoală, 3-4 ani pentru a-şi dezvolta 
cunoştinţele. 

Pentru munca lui primea 2 lei pe an de la fiecare să
tean, unul la 23 aprilie şi 1 la 26 octombrie, 2 kg de bucate 
sau BOO ocale de porumb din magazia de rezervă a satului. 

In anul 1838, Şcoala normală din Tîrgu-Jiu a recrutat 
şi preyătit 52 de candidaţi, în 1839 -3, în 1840 - 17, în 
1841 -- 27, în 1842 - 9, în 1843 - 35, în 1844 - 24, şi în 
1845 - 9. ln total, în 8 ani, s-au pregătit 177 candidaţi de 
învd.ţători şi s-au înfiinţat şcoli în aproape toate satele Gor
jului. Unele sate erau grupate la o şcoală - de exemplu, 
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:uudienl, Pişteşti-din-Deal şi Drăgoeni aveau o şcoală, Copă
cenii-de-Sus, Copăcenii-de-Jos şi Buduhala, la aceeaşi şcoa
lă. 

Originea socială a primilor învăţători din Gorj era ur
miltoure:a: din 177, 120 erau fii de birnici, 12 de mazili, 9 
·de diaconi, 32 de preoţi, 3 boiernaşi şi 1 patentar-negustor. 

Aproape o treime din şcolile înfiinţate în judetul Gorj 
s-au înfiinţat din primul an cînd s-a organizat învăţtimîntul 
popular în ţara noastră, fapt care ilustrează dorinţa şi inte
resul populaţiei din satele Gorjului pentru învăţătura de 

·carte, ceea ce a constituit fundamentul moral al înfiintării 
Şcolii normale din Tîrgu-Jiu. 

Fdcînd o grupare a candidaţilor de învăţători care au 
făcut parte din primele eşaloane de luminători ai satelor, 
după ·.rîrsta pe care o aveau cînd au devenit elevi ai şcolii 
normale observăm că în primul an al organizării în masă a 
învăţ.1mîntului sătesc, satele din judeţul Gorj au trimis la 
şcoala normală oameni în puterea vîrstei, 6 din ei avînd pes

:te 30 ani şi 2 peste 35 ani. 
In afară de recrutarea candidaţilor de învăţători pentru 

şcolile săteşti şi de înfiinţarea acestor şcoli, profesorul :;;co
lii normale se preocupa şi de învăţămîntul de la oraş. Pro
fesoru} A.N. Craiovescu, care a urmat lui Stanciovici, în a
nul l8i3 intervine pe lingă cîrmuirea judeţului, „din îndem
nul orăşenilor de a se lumina", să aprobe înfiinţarea unei 
şcoli elementare pentru învăţarea limbii franceze şi a lim
bii greceşti moderne, cu asigurarea că într2ţinerea şcolii se 
v r1 face de părinţi. In anul 1845 se intervine către magis
tratul oraşului să aprobe un curs slobod, de limbă nemţed5-
di şi franţuzească pentru tinerele fete, care ar putea să 
funcţioneze într-o clasă la şcoala normală sub inspecţia 
profesorului a•cestei şcoli8• 

Care erau problemele şcolilor săteşti în anul 1845? Pro
fesorul şcolii normale, A.N. Craiovescu, Ie arată deosebit <le 
e'<presiv într-un raport trimis Eforiei, probleme pe care „nu 
ştia cum să le rezolve ca să nu greşească şi nici să Ie lase 
baltă de teama de a greşi : 

1. Unele sate nu mai vor să-şi sufere învăţătorii cari 
altfel, sînt destoinici şi nevinovaţi. 

2. Unii învăţători, cum capătă bileturi, năpustesc şco
lile şi aleargă la popie, la negustorie şi la altele ne mai 
vrînd a fi învăţători. 
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3. Unele sate nici n-au candidaţi din satele lor mc1 nu 
vor să primească altul strein, cînd tocmai s-ar găsi. 

4. Unii candidaţi, după ce învaţă carte mai voesc a le 
lep5.da decît a avea însuşiri ca să se recomandeze. 

5. Unii candidaţi sau învăţători, văzînd că în satele lor 
nu se găsesc alţi tineri care să le ia locul, nici vor să-şi î1ll
plinească datoriile, nici să le lepede şi numai stau aşa atîr
nc1ţi. 

6. Unii, destoinici la toate alte învăţături, nu se supun 
Ll învăţătura căutărilor bisericeşti şi prin urmare nu se pot 
recomanda. 

7. Alţii cer a se lepăda din slujba aceasta cu un cuvînt 
că nu vor să-şi piarză vreIT'ea în zadar din pricina că, ori 
le sînt enoriile prea mici şi nu le folosesc cu nimic, or nu 
vor si.itenii să-şi ducă copii la şcoală, or şcolile lor sînt ne
săvîrşile, sau neclădite încă, or nu au rîndaş la dînsele, or 
nu au lemne de foc ca să le încălzească. Rezoluţia Eforiei pe 
raport a fost următoarea .,Se vor lua la vreme, în chibzuire 
aceste observaţii, dar, deslegarea acestora întrebări atîrnă 
mai mult de activitatea şi felul d-lui prof:'sor"9

• 

~Jnii candidaţi şi învăţători şi-au părăsit posturile şi s-a 
dat de urma lor spre Bucureşti. S-au trimis după dînşii go
naci ca să-i aducă la urmă. Eforia îi comunică profesorului 
şcolii normale : „Aceştia, cînd se vor prinde, să se doje
nească straşnic cu bătaie şi, de nu va fi nădejde că se vor 
îndrepta, să se îndepărteze din postul lor şi să se recomande 
allul". 

A.N. Craiovescu a solicitat transferul, fiind suferind, 
cum declară el, din cauza climei, şi la 16.XII.1847 a fost nu
mit profesor la şcoala normală Gheorghe Călinescu, o fire 
exigentă, care nu menaja relaţiile. După numire a făcut ra
port că a găsit dezastru la şcoală şi a reclamat cîrmuirile 
]ocale că nu se ocupă de şcoli, iar Eforia, ca să nu întărîte 
mai mult spiritele, nu a trimis raportul Departamentului din 
lăuntru, dar l-a trimis pe Ion Maiorescu, revizorul şcolar 
-obştesc să facă să înceteze aceste lucruri prin o înţelegere 
confide~ţială. Ca să dovedească lipsa de interes a cîrmuirilor 
locale, prof. Călinescu întocmeşte o listă a şcolilor comu
nali~ din judeţul Gorj, cu starea lor materială. Erau 179 
ŞC•>li, clin care 126 nu aveau scaun, 121 nu aveau masă, 121 
nu a\'eau bănci, 109 nu aveau dulap şi 108 nu aveau tablă. 

•din 10 952 tineri în vîrstă de şcoală urmau la şcoală 3 607 
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- 33~/t iar din 7 148 de fete în vîrstă de şcoală urmau la 
şcoală 15 şi acestea toate din plasa Gilort. 10 

In vara anului 1848 şcoala normală a fost închisă dato
rită epidemiei de holeră care bîntuia în judeţ. După 1348, 
şcoala normală din Tîrgu-Jiu, ca şi alte şcoli din capitalele 
de judeţ, se desfiinţează datorită participării învăţătorilor 
ld revoluţie. 

Profesorul Gheorghe Călinescu, care o perioadă de timp 
s-a adrt<!sat autorităţilor cu formula „Dreptate şi frăţie", lan
sată de revoluţie, în loc de „Domnule" sau „Prea Cinsti te", 
1ş1 111c11e1a rapoartele cu formula „Salutare şi frăţie". în 
loc de .. prea supus şi plecat", a fost arestat sub acuzaţia că 
înrlepii;-ica în toată întinderea poruncile guvernului revolu
ţionar ~i instrucţiunile de comunism ale lui Eliade, şi purtat 
din sat în sat, timp de 30 zile, adăpostit prin coşar2 ca vi
tele şi maltratat ca tîlharii, a fost depus la Văcareşti11 • 

In 1850 se dă dezlegare să se redeschidă şcolile închise 
şi Sf' redeschidea şi şcoala din Tîrgu-Jiu cu 2 profesori şi 
] clas~'· numai că după această dată caracterul acPstei şcoli 
rămîne de şcoală primară. Unul din profesori era Ion Iliescu 
iar a} 2-lea la clasa a III-a, revenise Const. Stanciovici. In 
corespondenţa pe care C. Stanciovici o are cu magistratul 
orc.şulu1 pentru nişte cărţi, el scrie în antet „Profesorul nor
mal din Tîrgu-Jiu" sau „Profesorul şcolii normale" dar c.lir. 
documentele întîlnite nu mai constatăm activitatea de pre
gătire a candidaţilor de învăţători. 

In anul 1870 Consiliul judeţean al judeţului Gorj a în
cercat Să înfiinţeze un gimnaziu real în Tîrgu-Jiu dar care: 
nu a corespuns interesului populaţiei pentru că în primul 
an s-au înscris numai 7 elevi iar în al doilea numai 5, din 
care cauză, în 1872,gimnaziul real a fost transformat in şcoa
lă normală, avînd şi un internat, pentru întreţinerea căruia 
s-au prevăzut sumele necesare în buget. Şcoala normală a 
început să funcţion "Ze cu cei doi profesori ai gimnaziului 
real -- Gh. Saffirin, profesor de romanu., istorie şi geogra
fie, care îndeplinea şi funcţia de director, şi Gr. Căzănescu, 
profesor de matematică. Şcoala normală din Tîrgu-Jiu SC' 

infiinţa din iniţiativa judeţului şi era întreţinută dP. judeţ 

fapt care situa Gorjul în fruntea multor alte judeţe. Ca eJe
nwnle noi organizatorice în funcţionarea şcolii. faţă de tre
cut, amintim : 
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- recrutarea unui număr egal de elevi din fiecare pla
;.să numai fiii de ţărani, 

·- elevii erau aleşi de o comisie, nu intrau pe bază de 
concurs sau trimişi de sat. 

-- elevii erau interni şi aveau întreţinerea gratuită, 
--- diploma d0 învăţător se elibera dup3 un an de prac-

tică Ja şcoală a absolventului, perioadă în care se verificau 
-aptilucljnile sale de învăţător. 

~coala normală, înfiinţată în 1872, era o şcoală de 3 ani, 
în care· s ~ predau următoarele obiecte : 

1. Limba română, istoria şi geografia - un profesor, 
2. Matematicile, desenul şi caligrafia - un profesor, 
'.!. Religia, morala şi pedagogia - un profesor, 
4. Agricultura şi ştiinţele naturale - un profesor, 
5. iv~uzica vocală - un profesor, 
6. Hiuiena şi mc"'clicina veterinară - un profesor, 
;-. Gimnastica şi exerciţiile militare - un instructor din 

batalionul de miliţie. 

Apartenenţa acestei şcoli de judeţ avea să determine 
d ·sfiiaţarea ei după 3 ani, dar ministrul de interne de d· 

lunci, Lascăr Catargi, a avut fericita idee ca înainte de a 
aproba bu;Jetul judeţului Gorj din care şcoala normală Pra 
scoasi.J, să întrebe pe colegii săi de la Ministerul Instrucţiu
ni 1. Prcdectura judeţului propusese ca şco3la normală să se 
transforme în gimnaziu şi Ministerul Instrucţiunii a răspuns 
că „d:'ocamclală nu vede necesitatea înfiinţării unui gimna
ziu Şi e de opinie de a se continua ca şi în trecut, cu şcoala 
normal~. In 1876177, şcoala normală a funcţionat cu 5 pro
fesori : Gr. Căzănescu - profesor de matematică, N. Iunian 
- profesor de română, istorie şi geografie, Pr. Ştefulescu -
profesor de religie, Gh. Vally - profesor de româna şi pe
da\iog1l\ I. Păsăreanu - profesor de ştiinţe agricole. ln cele 
~~ clase erau 38 elevi: 16 în clasa I, 15 în clasa a rI-a şi 7 
în clasa a III-a. 

Şcoala normală a fost desfiinţată după încheierea anu
lui şcolar 188511886. Cauzele care au dus la desfiinţarea şco
lii norrnale au fost dou'l: abundenţa de absolvenţi care nu 
puteau fi plasaţi în judeţ şi greutăţile pe care le suporta 
judeţul. 

Şcoala normală s-a reînfiinţat la 1 septembrie 1919, dm. 
de la început, a dus lipsa de tot ce-i necesar funcţionării 
unei şcoli : local, profesori, material didactic Ptc. De un sin-
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':<Jur lucru nu a dus lipsă, anume : candidaţi pentru a urma 
şcoala ca să_ se facă învăţători. In anul înfiinţării s-au in
scris in clasa I 2/0 de p~rsoane pentru 72 de locuri. 

~coala normală a funcţionat în primul an după înfiinţa
re cu :! clase; clasa I şi clasa a V-a. In clasa a V-a s-au ad
mis absolvenţi ai gimnaziului care voiau să se facă învatu
tori. Pînă în 1932 a fost o şcoală cu 6 ani. Din 1932 pînă în 
1935 şcoala cu 7 ani şi dupil 1935 pînă în 1948, la reforma 
învăţ~•nintului, şcoala cu 8 ani. Nici în acest interval de 
timp, şcoala normală nu a fost ferită de surprize. In 19J3, 
la 1 s2ptembrie, se suspendă activitatea acestei şcoli. După. 
stăruitoare intervenţii s-a reuşit să se menţină această şcoa· 
U ca extrabugetară. După 1943, pînă în 1954 funcţionează 
ca şcoală medie pedagogică cu 4 ani. După 1954 se trans
form~î în şcoală m::die şi îşi pierde funcţia de a pregăti în
vilţilton. 
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