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Abstract 

In the last decades of the 18th century and at the beginning of the 19th century Enlightenment 
ideas entered Transylvania along with the appearance of a generation of intellectuals from within 
the Greek Catholic Church, people who had their undergraduate studies completed in the Empire; 
at the same time, in the 18th century circumstances favourable to the development of education were 
created. As a consequence of the report presented by Nestorovici regarding the situation of the 
orthodox schools in the Empire, the Emperor demanded in 1811 the foundation of 3 pedagogical 
schools for the orthodox people in the Empire, in Arad, Pesta and Sânt Andrei. 

The pedagogical school from Arad started its activity on 3/15 November 1812 and it was 
even from the beginning a national school with Romanian as teaching language, although subjects 
such as Hungarian and Serbian were also introduced. 

The pedagogical school from Arad was the first such school meant for orthodox Romanian 
people. Important cultural personalities such as Dimitrie Ţichindeal, Constantin Diaconovici Loga, 
Ioan Mihuţ, Paul Iorgovici taught there; they were teachers who studied in the Empire and they 
were the authors of the first textbooks and also of other important books written under the influence 
of the Enlightenment. Hundreds of teachers were trained at the pedagogical school from Arad, who 
later on worked in the Romanian villages.  
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Intelectualii români de la sfârşitul secolului al XVIII-lea au preluat ideile iluminismului care 

în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea s-au răspândit şi în imperiu. Se considera că înlăturarea 
stării de înapoiere a românilor nu se putea face decât prin luminarea şi dezvoltarea învăţământului. 
Fapt care, în unele momente, s-a împletit cu interesele Curţii de la Viena care dorea crearea unei 
elite în rândul românilor care să fie docilă şi fidelă intereselor Vienei . Politica imperiului privind 
dezvoltarea învăţământului în timpul lui Iosif al II-lea a devenit o politica de stat pentru  că urmărea 
uniformizarea învăţământului în imperiu. Şcolile au fost puse sub jurisdicţia statului, iar limba de 
predare era cea maternă.  Imperiul a început să sprijine dezvoltarea învăţământului atunci când, sub 
influenţa iluminismului, care a adus un „spirit modern”[1] popoarele din imperiu au început acţiuni 
prin care îşi cereau drepturile naţionale. In aceste condiţii, intelectualii români, la sfârşitul secolului  
al XVIII-lea au trimis Vienei numeroase memorii în care cereau drepturi pentru românii din 
Transilvania, printre cerinţe se număra şi dezvoltarea de şcoli cu predare în limba română.  

La sfârşitul secolului al XVIII-lea reprezentanţii Scolii Ardelene au susţinut ideea luminării 
prin cultură a poporului român. Sunt cei care au contribuit la apariţia şi organizarea şcolilor, au fost 
autorii unor cărti care vor fi folosite ca manuale şcolare şi au devenit primii pedagogi ai neamului 
românesc. Gheorghe Şincai în operele sale arată cât de important poate fi învăţământul şi pentru 
ţărani, pentru că pot învăta a lucra mai bine pământul.  
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 Sprijinirea învăţământului în limba română, crearea de noi şcoli la sfârşitul secolului al 
XVIII-lea, a fost o măsură prin care s-a încercat limitarea rolului nobilimii maghiare în Transilvania 
şi crearea unei elite româneşti care să pună în practică politica Vienei. A fost o măsură prin care s-a 
întărit autoritatea Vienei în Transilvania. La începutul secolului al XIX-lea Viena considera şcoala 
ca fiind un factor de stabilitate şi de susţinere a statului.  

Prin Ratio Educaţionis Viena a încurajat dezvoltarea învăţământului în limba romană, a fost 
o măsură de uniformizare şi organizare a învăţământului în imperiu. S-a urmărit laicizarea 
învăţământului şi au fost impuse principii de origine iluministă care erau prezente la curtea de la 
Viena.  In  această situaţie problema învăţământului în imperiu a devenit politică de stat pentru că 
şcoala devenea un mijloc prin care se încerca o uniformizare a imperiului şi o frânare a luptei pentru 
emancipare naţională . 

La sfârşitul secolului al XVIII-lea numărul şcolilor a crescut. „În 1799 în Banat erau 536 de 
localităţi, în anul şcolar 1800-1801 au funcţionat 520 de şcoli deci erau puţine sate fără şcoli”[ 2]. În 
aceste condiţii se simte tot mai mult lipsa  dascălilor. În lipsa dascălului, rolul acestuia revenea 
preotului. 

 La începutul secolului al XIX-lea a avut loc un important proces de afirmare a naţiunii 
române în imperiu, atunci când sub influenţa iluminismului şi a răspândirii ideilor revoluţiei 
franceze românii îşi cer drepturile. Este perioada când şi-au desfăşurat activitatea Gheorghe Şincai, 
Petru Maior, Samuil Micu, Samuil Vulcan, Moise Nicoară, Paul Iorgovici, intelectuali români cu 
studii în imperiu care s-au întors în Transilvania şi au devenit reprezentanţi ai naţiunii române. 

Prin Raţio Educaţionis în 1777 şi Edictul de toleranţă din 1781 s-au creat condiţii favorabile 
dezvoltării învăţământului în limba română, dar acum se simte tot mai mult lipsa de învăţători.   

În perioada1789-1812 s-a organizat la Timişoara un curs de şase luni care pregătea 
învăţători români şi sârbi. Pentru români un rol important l-a avut Mihai Roşu si Paul Iorgovici, 
care s-au ocupat de formarea învăţătorilor români, fiind autori a mai multor manuale şcolare . 

La sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea în Banat se face tot mai 
simţită lupta de emancipare naţională a sârbilor care impun în şcoli şi biserică limba sârbă, lucru 
care  îi va nemulţumi pe români. La începutul secolului XIX apare o  generaţie de intelectuali 
români ca Dimitrie Ţichindeal, Paul Iorgovici, Moise Nicoară, Samuil Vulcan, care au preluat ideile 
iluministe ale Şcolii Ardelene şi a început lupta de emancipare naţionala în Arad şi Banat. Şcoala 
era considerată un mijloc de educare, luminare şi de ridicare a românilor. Intelectualii români vor 
contribui la dezvoltarea învăţământului în limba română şi vor cere numirea la Arad a unui episcop 
român pentru că acesta devenea un reprezentant al naţiunii române atunci când românii nu erau 
reprezentaţi şi erau excluşi din viaţa politică.  

Mentalitatea românilor din Banat şi Crişana s-a schimbat în urma războaielor dintre Austria 
şi Napoleon pentru că românii au participat la aceste războaie şi au preluat ideile revoluţiei 
franceze. La începutul secolului al XIX-lea românii au devenit conştienţi de drepturile pe care le 
aveau şi au trimis împăratului numeroase memorii.  

Pentru a asigura liniştea la hotarele imperiului, atunci când Austria era distrusă de războaiele 
napoleoniene, Viena a luat unele măsuri prin care se rezolvau probleme ale ortodocşilor din 
imperiu. În 1811 împăratul l-a însărcinat pe consilierul Uroş Ştefan Nestorovici cu realizarea unui 
raport despre şcolile greco-neunite din imperiu. În acest raport Nestorovici arăta că „aceste şcoli 
sunt de tot slabe si că cea mai mare parte a populaţiei este scufundată în întunericul neştiinţei”[3]. În 
urma raportului realizat de Nestorovici la 9 decembrie 1811 împăratul cere înfiinţarea a trei 
preparandii: la Arad pentru români, la Sânt Andrei pentru sârbi şi la Pesta pentru greci.  

Înfiinţarea preparandiei româneşti la Arad s-a datorat poziţiei episcopului Pavel 
Avacumovici care în timpul războaielor napoleoniene a trimis Curţii de la Viena 5000 de florini, iar 
fiecare preot era obligat să trimită un soldat cu calul şi armamentul necesar care era în valoare de 
144 florini. Prin politica pe care a dus-o împăratul Francisc I a pus în practică unele măsuri 
favorabile ortodocşilor din imperiu pentru că a încercat o izolare a popoarelor din imperiu de 
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situaţia din Europa unde s-au răspândit ideile revoluţiei franceze, a încercat să slăbească legăturile 
dintre românii ortodocşi din imperiu şi cei de peste Carpaţi.  

În funcţia de director al şcolilor greco-neunite din imperiu a fost numit Nestorovici. 
Preparandia din Arad se numea „Şcoală Regească Preparandială greco-neunită a naţiunii române”, 
deci făcea parte din rândul şcolilor crăieşti care se aflau sub patronajul împăratului, dar care în cea 
mai mare parte era susţinută de biserica ortodoxă. În bisericile ortodoxe s-a introdus  „tasul şcolii” 
[4].  Din sumele adunate erau plătiţi profesorii şi se asigurau bursele.  

Într-o circulară din octombrie 1812, care a circulat prin satele din episcopia Aradului se 
arată dorinţa „milostivului împărat” în ceea ce priveşte deschiderea preparandiei. Prin această 
circulară se face apel ca tinerii să fie trimişi la şcoală şi se mai arată că de acum nici diaconi, nici 
preoţi nu vor mai putea fi cei care nu merg la şcoală. Înfiinţarea preparandiei face parte dintr-o serie 
de măsuri prin care Viena a urmărit formarea unei elite de intelectuali care să pună în practică 
politica curţii. 

Printr-un act emis de consiliul de locotenenţă de la Buda adresat episcopului Avacumovici 
se stabilea ziua de deschidere a preparandiei pe 3-15 noiembrie 1812. Se mai arată că episcopul va 
ţine o cuvântare în care să convingă poporul „despre îndurarea crăiasco-regească”[5].  Se arată că 
scopul preparandiei este de a contribui la educaţia publică cu scopul de a lumina poporul. Încă de la 
apariţia sa, preparandia din Arad a fost considerată un institut de cultură şi de educaţie, a fost prima 
şcoală care a format învăţători care îşi vor desfăşura activitatea în satele româneşti unde vor 
contribui la luminarea poporului.    

În ziua de 3 -15 noiembrie a avut loc deschiderea festivă a şcolii. Episcopul Avacumovici a 
ţinut o liturghie apoi a sfinţit casa în care s-a deschis noua şcoală. În toate bisericile din episcopia 
Arad preoţii au ţinut slujbe unde au prezentat rolul important al acestei şcoli şi i-au îndemnat pe 
credincioşi să doneze bani pentru înfiinţarea unui fond al preparandiei. În acest scop a fost introdus 
tasul şcolii iar banii adunaţi erau folosiţi penru plata profesorilor. Profesorii aveau un salariu anual 
de 800 de forinţi pe care îi primeau semestrial Pentru că nu se adunau suficienţi bani profesorii nu 
primeau salariile regulat. 

Contribuţii importante pentru noua şcoală sunt date de către protopopii din Lipova, Lugoj, 
Caransebeş, Făget care au înţeles rolul important pe care îl avea pentru români o şcoală pedagogică. 
Sume importante au donat şi absolvenţii primei promoţii care au oferit în semn de respect pentru 
şcoala care i-a format a treia parte din veniturile lor din primul an. Acelaşi gest îl fac şi absolvenţii 
din anii următori.  

În discursul ţinut episcopul Avacumovici arată că „azi încep şcoalele preparandiştilor, este 
ziua de prăznuire a neamului nostru pentru că azi începe fericire norodului”[ 6]. Episcopul arată că 
scopul şcolii este de a lumina norodul şi consideră că şcolile vor sluji la „mângâierea noastră” . Prin 
discursul său Avacumovici se înscrie printre intelectualii din Transilvania care au preluat ideile 
iluminismului şi au încercat să le pună în practică prin îndemnul lansat românilor, a scos în evidenţă 
importanţa şcolii şi rolul pe care l-a avut şcoala în secolul XIX de a-i lumina pe români.  

Informaţii importante despre începuturile preparandiei ne oferă un contemporan al acelor 
momente - Petru Maior în lucrarea sa Istoria pentru început a românilor în Dacia unde arată că 
„împăratul Austriei Francisc I cu dragoste părintească ridică în acest an şcoala de la Arad pentru a 
învăţa pe cei care o să devină dascăli în oraşe şi sate”[7]. Petru Maior consideră că profesorii de la 
preparandie vor pune temelia şcolii româneşti. 

Un alt martor al evenimentelor din 1812, Moise Nicoară, scrie că „Preparandia din Arad a 
fost culmea şi rădăcina şcolilor romaneşti”[8], iar Protopopul Nicolae Stoica de Haţeg anunţa 
deschiderea preparandiei pe care o numeşte şcoală dăscălească, arată importanţa ei şi face apel la 
părinţi să trimită copiii la şcoală.   

Încă din 1812 preparandia a fost o şcoală naţională, orele s-au ţinut numai în limba română. 
În 1819, ca urmare a politicii de maghiarizare, a fost introdusă limba maghiară ca obiect de studiu. 
Restul materiilor au fost predate în limba română.   
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Şcoala avea sediul într-o casă donată de primarul Aradului, Sava Arsici. După deschiderea 
festivă s-au înscris 212 elevi şi au început cursurile care în perioada 1812-1815 au durat 15 luni, 
când erau organizate trei cursuri de câte cinci luni, iar în perioada 1815-1876 cursurile au fost de 2 
ani. La preparandie erau admişi elevi care aveau peste 18 ani şi aveau un certificat prin care să 
poată  dovedi că au terminat o şcoală. 

Primii profesori ai preparandiei au fost importanţi oameni de cultură. Dimitrie Tichindeal, la 
începutul secolului al XIX-lea s-a implicat în lupta de emancipare naţională în Banat. În calitate de 
preot în Becicherecul Mic, a continuat activitatea începută de Mihail Roşu şi a organizat cursul 
pentru formarea învăţătorilor. Ca profesor al preparandiei  a predat religia şi a fost primul director al 
şcolii. Constantin Diaconovici-Loga avea studii superioare la Pesta şi este autorul unor cărţi dintre 
care cea mai importantă,  Gramatica română, a fost folosită ca manual‚ şi a predat gramatică, Ioan 
Mihuţ a predat pedagogie, metodică şi istorie, Iosif Iorgovici doctor în filozofie la universitatea din 
Pesta  a predat geografia şi aritmetica.  

Primul director local al preparandiei a fost Dimitrie Ţichindeal.   Numirea în funcţia de 
director a fost posibilă în urma unor intervenţii ale episcopului greco-catolic Samuel Vulcan la 
curtea de la Viena unde cere ca Dimitrie Ţichindeal să facă parte din profesorii preparandiei. Într-o 
scrisoare din 31 octombrie episcopul îi scria lui Ţichindeal că numirea este dificilă dar mai are 
puţină speranţă că va obţine postul de profesor pentru că mitropolitul de la Carloviţ s-a opus pentru 
că vedea în Ţichindeal un pericol, datorită poziţiei sale antisârbeşti. După intervenţia lui Vulcan, 
Ţichindeal a fost numit profesor de religie şi a devenit primul director al preparandiei. 

Prin apariţia preparandiei, unde şi-au desfăşurat activitatea importanţi oameni de cultură, s-a 
făcut un pas important în emanciparea naţională a românilor din Banat şi Crişana. Profesorii 
preparandiei au susţinut şi s-au implicat în lupta pentru drepturile politice ale românilor, devenind 
reprezentanţi ai naţiunii române. Dimitrie Ţichindeal s-a implicat în lupta pentru numirea unui 
episcop român la Arad, fiind un susţinător al politicii duse de episcopul greco- catolic de la Oradea, 
Samuil Vulcan. Prin aceasta, preparandia şi Dimitrie Ţichindeal au devenit un pericol pentru 
mişcarea de emancipare sârbească şi mitropolia de la Carlovicz. Astfel, în 1813 a fost numit în 
funcţia de director al preparandiei sârbul Sava Arsici, primar al oraşului, fapt ce va duce  la 
nemulţumiri din partea prefesorilor care vor găsi un aliat în episcopul greco- catolic Samuil Vulcan. 

În conflictul dintre Dimitrie Ţichindeal şi ierarhia sârbească a intervenit şi directorul şcolilor 
greco-neunite, sârbul Nestorovici. În 8 mai 1814 Nestorovici ajunge la Arad şi participă la 
examenele semestriale, ocazie cu care constată numărul mare de elevi. După participarea la 
examenele semestriale îl demite din funcţia de director pe Dimitrie Ţichindeal. 

 În primii ani ai existenţei sale preparandia s-a confruntat cu numeroase probleme, pe 
care directorul Dimitrie Ţichindeal a încercat să le rezolve apelând la ajutor din partea lui Samuil 
Vulcan. În 1813 şi 1814 a trimis mai multe scrisori episcopului. Într-o scrisoare trimisă în 13 
februarie 1813 Dimitrie Ţichindeal protestează împotriva numirii lui Sava Arcsici în funcţia de 
director şi cere lui Samuil Vulcan să intervină pentru a opri acţiunile sârbilor care încercau să 
transforme institutul în unul sârbesc. Din scrisorile trimise de Dimitrie Ţichindeal episcopului Samil 
Vulcan aflăm şi despre condiţiile mizerabile în care şi-au desfăşurat activitatea primi dascăli şi 
elevi. În toamna anului 1813 şcoala a început în casa donată de către Sava Arcsici, cunoscută în 
epocă sub denumirea de „Rehkopf”, dar la sfârşitul semestrului întâi au fost obligaţi să se mute în 
altă casă luată în arendă de către Sava Arcsici unde condiţiile erau mizere pentru că pereţii erau 
umezi. Începutul anului şcolar în 1813 a fost amânat datorită lipsei de spaţiu. Şcoala a început în 9 
noiembrie pentru elevii din clasele a II-a şi a III-a, iar pentru cei din clasa I în 24 noiembrie. 
Datorită condiţiilor în care învăţau, elevii se îmbolnăveau. Probleme au avut şi profesorii care aveau 
„dureri de piept carele pricinuia tusea”[9]. Informaţii cu privire la condiţiile în care se învăţa avem 
şi dintr-un raport întocmit de către medicul comitatului, Iosa Rosa, care a constatat condiţiile din  
cele trei clase ale şcoli: „În sala primului curs este destul de uscat dar sala este foarte îngustă,clasa a 
II-a are pereţii foarte umezi, este spaţioasă şi luminoasă, clasa a III-a n-are nici cuptor şi nu este 
destul de spaţioasă”[10].  În încheierea raportului Rosa a constatat că aceste condiţii „periclitează 
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sănătatea trupească a elevilor”[11 ]. La solicitarea profesorilor, Rosa a trimis lui Nestorovici o 
scrisoare în care a prezentat condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea profesori români şi a cerut 
luarea unor măsuri prin care să se îndrepte situaţia. Problema condiţiilor în care funcţiona şcoala a 
fost discutată şi la sfârşitul anului şcolar 1816-1817 când s-a hotărât ca Sava Arsici să închirieze o 
nouă casă mai potrivită. 

În scrisoarea din 10 mai 1814 Dimitrie Ţichindeal îl roagă pe Samuel Vulcan să intervină 
pentru ca Moise Acsici să nu fie numit în funcţia de director pentru că este un om „prefăcut şi 
viclean”. Recomandă numirea în funcţia de director a lui Ioan Mihuţ sau C. Diaconovici Loga, care 
sunt dispuşi a-i sluji episcopului Vulcan totdeauna. Într-o scrisoare trimisă de episcopul Samuil 
Vulcan lui Dimitrie Ţichindeal acesta arată că este preocupat ca românii neuniţi să dobândească 
aceleaşi privilegii ca şi clerul unit din Ardeal. 

Printr-un decret din august 1813 împăratul se declară mulţumit de activitatea profesorilor, 
fapt care a fost considerat un îndemn adresat tinerilor. În noiembrie 1813 a început al doilea an 
şcolar. S-au înscris 55 de elevi, iar în total numărul elevilor era de peste 200. Fiind prezent la 
deschiderea anului şcolar inspectorul Nestorovici s-a declarat mulţumit şi laudă munca profesorilor. 
În 10 mai 1814 a avut loc examenul final la care a participat şi Nestorovici, care s-a declarat 
mulţumit. Primii absolvenţi, în semn de recunoştinţă pentru cei care le-au fost profesori, donează în 
fondul preparandiei a treia parte din veniturile obţinute în primul an. 

În 1814 profesorii împreună cu inspectorul Nestorovici au hotărât ca durata cursului să fie 
de doi ani, pentru ca elevii să poată parcurge toată materia. Din 1815 cursurile au durat doi ani. La 
terminarea celor doi ani de cursuri elevii primeau un certificat şcolar unde erau trecute datele 
personale ale elevului ca nume, prenume, religie, naţionalitatea, comitatul, perioada în care a 
frecventat şcoala şi cunoştinţele dobândite: nivelul de învăţare a religiei, a limbii maghiare, 
conduita morală dobândită. Prin diploma primită după cei doi ani de cursuri li se recunoştea dreptul 
de a preda. La rubrica „moribus” se preciza caracterul studiilor şi conduita morală, iar elevii erau 
consideraţi apţi pentru a preda la clasele primare. 

În iunie 1814 clerul şi românii din eparhia Aradului trimit un memoriu împăratului Francisc 
I prin care solicită ca după moartea episcopului Pavel Avacumovici să fie numit un episcop român. 
Dimitrie Ţichindeal s-a implicat în elaborarea memoriului şi a fost sprijinit şi de episcopul greco-
catolic Samuil Vulcan, fapt care a dus la înlăturarea lui Dimitrie Ţichindeal din funcţia de profesor 
al preparandiei. În memoriu se arată că „şcoalele preparandiste din Arad, care pentru deşteptarea şi 
luminarea neamului românesc s-au ridicat din părintească milă a Maiestăţi Voastre”[12]       

Prin acţiunile în care s-a implicat Ţichindeal, preparandia din Arad a devenit un pericol 
pentru ierarhia sârbească, fapt ce l-a determinat pe inspectorul sârb Nestorovici să ia o serie de 
măsuri. În 1814 l-a înlăturat pe Ţichindeal, a urmat o încercare a mitropolitului de a muta şcoala de 
la Arad la Carloviţ pe motiv că şcoala nu are săli de clasă potrivite. Problema preparandiei din Arad 
a fost adusă la cunoştinţa împăratului de către episcopul Samuil Vulcan care în 1816 a fost la Viena 
unde a fost primit în audienţă de către împărat. O altă măsură luată de Nestorovici a fost 
introducerea limbii sârbe ca materie de studiu în cursul al II-lea sub pretextul că unii dintre elevi vor 
deveni învăţători în satele unde erau şi sârbi. În 1816 mitropolitul de la Carloviţ îi acuză pe Mihuţ şi 
Diaconovici, profesori la preparandie, că nu cunosc limba sârbă.  Din anul 1817 a fost introdusă 
limba sârbă ca obiect de studiu, primul profesor de sârbă a fost Diaconovici Loga care în 1817 
declara că introducerea limbi sârbe „nu este jignitoare pentru sentimentele sale şi nu o consideră o 
povară pentru elevi”[13]. Diaconovici arată că şi elevii sunt dornici să înveţe limba sârbă.  

Prin măsurile luate Nestorovici a încercat să scadă caracterul naţional al şcolii. În ciuda 
tuturor măsurilor luate în secolul XIX preparandia a rămas o şcoală a românilor neuniţi unde s-a 
predat în limba română, iar sârba, maghiara, germana au fost doar obiecte de studiu. 

Politica de maghiarizare nu a ocolit nici preparandia şi s-a făcut simţită încă din primii ani. 
În 1819 a fost introdusă limba maghiară ca obiect de studiu, dar nu ca limbă de predare. 
Introducerea limbii maghiare nu a dus la rezultatele dorite pentru că s-a ajuns la o învăţare sumară. 
În deceniile care au urmat politica de maghiarizare sa accentuat. După 1830 învăţătorii erau obligaţi 
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să fie cunoscători de limbă maghiară pentru a putea preda şi în maghiară în satele care erau 
proprietatea unor nobili maghiari şi unde s-a impus în şcoală limba maghiară. Marii proprietari de 
pământ primeau în şcoli numai învăţători care cunoşteau limba maghiară. S-au găsit soluţii şi pentru 
cei care erau învăţători şi nu cunoşteau maghiară, „care nu ştiau să predea în ungureşte să fie 
transferaţi in comunele româneşti din districtul Orăzii unde tinerimea vorbea perfect limba 
maghiară şi nu se ştie limba valahă”[14]. În ciuda măsurilor de maghiarizare care au fost luate 
caracterul naţional al preparandiei nu a putut fi înlăturat. Situaţia preparandiei s-a îmbunătăţit după 
1835 când funcţia de episcop a revenit românilor, fapt care a determinat o mai puternică susţinere 
financiară din partea bisericii. 

În filele rămase din catalogul pe anul şcolar 1821 erau înscrişi 87 de elevi şi sunt trecute 
disciplinele care erau predate: istoria biblică a Noului Testament, pedagogie, aritmetică, gramatică, 
geografie fizică, cântare sacră ,tipic, limba maghiară, limba germană şi limba ilirică. Prin limba 
ilirică se înţelege limba sârbă care a fost introdusă în preparandie din 1817; a fost o limbă 
importantă pentru că episcopii Aradului erau sârbi. În 1690 în urma conflictelor turco-austriece 
grupuri importante de sârbi au trecut Dunărea în frunte cu mitropolitul Arsenie al III-lea. Prin 
diploma dată de împăratul Leopold I în 21 august 1690 au primit o serie de privilegii cunoscute sub 
denumirea de privilegii ilirice. Au fost scutiţi de impozite şi erau protejaţi de împărat. În aceste 
condiţii limba sârbă a  avut un rol important, iar din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea s-a 
impus ca limbă a Bisericii Ortodoxe şi în şcolile româneşti. În aceste condiţii mişcarea de 
emancipare naţională începută în Banat şi Arad la începutul secolului al XIX-lea a avut un caracter 
antisârbesc. Apariţia preparandiei a fost un pas important pentru mişcarea naţională. Implicarea 
profesorilor preparandiei în lupta naţionala a dus la nemulţumiri din partea mitropoliei de la 
Carloviţ. Prin introducerea „limbi ilirice” mitropolitul încerca să îşi consolideze poziţia grav 
afectată de evenimentele din primele două decenii ale secolului XIX-lea. Chiar dacă au fost 
introduse limba sârbă şi cea maghiară, ele au rămas simple obiecte de studiu iar preparandia a 
continuat să fie o şcoală românească.  

Între 1814-1822 au terminat cursurile preparandiei 392 de elevi care proveneau din 
comitatele Arad, Cenad, Timiş, Torontal, Caraş, Bihor, Bichiş. Încă de la început preparandia din 
Arad s-a impus drept cea mai importantă şcoală pentru românii ortodocşi, iar aici s-au format sute 
de învăţători care şi-au desfăşurat activitatea în satele româneşti unde au devenit apărători ai limbii 
române şi a drepturilor românilor. 

Situaţia preparandiei a fost prezentată de Moise Nicoară în Recursul din august 1819 trimis 
Vienei. Moise Nicoară renunţă la tonul umil al înaintaşilor săi, nu mai foloseşte argumente de ordin 
istoric, renunţă şi la titulatura oficială când se adresează împăratului şi pune semnul egalităţii intre 
împărat şi românii din Transilvania. Moise Nicoară consideră că împăratul „nu are nici o 
prerogativă aparte faţă de ceilalţi locuitori ai imperiului, el a avut în comparaţie cu ceilalţi semeni 
şansa de a fi născut în familia domnitoare”[15].  

 În Recurs Moise Nicoară arată situaţia grea a preparandiei datorată lipsei de fonduri şi 
consideră că este institut doar cu numele condamnă numirea de către Nestorovici a unui cerc şi sârb 
ca profesori ai preparandiei prin decret imperial în timp ce profesorii români erau suplinitori. 
Nicoară cere înlocuirea alfabetului chirilic cu cel latin, arată opoziţia ierarhiei sârbeşti şi a preoţilor 
care nu cunoşteau alfabetul latin. Consideră că introducerea alfabetului latin este un pas important 
pentru iluminarea maselor.   

Profesorii preparandiei şi intelectualii de la începutul secolului al XIX-lea au găsit un sprijin 
financiar şi moral în preoţii din satele româneşti. Protopopul Nicolae Stoica de Haţeg vorbea în 
1813 despre Istoria Daciei Romane scrisă de Petru Maior şi considera că este o datorie sfântă ca să 
fie cumpărată şi folosită de preoţi. În secolul al XIX-lea rolul cel mai important în satele româneşti 
l-au avut preoţi şi dascăli care îndemnau ţăranii să îşi trimită copiii la şcoală. Protopopul Nicolae 
Stoica de Haţeg le explica ţăranilor care este rolul şcolilor: „învăţătura luminează şi înalţă pe 
oameni face creştini buni şi oameni de omenie”[16]. 
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La preparandia din Arad şi-au desfăşurat activitatea importanţi oameni de cultură, autori a 
numeroase cărţi scrise sub influenţa iluminismului şi care au avut un rol important în procesul de 
luminare a românilor. Profesorii preparandiei au fost şi autori ai unor manuale şcolare.     

Dimitrie Ţichindeal  a publicat în 1802 la Buda Sfaturile înţelegerii sănătoase şi Fabule. În 
1813 a scris o broşură Arătare unde explică situaţia şcolilor româneşti şi mărturiseşte că „dovada ca 
să ştii în sat unde e şcoala nu întreba pe nimeni du-te şi vei afla o casă nu departe de biserică 
dezgrădită descoperită cu ferestre sparte şi cu hârtie lipită. Să ştii că este şcoala”[17].  Prin 
activitatea sa de preot, profesor şi director al preparandiei dar şi prin opera sa Dimitrie Ţichindeal a 
contribuit la redeşteptarea naţiunii române. Referindu-se la situaţia naţiunii române scrie: „când te 
vei lumina cu învăţătură, cu luminatele fapte bune te vei uni, mai aleasă naţiune română nu va fi pe 
pământ alta înaintea ta”[18].   

Constantin Diaconovici Loga, absolvent al facultăţii de drept din Pesta, a pus bazele unei 
şcoli pentru românii din Pesta. Din 1812 a devenit profesor al preparandiei. A scris în 1822 
Gramatica românească, care a fost timp de trei decenii manualul folosit în predarea cursului de 
gramatică. Diaconovici Loga considera că prin gramatică „m-am îngrijit spre a curăţenia limbi 
noastre de cuvinte străine”[19]. A fost autorul unor lucrări ca Abecedare, Caractere caligrafice, 
Ortografie sau dreapta scriere, acestea fiind folosite ca manuale şcolare în şcolile din Transilvania, 
Ţara Românească şi Moldova . Alături de Dimitrie Ţichindeal, s-a implicat în acţiunile privind 
numirea unui episcop român. În 1830 a fost numit director al şcolilor româneşti şi sârbeşti din 
confiniul militar banatic şi a pus bazele preparandiei din Caransebeş. Prin activitatea pe care a 
desfăşurat-o timp de patru decenii Constantin Diaconovici-Loga a contribuit la dezvoltarea 
învăţământului şi a pus în practică idei specifice iluminismului. 

O importantă activitate în plan cultural a desfăşurat şi Paul Iorgovici, autor a numeroase 
manuale scrise în limba romană, dar cu alfabet chirilic. Atanasie Şandor, doctor în medicină la 
mijlocul secolului al XIX-lea şi profesor al preparandiei, a publicat manuale şi a colaborat cu 
Gazeta Transilvaniei şi Foaie pentru minte, inimă şi literatură. 

 
Concluzii  
Profesorii preparandiei au fost importanţi oameni de cultură, cu studii superioare în imperiu, 

de unde au preluat idei iluministe pe care au încercat să le pună în practică. S-au implicat şi în lupta 
naţională devenind reprezentanţi ai naţiunii române. După apariţia preparandiei în 1812 şi a 
institutului teologic în 1822, Aradul a devenit unul dintre cele mai importante centre culturale ale 
românilor din imperiu, iar din a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi un important centru politic.   

 
References 
1. Bocşan, N., Contribuţii la istoria iluminismului românesc, Timişoara, 1986, pag. 182.  
2. Ţîcrovnicu, V., Istoria învăţământului din Banat până la 1800, Bucureşti, 1978, pag. 151.         
3.  Pipoş, P., Istoria pedagogiei, Arad, 1912, pag. 14.  
4. Arhivele statului Arad fondul Lupaş, dosarul 59. 
5. Botiş, T., Istoria şcoalei normale şi a institutului teologic, Arad, 1922, pag. 18.    
6. Botiş, T., Istoria şcolii normale şi a institutului teologic, Arad, 1922, pag. 23.  
7. Maior, P., Istoria pentru început a românilor în Dacia Budapesta, 1885, pag. 326.  
8. Mărghitan, L., Moise Nicoară, Arad, 2001, pag. 76. 
9. Botiş, T., Istoria şcoalei normale, Arad, 1922, pag. 311.  
10. Botiş, T., Istoria pedadogiei greco-ortodoxe, Arad, 1912, pag. 98. 
11. Botiş, T., Istoria pedagogiei, Arad, 1912, pag. 100.     
12. Suciu, I. D., Documente privitoare la istoria Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1980, pag. 542.   
13. Botiş, T., Istoria şcolii normale şi a institutului teologic, Arad, 1922, pag. 41.   
14. Ciuhandu, Gh., Episcopii Samuil Vulcan şi Gherasim Raţ, Arad, 1935, pag. 30.  
15. Mărghitan, L., Moise Nicoară, Arad, 2001, pag. 120. 
16. Suciu, I. D., Documente privitoare la istoria Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1980, pag. 510. 



 
 
Maria Alexandra Pantea - The Pedagogical School from Arad – Expression of the Romanian Nation from Transylvania 

 190 

17. Arhivele statului, Arad, fond Lupaş, dosarul 59. 
18. Pipoş, P., Istoria pedagogiei, Arad, 1912, pag. 17. 
19. Arhivele statului, Arad, fond Lupaş, dosarul 59. 

 
Bibliography 
Bocşan, N., Contribuţii la istoria iluminismului românesc, Editura Facla, Timişoara, 1986. 
Bodea, C., Moise Nicoară, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001. 
Botiş, T., Istoria şcolii normale şi a institutului teologic ortodox român din Arad, Editura 
Cositorului, 1922. 
Botiş, T., Istoria pedagogiei greco-ortodoxe din Arad, 1912. 
Ciuhandru, Gh., Episcopii Samuil Vulcan şi Gherasim Raţ, Tipografia Diecezană, Arad, 1935. 
Ghişe, D., Pompiliu, T., Fragmentarium iluminist, Editura Dacia, Cluj, 1972. 
Lupaş, I., Din istoria Transilvaniei, Editura Eminescu, Bucureşti, 1988. 
Maior, P., Istoria pentru începutul românilor în Dacia, Budapesta, 1885. 
Mărghitan, Liviu, Moise Nicoară, Editura Vasile Goldiş University Press, Arad, 2001. 
Pipoş, P., Istoria pedagogiei pentru preparandii, ediţia a patra, Arad, 1912.  
Stanca, I., Şcoala românească, Arad, 1911. 
Suciu, I. D., Constantinescu, R., Documente privitoare la istoria Banatului, Editura Mitropoliei 
Banatului, Timişoara, 1980.  
Ţîrcovnicu, V., Istoria învăţământului din Banat până la 1800, Editura Didactică şi Pedagogică, 
Bucureşti, 1978.  

 
 
 
 

 
 

Certificat şcolar din 1827 
 
                     
 



 
 
Studii de ştiinţă şi cultură                                                                                                     Volumul VII, Nr. 2, iunie 2011 

 191 

                                 
 

File dintr-un catalog din 1821 
 



 
 
Maria Alexandra Pantea - The Pedagogical School from Arad – Expression of the Romanian Nation from Transylvania 

 192 

 
 

Document din 1821 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


