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SCURT ISTORIC 

privind apariţia şcolilor şi dezvoltarea sistemului de învăţământ în Timişoara 

                   Citadelă seculară, stând ca o insulă neclintită în faţa imperiilor, cucerită sau eliberată, 

împresurată sau despresurată, dar păstrându-şi de fiecare dată fiinţa, cetatea Temes, reşedinţă a 

comitatului Timiş, este atestată documentar într-un act de danie al lui Andrei al II-lea şi apoi pe 

la 1226 într-un document dat de Ştefan, rege al Ungariei şi duce al Transilvaniei. 

Cetatea Timişoarei a fost centru militaro–administrativ al comitatului Timiş, regiune 

vastă ce despărţea Transilvania de Ungaria. Transformarea sa într-un oraş feudal cu specific 

meşteşugăresc a avut loc printr-un proces îndelungat. Un moment important în dezvoltarea 

Timişoarei a fost instalarea pe tronul ungar al dinastiei angeviene, prin Carol Robert de Anjou, 

începând cu anul 1307, deoarece devine capitala regatului şi este ridicată la gradul de ,,civitas” în 

anul 1342. 

Începuturile activităţii şcolare în vatra actualului oraş s-au datorat, ca în majoritatea 

cetăţilor medievale, iniţiativei preoţilor ştiutori de carte. Aceştia desfăşurau activităţi modeste la 

care se învăţa scrisul, cititul şi socotitul. Scopul acestor activităţi era mai ales de a pregăti 

cântăreţi bisericeşti. Pe de altă parte, dezvoltarea meşteşugurilor în cetatea Timişoarei a făcut ca 

meşteşugarii, dar mai ales negustorii, să aibă nevoie de o anumită pregătire pentru a desfăşura 

activităţi economice. Numărul restrâns al informaţiilor documentare din secolele XIII- XIV  nu 

înseamnă inexistenţa unei minime activităţi educaţionale, ci faptul că, în optica vremii, 

consemnarea acestor probleme nu prezenta însemnătate în raport cu menţionarea evenimentelor 

politice şi militare. 

În secolul al XIV-lea, ideile lui Jan Hus, Martin Luther  şi  Jean Calvin găsesc un 

număr mare de adepţi, declanşând Reforma religioasă. Şi la Timişoara, prin predicile lui Ştefan 

Kiss, se răspândeşte calvinismul în rândul locuitorilor maghiari. Confruntările spirituale dintre 

catolici şi reformaţi influenţează activitatea şcolară. În această perioadă se înfiinţează Şcoala 

Calvină, de fapt un Gimnaziu Calvin, a cărei activitate continuă şi în perioada ocupaţiei otomane. 

Secolul al XV-lea este marcat de expansiunea turcilor în Europa. Căderea cetăţii 

Timişoara, în 1552, duce la transformarea sa într-un paşalâc turcesc. Înglobarea cetăţii în 

graniţele Imperiului Otoman, timp de 164 de ani, nu duce însă la încetarea preocupărilor pentru 

instruirea şcolară. Astfel, se menţine activitatea Gimnaziului Calvin şi se întemeiază instituţii 

şcolare musulmane având ca scop pregătirea slujbaşilor pentru administraţia paşalâcului sau 

pentru cultul religios musulman. Un registru din anul 1624 consemnează activitatea a opt şcoli 

musulmane. 

În lucrarea sa Timişoara.  Monagrafie istorică
1
, Nicolae Ilieşiu menţionează faptul 

că, în momentul părăsirii Timişoarei de către turci, aici a rămas o şcoală cu elevi valahi, cuţo-

valahi şi iliri, semn că activitatea şcolară continua să existe. 

Stăpânirea turcească a durat 164 de ani. La 13 octombrie 1716, cetatea Timişoarei a 

fost asediată de trupele habsburgice conduse de Eugen de Savoya. Asediul a durat 44 de zile şi a 

dus la capitularea otomanilor care s-au retras în sudul Dunării. Dominaţia austriacă asupra 

Banatului a început în 1718, fiind organizat ca o regiune autonomă, cu capitala la Timişoara. 

Instaurarea stăpânirii habsburgice deschide o fază nouă a sistemului educaţional din 

Timişoara. Institiţiile şcolare otomane sunt înlocuite rapid cu instituţii noi, potrivit planurilor 

habsburgice. Astfel, în 1717, călugării franciscani întemeiază o şcoală germană pentru colonişti. 

Din 1725 până în 1778, funcţionează o şcoală catolică, organizată de călugării iezuiţi. Din 1726, 

funcţionează Gimnaziul Iezuit din Cetate. Desfiinţat în 1778, îşi reia activitatea în 1779 ca 

Gimnaziu Piarist 
2
, prin transferarea Ordinului Piarist de la Sântana la Timişoara. 

                                                 
1 N. Ilieşiu -  Timişoara – Monografie istorică, vol I, Timişoara, 1943, pg. 171 
2 G. Popovoci -  Istoria românilor bănăţeni, Lugoj, 1904, pg. 330 
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În noile cartiere Fabric şi Iosefin, locuitorii ortodocşi, români şi sârbi, îşi întemeiază 

şcoli proprii, Timişoara devenind din deceniul şapte al secolului al XVIII-lea, un centru cultural 

de pregătire a învăţătorilor şi preoţilor ortodocşi. În 1758, o altă şcoală ortodoxă , românească, se 

află în Mehala, unde a învăţat cunoscutul pedagog bănăţean Mihai Roşu - Dascălul
3
. Până la 

aplicarea reformelor iniţiate de Curtea de la Viena, învăţământul timişorean, atât cel german, cât 

şi cel român şi sârb, avea un pronunţat caracter confesional, urmărind mai ales educaţia 

religioasă şi mai puţin transmiterea de cunoştinţe. 

În timpul vizitei din 1768, coregentul Iosif al II-lea îşi exprimă nemulţumirea privind 

insuficienţa şcolilor şi progreselor reduse în pregătirea şcolară. În 1770, Curtea de la Viena 

intervine cerând Deputăţiei ilire să elaboreze un plan de reformă şcolară, menită să reorganizeze 

întregul proces de învăţământ. Începutul reformei are loc în 1774 prin Allgemeine Schulordnung, 

pentru şcolile germane, şi Regulae Directive, pentru şcolile ortodoxe române şi sârbe
4
. 

Învăţământul poporal devine o componentă a politicii de stat, având ca obiectiv principal 

răspândirea ştiinţei de carte pentru înzestrarea cetăţenilor cu cunoştinţele necesare. 

Din 1778, Banatul este încorporat din punct de vedere administrativ Ungariei. 

Procesul colonizării masive început de habsburgi a adus zeci de mii de locuitori de origine 

germană, franceză, spaniolă, italiană, bulgară, macedoneană, fără a reuşi însă a schimba profilul 

etnic al zonei. În ciuda unor conflicte etnice la început, coloniştii s-au integrat în viaţa provinciei 

şi au contribuit la prosperitatea ei. 

După încorporarea Banatului civil în Ungaria, instituţia şcolară bănăţeană este supusă 

legii maghiare Ratio educationis care imprimă o orientare mai practică instituţiei şcolare
5
. Se 

stabilesc acum două tipuri de şcoli: 

a) Şcoli mici, pentru copiii meseriaşilor şi negustorilor; 

b) Şcoli mari, unde se predau cunoştinţe suplimentare de limba latină, geometrie, istorie, 

desen şi geografie
6
. 

Pe baza unor măsuri legislative se înfiinţează acum o serie de şcoli, iar procesul de 

învăţământ va înregistra un progres important până la mijlocul secolului al XIX-lea. În 1806 se 

înfiinţează laTimişoara întâia facultate de călugări  iezuiţi, care va funcţiona până în 1848. 

Cu excepţia învăţământului universitar desfiinţat în timpul revoluţiei de la 1848, 

Timişoara dispunea în secolul al XIX-lea de o reţea şcolară care o plasa la nivelul mediu al 

oraşelor din centrul Europei.  Extinderea instrucţiei publice către păturile de jos şi de mijloc ale 

comunităţii timişorene are consecinţe importante în sfera vieţii economice şi culturale. Accesul 

mai uşor la instruirea şcolară impulsionează dorinţa fiilor de preoţi, meşteşugari, negustori sau 

chiar simpli lucrători de a-şi depăşi condiţia socială. Se cristalizează astfel o elită socială, cu grad 

ridicat de cultură, ceea ce explică editarea timpurie, la Timişoara (1771), a primului organ de 

presă de pe teritoriul actual al României
7
, cât şi a unor tipografii şi a mai multor ziare şi reviste 

până în 1848. 

Încorporarea Banatului istoric în Ungaria, în decembrie 1860, determină schimbări 

majore în învăţământul timişorean. Prin ordinul 67343/15.01.1862
8
 al Consiliului Regesc 

Maghiar, şcolile populare devin şcoli confesionale, fiind puse sub autoritatea Bisericii. În acest 

timp, este tot mai pronunţată intenţia oficialităţilor politice maghiare de a limita dezvoltarea 

învăţământului în limbile materne nemaghiare. Dincolo de obiectivele politice urmărite de 

guvernanţi, instrucţia şcolară timişoreană a cunoscut o dezvoltare însemnată până la primul 

război mondial. Îşi deschid porţile în această perioadă: Liceul Real de Stat (1870), Liceul C. D. 

Loga (1897) şi Şcoala Normală (1893). 

                                                 
3 Timişoara 700. Pagini din trecut şi de azi, Timişoara, 1969, pg.87 
4 I. Munteanu, R. Munteanu – Timişoara. Monografie, Editura Mirton, Timişoara, 2002, pg. 366 
5 V. Ţârcovnicu – Istoria învăţământului din Banat până la anul 1800, Bucureşti, 1978, pg. 136-138 
6 I. Munteanu, R. Munteanu – Timişoara. Monografie, Editura Mirton, Timişoara, 2002, pg. 367 
7 I. Munteanu – Presa din Timişoara,1771-1918, în Studii de istorie a Banatului , vol. XXIII, Timişoara 2002 
8 I. Munteanu, R. Munteanu – Timişoara. Monografie, Editura Mirton, Timişoara, 2002,pg. 368 
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În perioada premergătoare Unirii din 1918, şcoala a fost nu numai o instituţie 

culturală, ci şi una politico-naţională având ca scop emanciparea naţională. Propaganda făcută de 

învăţători şi preoţi se contopea cu ataşamentul populaţiei la idealul libertăţii naţionale. Roadele 

binefăcătoare ale Marii Uniri din 1918 s-au reflectat şi pe plan cultural, în special în cel al 

învăţământului, unde s-a încercat o uniformizare  a instituţiilor şcolare. Prin legea nr. 26 din anul 

1924, se prevede gratuitatea învăţământului, iar prin art. 7 se garantează existenţa şcolilor de stat 

în limbile materne ale naţionalităţilor din ţară. Învăţământul primar a căpătat o structură unitară, 

durata acestuia fiind stabilită la 7 ani, din care 3 erau destinaţi învăţământului practic
9
. Numărul 

elevilor a crescut, dar, datorită condiţiilor materiale, insuficientului număr de şcoli şi de 

învăţători, nu toţi copiii au fost cuprinşi în procesul didactic. Ritmul de alfabetizare a fost mai 

redus între anii 1920-1938. Potrivit unei statistici realizate în 1930, cel mai mare procent de 

ştiutori de carte era în Banat 72% faţă de 56,1% în vechiul regat. 

Regimul de autoritate monarhică  impune o subordonare accentuată a învăţământului 

faţă de politic. Se constituie organizaţia ,,Straja Ţării", iar la 30 mai 1940, Ministerul Educaţiei 

Naţionale stabileşte norme de colaborare cu această organizaţie. Bunele raporturi ale regelui 

Carol al II-lea cu mişcarea legionară îngăduie înscrierea elevilor în cuiburile legionare existente 

în şcoli. Astfel, Inspectoratul Şcolar Timiş dispune ca şefii de cuib legionar să poată participa la 

tabăra organizată la Poiana Mărului. 

Izbucnirea celui de-al doilea război mondial va afecta programa şcolară, deoarece se 

predau elevilor cunoştinţe de apărare pasivă ( prim - ajutor: improvizări de targă, ajutor în caz de 

rănire sau aprindere a hainelor, sfaturi pentru adăposturi în timpul bombardamentului). Mai mult 

decât atât, se vizează mobilizarea învăţătorilor, solicitându-se numele celor care au luat parte 

activă la primul război mondial, prin ordonanţa din 5 ianuarie 1941. 

Distrugerile provocate de cel de-al doilea război mondial vor afecta şcolile din toată  

ţara, astfel încât, întregul proces de învăţământ va cunoaşte o perioadă de instabilitate până la 

apariţia Reformei învăţământului, din 1948. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 idem, pg. 374 
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ÎNCEPUTURILE ŞCOLII 

Pe strada Kimmeli (fostă Brezelmayer), azi Ion Ionescu de la Brad, (în anul 1951 

primeşte această denumire), exista pe la anul 1892, pe terenul  aparţinând călugărilor bisericii 

greco-catolice, un grajd (actuala sală de sport), unde erau ţinuţi caii care munceau viile întinse pe 

aceste locuri, între gara Fabric şi linia CFR care conduce la Lugoj, la est, şi Calea Aradului, la 

vest.  

Cei care se ocupau de vie se numeau “vinţeleri” (lucrători la vie). Unul dintre aceştia 

este şi străbunicul elevului Wagner William (cel care a furnizat aceste date cu ani în urmă 

profesoarei Zeliţia Cărăneanţ, cea care intenţionase să facă monografia şcolii).  

Grajdul se transformă mai târziu, prin desfiinţarea viilor, în atelier de ţesut al 

călugăriţelor, apoi în sală de clasă. În anul 1901, bătrânul Wagner termină aici 4 clase în limba 

germană. Din lista de inventar care există în actele şcolii, clădirile B, C, D, E apar încă din anul 

1892 ( anexa 1).  

Profesoara Zeliţia Cărăneanţ a găsit un caiet matricol din anul 1892 (spune domnia-

sa), ale cărui file îngălbenite de vreme şi zdrenţuite erau scrise în limba română. Presupunând că 

anul 1892 este data construcţiei clădirii, bănuim că acest caiet matricol nu era din anul 1892, ci 

cu o dată ceva mai timpurie, sau, dacă luăm data matricolei ca adevărată, atunci anul 1892 nu 

este anul construcţiei clădirii. Dat fiind faptul că anul 1892 apare în lista de inventar ca an al 

construcţiei, rămânem la ideea că matricola găsită de profesoara Zeliţia Cărăneanţ datează ceva 

mai devreme.  

În perioada aceea, exista un singur învăţător care lucra simultan cu 4 clase. Se învăţa, 

probabil, în limba germană, dar matricolele erau completate în limba română.  

Ştiind că maghiarizarea învăţământului continua în forţă la începutul secolului al 

XX-lea (în anul 1904 guvernul maghiar introduce obligatoriu învăţarea limbii maghiare la liceu 

şi gimnaziu),  ne surprinde faptul că nu aflăm absolut nimic despre clase maghiare la Şcoala 

Primară Nr. 12 Timişoara-Vii, la începutul secolului. Abia în chestionarul nr. 20/1951 se 

precizează că “Instituţia Şcolii maghiare nr. 8 Viile Fabricului”(şcolile aveau denumiri diferite, 

deşi se găseau în aceeaşi incintă), datează din 1947, iar documentele de arhivă sunt bilingve: 

română şi maghiară. O motivaţie a inexistenţei şcolii maghiare la începutul secolului o găsim în 

numărul mic de case care se ridicaseră la acea vreme în această zonă, în numărul mic de copii şi 

în faptul că nu erau încă învăţători care să cunoască limba maghiară.  

Pentru o privire de ansamblu a construcţiilor din vremurile acelea, alăturăm statistica 

din documentarea Sistematizarea Timişoarei din anul 1947: 

 

Edificii particulare din anul 1847 

Cetate: 182 case 

Fabricul iliric: 853 case 

Fabricul german: 335 case 

Iosefin: 333 case 

Maiere: 337 case 

Total: 2045 case (cu 4475 familii şi 18103 locuitori) 

 

 

 

 

 

 

 
10Kimmel: numele unui patron de băuturi alcoolice care îşi avea amplasată fabrica pe locul unde se află azi B.J.A.T.M.-ul. 

 Zigller Lothar – nepotul lui Kimmel, actualmente cetăţean de onoare al Timişoarei. 
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Situaţia în 1851  În 1891 erau: 

Cetate: 183 case cu 960 locuinţe case de locuit: 3126 

Fabric: 1445 case cu 2887 locuinţe şcoli: 22 

Iosefin: 331 case cu 663 locuinţe şcoli bisericeşti: 1 

Maiere: 385 case cu 583 locuinţe cazămi: 12 

Total: 2344 case cu 3093 locuinţe spitale: 4 

  băi publice: - 

 

Dezvoltarea construcţiilor în perioada 1870-1933:  

Circumscripţia 1870 1880 1890 1900 1910 1933 

I 184 190 190 200 207 441 

II 1382 1501 1615 1626 174 2784 

III 389 435 686 818 1042 1949 

IV 422 484 653 733 793 1062 

V 600 700 761 954 1458 2303 

Total 2354 3314 3386 4331 5243 8539 

 

Observăm că, deşi apar case în zona Fabric, partea nordică a cartierului nu se 

încadrează în această statistică pentru că, la acea vreme (anii 1847, 1851, 1870 până la 1900), 

aici se întindeau viile Fabricului, apoi câmpuri de porumb şi grâu.  

Să nu uităm că între anii 1891-1900 numărul născuţilor s-a ridicat la 13043, iar al 

copiilor morţi la 12992 (vezi istoricul Timişoarei).  

În ceea ce priveşte înfiinţarea Şcolii de Copii Mici Nr. 13, Între-Vii, susţinem ideea 

că ,deşi prima şcoală de acest fel a apărut pentru prima dată în Timişoara în anul 1870, sub 

patronajul şcolii primare din Cetate, în cartierul Vii o astfel de şcoală se înfiinţează abia în anul 

1934 prin “Ordinul Ministerului Instrucţiunii”, din 26 februarie 1934, care spune: “să înceapă 

cursurile la Şcoala de copii mici nr. 13 Între-Vii, patronată de Şcoala primară nr. 12 Timişoara-

Vii”, care se înfiinţase cu mult înainte de 1929. Această dată (anul 1929) este vehiculată de 

Nicolae Ilieşiu în scrierea Timişoara – Monografie istorică, vol. I, care consideră în capitolul 

Şcoli de copii mici că Şcoala Primară s-a înfiinţat în anul 1929. Dar, atâta timp cât în anul 1920 

începe aici cursurile Bărbăţean Gheorghe, tatăl unei colege a profesoarei Zeliţia Cărăneanţ şi 

atâta timp cât găsim în condica de prezenţă a anului 1923-1924, secţia română, ca director pe 

învăţătorul Gheorghe Petcu şi că în anul 1926 exista şcoală primară în limba germană , director 

fiind Hans Fritz, susţinem că anul apariţiei şcolii nu este 1929, aşa cum spune Nicolae Ilieşiu,  ci 

anul 1897, dacă luăm în considerare faptul că bătrânul Wagner a terminat 4 clase în anul 1901.  

După primul război mondial s-a făcut aici împroprietărirea şi mulţi locuitori săraci ai 

Timişoarei au primit loturi pentru case, teritoriul  începând să se populeze. Cu timpul,  s-a simţit 

nevoia unei parohii pe lângă şcoala care exista. În anul 1930 s-a constituit Comitetul Bisericesc, 

fiind de faţă şi învăţătorul şcolii, Ioan Bugariu. În Monografia bisericii, întocmită de preotul 

Ştefan Şora, care era şi învăţător, este menţionat faptul că a fost instalat ca preot la 1 decembrie 

1933, într-o sală de clasă la şcoala primară din parohie, strada Kimmel nr. 2, şi că existau atunci 

aproximativ 408 familii în cartier.  
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