
52

Pilon central al culturii româneşti din 
Transilvania secolului XIX, şcoala a fost 
privită întotdeauna cu admiraţie atât 
de contemporanii ei cât şi de urmaşii ei. 

Aceştia prin scrierile lor au adus un omagiu rolului pe care această instituţie l-a avut 
în cadrul culturii româneşti, oferind şcolii imaginea de salvator a tinerimii româneşti, 
a românismului din Transilvania, fiind prezentată ca şi cea mai importantă instituţie 
ce a stat în calea maghiarismului. Această imagine este totuşi incompletă deoarece 
idealismul cu care a fost privită şcoala a pus pe un plan secund problemele acesteia, 
probleme considerate mai puţin importante, dar probleme care au modelat instituţia 
şcolii forţând-o să supravieţuiască în condiţiile vitrege în care şi-a desfăşurat activitatea. 
Situaţia financiară, absenteismul, analfabetismul, acestea sunt câteva din acele situaţii cu 
care s-a confruntat şcoala şi care au avut un impact în dezvoltarea şcolii poate în aceiaşi 
măsură ca şi direcţia confesională pe care a adoptat-o sau tendinţele de maghiarizare 
cu care s-a confruntat.

Problematica şcolii româneşti din Transilvania a fost studiată începând cu a doua 
jumătate a secolului al XIX lea, trecând prin diferite faze politice, dar convergând spre 
aceiaşi idee: şcola „pilon central al culturii româneşti”. Indiferent de perioada politică, 
şcolii i s-a recunoscut contribuţia şi importanţa în societatea românească, de la Onisifor 
Ghibu sau Meiruţiu care militau pentru o şcoală românească ferită de ideile maghiare, 
trecând la Nicolae Albu care prin lucrăile sale aduce o coerenţă în organizarea şcolii şi 
până la Vasile Popeangă care susţine importanţa şcolii în lupta pentru unire a tuturor 
românilor. Axarea pe o tematică generală a rolului şcolii a mutat atenţia istoricilor de 
la o serie de problematici cu care această instituţie din Transilvania secolului XIX s-a 
confruntat. Problemele financiare generate de configuraţia confesională pe care o avea 
şi de dependenţa faţă de comunităţile sărace româneşti, care în cele mai multe cazuri 
nu aveau puterea financiară de a susţine o scoală, dar şi de lipsa de sprĳin a statului din 
perioada dualistă şi ameninţările maghiarizării şi acestea au contribuit la transformarea 
instituţii în: „pilonul central al culturii romaneşti”.
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În ce priveşte situaţia precară a şcolii, aceasta este conturată de Pavel Vasici încă 
de la mĳlocul secolului al XIX. Critica lui Vasici a fost îndreptată spre rolul clerului în 
educaţie. În concepţia lui clerul exercita un control sever asupra şcolilor nu pentru a 
promova programul de reformă a lui Şaguna, ci doar pentru a-şi menţine propria putere 
la sate. O altă problemă semnalată de Vasici a fost povara financiară la care erau supuse 
comunităţile româneşti, îndemnând statul să preia şcoala sub îngrĳirea sa deoarece 
controlul exercitat de biserică nu este benefic educaţiei. Vasici a spus că şcolile trebuie să 
constituie preocuparea autorităţilor civile şi a întregii naţiuni nu a bisericilor separate.1

Lipsa surselor directe despre desfăşurarea unei ore de clasă din şcoala primară 
românească, despre comportamentul învăţătorului şi a elevilor precum şi relaţia dintre 
aceştia face dificilă reconstituirea universului şcolar, însă prin articolele sale cu caracter 
modelator, presa pedagogică din Transilvania ne oferă informaţii preţioase despre acest 
mediu. Presa pedagogica prezintă în detaliu problemele şcolii, lipsurile financiare, 
învăţători nepregătiţi, absientismul şcolar, iar acestea sunt câteva din problemele care 
contureaza imaginea şcolii româneşti din Transilvania. Aceasta nu s-a oprit la simpla 
prezentare a situaţiei şcolare ci a propus soluţii în vederea instruirii învăţătorilor sau 
a elevilor. Putem observa din aceste articole modul în care ar trebui, modul în care se 
comportă învăţătorii şi elevii şi care este relaţia dintre aceştia. Este important de observat 
care era percepţia populară a şcolii, din punctul de vedere al părinţilor care îşi trimiteau 
elevii la educare. 

Astfel, şcoala este văzută în principal ca o povară financiară aflată pe umerii românilor 
şi aşa foarte săraci. Asta şi din cauza caracterului confesional al şcolii primare ortodoxe 
care, pentru a fi ferită de tendinţele de maghiarizare, a fost pusă sub tutela bisericii 
ortodoxe şi susţinută de către comunitate. Încă înainte de perioada dualistă au existat 
idei care au atacat acest caracter al şcolii primare propunând o şcoală naţională susţinută 
de către stat. „Unde stă scris, că până e lumea tot capii bisericii să ne conducă”2 spunea 
Visarion Roman, redactorul periodicului Amicul Şcoalei şi mai târziu directorul băncii 
Albina. În cadrul revistei acesta răspândeşte ideea despărţirii şcolii de biserică. Într-un 
articol din 10 noiembrie 1862 „Chestiunea reformării şcoalelor poporale” autorul arată 
disputa din Germania în jurul problemei emancipării şcolii de sub tutela bisericii. Deşi 
se referă la situaţia din Germania articolul difuzează idei care corespund cu starea de 
spirit din Transilvania. 

Aceiaşi problemă este întâlnită în Organul Pedagogic în articolul „Învăţătorul”, în 
care un tânăr pedagog povesteşte greutăţile pe care le-a întâmpinat ieşit de pe băncile 
preparaniei. Plecat din şcoală cu mari speranţe, „bucuria şi mândria unui împărat, care a 
cucerit o ţară prin puterea armelor e nimica pe lângă a junelui, ce se simte cu testimonial 
de maturitate în buzunar”, acesta îşi va vedea visele năruite înfruntând viaţa reală. „Când 

1 Hitchins Keith, Andrei Şaguna şi românii din Transilvania, Bucureşti, ed. Universul enciclopedic, 
1995, p. 304.

2 Vasile Netea, Noi contribuţii la cunoaşterea vieţii şi activităţii lui Visarion Roman. Corespondenţa 
sa cu Gheorghe Bariţiu şi Iosif Hodoş, Sibiu, ed „revistei economice”, 1942, p. 11.



54

ajunsei la staţiune, parte mare din poporeni, în loc de a întâmpina pe noul învăţător cu 
bucurie, se uită la el ca la unu care a venit sa le mai înmulţească greutăţile şi cheltuielile”. 
Văzut ca o povară financiară, învăţătorul este primit chiar cu înjurii de către juraţi: „că 
nu le era destul cu învăţătorii de până acum, că la ei se adună toţi venetecii, că copii lor 
n-au lipsă de o sută de profesori, căci n-au să se facă popi sau domni – şi câte altele”.3

„Căci n-au să se facă popi sau domni” un alt clişeu cu care s-a confruntat şcoala în a 
doua jumătate a secolului XIX. Sătenii nu considerau necesară şcoala convinşi că odraslele 
lor nu au să ajungă toţi popi sau învăţători. Altă idee preconcepută asupra şcolii şi a 
dascălului este disciplina excesivă care se întâlneşte în şcoală, „ei lasă ştrengarule, că te-
oi trimite eu la şcoală; ţi-o rupe el dascălul urechile”4 sătenii români îşi ameninţau copii 
cu trimiterea la şcoală formându-se în mentalul copilului imaginea unui loc groaznic, 
terifiant. Mamele îşi speriau copii cu vorbe de genul: „te voi da eu la şcola, te vor învăţa 
pe tine acolo omenia” sau „acolo vei ave ocasiune de ajuns a face cunoştiinţă cu baculu”. 
Astfel de „însufleţiri” fac din şcoala un loc despotic pentru elevi şi mulţi micuţi vin 
la şcoală plângând fiindcă îşi aduc aminte de „profeţiile”părinţilor5. Aceste vorbe nu 
erau cu totul departe de adevăr. În revista Şcoala română se scrie că într-un institut de 
„bunu renume” s-a întâmplat ca un copil de 8 ani să găsească o ţigară şi a început a o 
fuma. Directorul, aflând acest lucru, l-a pedepsit pe acesta, iar la micul dejun în loc de 
pâine i s-a pus acestuia în lapte ţigări şi copilul a fost silit a le mânca înaintea corpului 
învăţătoresc.6

Împotriva acestor idei preconcepute presa pedagogică a încercat să lupte prin articole 
despre cum să-şi iubească un învăţător elevii sau cum să se comporte acesta în clasă. 
Relaţia dintre elev şi învăţător constă în iubirea şi încrederea şcolarilor săi, atrage atenţia 
Şcoala Română. Aceasta este o problematică importantă în condiţiile imaginii pe care o 
avea şcoala în acea perioadă. „învăţătorul ce întâmpină şi trata discipolii săi cu iubirea 
unui părinte adevărat şi încă din prima zi de şcoală, când e vorba a risipi temerile şi 
prejudecatele lor faţă de şcoală şi învăţător.”7 Revista „Şcoala şi familia” scrie că unii 
învăţători îşi întâmpină elevii cu asprime, cu faţa posomorâtă şi cu fruntea încreţită, 
iar alţii mai tineri se prezintă în faţa elevilor cu faţa râzând, cu privirea blândă şi plină 
de voie bună. Acestea sunt două extreme care „nu vor produce fructe bune”, calea de 
mĳloc e cea mai bună deoarece tratarea aspră produce înstrăinare şi frică, iar cea blândă 
produce demierdare şi lene. Fiind văzut ca un înlocuitor al părinţilor cât timp elevii sunt 
în şcoală, învăţătorul trebuie să fie în aceiaşi măsură şi blând, dar şi aspru.8 

3 Din viaţa unui învăţător în Organul Pedagogic, anul I, Sibiu, p. 31.
4 Casa parinteasca si scolala în Şcoala şi familia, anul I Braşov, 1 mai 1886, p. 26.
5 Cumu’şi pote înveţitoriulu câştiga iubirea şcolarilor sei? în Scol’a română, anul II, Sibiu, 11 martie 

1877, p. 73.
6 Idem. 
7 Cum se-şi atrafă înveţitoriul iubirea şcolarilor sei în Şcoala Română, anul I, Sibiu, 16 ianuarie 1876, 

p. 17.
8 Autoritatea învătătorului în Şcoala şi Familia, anul I, Braşov, 15(27) ianuarie, 1887, p. 230.
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Se încearcă prin aceste articole schimbarea mentalităţii atât elevilor cât şi învăţătorilor 
prin renunţarea la disciplina severă şi deschiderea spre copii. Revistele pedagogice, prin 
articolele sale, propun învăţătorilor o serie de norme despre cum ar trebui sa se com-
porte în şcoală sau cum ar trebui sa educe tinerimea. Primul loc în educaţie spune un 
articol din Scoala Română este exemplul, deoarece, se zice în continuare, „copilul, încă 
aflându-se în fâşie, râde, când vede pe ma-sa râzând şi plânge când o vede plângând.”9 
Astfel pentru a da un bun exemplu elevilor săi, învăţătorul îşi va da toată silinţa a nu 
neglĳa nici o zi, nici o oră îndatoririle pe care le are, „précis cu baterea orei – dacă nu 
ceva mai înainte – va intra în şcoală, va zice cu şcolarii rugăciunea şi va începe numai 
decât propunerea.”10 Articolul mai sugerează învăţătorului şi alte „obligaţiuni” pe care 
acesta trebuie să le îndeplinească în vederea desfăşurării corecte a lecţiei, printre care: 
să se pregătească de acasă pentru lecţie, să cureţe tabla, să distribuie revistele pentru 
scris, să procure obiecele intuitive, să verifice şcolarii dacă sunt curaţi, spălaţi, pieptănaţi. 
Propunerile revistei sunt greu de îndeplinit din cauza mai multor factori, din care reiese 
în special problema financiară cu care s-a confruntat şcoala româneasca, de la dotările 
clasei (în multe cazuri lipsea până şi tabla de scris) şi până la sărăcia învăţătorilor şi a 
elevilor săi. 

Revista „Şcoala şi familia” continuă şi spune că un învăţător trebuie să fie atent şi asu-
pra exteriorului său: „să se ferească de la îmbrăcăminte abătătoare dela moda generală; 
să nu-şi umple degetele cu inele, prin cari să atragă atenţiunea elevilor”.

Aceiaşi presă pedagogică s-a ocupat de instruirea învăţătorilor prezentându-ne astfel 
cele două ipostaze ale dascălului, imaginea ideală şi imaginea reală. Cum ar trebui să 
se comporte un învăţători în clasă, ce anume ar trebui să predea şi cum să se comporte 
cu elevii săi, acestea sunt punctele urmărite de Organul Pedagogic în articolele sale. 
Într-un articol apărut în această revistă autorul încearcă să explice cum ar trebui să se 
comporte un învăţător. „Atât viaţa cât şi spiritul – spune Organul Pedagogic – ce are 
să domnească în şcoală prin care este de a se înainta buna educaţie a elevilor, atârnă de 
la demnitatea personală a învăţătorului, şi respectiv de la însuşirile sale personale”11. 
Astfel, învăţătorul, fiind centrul şcolii în care predă este responsabil de statutul acesteia, 
imaginea învăţătorului se indentifică cu cea a şcolii, ea trebuie sa atragă elevul, să îi 
ofere, pe lângă o bună educaţie şcolară şi o educaţie spirituală. 

Mai departe sunt enumerate însuşirile personale care nu trebuie să lipsească nici 
unui învăţător. În primul rând „religiositatea şi moralitatea”, învăţătorul trebuie să 
fie „pătruns de adevărurile religiei şi ale învăţăturilor morale”, învăţătura trebuie să 
iasă din inimă pentru că numai aşa poate pătrunde în inima elevilor şi ceea ce predă 
învăţătorul trebuie sa fie probat şi prin fapte. 12 „Conscienţiositate”, chemarea pentru 

9 Să educăm tinerimea pentru diliginţia sau activitate în Şcoala Română, Sibiu, anul I, 2 ianuarie 1876, 
p. 2.

10 Idem. 
11 Învăţătorul în Organul Pedagogic, anul I, Sibiu, p. 120.
12 Idem. 
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meseria pedagogică este o caracteristică de nelipsit, deoarece – se zice mai departe – „pe 
atât e şi de grea – meseria de învăţător – se cere ca să aibă iubire şi aplecare spre ea, căci 
numai aşa va putea fi conştiincios la împlinirea ei”.

Organul Pedagogic îi condamnă pe cei care au ales meseria de învăţători „numai pen-
tru plată sau din alte motive nemorale” pentru că de la un astfel de învăţător nu se poate 
aştepta nici un fel de prosperare în educaţia tinerimii.13 „Pacienţa, constanta, modestia” 
sunt prezentate mai departe ca şi caracteristici obligatorii pe care un învăţător trebuie să 
le deţină pentru a fi un bun pedagog. De la această caracterizare generală a învăţătorului, 
Organul Pedagogic propune şi un număr de cunoştinţe „ce ţin de chemarea lui”. Ceea 
ce se cere de la un învăţător popular este: a. deplina cunoştinţă a Catechismului şi a 
Istoriei Bibliei; b. cunoştinţa limbi materne, în care să „ştie bine citi, scrie şi compune”, 
să cunoască regulile ortografice şi gramaticale; c. cunoştinţe de istorie naturală şi fizică; 
d. cunoştinţa patriei, a poporului ce locuieşte în ea şi istoria ei.14

Înfăţişare ideală a unui învăţător român care se confruntă cu mari probleme finan-
ciare, cu reticenţa părinţilor şi a sătenilor, imaginea reală este departe de aşteptările 
Organului Pedagogic. De altfel tot în rândurile revistei sunt prezentate şi aceste aspecte 
negative, greutăţile pe care le înfruntă învăţătorul în exercitarea meseriei. Realitatea 
este crudă, învăţătorul se confruntă cu probleme grave, în special financiare, fapt de 
la care toate acele normative propuse de Organul Pedagogic sunt greu de îndeplinit. 
Într-un articol publicat tot de Organul Pedagogic, intitulat „Din viaţa unui învăţător” 
reies greutăţile învăţătorului român din Transilvania şi imaginea pe care acesta o are în 
cadrul comunităţii. În acesta, un învăţător abia ieşit de pe băncile şcolii, povesteşte cum 
a fost primit de săteni şi problemele pe care le-a întâmpinat. „Când vedeam vreo faptă 
din partea colegilor, ce m-ar fi putut vătăma, răbdam ca să nu mai aibă de ce se agăţa, 
când auzeam vreo calomnie asupra mea, răbdam, sperând că timpul o va da de gol, când 
unul ori altul dintre părinţi îşi descărca necazul asupre mea, răbdam, ştiind că atâta îl 
taia capul.”15 Lupta învăţătorului cu societatea sătească şi cu sistemul de învăţământ l-a 
împiedicat pe acesta să se dedice în totalitate misiunii sale. Acesta nu s-a putut ridica 
la normele propuse de Organul Pedagogic. 
Şi Foaia Scolastică aduce o critică acelei categori de învăţători care „sciu de ajun-

su”: „La ce să-şi mai fremente dară capul ticsit cu suma tuturor cunoştintelor. La ce să 
conferească şi să converseze cu alţi colegi, că aceia tot în preparandia aceea, sau într-alta 
asemenea au învăţat. Aceasta – după opinia lor – ar fi de prisos. Călătoriile şi conferinţele 
costă pierdere de timp, osteneală şi ceva pierdere de timp.”16

Este o critică adusă învăţătorilor care din diverse motive au încetat să-şi mai 
îmbunătăţească starea culturală o dată ce au părăsit bancile preparandiei. „Prima ur-

13 Idem. 
14 Ibidem, p. 121.
15 Ibidem, p. 32.
16 Ce să facă învăţătorul să nu scadă şi să înainteze în cultură în Foaia Scolastică, anul IV, nr. 14, Blaj, 

1876.
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mare naturală este, ca învăţătorii, ce cugetă astfel, se retrag, fug de cealaltă lume, evită 
pe toţi care, ce nu sunt întru toate de aceiaşi părere cu dânşii. A doua urmare este că 
devin peste măsură închipuiţi şi unilaterali […] a treia urmare este şi mai gravă [..] în 
jurul acestor idei preavute sau preconcepute se înalţă ca şi nişte muri chinezeşti şi-i 
reţin de la orice progres.”17

Observăm din aceste articole cele două ipostaze al e învăţătorului, cel ideal a cărui 
misiune se confundă în unele momente cu cea a preotului, acesta trebuind să fie „reli-
gios şi moral” să fie „pătruns de adevărurile religiei şi ale învăţăturilor morale”, şi cel 
real care îngreunat de probleme renunţă să mai progreseze să-şi mai „fremente capul 
cu suma tuturor cunoştinţelor”.

Pe lângă încercările de modelare a învăţătoriilor, revistele pedagogice au semnalat 
mari probleme şi în rândurile elevilor, pe care, prin diverse articole au încercat să le în-
drepte. Elevii au constituit o problemă mai mare pentru pedagogi deoarece proveniţi din 
familii sărace aceştia aveau multe deficienţe de ordin comportamental, dar şi o sănătate 
şi nutriţie deficitară. Revistele pedagogice au încercat să rezolve şi acest lucru cu ajutorul 
învăţătorilor. Acestea au propus o serie de norme pe care dascălii trebuiau să le aplice în ve-
derea corectării comportamentale şi a unei educaţii corporale sănătoase. Situaţia este gravă 
deoarece se scrie într-un articol ca în anul 1876 in cercul Turdei din 300 de tineri înscrişi 
pentru militia s-au putut alege numai şase, din cauza decadentei dezvoltării corporale.

Pentru a ne face o imagine despre comportamentul elevilor la şcoală voi reda un frag-
ment dintr-un articol din Şcoala română în care este prezentat „spiritul reu” al elevilor:

„Ne adunarăm în şcola un numer frumuşel de copii şi copile; unii din noi ne încercam 
a face foc, alţii tremurau de frig, alţii se băteau, plângeau etc. Sorele se înălţase binişor pe 
cer, orele treceau, – înveţătorul însă nu se mai arăta. De odată numai ecă un şcolar intră 
cu fuga în şcolă strigând: Vine înveţătorul!. Dar fiind că ni-s’a întâmplat de mai multe 
ori se fim numai spăriaţi cu acest strigăt, începurăm şi unul şi altul a eşi afară spre a ne 
convinge, dacă nu suntem şi astăzi jertfa unei amăgiri. Şi în adevăr, înveţătorul venia, - 
il cunoscuserăm îndată cu toţii, căci avea pe cap o pelerie albă, purta cioreci asemenea 
albi şi un suman negru. Pre la noi oamenii porta pelerii negre si gube cu mânece lungi 
până la pământ; astfel înveţătorul era uşor de recunoscut. 

Desordinea în şcoală nu avea păreche; pulberea pe masă, pe bănci şi pe pereţi era 
grosă; unii din şcolari se alergau peste bănci, nisce copile se bociau, că cineva le-a înboţit 
scrisorile seu că li-a luat condeiele etc. În fine audirăm scârţâind încet portiţa dela curtea 
şcolei; disordinea tot nu mai încetase. E aici înveţătorul! Resună autunci din tote părţile. 
Vei vede Toadere, vei căpeta Ioane! Strigară unii. La cuvintele aceste se făcu în scolă o 
tăcere mormentală”.18

În astfel de condiţii revistele pedagogice au încercat să insufle principala calitate care 
nu trebuie să lipsească unui elev şi anume disciplina. Acest lucru îl propune „Şcoala 

17 Idem. 
18 Spiritul ce trebuie să domnească într’o şcolă în Şcola română, anul III, Sibiu, 5 februarie 1879, p. 

208.
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română” în articolele sale arătând că disciplina este de cea mai mare importanţă. Fără ea 
care ar fi scopul instrucţiunei, se scrie în alt articol, cum ar putea fi vorba de învăţătură 
când şcolarii ar veni neregulat sau dacă în şcoală ar fi neatenţi şi neascultători. În acest 
univers al disciplinei, învăţătorul este cel care trebuie sa o impună, dar acest lucru nu 
este întotdeauna posibil deoarece mediul exterior îi influnţează şi pe aceştia. Din cauza 
legilor defectuoase, a numărului mare de elevi, însărcinarea învăţătorului cu prea mul-
te ore, localuri nepractice şi rău situate, ocuparea peste măsură a elevilor cu „lucruri 
economice pe acasă”, învăţătorul nu poate impune elvilor disciplina.19 

O altă mare problemă cu care s-a confruntat şcoala a fost cea a absenteismului. Au 
apărut astfel listele de lenevire în care se informa despre cauza absenţelor. Greutatea 
provine din convingerea părinţilor de a-şi lăsa copii la şcoală. Această chestiune este 
discutată şi de revista „Şcoala şi familia”. Autorul articolului caută să afle care sunt 
motivele abisentismului şcolar, dându-ne astfel o serie de informaţii despre poporul 
român. Spune astfel că principala cauză a lipsei copiilor din şcoli este sărăcia, şi pe 
bună dreptate, în condiţiile în care în cele mai multe cazuri este lipsit de hrana cea de 
toate zilele şi stors de nenumăratele sarcini puse pe spatele lui. Dar articolul merge mai 
departe şi oferindu-ne astfel informaţii despre percepţia poporului asupra şcolii. Spune 
că „poporul nostrum încă nu cunoaşte de ajuns însemnatatea şi folosul instrucţiunei, îi 
lipseşte interesul ce ar trebui sa-l lege de şcoală şi care din îndemn propriu să-l facă a-şi 
trimite regulat copii la şcoală”.20 

În rândurile revistei Şcoala română se reia această problematică în care se încearcă să 
se afle care este cauza acestei probleme. Cercetarea regulată a şcolii depinde în primul 
rând de părinţi „până când părinţii vor fi indolenţi, ca să nu zic chiar contrari şcolei, 
toate încordările celorlalţi factori vor rămâne fără efect, din contră bunăvoinţa părinţilor 
este în stare a învinge toate greutăţile”. Privită puţin idealist această problemă autorul 
are totuşi dreptate deoarece mentalitatea părinţilor faţă de şcoală se încadra în vorbele 
proverbelor „cum a trăit tata voi trăi şi eu” sau „ştiu că n-o să fac din fiul meu popă”.21

Revistele pedagogice au semnalat însă probleme mai grave în rândurile elevilor. 
Fumatul este un obicei împotriva căruia luptă acestea. Prezentând în paginile sale 
un articol preluat din „Le France” în care se prezintă situaţia copiilor care fumează 
din societatea bună de le Paris şi de la ţară. Din 38 de copii, de la 9 până la 15 ani, 
care fumau mai mult sau mai puţin s-au găsit efecte simţibile la 27 dintre aceştia. 22 
prezentau tulburări diferite de circulaţie, palpitaţii ale inimii şi un gust mai mult sau mai 
puţin pronunţat pentru băuturi tari.22 Şcoala română doreşte prin acest articol preluat 
semnalarea unei astfel de probleme existente şi în socetatea noastră sătească.

19 Disciplina scolastică în Şcoala română, anul I, Sibiu, 16 iulie 1876, p. 225.
20 De ce nu-şi trimite poporul copii regulat la şcoală în Şcoala şi familia, anul I, Braşov, 1 iunie 1886, 

p. 59.
21 Ce să facemu, ca parinţii se-şi tramita fii regulatu la scola? în Şcoala română, anul II, Sibiu, 21 ianuarie 

1877, p. 18.
22 Copii care fumează în Şcoala română, anul III, Sibiu, 4 ianuarie 1879, p. 168.
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De asemenea revistele pedagogice au subliniat efectul nociv al superstiţilor pe care 
elevii le învăţau acasă. Întrebând un elev de ce nu a fost la şcoală în data de 17 martie 
acesta i-a răspuns învăţătorului că „ieri a fost sărbătoare şi tata nu m-a lăsat sa vin la 
şcoală şi să scriu cu condeiul, sau acasă să împung cu acul şi cu sula; căci si acum’a-i anul 
am scris, şi a să mă muşte un şarpe”23. Această superstiţie provine de la cuv. „Alexiu” 
iar poporul susţinea că în aceea zi nu e bine a împunge cu acul, cu sula sau a scrie căci 
te muşcă şerpii, iar dacă dormi afară ţi se suie broaştele şi şopârlele pe pântece.24 Mai 
este prezentată în articol o poezie care, spune autorul, sunt versuri scornite de babe 
leneşe care nu vor să lucreze25:

Din părinţi am apucatu
Luni şi marţi nu am lucratu
Miercurea o tienu legată
Joi’a nu mi-se arată
Vinerea e sărbătoare
Sâmbăta – bola’n pitiore –.

Presa pedagogică a încercat să scoată din gândirea poporului superstiţiile folosind 
pentru aceasta şcoala şi învăţătorii. După cum semnalează şi articolul însă, posedă toţi 
învăţătorii calităţile cerute unui învăţător bun? Salarile mici împiedică pe mulţi a-şi 
procura reviste pedagogice, sunt însă învăţători cu salarii mari cărora „nici că le vine prin 
minte a-şi procura vre-unu opu seau foia bună şcolară, ci mai bine orbeca în întuneric 
şi neştiinţă şi aşa în loc să deslege problema scolei, mai tare o încurcă”.26

Urmărind presa pedagogică din perioada celei de-a doua jumătăţi a secolului XIX ne 
putem aventura în universul şcolar din Transilvania, putem analiza problemele cu care 
s-a confruntat aceasta alături de învăţători şi elevi. Prin prezentarea acestor probleme 
pe care şcoala le-a avut ne putem completa imaginea despre aceasta, imaginea unei 
şcoli nu tocmai ideale însă imaginea unei şcoli a cărui rol în cultura românească a fost 
de mare importanţă în ciuda problemelor cu care s-a confruntat.

23 Corespondenţă în Şcoala română, anul I, Sibiu, 16 iulie 1876, p. 231.
24 Idem. 
25 Idem. 
26 Ibidem, p. 232.


