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De la mijlocul secolului al XIX-lea și până la primul război mondial școala româ-
nească din Transilvania s-a aflat într-un continuu proces de dezvoltare. Numărul de 
învățători, cu pregătire profesională, a crescut în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, 
la fel și numărul de școli confesionale românești. Dotările au fost îmbunătățite, iar în 
cadrul comunității sătești școala devine tot mai importantă. Eforturile întreprinse pen-
tru dezvoltarea școlii, deși semnificative, nu au avut impactul dorit asupra elevilor. 
Comparativ cu școlile celorlalte comunități, un număr mare de școli românești nu își 
îndeplineau scopul. Chiar dacă la nivel legislativ, precum și la nivel declarativ, se luau 
măsuri pentru îmbunătățirea condiție, realitatea era diferită. Astfel, în anul 1890, pro-
centul de analfabeți de naționalitate română din Ungaria era de 85,9%, comparativ, 
la maghiari, procentul se ridica la 46,4%, iar la germani la 37%. Aceste cifre s-au ame-
liorat foarte puțin până la 1910, atunci când procentul de analfabeți la români era de 
71,8%, la maghiari de 32,9%, iar la germani de 29,3%.1

Pe întreaga perioadă dualistă frecvența școlară e elevilor români a fost scăzută, mai 
ales în raport cu cea a celorlalte naționalități din Transilvania. Procentul copiilor orto-
docși, cu vârste între 6 și 12 ani, prezenți la școală a fost de 60% în anul 1878/9, nivel 
care s-a păstrat relativ constant în următorii 20 de ani, iar în 1896/7 acest procent a 
atins punctul maxim de 71%, pentru ca apoi să scadă până la 48,8% în anul școlar 
1914/1915, ca urmare a acțiunilor întreprinse de guvernul de la Budapesta culminate 
cu legea școlară a lui Appony.2 Procentul ridicat de analfabetism și frecvența scăzu-

1 Paul Brusanowski, Învăţământul confesional ortodox român din Transilvania între anii 1848-1918, 
Cluj Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2010, vol. II, p. 191.

2 Ibidem, p. 192.
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tă erau puse pe seama sărăciei comunităților românești, a unei organizări ineficiente 
a școlilor, a școlilor necorespunzătoare, a senatului scolastic neglijent. De asemenea, 
sărăcia elevilor, cărora le lipseau în unele cazuri încălțăminte sau îmbrăcămintea ne-
cesară, era un alt factor al frecvenței scăzute, dar și părinții care își foloseau copii în 
activități economice în detrimentul frecventării școlare, era o cauză majoră. Lipsa de 
bani pentru dotarea școlilor și pentru ajutorarea elevilor săraci era unul dintre cele mai 
invocate motive pentru care copii ortodocși mergeau, mai puțin la școală, decât cei de 
alte confesiuni. De exemplu, în 1869 procentul elevilor de confesiune ortodoxă care 
frecventau școala era de 28,7%, în timp ce al elevilor de confesiune romano-catolică era 
în același an de 54,8%, al elevilor de confesiune reformată de 47,4%, al celor evanghe-
lici de 63,3%, iar cel al greco-catolicilor de 42,7%. În 1896 procentul elevilor ortodocși 
care au frecventat școala a fost de 63,21%, al celor romano-catolici de 84,84%, al celor 
reformați de 84, 85%, evanghelici de 90,50%, iar greco-catolici de 62,00%.3 Astfel, elevii 
aparținând confesiunilor cu școli mai bine dotate și cu o situație materială mai bună 
au avut rată a frecvenței școlare mai ridicată, în timp ce elevii confesiunilor românești, 
ortodoxă și greco-catolică, unde școlile înregistrau lipsuri mari, iar populația trăia în 
condiții mai dificile, au înregistrat o frecvență școlară scăzută. Un învățător dintr-o 
comună românească, cu o singură confesiune declara: „Foarte rău, Dle; din aproape 200 
de prunci în etate şcolară, abia umblă la şcoală 20-30 şi aceştia încă foarte neregulat, cu toate 
că „listele de lenevire” s-au înaintat punctual în fiecare săptămână primarului; dar n-a urmat 
nimica”.4

Deși pedagogia din perioadă recunoaște existența acestor factori, care cauzau o 
frecvență redusă în școala românească, îi consideră ca fiind secundari. Presa pedago-
gică îl vede pe învățător ca principalul vinovat. Ion Pop Reteganul5 scria într-un articol 

3 Paul Brusanovski, op.cit., vol. I, pp. 33-35
4 Lipsirile pruncilor de la şcoală în Școala Română, Năsăud, 9 decembrie 1880, anul IV, nr. 25, 

p. 193.
5 În acest articol Ion Pop Reteganul redă și o poveste din propria experiență despre cum i-a 

convins pe părinți de beneficiile școlii și pe copii să vină la școală, din care am ales câteva 
fragmente: Am mers ca învăţător în comuna X. După ce dădui în vorbă cu preotul şi cu alţi fruntaşi 
mai de una, mai de alta, veni dela o vreme vorba şi despre frecventarea şcolii. La noi e obicei rău, înce-
pu un fruntaş; oamenii dela noi sunt rău învăţaţi, numai siliţi trimit copii la şcoală. 
- Ei, şi de ce? Întrebai eu
- D’apoi, că să ierte domnul dascăl, nu au venit la priceperea că de ce ar fi bună şcola; ei zic că e nu-

mai vreme pierdută, că mulţi copii au umblat la scolă dar nu ştiu nimic, afară din ceva „Doamne 
miluieşte” în biserică, ba nici acela nu-l ştiu toţi

- Și au umblat cum se cade la şcoală în toate zilele? Și au avut cărţi, tăbliţe, scrisori?
- Adică chiar în toate zilele poate că nu or fi umblat, că mai are omul şi lucru cu ei; mai să-I trimită 

cu un purceluş, viţel, cu nescari gâscuţe, că după deaceste trăim; apoi cărţi cine să dee la nescari 
copii mărunţi! Că doră nici omul mare nu ştie rânduiala cărţii dar apoi nişte amărâşi de copii!

 […]
 Luni dimineaţa intru în şcoală; colea cătră nouă vine o fetiţă ca de 9 ani, care mai umblase la şcoală. 

Am prins la vorbă, mai una, mai alta: cum te cheamă, drăguţă? A cui eşti tu? Mai ai fraţi? Surori? Ai 
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din Convorbiri Pedagogice, că din experiența lui, atât copilul bogat, cât și cel sărac, ar 
frecventa regulat școala dacă învățătorul știa să predea orele bine, dacă avea cărțile 
și recuzitele necesare la învățământ și dacă părinții copiilor nu erau chiar de tot rătă-
ciți, îndărătnici – corupți.6 De asemenea, într-un articol publicat în Foaia Bisericească şi 
Scolastică, I.F. Negruțiu îl consideră pe învățătorul principalul motiv: „Un comandant 
întrebat fiind că ce se recere la aceea ca să aibă o oaste bună răspunse: mai întâi se recer bani, 
după aceea bani şi în urmă iar bani. Tot aşa am putea răspunde şi noi la taina ce ne-am luat-o, 
cum că e adică cauza frecventării celei neregulate a şcolii este întâi învăţătorul, după aceea în-
văţătorul şi în urmă iar învăţătorul.”7

Învățătorul nu putea, însă, să îi convingă pe părinți de beneficiile școlii, dacă nu își 
creștea statutul. Pentru a-i determina pe oameni să își trimită copiii la școală, el trebuia 
să îi convingă de beneficiile învățământului, iar pentru a reuși în această misiune era 
obligatoriu să devină o figură centrală a comunității. Învățătorul avea datoria de a-și 
ridica statutul, trebuia să își câștige reputația, recunoștința și iubirea poporului, pen-
tru „a-l deştepta din letargia neştiinţei”. 

Pentru comunitățile bisericești românești din Transilvania de la mijlocul secolului 
al XIX-lea dascălul nu reprezenta o figură centrală a satului. Acesta era nevoit „să-şi 
câştige cu braţele pâinea de toate zilele, transmiţând, pe apucate, copiilor câte ceva din puţina 
sa cart, colindând, îmbrăcat în straie ţărăneşti, din casă în casă pentru a-şi aduna simbria, nă-

mai umblat la şcoală? După un discurs de vre-un pătrariu de oră eram prieteni buni. Copiliţa începu 
a-mi povesti că în cela an încă a mai umblat la şcoală, că au umblat mai mulţi copii cu ea, dar numai 
aşa câte odată, că baciu dascălul nu tocmai era totdeauna acasă să-I înveţe.

 […]
 Apoi merseserăm amândoi afară în curtea şcolii care era desgrădită pe de o parte şi începurăm la lu-

cru; de ici luarăm o piatră, de colo smulseserăm o buruiană tot povestind şi întrebând după numele 
cutărei buruiană ce o smulgeam, şi astfel tămândarăm şi aci vremea ca un pătrariu de cias. După ace-
ea merserăm în şcoală şi ziserăm un „Tatăl nostru” apoi îi spusei că după amiezi iar să vină la şcoală 
că mie mi-e drag de copii buni şi să chieme şi pe alţi copii din vecini. 

 După amiezi fetiţa mea veni însoţită de alte 2 fetiţe, una ca de 7 şi alta ca de 4 ani, erau toate vecine. 
Mai veni şi un băieţel ca de 8 ani spărios, de gândeai că n-a mai fost între oameni. Acesta cum ce veni 
puse capul în pământ şi se puse într-o bancă, unde mai şezuse poate cândva. Fetiţele erau mai domes-
tice; ba , după ce văzură cum mă înţelegeam de bine cu cea mai mărişoară, începură şi ele ca nescari 
şopârluţe a se mişca una cătră alta, a se coti, a-şi face semne secrete – drag Domne! 

 […]
 În ziua următoare avui vre-o 9 şcolari şi şcolăriţe. După amiază îi pusei rând câte doi şi am mers la 

plimbare pe uliţa cea mare la deal; de aici se afilia un copil la ceata mea; de dincolo o fetiţă, colea unul 
nespălat, din colo altu cu capul gol .., colo dă raita o fetiţă înaintea noastră, dar un fecioraş din trupă-I 
strigă: nu fugi Ană, hai aici, că şi eu-s aici.

 În modul acesta mi-am umplut şcoala de copii, şi ştiţi în câtă vreme? În două săptămâni nu-mi mai 
încăpeau copii în şcoală.”

6 Ion Pop Reteganul, „Cari copii frecventează școala mai neregulat”, Convorbiri Pedagogice, 
Satul Nou, anul I, nr. 1, 1886, p. 7.

7 I.F. Negruțiu, „Pentru ce nu frecventează copiii școala poporală regulat?”, Foaia Bisericească 
şi Scolastică, Blaj, anul III, nr. 1, 1 octombrie 1889, p. 9.
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păstuit de preot, umilit de jude, după cum sublinia Simion Retegan în cartea Sate şi şcoli 
româneşti din Transilvania”.8 Spre sfârșitul secolului, însă, imaginea acestuia se schimbă 
semnificativ, posedă o instruire pedagogică mai bună, se apropie de imaginea inte-
lectualului educator, este parte activă a satului și ține legătura cu mișcările de idei a 
perioadei. 

Acest proces a fost însă unul lung, anevoios care a cerut sacrificii din partea învă-
țătorului. Nu oricine era capabil de a exercita o astfel de funcție, candidatului pentru 
postul de învățător îi erau cerute calități care să îl deosebească de marea masă și care 
să-l ajute în procesul de educare a poporului. Imaginea învățătorului prinde un aer 
mistic, comparabilă în anumite momente cu cea a preotului. Pentru a fi învățător era 
obligatoriu ca cel ce ocupa acest post să prezinte o anumită predispoziție către me-
serie, era necesară prezența vocației. El trebuie să fie pătruns, „să nu zic tocmai exaltat 
de ideile sublime ce are să insufle în elevii săi, atât faţă cu omenirea întreagă, cât şi faţă cu 
patria, care-l nutreşte şi îi dă scut contra tuturor asupritorilor”, scria T. Manu, în Magazinul 
Pedagogic din 1868.9 Și Organul Pedagogic consideră esențiale printre calitățile învățăto-
rului religiositatea şi moralitatea, învățătorul trebuie să fie pătruns de adevărurile religiei şi 
ale învăţăturilor morale, învățătura trebuie să iasă din inimă pentru că numai așa poate 
pătrunde în inima elevilor și ceea ce predă învățătorul trebuie sa fie probat și prin 
fapte.10 Astfel, nu oricine putea îndeplini datoria de învățător, pentru a fi dascăl era 
nevoie de o atingere aproape divină deoarece ocupația sa era sacră, apropiindu-l pe 
acesta de cerințele necesare vieții preoțești. 

Atunci însă când învățătorul nu își îndeplinea scopul, comunitatea căuta să îl 
schimbe. Este și cazul sătenilor din Cehal, jud. Satu Mare care trimit în anul 1863 o 
cerere către protopopiat: 

„Noi am aştepta ca după a noastră soluţiune să avem un învăţător abil şi cu 
năsuinţa spre învăţarea pruncilor noştri şi ca să fie în stare nu numai pruncilor ci 
şi nouă a ne arăta esemplu cu fapta şi cu năravurile iară pruncii noştri să-i înveţe a 
ceti, a scrie şi alte studii, după cum se pofteşte [...] Cu umilinţă ne rugăm ca să bi-
nevoieşti a ne mângăie cu alt învăţător, precum am scris mai sus, ca să nu plătim în 
zadar şi să nu cunoaştem nimica, că ne-au fost destul acuma, ci să cunoaştem şi noi 
că avem un crescător de pruncii noştri şi demn a lua plata care noi cu greu o plătim 
din jeburile noaste.”11

Un învățător, care preda într-o școală în care curtea era degradată, localul descope-
rit și în parte ruinat, ferestrele lipite cu hârtie, ca să nu intre vântul prin ele, cuptorul 
afumat, încât se părea că te afli într-o afumătoare de carne sau în acele comune unde 
dascălul locuia cu întreaga lui familie în „sala de propunere”, nu își putea impune 

8 Simion Retegan, Sate şi şcoli româneşti din Transilvania, Cluj-Napoca: Editura Dacia, 1994, p. 23.
9 „Despre învățători în genere”, Magazinul Pedagogic, Năsăud, 1867, anul I, tomul I, p. 36.
10 „Învăţătorul”, Organul Pedagogic, Sibiu, anul I, 1863, p. 120.
11 Ibidem, p. 136.
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autoritatea în sat și nu putea convinge poporul să își trimită copii la școală. Imaginea 
învățătorului în sat este esențială în încercarea acestuia de a-și câștiga iubirea consăte-
nilor și de a-i convinge pe aceștia de beneficiile școlii. El nu poate face însă acest lucru 
dacă școala, pe care o conduce, se prezintă în astfel de condiții. În plus, precum preo-
tul, care duminica, de sărbători și alte ocazii îndeamnă poporul să frecventeze regulat 
biserica. Aceiași datorie o are și învățătorul. Cu orice ocazie acesta trebuia să îi îndem-
ne pe părinți, să le arate ce mare tezaur este cartea, știința, care, numai în școală se pu-
tea câștiga. Să îi convingă pe părinți că folosul ce-l putea aduce un copil de 6-12 ani, în 
raport cu cunoștințele pe care le câștiga în școală, este atât de neînsemnat încât cel mai 
sărac părinte se putea lipsi de el, cu atât mai mult cu cât școala la sate se ținea în lunile 
în care țăranul avea mai puțin de lucru. Rolul învățătorului nu se rezuma doar la aces-
te lucruri, ci contează foarte mult și atitudinea pe care el o avea față de copii. El trebuia 
să îi convingă să iubească școala, „prin o tratare umană, prin o propunere metodică și 
să se străduiască să transforme și clasa într-un loc plăcut și atrăgător pentru elevi”.12

În lupta sa împotriva forţelor întunericului, reprezentate de poporul neștiutor, în-
vățătorul nu este lăsat singur. Alături de dascăl sunt chemați și ceilalți conducători ai 
comunei: preoții și dregătorii politici. Preoții aveau rolul de a-i influența pe părinții 
școlarilor, explicându-le care este folosul școlii și care este datoria lor de a-și educa 
copii. Cât pentru dregătorii politici, chemarea lor, în ultimă instanță, era de a aplica 
pedepsele prevăzute de lege; în ultimă instanță, deoarece și ei se puteau folosi de mă-
suri morale, înainte de a recurge la asprimea legii. „Cu durere însă trebuie să mărturisim 
că afară de prea puţine excepţiuni, ei nu fac nici una nici alta; este ca şi când şcolile pentru ei 
nici nu ar exista”.13

Într-un articol publicat în Convorbiri Pedagogice, în 1888, Ce modalităţi morale va putea 
face învăţătorul ca copii să cerceteze şcoala regulat, autorul identifică cinci motive pentru 
care frecvența școlară este scăzută și care, totodată, ne oferă o imagine cuprinzătoare a 
raportului sătean-învățător și sătean-școală: frica copiilor de învățător, neștiința și ne-
păsarea părințiilor față de școală, ura personală față de învățător, sărăcia și economia.14 
Pentru autorul acestui articol, Mihail Bobișiu, cea mai dureroasă cauză a frecvenței 
școlare scăzute este frica copiilor de învăţător și consideră că aceasta provine dintr-o da-
tină condamnabilă în care părinții își sperie copii cu dascălul. Astfel învățătorul devine 
pentru copii groaza satului, iar pruncii înainte să intre în școală își formează o precon-
cepție asupra acesteia și asupra dascălului. „Lasă numai că vine dascălul şi te dau eu pe 
mâna lui, apoi ştiu că te va învăţa”, prin aceste vorbe își amenință părinții copii, insuflân-
du-le astfel acestora încă de mici o teamă nejustificată față de școală și de învățător, 
„frică şi groază faţă de acela către care ar trebui să aibă iubire”. Tot părinți sunt condamnați 

12 „Lipsirile pruncilor de la școală”, Școala Română, Năsăud, anul IV, nr. 25, 9 decembrie 1880, 
p. 193.

13 Ibidem.
14 Mihail Bobișiu, „Cu ce modalități morale va pute face învățătorul ca copiii să cerceteze școa-

la regulat”, Convorbiri Pedagogice, Brașov, anul III, nr. 8, 1888, p. 174.
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de neștiință și nepăsare, cei care ar trebui să fie cel mai important factor în educația 
copilului sunt cei care îl înstrăinează pe acesta de școală, „dar apoi de ce să-mi mai dau 
copilul sau copila la şcoală căci ştiu că nu se va face popă sau preoteasă, apoi lasă că nici eu nu 
am umblat la şcoală şi pentru aceea tot jude sau tot între aleşii satului am fost, numai aşa să fie 
copilul meu şi e destul”.15 La nivel oficial absența copiilor de la școală era pedepsită cu 
amenzi pentru părinți, în realitate însă măsurile luate împotriva acestora erau aproape 
inexistente. Legea școlară XXXVIII, adoptată în 1868, prevedea obligativitatea învăță-
mântului pentru copii în vârstă de la 6 la 12 ani și pentru cei din școala de repetiție în 
vârstă de până la 15 ani. Părinții care nu își trimiteau copii la școală erau pedepsiți cu 
amendă de la 50 creițari și până la 4 florini, iar în cazul în care părintele nu își trimitea 
copii la școală în mai multe rânduri senatul școlar putea apela la autoritatea școla-
ră superioară, care cerea autorităților comunale denumirea unui alt tutore. Din cauza 
frecvenței scăzute, Comitetul administrativ al comitatului Bistrița-Năsăud a emis și el 
un regulament referitor la pedepsirea absențelor școlare. Regulamentul prevedea ca 
fiecare primărie comunală avea datoria de a deschide cu începere de la 1 octombrie 
1879 un protocol separat despre pedepsirea absențelor școlare. 

Primăriile comunale trebuiau să dezbată timp de trei zile de la primirea listelor de 
absentare, ce i se prezenta în fiecare săptămână de către autoritatea școlară a fiecărei 
confesiuni. La aceste dezbateri trebuia invitat totdeauna și președintele respectivei au-
torități școlare, care însă putea fi reprezentat și de un emisar de-al său. Dacă părintii, 
tutorii, stăpânii s-au reprezentanții autorităților școlare nu erau mulțumiți cu proce-
dura primăriei în punctul acesta puteau face apel contra ei la inspectoratul regesc de 
școală în termen de 3 zile. Dacă de la o autoritate școlară nu se primeau listele de 
lenevire pentru o săptămână oarecare, primarul comunal trebuia să țină o ședință, „va 
prenota casul la protoci şi dimpreună cu opinia sa meritore le va înainta inspectorului regesc de 
şcoală care va dispune mai departe cele de cuviinţă”. Sumele adunate din pedepse erau no-
tate separat pentru fiecare școală, „la călcâiul protocolului”, pentru a putea fi observate 
mai ușor de către primarul comunal, de către autoritatea școlii respective, de către ju-
dele cercual sau de către inspectorul regesc de școală. Pentru orice abateri, de la aceste 
dispozițiuni, primarul comunal era cercetat disciplinar.16 Această ordonanță nu a avut 
un rezultat mulțumitor, astfel că, la 31 martie 1885, comisia administrative a comita-
tului Bistrița-Năsăud a emis o nouă ordonanță. Comisia era dezamăgită că în multe 
locuri încă există cazuri în care absențele școlare nu erau pedepsite și de multe ori sus-
ținătorii școlii ocolesc dinadins aplicarea acestor dispozițiuni.17 Astfel, fiecare primărie 
era datoare ca, începând din 1 mai 1885, să deschidă un nou protocol, pentru absen-
țelor școlare. Acestea trebuiau completate de primărie la opt zile de la primire. Odată 
aprobate listele de absențe de către comitet și dacă pedepsele bănești nu erau plătite 

15 Ibidem, p. 175.
16 „Ordinațiunea comisiunei administrative a comitetului Bistrița-Năseud privitore la lipsirile 

de la scòlă”, Școala Practică, Năsăud, tom IV, nr. 2, 1 mai 1885, p. 57.
17 Ibidem.



201

la timp, urma a se face o executare silită, iar obiectele selectate se vindeau în licitație 
publică în timp de 15 zile.18 Fiecare primărie comunală trebuia să trimită inspectorului 
regesc de școală, în prima zi a fiecărei luni, un conspect după formularul A, „umplut cu 
conştiinţă, scris cu litere citeţe şi însoţit de un raport opinător”. Inspectorul regesc de școală 
avea datoria de a înainta comisie administrative, până în data de 5 a fiecărei luni, toate 
conspectele intrate, însoțindu-le și el de un raport opunător din partea sa.19 Gradele 
pedepselor pentru absenți erau următoarele: reprezentantul legal al școlarului absent 
(părintele, tutorele, gazda, principalul) este pedepsit întâia data cu 50 cr., a doua oară 
cu 1 fl, a treia oară cu 2 fl, a patra oară cu 4 fl, în favoarea respectivei case școlare. 
Dacă și după aceasta școlarul absentează, reprezentantul legal trebuie să se prezinte la 
inspectorul regesc de școală. Banii adunați din pedepsele dictate sunt ținuți în școala 
din comuna din care se aplică.20 Atât senatul școlar cetățenesc, cât și cel confessional, 
precum și curatoratul școlilor poporale de stat, comisia de supraveghere a școlii de 
agricultură și industrie din Bistrița, aveau datoria de a-i avertiza, într-o primă fază pe 
îngrijitorii școlarilor absenți, după aceea să înainteze primăriei în fiecare săptămână 
conspectul nominalului de absentare, spre a dicta pedepsele și a le executa.21

Ordonanța emisă de comisia administrativă a comitatului Bistrița-Năsăud avea și o 
îndrumare privitoare la completarea protocolului pentru absențele școlare:

“1. Fiecare absentare din zi, din înainte ori de după amiază, este a se socoti drept 
o absenţă şi suma acestora din decursul lunii întregi este a se trece în rubrica întâi. 

2. În rubrica a doua trebuie a se scrie: câte absenţii s-au pedepsit?
3. În fiecare despăţământ din rubrica a 3 a este a se scrie sub titlul respectiv: câte 

absenţe s-au pedepsit cu un fel de sumă (prin ce se exprimă totul o dată: câţi au fost 
pedepsiţi şi de câte ori?)

4. În rubrica a 4-a este a se aminti câtă sumă a înscris de fapt la primăria comu-
nală?

5. În rubrica a 5-a trebuie a se trece într-o sumă restul neîncasărilor.
6. În rubrica a 6-a trebuie a se spune: dacă banii încurşi la primăria comunală se 

păstrează ori doar s-au transpus senatului şcolar spre scopuri de ale şcolii?
7. Rubrica a 7-a este a se umple constienţios şi punctuos sub responsabilitatea 

primarului resp. a notarului communal sau cercual
8. În rubrica a 8-a se fac alte observaţiuni referitoare la absenţele şcolii”.22 

Frecvența scăzută a elevilor în școala românească din Transilvania a fost o proble-
mă recunoscută, atât la nivel oficial, cât și la nivel local, în sate. Deși s-au luat măsuri 

18 Ibidem, p. 59.
19 Ibidem.
20 Ibidem. 
21 Ibidem, p. 60.
22 „Îndrumare privitoare la umplerea conspectului ad A”, Școala Practică, Năsăud, 1 mai 1885, 

tom IV, nr. 2, p. 60
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pentru a crește procentul de elevi care frecventau școala, acestea nu au fost imple-
mentate eficient și la nivelul de jos. Presa pedagogică recunoaște existența multiplelor 
cauze pentru care copii nu mergeau la școală, dar considera că învățătorul era singurul 
capabil să îi convingă pe părinți de beneficiile școlii. El era în contact direct cu co-
munitatea și dacă reușea să se impună în sat, ca unul dintre fruntași, avea mai multe 
șanse în a-și îndeplinească misiunea. El trebuia să îi atragă pe copii spre școală și să îi 
lumineze pe părinți. Pentru aceasta trebuia să fie un exemplu, să arate interes față de 
școală, față de învățământ, iar, prin conduita sa, să îi atragă în cercul său de activitate 
pe părinți. 
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Lupta învățătorului cu absenteismul 
în școala românească din Transilvania (1868-1918)

Rezumat: Frecvența scăzută a elevilor din școala românească din Transilvania a fost o problemă 
constantă în perioada dualistă. La nivel oficial s-au luat măsuri pentru pedepsirea celor care nu își 
trimiteau copii la școală, dar aplicarea legii a fost aproape inexistentă. Sărăcia, ignoranța părinților, 
condițiile grele, în care își desfășura școala activitatea, imaginea acesteia în mentalitatea țărănească 
făceau ca absenteismul școlar să fie ridicat. Presa pedagogică considera că toate aceste greutăți puteau 
fi depășite dacă învățătorul îi convingea pe părinți de beneficiile școlii. Pentru a-și îndeplini această 
misiune el trebuia să se impună în sat ca unul dintre fruntași, doar astfel putea atrage comunitatea de 
partea sa. Un învățător care preda într-o școală în care curtea era degradată, localul descoperit și în 
parte ruinat, ferestrele lipite cu hârtie, ca să nu intre vântul prin ele, în care cuptorul afuma încât se părea 
că te afli într-o afumătoare de carne sau în acele comune unde dascălul locuia cu întreaga lui familie 
în sala de propunere, nu își putea impune autoritatea în sat și nu putea convinge poporul să își trimită 
copii la școală. Potrivit pedagogiei, atât copilul bogat, cât și cel sărac, ar frecventa regulat școala, dacă 
învățătorul știa să predea orele bine, dacă avea cărțile și recuzitele necesare la învățământ și dacă 
părinții copiilor cunoșteau importanța școlii. 

Cuvinte cheie: școală, învățător, frecvența școlară, presa pedagogică, absenteism școlar.

La lutte de l’enseignant contre l’absentéisme 
dans l’école roumaine de Transylvanie (1868-1918)

Résumé : La faible fréquence des étudiants de l’école roumaine en Transylvanie était un problème 
constant dans la période dualiste. Au niveau officiel, des mesures ont été prises pour punir ceux qui 
n’envoyaient pas leurs enfants à l’école, mais l’application de la loi était presque inexistante. La pauvreté, 
l’ignorance des parents, les conditions difficiles dans lesquelles se déroulait leur activité scolaire, l’image 
de l’école dans la mentalité paysanne, élevaient l’absentéisme scolaire. La presse pédagogique pensait 
que toutes ces difficultés pouvaient être surmontées si l’enseignant convainquait les parents des béné-
fices de l’école. Pour accomplir cette mission il a dû s’imposer dans le village comme l’un des leaders, 
seulement pour attirer la communauté à ses côtés. Un enseignant qui enseigne dans une école où la 
cour était dégradée, l’endroit découvert et en partie ruiné, les fenêtres collées avec du papier, pour que 
le vent ne les traverse pas, dans lequel le four fume que vous sembliez être dans la chambre de fumée 
la viande ou dans les communes où l’enseignant vivait avec toute sa famille dans la pièce proposée, il 
ne pouvait pas imposer d’autorité au village et ne pouvait pas convaincre le peuple d’envoyer ses enfants 
à l’école. Selon la pédagogie, les enfants riches et les enfants pauvres fréquenteraient régulièrement 
l’école si l’enseignant savait bien enseigner aux classes, disposait des livres et des projets nécessaires 
à l’éducation et si les parents des enfants connaissaient l’importance de l’école.

Mots-clés : école, enseignant, fréquence scolaire, presse pédagogique, absentéisme scolaire.


