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Articolul de faţă se vrea o contribuţie 
modestă la cunoaşterea alimentaţiei 
populaţiei rurale transilvănene din 
perspectiva manualelor şcolii primare 
în intervalul 1867-1914. În Transilvania, 
discursul medical despre lumea rurală 
s-a dezvoltat în ultimele trei-patru 
decenii ale secolului al XIX-lea, în 
urma obligativităţii impuse de legislaţia 
sanitară din Ungaria, autorităţilor 
sanitare de a raporta despre situaţia 
igienică şi sanitară a circumscripţiilor pe 

care le administrau. Rapoartele sanitare urmau să fie centralizate şi publicate în 
Monitorul Oficial al Ungariei.

Discursul medical este surprins în următoarele categorii de surse: rapoartele 
asupra situaţiei igienice şi sanitare a localităţilor, lucrările generale de igienă, 
legislaţia sanitară şi manualele şcolii primare. 

Igiena vestimentaţiei, igiena corporală, igiena locuinţei şi a gospodăriei, 
alimentaţia şi alcoolismul, maladiile epidemice specifice populaţiei rurale 
reprezintă temele centrale ale discursului medical.

Manualele învăţământului primar, în special manualele de igienă şi medicină 
populară, precum şi cele de citire, prin conţinut, întregesc tabloul situaţiei igienice 
şi sanitare a populaţiei rurale.

Cercetarea se bazează, în exclusivitate, pe analiza manualelor de citire şi de 
igienă pentru şcoala primare care au fost publicate pe teritoriul Transilvaniei în 
segmentul cronologic 1867-1914. Manualele au fost identificate şi pot fi consultate 
în cadrul colecţiilor Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” din Cluj-
Napoca. Datorită numărului impresionant al manualelor destinate ciclului primar, 
cu o altă ocazie, am fost tentaţi să realizăm o trecere sistematică în revistă a 
manualelor de igienă şi de citire, astfel încât pentru perioada menţionată anterior 
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putem vorbi de existenţa unui corpus ce încorporează un număr de 32 manuale de 
igienă şi 149 manuale de citire1.

Metoda avută în vedere pentru acest studiu este aceea a analizei de text, axată 
atât pe cantitativ, cât şi calitativ pe baza celor 14 manuale avute spre consultare. Din 
analiza programelor pentru ciclul primar rezultă că noţiunile despre alimentaţie se 
predau în cadrul disciplinelor de limba română şi de igienă, ultima fiind încadrată 
în domeniul „ştiinţelor fisico-naturale”.

Iniţial am încercat să dezleg dilemele care impuneau de la sine întrebările: care 
au fost principalele noţiuni despre alimentaţie care se predau elevilor din clasele 
primare? care au fost problemele constatate de autorii manualelor din perspectiva 
regimul alimentar? care au fost regulile igienice propuse pentru îmbunătăţirea 
calităţii alimentaţiei? cum şi în ce măsură manualele au contribuit la modernizarea 
regimului alimentar al populaţiei rurale?

Prima parte are ca obiectiv punctarea informaţiilor generale despre alimentaţie 
din perspectiva manualelor şcolare, cea de-a doua parte urmăreşte o descriere a 
problemelor regimului alimentar cu care s-a confruntat populaţia rurală, cea de-a 
treia parte intenţionează evidenţierea regulilor igienice propuse pentru o alimentaţie 
corespunzătoare şi echilibrată, iar ultima parte îşi propune o analiză a manualelor 
şcolare alese de noi nu în mod întâmplător, ci datorită faptului că manualele au 
reprezentat principalele instrumente prin intermediul cărora educaţia alimentară 
a fost răspândită şi în mediul rural.

Informaţiile generale despre alimentaţie se regăsesc în conţinutul celor mai 
multe manuale, însă după cum se observă din Tabelul nr.1, manualele nr.2 şi nr.3 
sunt reprezentative pentru cercetarea de faţă, unde noţiunile despre alimentaţie 
acoperă un procent de 28,98%, respectiv 31,57% din numărul total de pagini al 
manualelor. Spre exemplificare, în partea întâi a capitolului intitulat „Alimente” 
(Tabelul nr.1, manualul nr.3) găsim o descriere amănunţită a tuturor grupelor 
de alimente. Din acest manual aflăm că alimentul este „corpul care, trecut prin 
organism, contribuie la formarea sângelui şi astfel la întreţinera vieţii”2. 

În manuale, medicii clasifică alimentele în două grupe: alimente de natură 
animală şi alimente de natură vegetală, tot ei amintesc de utilizarea în alimentaţie 
a unor minerale (ingrediente) cunoscute sub denumirea de condimente.

După cum reiese din manualul nr.3 (vezi Tabelul nr.1) al medicului G. Vuia, 
alimentele, indiferent de modul de preparare, sunt alcătuite din următoarele 
componente de bază: „albumine, grăsimi, glucide, sărurile, minerale şi apa”.

1  Datele sunt extrase din „Bibliografie românească modernă”, Bucureşti, vol. I (A-C), Editura 
Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1984; vol. II (D-K), Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1986; 
vol. III (L-Q), Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989; vol. IV (R-Z), Editura Academiei 
Române, 1996;

2  G. Vuia, Higiena poporală cu privire la săteanul român, Orşova, Cu Tiparul lui J. Handl, 
1888, p. 152;
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Tabelul nr.1: conţinutul manualelor de igienă eşantionate3 

Nr. 
crt.

Anul de
apariţie

Manualul
Noţiuni despre 

alimentaţie
1 1869 „Elemente de istoria naturii…”4 0,40%
2 1870 „Catechismul sănătăţii…”5 28,98%
3 1888 „Higiena poporală…”6 31,57%
4 1897 „Curs metodic de istorie naturală…”7 1,7%
5 1903 „Istoria naturală pentru şcolile poporale…”8 4,72%
6 1911 „Învăţământul practic din istoria naturală…”9 1,75 % 
7 1913 „Curs practic din istoria naturală…”10 7,52%
 
Medicul G. Vuia a cuprins într-un tabel (vezi Tabelul nr.2) conţinutul de 

substanţe necesare omului pe zi, care diferă de la persoană la persoană în funcţie 
de ocupaţie, vârstă, structura fizică, climă etc.

Tabelul nr.2: conţinutul de substanţe necesare omului pe zi11

Grame Substanţe Proporţie
100 Albumine 4 părţi
400 Zahăr, amidon 16 părţi

50 Grăsime 2 părţi
25 Săruri 1 parte

2500 Apă 100 părţi

În ceea ce privesc sursele de proteine, în manualul nr.5 (vezi Tabelul nr.1) 
sunt enumerate principalele alimente care pot fi incluse în această categorie: 
„carnea şi derivatele din carne, laptele şi brânzeturile, ouăle, legumele, pâinea, 
pastele făinoase”12. Categoria surselor de grăsimi, în conformitate cu conţinutul 

3  Coloana 4 din Tabelul nr.1 cuprinde procentele care exprimă ponderea noţiunilor despre 
alimentaţie raportată la numărul total de pagini al manualului, manuale identificate în 
colecţiile Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” Cluj-Napoca;

4  Zaharia Boiu, Elemente de istoria naturii şi fizică pentru şcolile populare române greco-
orientale, Sibiu, Editura şi tiparul Tipografiei Arhidiecezane,1869, p. 488; 

5  Pavel Vasici, Catechismul sănătăţii (Igiena, Dietetica) întocmit pentru poporul românesc şi 
şcolile elementare, Timişoara, În Tipografia lui Ernest Stegar, 1870, p. 69; 

6  G. Vuia, op.cit., p. 152;
7  Ipolit Ilasievici, Curs metodic de istoria naturală pentru şcolile poporale, Braşov, Editura 

Librăriei Nicole I. Ciurcu, Tipografia Ciurcu&Comp, Braşov, 1897, p. 167;
8  Ion Dariu, Dometiu Dogariu, Istoria naturală pentru şcolile poporale, Braşov, Editura 

Librăriei Ciurcu, 1903, p. 127;
9  Iuliu Vuia, Învăţământul practic din istoria naturală pentru şcolile poporale, Braşov, 

Editura Librăriei Ciurcu, 1911, p. 116;
10  Romulus Vuia, Curs practic din istoria naturală pentru cursul primar, Arad, 1913, p. 93;
11  Apud G. Vuia, op.cit., p. 39;
12  Ion Dariu, Domeţiu Dogariu, op.cit., p. 123;
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manualelor, conţine o gamă variată de produse alimentare, printre care: untul, 
margarina, smântâna, untura, seul, uleiurile vegetale, laptele, carnea grasă, 
brânzeturile grase etc.

În continuare vom prezenta, pe scurt, câteva alimente de natură animală după 
modelul în care acestea sunt descrise în manualele şcolare. Dintre alimente, carnea 
ocupă un loc aparte în manuale, fiind considerată un aliment esenţial în alimentaţie 
prin conţinutul ridicat de substanţele nutritive. Carnea, accesibilă înainte doar 
elitelor, din a doua jumătate a secolului al XIX-lea era inclusă în regimul alimentar 
al societăţii rurale, ceea ce a determinat o scădere a valorii acesteia în imaginarul 
legat de hrană a claselor înstărite ale societăţii. După medicul G. Vuia, valoarea 
cărnii este dată de „cantitatea albuminelor şi a grăsimilor pe care le conţine, iar 
apoi de digestibilitatea ei”13. Tot acest medic, în manualul său, descrie semnele 
caracteristice prin care se deosebeşte carnea bună de cea stricată, pe care le redăm 
mai jos: „culoarea cărnii bune e roşie deschisă, culoarea întunecată roşie are 
carnea animalelor moarte; grăsimea cărnii sănătoase e vârtoasă, a celei bolnave e 
moale apăsatăâ; carnea bună nu are miros greu, cea stricată însă da, carnea vitelor 
bolnave miroase uneori a medicină; carnea buna prin fierbere nu se sbârceşte decât 
puţin şi nu pierde mult din greutate”14. 

În privinţa laptelui, populaţia din mediul rural consuma, în general, laptele de 
oaie, de vacă, de capră şi de bivoliţă. O contribuţie importantă în alimentaţie a fost 
adusă de Pavel Vasici în cele patru capitole destinate temei din manualul său, care 
impresionează, în primul rând, prin structura axată pe întrebări şi răspunsuri, iar 
în al doilea rând, prin conţinutul bogat în informaţii.

Tabelul nr.3: conţinutul manualelor de citire eşantionate

Nr.crt.
Anul de 
apariţie

Manualul
Noţiuni despre 

alimentaţie
1 1886 „pentru şcolile poporale române…”15 3, 20%
2 1891 „pentru şcolile primare române…”16 8, 73%
3 1899 „pentru şcolile populare româneşti…”17 1, 47%
4 1908 „pentru al doilea an de şcoală…”18 1, 83%
5 1908 „pentru al treilea an de şcoală…”19 0, 67%
6 1910 „pentru elevii şi elevele clasei a-IV-a…”20 2, 24 %
7 1911 „pentru anul V şi VI de şcoală…”21 2, 21%

13  G. Vuia, op.cit., p. 45;
14  Ibidem, p. 46.;
15  Ioan Popescu, A doua carte de lectură şi învăţătură pentru şcolile poporale române, Sibiu, 

Tipografia lui W. Kraff, 1886, p. 312; 
16  Georgiu Zaharia,  Carte de citire pentru şcolile primare române, Braşov,  Editura Librăriei 

Enric Zeidner, 1891, p. 126;
17 Ioan Papiu, Legendariu sau carte de citire pentru şcolile populare româneşti de confesiune 

greco-catolică din Dieceza Gherlei, Gherla, Tipografia Diecezană, 1899, p. 136; 
18 Ioan Stroia, Dumitru Lăpădat, Iuliu Crişan, Carte de citire pentru al doilea an de şcoală, 

Sibiu, Tiparul Tipografiei arhidiecezane, 1908, p. 109;
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Autorul manualului nr.2 (vezi Tabelul nr.1) subliniază rolul laptelui “icoana 
originară a tuturor nutrimentelor” în alimentaţie, ocupându-se în special de 
alimentaţia corectă a nou-născuţilor. Pavel Vasici consideră că obligaţia fiecărei 
mame este aceea de a-şi alăpta copilul în primele şase luni din viaţă. Pune la 
dispoziţia cititorilor, mai ales a tinerelor mame, regulile alăptatului. Mai susţine 
că numai în cazul în care alăptarea nu este posibilă, se poate întrebuinţa laptele 
de vacă.

Din manualul medicului G. Vuia, mai aflăm că laptele de la vitele nesănătoase 
dăunează sănătăţii, motiv pentru care este de preferat consumul laptelui fiert 
atunci când nu se cunoaşte starea sănătăţii vitelor. Acelaşi medic prezintă şase 
caracteristici prin care locuitorii satelor puteau să distingă laptele bun de cel rău/
falsificat, pe care le redăm în continuare: “o picătură de lapte curat, aruncată în apă, 
se cufundă; o picătură de lapte pusă pe unghie îşi păstrează forma sferică; laptele 
înmulţit cu apă curge jos; laptele bun e gros şi alb, nu albastru transparent; frecând 
laptele între degete, simţim dacă e uns sau nu; pus pe foc laptele bun prinde pieliţă 
deasupra, e dulce la gust şi miroase plăcut”22. Pe lângă carne şi lapte, elevilor li se 
predau informaţii despre ouă ce “conţin toate materiile asimilabile care trebuiesc la 
prepararea sângelui, iar pe lângă valoarea nutritivă ce o au sunt şi uşor de digerat, 
dacă vor fi raţional preparate”23. 

Alimentele de mai sus au fost menţionate cu scopul de a ne face o imagine 
asupra modului în care noţiunile despre alimentaţie au fost predate elevilor.

Din manuale aflăm că în categoria alimentelor de natură vegetală intră cerealele: 
grâul, secara, porumbul, orzul, ovăzul, meiul etc. Cerealele se remarcă printr-un 
conţinut ridicat de glucide. Tăranii întrebuinţau două tipuri de făină: făina albă 
sau fără tărâţe şi făina neagră sau cu tărâţe. Românii din Ungaria şi Banat foloseau 
borşul, cunoscut sub denumirea de “chiseliţă de tărâţe”, ca aliment de post şi ca 
medicament, în bolile de piept24.

Nicolae Sulică, în manualul nr.6 (vezi Tabelul nr.3), în subcapitolul intitulat 
“cum se face pâinea şi mămăliga”, descrie etapele necesare producerii pâinii: 
“plămădirea, frământarea, dospirea şi coacerea. Plămădirea se realizează în felul 
următor: se ia aluatul de la frământătura de mai înainte, se amestecă cu puţină 
făină şi cu apă caldă, se lasă apoi la căldură, ca să dospească. Aluatul dospit 
se aşază într-o covată şi se toarnă peste el câte puţină apă caldă, făină şi sare, 
apoi se frământă până ce se amestecă bine de tot. Coca se lasă la căldură ca să 
dospească. La dospirea pâini se pot întrebuinţa şi drojdii în loc de aluat. Bucăţile 
de cocă dospită se bagă într-un cuptor bine ars şi se lasă cam trei sferturi de ceas, 

19  Idem, Carte de citire pentru al treilea an de şcoală, Sibiu, Tiparul Tipografiei arhidiecezane, 
1908, p. 149;

20  Nicolae Sulică, Carte de citire pentru elevii şi elevele clasei a-IV-a primare, Braşov, Editura 
Librăriei Ciurcu, 1910, p. 226;

21  Ioan Stroia, Dumitru Lăpădat, Iuliu Crişan, Carte de citire pentru anul V şi VI de şcoală, 
Sibiu, Tiparul tipografiei arhidiecezane, 1911,  p. 242; 

22  G. Vuia, op.cit., p. 43;
23  Ibidem, p. 46;
24  Ibidem, p. 49;
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până ce se rumenesc pe deasupra. Atunci pâinea e coaptă şi se scoate din cuptor”25. 
Alte detalii despre modul de preparare al pâinii se întălnesc în manualul nr. 2 
(vezi Tabelul nr.3)26. Tot în acest manual, Zaharia Georgiu remarcă câteva diferenţe 
între pâinea în compoziţia căreia s-a folosit făina de grâu şi cea de secară. Din 
a doua jumătate a secolului al XIX-lea, pâinea albă se impune din ce în ce mai 
mult în regimul alimentar al populaţiei rurale. Putem afirma că pâinea de grâu este 
întrebuinţată la maximum de categoriile sociale înstărite, pe când ţăranii săraci 
înlocuiau pâinea cu mămăliga.

Legumele sunt tot alimente de origine vegetală, în grupa cărora intră fasolea, 
lintea, mazărea, cartofii, varza etc. Regimul alimentar format din legume a fost 
destul de important pentru populaţia săracă, care lipsită de mijloace materiale, 
consuma rar carne sau alte alimente de natură animală. Dintre produsele vegetale, 
fasolea era frecvent consumată. În manualul lui Georgiu Zaharia, în subcapitolul 
15 intitulat “fasolea”, apar următoarele date “de la fasole se mănâncă sămânţa şi 
încă în două moduri:păstăile se culeg verzi şi se fierb pentru a se usca pentru iarnă 
sau se lasă a se coace şi desfăcând boabele de păstăi, se fierb numai boabele ”27. De 
asemenea, mai aflăm că din „fasole se face o mâncare plăcută şi foarte nutritoare, 
numai săfie bine gătită“28. 

Despre fructe trebuia să se cunoască că conţin în principal apă, săruri, minerale, 
vitamine, substanţe aromate. G. Vuia recomandă consumul fructelor după mesele 
bogate în alimente de natură animală. Dintre fructe, strugurii sunt indicaţi în 
cure pentru îmbogăţirea părţilor lichide ale sângelui şi pentru curăţirea canaluli 
intestinal.

În ceea ce privesc condimentele, manualele conţin următoarele informaţii: sunt 
ingrediente care se adaugă alimentelor pentru a le conferi un gust mai plăcut. Ele 
favorizează digestia şi mai au rolul “de a recrea pentru moment puterile organelor 
obosite”29. Dintre toate condimentele, sarea de bucătărie sau sarea comuna/gemă 
este mineralul cel mai important pentru om30. Sarea dă gust mâncării, serveşte şi 
ca mijloc de conservare al alimentelor. Folosită în exces, sarea atacă stomacul şi 
intestinele, provoacă boli de piele. Oţetul este un alt condiment destul de frecvent 
folosit care dă gust alimentelor, uşurează digestia, asemenea sării serveşte şi ca 
mijloc de conservare. 

Despre condimentele aromate, elevii trebuiau să ştie că influenţează procesul 
digestiei, stârnesc pofta de mâncare şi pun sângele într-o circulaţie mai rapidă. 
Medicul G. Vuia clasifică condimentele, după ţara de provenienţă, în exotice şi 
indigene. Dintre condimentele exotice, cele mai des întrebuinţate sunt: piperul, 
măslinele, scorţişoara, cuişoarele, frunza de laur,; iar dintre condimentele indigene: 
usturoiul, ceapa, ardeiul, mărarul, chimenul, hreanul, muştarul. 

Cafeaua, ceaiul şi ciocolata, considerate băuturi “la modă”, ocupă un loc între 
alimente şi condimete. Ceaiul este o băutură plăcută şi folositoare corpului, însă 

25  Nicolae Sulică, op.cit., pp. 196-197;
26  Zaharia Georgiu, op.cit., pp. 22-23.
27  Ibidem, p. 13;
28  Ibidem.;
29  G. Vuia, op.cit., p. 58;
30  Ipolit Ilasievici, op.cit., pp. 54-55;
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în exces dăunează sănătăţii. Cafeaua din cauza substanţlor narcotice are multiple 
efecte: “activează inima, temperatura sângelui creşte, nervii obosiţi se recrează, 
ameliorează unele dureri, veriza urinară se irită”31. Cafeaua, în cantitate mare, 
provoacă o sensibilitate bolnavă a organismului: nervozitate, palpitarea inimii, 
slăbire generală etc. Ciocolata este mai indicată prin conţinutul de amidon şi de 
grăsimi.

Între uleiuri, din manualul de citire nr.7 (vezi Tabelul nr. 3) aflăm că cele mai 
însemnate au fost uleiul de măsline, de cânepă şi de in. 

Nu putem încheia această primă secţiune a studiului fără a face câteva referiri 
la băuturile-alcoolice şi nealcoolice. Băutura, ca şi hrana, este necesară omului. În 
categoria “băuturi” intră “toate materiile fluide care fără să strice sunt apte a potoli 
setea”32. 

Pavel Vasici, în capitolul IV din manualul său apărut în anul 1870, sublinia că 
omul are nevoie de: apa şi lapte. Apa conţine, pe lângă hidrogen şi oxigen, cantităţi 
considerabile de var, magneziu, fier, sare, acid carbonic, aer atmosferic şi substanţe 
organice33. Pentru a fi “potabilă” apa trebuie să îndeplinească anumite condiţii de 
salubritate, astfel trebuie să fie limpede, incoloră, fără miros, cu gust plăcut. Cea 
mai indicată apă pentru băut este apa de izvor, în care acidul carbonic se găseşte 
într-o cantitate mai mare decăt în apa de râu sau de ploaie. Apele minerale sunt 
ape de izvor, care cuprind substanţe minerale în cantitate mai mare. În funcţie de 
mineralul care prevalează, se disting: “ape sulfuroase, feruginoase, sărate, amare, 
lutoase”34. 

Berea conţine apă, 1-5% alcool, acid carbonic, albumine şi substanţe amare. 
Vinul se compune din apă, alcool, zahăr, aciduri, săruri şi uleiuri aromate. 
Cantitatea alcoolului în vinurile de masă variază între 5-10%. Vinul este recomandat 
după mâncările grase deoarece vinul dizolvă grăsimile intrate în stomac şi astfel 
înlesneşte absorbirea lor în stomac35. Vinarsul sau rachiul conţine cel mai mult 
alcool de la 18%-60%, în cantitate mare dăunează sănătăţii.

Informaţiile de mai sus, sperăm că sunt suficiente pentru a ne face o imagine 
de ansamblu asupra modului în care noţiunile generale despre alimentaţie sunt 
abordate în manualele şcolii primare. 

Pe lângă descrierea grupelor de alimente, în legătură cu regimul alimentar, 
autorii manualelor au remarcat o serie de probleme:

  regimul alimentar aproape în exclusivitate vegetal
 lipsa cunoştinţelor elementare în ceea ce priveşte arta de a găti
 consumul unor produse alterate
 influenţa postului în dezechilibrul regimului alimentar ţărănesc, întâlnit 

îndeosebi la populaţia ortodoxă
 consumul “neraţional” de alimente în duminici, sărbători etc.

31  G. Vuia, op.cit., p. 60;
32  Pavel Vasici, op.cit., p. 28;
33  G. Vuia, op.cit., p. 64;
34  Ibidem, p. 66;
35  Ibidem, p. 68;
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Alimentaţia ţăranului este “proastă”, în primul rând, prin faptul că nu este 
destul de consistentă, iar în al doilea rând pentru că se bazează pe produse de 
natură vegetală. După cum recunoaşete medicul G. Vuia, în partea consacrată 
“fărădelegi higienice”: “săteanul nostru, sau că e sărac şi nu se poate nutri cu 
alimente animalice fiind acestea mai consistente sau că nu cunoaşte nepreţuita lor 
valoare el este vegetarian. De atare îl fac şi zilele cele multe de post ce-i prescrie 
biserica şi pe care săteanul le explică în înţeles strict vegetarianic, trăind numai 
din vegetale”36. În altă parte apare că “mămăliga şi căte o legumă este aproape tot 
nutrimentul ţăranului”. Rolul important pe care îl are mămăliga este exprimat prin 
exprsiile ”stâlpul casei”, “hrana de căpătâi a săteanului nostru” .

O altă problemă este lipsa cunoştinţelor elementare în privinţa gătitului: “în cazul 
peştilor se observă o greşeală în modul de a-i găti ca la pastramă. De regulă ei sunt 
prea săraţi şi se pun abia atunci în saramură când deja au început a putrezi“37. 

Populaţia rurală, neştiind consecinţele consumului produselor alterate, foloseau 
carnea, în multe cazuri, ce provenea de la animalele bolnave, de exemplu carnea 
de porc cu trichineloză şi cu linte sau mazăre, porumbul nematurizat care provoca 
pelagra etc. 

Zilele din cursul unui an au fost împărţite în „zile de dulce“ şi „zile de post“. 
Dacă calculăm zilele de miercuri şi de vineri considerate ca zile de post, la care 
adăugăm zilele posturilor mari, avem un total de aprozimativ 200-210 zile din 
cursul unui an în care populaţia nu consuma carne, grăsimi, lapte, ouă, unt etc.; 
mâncarea principală din aceste zile fiind mămăliga, borşul, supa cu făină şi ceapă, 
uleiul „care pentru nici un popor nu are mai mare însemnătate ca pentru poporul 
nostru de la ţară pentru că ţine locul slăninii şi unturii“38

Concluzia la care au ajuns autorii manualelor este aceea că ţăranii trebuie să 
înţeleagă că postul creştinesc nu constă în abţinerea de la carne, iar din motive de 
sănătate, economie etc. unii au susţinut că este necesară ştergerea postului.

Un alt obicei rău al ţăranului este acela că “mănâncă mai bine când lucră mai 
puţin, în sărbători şi duminici, iar în zilele când e ocupat cu lucrul cel mai greu, 
abia se gândeşte la mâncare; ziua lăsatului de carne în multe case mai avute se 
serbează cu mari excese în măncări şi băuturi, sătenii profită de ultima zi de dulce, 
mâncănd fără nici un cumpăt, iar la asemena ocazii vedem practicându-se obiceiul 
condamnabil de a provoca vărsătură numai pentru a putea mânca din nou”39. 
Abundenţa sau excesul alimentar reprezintă un aspect negativ semnalat de cei mai 
mulţi medici, o extremă a regimului alimentar.

O altă problemă este reprezentată de mortalitatea infantilă destul de ridicată 
datorată cunoştintelor superficiale ale părinţilor care le dădeau copiilor să consume 
alimente necorespunzătoare vârstei.

Consecinţele alimentaţiei incorecte sunt multiple:
 slăbirea organismului la boli- alimentaţia poate duce la îmbolnăvirea 

organismului şi chiar la moarte prin excese, lipsuri etc.

36  Ibidem, p. 57;
37  Ibidem, p. 48;
38  Ibidem, p. 63;
39  Ibidem, p. 57.
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 influenţează negativ concepţia şi descendenţa
 favorizează consumul băuturilor alcoolice care departe de a înlocui 

alimentele au efectul “momentan de a tăia foamea prin amorţirea nervilor 
stomacului”40

În Transilvania, alcoolismul a reprezentat o problemă socială gravă, cu urmări 
puternice asupra învăţăturii şi educaţiei în general. Manualele de citire consultate 
pentru abordarea cercetării insistă pe pericolele alcoolismului şi urmările sale 
asupra vieţii familiale deoarece dacă părinţii sunt alcoolici înainte de naşterea 
copilului îi influenţează negativ sănătatea noului născut, dar şi pshihicul lui. S-a 
constatat şi faptul că alcoolismul este unul dintre factorii cu cea mai puternică 
influenţă negativă asupra educaţiei. Este greu de crezut că în familiile cu părinţi 
alcoolici, aceştia se mai ocupau de educaţia şi de pregătirea pentru şcoală a 
propriului lor copil. Urmările alcoolismului sunt numeroase, după cum apar într-
un manual de citire din anul 1907, într-un capitol intitulat “Păcatul beţiei”: de la 
sărăcie, la imortalitate, prostituţie, crime, boli ale sistemului circulator, ignoranţă41 
etc.

Concluzia care se poate deduce din cele de mai sus este aceea că populaţia, 
neputându-şi asigura o alimentaţie echilibrată pentru înlăturarea foamei, cea 
de-a doua extremă a palierului alimentar, consuma o cantitate mare de alcool. 
Alimentaţia incorectă, în cazul mamelor care alăptează, duce la scăderea valorii 
calorice a laptelui matern.

Manualele de citire recomandă următoarele norme igienice: 
 varietatea alimentelor 
 consumul raţional de produse
 evitarea alimetelor alterate 
 evitarea consumului lichidelor înainte de masă
 se recomandă trei mese pe zi

Din prezentarea aspectelor de mai sus, ne putem face o imagine asupra 
alimentatiei pupulaţiei rurale în perioada 1867-1914. În ceea ce priveşte cantitatea 
de informaţii, tema alimentaţiei este bine reprezentată în manualele de igienă, 
unde noţiunile se încadrează între un minim de 0,40% şi un maxim de 31,57%. 
În manualele de citire, noţiunile care ne interesează sunt slab reprezentate, se 
situează între un minim de 0,67% şi un maxim de 8,73%.

În legătură cu terminologia întrebuinţată pentru descriere, în general se întâlnesc 
următoarele situaţii: folosirea numai a termenilor ţărăneşti (ex. nutriment), folosirea 
sinonimelor (ex. transpiraţie-năduşire, porumb-mălai, usturoi-ai etc.)

Învăţământul primar a reprezentat una din căile prin care s-a încercat 
modernizarea igienică şi sanitară a lumii rurale româneşti. În acest context, şcoala a 
contribuit la difuzarea noţiunilor de igienă în care intră şi cele de alimentaţie după 
cum am văzut, care la prima vedere par fireşti, dar totuşi necunoascute de mulţi 
dintre ţărani, pentru menţinerea unei bune stări de sănătate a întregii populaţii 

40  Ibidem, p. 71;
41  Ioan Pop Reteganul, Carte de citire pentru anii din urmă ai şcolilor poporale, şcolile de 

repetiţie, cursurile de aduţi, Editura Ciurcu, Braşov, 1892, p. 312;
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care influenţa scăderea mortalităţii, implicit prin aceasta creşterea numerică a 
populaţiei, dezvoltarea capacităţii de muncă, dezvoltarea intelectuală. De sănătatea 
generală mai depinde şi potenţialul economic, militar al ţării etc.

Valoarea manualelor nu trebuie diminuată deoarece considerăm că, în perioada 
analizată, manualele şcolare au reprezentat principala sursă de informare pentru 
elevi şi cadrele didactice, dar şi pentru restul populaţiei rurale.

Manualele de citire, adevărate manuale universale, ca orice manuale şcolare, 
trebuie să fie privite din punct de vedere al structurii, al conţinutului, al temelor 
şi al textelor pe care le ilustrează, teme prin intermediul cărora elevii aveau să-şi 
însuşească un volum de cunoştinţe pe care să le poată pune în practică, cunoştinţe 
de programă pentru vârsta lor şcolară şi pentru nivelul învăţământului primar. 

Manualele, chiar dacă nu au fost elaborate la un nivel înalt în privinţa limbajului 
şi în pofida acelor păreri care contestă contribuţia lor, depăşesc rolul unor simple 
cărţi de şcoală. Manualele reprezintă o evidenţiere directă a procesului de 
modernizare existent în mediul rural. Onisifor Ghibu a surprins evoluţia în timp 
de aproape un secolşi jumătate a manualelor de citire în Transilvania, arătând 
concepţiile elaborate pe baza respectivelor manuale42. Prin intermediul lor, autorii 
au urmărit înlăturarea aspectelor negatice din alimentaţia ţăranului, implicit 
ridicarea calităţii regimului alimentar. Măsurile propuse trebuie privite ca fiind 
bune în concordanţă cu nivelul de cunoaştere al ştiinţei alimentaţiei din perioada 
anchetată.

Concluzia finală este aceea că alimentaţia influenţează în mod hotărâtor starea 
de sănătate. Din această perspectivă, autorii manualelor propun un echilibru 
între alimentaţie şi sănătatea oamenilor printr-un regim alimentar adecvat pentru 
prevenirea unor boli, incetinirea imbatrinirii etc. 
 

42  Pentru mai multe informaţii a se vedea Onisifor Ghibu, Din istoria literaturii didactice 
româneşti, Bucureşti, 1875.


