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Măsurile punitive în şcoala rusă din Basarabia în 

secolul al XIX-lea 
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decizie în privinţa pedepsirii elevilor 

era Consiliul pedagogic al 

gimnaziului, iar măsura cea mai 

drastică era exmatricularea din 

gimnaziu24, ca şi în statutul din 

1828. Însă nu se stipula nimic în 

noul statut cu referire la pedepsele 

corporale, şi nici în cel al 

pensioanelor de pe lângă gimnazii. 

Măsurile de pedepsire a elevilor erau 

aprobate de Consiliul pedagogic, 

însă ele nu erau specificate că în 

statutul precedent, ci erau elaborate 

tot de aceleaşi organe interne ale 

gimnaziilor şi semi-gimnaziilor. 

Presupunem că regulile de 

sancţionare a elevilor erau incluse în 

codul penal, publicat în 1857, lucru 

pe care l-am remarcat anterior în 

legea nr. 41559 cu privire la 

eliminarea pedepselor corporale a 

elevilor din gimnazii, însă acest 

lucru nu constituie o certitudine. 

Într-o scrisoare expediată 

Preşedintelui nobilimii regiunii 

Basarabiei de către Cancelaria 

Guvernatorului militar al provinciei, 

la 5 noiembrie 1862, se menţiona că 

elevul Leopold Moscalenco-

                                                           

24 Ibidem, p. 173 

Alexandrovschi, care îşi făcea 

studiile din contul statului în clasa a 

4-a, a fost exmatriculat din 

pensionul de pe lângă Gimnaziul 

din Chișinău. Fiind înmatriculat, în 

anul 1856, a fost repetent doi ani 

consecutivi în aceiași clasă, însă,  

rămas restanţier şi în al treilea an, a 

fost exmatriculat de Consiliul 

pedagogic, conform art. 31 al 

statutului pensioanelor25. Se pare 

însă, că decizia definitivă a fost 

influienţată de comportamentul 

„deloc lăudabil”, care putea avea 

influenţă negativă asupra altor elevi, 

consiliul recunoscând că mai bine 

era de a-l exmatricula26, chiar dacă 

unui alt elev îi fusese iertate, din 

diferite motive, lipsa de la ore și 

restanţele anterioare. 

Reforma învăţământului 

primar în Imperiul Rus promovată 

prin intermediul decretul imperial: 
Cu privire la Cu privire la Cu privire la Cu privire la școlile primare pentru școlile primare pentru școlile primare pentru școlile primare pentru 

poporpoporpoporpopor27272727 (subl. n.s. A.A.), publicat la 

                                                           

25 Arhiva Naţională a Republicii 
Moldova, F. 88, inv. 1, d. 1524, f. 99 
26 Ibidem, f. 99v-100 
27 Полное собрание законов 

Российской империи, Собрание 

Второе, Том 39 (1864): Отделение I: 
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14 iulie 1864, nu stipula nimic 

despre pedepsele în școală primară, 

dar este cunoscut faptul că această 

lege a păstrat practic multe 

„elemente” din vechea lege sus-

menţionată, iar pedeapsa nu a fost o 

excepţie. Reformarea 

învăţământului primar urban din 

1872 prin legea:    Cu privire la Cu privire la Cu privire la Cu privire la 
șșșșcolile urbanecolile urbanecolile urbanecolile urbane (subl. n.s. A.A.), a 

transformat școlile ţinutale în scoli 

primare urbane, iar articolul 28, în 

obligaţiile Consiliului pedagogic al 

acestor școli, stipula, în punctul 4 

”discutarea reușitelor elevilor şi 

comportamentul lor; de asemenea şi 

măsurile pentru corectarea leneșilor 

şi a corigenţilor…”28. În continuare, 

nu se indică restricţii de pedepse şi 

nici nu sunt stipulate cele admise, 

lucru care ne face să credem că 

majoritatea pedepselor anterioare 

erau în vigoare. 

                                                               

Законы (40457-41318), Санкт 

Петербург, 1867, закон 41068, c. 613 
28 Полное собрание законов 

Российской империи, Собрание 

Второе, Том 47 (1872): Отделение I: 

Законы (50383-51051), Санкт 

Петербург, 1875, закон 50909, c. 730  

Observăm că pedeapsa în 

şcoala rusă era des întâlnită şi larg 

aplicată în Basarabia la toate nivelele 

de educaţie existente. Metodele de 

aplicare a sancţiunilor erau diverse, 

însă cea mai drastică, se pare, că era 

exmatricularea din instituţia de 

învăţământ. Pedeapsa corporală era 

metoda cea mai barbară în educarea 

tinerii generaţii, însă nu şi cea mai 

drastică a acelor timpuri. Totuşi, 

forţa era un argument mult mai larg 

şi des răspândit în școală, devenind 

o „normalitate”, iar sancţionarea 

prin exmatriculare nu era aplicată 

atât de des din diverse motive. 

În anul 1857, sudul 

Basarabiei, cu judeţele Cahul, 

Bolgrad şi Ismail, după Congresul 

de pace de la Paris, din 1856, va fi 

retrocedat Principatului Moldovei. 

Astfel, cele trei judeţe sud-

basarabene vor fi parte la 

modernizarea societăţii româneşti 

din a doua jumătate a secolului al 

XIX-lea până în anul 1878, când în 

urma Congresului de pace de la 

Berlin Imperiul Rus va reanexa acest 

teritoriu. 

Şcolile din sudul Basarabiei 

vor fi încadrate în sistemul 
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educaţional moldovenesc, apoi 

românesc, în urma definitivării 

Unirii. Ar fi o greşeală să credem că 

în instituţiile de învăţământ 

moldovenești sau româneşti nu 

exista violenţa şi pedeapsa şcolară, 

iar relatările „bunicul din 

Humuleşti” constituie o dovadă a 

acestui fenomen. Nu numai 

literatura artistică ne prezintă aceste 

realităţi ale societăţii moderne, ci şi 

cele istorice, iar obligativitatea 

învăţământului primar implica 

Volens-nolens şi obligarea fizică, atât 

a elevilor de a studia, cât şi cea 

administrativă a părinţilor de a-şi 

şcolariza copiii. Însă, în directivele 

oficiale ale ministerului de resort din 

România se cerea tot mai clar şi 

insistent eliminarea pedepsei 

corporale din școlile primare. Dacă 

este să comparăm situaţia legislativă 

a pedepsei corporale din Imperiul 

Rus şi acea din România, constatăm 

că în școala românească aceasta nu 

era admisă legal, lucru valabil şi mai 

târziu în școala rusă basarabeană. 

În Regulamentul de ordine 

şi disciplină pentru şcolile primare 

din 1870 sunt stipulate mai multe 

tipuri de pesepse pentru diverse 

încălcări. Pentru întârzierea 

nejustificată la şcoală, elevii erau 

obligaţi să stea un sfert de oră în 

picoare, iar pentru repetarea 

incidentului, pedeapsa se dubla sau 

era înăsprită. În cazul când elevii nu 

erau îngrijiţi, spălaţi, curaţi, sau 

manualele şi rechuzitele nu erau în 

stare bună, învăţătorul îi mustra sau 

îi lăsa în picioare (art.18). În caz de 

zgomot nepermis în clasă, elevii erau 

pedepsiţi, fiind ţinuţi separat în 

picioare29.  

În articolul 40 al 

regulamentului sus-menţionat se 

interzicea „punerea în genunchi, 

tragerea de păr, pălmuirea, bătaia cu 

nuiele şi altele ca acestea”, adică 

agresiunea fizică. Putem enumera ca 

pedepse general acceptate: 

„[...] 1. Admoţiunea sau mustrarea 

în particular, sau în clasă înaintea 

şcolarilor. 

2. Şederea în picioare într-un loc 

izolat, în faţa şcolarilor şi în timpul 

de un cart de oră până la o oră şi 

jumătate. 

                                                           

29 Murgescu Bogdan, coord., Istoria 

României în texte, ed. Corint, 

Bucureşti, 2001, p. 257 
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3. Oprirea de a merge acasă la prânz. 

4. Notarea rea la purtare trecută în 

catalog [...] 

5. Arestarea de la 1 până la 3 ore, nu 

pe timpul clasei, nici pe timpul 

nopţii; în arest se va obliga 

culpabilul a copia sau memoriza un 

pasaj dintr-o clasă. 

6. Înştiinţarea făcută părinţilor, spre 

a lua şi dânşii măsuri pentru 

îndreptarea elevului. 

7. Gonirea provizorie, când elevul 

după 3 sau 4 arestări şi după 

înstiinţarea făcută părinţilor nu şi-a 

îndreptat conduita. Această pedepsă 

se va dicta pentru un timp 

minimum de o săptămână şi 

maximum de trei luni, după 

gravitatea cazului. 

8. Gonirea definitivă, când elevul, 

după ce a suferit toate pedepsele 

enumerate pînă aici n-a dat cele mai 

mici semne de îndreptare, şi când 

tolerarea lui ulterioară în clasă ar 

deveni scandal şi mijloc de 

corupţiune pentru toţi şcolarii, sau 

când după ce elevul a repetat aceeaşi 

clasă în curs de trei ani, fără să dea 

probe de cea mai mică deligenţă şi 

de progres. [...]”30.  

 Regulamentul de ordine şi 

disciplină pentru licee şi gimnazii 

din anul 1866, reglementa 

activitatea acestor instituţii de 

învăţământ secundare, care existau şi 

în sudul Basarabiei, în anii 60-70 ai 

secolului al XIX-lea. Din șirul 

pedepselor specificate şi permise de 

regulamentul dat identificăm: 

mustrarea, închiderea sau arestarea 

elevului în instituţie pentru perioade 

diferite şi exmatricularea din 

instituţie, cu interdicţia de a mai fi 

admis la o altă instituţie de 

asemenea fel31. 

În timpul sancţionării 

elevilor pentru diferite fapte apare şi 

o rezistenţă a acestora, care îi face să 

se solidarizeze împotriva sistemului 

de reguli şi pedepse „inechitabil” 

faţă de ei. Un asemenea caz a avut 

loc la Seminarul din Ismail, când o 

parte din elevi s-au revoltat 

împotriva unei reguli interne de 

administrare a acestei instituţii. 

Totul s-a sfârșit cu îndepărtarea din 

                                                           

30 Ibidem, p. 258 
31 Ibidem, p. 260 
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seminar a organizatorilor acestei 

nesupuneri, iar după mai multe 

demersuri şi cereri adresate 

ministerului de resort, cu concursul 

directorului instituţiei, elevii au fost 

reacceptaţi la studii 32. 

 Societatea modernă 

basarabeană a cunoscut pe deplin 

frica şi constrângerea în timpul 

administraţiei rusești de ocupaţie, 

iar domeniul educaţional nu a fost o 

excepţie. În perioada administraţiei 

românești, în sudul Basarabiei, în 

anii 1857-1878 a fost eliminată 

pedeapsa corporală din școală şi a 

fost introdusă responsabilitatea 

părinţilor pentru eschivarea de la 

școlarizarea copiilor. O analiză mai 

atentă a metodelor de sancţionare 

din anii 60 ai secolului al XIX-lea ne 

conduce spre concluzia că ele erau 

aproximativ aceleași, doar modul de 

aplicare putea să difere. Identificăm 

cu uşurinţă din cele relatate anterior 

că odată cu modernizarea societăţii, 

                                                           

32 Solcanu I.I., Şcoala românească în 
judeţele Cahul, Bolgrad şi Ismail pe 
durata reîntrupării la Principatele 
Române (1857-1878), ed. 
Enciclopedică, Bucureşti, 2013, p. 266-
267 

apare tot mai clară viziunea şi 

tendinţa de a elimina, cât era 

posibil, din învăţământ pedepsele 

corporale. Nu putem susţine că ele 

au fost eliminate în totalitate, însă 

apariţia și dezvolarea unor concepte 

pedagogice moderne, la mijlocul 

secolului al XIX-lea, în rândul 

pedagogilor ruşi, cât şi români, va 

duce la eliminarea pedepselor 

corporale în şcoală. Pedeapsa 

corporală nu îi disciplina pe elevi, 

dar îi îndepărta tot mai mult de 

şcoală, iar acest lucru devine tot mai 

mult conștientizat de pedagogii 

acelor vremuri şi de unii 

reprezentanţi ai conducerii 

sistemului de învăţământ.


