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1. Publicistica – dimensiune complementară 
a biografiei creatoare 

Percepută ca un domeniu care prejudiciază 
imaginea poetului1 și, probabil, și din această cauză, 
puțin cercetată de exegeză, jurnalistica rămâne, 
alături de creaţia poetică, spaţiul de manifestare  a 
creativităţii eminesciene. Articolele lui Eminescu 
obligă discursul jurnalistic al vremii să-şi primenească 
tiparele și mijloacele de expresie, tot astfel cum poezia 
eminesciană determină intrarea lirismului românesc pe 
noi coordonate. Unitatea de profunzime a celor două 
domenii, ţinând de structura personalităţii creatoare 
a autorului, este subliniată de Constantin Noica, în 
Eminescu sau gânduri despre omul deplin al culturii 
româneşti:

„Este în el o dublă natură de gânditor, cu o faţă 

care-l trimitea nestăpânit la problemele ultime, unde 
nu încape loc decât pentru elegia marii poezii, şi o faţă 
întoarsă spre lumea reală care-i trezea interesul pentru 
concret, pentru limbă şi limbi, pentru dramaticele 
realităţi economice ale vieţii oamenilor, până şi pentru 
statistică” (Noica 1975: 164).

Debuturile carierei jurnalistice eminesciene se 
situează în perioada studiilor universitare vieneze și sunt 
strâns legate de viața culturală și politică a studenților 
români aflaţi la studii în străinătate. Eminescu își 
face intrarea în publicistică cu trei articole, elaborate 
concomitent: O scriere critică, Repertoriul nostru teatral 
şi Strângerea literaturii noastre populare, impresionând, 
încă de la început, prin anvergura problematicii 
abordate și prin erudiția discursului jurnalistic. Deși 
debutul datează încă din anii 1870, confirmarea 
gazetarului se realizează odată cu intrarea în redacţia 
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premisele încadrării Principatelor între statele cu cele 
mai moderne structuri democratice din epocă. În ce 
privește sistemul de educație din țara noastră, acesta 
intră într-un amplu proces de reorganizare. Demersul 
de unificare a legislaţiilor din cele două principate 
se concretizează prin elaborarea unui proiect de lege 
organică pentru instrucţia publică din Principatele 
Unite (12 iulie 1860). Acesta este urmat, la numai 
câteva luni, în octombrie 1860, de un alt proiect 
întocmit de Vasile Boerescu. 

Legea instrucțiunii publice este promulgată la 25 
noiembrie 1864, fiind publicată în „Monitorul” din 
5 decembrie 1864. Ea cuprinde dispoziţii privind 
instrucţia primară, secundară, superioară şi particulară, 
iar printre principiile de bază se află obligativitatea 
şi gratuitatea instrucţiei publice primare. Legea 
stipulează sancțiuni cu amendă pentru părinţii ai 
căror copii nu sunt înscrişi în sistemul de educație 
sau care nu frecventează şcoala. Educația este gratuită 
pentru toţi copiii, indiferent de sex sau de categoria 
socială din care făceau parte. Se instituia laicizarea, 
iar în implementarea reformei se acorda o atenție 
deosebită pregătirii cadrelor didactice. O altă prevedere 
importantă viza existența unei programe şcolare unice, 
pentru învăţământul primar din mediul orăşenesc 
şi pentru cel din mediul rural, pentru învățământul 
public și pentru cel privat. Liceul avea şapte clase, iar 
disciplinele umaniste se bucurau de o pondere mai 
mare în cadrul programei școlare. 

În 1860 se înființează Universitatea din Iași, cea mai 
veche instituție românească de învățământ superior, iar 
în 1864 Universitatea din București. În timpul domniei 
lui Cuza iau ființă Conservatoarele din Iași și București, 
școlile de belle-arte, școala de silvicultură de la Târgu-
Neamț, o școală comercială la București și o alta la 
Galați. Crește considerabil numărul „gimnaziilor”, 
adică al școlilor medii de cultură generală: gimnaziul 
din Botoșani datează din 1859, iar în București aflăm 
la acea vreme trei astfel de școli („Gheorghe Lazăr”, 
„Matei Basarab” și „Mihai cel Mare”, devenit ulterior 
„Mihai Viteazul”). Numărul școlilor normale dedicate 
pregătirii învățătorilor crește, ajungând ca în Moldova, 
la 1860, sub guvernul Kogălniceanu, să avem patru 
astfel de instituții școlare: la Botoșani, Ismail, Tecuci 
și Bacău. De asemenea, sub guvernul Kogălniceanu, 
crește numărul tinerilor plecați la studii în străinătate 
la 500, 82 dintre aceștia fiind susținuți financiar prin 
burse oferite de stat. 

3. Despre școală și educație, în articolele lui 
Eminescu

Spre deosebire de alte instituții ale statului, școala 
se bucură de o atenție specială din partea gazetarului, 
lucru mărturisit de altfel de Eminescu, în numărul din 
5 februarie 1880 al ziarului „Timpul”: „din punctele 

statornice ale programei acestui ziar, o temă adeseori 
dezbătută, a fost reforma învățământului într-o 
direcție mai realistă” (Opere X, 408). Încă din primul 
an al intrării în redacția publicației conservatorilor, 
Eminescu dedică acestui subiect un număr considerabil 
de articole. Într-o epocă dominată de mirajul modelelor 
occidentale, viziunea despre educație a gazetarului este 
ghidată de principiul continuității și al respectului 
valorilor tradiționale: 

„Oare un stejar care-l rupi de la rădăcină şi-l sădeşti în 
mod meşteşugit într-o grădină de lux are viitor? Oare neamul 
românesc, cu toată trăinicia rădăcinilor, are viitor când 
trunchiul e rupt de întreg trecutul nostru şi răsădit în mod 
meşteşugit în stratul unei dezvoltări cu totul străine, precum 
este pentru noi cea franţuzească ?

Iată întrebări la care nu îndrăznim a răspunde. Dumnezeul 
părinţilor noştri să aibă îndurare de noi” (Opere X, 442).

Întregul sistem de educație românesc, primar, 
gimnazial, liceal și universitar, face obiectul analizei 
gazetarului, care nu se limitează la consemnarea tarelor 
de care acesta este marcat, propunând soluții concrete 
de rezolvare a problemelor din educație. Prezentăm 
în rândurile ce urmează concepția lui Eminescu 
despre sistemul de educație și școala românească din 
a doua jumătate a veacului al XIX-lea, sprijinindu-ne 
afirmațiile pe excerpte din corpusul publicistic.

3.1 Învățământul primar

Scopul învățământului primar este strict educativ, 
spune Eminescu, școala primară având rolul de a forma 
și dezvolta deprinderi de bază. În acest sens, gazetarul 
notează în „Timpul” din 11 octombrie 1878: 

„Școalele primare nu sunt institute pentru propagarea 
științei, ci institute de creștere (educațiune). [...] Cititul, 
scrisul și socoteala nu sunt științe, sunt mijloace numai, cele 
dintâi pentru a-și fixa memoria și a ajunge la cunoștințe, cea 
din urmă pentru a judeca judecate asupra valorilor. Materia 
adevărată ce caută a se preda în școlile primare trebuie să fie 
educativă” (Opere X, 137). 

Măsurile luate de ministrul instrucției publice la 
acea vreme, George Chițu, intră în atenția jurnalistului 
care nu ezită să evidențieze carențele legislației în 
domeniu și lacunele  sistemului de educație românesc: 
numărul redus de școli în mediul rural, absența unei 
viziuni unitare asupra actului de educație, reflectată 
în maniera de elaborare a programelor și manualelor 
școlare, slaba pregătire a cadrelor didactice, lipsurile 
materiale ș.a.

 
„Adevăratele merite ale d-lui Chițu ca ministru al 

instrucției sunt următoarele:
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mare și, la dreptul vorbind, de puțină importanță, al 
dinastiilor faraonilor. Nu obiectul, propunerea lui 
interesează” („Timpul”, 9 august, 1880).

Slaba pregătire a cadrelor didactice din 
învățământul gimnazial și liceal devine ținta spiritului 
critic al jurnalistului. În acest sens, aflăm din paginile 
„Timpului” din 28 iunie 1880: că „o generație întreagă 
de ignoranți – exceptăm profesorii cu studii academice 
– umplu catedrele liceale și gimnaziale, predându-
și neștiința lor drept știință, că niște somnoroși fără 
vocație se pun pe carte până ce pot trece vreun concurs 
și după aceea leagă cartea de gard, nu mai citesc absolut 
nimic și dictează numai an cu an același caiet vechi 
și unsuros unor urechi noi?”. Concluzia articolului 
scoate în evidență tarele unei întregi societăți care, 
aspirând la realitățile apusului, uită de metehne adânc 
înrădăcinate: „O țară a cărei instrucție se dirijează de 
către indivizi cu câte patru clase primare, o țară a cărei 
jurnalism și legislație e reprezentată tot prin asemenea 
genii nu poate înainta, din cauza spiritului de minciună 
care plutește asupra tuturor raporturilor...” („Timpul”, 
28 iunie 1880).

Eminescu subliniază necesitatea specializării 
cadrelor didactice după finalizarea studiilor universitare:

„Profesorii trebuie să se specializeze de acum înainte. Din 
simpli absolvenţi ai facultăţilor, din simpli licenţiaţi, ei trebuie 
să devie cu timpul învăţaţi adevăraţi în ramurile lor şi să facă 
de prisos emigrarea tinerimii noastre în străinătate. La noi, 
unde cultura a fost de secole înţelenită, nimeni nu are scuza 
că antecesori iluştri nu i-ar mai fi lăsat nimic de lucrat; din 
contra, tuturor li se prezintă posibilitatea de-a câştiga prin 
muncă o reputaţie respectată [22 februarie 1883]” (Opere 
XIII, 261).

Încărcarea programelor școlare și interesul pentru 
memorarea unui volum mare de cunoștințe sunt 
aspecte aspru criticate de gazetar: 

„Uitând vechiul și nestrămutatul adevăr pedagogic non 
multa sed multum, d. Chițu (s.n. ministrul instrucției) a 
presuspus că copiii români sunt toți excepționali prin memorie 
și judecată și i-a încărcat cu materii atât de multe și atât de 
diverse încât nici profesorii, nici școlarii nu se pot orienta în 
capetele lor. D-sa a crezut că, dacă copiii învață vorbe, apoi 
învață în genere ceva. Nimic nu învață, pentru că memoria nu 
păstrează nimic nepriceput, nerumegat, unde interesul viu și 
judecata copilului n-a jucat nici un rol” (Opere X, 145).

3.3 Învățământul universitar

„Dacă trecem la învăţământul superior priveliştea e încă 
şi mai tristă, ne avertizează gazetarul. Rezultatele produse 
până acum sunt cu desăvârşire umilitoare. Oricât ne-ar costa 
mărturisirea, trebuie să recunoaştem că facultăţile cu cari ne 
mândrim în faţa străinilor sunt departe de a fi la înălţimea 

misiunei ce le este încredinţată. Personalul lor, în mare parte, 
se recomanda prin o completă inaptitudine. La facultăţile de 
litere şi de ştiinţe cursurile se ţin, de ordinar, în faţa unor săli 
văduve de auditor. Rarii studenţi ce le frecventează sunt atraşi 
mai mult de bursele ce le plăteşte statul decât de dragostea 
lecţiunilor. Catedrele au devenit astfel nişte adevărate 
sinecure” (Opere XIII, 394).

Măsurile luate de guvernul liberal aflat la putere 
au condus, potrivit jurnalistului, la degradarea situației 
învățământului universitar din țara noastră. Astfel, 
în „Timpul” din 25 octombrie 1878, pe fondul unei 
polemici cu ziarul „Românul”, care anunța cu regret 
demisia ministrului instrucțiunii publice George 
Chițu, gazetarul realizează o diagnoză a învățământului 
universitar românesc, evidențiind deficiențele 
sistemului de educație:

„Cauza că facultățile noastre sunt rele stă în modul 
numirii profesorilor. Și catedrele de la facultăți nu sunt 
nimic alta în România decât un obiect vrednic de invidia 
postulanților. Legea instrucției iar e în privința numirilor de-a 
dreptul rea. Titlurile academice se cer și nimic mai mult. Dar 
simple titluri academice se cer de la un avocat, de la un medic, 
de la un judecător, de la un amploiat de administrație chiar, 
nu de la un profesor de facultate. Acesta ar fi trebuit să-și fi 
dovedit calificarea științifică în alt mod, prin scrieri însemnate 
de valoare necontestabilă” (Opere X, 143).

Gazetarul identifică soluții menite să 
îmbunătățească calitatea învățământului superior 
din țara noastră. În acest sens, propune desființarea 
Facultății de litere din Iași și transferarea studenților la 
București, măsură justificată în primul rând de rațiuni 
financiare:

„Facultăţile noastre sunt atât de slabe şi de puţin 
frecventate încât adesea profesorii sunt mai numeroşi decât 
elevii. N-ar fi oare mai bine ca Facultatea de Litere din Iaşi de 
ex. să se desfiinţeze cu totul, să se creeze catedre la Bucureşti 
pentru unul sau doi din profesorii mai buni de acolo, iar din 
restul fondurilor să se dea stipendii la buni absolvenţi de liceu, 
ca să se prepare în străinătate pentru studii superioare speciale? 
Aceasta ar fi practic şi financiar şi în privirea fondului” (Opere 
X, 143).

Soluția unui învățământ superior de calitate 
depinde de gradul de pregătire a profesorilor și de 
modul de recrutare a acestora: „Pentru România cel 
întâi şi cel mai mare bine ar fi o curăţire a universităţilor 
noastre de semidocţii si simplii postulanţi cari îi ocupă 
catedrele şi introducerea unui alt mod de numire la ele, 
bazat pe incontestabile cunoştinţe, dovedite prin scrieri 
însemnate şi printr-un trecut ştiinţific însemnat, nu 
numai pe titluri academice cari dovedesc foarte puţin şi 
în multe cazuri nimic chiar” (Opere X, 142). Jurnalistul 
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conservare și de cultivare a identității naționale.

4. Concluzii

Școala și învățământul rămân, alături de situaţia 
ţărănimii, chestiunea evreiască, politica internă şi 
externă, concepţia despre stat, teoria „păturii superpuse” 
și viziunea asupra progresului, o constantă tematică 
a problematicii articolelor eminesciene. Gazetarul 
realizează una dintre cele mai amănunțite radiografii ale 
sistemului de educație românesc din a doua jumătate a 
veacului al XIX-lea, surprinzând punctele nevralgice și 
lacunele instrucției publice din țara noastră. Eminescu 
nu se limitează la consemnarea tarelor sistemului de 
educație: propune soluții de remediere a problemelor, 
valorificând experiența altor state din Europa (Franța, 
Germania), încurajează demersurile de specializare 
a cadrelor didactice, susține editarea unor manuale 
didactice de calitate, pledează pentru restructurarea 
programelor școlare ș.a. Concepția gazetarului are la 
bază premisa că „O direcție realistă (...) a școlilor cată 
să țină seamă de trebuințele reale ale societății, fie acele 
materiale, fie morale. E însă evident că necesitățile 
morale ale prezentului sunt aproape înzecit de mari 
decât cele materiale chiar” (Opere X, 408). Plecând de la 
această convingere, Eminescu respinge inovațiile care nu 
au girul punerii în practică, pledând pentru adaptarea 
modelelor străine la realitățile și specificul țării noastre.

Note:
1. V. în acest sens „Adevărul” din 15-16 iunie.
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