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Clădirea școlară și învățătorul

Clădirea școlară avea un rol extrem de important în procesul educativ, de ea de-
pinzând în mare măsură cât de efi cient se desfășura acesta. În perioada dualistă s-a 
insistat asupra respectării anumitor norme pentru construcția și amenajarea unei clă-
diri școlare care să fi e potrivite pentru orele de curs, dar și pentru a nu avea consecințe 
asupra sănătății învățătorului și a elevilor. Legislația școlară a stabilit cu exactitate mă-
rimea clădirii, locul pe care să fi e așezată, materialele acceptate, precum și dotările ne-
cesare unei astfel de instituții. Responsabili pentru îndeplinirea acestor obligații erau 
susținătorii de școală care trebuiau să ridice sau să renoveze edifi ciile școlare, să asi-
gure mobilierul necesar desfășurării procesului educativ (bănci, scaune, catedră etc.), 
să asigure materialul didactic (hărți, tablouri, mape, rechizite de scris, manual școlare), 
lemnele de foc.1 Nerespectarea acestor reguli aducea după sine riscul închiderii școlii.

Pentru învățător școala reprezenta mai mult decât o simplă locație, ea avea valen-
țele unui întreg univers, era locul în care își desfășura activitatea profesională, dar, 
de cele mai multe ori, era și locul activității lui personale, locuința. Aici învățătorul 
educa viitoarele generații ale națiunii, iar pentru a face acest lucru cât mai efi cient co-
munitatea, bisericească în cazul școlilor românești, avea datoria să pună la dispoziție 
toate condițiile necesare procesului școlar. Clădirea școlară avea așadar o dublă repre-
zentare (școală/locuință), iar din acest motiv construcția unei case de școală trebuia 
să respecte anumite reguli care, din nevoia de funcționalitate, o deosebea de o casă 

1 Mirela Andrei, „Impactul legislației și politicii școlare maghiare dualiste asupra eparhiei 
greco-catolice de Gherla. 1867-1918”, Revista Bistriței, 2004, anul XVIII, p. 304.
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obișnuită. Casele de școală, scrie Simion Retegan, erau ridicate în general din lemn, cu 
câte două încăperi și o tindă, una sală de curs cealaltă locuință a învățătorului. Cel mai 
frecvent mobilier întâlnit în școlile românești erau băncile, pultul (masa învățătorului), 
o tablă, catedra și un cuier.2 

Un exemplu de școală românească este cea din comuna Brebului3 așezată în die-
cesa română greco-catolică de Gherla, districtul școlastic de Mara. Clădirea era con-
struită din lemn rădicat pe fundul școlar, în lungime de 5 ½, în lățime de 3 orgi. Avea 
trei despărțăminte (camere), dintre care una servește ca locuință pentru învățător, 
una de culină (bucătărie), iar cealaltă este folosită ca și clasă pentru predare. În aceste 
despărțăminte sunt 4 uși prevăzute cu încuietori de lemn, 4 ferești. Acoperământul 
edifi ciului e de draniță. Școala era împrejmuită de un gard bun de nuele. De către 
stradă are una poartă mare de scânduri și una mai mică fără de încuietori; Inventarul 
școlar conținea o masă și un scaun, pentru învățător, o tablă neagră, 10 scaune, 
pentru școlari, un cuptor de fi er turnat, diverse unelte, printre care și un fi erăstrău 
pentru altoit, 14 abecedare de a lui Vasile Petri, 2 abecedare, cu litere chirilice, și 
unul maghiar, doua catachisme, 3 manuale de istorie biblică, două manuale de ge-
ografi e de Gr. Vlădescu, o geografi e a Transilvaniei, trei cărți de lectură de Visarion 
Roman, un catechism vechi bisericesc, un manual de aritmetică, nouă numere din 
„Magazinul Pedagogic” pe anul 1867. Grădină de pomărit nu exista, dar în fundul 
extravilan scolastic se afl au peri, meri, pruni și cireși.4

Construirea unei școli trebuia să respecte cu strictețe câteva normative impuse de 
legislație, dar sugerate și de pedagogia din acea perioadă. O școală corespunzătoare 
trebuia să fi e adăpostită într-un edifi ciu special, clădit în conformitate cu anumite 
norme, stabilite de igiena școlară.5 În primul rând, logistica a reprezentat un factor 
important în ridicarea unei școli, clădirea trebuia construită în centrul comunei, pen-
tru ca elevii să poată ajunge ușor din orice parte a satului. Urmând acest factor, la 
1903 fruntașul satului Bicău, Nicolae Dobreiu, în schimbul unui loc de-al bisericii de 
la marginea satului, oferă o frumoasă grădină împreunată cu loc de casă în mijlocul 
satului, pentru a se ridica școala pe el. Construcția, o clădire modestă, dar cu înfățișa-
re curată și impunătoare, avea o sală de învățământ cu pardoseală, lungă de 6,4 metri 
și largă de 6,2 m și înaltă de 2,8 m avea 6 bănci lungi în stare bună, 1 masă vopsită,
1 scaun, 1 tablă, mapa comitatului Hunedorii, a Ungariei și a Europei. Cvartirul învă-
țătoresc alăturat sălii era lung de 5 m, larg de 4 m, și înalt de 2,8 m, prevăzut cu pat, 
masă scaun și sobă pentru încălzit. Curtea școlii era acoperită cu un covor de iarbă 
verde și măruntă, iar grădina destul de frumoasă și roditoare. Odată locația stabilită, 
poziționarea clădirii, față de punctele cardinale, era luată în calcul. Era de preferat ca 

2 Simion Retegan, În umbra clopotnițelor. Școlile confesionale greco-catolice din dieceza Gherlei între 
1875-1885, Cluj-Napoca: Editura Argonaut, 2008, p. XIII.

3 Sat, com. Ocna-Șugatag, jud. Maramureș.
4 Simion Retegan, op.cit., p. 67.
5 Dr. I. Beu, Igiena școlară, Sibiu: Tiparul Tipografi ei Arhidiecezane, 1904, p. 4.
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școala să fi e construită către est, sud-est sau sud-vest. Sălile școlii nu trebuiau con-
struite către nord, deoarece în acest caz elevii nu aveau lumină directă sau sufi cientă, 
iar sălile erau încălzite mai greu de soare.6 

Pentru construcția clădirii școlare se cerea ca pământul, pe care era așezată, să fi e 
nisipos sau pietros sau unde era cu neputință aceasta, cel puțin un pământ zvântat, 
pentru ca pereții să nu devină umezi. În plus era nevoie ca terenul să fi e plan, mai ales 
că, pe un teren cu denivelări, iarna se forma gheață, lunecușuri, ce puteau provoca 
accidente regretabile.7 Clădirea trebuia să fi e așezată pe o fundație solidă din piatră 
sau din cărămidă arsă, peste care să fi e pusă o pătură de pământ, pentru a nu lăsa apa 
să intre. Se cerea ca piatra să nu fi e sfărâmicioasă, să nu absoarbă prea multă apă, că 
altfel periclita soliditatea edifi ciului, atrăgea umezirea pereților, făcea din școală un 
cuib de miasme.8 Nu era recomandat a se ridica școala în loc băltos și umed, pentru că 
umezeala, provenită din astfel de locuri, se așeza pe pereții edifi ciului școlar și mate-
ria de lemn putrezea.9 Localurile de școală să fi e înalte și ridicate cel puțin ½ metru 
de la pământ. Sălile de studiu să fi e spațioase, astfel ca de fi ecare copil să fi e cel puțin 
3 metri cubici spațiu, ca să aibă aerul necesar de consumat; afară de aceasta să fi e 
zidite pe un loc ceva mai înalt și uscat, căci umezeala ar aduce igrasie zidurilor, care 
este dăunătoare sănătății copiilor.10 Era important ca edifi ciul școlar să fi e construit cu 
fața la miază-zi și doar în cazuri rare la răsărit, dar niciodată la miază-noapte. Odată 
construite, devenea importantă uscarea clădirii. Nu era permis a se da în folosință 
un edifi ciu școlar înainte de a fi  perfect uscat. Edifi ciul umed este cuib de clocire, pen-
tru miasme și bogat izvor de îmbolnăvire pentru elevi, viitorii cetățeni și generația 
menită a asigura existența unui popor în stare de sănătate și vigoare.11 Astfel, regula 
generală era ca zidurile unei clădiri să nu se tencuiască mai repede de 6-8 săptămâni. 
A grăbi acest proces pe cale artifi cială, prin arderea de cărbuni, nu era un lucru indi-
cat, pentru că această metodă nu oferea garanție destulă, mai mult, emitea dioxid de 
carbon, care era periculos pentru lucrătorii din jurul sau din interiorul clădirii.12

De asemenea, școala nu trebuia așezată aproape de locurile publice, deoarece aces-
tea produc zgomot și puteau împiedica desfășurarea normală a lecțiilor. De se poate 
înconjura cu curte înaltă, în care să se sădească tot felul de pomi, arbuști, copaci, braz-
de cu fl ori, legume, cereale, care nu numai că curățau aerul din jurul școlii și făcea și o 
bună impresie. Acest aspect servea pentru învățarea științelor natural-agricole, unde 
copiii făceau practică cu învățătorul. Se obișnuia ca această curte să se construiască în 

6 Ibidem, p. 5.
7 Ibidem, p. 4.
8 Ibidem, p. 6.
9 Florian Danciu, „Organizarea șcòlei poporale din punct de vedere sanitar”, Convorbiri 

Pedagogice, Satul Nou, 1887, anul II, nr. 4, p. 82.
10 Dobre Ștefănescu, „Organizarea esternă a școàlei”, în Convorbiri Pedagogice, Brașov, 1888, 

anul III, nr. 8, p. 172.
11 Dr. I. Beu, op.cit., p. 10.
12 Ibidem.
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mijlocul satului, „căci aceasta face venirea înlesnicioasă copiilor la școală, mai ales în 
timpurile cele rele ale iernii”.13 Astfel, locația unde era construită școala trebuia să fi e 
foarte bine ales pentru a nu perturba orele de curs, dar ridicarea clădirii școlare trebuia 
să mai țină cont de o regulă. Locul unde se construia școala trebuia să fi e destul de 
spațios să includă, nu doar clădirea școlară, ci și celelalte instituții, pe care igiena le 
cerea de la o școală. „În Francia mărimea minimală e fi xată cu 500 m2, în Englitera cu 
1000 m2. Fără îndoială, nu pretutindenea este trebuință de un loc așa mare. Dar să nu 
se aibă în vedere numai poporația actuală. Mai ales în deceniile din urmă poporația a 
crescut repede. Se impune deci ca locul unde se clădește un edifi ciu școlar să fi e astfel 
măsurat, ca acesta eventual să se mai poată lărgi.”14 

Responsabilii ridicării clădirii școlare trebuiau să se îngrijească și de latrine, care 
trebuiau construite cât mai aproape de școală, „să includă o mică șosea care să con-
ducă de la școală la latrine astfel să nu se încarce picioarele copiilor de noroi, pe care 
aducându-l în sala de studiu să infecteze aerul. Pe aceea șosea de o parte și de alta să 
se sădească salcâmi, care crescând ramurile se vor întruni și vor forma un coridor.”15

În privința materialului din care se construia școala, era de preferat să nu se folo-
sească la zidire materiale hygreoscopice (care se pătrund ușor de umezeală), ci asfalt, 
ciment și cărămidă arsă bine. Zidurile să se clădească din cărămizi. Acestea, fabricate 
corect, sunt compacte, uscate, rezistente, au porositatea necesară și conduc rău căldura. 
Fără îndoială, cărămizile să se fabrice din un material bun, să nu se sfarme ușor și să fi e 
bine arse. „În timpul mai nou se fabrică niște cărămizi înăuntru goale. Sunt foarte prac-
tice. Ele sunt mai ușoare, înlesnesc uscarea zidurilor și rețin bine căldura”.16 Erau accep-
tate edifi ciile școlare făcute din pământ, doar cu condiția ca acestea să fi e construite pe 
loc uscat și ridicat. Și școala din lemn era acceptată, din punct de vedere sanitar, dar la 
construcția acesteia trebuia să se asigure ca bârnele să fi e foarte bine uscate.17 În regiu-
nile de munte și bogate în păduri se puteau construi clădiri școlare din bârne de lemn, 
cioplite, bine îmbinate și tencuite, întocmai ca zidul din cărămidă și piatră.18 De altfel, 
numărul școlilor din lemn era covârșitor mai mare, în anumite zone din Transilvania. 
Episcopia Greco-Catolică din Gherla înregistra la 1867 un număr de 458 de școli ele-
mentare confesionale, dintre care 416 erau construite din lemn (90,82%) și doar 42 din 
piatră (9,18%), dar au existat și protopopiate unde numărul clădirilor școlare din piatră 
era egal sau mai mare decât cel al edifi ciilor ridicate din lemn: Giula (4 piatră, 3 lemn), 
Gherla (6 piatră, 8 lemn), Sighet (3 piatră, 5 lemn), Satu Mare (3 piatră, 4 lemn).19

13 D. Ștefănescu, op.cit., p. 172.
14 Dr. I. Beu, op.cit., p. 4.
15 Ibidem .
16 Ibidem, p. 6.
17 Fl. Danciu, op.cit., p. 83.
18 Dr. I. Beu, op.cit., p. 6.
19 Ciprian Rigman, „Edifi cii, averi, fundații școlare în dioceza greco-catolică din Gherla la mij-

locul secolului al XIX-lea (1856-1868)”, Acta Mvsei Sabesiensis, 2015, anul 7, p. 466.
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O chestiune de mare importanță era uscarea clădirii. Nu era permis a se da în folo-
sință un edifi ciu școlar, înainte de a fi  perfect uscat. Edifi ciul umed era considerat un 
cuib de clocire pentru miasme și izvor de îmbolnăvire pentru elevi.20 

O altă regulă, pentru construirea clădirii școlare, era așezarea sălilor de învățământ. 
Acestea nu aveau voie să aibă ușa direct în curte sau la stradă. Spațiul de dinaintea in-
trării în edifi ciu trebuia să fi e prevăzut cu pardoseală corespunzătoare, iar la intrarea în 
clădire să fi e așezate câteva trepte de piatră, mărginite de o balustradă. Treptele, dacă 
nu făceau parte din edifi ciul școlar trebuiau acoperite cu un acoperiș special, care să le 
ferească de ploaie și zăpadă. Pe timp de iarnă, când se forma gheață înaintea treptelor, 
și chiar și pe ele, trebuia presărat nisip, pentru a feri copii de accidente.21 Un coridor 
închis sau o sală mare de așteptare nu trebuia să lipsească la nici o școală modernă. 
Coridoarele trebuiau să ferească de vânt, „se poată aerisi și să fi e luminoase, precum și 
spațioase, ca elevii să nu fi e îmbulziți în timpul pauzei, dat fi ind faptul că ele servesc, 
mai ales iarna, și ca locuri de recreație”.22 

În curtea școlii sau în grădină trebuia să fi e un loc anumit, pentru jocul din timpul 
recreațiunii, iar în alt loc era organizată gimnastica. „Tot în curte se va așeza și un clopot 
mare care cu o jumătate de oră înainte de intrarea în școală să se tragă, ca astfel să se 
anunțe copii spre a veni la școală. În școală trebuie să mai fi e și un orologiu de perete, 
după care să se orienteze elevii în timpul când se vor asculta să știe ora la fi ecare obiect. 
Să fi e în școală și tot materialul didactic, necesar pentru facerea lecțiunelor cu elevii. 
Numai un local construit, în asemenea condiții, după cum am arătat mai sus, va putea 
infl uența în mod vădit în educarea și creșterea fi zică a copiilor; ba încă se va dezvolta 
în el și gustul estetic care, deprins din școală, le va fi  de mare folos și în viața socială.”23

Sălile de învățământ, construcția și aranjamentul lor

Dimensiunea unei săli de învățământ trebuia să țină cont de câteva criterii: cantita-
tea necesară de aer, puterea vocii învățătorului, forța auzului și vederii elevilor. Astfel, 
o sală de învățământ mare oferea aerul necesar din abundență, dar trebuia să țină cont 
și de celelalte criterii. Ea nu trebuia să fi e mai lungă de 9-10 metri, pentru că la această 
lungime elevii îl vedeau mai bine pe profesorul lor și ceea ce scria el pe tablă, iar pro-
fesorul îi vedea bine pe elevii săi. „Lățimea sălii să nu treacă de 6-7 metri.”24 Înălțimea 
sălii trebuia să fi e și ea de dimensiuni perfecte. Într-o sală mai înaltă de 4 metri învăță-
torul ar fi  silit să vorbească prea tare. Din acest motiv sălile înalte nu erau recomandate, 
dar nici cele prea joase, la o înălțime sub 3 ½ metri erau absolut necorespunzătoare.25

Atât cantitatea de aer, cât și necesarul de lumină erau două condiții indispensabile 
în construirea unei săli de învățământ. De la un edifi ciu se cerea să fi e construit cu mul-

20 Dr. I. Beu, op.cit., p. 10
21 Ibidem, p. 8.
22 Ibidem, p. 9.
23 Fl. Danciu, op.cit., p. 173.
24 Dr. I. Beu, op.cit., p. 10.
25 Ibidem.
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tă lumină și aceasta să nu fi e jenantă, să poată străbate încăperile lui. Pentru aceasta 
se cerea ca toate încăperile să aibă ferestre corespunzătoare, a căror suprafață să fi e de 
circa 20% din suprafața parchetului. Ferestrele să fi e înalte, să ajungă până aproape de 
tavan (15-20 cm), dar în jos să nu treacă sub nivelul băncilor. „Peste tot fereastra să nu 
se înceapă mai jos ca la 1m. înălțime. Aceasta din urmă precauțiune e o mică garanție 
contra căderii acelor copii care doresc a se rezema de pragul ferestrelor.”26 Ferestrele 
nu trebuiau să fi e prea late, deoarece ele servesc și ca ventilatoare, iar „ferestrele prea 
late, deschizându-se în acest scop, ar ocupa mult loc și ar împiedica mișcarea copiilor. 
Cadrele și crucile ferestrelor trebuiau să fi e cât se poate de înguste și vopsite în culoare 
albă, astfel, ele nu întrerup valul de raze care străbate sala.”27 Așezarea ferestrelor tre-
buia să fi e în partea stângă a elevilor, „deoarece lumina care vine din dreapta jenează 
ochii, mai ales la scriere, când brațul drept, luminat din dreapta, face umbră pe caiet. 
Era admisă totuși lumina bilaterală, deodată din dreapta și din stânga. Nepotrivită era 
și lumina care vine din spatele clasei. Ea lovește pe învățător tocmai în față, îl supără și 
împiedică a privi mereu asupra întregii sale cete de elevi. Lumina solară directă este și 
ea neplăcută ochilor, din acest motiv ferestrele școlilor trebuiau prevăzute cu perdele 
subțiri.”28 În strânsă legătură cu luminarea încăperilor de învățământ stă și „spoirea 
păreților” și a plafonului. Trebuiau întrebuințate culori care nu jenau vederea.29

Aranjamentul intern al încăperilor

Cel mai important obiect din clasă era, în viziunea dr. I. Beu, banca, „în care elevii 
șed, scriu și cetesc, în care petrec o parte însemnată a timpului instrucțiunii”. Igiena 
școlară prevedea ca elevul să poată sta comod în bancă, cu o ținută corectă a corpului și 
„neobosindu-se să vadă bine din bancă, să poată scrie nejenat, să se poată ridica și ieși 
din bancă fără nici o piedică; în fi ne banca școlară să nu irite zonele sensibile, să nu pro-
voace eventuale leziuni și să nu împiedice curățirea în sala de învățământ”. Din punct 
de vedere pedagogic banca școlară mai trebuia „să nu facă zgomot, elevii să-și poată 
așeza bine ustensilele, învățătorul să poată supraveghea elevii când stau, când citesc 
sau scriu. Din punct de vedere economic să fi e construite dintr-un material durabil și 
ieftin.”30

La construirea unei bănci erau luate în considerarea, înălțimea și adâncimea scau-
nului, înălțimea spatelui scaunului, înălțimea mesei și distanța ei de la scaun. Înălțimea 
scaunului trebuia să corespundă lungimii gambei, deoarece „numai așa piciorul poate 
atinge parchetul cu întreaga talpă”. În cazul în care scaunul este prea înalt „piciorul 
atinge pământul numai cu partea de dinainte a talpei sau chiar numai cu vârful de-
getelor ori piciorul atârnă în aer. Neajunsul principal în acest caz este că se comprimă 

26 Ibidem, p. 12.
27 Ibidem.
28 Ibidem, p. 13.
29 Ibidem, p. 14.
30 Ibidem, p. 15.
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vasele sangvine ale coapsei, se împiedică circulațiunea sângelui cătră gambă și picior, 
se alterează provederea gambei și piciorului cu nutrimentul necesar. Un scaun prea 
scund face ca coapsa să nu stea cu întreaga ei lungime pe scaun, cu numai cu partea 
din spate. În acest caz coapsa e prea îndoită către abdomen și apasă asupra acestuia. 
Spatele scaunului trebuie să fi e atât de lung încât să formeze un razim pentru coloana 
vertebrală, să sprijine îndeosebi regiunile lombală și dorsală.”31 Placa mesei era îm-
părțită în două, partea anterioară mai depărtată de școlar, mai îngustă, orizontală, și 
partea posterioară, mai apropiată de școlar, mai lată, înclinată. Pe cea dintâi parte se 
așezau rechizitele elevilor, pe cea din urmă cărțile la citire sau caietele la scriere și își 
rezemau elevii, în caz de trebuință, brațele. Înălțimea mesei era raportată la mărimea 
elevilor. Astfel, placa mesei trebuia să fi e ceva mai înaltă decât distanța de la parchet, 
până la coatele elevului, care „stă cu mâinile lăsate în jos, adică coatele elevului să 
ajungă a sta sub marginea posterioară a mesei”.32

O parte integrantă a mobilierului unei săli de învățământ este reprezentat și de 
catedră, tablă și scuipătoare. „Catedra se așează în fața băncilor, nu către fereastră, ci 
către ușă.” Aceasta trebuia să fi e închisă în partea către elevi, pentru ca eventualele 
mișcări ale învățătorului să nu-i distragă pe copii de la lecție și să fi e așezată pe un 
podium, accesibil din toate părțile. „În partea dreaptă a catedrei se afl ă tabla, deoarece 
aici este mai multă lumină și elevii văd mai bine. Ea trebuie să fi e plană, netedă, mată 
și de culoare neagră.”33 Nici scuipătoarea nu trebuie să lipsească din școală. Aceasta 
trebuie curățată în fi ecare zi și umplută pe jumătate cu apă; era nevoie, nu de una, ci 
de mai multe, în funcție de numărul elevilor și de dimensiunea sălii de învățământ.34

În privința încălzitului școlii, igiena prevedea ca temperatura să nu fi e mai mică de 
15° C, dar nici să nu treacă peste 20° C. „Constatarea gradului de căldură să nu se facă 
prin simțul subiectiv al învățătorului; învățătorul bătrân iubește căldura mai mare, în-
vățătorul tânăr căldura mai mică. Pentru aceasta trebuie instalat un termometru în 
fi ecare sală, ferit de căldura cuptorului, dar nici aproape de fereastră și întotdeauna 
montat pe o scândură. Sistemul de încălzit trebuie să fi e sigur, pentru a nu se provoca 
incendii, să conducă bine fumul afară; să nu producă gaze periculoase, respectiv să 
împiedice intrarea acestora în sale; să dee o căldură uniformă; să țină lung timp căldu-
ra, ca să nu conturbe instrucția punând mereu pe foc.”35 

Pentru edifi ciile școlare mai mari, cu mai mult de 12 încăperi, cum erau gimnaziile, 
școlile poporale cu 6 clase, pentru băieți și tot atâtea pentru fete,36 se recomanda în-

31 Ibidem, p. 16.
32 Ibidem.
33 Ibidem, p. 19.
34 Ibidem, p. 20.
35 Ibidem, p. 23. 
36 Astfel de școli românești din Ungaria existau la Beiuș, Blaj, Brașov, Năsăud, alături de semi-

nariile combinate cu școala civilă de fete a Asociațiunii din Sibiu, dar și școlile poporale din 
Lugoj, Orăștie și Săliște.
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călzirea centrală. În aceste școli, cancelariile, locuința servitorului, trebuiau prevăzute 
cu cuptoare separate, pentru a se putea încălzi atunci când încălzirea centralizată era 
închisă. În general, recomandă dr. I. Beu, „pentru școlile românești e mai potrivită 
încălzirea descentralizată, locală”.37 Cuptorul trebuia construit din fi er sau olane, „să 
se așeze într-un unghi al peretelui din fața ferestrelor, însă nu aproape de ușă. Prin 
deschiderea repentină și vehementă a ușii se alterează curentul de aer, necesar arderii 
combustibilului, ori se lovește însuși corpul cuptorului.”38

„Magazinul Pedagogic” semnala la 1867 o situație gravă, în care se găseau „ca-
sele de școală” și, nu în sate, unde situația materială era precară, ci în oraș, cum era 
Năsăudul, „sub ochii atâtor dregători, chemați a se îngriji de prosperarea școlilor”.39 
Deși multe localități au început să-și ridice școli mai spațioase și mai frumoase, existau 
foarte multe școli care, „dacă nu ar exista deasupra ușii inscipția „Skoala comunala, 
Gemeind-Schule”, ar fi  fost ușor confundate cu alte edifi cii”, ale căror scopuri erau 
departe cel de a educa. Iată, ce scria, în acest sens, „Magazinul Pedagogic”: „Ferestrii 
mici, afumate, colbose, împăienjănite, pe jumătate sparte și cârpite cu charitia mangita 
(hârtie mânjită?), trepte înclinate, praguri până în brâu, uși ce se pot deschide numai 
«cu puteri unite» și care deschinzându-se dau niște tonuri sfâșietoare de urechi, ca 
când ar vrea să protesteze în contra conturbarei, ce li-se face; cuptorul miserabil de 
lespezi de piatră apătoasă și de dimensiuni, încât ocupă a treia parte din chilia șcòlei; 
bănci ce par a fi  adunate din toate unghiurile lumii, atât de neasemnea sunt ele în lun-
gime, înălțime, lățime, formă etc., ba ce e mai mult de o formă întocma ca în șesătoare 
sau în cârcime, astfel, încât bieții școlari, având a scrie, trebuie să se pună cu genunchii 
pe padiment, ca să poată scrie pe scândura pe care mai înainte șezuse; pe pereți nici o 
icoană sfântă, nici un chip patriotic, nici o mapă, nici o tabelă de litere.”40 
Școala prezentată în revista pedagogică amintită se armoniza cu regulile impuse 

de legislația austro-ungară și cu exigențele higienice din acea perioadă. În realitate, 
în școlile românești existau numeroase probleme, privind clădirile școlare și dotările 
acestora.

De la imaginar la real. Evoluția școlii din Brănișca

Dacă pe parcursul secolului al XIX-lea pedagogii și-au imaginat în detaliu con-
strucția școlară, realitatea se apropie cu greu de acest vis. Sărăcia comunităților, lipsa 
de interes din partea oamenilor, plata prea mică a învățătorului au stat în fața dezvol-
tării unei școli românești sănătoase. Nu trebuie minimalizat totuși efortul celor care și-
au dedicat viața pentru îmbunătățirea condiției școlare în Transilvania. Comunitățile 
românești aveau și școli bune, dotate corespunzător și cu învățători dedicați, dar ra-
portul acestora era mic în comparație cu școlile sărace.

37 Dr. I. Beu, op.cit., p. 23.
38 Ibidem, p. 24.
39 „Casele de scòla”, Magazinul Pedagogic, Năsăud, 1867, tomul I, p. 458.
40 Ibidem.
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Un exemplu în acest sens este școala din Brănișca, unde comunitatea a făcut efor-
turi mari, pentru a construi o școală conform criteriilor impuse de lege și de cele ce-
rute de pedagogie. Altfel exista riscul ca școala să fi e închisă de autorități. Școala din 
Brănișca își are începuturile în anul 1832 și i-a avut ca învățători, până spre mijlocul 
secolului, pe cantorii din sat, care au funcționat și ca dascăli, deși nu aveau pregătire 
în acest sens și cunoșteau chiar foarte puțină „carte”. Clădirea școlară nu exista în acea 
vreme în sat și se presupune că aceștia țineau orele într-o odaie sau cămară a caselor 
lor proprii. Acest lucru este întărit și de faptul că la 1845, când în sat a venit cantorul 
Mihai Tomi, el a închiriat o casă pentru sine și în aceiași casă ținea și orele de școală. 
Casa este închiriată cu condiția să nu se țină în ea cârciumă, altfel copii „primeau învă-
țătură la masa din crâșmă”.41 

În anul 1856 a fost închiriată o casă de la un dregător domnesc, pentru câte o cără-
tură cu carul de fi ecare fum „în clacă”, o casă în partea de jos a satului. „Încă din acel 
an, văzând sătenii că este greu să umble tot anul după o casă potrivită pentru școală, 
au cumpărat o casă veche de bârne cu 100 de zloți răi (40 fl .). Au luat apoi din grădina 
ecleziei cam ¼ parte pentru școală și pe acest loc au așezat școala cea nouă din bârnele 
vechi. Au acoperit școala cu paie și avea o „meșter-grindă” de stejar, uriașă: 24 țoli 
de groasă și tot atât de lată. Abia au adus-o din Bărești pe un car cu 4 boi și numai cu 
măestrie au ridicat-o la locul ei. Era atât de groasă încât se scoboară în sală prin păreți, 
până între ferești. De câteori a lovit-o dascălul săracu, cu fruntea, când trecea dintr-o 
parte într-alta prin școală”.42 

Această clădire școlară a fost folosită, din anul 1857, până în 1880. Ea a fost vândută 
apoi, prin licitație, în 5 octombrie 1879, cu 29 fl orini 50.creițari. În vara anului 1880 să-
tenii construiesc în locul ei altă școală tot de lemn, dar mai spațioasă și mai luminoasă, 
pe care o acoperă cu șindilă. Banii adunați pentru construirea acestei școli au fost de 5 
fl . 20 cr. pe fum, care au însemnat 572 de fl . plus alte donații. Clădirea a fost terminată 
în septembrie, iar din octombrie au început prelegerile în noul edifi ciu.43 Poziția școlii 
era foarte bună: „e cu fața spre miazăzi; în față are o cunună de munți coperiți din bel-
șug cu păduri mari de fag și stejar. Această cunună e la depărtare de 1 km de școală. 
Între școală și pădure curge Murășul, ca o fâșie străvezie de vre-o 30-40 metri de lată. 
Acestea toate se pot vedea chiar din sala de învățământ și dau ochiului o priveliște 
desfătătoare.”44

Această școală era folosită și în anul 1911, anul în care a fost scrisă monografi a. 
Sala de învățământ măsura în lungime 7,5 metri, în lățime 5,8 metrii și în înălțime 2,5 
metrii. Intrarea în sală se făcea prin un pridvor liber. Sala avea 6 ferestre, 2 spre răsărit 
și 4 spre miazăzi. Tot din pridvor se ajunge în camera destinată ca locuință pentru 

41 Nicolae Bembea, Monografi a școalei elementare confesionale gr.or. din Branișca-Bicău, Sibiu: 
Tiparul Tipografi ei Arhidiecezane, 1912, p. 51.

42 Ibidem, p. 52.
43 Ibidem, p. 53.
44 Ibidem.
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învățător, în același edifi ciu cu școala, aceasta măsurând în lungime 4,75 m., în lățime 
3,7 m., și înălțime 2,7 m. „La 1911 școala era dotată cu 11 bănci, lungi de câte 2,4 m., 
în stare bună, două mese (una vopsită), două scaune, două lavițe așezate lângă pereți, 
de-alungul sălii, două table de lemn în stare bună, un cuier mare, mașină de comput, 
glob terestru, mapa comitatului, mapa Ungariei, o serie de table pentru Istoria natu-
rală, tablea măsurilor metrice și 20 tabele de perete Gonczy, pentru învățarea cititului 
limbii maghiare. Școala mai avea și o bibliotecă pentru învățător, înfi ințată de învăță-
torul Ioan Cioran și preotul Serafi m Olariu.”45

Clădirea școlară din Brănișca a trecut și prin câteva momente difi cile: „Curtea șco-
lii era pre îngustă și nu avea cum să o lărgească: Unul dintre baronii Josika, care are 
domenii întinse în hotarul acestei comune, avea o grădină micuță învecinată cu curtea 
școalei (…) Comitetul bisericesc în numele bisericii s-a adresat în mai multe rânduri 
către acest baron să binevoiască a da acea grădină pentru lărgirea curții școlare, fi e în 
cinste, fi e pe bani sau în schimbul altui pământ. Aceste rugări repețite însă n-au avut 
nici un răsunet în inima nobilului baron.” Un alt moment delicat a fost în anul 1893, 
când inspectorul regesc, prin ministrul de Instrucțiune Publică, „face arătare că sala de 
învățământ este prea mică în raport cu numărul copiilor obligați a cerceta școala (96 la 
școala de zi și 38 la cea de repetiție)”.46 

Clădirea școlară în raport cu sănătatea elevilor și a învățătorului

Rolul școlii nu era numai acela de a oferi o educație științifi că și morală, ci trebuia 
să se îngrijească și de prosperitatea fi zică a elevilor. O clădire școlară improprie avea 
consecințe asupra sănătății, atât a elevilor, cât și a învățătorului. Chiar dacă școala nu 
se putea îngriji de alimentația sau de îmbrăcămintea școlarilor, avea obligația de a se 
îngriji de celelalte lucruri care contribuie la dezvoltarea sănătoasă a copiilor (aerul, 
căldura, lumina etc.) „Datorința aceasta a devenit astăzi pentru noi, cu atât mai impe-
rativă, cu cât e fapt constatat, că junimea noastră, de un timp încoace, decade mereu 
în dezvoltarea ei corporală. Să întrebăm d.c. numai comisiunile de asentare și ne vor 
spune că ne apropiem tare mult de «lumea piticilor». În cercul Turdei din 300 de tineri 
înscriși pentru armată s-au putut recruta, din cauza aceasta, numai șase inși.”47 

Pentru ca școala să nu le pună sănătatea în pericol, elevilor și învățătorilor, în ea 
trebuia să fi e o curățenie exemplară, iar învățătorul avea datoria de a educa tânăra 
generație într-un spirit al curățeniei și al sănătății corporale, asta în condițiile în care 
poporul de la țară prezenta lipsuri mari în educația higienică: „Dacă vei merge în casa 
țăranului fără carte vei vedea multe, multe care îi amenință viața. La fereastră vei ve-
dea o grămadă de nisip pus pe lângă fereastră ori pleava, că vezi bine nu cumva să 
intre aerul curat că apoi e și frig: apoi de ventilarea chiliei nici pomeneală. Unicul no-

45 Ibidem.
46 Ibidem, p. 54.
47 „Să deprindem pe școlari a iubi curățenia”, Școala Română, Sibiu, 30 ianuarie 1876, anul I, nr. 

5, p. 33.
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roc îl au căci din cauza sărăciei ori ușa ori fereastra, dar una la tot cazul e spartă și așa 
apoi, vrând nevrând intră sănătatea în casa lor; fi resc fără să știe ei, ba se necăjesc cu 
focul. Dimineața după ce se scoală, fi e-care își umple gura cu apă și așa apoi se spală 
pe față, dar bagă bine de seama, ca nu cumvá să ajungă și pe urechi, că așa apoi să-i 
gâdile cumva, ci se marginesc pe langă nas și ochi puțin. Ei dar apoi și apa aceea pică 
pe padiment, care, tot-odată e și nepodit; așa face unul, așa face altul, până se spală cu 
toții, când apoi, în urma urmelor, padimentulŭ e adeverată balta. Cuptoriŭ se începe 
a-se încălzi și aburŭ după pământ se ridică în sus și venind în atingere cu plafonulŭ 
iarăși se fac lacuri de apă, prin ce apoi, chilia e pururea umedă și nesănătòsă. Da, am 
tot zis că mulți dintre cei fără carte neștiind cât le strică sănătății s-or îndatinat a se spă-
la puțin pe față, iar pieptul și grumazul rămân necurate ca și la niște coșieri (hornari) 
prin ce apoi și hainele lor sunt pururea necurate”.48 

Casa țăranului este criticată și de G. Vuia, care atrage atenția asupra pericolelor la 
care sunt expuși locuitorii și îi îndeamnă pe învățători să-i determine pe țărani să-și con-
struiască case mai sănătoase: „casa țăranului și la cel cu dare de mână chiar, prezintă un 
cuib unde se nasc cele mai multe boli de care suferă familia de la țară. Casa săteanului 
de regulă e scundă, cu ferestre mici, pardosită cu pământ. Fără a vorbi de așa numitele 
bordeie care nu sunt altceva decât găuri scobite în pământ unde oamenii împreună cu 
vitele trăiesc o viață plină de miserie. Să ne silim a îndupleca pe săteanul care își face o 
casă: 1. Ca să o zidească pe un loc mai înalt decât strada, 2. Odaia să fi e cât se poate de 
largă și cu deosebire înaltă, cel puțin mai înaltă cu un cap decât cel mai mare om. 3. Să o 
pardosească cu scânduri, nu cu pământ ce ține umezeala și rece picioarelor. 4. Ferestrele 
să fi e cât de mari și în fața soarelui. Ușa are să fi e în partea opusă cu ferestrele. 5. Să nu 
sufere arbori prea aproape de casă. Aceștia răpesc lumina casei și atrag umezeala. Aici 
trebuia să intervină școala și învățătorul care aveau datoria de a-i învăța pe elevi cum 
să păstreze curățenia în școală și acasă. Curățenia este de cea mai mare infl uență asupra 
sănătății noastre. De omul curat fug morburile, precum fuge sărăcia de omul laborios; 
pe când necurățenia e elementul în care se produc și agravèză toate epidemiile”.49 

Urmărind casele țăranilor observăm mari carențe în educație, lipsuri care trebuiau 
acoperite de școală. În școală elevii învățau regulile higienei corporale, ale curățeniei, 
efectele bolii asupra corpului etc. Învățătorii erau criticați că nu puneau preț prea mare 
pe educația corporală sau fi zică, ci doar pe cea intelectuală: „a nu-l educa pe copil în 
școală ca atunci când ajunge bărbat să aibă minime cunoștințe despre organismul său” 
era în detrimentul prosperității. Religia era baza educației în școala românească, dar 
se făceau eforturi ca învățătorii să predea în școală și regulile higienei. „Pruncii cunos-
când legile higienice, legile nutrirei organelor și lucrarea acestora, atunci sfaturele rele 
ale babelor și de multe ori crescătorielor nu vor putea seduce pe om”.50 Învățătorii, fi -

48 „Urmările neculturii”, Biserica și Școala, Arad, anul XI, nr. 5, 1/13 februarie 1887, p. 39.
49 „Să deprindem pe școlari a iubi curățenia”, loc.cit., p. 33.
50 Higiena poporală cu privire la săteanul român. Învățături practice pentru preoți, învățători, semina-

re, școli normale, licee și pentru toți aceia care țin la sănătatea poporului de la țară, de dr. G. Vuia, 
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ind reprezentanții științei în sat, aveau datoria de a-i educa pe copii în studiul higienei 
și pentru a elimina superstițiile și tratamentele băbești din conștiința sătească.

Învățătorii erau criticați și pentru că nu erau conștienți de importanța aerisirii clasei 
și nu cunoșteau mare lucru despre efectul, pe care îl are aerul închis asupra sănătății 
lor și a copiilor: „nu numai că nu deschid ferestrele între orele de lecțiune, ca să se re-
noiască oreșicâtu-va aerul, ci și când sunt copii în școală, le țin închise și așa aerul plin 
de esalațiuni și de acid carbonic, stagnează în localitățile scolastice și putrezesc spre 
cea mai mare daună a copiilor și a învățătorului”.51 Așadar, învățătorii erau criticați, 
pentru că nu aeriseau periodic clasa, nici când elevii erau în școală, nici în pauzele șco-
lare, când aceștia erau afară la joacă. 

Pentru a-i învăța pe copii benefi ciile curățeniei, învățătorul trebuia să fi e, în primul 
rând, un exemplu bun: „acesta trebuie să aibă părul întotdeauna pieptănat, fața, urechile 
și mâinile spălate, unghiile tăiate, îmbrăcămintea, de sus până jos la încălțăminte, periate 
și curățate cu îngrijire. Nu se cerea de la acesta să poarte mereu haine noi, se cerea ca 
hainele să fi e în stare bună și îngrijite. Îmbrace-se și adjusteze-se fi ecare învățător așa ca 
cum ar aștepta în tot momentul un oaspete sau un superior al său”.52 După ce se îngrijeș-
te de aspectul său fi zic, învățătorul trebuia să aibă grijă, ca și sala de clasă, împreună cu 
toate obiectele și revistele din ea, apoi școala, curtea și grădina să fi e model de curățenie 
și ordine: „padimentul școlii are să fi e măturat în fi ecare zi cel puțin o dată, cu mături 
moi sau cu perie, ca astfel să se poată șterge bine toată pulberea care rămânând pe po-
dele prin frecarea picioarelor se înalță în aer și inspirându-se poate cauza ușor morburi 
de plămâni. Când podelele au ajuns a fi  prea mânjite, ele trebuie spălate. Pereții și podul 
școlii asemenea au a fi  șterși de pulbere și de paianjeni în toată ziua. Ferestrele, chiar și 
ușile, mesele și scaunele trebuie spălate, de câte ori va cere trebuința. Fiecare lucru și 
revistă de școală are a fi  nu numai curat, ci și așezat la locul său cuvenit”.53 

În vederea executării acestor sarcini învățătorului îi este propus să ceară ajutor ca-
pului comunei, pentru ca aceasta să se facă pe cheltuiala comunei printr-un ajutor an-
gajat: „dacă capul comunei din nepricepere i-ar refuza cererea, aceste sarcini ar trebui 
executate de către școlari, în special de școlărițe, care astfel s-ar deprinde de timpuriu 
cu lucruri pe care le vor face odată ajunse mame și econome. Școlarii nu trebuie numai 
să vadă curățenia, ci să și deprindă curățenia cu tot dinadinsul. Învățătorul nu trebuie 
să accepte la elevii săi mizeria, nici la trup, nici la veșminte și nici în obiectele și ocu-
pațiile de școală. Școlarii trebuie să se spele și să se curățiască, de câte ori vin la școală, 
adică înainte și după școală; mai cu seamă să-și spele bine ochii, urechile, gura nasul, 
gruma ii și mâinile, să-și ude totdeauna și părul de pe cap și să-l pieptene frumos, 
astfel ca toată fruntea să rămână liberă; asemenea să-și taie unghile, de câte ori va cere 

medic la Băile din Mehadia și profesor de Higienă la Institutul Teologic-Pedagogic din Arad, 
editura autorului, Arad: Tipografi a Română Diecesană, 1884, pp. 98-99; Elia Popu, „Studiul 
Higienei în scòla poporala”, Higiena și Șcòla, Gherla, anul III, nr. 1, 1878, p. 1.

51 „Higiena în scòla”, Higiena și Șcòla, Gherla, anul III, nr. 8, 1878, p. 122. 
52 Dr. G. Vuia, op.cit., p. 99.
53 Ibidem, p. 34. 
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trebuința”.54 Pentru a se convinge că școlarii urmează aceste sfaturi, învățătorul are 
datoria de a-i verifi ca pe aceștia personal sau printr-un școlar de încredere, înainte de 
începerea școlii, pentru a avea timp să îi trimită pe cei neglijenți afară sau la fântână 
să îndeplinească cele cerute. În cadrul propunerii, învățătorul trebuia să includă sfa-
turi despre curățenie. Astfel, la predarea istoriei naturale, despre constituirea corpului 
uman, se cerea ca învățătorul să vorbească, printre altele, și despre „cum evaporează 
și asudă corpul, cum acest proces, prin curățirea pielii și a veșmintelor se înaintează, 
iar din contră prin necurățenie se împiedică și produce tot felul de morburi. La fi zică, 
vorbind dascălul despre aer, le va arăta școlarilor care aer se numește curat și care se 
numește necurat sau corupt.”55

Deși unele clădiri școlare sunt ridicate, conform legislației în vigoare, lipsa curățe-
niei face ca acestea să devină neigienice pentru elevi: „ar crede cineva că aceste sunt lu-
cruri ce se înțeleg de la sine; și cu toate acestea mi s-a dat a vede învățători care se par 
a-și fi  pierdut cu totul gustul pentru curățenie, – scrie Vasile Petri, în „Școala Română” 
– Școlile lor, deși clădite în condițiile legii, seamănă totuși, în ce privește curățenia, mai 
mult a grajduri, decât a școli, în care se crește viitoarea generație. Podele negre de tină 
uscată, pereții și mobiliile acoperite de pulbere, la oid atârnau din toate unchiulețele 
păianjăni grețoși, ferestrele erau galbene de necurățenia de tot felul, abstracție făcând 
ca un număr mare de ochiuri, spărgându-se, erau cârpiți cu hârtia. Școlarii asemenea 
erau peste tot nespălați, nepieptănați, având unghiile netăiate, rufele negre, copilele 
purtând năframi în cap, negreșit ca să nu se vadă, că nici ele nu s-au pieptănat cine știe 
de când. Și pentru ca acest tablou să fi e complet, manualele școlarilor încă erau mânjite 
și scrise pe toate paginile, încât după un an abia se vor mai putea folosi. Curățenia era 
de o mare importanță, considera Vasile Petri, deoarece fără ea ridicarea clădirii școlare 
conform normelor devenea inutilă.”56

Învățătorul, locuind în aceiași clădire cu școala, avea și el câteva datorii în păstra-
rea curățeniei și sănătății. Se atrage atenția că locuința acestuia ar trebui să fi e cu totul 
separată de sălile de învățământ. Multe dintre aceste locuințe erau, însă, din punct de 
vedere igienic, necorespunzătoare. În multe părți, cred oamenii, că „este destul dacă 
se satisface pretensiunilor celor mai necesare în privința salelor de învățământ; pentru 
învățător se găsește ușor vre-un locșor. Ori și cine a putut să vadă locuințe învățăto-
rești umede, lipsite de aer, întunecoase, și în privința mărimei erau cu totul nepotrivi-
te și necorespunzătoare.”57 Pentru păstrarea sănătății, învățătorilor le era recomandat 
„nutriment bun și puternic, schimbarea aerului, mișcarea în aerul din pădure și de la 
munte. Mortalitatea învățătorilor este mai mare decât a celorlalte clase ale inteliginței 
asta deoarece ei se luptă cu mai multe rele: prea mare încordare a creerilor și a ochilor, 
precum și infl uența aerului: Mesele învățătorilor au fost până în timpul mai nou și 

54 Ibidem.
55 Ibidem, p. 35.
56 „Circulară către învățătorii din cercul Rodnei”, Școala Română, Năsăud, 29 iulie 1880, anul 

IV, nr. 18, p. 138.
57 „Școala și sănătatea”, Școala și Familia, Brașov, 1888, anul II, nr. 22, 23, 24.
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mai sunt încă și astăzi în foarte multe locuri de tot primitive. Abia în timpul mai nou 
au început a se întocmi catedre mai potrivite și comode. Dotațiunea învățătorilor încă 
numai în timpul din urmă a început a se mai îmbunătății și a se smulge din starea 
într-adevăr cerșitorească de mai înainte; dar nici astăzi ea nu este nici pe departe așa 
de mulțumitoare, ca învățătorul să poată duce cel puțin în privința materială o viață 
potrivită și fără griji.”58

Presa pedagogică din perioada dualistă a atras atenția și asupra relației dintre școală 
și răspândirea bolilor în rândul elevilor și a învățătorilor. „Școala contribuie la lățirea 
bolilor lipicioase parte prin aceea că copiii molipsiți de astfel de boli cercetează încă 
prelegerile, parte prin aceea că copii care au suferit de vreo boală lipicioasă vin prea de 
timpuriu la școală înainte de a se fi  vindecat pe deplin; în fi ne, bolile despre care e vor-
ba se mai pot lății prin copii în al căror cerc familiar dețin casuri de astfel de boli”.59 Le 
este atrasă atenția învățătorilor asupra câtorva boli molipsitoare, precum pojarul, scar-
latina, vărsatul. Se întâmplă foarte adesea ca, acei copii, molipsiți de aceste boli „cerce-
tează încă școala sau sunt trimiși la școală, înainte de a li se fi  curățat pielea pe deplin de 
urmele acestor boli”. Învățătorul este sfătuit să trimită acasă fi ecare copil care i se pare 
a fi  bolnav și să îi îndemne pe părinți să caute ajutorul medicului, înainte de a trimite 
copilul din nou la școală. În timpul unei astfel de epidemii învățătorul trebuie să fi e cu 
mult mai atent. „Dacă un copil își schimbă adese-ori culoarea feței, dacă îi bate pulsul 
prea repede, dacă ochii lui sunt roșii, dacă pielea din față și de pe mâini îi este roșie și 
umfl ată dacă se simte rău, are durere de cap, dureri de grumazi, s.a., învățătorul să nu 
întârzie a-l mâna din școală acasă, și numai atunci să-i concedă a veni iarăși la școală 
când este pe deplin convins, că nu va periclita sănătatea conșcolarilor săi”. 

Dacă un elev suferea de una dintre bolile molipsitoare, învățătorul era sfătuit să nu 
îl lase să se întoarcă la școală fără „testimoniu” de la medic. În cazul în care în comună 
nu se afl a medic și copilul nu putea primi „testimoniu”, era datoria învățătorului să 
verifi ce personal copilul și „dacă observa că pielea lui nu s-a curățat bine, că se mai 
vede roșeață pe piele și ca acesta își schimbă încă culoarea, să nu-l primească la școală 
până nu dispar toate aceste urme”. Câteva dintre bolile mai grave, care se răspândeau 
ușor erau: „Tusea măgărească și gușterul, se lățesc foarte ușor prin școală; Râia se lă-
țește prin contact; ea se naște din un animal micuț care își face culcuș în piele și se 
poate transmite asupra altora prin cojițele de pe piele; Boala de ochi egiptean precum 
și așa numitul Trachoni sunt boli foarte primejdioase pentru organul vederii; catarrhul 
abdominal și diareea, apoi colera și lingorea (tifusul) încă se pot lăți.”60

Construirea unei clădiri școlare trebuia să țină cont de un număr mare de reguli, 
pentru a nu pune în pericol sănătatea elevilor și a învățătorilor. Locația, materialele 
folosite, dimensiunile clădirii și dotările erau considerate extrem de importante în asi-
gurarea unui proces de învățământ efi cient. La acestea trebuiau să contribuie și învăță-

58 Ibidem, p. 522.
59 Ibidem, pp. 518-520.
60 Ibidem.
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torii, care aveau datoria de a păstra totul în ordine și curățenie, oferindu-le elevilor un 
exemplu demn de urmat. Asupra acestor lucruri s-a insistat mult în perioada dualistă, 
în condițiile în care mare parte dintre școlile românești din Transilvania nu respectau 
regulile de igienă. 

Învățătorul în școală. Organizarea clasei

Învățătorilor români din Transilvania le erau cerute calități extraordinare, pentru 
a-și exercita meseria. Organizarea clasei, metodele de predare, dezvoltarea culturală 
proprie, relațiile cu părinții și ceilalți membrii ai comunității, toate erau reglementate 
de pedagogia din perioadă, pentru ca învățătorul să fi e cea mai bună variantă a lui. 
Învățătorul, în școală, îi înlocuia pe părinți, astfel că tratarea elevilor trebuia să fi e 
conform necesității, atât blândă, cât și aspră. Unii învățători credeau în stoarcerea res-
pectului elevilor prin asprime, de aceea se arătau înaintea școlarilor întotdeauna cu 
fața posomorâtă, cu fruntea încrețită, cu privirea cruntă. În schimb, alți învățători se 
prezentau în fața copiilor râzând, cu fața blândă și plină de voie bună, pentru a-i ține 
pe elevi totdeauna într-o dispoziție bună. Calea de mijloc era cea mai bună. Tratarea 
aspră producea înstrăinare și frică, cea totdeauna blândă, dezmierdare și lene.61 
Infl uența învățătorului asupra elevilor nu putea fi  doar exterioară, ea trebuia să fi e cu 
deosebire interioară, deoarece scopul fi nal al educației este moralitatea. Învățătorul 
trebuia, astfel, să servească ca un model demn de urmat de către elevii săi. El trebuia 
să se ferească de toate ocaziile care i-ar putea păta caracterul său moral. Virtutea car-
dinală a unui învățător era însă paciența. Câtă paciență, câtă grijă și osteneală îl costă 
pe un învățător, până ce disciplinează o trupă de 60-80 de elevi tineri.62 Din cauza 
numărului foarte mare de elevi, răbdarea unui învățător era esențială, pentru buna 
desfășurare a școlii. 

Organizarea unei clase ținea de comportamentul fi ecărui învățător, iar presa peda-
gogică intervine și aici, pentru a controla fi ecare mișcare a dascălului. Pentru o desfă-
șurare mai bună a orelor, învățătorul trebuia să ia în considerare aspecte precum tonul 
vocii, limbajul folosit, așezarea în raport cu elevii etc. „Magazinul Pedagogic” propu-
ne dascălului o autolimitare în vorbă, nu doar pentru a nu pierde timp în clasă, ci și 
pentru sănătatea sa: „Adeseori auzim plângerea că chiemarea învățătorului e grea și 
pentru aceea, pentru că învățătorul trebuie să vorbească mult, ceea ce atacă și consumă 
puterile și bagă pe mulți încă de timpuri în pământ”.63 

Unii învățători erau acuzați că vorbesc de 2, 3, 4, 10 ori mai mult decât este nece-
sar și își consumau puterile degeaba. „Magazinul Pedagogic” oferă și un exemplu în 
acest sens: „Dacă am 73; cât îmi lipsește până la 100? Cine va afl a aceasta iute? Luați 
seamă: de la 73 să numărați până la 100!” Școlarii calculează. Un școlar se insinuează 

61 I. Lăzăriciu, „Autoritatea învățătorului”, Școala și Familia, Brașov, 15/27 ianuarie 1887, anul I, 
nr. 20, p. 230.

62 Ibidem, p. 231.
63 „Aforisme pedagogice”, Magazinul Pedagogic, Năsăud, 1867, tomul I, p. 40.
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la răspuns. Învățătorul: „Așteaptă până te voi întreba. Tu trebuie să fi  întotdeauna mai 
grabnic decât alții”. Se mai insinuează și alți școlari. „Mai așteptați și voi, până ce vor 
calcula și ceilalți!” Acum toți școlarii sunt gata cu rezolvarea temei. Înv: „Spune-mi 
N. cât ai afl at tu?” Școl: 26. Înv: „Nu e drept, astăzi iar ești confuz, nu-ți sunt caprele 
acasă. Am știut eu că tu nu vei scoate lucrul cum se cade la cale. Vezi, unde te duce ne-
băgarea ta de seamă? Șazi! Să văd, care dintre voi a calculate mai bine?” Pentru școlari 
esențiale erau 9 sau mai precis 5 cuvinte: „de la 73 pană la 100”, celelalte cuvinte fi ind 
de prisos sau chiar stricăcioase.”64

Astfel, învățătorului i se sugerează să fi e cât mai precis, dacă nu, el poate fi  confuz 
și neclar pentru școlar. „Aceștia pot începe a crede că nu sunt datori a asculta toate cu-
vintele învățătorului, dar cel mai important în această cauză este timpul. Deoarece în-
vățătorul propunea în fi ecare oră la trei despărțăminte diferite, așa încât pentru fi ecare 
are la dispoziție 20 de minute, economia timpului era foarte importantă. Vorba multă 
îi consuma învățătorului puterile degeaba.”65 Nu doar vorba multă era o problemă a 
învățătorului, ci și vorbitul prea tare, așa de tare încât vorbirea lor seamănă mai mult 
a zbierat decât a propunere. „Deși intenția lor nu este rea, vor ca toți elevii să audă 
propunerea, acest mijloc provoacă mai degrabă neliniște. Cu cât învățătorul face la 
propunere mai multă larmă, cu atât învățăceii sunt mai neliniștiți, mai neatenți și din 
contră. Astfel, învățătorul nu era obligat să vorbească mai tare pentru a fi  auzit de toți 
elevii dacă aceștia sunt în liniște.”66

Locul învățătorului în clasă este și el reglementat: „Oare cugetă la aceasta acei în-
vățători care în timpul propunerii măsoară neîncetat spațiul din școală, umblând ca 
suveica încoace și încolo pe dinaintea școlarilor?”. Învățătorul trebuia să își aleagă un 
loc de la care, cu o privire, putea vedea întreaga clasă, precum un căpitan care își alege 
un loc din care poate vedea și predomni tot frontul. El trebuia să stea în fața elevilor, 
pentru ca aceștia să-l poată urmări mai ușor. Nu trebuia să stea jos, ci în picioare de-
oarece, „dacă ar sta jos nu ar vedea elevii din băncile îndepărtate, arătarea obiectelor, 
iar îndreptarea defectelor observate se putea efectua mai ușor și pentru că șederea nu 
dovedea zel și activitate, iar viața se aprinde numai de viață”.67

Deoarece limba era considerată o componentă esențială în școală învățătorului îi era 
sugerat să folosească un limbaj mai literar. „Mulți învățători vorbeau în limba vulgară, 
în limba plevei, pronunțând fals unele sunete și întrebuințând cuvinte neromâne și or-
dinare. Unii dascăli pronunțau în loc de „copii” – „copcii”, în loc de „piele” – „pcele”, 
în loc de „vinu” – „ginu”; „pancete” în loc de „pantece”, „jejetul” în loc de „degetu”, 
„duhanu” în loc de „tabacu”, „susîgu” în loc de „lipsa”, „oiu fá” în loc de „voiu face”, 
„araduesce” în loc de „pléca”.68 „Magazinul Pedagogic” le cere acestora să se îndepăr-

64 Ibidem, p. 41.
65 Ibidem, p. 42.
66 Ibidem, pp. 40-41.
67 Ibidem, p. 90.
68 Ibidem, p. 136.
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teze de un astfel de limbaj, deoarece nu era în concordanță cu scopul școlii: „Școala 
tinde adică a cultiva, a nobilita, prin urmare – cu privire la limba – a ridica pe școlari, 
cu încetul, la limba cea cultă, corectă, literară; căci, în acestea sunt scrise cărțile noastre 
bisericești, în aceasta cântă și scriu poieții și scriitorii noștrii naționali”.69 Deoarece copii 
învață prin imitare, învățătorul trebuia să se separe de limbajul, pe care aceștia îl ascultă 
acasă, de la părinți. El avea datoria să folosească limba corectă, pentru ca elevii să imite 
exemplele corecte, în condițiile în care în acest punct sunt mai puțin sprijiniți de primul 
factor al educației – de familie. Este momentul în care pedagogia îl separă pe învățător 
de marea masă. Învățătorul este în comună reprezentantul științei, civilizației, culturii, 
astfel că, între limbajul lui și cel al săteanului trebuia să existe o diferență.70 

Deoarece limba este un factor de unitate, învățătorul trebuia să renunțe la limba 
vulgară, pentru că aceasta nu se unește nici cu unitatea limbii noastre. Această unitate 
era periclitată când fi ecare provincialism se va ridica la rangul limbii de propunere. 
Totuși învățătorul trebuia să fi e atent în alegerea cuvintelor când vorbește cu școlarii. 
Acesta nu trebuia să propună într-o limbă înaltă, plină de termeni noi, culeși de prin 
toate ziarele naționale. Limba de propunere poate fi  foarte aleasă, corectă și totuși sim-
plă.71 Pentru a veni în ajutorul învățătorului îi sunt propuse câteva lecturi: Elemente de 
limba română, de T. Cipariu; Compendiu de gramatica română, de T. Cipariu; Principii de 
limbă română, de T. Cipariu; Analecte literare, de T. Cipariu; Arhiva pentru fi lologie și isto-
rie, de T. Cipariu și Gramatica română, de Gavril Munteanu.72

Organizarea efi cientă a unei clase necesită premeditare, astfel că, un moment im-
portant pentru învățător era reprezentat de începerea anului școlar. Acest moment era 
defi nitoriu pentru relația viitoare dintre dascăl și școlari. Deși copii ar fi  trebuit să facă 
primul pas în școală, cu iubire și încredere, experiența, însă, ne arată din contră, scrie 
„Școala Română”, în acel moment sufl etul lor este cuprins de sfi ală și frică.73 Copii intră 
în școală cu idei preconcepute, cauzate de părinți care, atunci când doresc să îi amenin-
țe cu ceva, le spun că îi va da la școală și îi va disciplina învățătorul: „Cine din noi nu ar 
fi  auzit cu urechile proprii cum foarte mulți părinți și consăteni fără minte, neștiind ce 
să mai înceapă cu fi i și nepoții lor, își iau refugiul a-i înfrica cu școala și cu învățătorul. 
Când un biet copilaș își manifestează tânăra sa bucurie într-un mod prea liber sau prea 
zgomotos, i se zice: «Lasă că vei merge tu la școală; acolo te va învăța dascălul – regula! 
Și când o biată copiliță nu înțelege la momentu învățăturile mamei sale, aceasta iarăși 
o înfrică cu școala, unde dascălul toate le regulează cu – nuiaua»”.74 În aceste condiții 
învățătorul avea datoria de a dovedi copiilor, prin purtarea sa, că temerile lor sunt ne-
fondate, că el este amicul lor, iar școala nu este pentru ei un loc de tortură.

69 Ibidem.
70 Ibidem, p. 137.
71 Ibidem, p. 138.
72 Ibidem.
73 „La începerea anului scolasticu”, Școala Română, Sibiu, 27 august 1876, anul I, nr. 40, p. 274.
74 Ibidem.
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Înainte de începerea anului școlar învățătorul trebuia să ia toate măsurile, pen-
tru ca școala să fi e curată, podelele, mesele, scaunele, ușile și ferestrele spălate, toa-
te obiectele așezate la locul lor. În același timp el se îngrijea ca toți copiii, obligați a 
cerceta școala, să fi e extrași din matricula botezaților și îl ruga pe parohul local să 
publice, din amvon, numele lor, să anunțe începerea anului școlar, să arate părinților 
datoriile lor cu privire la creșterea copiilor și să-i îndemne a-i prevedea din timp cu 
ce le trebuie și a-i trimite punctual și regulat la școală.75 Anul școlar nu începea însă 
în toate localitățile la data stabilită de legislație. Școala trebuia să înceapă în luna oc-
tombrie, a fi ecărui an, dar erau acceptate și acelea care începeau în luna noiembrie; au 
existat și școli care în luna decembrie încă nu au început prelegerile. Un exemplu, în 
acest sens, este școala din comuna Monor, care la fi nele lunii decembrie 1875 încă nu 
începuse cursurile: „comuna opidană Monorŭ încă își are după nume scóla sa confe-
sională; zic după nume, căci în realitate nici nu există. Suntem la fi nea lui Decembrie, 
și prelegerile încă nu s-au mai început.”76 Vina, pentru această situație, era îndreptată 
spre „scaunul scolastic și primărie care a dat ordin de văruire a școlii și de procurare 
a lemnelor de foc”.77 Până la acea dată nu se realizase nimic, iar școala rămăsese închi-
să, nevăruită și fără lemne.78

Învățătorului îi era recomandat să evite, din primele ore, predarea literelor, „care 
pentru ei sunt lucruri moarte, dără nici o legătură cu viața și experiența lor de mai 
înainte și foarte grele pentru sensuri încă nedeprinse. El trebuia să îi învețe pe școlari 
în primele ore și zile cum să stea în bancă, a tine mâinile pe masă, a face distingere 
între mâna dreaptă și mâna stângă, a se ridica și a se așeza iarăși. Mai încolo să îi 
învețe să curețe table și a ascuți stilul, a lua aceste două obiecte în mână și a le pune 
iarăși pe masă, a le ține cum se cuvine la scris, a face în tact puncte, linii și alte fi gure 
preparative”.79

Un rol important în școala confesională română din Transilvania l-a avut și pre-
darea corectă a limbii române, a religiei și a cântării (muzicii). Religia cuprindea, ca 
obiecte de studiu, catehismul și istoria biblică. Această disciplină era o îmbinare a co-
laborării dintre învățător și preot. Catehismul trebuia predat de catehet, care era pre-
otul, iar religia era structurată, pentru fi ecare an de studiu, în instrucțiunile ierarhului 
ortodox Andrei Șaguna. Învățarea religiei însemna memorarea rugăciunilor, cântărilor 
și a răspunsurilor din catehism. O lecție model, în acest sens, apare în „Magazinul 

75 Ibidem.
76 „Corespondență”, Școala Română, Sibiu, 1876, anul I, nr. 2, p. 15.
77 Ibidem.
78 Într-un număr ulterior al revistei o corespondență anunță că lucrurile s-au schimbat în bine 

la această școală: Față de aceasta s-a publicat în nr. 2 al acestui prețios jurnal un report nu prea mă-
gulitor pentru dansa. Cu viua bucuria vin a anunța on. lectori, că trebile s-au schimbat. Astăzi școala 
opidului Monor e îndesuită de copii; se țin prelegeri regulate atât cu școlarii de toate zilele, cât și cu 
cei repetitori. Mai multe detalii: „Corespondență”, Școala Română, Sibiu, 1876, nr. 11, p. 86.

79 „La începerea anului scolasticu”, Școala Română, Sibiu, 27 august 1876, anul I, nr. 40,
p. 276.
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Pedagogic” din 1868. Manualul de catehism era organizat exclusiv pe baza întrebărilor 
și răspunsurilor standard, care trebuiau memorate, fără a aminti, în vreun fel, de învă-
țarea intuitivă. În fi ecare duminică și în zilele de sărbătoare elevii mergeau, alături de 
învățător, la biserică, aceasta fi ind una dintre obligațiile de serviciu ale învățătorului.80

Într-un număr din 1863, „Amicul Școalei” publică discuțiile de la conferința învăță-
torească, ținută la Năsăud, în care au fost dezbătute aspecte privind predarea tuturor 
obiectelor de studiu. În ce privește cântul, profesorul de muzică de la Preparandia din 
Năsăud, Ioan Suciu, care era adeptul învățării cântului, prin folosirea partiturilor mu-
zicale pentru elevii mai mari de 10 ani, a propus și tipărirea unui manual, compus de 
el, în care toate cântările liturgice erau scrise pe note muzicale. La această propunere 
s-a opus Vasile Petri care susținea că teoria muzicală era prea abstractă pentru copiii 
din școala elementară. Profesorul Lazăr i-a replicat lui Petri că, dacă în școala prima-
ră se propuneau elemente din celelalte științe, de ce să nu se propună și din muzică. 
Zaharia Boiu, în schimb, a fost cel care a dorit realizarea unui manual de cântări profa-
ne, care să cuprindă piese scurte și cu melodii simple.81

Școala imaginată, școala reală

Pentru desfășurarea unei ore de curs învățătorul trebuia să ia în considerare diver-
se aspecte, de la materialul folosit, la modul de distribuție a acestuia, la locul ales în 
clasă etc. În încercarea de a oferi un ajutor învățătorului și un ideal școlii, „Magazinul 
Pedagogic” publică un articol, în care descrie, în detaliu, cum ar trebui să se desfășoare 
o zi de școală. Este o zi de școală imaginată, care prezintă idealul așteptat în clasă, o 
zi care contrastează puternic cu realitatea întâlnită în școala românească. Deși este un 
scenariu imaginat articolul are relevanță, se ancorează în realitate oferindu-ne o oglin-
dă a școlii, fi e ea și una distorsionată. Transfi gurarea realității în încercarea de a oferi 
școlii un ideal evidențiază defectele cu care aceasta se confrunta. Articolul încearcă să 
rezolve o problemă socială, prin exagerarea elementelor care compun o zi tipică de 
școală, ancorându-se astfel în realitate. Încă din start autorul își motivează articolul 
descriindu-l ca pe un exemplu, pentru celelalte școli: „Așia e; ceea ce nu pot o sută de 
cuvinte, face un singur exemplu, privit cu atențiune”.82 

Astfel, articolul prezintă „tipul unei șcóle bune, a unei șcóle care ne umple inimile 
de bucurie”. Pentru început suntem introduși în această școală imaginară și avem timp 
să ne uităm în jur. „Totul este în rând bun și totul corespunde scopului scolastic. Pe pe-
reți atârnă table și mape în simetrie plăcută; deasupra scaunului învățătorului vedem 
icoana răstignirii Mântuitorului, iar vizavi chipul Împăratului. Deși intrăm devreme, 
de dimineață, în școală și pe neașteptate, încă înainte de începerea orelor, învățătorul 
este prezent, îmbrăcat curat și cu cuviință, ocupat cu unii dintre școlarii și școlărițele 

80 N.R. Ianoș, op.cit., pp. 369-372.
81 Amicul Școalei, IV, 1863, nr. 49, 14 decembrie, pp. 378-379; N.R. Ianoș, op.cit., pp. 383-384.
82 „Tipul unei scóle bune”, Magazinul Pedagogic, Năsăud, 1867, tomul I, p. 1.
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mai mari, pregătind toate pentru propunerea ce urmează. Afl ați în clasă, putem res-
pira un are proaspăt și curat, unele din ferestre încă fi ind deschise; podeaua este mă-
turată cu toată grija, nimic nu întâmpinăm ce ar vătăma ochiul sau ar corupe aerul. 
Încetul cu încetul școala se umple de elevi și putem observa cum fi ecare copil intră în 
școală cu cuviință și cu o față veselă, din care citim ca locul acesta pentru dânșii nu e 
un loc de chinuri și vaiete. Fiecare școlar salută învățătorul în timp ce intră, iar acesta 
răspunde cu amicabilitate părintească. Toți școlarii sunt curați, pieptănați și îmbrăcați 
bine, toți își pun pelerinele în cuierele respective și apoi se așează în liniște la locurile 
lor. Odată cu bătaia orologiului din școală a orei opt învățătorul pășește înaintea șco-
larilor, dându-le un semn spre a se ridica la rugăciune. Învățătorul zice rugăciunea 
rar, dar serios; școlarii zic după dânsul pe tonul fi resc, ținând mânile laolaltă în sus. 
Terminând cu semnul sfi ntei cruci, școlarii iarăși se așează la semnalul dat de învăță-
tor. Propunerea începe. Învățătorul nu zbiară, vorbește însă cu înțeles, dând dovadă că 
vorbele lui pleacă din inimă și propune cu toată plăcerea, iar școlarilor, ce primesc câte 
o întrebare, li se poate citi bucuria pe față. Se scoală voioși și răspund fără frică, cu o 
voce chiar și în propoziții întregi. Toți stau drepți, nu se clatină în dreapta sau în stân-
ga, nu se joacă cu mâinile pe masă sau la bumbii vestimentației. Numai cei întrebați 
răspund. După terminarea primei ore urmează o pauză de 10 minute. Învățătorul face 
un semn și fetițele, care ocupă o jumătate din chilia școlii, ies mesa după mesa afară, 
observându-se cea mai mare liniște și rânduială. Fetițele ieșite intră iar în școală schim-
bându-se cu altă bancă care urmează la rând. După ele urmează elevii băieții, înce-
pând cu cei mai mici și terminând cu ei mai mari. Învățământul începe iarăși. Școlarii 
mai mari ies din bănci, se alătură celor mai mici și-i învață pe aceștia cititul și scrisul; 
dar și acest lucru se întâmplă în liniște și ordine și observăm cu plăcere că acest ajutor 
se întâmplă cu atâta seriozitate și importanță pruncească, încât infl uența lor asupra 
micuților trebuie să aibă rezultatele cele mai binecuvântate. În timp ce despărțământul 
suprem este ocupat cu rezolvarea unei teme gramaticale, ce se bazează pe legendariu, 
învățătorul își îndreaptă propunerea către despărțământul mijlociu și tratează o isto-
rioară din legendariul respectiv. Întâi citește învățătorul însuși bucata rar, tare și cu 
intonare fi rească, iar apoi îi pune pe școlarii mai deprinși a citi istorioara, cât se poate 
de bine, adăugând în fi ne explicații reale, gramaticale și ortografi ce. Răspunsurile cele 
nimerite ale școlarilor ne dau dovada, ca dânșii nu numai bagă de seamă și cugetă, ci 
că pricep și cuprind cu ușuritate cele propuse. După o instruire de o jumătate de oră, 
școlarii primesc o temă, ce stă în strânsă legătură cu lecția tratată, monitorii despărță-
mântului inferior își ocupă iarăși locurile proprii spre a lucra acum și pentru dânșii, iar 
învățătorul se întoarce către despărțământul micuților.

Orologiul iarăși anunță expirarea unei ore și acum urmează pausa cea mare de 15 
minute. Toți școlarii părăsesc școala, bancă de bancă, la comanda școlarilor numiți, 
rămânând numai unii dintre monitori spre a împrospăta aerul prin deschiderea fe-
restrelor. Îl vedem pe bravul învățător în mijlocul iubiților săi discipoli. Fetițelor le 
recomandă un joc corespunzător, pe feciorii cei mai mari îi pune a face exerciții, iar pe 
micuții îi lasă în voie, a alerga, a se prinde unii pe alții sau a se juca în alt mod nime-
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rit. Învățământul începe iarăși și continuă până la fi nal fără întrerupere și cu cea mai 
încordată atenție și diligență. Învățătorul nostru rămâne pururea consecvent, neschim-
bat – același. Observăm la el aceiași seriozitate amiabilă, același limbaj chiar și simplu 
și nu auzim nici un cuvânt din gura lui care ar vătăma delicatul simț al copiilor. Mai 
observăm la învățătorul nostru că nu ia niciodată în mână altă carte în afară de legen-
dariu și fi indcă se pregătește totdeauna cu diligență și zel, e în stare a propune liber, 
fără cărți și hârtii ajutătoare. Tocmai de aceea privirea lui e tot timpul liberă, neîmpie-
dicată. Avem o bucurie specială a-l vedea pe învățător cum paralizează obosirea ce se 
ivește ici colo la școlari. Pe elevii cei mici îi pune să se ridice și să se așeze, să își ridice 
mâna stângă, apoi cea dreaptă, toate acestea iute și la comandă; fi nindu-se aceste ma-
nevre micuții iarăși privesc cu ochii plini de viață ca și cum ar fi  început numai acum 
propunerea. Școlarii cei mai mărișori cântă o cântare care stă în legătură cu propune-
rea și puterile le revin din nou pentru propunerea următoare. În fi ne, bate ora a 11-a și 
anunță încheierea propunerii; dar semnalul acesta nu e semnalul pentru o dizolvare și 
fugă sălbatică. Nici un școlar nu-și întrerupe lucrul până când învățătorul dă semnul 
cunoscut; atunci iar pășește înaintea școlarilor, care se scoală cu cuviință și termină 
lucrul de dimineață cu o rugăciune în care îi mulțumesc lui D-zeu pentru ajutorul pri-
mit. După rugăciune se pune mai întâi fi ecare lucru în rând, monitorii așează aparatele 
sau mijloacele folosite iarăși la locul menit, întind micuților și celorlalți conșcolari pă-
lăriile și căciulile și apoi ies în ordine bună afară”.83

Am redat textul, pentru a înțelege, în limbajul timpului, maniera de a vedea at-
mosfera școlară. Desfășurarea zilei de școală prezentată de articol ne oferă informații 
prețioase despre aspirațiile pedagogiei, vizavi de învățător și de școală. Din acesta 
putem extrapola lipsurile și minusurile, pe care școala românească din Transilvania 
le avea. De la început autorul ne prezintă interiorul sălii și dotările acesteia, în care 
erau prezente toate instrumentele necesare instrucției: table, mape, precum și icoane 
ale Mântuitorului și ale Împăratului. Această imagine contrastează puternic cu cea 
din realitate: săli de clasă dezolante, prost dotate și cu mobilier vechi și deteriorat. 
Comportamentul învățătorului și al elevilor este și el idealizat în articol, pentru a le 
oferi dascălilor un punct de aspirație. Acesta trebuia să vină la școală înainte de înce-
perea orelor, pentru a pregăti lecția, trebuia să le vorbească elevilor cu un ton potrivit 
și trebuia să știe, de dinainte, ce să le spună, pentru a putea fi  cu ochii pe copii și nu 
în cărți. 

Pentru a intra mai adânc, însă, în planul realității școlare trebuie să urmărim ra-
poartele inspectorilor școlari, cum este, de exemplu, „Raport despre vizitarea unor 
scóle în Mărțișor”. Aici dascălul blând, înțelept și înțelegător, prezentat în articolul din 
„Magazinul Pedagogic”, este înlocuit de un învățător, care este predispus la greșeală. 
Propunerea lui prezintă defecte: nu este sufi cient de pregătit și nu predă ce și cât tre-
buie din materie. „Școala nr. 1 este o scólă elementară cu doi învățători. În clasa infe-

83 Ibidem, pp. 1-8.
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rioară erau prezenți 76 școlari, 40 copii și 36 copile. Învățătorul trata computul, în care 
ajunsese până la numerul 12. Resultatul era destulitor”. Neajunsul cel mai remarcabil 
era acela că „învățătorul face pre școlari a computa în cap numai cu numeri concreți, 
fără a-i conduce la abstracțiune”. În ora a doua a avut „învățământul intuitiv”, din 
care „tractase în ora precedentă chilia scólei, schițând cu creta pe tablă desemnul rela-
tiv. După o repetițiune scurtă, învățătorul tractă în presența mea edifi ciul scólei întreg, 
dresând pas cu pas un desemn coresunzător, cu creta pe tablă. Resultat mulțumitor. 
Neajunsuri: stimularea scolarilor la învățătură nu a fost destul de energică; trecerea de 
la regiunile reale la regiunile de pe tablă a urmat prea repede: tabla trebuia să rămână 
mai mult timp pusă după regiunile.”84

Inspecția scoate la iveală și alte detalii din desfășurarea unei ore de curs. Astfel, la 
clasa a doua învățătorul, fără motiv justifi cabil, se ocupă cu limba română, deși în pro-
gram era trecută matematica. Școlarii citeau slab, cuvânt cu cuvânt, repetând aproape 
toată vorba de mai multe ori. În plus, din gramatică învățătorul predase numai sub-
stantivul, în patru luni de școală. Inspectorul critică comportamentul învățătorului, 
materia propusă, dar și aspectul și purtarea elevilor. „Din computul învățătorul pro-
pusese în semestrul I adițiunea și substracțiunea – după ziar în ciclul numerilor de la 
1-100, după spusa sa până la 100.000. Resultatul se póte vedea de acolo, că un copil 
n’a stiut, cât e 3 cu 5, altul 5 cu 6; o copilă n’a fost în stare să citească numărul 726 – în 
clasa II! Neajunsuri: învățătorul se preaumblă pururea prin scoală, începe răspunsuri-
le școlarilor, instrucțiunea sa este mai mult individuală decât generală (se ocupă mai 
mult cu copii singuratici, decât cu clasa întreagă).85 […] Școala nr. 3, cu doi învățători 
și două clase. În clasa I erau de față 16 copii și 11 copile, laolaltă 27, împărțiți în două 
despărțăminte, din care cel superior se compută din – 3 școlari. Învățătorul propuse: 
din învățământul intuitiv: casa părintească, animalele domestice, sălbatice, unele plan-
te, scóla, biserica, comuna (numele, locuitori, ocupațiunile); în cetire ajunse cu sep. I 
până la s, cu desp. II până la â; în comput cu desp. I până la 7, cu al II-le până la 20. 
Școlarii sunt netunși, smoliți, nedisciplinați și răspund prin câte un cuvânt, sucindu-se 
în toate părțile, rânjându-se, băgându-și degetele în gură. Când se scoală, fi ecare se 
mucește mai întâi. Propunerea învățătorului nu este destul de organizată, el repetă în-
trebările de câte trei ori, pururea modifi cându-le (d.e. Faurii, ce lucră faurii, pentru ce 
se numeste faur? Un scolar, întrebat fi ind din comput, câte mere sunt 5 cu 1, răspunse 
corect: 6 mere, învățătorul repetă acest răspuns în următoarele 3 variațiuni: 6 mere, 6 
mere dară, 6 mere).”86

Raportul inspectorului se apropie mai mult de realitatea școlară, oferindu-ne po-
sibilitatea de a vedea cum se desfășura o oră de curs în școala poporală, chiar dacă în-

84 „Raport despre vizitarea unor scóle în Mărțișor a.c.”, Școala Practică, Năsăud, 1882, tom I, nr. 
1, p. 28.

85 Ibidem, p. 29.
86 Cont. „Raport despre vizitarea unor scóle în Mărțișor a.c.”, Școala Practică, Năsăud, 1882, 

tom I, nr. 2, pp. 59-60.
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tr-un mod mai mult general. Inspectorul evidențiază calitățile și defectele, atât a învă-
țătorului, cât și a elevilor. Contrastul dintre idealizarea, din articolul din „Magazinul 
Pedagogic” și raportul inspectorului este evident, dar care, în același timp, întărește 
premiza că, acel articol încearcă să rezolve o problemă reală, existentă în societatea 
școlară din perioadă. Propunerea învățătorului nu este destul de organizată, el repetă 
întrebările de câte trei ori, pururea modifi cându-le; astfel de probleme încearcă arti-
colul să rezolve, prezentând un ideal de propunere pentru dascăl: „învățătorul însuși 
bucata rar, tare și cu intonare fi rească, face apoi pe școlarii mai deprinși a citi și dânșii 
istorioara cutare cât se poate de bine, adăugând, în fi ne, explicații reale, gramaticale și 
ortografi ce”. 

Pentru a vedea desfășurarea unei ore de școală trebuie să depășim spațiul realității 
controlate, cea în care desfășurarea evenimentelor este planifi cată, cum este cazul unei 
inspecții școlare. O inspecție școlară presupune, din partea învățătorului, premeditare; 
el se pregătește din timp pentru oră și își pregătește și elevii pe subiecte prestabilite. 
Nu putem, totuși, exclude această situație, dezvăluită de inspecție, deoarece aceasta 
ne prezintă particularitățile universului școlar. Învățătorii sunt buni sau sunt răi, ele-
vii sunt instruiți sau mai puțin instruiți. Tot din raportul despre școlile din Mărțișor 
putem surprinde realitatea brută, nefi nisată: „Școala nr. 4 cu doi învățători și două 
clase. Timpul fi ind foarte rău, nimeni nu se aștepta la sosirea mea în comună. Am găsit 
amândouă clasele împreunate laolaltă sub învățătorul din clasa I, învățătorul al doilea 
zicând, că „are a pune în rând arhiva școlii”. Din clasa aceasta erau presenți 15 copii și 
5 copile, din a II-a 3 copii și 3 copile (din 102 copii conscriși pentru școala de toate zile-
le). Învățătorii se scuzară că în comună domnește boala de vărsat sau bubat. Începând 
a examina, am afl at, că 4 școlari erau în stare a citi și cu litere de tipar, ceilalți numai cu 
litere de scrisoare, până la pag. 37. din comput învățătorul din clasa I ajunsese până la 
100; cu toate acestea era pe aici să nu capăt nici un răspuns la întrebările mele: cari sunt 
numerii dintre 60 și 70? Dintre 75 și 85? Din ce se compune numărul 94? Din care trei 
numere asemenea de mari se compune 18? 36? etc.”87

Tăblițele erau nealiniate, sparte, unsuroase, scobite cu cuie de fi er, cu cari copii 
scrisese în lipsa stilurilor de piatră. Stilurile, câte biata erau, au fost toate neascuțite, 
cele mai multe abia de 2-3 centimetri de lungi. Toate păcatele acestea sunt combătute 
de mult în „Scriptologia” de Vasile Petri, pag. 53-57; se pare, însă, că învățătorii de 
aicea n-au cunoștință de cartea aceasta. „După amiază am făcut să examine învăță-
torul din clasa II. S’a citit piesa nr 95 din „legendar”, (de V. Petri) tratată deja de mai 
înainte. Copii citeau slab de tot; analisa logică – nulă. Din gramatică a propus până în 
27 Faur: ce este proposițiunea? În ziua aceasta se zice în ziar, că s’a dezvoltat – într-o 
singură oră – „noțiunea substantiv, verb, adjectiv”. Din geografi e se propuse comitatul 
Bistrița-Năsăud, nimic mai mult. Venind la cânt, era să fugim cu toții din școală, așa 
de rău și fals cântau școlarii. În tot decursul examenului învățătorul stătea rezemat 

87 Ibidem, p. 60. 
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cu spatele de perete, ca un trunghi de lemn. Păcat de tot cruceriu, care se chieltuiesce 
pentru școală sub împrejurări de acestea.”88 Avem, astfel, trei planuri prezentate, pla-
nul ideal, cel al realității controlate și, în fi ne, imaginea reală, nedistorsionată, fi e de 
imaginație, fi e de autocontrol sau planifi care. 

88 Ibidem.
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Învățătorul în universul școlar din Transilvania (1867-1918) 

Rezumat: În secolul al XIX-lea și începutul secolului XX a crescut masiv numărul școlilor și s-au 
îmbunătățit condițiile de educație și igienă. Legislația școlară austro-ungară a stabilit, cu exactitate, 
mărimea clădirii școlare, locul pe care aceasta trebuia așezată, materialele și dotările necesare unei 
astfel de instituții. 

Clădirea școlii trebuia să aibă spații adecvate și să nu fi e în apropierea unor locuri publice zgomotoa-
se. Presa pedagogică, din perioada dualistă, a atras atenția și asupra relației dintre școală și răspândirea 
bolilor în rândul elevilor și a învățătorilor. Pentru ca școala să nu pună în pericol sănătatea elevilor și 
a învățătorilor ea trebuia curățată exemplar și bine aerisită. Deseori clădirea școlii servea ca locuință 
pentru învățători. Rolul cel mai important al învățătorului era în organizarea activităților școlare. Vocația 
învățătorului era dovedită de talentul organizării lecțiilor și a materialelor școlare folosite.

Cuvinte cheie: dualismul austro-ungar, școala, învățătorul, elevii, igiena școlară.

The teacher in the school universe in Transylvania 1867-1918)

Abstract: In the 19th century and the beginning of the 20th century the number of schools increased 
massively and the conditions of education and hygiene improved. Austro-Hungarian school legislation 
has precisely established the size of the school building, the place it should be located, the materials 
and facilities needed for such an institution.

The school building should have adequate spaces and not be close to noisy public places. The 
pedagogical press from the dualist period has also drawn attention to the relationship between school 
and the spread of illness among students and teachers. In order for the school not to endanger the health 
of students and teachers, it should be very clean and well-ventilated. Often the school building served 
as a home for teachers. The most important role of the teacher was in organizing school activities. The 
vocation of the teacher was proven by the talent of organizing lessons and the school materials he used.

Keywords: Austro-Hungarian dualism, school, the teacher, the students, school hygiene.


