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Cum s’a organizat și cum a decurs școala 
pentru țărance din Gherla

de Emil PRECUP

Dir. liceului, președintele Despărțământului Gherla.

Ideea școalelor țărănești am îmbrățișat-o cu căldură și însuflețire la adunarea ge-
nerală a „Astrei” dela Tg.-Murăș, unde am asistat, ca delegat al despărțământului 
Gherla. Frumoasele și instructivele conferințe ce s’au ținut, precum și manifestațiuntie 
culturale țărănești, desfășurate acolo, mi-au umplut sufletul de dorul și încrederea op-
timistă în posibilitatea de organizare a unor școale țărănești în Gherla.

Îndată ce am sosit acasă dela Tg.-Murăș, primul gând mi-a fost îndreptat spre ță-
rancele din satele învecinate și aveam intenția, ca mai târziu să am grijă și de țărani.

Intențiunea mea de a deschide o școală pentru țărance am comunicat-o domnișoa-
rei directoare a Școalei Normele de fete din Gherla, dela care am aflat cu bucurie, că 
un număr de 3 fete din comuna Petrești, cercetează Școala Normală de fete, unde se 
interesează de țesături și cusături cu motive naționale.

Vestea aceasta mi-a întărit nădejdea, că se va putea deschide o școală pentru ță-
rance, în care să se predea tot felul de cursuri, cari interesează direct viața țărancelor 
noastre: câmpul, gospodăria casnică, familia, biserica, istoria națională, geografia țării, 
literatura, muzica și dansul.

Primită ideea cu însuflețire și de domnișoara directoare, care cu plăcere ne-a pus la 
dispoziție localul Școalei Normale de fete, primul pas spre realizare, prin aceasta era 
făcut și urma să găsim profesoarele și profesorii necesari și să recrutăm elevele, cari 
aveau să urmeze aceste cursuri.

În acest scop am convocat printr’o circulară pe ziua de 12 Noemvrie 1934, la ora 
4 d.a., în localul Școalei Normale de fete, pe profesoarele: A. Suciu, Eug. Petruțiu, El. 
Covaciu, Măria Pioraș, Eug. Neamț; pe profesorii: El. Sigartău, Aug. Taloș, S. Mihali, 
Em. Pioraș și Pavel Molnar și pe domnii doctori: Dr. Șt. Pop și Dr. Virgil Balint. Aci li 
s’a comunicat dorința noastră de a deschide o școală pentru fete țărance și li s’a adresat 
rugarea de a ține cursuri la această școală.
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Toate doamnele și domnișoarele și toți domnii invitați au primit cu drag să țină 
gratuit cursuri și s’au angajat să compună o programă analitică, care să se discute pe 
specialități, în ședința dela 22 Noemvrie 1934, când să se fixeze în mod definitiv și apoi 
să se înceapă școala.

Pe ziua de 19 Noemvrie 1934 au fost convocați la liceu preoții și învățătorii din 
satele apropiate ale plasei Gherla, cărora li s’a adresat rugămintea de a ne recomanda 
2—3 fete știutoare de carte, cari să urmeze școala de țărance. Toți au primit cu plăcere 
invitarea și ne-au trimis un tablou de fetele recomandate.

După ținerea conferinței profesorilor, la 22 Noemvrie, în care s’a fixat programa 
analitică, fetele au fost chemate să se înscrie și să înceapă cursurile, pe ziua de 26 
Noemvrie, când s’au înscris 34 de fete din comunele: Mintiu, Bunești, Silivaș, Livadă, 
Bonț, Nima, Hășdate și Țiop și s’au început cursurile regulat, după oficiarea serviciu-
lui diurn în capela Școalei Normale.

În această zi li s’a publicat orarul, care avea să se desfășure în fiecare săptămână, 
în zilele de Luni și Vineri, zile de târg în Gherla, dela orele 8—13 și dela l4—16, când 
fetele trebuiau să se întoarcă în satele lor pe jos, căci Școala Normală de fete, neavând 
dormitoare și paturi disponibile, nu avea posibilitatea de a le interna.

Astfel au urmat cursurile regulat, ca externe, în zilele de 26, 30 Noemvrie, 3, 7, 10, 
14, 17 Decemvrie, 11,14, 18, 21, 25, 28 Ianuarie și 1 Februarie, în total 14 zile, iar în ziua 
de 3 Februarie 1935, dupăce s’au spovedit și cuminecat, a avut loc încheierea școalei, 
cu un frumos festival, aranjat de domnișoara Eug. Petruțiu și desfășurat în fața unui 
public numeros, de intelectuali și săteni, cari au rămas viu impresionați de calitățile 
ascunse și nebănuite și de talentul, cu care aceste însușiri sufletești s’au manifestat cu 
această ocaziune. Efectul acestor manifestări naționale și culturale ale fetelor îmbrăca-
te în costume naționale și culturale, a stors lacrămi din ochit celor prezenți, ale căror 
suflete s’au umplut de încredere și de mândrie națională.

Bucuria aceasta, de a lua parte până la sfârșit la aceste cursuri, nu au avut-o toate 
fetele înscrise. Dintre cele 34 de fete înscrise, nu au terminat școala decât numai 18 și 
anume: 11 din Mintiu, 1 din Silvaș, 4 din Livadă și 2 din Hăjdate. Celelalte s’au retras 
pe rând, mottoul: timpul de iarnă nefavorabil și oboseala împreunată cu deplasarea pe 
jos la Gherla, iar o mică parte din ele a fost oprită de bârfitorii invidioși ai satelor, care 
le-au batjocorit.

Programa acestor cursuri a fost din ramurile de muncă și de preocupare femeiască, 
la sate. S’au predat următoarele materii:

1. Religia, cu dl. Em. Pioraș: Păcatul, postul, cumpătul, luxul, beția, lenea, caritatea, 
familia, societatea, creștinismul și virtuțile sociale;

2. Română, cu domnișoara E. Petruțiu: Scrisori, petiție, chitanță, lecturi model în 
proză și poezie, îndrumări pentru întocmirea programelor șezătorilor sătești;

3. Istoria, cu dl. S. Mihail: Originea poporului român. Luptele Românilor din Ardeal 
pentru libertate. Străduințele Românilor spre unire, libertate și neatârnare. Răsboiul 
mondial și revizionismul; 
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4. Geografia, cu dl. E. Sigartău; Frumusețile, bogățiile și populația țării românești. 
Industria casnică și importanța ei. Import și export. Însemnătatea pădurilor; 

5. Pedagogia, cu doamna Eugenia Neamț și dl Aug. Taloș: Rolul mamei în familie și 
societate. Exemplul în educația copiilor. Femeia ca gospodină;

6. Matematica, cu domnișoara A. Suciu: Balanța, cântarul, măsuri de greutate, capa-
citate, lungime. Operațiunile principale. Inventarul; 

7. Gospodăria, cu domnișoara Elena Covaciu: Bucătăria, cămara, pivnița, rețete pen-
tru conserve pe iarnă, supă de găină și sos de pătlăgele, sarmale, ciorbă de perișoare, 
cartofi clădiți, prăjitură cu jumări de porc, încondeierea ouălor, vopsirea ouălor, lapte 
de pasăre și friptură de porc;

8. Lucrul manual, cu doamna Măria Pioraș: Costumul național, broderiile româ-
nești, țesutul de scoarțe, cusăturile românești, exerciții la mașina de cusut, tiparul iiei; 

9. Igiena, cu domnii: Dr. Ștefan Pop și Dr. Virgil Balint: Igiena în general (viața mi-
crobiană etc.), boalele infecțioase (scarlatina, difteria cu demonstrații microscopice), 
variola, varicela, febra tifoidă, tifosul exantematic, paratifosul, tuberculoza, sifilisul, 
alcoolismul. Puericultura (boalele copiilor miel, îngrijirea copiilor, Igiena Infantilă, ali-
mentația, îmbrăcămintea, sporturile etc.) Concepție, fecundare, graviditate, îngrijirea 
gravidei, hereditatea, anatomia organelor genitale femeești, despre lehuzie, ajutorul, 
igiena lehuziei. Gazele de răsboiu, infecția individuală și colectivă măști și măsuri de 
siguranță a populației civile, toxicologie (alimente, mușcăturile de șerpi, Intoxicațiile și 
tratamentul lor. Baie.

10. Agricultura, cu dl. Pavel Molnar: Cultura cânepii, a inului. Florile de ghiveciu și 
de grădină. Pământul de grădinărie. Răsadnița și sămânatul în răsadniță. Cultura le-
gumelor. Cultura cepei, a conopidei, a hreanului și a guliei. Importanța creșterii păsă-
rilor, noțiuni de rasă, rasele pure și corcite. Găini pentru ouă, carne și mixte. Ingrășarea 
păsărilor, claponizarea. Laptele și derivatele lui. Creșterea și îngrășatul porcilor, rasele 
de porci, boalele. Făina și pâinea. 

11. Educaţia, cu domnișoara A. Suciu: Salutul, ținuta în școală și în societate, con-
versația. Despre ordine, prietenie, vorbe triviale, sentimentul religios. Cetitul ziarelor, 
veștile din lume. 

12. Dexterităţi, cu domnișoarele Ana Zimveliu și M. Mânzat: Dansuri naționale 
(Hora, Sârba și Someșana), cântece naționale, patriotice și bisericești, declamări și au-
diții la Radio, în timpul liber. Educația fizică. 

Tot timpul cât au ținut cursurile două eleve ale Școlii Normale au petrecut între ță-
rance, îndrumându-le și contribuind la desvoltarea unui sentiment de atmosferă fami-
liară, între fetele cari la început se grupau după comune, ferindu-se de tovarășele lor 
din alte comune și deșteptându-le totodată sentimentul de solidaritate, de disciplină și 
de dragoste adevărată și împrumutată.

Profesorii și-au ținut regulat cursurile, au semnat în condica de prezență, ce se păs-
trează în arhiva despărțământului (Astrei – n.n.) și au procedat metodic, profitând toa-
te elevele absolvente, deși au avut pregătiri diferite. S’a remarcat în deosebi progresul 
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și profitul moral. Fetele, la început stângace, greoaie, nepoliticoase și înțepate la vorbă 
și manieră, în timpul scurt cât au urmat această școală, au ajuns scuturate, ambițioase, 
complesante, atente, sprintene și vioaie, în așa măsură încât, gătite frumos și curate 
aveai impresia că vezi în fața ta fete cu educație bună și trecute prin școli. 

Însuflețirea și mândria lor pentru cele învățate în scoală au dus-o acasă în sat, unde 
Mintiuancele, care sunt cele mal multe din aceea comună, au creat în jurul lor o at-
mosferă favorabilă mișcării culturale în sat și cu ocaziunea Inaugurării Casinei din 
comună, au aranjat un festival urmat de dans, în ziua de 10 Martie, la care au ținut să 
mă învețe și pe mine și pe d-șoara Suciu, care ne-am simțit obligați să luăm parte și să 
ne bucurăm, văzând cu ochii, că sămânța aruncată de școala țărancelor din Gherla, a 
dat roade folositoare. Venitul acestei serbări a fost întrebuințat, jumătate pentru cercul 
cultural al Astrei, iar jumătate pentru școala primară. În afară de aceasta, la adunarea 
generală a despărțământului din Gherla din 2 Iunie, absolventele noastre și-au lăpădat 
haina lor obișnuită, cumpărată din prăvălie și s’au prezentat — în corpore — în fru-
mosul nostru costum național săliștence, plăcând tuturora prin uniformitatea hainei și 
prin disciplina mișcărilor. 

Suntem recunoscători pentru ceeace am putut face profesoarelor și profesorilor, 
cari ne-au dat serviciul lor gratuit și dlui președinte Dr. Iuliu Moldovan, care ne-a 
acordat încurajarea morală și materială.

Gherla, 4 iunie 1935.

Text preluat din Transilvania (Buletin de Tehnică a Culturii), Sibiu, an 66, nr. 3, mai-iu-
nie 1935, pp. 149-154. (Mihai Teodor NICOARĂ)


