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ÎNCEPUTURILE ÎNVÃÞÃMÂNTULUI GEOGRAFIC LA BRAªOV
O lungã perioadã istoricã, cel mai mare ºi bogat oraº al Transilvaniei, centru al umanismului
cultural, dar ºi al spiritului mercantil activ pe vaste spaþii geografice, Braºovul este unul din locurile
în care se poate într-adevãr vorbi despre „începuturi ale învãþãmântului geografic”. Concentrând
nevoia practicã ºi instrucþia intelectualã, centru de multietnicitate emulativã, spaþiu geografic generos
înzestrat ºi, prin aceasta, atrãgãtor pentru cei îndrãzneþi ºi curioºi, Braºovul a oferit un teren propice
de studiu, de acumulare ºi transmitere a cunoºtinþelor geografice. Iatã de ce ne-am propus, în cele ce
urmeazã, sã încercãm creionarea câtorva aspecte legate de începuturile învãþãmântului geografic în
Braºov, oglindind perioada de pânã la începutul secolului trecut.
Încã de la început se cuvin a fi fãcute o serie de precizãri. În primul rând, trebuie spus cã
geografia nu doar se predã, ci se mai ºi trãieºte; a vorbi despre pãduri, munþi ºi ape doar din sala de
curs nu înseamnã a preda geografie. Din acest motiv se cuvin menþionate tradiþiile ºcolare
turistico-geografice, legate în special de tradiþia Gimnaziului sãsesc. Se vorbea odinioarã despre
Poiana Honterus, unde se adunau elevii, despre Schuler – Muntele ªcolii, adicã Postãvarul de astãzi
sau despre Schulerau – Poiana ºcolii –, astãzi Poiana Mare sau de Jos din cadrul Poienii Braºovului.
Aceste toponime reflectã o activitate care se desfãºura în cadru instituþionalizat, care asigura ºi
transmiterea pe viu a lecþiei de geografie, în afara orelor de clasã. În plus, în Anuarul gimnaziului
evanghelic se regãsesc o serie întreagã de relatãri ale excursiilor ºcolare în diverse pãrþi ale þãrii ºi
continentului (din Grecia pânã în Norvegia).1 Cu o astfel de tradiþie, nu este de mirare cã prima
societate turisticã din Transilvania a fost înfiinþatã de braºoveni („Siebenbürgischer Alpenverein in
Kronstadt”, 1872, integratã ulterior în SKV) sau cã primul ghid turistic al munþilor Þãrii Bârsei a
apãrut în mediul sãsesc2.
În al doilea rând, trebuie subliniat un alt aspect, ºi anume, cel al etnicitãþii. În ciuda unor
parti-pris-uri, afirmate sau nu, o abordare a începuturilor învãþãmântului geografic nu trebuie sã
porneascã de pe poziþii de adulare a unei etnii sau de criticare a alteia. Braºovul din a doua jumãtate a
secolului al XIX-lea nu (mai) era un oraº sãsesc, sau un oraº românesc sau un oraº maghiar, ci pur ºi
simplu un oraº multietnic, în care locuiau români, saºi ºi maghiari, sau saºi, români ºi maghiari, sau
maghiarii, saºii ºi românii etc. Iatã de ce orice abordare a trecutului Braºovului, mai ales modern, ºi
mai ales din perspectivã educaþional-culturalã, trebuie, dupã pãrerea noastrã, sã abordeze subiectul
din perspectiva tuturor etniilor trãitoare în Braºovul de sfârºit de secol XIX.
Având aceste precizãri fãcute, sã încercãm o scurtã trecere în revistã a începuturilor
învãþãmântului geografic braºovean. Vom începe cu Gimnaziul sãsesc, ºi aceasta nu dintr-o judecatã
de valoare aprioricã, ci luând în considerare tradiþiile. Johannes Honterus, umanistul sas, a publicat în
1530, la Cracovia, o lucrare geograficã intitulatã Cosmografia, care a cunoscut o rãspândire ºi o
faimã remarcabile, fiind retipãritã în peste 30 de ediþii.3 Honterrus va republica aceastã lucrare, dar ºi
un manual de geografie pentru elevii sãi. „«Geografia» lui Honterus este descrisã de cãtre Gaspar din
Pesta ca fiind foarte utilã pentru elevi ºi având o hartã a lumii, ca ºi hãrþi ale bolþii cereºti.”4
Aceastã tradiþie a învãþãmântului geografic sãsesc poate fi urmãritã ºi în secolele urmãtoare.
Astfel, pe baza unui document de la 1774, se poate constata cã, în acei ani, elevii gimnaziului
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Programm des evangelischen Gymnasiums zu Kronstadt in Siebenbürgen, Kronstadt, 1896, 1897, 1898, 1903, 1905,
1906, 1909.
Eduard Myess, Touren-Weiser, Braºov, 1890.
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Ibidem, p. 61.
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braºovean studiau geografia dupã un manual al lui Du Tresnoy. Cumpãna secolelor XVIII-XIX
coincide cu activitatea lui Alexander von Humboldt (14.09.1769-6.05.1859) ºi a lui Carl Ritter
(7.08.1779-28.09.1859), consideraþi fondatori ai geografiei moderne. Conturându-se ca o ºtiinþã de
sine stãtãtoare, geografia începe treptat sã capete ºi o greutate mai mare în programele ºcolare.5
Acestui fapt i se adaugã ºi starea de spirit efervescentã de dupã 1848, geografia devenind, alãturi de
istorie, una din disciplinele menite sã asigure formarea, în spiritul elevilor, a sentimentelor patriotice,
a legãturii cu un anume popor ºi cu un anume spaþiu geografic.
Desigur, nu ne propunem sã intrãm în detalii legate de procesul de învãþãmânt. Iatã de ce ne-am
mãrginit în a urmãri ponderea geografiei în programele ºcolare.
1857-18586 Gimnaziu

ªcoala realã
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1870–18717 Gimnaziu

1891–18928 Gimnaziu
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În Anuarul… din anii 1892-1893, respectiv, 1893-1894, Friedrich Schiel publicã fragmente
dintr-un manual de geografie pentru clasele inferioare ale ºcolilor medii. Aceastã lucrare permite
astãzi o incursiune în materia ce se preda atunci elevilor ºi, prin urmare, asupra nivelului de
cunoaºtere geograficã pe care l-ar fi putut însuºi un elev care urma o ºcoalã medie.
Manualul este conceput în douã pãrþi mari, una referindu-se la Univers ºi Pãmânt, în ansamblu,
iar cea de-a doua detaliind fiecare continent în parte. În prima parte sunt descrise Mercur, Venus,
Pãmânt, Marte, care sunt numite ºi „planetele apropiate de Soare”; Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun
sunt cele „îndepãrtate de Soare”. Se menþioneazã de asemenea existenþa cometelor, care aparþin ºi ele
de sistemul solar.
Relativ la Pãmânt, se arãta forma acestuia, existenþa unei miºcãri de rotaþie în jurul propriei axe
ºi a unei miºcãri de revoluþie în jurul Soarelui, se scria despre anotimpuri, zone geografice,
meridiane, tropice, latitudine, longitudine, posibilitãþile de împãrþire matematicã a suprafeþei
Pãmântului. Pãmântul era descris ca o sferã puþin aplatizatã în douã locuri, opuse unul altuia. Se arãta
însã cã aceastã aplatizare e neînsemnatã, doar 1/300; aceasta însemna cã o sferã de 1 m în diametru ar
trebui aplatizatã cam cu 3 mm pentru a imita oarecum imaginea Pãmântului.
O secþiune este dedicatã ºi argumentelor pentru forma rotundã a Pãmântului (orizontul ne apare
pe loc plan peste tot ca un sector de cerc; dacã se urcã pe deal, orizontul se mãreºte în toate pãrþile;
dacã pleacã un vapor de la mal, el se micºoreazã treptat, întâi dispare corpul vasului, apoi velele, iar în
final vârful catargului; vaporul pare înghiþit de mare; când se apropie un vapor de mal, efectul e
invers: întâi apare vârful catargului etc.; Pãmântul a fost deseori înconjurat cu vaporul; umbra
Pãmântului apare la o eclipsã de Lunã întotdeauna rotundã; deoarece Soarele, Luna ºi planetele au
forma rotundã, nu o sã fie Pãmântul o excepþie …). Se mai preciza, pentru satisfacerea curiozitãþii
unor potenþiali cârcotaºi, cã forma rotundã a Pãmântului e tot atât de deranjatã de cei mai înalþi munþi
precum o bilã de popice de niºte fire de nisip.
Mai departe existã secþiuni specifice pentru hidrografie (cu clasificãri, descrieri de elemente
specifice etc.), relief, aer etc. Se indica împãrþirea Pãmântului în 5 mãri principale ºi 5 pãrþi de uscat.
De asemenea, se amintea despre bogãþiile pãmântului (pe zone geografice): principalele resurse
minerale, plante pentru alimentaþie ºi utilizãrile acestora, animale deosebit de importante pentru om.
O secþiune interesantã, care încheie prezentarea generalã a Pãmântului, se referã la Om. Sunt
prezentate principalele rase umane (caucazianã/albã – 660 milioane, mongoloidã/galbenã – 600
milioane, etiopianã/neagrã – 180 milioane, americanã/indianã sau a pieilor roºii – 10 milioane ºi
malaezianã – 35 milioane) ºi principalele religii (brahmanismul ºi budismul, mahomedanismul,
iudaismul, creºtinismul – catolic, ortodox, protestant).
Partea a doua a manualului analizeazã, în ordine alfabeticã, fiecare continent (Africa, America,
Asia, Australia, Europa). Acestea sunt descrise sumar, cu detalii asupra anumitor aspecte considerate
importante. Schema de analizã este urmãtoarea: situare, limite, insule, peninsule, relief, ape, climã,
produse, populaþie. Sfârºitul manualului cuprinde o listã cu cele mai semnificative mãri, fluvii,
insule, munþi.
Ceea ce frapeazã la acest manual, chiar rãsfoindu-l, este extraordinara sa orientare pragmaticã,
limpezimea exprimãrii ºi a prezentãrii conceptelor. Cu greu ai putea citi un astfel de manual ºi sã nu
reþii aspectele cele mai semnificative. De altfel, programatic, se urmãrea nu doar transmiterea
informaþiei, ci ºi cum se transmitea acea informaþie.9 De asemenea, se remarcã caracterul aplicat al
cunoºtinþelor transmise, concentrându-se pe acele cunoºtinþe necesare formãrii unei culturi generale
suficiente pentru integrarea fãrã probleme în societate.
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*
Din punctul de vedere al ºcolilor moderne din Braºov, cronologic urmeazã învãþãmântul
românesc. Deºi nu se poate lãuda cu o tradiþie a aplicaþiilor practice ºi a inovaþiilor în didactica
geograficã, în Gimnaziul ortodox român s-a predat de la început geografia prin programa ºcolarã.10
În prima perioadã de dupã Revoluþia de la 1848-1849, istoria ºi geografia erau discipline predate
împreunã. Scopul declarat al predãrii geografiei era cunoaºterea sumarã a suprafeþei Pãmântului
dupã împãrþirea ei naturalã ºi politicã. Geografia încadra predarea istoriei simetric, fiind accentuatã
ca predare în clasele I ºi IV (câte 3 ore pe sãptãmânã): în clasa I (3 ore pe sãptãmânã) – descrierea
suprafeþei Pãmântului dupã însuºirile ei naturale ºi cunoaºterea popoarelor ºi a statelor celor mai
însemnate; clasa a IV-a: „geografia popularã a patriei ºi a Austriei, cu recapitularea dezvoltatã a
geografiei celorlalte state”. Ca material didactic se folosea manualul de geografie fizicã al lui
Bellinger, tradus în limba românã de G. Munteanu, ca hartã, Scheda, iar ca atlas, era folosit cel al lui
Simony. În clasa a IV-a se folosea manualul lui Schmiedl de Statisticã popularã a Austriei.
Pentru anii 1860-1870, în gimnaziul inferior se predau istoria ºi geografia, câte 3 ore pe
sãptãmânã. În clasa I se folosea manualul de geografie al lui Bellinger, tradus de G. I. Munteanu, iar
în clasa a IV-a, cartea lui Heufler. În cadrul gimnaziului superior, apare ca materie predatã – istoria,
câte 4 ºi apoi 3 ore pe sãptãmânã. Geografia este însã vãzutã în strânsã legãturã cu istoria: scopul
predãrii este „cunoaºterea temeinicã a relaþiilor geografice care stau în nex cu evenimentele
istorice”11.
În perioada 1870-1880, geografia ºi istoria se predau în medie de trei ori pe sãptãmânã, în fiecare
clasã, cu unele reduceri de ore în cazul geografiei, spre finalul intervalului. Manualele de geografie
folosite erau cele ale lui Bellinger-Munteanu în clasa I, iar pentru clasa a III-a, manualele lui Klun, M.
Mihãescu, Sam. Isopescu, precum ºi atlasele lui Sydow ºi Kozenn.
Perioada 1870-1900 este o perioadã deosebit de agitatã pentru gimnaziul românesc, date fiind
atât situaþia economicã, cât ºi atmosfera politicã. Acest lucru a determinat o serie întreagã de
frãmântãri, restrângeri de activitate sau inconsecvenþe în abordarea unui plan didactic, inclusiv în
ceea ce priveºte geografia. Astfel, geografia a fost asimilatã ºtiinþelor naturii, ºi se preda doar în
primele trei clase. Se urmãreau ca obiective:
Clasa I gimnazialã: relaþiile fizice ºi politice ale Pãmântului (cu specialã privire asupra
Ungariei), raporturile Ungariei cu þãrile mediteraneene.
Clasa II: descrierea Europei, Asiei, Africii, Americii, Australiei.
Clasa III: geografie matematicã ºi fizicã.
Din punctul de vedere al manualelor, se înregistreazã o îmbogãþire a numãrului acestora. Astfel,
se foloseau: Compendiul de geografie universalã, al lui T. Leontea; Elemente de geografie
comparatã, de Sam. V. Isopescu; manualul lui I. T. Ciontea ºi D. Laky; Geografia pentru ºcolile
medii, de D. Fãgãrãºanu ºi Silvestru Moldovan; Geografia matematicã ºi fizicã de I. Schmidt etc.12
*
În sfârºit, învãþãmântul în limba maghiarã s-a dezvoltat mai accentuat dupã formarea statului
dualist când, pe de o parte, vorbitorii de limbã maternã maghiarã au primit ºi un sprijin
politico-administrativ, dar ºi când, pe de altã parte, în Braºov se înregistreazã o creºtere a ponderii
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Sursa de bazã este Andrei Bârseanu, Istoria ºcoalelor centrale române greco-ortodoxe din Braºov, Braºov, 1902; a se
vedea în special capitolele despre programa ºcolarã.
Ibidem, p. 317.
Ibidem.
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elementului etnic maghiar. Am urmãrit în analiza noastrã douã ºcoli, Gimnaziul romano-catolic ºi
ªcoala superioarã de stat. În cadrul Gimnaziului superior romano-catolic, structura de predare a
geografiei era urmãtoarea:
187613

188614

La ªcoala superioarã realã de stat, geografia se preda în clasele I-II ºi IV, câte 3 ore pe
sãptãmânã.
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Ca o curiozitate, sã precizãm cã în anii 1886 ºi 1890 profesorul de geografie era Méhely Lajos,
autorul primului ghid turistic al munþilor Þãrii Bârsei în limba maghiarã.18
Drept concluzie, se poate remarca o continuitate ºi ubicuitate a geografiei în ºcolile braºovene,
fie ele de stat sau confesionale, în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea. Predarea ei a fost strâns
legatã de istorie ºi, cu timpul, a devenit unul din instrumentele de inoculare a sentimentelor patriotice
pentru elevi. În ciuda diferenþelor etnice, se foloseau – cel puþin în cazul sãsesc ºi în cel românesc –
manuale asemãnãtoare. Odatã cu dezvoltarea atitudinii naþionale a maghiarilor, aceºtia au introdus ºi
folosit în ºcoli lucrãri redactate de etnici maghiari. Temele folosite în predare reflectau ºi ele
mentalitatea epocii ºi concepþiile ei despre politicã, timp ºi spaþiu. Dincolo de aceste particularitãþi
însã, ca o constantã, se remarcã impunerea geografiei ca disciplinã ºcolarã, difuzarea tot mai
profesionistã a cunoºtinþelor, caracterul deloc provincial al temelor abordate.
Desigur, cercetãri aprofundate vor putea detalia ºi nuanþa o serie de afirmaþii fãcute în lucrarea
de faþã.
Abstract
Brasov (Kronstadt) has an old urban history and information about the schools and matters
taught in our town’s schools comes along with that history.
Traditionally, the formal schooling in Brasov followed the three main Ethnics groups living
here, the Germans (Saxons), the Romanians and the Hungarians. The present article catches a
comparative Ethnic glimpse of the Geography teaching methods and textbooks and of the interest for
them at the beginning of a modern educational system in Brasov.
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