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Abstract.  In the first half of the 20th century, many different manuals were used in 

Romania for teaching the Natural Sciences in secondary school.  As each manual was 
elaborated by its author in accordance with a unique programme of study for whole the 
country, and each teacher have had the possibility to choose a certain manual for teaching 
a course for a certain class, it can be assumed that, as in the present time, alternative 
manuals were in regular use. The importance of changes introduced by T. A. BĂDĂRĂU, 
ION SIMIONESCU, CONSTANTIN KIRIŢESCU and A. POPOVICI-
BÂZNOŞANU, in the application of school programa for the elaboration of manuals, was 
conclusively recognized by their inclusion within the subsequent study programmes. For 
instance, both the plan used for the characterization of a plant or animal type, and 
interdisciplinary connections between the biological and physical, chemical, mathematical 
and geological terms, respectively, are found within the currently used manuals. 

 
În analiza manualelor de Zoologie, Botanică şi Anatomie, fiziologie şi igiena 

omului editate pentru gimnaziu de T. A. BĂDĂRĂU, ION SIMIONESCU, 
CONSTANTIN KIRIŢESCU şi A. POPOVICI-BÂZNOŞANU, precum şi a celor de 
Zoologie şi Biologie generală, publicate pentru liceu de T. A. BĂDĂRĂU, independent 
şi în colaborare cu ION SIMIONESCU, a celor realizate de MARIN DEMETRESU 
independent şi în colaborare cu ALEXANDRU BORZA şi DAN RĂDULESCU, 
precum şi a celor elaborate de ARISTIDE GRĂDINESCU, am avut în vedere 
raportarea conţinutului manualelor la programe, accesibilitatea limbajului utilizat de 
autori, menţionarea unor activităţi pentru munca independentă a elevilor, existenţa 
exerciţiilor la sfârşitul temelor, imaginile utilizate şi modul de formulare a legendei 
acestora. Am insistat asupra planului utilizat de autori în manualele de gimnaziu pentru 
caracterizarea animalelor şi plantelor tip. 

Fiecare autor de manual din prima jumătate a secolului XX avea posibilitatea să 
aplice prevederile programei în elaborarea cărţii didactice, dar şi să contribuie la 
îmbunătăţirea ei. Printre cei care au realiza acest lucru,  într-o mai mică sau mai mare 
măsură, se numără T. A. BĂDĂRĂU, ION SIMIONESCU, CONSTANTIN 
KIRIŢESCU şi A. POPOVICI-BÂZNOŞANU. 

Atât T. A. BĂDĂRĂU , începând din 1900 până în 1921, cât şi ION 
SIMIONESCU, din 1902 până în 1907, au editat independent manuale de ştiinţe ale 
naturii. Începând cu anul 1921, cei doi autori au colaborat la realizarea cărţilor şcolare 
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utilizate în gimnaziu, împreună publicând manuale de Botanică, iar din 1929, manuale 
de Zoologie şi de Anatomie şi fizilogie umană. Din 1921, cei doi coautori au publicat şi 
manuale de Zoologie, Botanică, Anatomie, fiziologie şi igienă şi de Biologie generală, 
pentru liceu. 

Concomitent cu manualele elaborate de aceşti doi autori, începând din 1909, 
CONSTANTIN KIRIŢESCU şi A. POPOVICI-BÂZNOŞANU au publicat, pentru 
gimnaziu, manuale de Zoologie şi de Anatomie şi fizilogie umană, iar din 1910, de 
Botanică. 

În cadrul manualelor, predarea Zoologiei a evoluat de la o zoologie descripivă la 
o zoologie în care se pune accentul pe cauzalitate, pe corelaţia dintre stuctură şi funcţie 
şi pe adaptarea organismelor la mediile de viaţă, subliniindu-se prin acestea evoluţia 
animalelor.  

În realizarea manualelor, atât T. A. BĂDĂRĂU şi ION SIMIONESCU, cât şi 
CONSTANTIN KIRIŢESCU şi A. POPOVICI-BÂZNOŞANU au plecat de la un plan 
de caracterizare a unui animal tip.  

Dacă planul folosit de T. A. BĂDĂRĂU, în 1900,  pentru caracterizarea 
primului animal tip din cadrul unei clase de vertebratelor cuprindea: morfologia 
externă, organizaţia internă (scheletul, muşchii, aparatul digestiv, circulator, 
respirator, excretor, sistemul nervos, organele de simţ), înmulţirea, mediul de 
viaţă, animalele înrudite cu animalul tip şi caracterele generale ale familiei, uneori 
fiind menţionată şi originea animalului tip sau importanţa acestuia (foloasele sau 
pagubele aduse omului), din 1905 până în 1909, erau specificate foloasele sau 
pagubele aduse omului, după înmulţire, iar menţionarea caracterelor generale ale 
familiei era exclusă. 

În manualele editate de ION SIMIONESCU, din 1902 până în 1907, pentru 
caracterizarea primului animal tip din cadrul unei clase de vertebrate, era folosit un plan 
ce cuprindea următoarele paragrafe numerotate: morfologia externă, organizaţia 
internă, înmulţirea, foloase şi pagube aduse omului, iar la unele teme şi animalele 
înrudite cu animalul tip analizat. Morfologia externă era descrisă astfel încât să 
evidenţieze adaptarea animalului la un anumit mediu şi la un anumit mod de viaţă. 
Organizaţia internă a vertebratelor tip era prezentată selectiv, fiind analizate, comparativ 
cu animalele studiate anterior, doar aparatele şi sistemele ce prezentau anumite 
particularităţi.  

Dacă planul folosit de T. A. BĂDĂRĂU şi ION SIMIONESCU, din 1929, când 
deveneau coautori ai manualului, pentru caracterizarea primului vertebrat tip (Pisica), 
cuprindea: mediul de viaţă, morfologia externă, organizaţia internă (scheletul, 
muşchii, aparatul digestiv, circulator, respirator, excretor, sistemul nervos, 
organele de simţ), înmulţirea, foloasele sau pagubele aduse omului, animalele 
înrudite cu animalul tip şi adaptarea animalelor la modul de hrănire, 
CONSTANTIN KIRIŢESCU şi A. POPOVICI-BÂZNOŞANU, de la apariţia 
manualului, au organizat conţinutul temelor în jurul a şase probleme: patrie şi 
înfăţişare, mişcare şi sensibilitate, cum se hrăneşte animalul, înmulţirea, cum 
iernează, legăturile animalului cu lumea înconjurătoare şi animalele înrudite cu 
animalul tip 
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În programa din 1908, se regăseau unele teme, inexistente în programa din 1898, 
dar abordate în manualele elaborate de T. A. BĂDĂRĂU şi ION SIMIONESCU.  

Astfel, la tratarea omului erau incluse rasele omeneşti, ca în manualul lui   T. A. 
BĂDĂRĂU. La mamifere, ursul brun era plasat înaintea celorlalte specii de urşi, la 
rumegătoare erau incluse cerbul, căprioara, capra, girafa şi lama, la peştii cartilaginoşi 
era adăugat rechinul, la păsări, cocostârcul iar la nevertebrate erau menţionate şi speciile 
înrudite cu animal tip, modificări regăsite în cazul ambilor autori de manuale. Era 
inclusă tema "Cârtiţa, ariciul şi liliacul", existentă în manualul lui T. A. BĂDĂRĂU 
(cârtiţa era tratată şi de ION SIMIONESCU). Se constată excluderea denumirii 
ştiinţifice a speciilor de vertebrate şi nevertebrate, această modificare existând în ambele 
manuale. 

Dacă până în 1928, T. A. BĂDĂRĂU trata în cadrul reptilelor, şopârlele, şerpii, 
crocodilul şi broaştele ţestoase, iar CONSTANTIN KIRIŢESCU şi A. POPOVICI-
BÂZNOŞANU, şopârlele, şerpii, broaştele ţestoase şi crocodilul, modalitate de tratare 
pe care o consider corectă, din 1928, conform programei, în cadrul reptilelor erau 
cuprinse şopârlele, crocodilul, broaştele ţestoase şi şerpii, grupare regăsită în ambele 
manuale. 

Pentru completarea cunoştinţelor, autorii menţionaţi au introdus "bucăţi de 
lectură", chiar înainte de 1928, moment din care apar menţionate şi în programe. 

Imaginile utilizate în cazul ambelor manuale au evoluat de la cele care prezentau 
animalele în mediul lor de viaţă spre cele care prezentau doar conturul animalelor. 
Importanţa desenului, ca fiind una din activităţile desfăşurate de elevi, atât în clasă, cât 
şi acasă, era subliniată începând cu 1925, iar ca indicaţie cu caracter metodic era 
introdusă în programa din 1928. 

La fel ca în manualele de zoologie, şi în manualele de botanică, cei patru autori 
de manuale, T. A. BĂDĂRĂU, ION SIMIONESCU, CONSTANTIN KIRIŢESCU şi 
A. POPOVICI-BÂZNOŞANU, şi-au structurat conţinutul manualului pe baza unui plan 
de caracterizare a plantei tip. 

Dacă T. A. BĂDĂRĂU, din 1900 până în 1907, trata: mărimea plantei, 
rădăcina, tulpina, frunza, floarea, inflorescenţa, fructul, sămânţa, răspândirea 
plantei şi uneori şi originea acesteia, plantele înrudite cu planta tip şi caracterele 
generale ale familiei respective, ION SIMIONESCU, din 1902 până în 1907 inclusiv, a 
utilizat planuri diferite, având în vedere prezenţa sau absenţa tulpinii subpământene la 
plantele tip, singura modificare constând în schimbarea poziţiei tratării rădăcinii faţă de 
tulpină. În cadrul unei teme se prezenta: răspândirea şi descrierea plantei, tulpina, 
rădăcina (pentru plantele cu tulpină subpământeană şi primul arbore studiat, salcâmul), 
sau rădăcina şi tulpina (în cazul plantelor cu tulpină aeriană), frunza, floarea, 
inflorescenţa, fructul, sămânţa, uneori şi originea plantei, caracterele generale ale 
familiei. Acestui plan, în care fiecare paragraf era numerotat, îi era ataşat un text, scris 
cu caractere reduse, în care se prezentau plantele înrudite cu planta tip. 

Din momentul colaborării dintre cei doi autori de manuale, în redactarea textului 
pentru o temă s-a folosit un plan, care cuprindea următoarele paragrafe numerotate: 
răspândirea şi descrierea plantei (uneori se prezenta importanţa în locul descrierii), 
rădăcina, tulpina, frunza, floarea, inflorescenţa, fructul, sămânţa şi importanţa 
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pentru om, în cazul în care nu era prezentată în primul paragraf. Nu întotdeauna se 
păstra această numerotare, în al doilea paragraf tratându-se particularităţile organelor 
vegetative. Planul utilizat pentru caracterizarea plantei tip a fost păstrat până în 1946, 
inclusiv. 

CONSTANTIN KIRIŢESCU şi A. POPOVICI-BÂZNOŞANU, din 1910 până 
în 1914, a folosit pentru caracterizarea plantei tip aproximativ acelaşi plan ca cel pentru 
animalul tip, cuprinzând următoarele paragrafe, scrise cu majusculă: “Patrie şi 
înfăţişare”, “Cum se hrăneşte”, “Înmulţirea”, “Cum iernează” şi “Legături cu lumea 
înconjurătoare”, excluzând paragraful “Mişcare şi sensibilitate”. 

Modificările făcute de T. A. BĂDĂRĂU şi ION SIMIONESCU în aplicarea 
programei din 1898 au fost apreciate pozitiv, drept pentru care au fost incluse în 
programele ulterioare din 1908 şi 1928. Consider că, până în 1908, cea mai importantă 
contribuţie, în ceea ce priveşte accesibilitatea unui manual de botanică pentru gimnaziu, 
a avut-o ION SIMIONESCU în 1902, prin eliminarea “expresiunilor străine”. Se 
renunţa astfel la precizarea încadrării sistematice a plantelor tip, la denumirea în limba 
latină a claselor şi speciilor, utilizându-se denumirea în limba română pentru ordine, 
familii şi plante. Din punct de vedere a modului de tratare a morfologiei şi fiziologiei 
plantei, o contribuţie de seamă a avut-o T. A. BĂDĂRĂU, care, în manualul din 1900, 
la analizarea ciuboţicăi cucului, trata morfologia şi fiziologia plantei simultan, nu 
succesiv. Această abordare, chiar dacă nu a fost păstrată în manualele publicate ulterior 
de autor, a fost inclusă în programa din 1928. Pentru a se forma o imagine de ansamblu 
corectă asupra unui organ era necesar ca toate problemele legate de acesta să fie tratate 
succesiv, în cadrul unui grup de teme, nu dispersat, în cadrul cuprinsului manualului. 
Acest lucru era subliniat atât de T. A. BĂDĂRĂU şi ION SIMIONESCU, în 1920, cât 
şi de CONSTANTIN KIRIŢESCU şi A. POPOVICI-BÂZNOŞANU, în 1914, prin 
gruparea temelor “Fructele. Sămânţa”, “Rolul fructelor” şi “Încolţirea”. Această grupare 
a temelor se regăsea în programa din 1928.  

În manuale de Anatomie, fiziologie şi igienă umană, elaborate de T. A. 
BĂDĂRĂU şi de, planul folosit pentru tratarea organelor, aparatelor şi sistemelor a 
rămas neschimbat din 1909, de la prima ediţie a manualelor, până la ultima. 

Se avea în vedere prezentarea morfologiei externe şi interne, a fiziologiei, a 
bolilor ce afectează structura şi funcţionarea acestora, iar, în final, igiena. Structura 
internă a organelor era analizată doar din punct de vedere histologic. Singura excepţie o 
constituie descrierea neuronului existentă în manualul editat de T. A. BĂDĂRĂU, în 
1909. 

În 1909, autorii ambelor manuale au inclus tratarea pielii şi la organele de simţ, 
menţionând existenţa unor receptori la nivelul acesteia. Această modificare nu se 
regăsea în conţinutul programei din 1928, dar importanţa ei a fost recunoscută ulterior, 
fiind inclusă în programa din 1933-1934. În 1929, chiar dacă programa cuprindea două 
părţi: A) Anatomia şi fiziologia omului şi B) Igiena omului, autorii manualelor au inclus 
temele de igienă după cele de anatomie şi fiziologie, la fiecare capitol în care era tratat 
un organ, sistem sau aparat. Necesitatea tratării organelor din toate punctele de vedere, 
anatomic, fiziologic şi al igienei, aşa cum era realizată în manualele amintite, a fost 
recunoscută prin reintroducerea acestui mod de analizare în programa din 1933-1934. 
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Dacă primele manuale de Zoologie şi Botanică editate de T. A. BĂDĂRĂU erau 
greu accesibile elevilor datorită numeroaselor denumiri în limba latină utilizate atât 
pentru animalele tip, respectiv, plantele tip, cât şi pentru cele înrudite cu acestea, 
numeroaselor date şi clasificări, care solicitau memoria elevilor, manualele de 
Anatomie, fiziologie şi igienă erau uşor accesibile, autorul limitându-se la utilizarea 
noţiunilor indicate de programă, pentru care era menţionată denumirea în limba română, 
apoi cea ştiinţifică, în paranteză. Manualele conţineau numeroase experienţe, iar la 
sfârşitul temelor existau explicaţii şi exerciţii pentru elevi. 

Manualele publicate de ION SIMIONESCU erau uşor accesibile datorită 
utilizării denumirii în limba română pentru toate speciile de plante şi animale tratate, 
chiar dacă programa din 1898 preciza utilizarea denumirilor în limba latină. Conţineau 
puţine experienţe, iar în text se întâlneau greşeli ştiinţifice. În tratarea temelor de 
zoologie, autorul a realizat legături interdisciplinare între noţiunile de zoologie şi cele de 
limba şi literatura română, chimie, fizică, istorie şi geologie. 

Din momentul colaborării dintre T. A. BĂDĂRĂU şi ION SIMIONESCU, 
textul manualelor era reformulat, ţinându-se cont de nivelul intelectual al elevilor. 
Eperienţele şi planul utilizat pentru caracterizarea animalelor şi plantelor tip era preluat 
din manualele lui T. A. BĂDĂRĂU, dar simplificat, iar textul unor paragrafe ale 
planului erau preluate din manualele lui ION SIMIONESCU. Manualele conţineau 
unele greşeli ştiinţifice, inexistente în manualele publicate de T. A. BĂDĂRĂU. 

Manualele publicate de CONSTANTIN KIRIŢESCU şi A. POPOVICI-
BÂZNOŞANU au fost scrise de la început într-un stil literar, fapt pentru care au fost 
premiate de Academie din 1912 până în 1924. În unele ediţii ale manualelor de 
Botanică şi Anatomie, fiziologie şi igienă a omului se întâlneau greşeli ştiinţifice. 

În manualele publicate independent de T. A. BĂDĂRĂU şi ION SIMIONESCU  
au fost utilizate doar figuri alb-negru, menţionate în text, dar unele cu legenda 
incompletă, iar în cele realizate în colaborare au fost incluse şi planşe color, legenda 
tuturor figurilor fiind completă. 

În manualele publicate de CONSTANTIN KIRIŢESCU şi A. POPOVICI-
BÂZNOŞANU erau utilizate atât figuri alb-negru, cât şi planşe color, însă acestea nu 
erau menţionate în text, fiind plasate în dreptul paragrafelor în care autorii se refereau la 
ele. 

Manualele de Zoologie pentru liceu, publicate de T. A. BĂDĂRĂU, prin 
multitudinea datelor cuprinse, pot fi considerate adevărate tratate de Zoologie. Autorul a 
utilizat aceleaşi figuri ca în manualele de gimnaziu, însă legenda acestora era corectă şi 
completă. În tratarea temelor se pleca de la general spre particular, această caracteristică 
regăsindu-se şi în manualele lui ARISTIDE GRĂDINESCU, care însă trata insuficient 
clasificarea animalelor. Multe dintre figurile folosite de ARISTIDE GRĂDINESCU nu 
aveau titlu, iar legenda acestora era incompletă. Manualele editate de de MARIN 
DEMETRESU erau accesibile elevilor, dar din punct de vedere ştiinţific, tratarea unor 
teme era realizată la nivel gimnazial. Figurile alb-negru erau menţionate în text şi aveau 
legenda corectă şi completă.  
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Manualele de Biologie generală pentru liceu se remarcă prin originalitatea 
autorilor în tratarea temelor. Toate manualele analizat erau uşor accesibile elevilor, fiind 
utilizate cunoştinţe de zoologie, botanică, geologie, paleontologie. 
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