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Piesa sculpturală Hermann
student – sec. XVIII este
amplasată pe trotuarul laturii
dinspre Piaţa Huet a Colegiului
Brukenthal, vizavi   de   cea
reprezentându-l  pe   Hermann
primar - 1/2 sec. XVII, în zona
intersecţiei străzilor Mitropoliei,
Alexandru Odobescu şi Samuel
von Brukenthal.
Piaţa Huet se suprapune peste
prima incintă fortificată (a bisericii

Sf. Maria) a Oraşului de Sus, a cărei constituire începe la sfârşitul
sec. XII continuând până la definitivarea sistemului pieţelor în sec.
XIV. Alături de str. Turnului şi Ocnei, str. Alexandru Odobescu
face legătura între nucleul istoric al Oraşului de Sus şi Oraşul de Jos
şi îşi continuându-şi traseul cu str. Brukenthal  către Piaţa Mare.
Str. Mitropoliei leagă acest nucleu de latura de sud-vest a ultimei
centuri fortificate a Sibiului istoric. Această zonă s-a constituit
urbanistic în sec. XIV-XV.

HHermann student – sec.
XVIII reprezintă accesul
sibienilor la instrucţie şi
educaţie, un segment important
pentru cultura şi prosperitatea
oraşului. Nu se putea alege un
loc mai potrivit pentru studentul
sas decât vecinătatea bisericii
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evanghelice şi a locului în care a funcţionat probabil cea mai
veche şcoală, pe amplasamentul actualului Colegiu Brukenthal,
amintită către 1380 în documente. Instrucţia medievală era
organizată de şi pe lângă biserică, iar colegiul Brukenthal,
evanghelic până la laicizarea învăţământului, a fost o şcoală de
vază a comunităţii. Lăcaşul actual datează din 1778-1786, şi de
aceea costumul statuii reflectă această perioadă.

* * *

Despre înfiinţarea primelor şcoli, organizarea şi conţinutul
învăţământului sibian medieval sunt date puţine, în documente

fiind mai întâi menţionate
şcolile din decanatul
Orăştiei (1334) şi din
comuna Cincu (1340),
existenţa unei şcoli în
reşedinţa provinciei Sibiului
fiind probabil anterioară
acestora. Această concluzie
e susţinută de statutele
capitlurilor din Sibiu,
Nocrich şi Cincu din 1351

sau 1360, care atestă existenţa unor şcoli în toate comunităţile
catolice din cele trei capitluri care aveau parohii.

Aşa cum am menţionat anterior, în clădirile prepoziturii
catolice funcţiona la 1380 o şcoală a cărei existenţă este probabil
mai veche, şcoala fiind înzestrată în 1431 cu un local propriu, iar  

Student sas şi dascăl de ţară
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în 1471 cu un internat. Şcoala era subordonată oraşului şi
capitlului, de ea răspunzând decanul şi parohul, iar rectorul, ales
la fiecare 26 decembrie, îşi plătea colaboratorii din propriul
salariu.

Învăţământul s-a aflat la început sub patronajul bisericii.
În 1692 iezuiţii au înfiinţat un gimnaziu catolic, unde instruirea
era de o calitate deosebită, iar în 1744 acesta deschidea şi o
cantină pentru 12 elevi. Maria Tereza a intervenit în planul de
învăţământ în anii 1756-1758, cu numeroase indicaţii.

Învăţământul protestant dispunea la acea dată de şcoli în
aproape toate comunele săseşti. Aici se învăţau cititul, socotitul,
catehismul, muzica şi, uneori, limba latină. La Sibiu, dar şi la
Mediaş, existau gimnazii evanghelice, pregătirea tinerilor
desăvârşindu-se în instituţii de renume din Occident. Faptul că în
a doua jumătate a secolului al XIV-lea la Universitatea din Viena
lângă numele unor studenţi apare ca loc de baştină denumirea de
Cibiniensis sau de Cibinio, dovedeşte că aceştia aveau o pregătire
şcolară generală sau gimnazială prealabilă, în zona Sibiului.

Andreas Schunn a fost cel care a dat învăţământului de la
Sibiu o orientare enciclopedică,
introducând ca materii de studiu
matematica, istoria, dreptul
natural şi geografia, iar
profesori precum Martin
Felmer au făcut cinste gimna-
ziului, acesta fiind şi unul din
membrii Societăţii artelor liberale
din Leipzig.

Răspândirea ideilor umanismului şi a reformei religioase în
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Transilvania  secolului  al  XVI-lea,
a dus şi la  transformarea şcolilor.
Johannes Honterus a desfăşurat   o
activitate   prodigioasă, lui datorân- 
du-i-se transformarea şcolii din
Braşov în gimnaziu în 1541 şi a
celei din Sibiu în 1555 (Nowac
Dieter, Op. Cit., p. 15), cu scopul de
a-i pregăti pe tineri în vederea
studierii la înalte facultăţi europene.
Documentele ne arată că „în anul
1578 şcoala va căpăta denumirea de
Gymnasium academicum, iar din 1598
datează primul regulament : Statuta

scholae  Cibi-niensis.” Acest regulament cuprindea drepturile şi
îndatoririle rectorului, lectorului, colaboratorilor şi elevilor, 16
articole privind organizarea şcolii, îmbrăcămintea şi comportarea
elevilor ( care trebuia să fie onestă şi decentă), precum şi sumele
plătite ca taxe şcolare. În 1606 capitlul a dispus ca elevilor care au
încălcat regulamentul vestimentar „să le fie tăiate cu foarfeca
vârfurile prea înalte ale pălăriilor”.

Din anul 1598 datează şi Matricula Gymnasii Cibiniani, care
ne informează că erau înscrişi 14 studiosi şi 10 adolescentes. În anii
următori numărul elevilor a crescut, ajungând ca între anii 1719-
1728 să fie 186. Dintre absolvenţi, 50 „au ocupat posturi şcolare
sau eclesiastice, 35 au urmat universitatea, patru au devenit
cancelişti, iar doi au plecat în Ţara Românească... unul a fost chemat
la Viena...” Şcoala pregătea tineri din toată Transilvania, dintre ei
plecând învăţători în Ţara Românească.

Johannes Honterus
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Dominaţia habsburgică în Transilvania a avut repercusiuni şi
asupra şcolii din Sibiu, introducându-se examene pentru admiterea
în universităţi şi obiecte de învăţământ obligatorii, punându-se un
accent mai mare pe studiul limbii germane.

Secolul al XIX-lea a venit cu numeroase proiecte de reformă,
evidenţiindu-se propunerile lui St. L. Roth şi C. Gooss. Condiţiile
social-economice şi politice ale vremii nu au permis realizarea lor.

O nouă organizare a gimnaziului sibian va surveni în 1850,
conform „Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen in
Osterreich”. Începând cu această perioadă directorul va publica
anuare cu date amănunţite legate de planul de învăţământ,
programele şcolare, repartiţia orelor pe profesori, baza materială
etc.

Este interesant de observat faptul că studiului limbilor
clasice i se acordă un număr mare de ore, limba română era
studiată facultativ (2 ore pe săptămână), iar începând cu anul 1859
se va introduce facultativ şi studiul limbii maghiare. În anuare este
specificat faptul că existau în baza materială a şcolii „trei biblioteci
cu peste 8.000 de volume, cinci colecţii de istorie naturală, o colecţie
de hărţi murale, mai multe globuri şi un ca-binet  de  fizică cu

diferite aparate, dintre care amintim un microscop, două maşini
pentru curent electric, o coloană Volta, diferite modele de pompe,
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o baterie electrică, un model al unei maşini cu aburi etc., şi o
colecţie numismatică de 2000 de piese.”

Şcolile româneşti din satele din jurul Sibiului aveau o  po-
ziţie defavorizată, ele funcţionând după 1800 în case private
având drept dascăli cantorii bisericii, care predau doar cititul şi
alfabetul chirilic. O intensă activitate pentru dezvoltarea
învăţământului ortodox din mediul rural a desfăşurat-o Ioan
Piuariu-Molnar.

În perioada iluministă s-a dezvoltat însă învăţământul
ortodox superior.


