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CONTRIBUÞII LA ISTORIA ÞÃRII FÃGÃRAªULUI
APARIÞIA ªI DEZVOLTAREA INSTITUÞIILOR DE ÎNVÃÞÃMÂNT
ÎN COMUNA ªERCAIA (JUD. BRAªOV)
Abstract: The setting up and development of the educational institutions in the communal land
of ªercaia (part of Braºov County). The communal land named ªercaia is situated in the
north-western part of Braºov County and it is one of the oldest and most important localities in the
Fãgãraº County.
This communal land was first mentioned in medieval documents in 1235, namely in the Diploma of
Pope Gregory IX, under the name of ”Serkaia”. Another important historical date is 18th March 1471,
when the King of Hungary, Matei Corvin, offered to Braºov the possession of ªercaia. From that
moment onwards, ªercaia was under the influence of this powerful Saxon city. That influence could
be seen in all domains of activity including education, the first school in the locality being mentioned
in 1556.
Throughout the 19th and the 20th centuries both the Romanian and Saxon inhabitants joined their
efforts in order to build educational establishments.
In Vad, a second village in size belonging to that communal land, education developed as a
consequence of the setting up of the Frontier Guards schools in Transylvania. Those schools were set
up between 1774 and 1776, according to the laws given by the Empress of Austria, namely Maria
Tereza (1717-1780).
As far as the evolution of the educational system in Vad is concerned, a lot of information has been
found as well as about so many teachers and tutors who contributed actively during the years in the
process of education and instruction of young people in that village.
To conclude with, it can be definitely stated that education in ªercaia developed under the direct
influence of the Saxon population existing in that communal land.
În partea de sud-est a Transilvaniei, cuprinsã între apele Oltului ºi Carpaþii Meridionali, se
desfãºoarã, într-un cadru geografic deosebit, Þara Fãgãraºului sau Þara Oltului.
Comuna ªercaia este situatã în partea de nord-vest a judeþului Braºov, pe malul stâng al Oltului
ºi al pârâului ªinca (ªercaia, în funcþie de surse1). Localitatea se aflã la intersecþia DN1 (Bucureºti –
Braºov – Sibiu – Timiºoara) cu DN73A (ªercaia – Râºnov) ºi DJ ªercaia – Hoghiz, situatã la 54 de
km de Braºov ºi 15 km de Fãgãraº. Fiind aproximativ în centrul þãrii, are urmãtoarele coordonate
geografice: 45°46’40” latitudine N ºi 25°06’20” longitudine E. În componenþa comunei intrã
localitãþile: ªercaia, centru de comunã, Vad ºi Hãlmeag. Având o suprafaþã 71,59 km2, comuna
ªercaia se mãrgineºte cu teritoriul comunelor ªoarº, Ticuº, Comãna în nord; Pãrãu în est; ªinca în
sud ºi Mândra în vest.2
Începuturile locuirii pe teritoriul comunei se pierd în negura timpului, vestigiile arheologice
semnalate pe teritoriul acestei comune încep cu preistoria ºi continuã în toate epocile istorice pânã în
zilele noastre.3
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Despre localitatea ªercaia trebuie sã spunem cã apare în documentele medievale începând cu
anul 1235, în Diploma Papei Grigore al IX-lea, sub denumirea de „Serkaia”4. Urmeazã o serie de
documente care amintesc localitatea în perioada urmãtoare, ne oprim însã asupra datei de 18 martie
1471, când „Regele Ungariei Matei Corvinul conferã posesiunea ªercaia oraºului Braºov”5. De
acum încolo, ªercaia intrã sub autoritatea ºi influenþa acestui puternic oraº.
În anul 1556 este menþionatã existenþa în documente a unei ºcoli la ªercaia, condusã de un
„ludirector”6. Aceasta este cea mai veche datã care menþioneazã existenþa unei ºcoli în comuna
ªercaia. Trebuie sã legãm existenþa acestei ºcoli de influenþa pe care oraºul Braºov o avea asupra
saºilor din aceastã localitate.
O sã treacã însã câteva secole pânã în anul 1830, când putem afirma cu certitudine cã ºcoala, ca
instituþie de instrucþie ºi educaþie, s-a înfiinþat în aceastã localitate. ªcoala cu predare în limba românã
s-a înfiinþat la data menþionatã mai sus ºi a funcþionat o lungã perioadã de timp în clãdiri particulare,
iar aceea cu predare în limba germanã s-a înfiinþat un an mai târziu.7
Locuitorii români de aici au beneficiat ºi înainte de anul 1830 de instruire, ei au primit-o din
partea ºcolii grãnicereºti din satul Ohaba8, (situat la 7 km de ªercaia), centrul companiei a XI-a din
Regimentul grãniceresc Orlat, Sibiu9.
În anul 1875 s-a construit un edificiu propriu al ºcolii româneºti în apropierea bisericii
greco-catolice din localitate, acest edificiu a devenit neîncãpãtor, iar dupã Primul Rãzboi Mondial a
fost pãrãsit, clãdirea având ulterior alte destinaþii.
Dupã Primul Rãzboi Mondial, procesul educativ a continuat sã se desfãºoare atât în limba
românã, cât ºi în limba germanã.
ªcoala româneascã a funcþionat pânã în anul 1932-33, în localuri particulare necorespunzãtoare
cum ar fi: casa parohialã din localitate sau fosta casã de naºteri.
Din anul 1927, comitetul ºcolar român a depus nenumãrate sesizãri, începând cu forurile
judeþene ºi terminând cu cele guvernamentale, pentru aprobarea de teren ºi fonduri pentru construirea
unui local modern ºi încãpãtor.
În ziua de 30 aprilie 1929 se fac formalitãþi de transcriere a unei suprafeþe de 90 de ari din terenul
Ocolului Silvic pentru ºcoala primarã de stat.
Despre necesitatea unei ºcoli în ªercaia gãsim informaþii în presa localã a vremii. În articolul
Chestiuni ªcolare, apãrut în „Gazeta Fãgãraºului”, se sublinia: „Insistenþa populaþiei româneºti de a
construi cât mai repede localul noii ºcoli ºi pentru faptul cã plãtesc o chirie de 4000 de lei pentru
desfãºurarea procesului de învãþãmânt unor persoane particulare”10.
Tot comitetul ºcolar decide, pentru procurarea fondurilor necesare, sã fie vândutã o suprafaþã
împãduritã de 350 de iugãre din Pãdurea Chicioara.
Locuitorii români „de peste vale” încep sã transporte material de construcþii la 18 noiembrie
1929 (230 de care de nisip), iar Primãria Comunei ªercaia publicã spre licitaþie lucrãrile de
construcþie a ºcolii primare ºi a grãdiniþei de copii.
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În acelaºi ziar apare, în 1930, un articol în care se subliniazã faptul cã „lucrãrile de construcþie a
ºcolii din ªercaia au fost concesionate unei firme particulare din Fãgãraº, iar piatra de temelie i-a
fost bãtutã în ziua de 13 mai 1930”11.
Noua clãdire a fost definitivatã în 1932. În acest local s-au desfãºurat cursurile de limba românã
pânã la reforma învãþãmântului din 1948.
Tineretul ºcolar de naþionalitate germanã a frecventat în toatã aceastã perioadã ºcoala particularã
evanghelicã-luteranã, ce era susþinutã de locuitorii saºi, cu buget propriu din care se plãteau salariile
la învãþãtori.
În anul 1937 se terminã noul edificiu al ºcolii evanghelice-luterane, unde se desfãºoarã ºi astãzi
o parte din cursurile ªcolii Generale ªercaia.
Prin reforma învãþãmântului din anul 194812, se pune capãt sciziunii din procesul de învãþãmânt.
Acesta va deveni de stat, obligatoriu, laic pentru întreaga populaþie ºcolarã a comunei.
Între anii 1949 ºi 1960 cursurile ºcolii au fost elementare cu ºapte clase. Acestea au fost
frecventate de mulþi elevi din satele: Pãrãu, Grid, Perºani, Vad, ªercaia, Ticuº ºi Hãlmeag.
Pe lângã ºcoalã a funcþionat mulþi ani un internat, cu o capacitate de 60-70 de locuri, care a fost
de un real sprijin atât familiilor, cât ºi elevilor.
O scurtã perioadã de timp a funcþionat ºi o ºcoalã agricolã, care a pregãtit trei promoþii de
absolvenþi destinaþi agriculturii.
Din anul 1962 ia fiinþã Liceul Teoretic ªercaia, care a dat societãþii opt promoþii de absolvenþi
pânã în anul 1972-1973.
Din 1973 pânã în 1990 a funcþionat aici ªcoala Generalã ªercaia, cu opt clase în limba românã,
cu secþie pentru clasele I-IV în limba germanã ºi cu ºcoli afiliate, cu clase I-IV, în satele Vad ºi
Hãlmeag.13
Localitatea Vad este situatã la 4 km faþã de centrul comunei (aflat la ªercaia), pe DN 73A
ªercaia – Râºnov, ºi pe malurile pârâului ªinca.
Localitatea este atestatã istoric din anul 1414, „într-o diplomã de înnobilare de la Mircea cel
Bãtrân”14.
Începuturile învãþãmântului în aceastã localitate sunt legate de apariþia ºcolilor grãnicereºti din
Transilvania. Aceste ºcoli apar în Ardeal în condiþiile legiuirii Mariei-Tereza (1717-1780),
Împãrãteasa Austriei din anul 1774 ºi 1776.15 Una din principalele urmãri pozitive ale graniþei
militare a fost înfiinþarea treptatã de ºcoli de diferite grade în toate localitãþile militarizate.16 Conform
decretelor mai sus amintite, în fiecare localitate aleasã ca sediu de companie a fost înfiinþatã câte o
ºcoalã trivialã, numitã ºi centralã, pe care o frecventau fiii grãnicerilor din satele aparþinãtoare
companiilor respective.17
Numele acestor ºcoli venea de la ºcolile din Evul Mediu, în care se studia un trivium de materii:
gramatica, dialectica ºi retorica; în ºcoli grãnicereºti se studiazã începând din aceºti ani: citirea,
scrierea ºi scolastica.18
Iniþial, în ºcolile triviale, limbile de predare au fost româna ºi germana19, ulterior, dupã 1837,
învãþãmântul se va desfãºura cu preponderenþã în limba germanã20.
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Prima menþiune a unei ºcoli în localitatea Vad o avem din anul 1811, când este amintit ºi primul
dascãl: Toma.21 În toate satele grãnicereºti din Þara Oltului existau ºcoli, însã erau puþine în localuri
proprii, în cele mai multe ºcoala se þinea în casa diacului sau în case închiriate, aºa cum era ºi cazul
celor din Vad22. Plata dascãlilor ºi chiria localului erau suportate de pãrinþii copiilor, în bani sau
produse naturale, pe baza angajãrii acestora.23
Între ºcolile confesionale greco-catolice menþionate de conscripþia episcopului Atanasie Rednic
este menþionatã ºi cea din Vad.24
În anul 1820, ºcoala din Vad era condusã de învãþãtorul Toader Damian (1820-1846), acesta
þinea lecþiile în propria locuinþã ºi învãþa elevii slovele. Urmãtorul învãþãtor a fost Iacob Cocisiu
(1846-1868), care îºi þinea ºi el lecþiile acasã. Au urmat alþi doi învãþãtori: Gheorghe Raica
(1868-1872) ºi Eftimie Urian.25 În perioada lui Gh. Raica s-a construit primul local de ºcoalã din
aceastã localitate.
În anul 1851 regimentele grãnicereºti au fost desfiinþate, ºcolile au fost trecute sub jurisdicþia ºi
întreþinerea comunitãþii religioase de care aparþineau, adicã de Biserica Greco-Catolicã.
Consistoriul unit rãspunde Ordinului nr. 21528 din 1863 al Guvernului Transilvaniei, ºi
raporteazã cã „ºcoli unite foste grãnicereºti bine organizate sunt la Beºimbac ºi Vad, cea din Vad s-a
bucurat de o frumoasã reputaþie, aceasta era ºcoalã trivialã, la fel ca cea unitã din Fãgãraº”26.
Urmeazã dascãlii Isailã Damian (1846-1878) ºi Manase Damian (1836-1910), primul preda la
clasa de fete, iar ultimul la clasa de bãieþi. Începând cu Isãilã Damian, mai exact din 1866, învãþãtorii
sunt retribuiþi cu 50 de florini pe an. Acest Isailã Damian era cel mai bine pregãtit dintre toþi
învãþãtorii de pânã la el, a fost primul care va purta titlul de „jupân dascãl”. A fost absolvent al ªcolii
Superioare din Ohaba ºi apoi al celei de la Orlat – Sibiu. El aduce un spirit nou, introducând scrisul ºi
cititul în limba latinã.
Din 1878 au urmat: Gheorghe Boier-Fogorasi (1855-1972), absolvent al ªcolii Normale de la
Deva, a activat în Vad un singur an (în anul urmãtor emigreazã în Dobrogea, proaspãt integratã
României27), Arseniu Bunea (1829-1880) ºi Tamaº Pop (ultimul nu a avut pregãtire de specialitate).
În 1892, datoritã creºterii numãrului de copii, construcþia ºcolii a fost extinsã cu un nou corp de
clãdire, care cuprindea douã clase noi ºi o cancelarie pentru director.
George Pãsãrar (1880-1910) este socotit primul învãþãtor al ºcolii din Vad, fiind absolvent al
ªcolii Normale din Blaj, a predat la Vad între anii 1880 ºi 1889, când a ieºit la pensie. A urmat un alt
cadru bine pregãtit, Gheorghe Cosma (1899-1928). Sub conducerea celor doi dascãli ºcoala a luat un
puternic avânt. În anul 1900 erau înscriºi la ºcoala din Vad 243 de elevi.28
Din jurul anului 1900 vor activa la ºcoala din Vad: Octavian Pop (1899-1932), Olimpia Boier
(1909-1916), Nicolae Boieri (1913-1929).
În anul 1913 s-a construit o nouã salã de clasã, mult mai spaþioasã, cu scopul de a fi folositã ºi
pentru diferite activitãþi culturale ºi festive.29
La izbucnirea Primului Rãzboi Mondial, învãþãtorul Nicolae Boier este mobilizat ºi pãrãseºte
ºcoala la 12 august 1914. Învãþãtorii care nu pleacã pe front sunt spionaþi pas cu pas de autoritãþile
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austro-ungare, unii dintre ei sunt internaþi la Sopron (Ungaria), cum a fost ºi cazul învãþãtorului
Octavian Pop din Vad.30
În anul 1916 la ºcoala din Vad mai funcþiona doar Olimpia Boier, însã ºi ea se va refugia în
Moldova odatã cu armata românã.
Anul 1917 gãseºte ºcoala fãrã niciun învãþãtor, însã la 1 septembrie 1917 s-a întors la post
Octavian Pop, urmat de Nicolae Boier demobilizat, iar Gheorghe Cosma a fost reintegrat în
învãþãmânt de autoritãþile române ºi Otilia Catona (1917).
La 27 decembrie 1918 s-a deschis ºedinþa de organizare a învãþãtorilor români din Comitatul
Fãgãraºului. Din comitetul de conducerea al lucrãrilor va face parte ºi Octavian Pop, directorul ºcolii
din Vad, fiind ales vicepreºedinte; el a fost unul din promotorii acestui demers.31
Din 1920 apare ca învãþãtor, alãturi de Octavian Pop, ºi fiul acestuia Corneliu Pop.
Dupã anul 1918 au fost înfiinþate Grãdini de Copii, în diferite localitãþi din zonã, cum au fost la:
Viºtea, Arpaº, Vad32; din Vad este cunoscutã prima educatoare, Elena Vãleanu, care a funcþionat
pânã în 1924, fiind urmatã de Elena C. Pop.33
În anul 1921 ºcolile confesionale au trecut în patrimoniul statului, ºi ºcoala din Vad face acest
lucru la 1 noiembrie 1921.34
Între anii 1924 ºi 1930 în aceastã localitate a funcþionat ºi o ªcoalã de Arte ºi Meserii.
În 1925, mai mulþi învãþãtori din zona Fãgãraºului au fost premiaþi (distinºi) de Ministerul
Instrucþiunii, pentru rezultatele obþinute, cu suma de 600 lei, printre aceºtia numãrându-se ºi Corneliu
Pop din Vad. În acelaºi an este organizatã la Fãgãraº prima expoziþie judeþeanã de lucru manual, la
care participã ºi ºcoala din Vad cu 177 de piese de lucru manual ºi 23 lucru de mânã.35 Printre cei care
au fost decoraþi cu Ordinul „Rãsplata Muncii” de cãtre regele Ferdinand I a fost ºi învãþãtorul Pop
Octavian din Vad.
În 1927, ºcoala din Vad dispunea, ca mijloace de educaþie ºi culturalizare, de: bibliotecã ºcolarã
cu 915 volume, muzeu ºcolar bogat, grãdina ºcolii, cor pe douã voci ºi o avere de 11200 lei, la care se
adaugã Societatea Tinerilor, care numãra 79 de membri ºi o avere de 52884 lei.36 Pentru
intensificarea cercurilor culturale au fost inventate posturi onorifice pentru activitãþi extraºcolare,
primul care a primit aceastã distincþie a fost preºedintele Asociaþiei judeþene a învãþãtorilor din
Fãgãraº ºi Târnava Mare, adicã Octavian Pop, directorul ºcolii primare din Vad.
În 1928, Camera Agricolã premiazã învãþãtorii conducãtori de grãdini ºcolare pentru rezultatele
obþinute în ultimii 3-4 ani, printre cei premiaþi cu suma de 1000 de lei a fost ºi învãþãtorul Corneliu
Pop din Vad.
În acelaºi an începe o campanie de culturalizare cu ajutorul cinematografului, mai întâi a apãrut
în comunele fruntaºe, precum: Voila, Viºtea, Cincu ºi Vad. La Vad filmele erau proiectate la ºcoalã
cu un aparat de tip „Aladin” de cãtre învãþãtorul Gheorghe Strâmbu. Vom prezenta un fragment din
impresiile domnului învãþãtor Gheorghe Strâmbu despre primele filme rulate aici: „Primele douã
filme au fost zoologice prin limba internaþionalã a imaginilor, cunoºtinþele se îmbunãtãþeau ºi se
întãreau. Se perindau pe ecran atât animalele sãlbatice de pe la noi cât ºi de pe alte continente. Iatã
zimbrul legendar, uite cãmila «corabia deºerturilor», hipopotamul regele bãlþilor etc. Sufletul în
acest timp parcã plutea departe în patria animalelor”37.
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În anul 1928, Octavian Pop, directorul ºcolii din Vad, a fost ales ca reprezentant al fãgãrãºenilor
în Senatul României, a ocupat aceastã funcþie între martie ºi noiembrie.
Dupã cel de al Doilea Rãzboi Mondial, ªcoala din Vad a continuat sã funcþioneze cu efectiv
complet de opt clase pânã în perioada anilor 1960. Exodul masiv al populaþiei din aceastã perioadã a
avut efecte negative asupra învãþãmântului din localitate, acesta începe sã decadã, elevii ciclurilor
superioare se vor muta treptat în centrul de comunã, în Vad rãmânând doar ºcoala primarã cu clasele
I-IV. În aceastã perioadã au activat la ºcoala din Vad urmãtorii profesori ºi învãþãtori: Elena Strâmbu,
Maria Oltean, Pop Leonte (nepotul lui Octavian Pop), Areta Negrea, Romeo Creþu, astãzi unii dintre
ei sunt pensionari sau mai activeazã la ºcoli din ªercaia ºi Fãgãraº.
Actualmente, la ªcoala din Vad mai sunt 24 de elevi, împãrþiþi în patru clase simultane,
coordonate de domnul învãþãtor Emil Mahalagiu.
În concluzie, putem spune cã învãþãmântul din aceastã comunã s-a dezvoltat sub influenþa
directã a populaþiei sãseºti din zonã.
Despre ºcoala primarã din Hãlmeag, cel puþin la nivelul actual al cercetãrii, informaþiile lipsesc.
Cercetãrile viitoare vor completa aceste lipsuri. Informaþiile pe care le deþinem sunt de datã recentã,
dupã anul 1930, când apare o ºcoalã primarã de patru clase.
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