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EVOLU!IA GIMNAZIULUI DE STAT DIN RUPEA
 ÎN PRIMELE DECENII ALE SECOLULUI AL XX-LEA

Zusammenfassung: Am Anfang des 19. Jahrhunderts hatten die Schulen in Siebenbürgen eine
eigene ethnische Charakteristik, die von den Schulerhaltern geprägt wurde. Der ungarische
Staat gründete und förderte der Magyarisierungspolitik gemäß Schulen mit ungarischer
Unterrichtssprache, die Evangelische Kirche erhielt Schulen mit deutscher Unterrichtssprache und
die Orthodoxe Kirche hatte Schulen mit rumänischer Unterrichtssprache. Diese Schulpolitik spiegelt 
sich auch in der Geschichte des Staatsgymnasiums in Reps wieder, dessen Entwicklung bis zum
Ende des ersten Weltkrieges der Gegenstand der Untersuchung ist.

Dezvoltarea învã!ãmântului românesc din Transilvania s-a realizat în condi!ii vitrege. Cu mici
excep!ii, cum a fost cazul ºcolii din ªcheii Braºovului ºi al celei de la Blaj, majoritatea ºcolilor din
provincia intracarpaticã au fost supuse politicii de stat (fie habsburgice, fie ungare). Politica
restrictivã a administra!iei austro-ungare, prin Legea Apponyi, se manifestã prin desfiin!area ºcolilor
româneºti ca nefiind corespunzãtoare. Pe Pãmântul Crãiesc func!ionau oficial, paralel, ºcolile
germane destinate copiilor saºi ºi cele maghiare, gratuite, la care mergeau ºi copiii de români.
Învã!ãmântul românesc (primar), pânã la 1918, a avut un caracter confesional ºi se desfãºura sub
oblãduirea Bisericii Ortodoxe ºi a celei Greco-Catolice. Orele de curs se desfãºurau în loca!ii diferite, 
spa!ii închiriate anual, impropriu dotate ºi, de cele mai multe ori, elevii de niveluri ºi vârste diferite
învã!au în aceeaºi clasã. La fel s-a întâmplat ºi în Rupea. Cu mari eforturi financiare ºi în urma unei

colecte publice, în anul 1910 este cumpãrat un loc, pe care se
construieºte un imobil pentru ºcoala primarã (clasele I-VII).
Dupã 1919, când Transilvania intrã sub administra!ie
româneascã, ºcoala se mutã din acest sediu, tot pe strada
Principalã (Republicii de azi), într-o loca!ie mai aproape de
centru, acolo unde existase ºcoala maghiarã. De atunci
(vechiului local, care s-a extins, i s-au adãugat încã douã),
sediul ºcolii primare ºi apoi generale din Rupea a rãmas aici.

Gimnaziul s-a înfiin!at în 1920, prin stãruin!a Prof. univ. 
Ioan Ursu, ºi a func!ionat în localul fostei ºcoli confesionale
ortodoxe (în care apoi a locuit preotul Brotea). Va func!iona
în loca!ii închiriate pânã în 1925, când se va ridica clãdirea ce
îi va fi destinatã. În anii 192?-1925 se eviden!iazã efortul
fãcut de comunitatea româneascã de aici în vederea adunãrii
de fonduri. În acest sens, se cumpãrã mai multe
terenuri-grãdini aflate la poalele cetã!ii, în apropierea
cimitirelor evanghelice ºi romano-catolice. Marea majoritate
a acestora apar!ineau proprietarilor saºi, care au fost de acord
sã le cedeze gratuit sau în schimbul unor sume de bani, sau
erau proprietate comunã a localitã!ilor din jurul oraºului,
componente ale scaunului Rupea din trecut. Din cele 20 de
localitã!i proprietare, 9 cedeazã gratuit terenul, iar 11, pentru
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sume de bani cuprinse între 2000 ºi
350 lei. Institu!iile bancare din
localitate au contribuit ºi ele cu sume
de bani (respectiv, cele douã bãnci
româneºti din Rupea: banca Economia 
ºi banca Cetatea). Alãturi de acestea,
consiliile locale ale mai multor aºezãri
din cercul Rupea alocã sume de bani
pentru construc!ie (1500 ºi 50 lei).

Problemele de mobilare a claselor 
sunt evidente în anul 1922-1923. Din
cele trei clase, numai una avea
mobilier corespunzãtor, iar restul e
asigurat din mobilierul vechi al
spa!iului unde func!ionau în chirie (în
cadrul ºcolii primare de stat ºi al unui
spa!iu dat de primãrie). Biblioteca era
însã constituitã în mare parte prin
alocarea unei sume anuale de cãtre
minister, fiecare profesor având sarcina sã realizeze câte o listã cu necesarul de cãr!i ºi reviste.

Gimnaziul din Rupea apar!inea administrativ de circumscrip!ia ºcolarã Sibiu. Informa!ii
numeroase privind activitatea din cadrul acestuia gãsim în anuarele acestor institu!ii, ce erau editate
începând cu 1921. Fiecare institu!ie ºcolarã func!iona potrivit unui regulament general, emis de
Ministerul Instruc!iunii, ºi unuia specific, al fiecãrei institu!ii în parte. Regulamentul general era
împãr!it pe trei sec!iuni:

1. Organizarea sistemului de învã!ãmânt, unde se prevedea:
– termenul de înscriere a elevilor

la cursuri era între 1 ºi 14 septembrie;
– se puteau înmatricula aici

absolven!ii ºcolilor primare din
învã!ãmântul rural sau urban;

– pentru cei care urmaserã o
ºcoalã cu programã diferitã, în !arã sau
strãinãtate, sau cei ce se pregãtiserã
acasã cu particulari, se sus!ineau
examene de diferen!ã;

– structura anului ºcolar era
organizatã pe trei semestre: sem. I de la 
22 septembrie pânã la 1 decembrie,
sem. II din decembrie pânã în martie,
iar sem. III din martie pânã în 22 iulie.
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2. Obliga!iile pãrin!ilor ºi
ale gazdelor ºcolarilor:

– pãrin!ii aveau obliga!ia de a
ajuta ºcoala în procesul de educa!ie, sã 
se prezinte la ºedin!e ºi activitã!ile
organizate de ºcoalã;

– obliga!iile unei gazde: poate
avea acest statut o familie care sã nu
aibã o altã afacere, sã fie cuprinsã în
registrele ºcolii cu aceastã ocupa!ie (ºi
primea o autoriza!ie pentru aceastã
activitate), trebuie sã aibã condi!ii
igienice, cãldurã ºi luminã propice
activitã!ii de învã!are, sã aibã o
conduitã moral-creºtinã. Gazda va
prelua atributele pãrintelui, va merge
la ºedin!e ºi la alte activitã!i la care e
solicitatã. Cu activitatea de control al
gazdelor se ocupa directorul

gimnaziului, ºi tot acestuia puteau face plângere elevii împotriva gazdelor lor.

3. Obliga!iile elevilor:
– pentru deteriorarea mobilierului ºi a cãr!ilor, elevii vor trebui sã plãteascã repara!ia ºi costul

acestora;
– elevilor nu le era permis sã frecventeze barurile, cafenelele, sã participe la întruniri politice sau 

sã joace jocuri de noroc;
– pedepsele se dãdeau, în func!ie de gravitatea faptelor, gradual: de la administrarea pedepselor

corporale pânã la eliminarea definitivã 
din toate gimnaziile statului. Cei
elimina!i temporar se puteau pregãti în 
particular ºi participau doar la
examene.

4. Eliberarea certificatelor
ºcolare:

– înscrierea elevilor se fãcea în
jude!ul unde aceºtia îºi aveau
reºedin!a, în cazuri excep!ionale (de
nereziden!ã) era necesarã aprobarea
ministerului de resort;

– mutarea de la un profil la altul se 
fãcea numai în urma unui examen
scris, desfãºurat în luna ianuarie, ºi a
examenelor de diferen!ã;

– în cazul elevilor care se
pregãteau în particular, situa!ia era
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similarã, cu probele examinãrii la toate 
obiectele.

5. Desfãºurarea examenelor:
– atât în cazul examenelor scrise,

cât ºi la cele orale, comisia
examinatoare va fi numitã de
inspectorat ºi cunoscutã doar cu câteva 
ore înainte;

– subiectele ce vor fi propuse
pentru proba oralã trebuiau sã fie în
numãr mai mare decât cel al elevilor,
ca aceºtia sã îºi poatã alege;

– probele de examinare scrisã vor
dura 2 ore, iar examinarea oralã a unui
elev, 10-20 de minute; 

– în situa!iile în care elevii
examina!i sufereau de o boalã, comisia 
se putea deplasa la domiciliul acestora
pentru examinare;

– la finele anilor de studiu, elevii se vor înscrie ºi vor sus!ine examenul de absolvire;
– în urma acestuia, se elibereazã un certificat de absolvire a gimnaziului.
În anul ºcolar 1922-1923 au func!ionat trei clase cu câte 25-50 de elevi, la care se adaugã ºi elevii 

particulari. Numãrul total al elevilor ce au frecventat în acel an a fost de 150. Colectivul cu un numãr
de 17 de profesori era mixt, acestora li se alãtura preotul ortodox Stoica Emilian ºi cel greco-catolic,
Ciungan Eugen, din Rupea. Amintim câteva nume de profesori din perioada 1922-1925: Sasu Dãnilã
– preda geografia ºi ºtiin!ele naturale; Mircea Ioan – preda matematica ºi geografia; dr. Cojocaru
Ilarie – preda germana; Nanu Virginia – lucrul manual; Borcoman Sultana – caligrafia, franceza; 
Kellner Johann, Boranciu Vlaicu, Braisch Karl – muzica; Pancratz Josef – desenul; Borcoman
Aurelia – gimnastica; Cornea Nicolaie – matematica; Netea Valeria – germana ºi franceza; Kirstuk
Dumitru – fizica ºi chimia; Purdel Dumitru – geografia ºi dreptul, ºi Graffz Karl – medicul
gimnaziului. Directorul institu!iei, în perioda 1922-1925, a fost prof. Eusebiu Jemma. O parte dintre
aceºtia erau din Basarabia ºi, dupã 1918, vor veni în Transilvania ºi o parte de profesori din zonã. 

Gimnaziul din Rupea, alãturi de ªcoala Inferioarã de meserii, acoperea necesitã!ile elevilor
dintr-o zonã geograficã destul de largã, cuprinzând satele dintre Fãgãraº, Sighiºoara ºi Braºov.
Clãdirea gimnaziului a fost datã în func!iune în 1926 ºi era închiriat un spa!iu cu destina!ia de
internat. Institu!ia ºcolarã a purtat denumirea de Gimnaziu de Stat pânã în 1942, când se va numi
Liceul „ªtefan Octavian Iosif”; dupã 1960, va deveni Liceul Industrial ºi, în centrul oraºului, se va
construi o clãdire cu destina!ia de internat.
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