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ªCOALA ÎN TIMPUL PRIMULUI RÃZBOI MONDIAL
STUDIU DE CAZ:
ªCOALELE CENTRALE GRECO-ORIENTALE ROMÂNE DIN BRAªOV
Abstract: The World War I was an unprecedented historical event due to the geographical
vastitude, the huge military effort, the mobilization of humans and resources, the progress in the
military field, as well as due to the meshing of a great number of civilians, especially women and
children.
The Romanian Greek-Oriental schools from Braºov (a top confessional education institution in
Transylvania) suffered because of the war as regarding the human resources and the material and
financial ones as well. A part of professorial corps will be mobilized, thus, some preparations being
necessary for covering the classes without teacher. Among pupils, 84,61% of them will be forced to
leave school being declared capable for doing the military service. The school locations will be
occupied by the military commandments and troops established in the yard, so the beginning of the
scholl year will be delayed. The traditional school festivities will be marked by the war and they will
become a good opportunity of financial and material whip-rounds for orphans, wounds and
combatants.
A few months after the beginning of the hostilities and until the mid of 1916, the school will suffer
irremediable losses by the death of five of its teachers: Dr. Alexandru Bogdan, Dionisie Nistor,
Vasile Micula (dead on the front of Galiþia), Virgil Oniþiu (the head-master of the gymnasium and the
school ”Reala”) and Tit Liviu Blaga.
Starting with the retreat of the Romanian army from Braºov in October 1916, a part of professorial
corps will leave being afraid of repercussions set up by the Austrian-Hungarian and German
occupyng troops. From the same reason, many Romanian families will leave town, that will have as
effect the abatement even more dramatic of the pupils’ number. For the teaching activity to take place
normally, they appealed to the retired teachers to supply the classes, and because the school locations
had been occupied again by the army, they rented some other ones, even if inadequate.
The war provoked numerous traumas for children, a part of them suffering when father or elder
brothers left for the front, others, because of the fact that their families had to leave due to the loss of
both parents, thus becoming orphans. All those things caused an abatement of teaching quality, a
tendency towards indiscipline being noticed.
The human and material losses during the World War I will be felt in the activity of The central
Romanian Greek-Oriental schools from Braºov for a long period, regaining of normality being
possible a few years after the end of the conflicts.
Prima conflagraþie mondialã a marcat pãtrunderea într-o nouã epocã istoricã, a nedreptãþilor, a
frustrãrilor, care a dat naºtere unei culturi a doliului, unei culturi a rãzboiului1, în care individul era
confruntat nu numai direct cu un alt individ, ci ºi cu sârma ghimpatã, cu atrocitatea, cu durerea, cu
frica2. Rãzboiul total nu a cruþat nicio categorie socialã, nici chiar pe copii. Globalizarea conflictului
a fãcut ca, în locuri diferite din punct de vedere geografic, aflate la distanþe apreciabile unele de altele,
evenimentele sã se deruleze urmând acelaºi cliºeu. Când afirmãm acestea, ne gândim la soarta pe care
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Jacques Le Goff, Prefaþã, Istoria ilustratã a Primului Rãzboi Mondial, Bucureºti, Enciclopedia Rao, 2005.
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au avut-o multe dintre instituþiile de învãþãmânt ale cãror localuri au fost, încã de la începutul
conflictului, rechiziþionate pentru încorporãri, mai apoi adãpostind comandamente militare, spitale
(foto 1), bucãtãrii de campanie ºi lagãre de prizonieri. Aceste aspecte au produs „perturbãri în
desfãºurarea muncii ºcolare”3, au afectat localurile instituþiilor de învãþãmânt (foto 2), materialele
didactice, corpul profesoral, dar mai ales pe elevi.
În cele ce urmeazã, ne-am propus sã ne referim în special la ªcoalele centrale greco-orientale
române din Braºov (foto 3) care, de la înfiinþare ºi pânã la sfârºitul primei conflagraþii mondiale, a
fost cea mai importantã ºcoalã confesionalã româneascã din Transilvania.
Încã din primele zile ale declanºãrii conflictului, Braºovul va intra în febra pregãtirilor, pe strãzi
observându-se soldaþi „în plinã fugã dupã cãutarea celor chemaþi”4 la comandamentul militar, unde
sosise ºtirea despre mobilizarea generalã a armatei. Atmosfera era apãsãtoare, destinaþia, în cazul
acelora care plecau pe front, era incertã5, iar veºtile, care soseau pe diferite cãi, produceau stãri de
panicã în rândul populaþiei. Între cei mobilizaþi în lunile iulie ºi august 1914 s-au aflat învãþãtori6 ºi
profesori7 (foto 4) ai ªcoalelor centrale greco-orientale române din Braºov. Din punct de vedere
statistic, situaþia corpului profesoral mobilizat în anul 1914 se prezenta astfel:
ªcoala primarã de bãieþi

42%

învãþãtori mobilizaþi

ªcoala primarã de fete

33%

învãþãtori mobilizaþi

Gimnaziu

23%

profesori mobilizaþi

ªcoala realã

18%

profesori mobilizaþi

Lipsa unui numãr însemnat de cadre didactice ar fi atras dupã sine perturbarea gravã a procesului
didactic, împiedicat în desfãºurarea sa normalã ºi de alte cauze generate de prima conflagraþie
mondialã. Mãsurile luate, încã înainte de începerea anului ºcolar 1914-1915, au dus la acoperirea,
aproape în totalitate, a orelor rãmase libere. S-a hotãrât unificarea claselor paralele (în anii rãzboiului,
numãrul copiilor scãzuse), suplinirea orelor libere de cãtre profesorii rãmaºi acasã (în mod gratuit,
pentru a nu încãrca bugetul care suporta inclusiv salariile profesorilor plecaþi pe front), reducerea
numãrului de ore la anumite discipline, în special la matematicã ºi fizicã, unde din trei profesori mai
rãmãsese doar unul singur.8 Deoarece cazul gimnaziului braºovean nu era unul singular, Arhidieceza
Transilvaniei va transmite o circularã prin care va dispune suplinirea învãþãtorilor din satele
transilvãnene, chemaþi sub drapel, cu preoþi, sau închirierea unor localuri9 pentru desfãºurarea
procesului didactic acolo unde clãdirea ºcolii fusese ocupatã în scopuri militare.
Numãrul elevilor absolvenþi ai clasei a VIII-a, aflat pe o curbã ascendentã, va scãdea simþitor din
toamna anului 191410 ºi pânã la finele rãzboiului mondial. Scãderea numãrului populaþiei ºcolare se
datoreazã faptului cã „pãrinþii nu mai aveau cutezanþa sã-ºi trimitã pe fiii lor la Braºov”11. Trebuie
menþionat faptul cã majoritatea elevilor care frecventau ªcoalele centrale greco-orientale române din
Braºov provenea din localitãþi rãspândite pe tot cuprinsul Transilvaniei ºi din România.
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A. Mureºianu: Branisce & Comp., 1925, p. VII.
Ibidem.
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Anul ºcolar

Nr. absolvenþilor

Anul ºcolar

Nr. absolvenþilor

1909-1910

45

1915-1916

35

1910-1911

56

1916-1917

20

1911-1912

41

1917-1918

28

1912-1913

43

1918-1919

74

1913-1914

55

1919-1920

27

1914-1915

40

1920-1921

27

Din datele statistice prezentate în tabelul de mai sus, se observã o scãdere a efectivului elevilor
din ultimii doi ani menþionaþi. Aceastã situaþie este urmarea faptului cã dupã, reîntregirea României,
pe tot cuprinsul acesteia se vor înfiinþa instituþii de învãþãmânt similare cu cea de la Braºov, care vor
absorbi populaþia ºcolarã din zonele limitrofe.
Încã din august 1914, edificiul gimnaziului va fi ocupat de armata care îºi va instala aici birourile
comandamentului de încorporare ºi o parte a trupelor pregãtite pentru plecarea pe front. Curtea ºi sala
de gimnasticã vor fi de asemenea ocupate cu instruirea trupelor de glotaºi, respectiv, cu bucãtãriile de
campanie. Cu toate acestea, cursurile vor începe la jumãtatea lunii septembrie, mare parte a localului
ºcolii, dupã multe insistenþe, fiind eliberat.12 ªcoala primarã, al cãrei local era ocupat de trupele de
miliþie, îºi va deschide porþile abia în luna octombrie.13
În martie 1915 vor fi mobilizate contingentele 1895 ºi 1896, în rândurile cãrora vor intra 84,6 %
dintre elevii claselor V-VIII ale gimnaziului braºovean.14 Declaraþi apþi pentru serviciul militar,
aceºtia vor depune jurãmântul ostãºesc. Douã luni mai târziu, va veni rândul tinerilor aparþinând
contingentului 1897 sã se prezinte la „asentare… cu toate documentele de legitimare ºi în haine
curate scãldaþi proaspãt, ca sã nu fim siliþi a-i pedepsi”.15 Elevii clasei a VIII-a gimnaziale chemaþi
sub drapel, în baza ordinelor ministrului Cultelor ºi Instrucþiunii Publice ºi ale Consistoriului
arhidiecezan, vor primi testimoniul de maturitate fãrã a susþine examen, numai pe baza rezultatelor
obþinute în timpul anului.16 Se observã aºadar cã influenþa rãzboiului asupra ºcolii confesionale
braºovene era una majorã, cu toate cã teatrele de operaþiuni se desfãºurau la sute de kilometri
depãrtare, în alte colþuri ale Monarhiei austro-ungare. Profesorii ºi elevii ºcolii rãmaºi acasã încercau
sã menþinã obiceiul de a organiza serbãrile devenite deja tradiþii la Gimnaziul din Braºov, dar pânã ºi
peste acestea se vor aºterne umbrele întunecate ale rãzboiului. Printre serbãrile cele mai cunoscute
amintim, la sfârºit de noiembrie, pe aceea a Sfintei Sofia, care era patroana spiritualã a acestui lãcaº
de învãþãmânt. Respectând cronologia sãrbãtorilor dintr-un an ºcolar, urma, în decembrie, serbarea
de Crãciun, care implica în desfãºurarea ei toatã suflarea ºcolarã îndrumatã de „profesorii de clase”.
Cu aceastã ocazie, elevii sãraci, dar cu rezultate bune la învãþãturã, primeau în dar manuale ºcolare ºi
obiecte de îmbrãcãminte ºi încãlþãminte. În cadrul serbãrii de Crãciun desfãºuratã în primul an de
rãzboi „s-a avut în vedere ºi procurarea unei clipe mai senine în sufletul copiilor nevinovaþi, a cãror
pãrinþi îºi petrec sfintele sãrbãtori, acolo departe pe plaiurile… Galiþiei ºi ale Carpaþilor, ori cine
ºtie…”17.
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Anuarul LI..., p. 10.
Anuarul III..., p. 66.
Anuarul LI..., p. 5.
Asentarea glotaºilor nãscuþi în anii 1897 ºi 1872-1865, în „Gazeta Transilvaniei”, nr. 110 din 24 mai/6 iunie 1915.
Anuarul LI..., p. 126.
Împãrþirea darurilor de Crãciun, în „Gazeta Transilvaniei”, nr. 284 din 25 decembrie 1914.
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În calendarul serbãrilor ºcolare anuale, luna mai avea o semnificaþie deosebitã, fiind luna în care
elevii participau la „Serbarea pãsãrilor ºi a pomilor”18, învãþând sã cunoascã, sub îndrumarea
dascãlilor, frumuseþile ºi tainele naturii, care atunci li se dezvãluia în toatã splendoarea ei. Însã cea
mai cunoscutã ºi mai aºteptatã serbare era „Maialul” (nume dat chiar de luna în care acesta se
sãrbãtorea), la care participau elevi ºi profesori deopotrivã, fiind un prilej în care relaþia profesor –
elev devenea mult mai strânsã, mai amicalã. Fiind vremuri de restriºte, aceastã petrecere, care se
desfãºura la locul numit astãzi „Pietrele lui Solomon”, nu se va putea organiza.19
Cu toate opreliºtile vremurilor pe care le trãiau, dascãlii ºcolii confesionale din ªcheii
Braºovului au reuºit sã cultive în rândul elevilor spiritul civic, solidaritatea ºi compasiunea faþã de
semeni, elemente ale înaltei conduite profesionale care domina viaþa ºcolii de la începuturile sale.
Copiii, sub îndrumarea ºi urmând exemplul profesorilor lor, vor face donaþii ºi colecte bãneºti ºi
materiale soldaþilor aflaþi pe front, familiilor nevoiaºe, orfanilor ºi vãduvelor de rãzboi. Contribuþiile
financiare vor fi atent contabilizate, fiecare dintre acestea având destinaþie precisã. Demne de
menþionat sunt donaþiile fãcute „pentru înfiinþarea Orfelinatului de la Sibiu, ... rezidirea satelor
pustiite de invazia ruºilor, ... pomul de Crãciun al soldaþilor de pe câmpul de luptã, ... iar pentru
eternizarea ajutorãrii celor din rãzboiu s-a contribuit la cumpãrarea ºi baterea unui cui gravat pe
uºa anumitã de la casa sfatului”20. În orele de lucru de mânã, cu fetiþele de la clasele primare, „s-a
lucrat... cãciuli, flanele, ciorapi, albituri”21 pentru soldaþii care îndurau frigul ºi mizeria din tranºee;
acest fapt le va oferi elevelor sentimentul de a se fi fãcut utile ºi mândria de a fi contribuit la efortul de
rãzboi. Soldaþilor rãniþi, internaþi în spitalele de campanie din Braºov ºi Zãrneºti22, elevii le vor cânta
colinde pentru a-i pregãti sufleteºte de sãrbãtoarea naºterii lui Iisus Hristos ºi pentru a-i face sã uite
suferinþele pe care le îndurau ºi depãrtarea de cei dragi.
Odatã cu evenimentele, pãtrunseserã în vocabularul zilnic al elevilor o serie de termeni noi, iar
înþelegerea teatrelor de operaþii, aflate în continuã miºcare, necesita o bunã cunoaºtere a istoriei ºi
geografiei. Cu prilejul Sãrbãrii Carpaþilor, care s-a þinut în sala festivã a gimnaziului, elevilor le este
prezentat rãzboiul, sub forma unei naraþiuni din care nu lipsesc cauzele ºi etapele conflictului, iar
termenii istorico-militari ºi geografici sunt explicaþi adecvat, pe înþelesul copiilor (ex. Rusia – „o
împãrãþie ce e la nord”, tranºee – „un fel de ºanþuri de pãmânt”, refugiaþi – oameni care „au pus
mâna pe ce au putut lua la repezealã ºi au plecat dinaintea primejdiei ce-i ameninþa”23). Aceasta era
o altã modalitate prin care ºcoala înþelegea sã exercite educaþia permanentã asupra generaþiilor
viitoare.
În vederea unor viitoare mobilizãri, elevii de la gimnaziu au fost nevoiþi sã urmeze un curs de
instrucþie militarã, cuprinzând o parte teoreticã ºi alta practicã.24 Cursurile teoretice erau predate de
cãtre profesori în limbile maghiarã, germanã ºi românã, pentru ca viitorii soldaþi sã înþeleagã
comenzile militare, iar instruirea practicã avea rolul de a-i adapta la viaþa din tranºee.
Încã departe de teatrele de rãzboi, Braºovul era dominat de veºti, bune sau rele, în funcþie de
victoriile repurtate de Puterile Centrale. Zvonistica era, cel mai adesea, alimentatã de scrisorile venite
de pe front (care, fiind cenzurate, nu reflectau totdeauna realitatea), de ºtirile din presa scrisã ºi de
relatãrile soldaþilor veniþi în permisie. Un astfel de zvon circula prin oraº pe la jumãtatea lunii
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Anuarul III..., p. 67.
Anuarul LI..., p. 125.
Anuarul IV. al ªcoalelor primare centrale române gr. or. de bãieþi ºi fetiþe din Brassó (Braºov) pe anul ºcolar 1915-1916
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Anuarul III..., p. 60.
Crãciunul ostaºilor noºtri, în „Gazeta Transilvaniei”, nr. 13 din 18/31 ianuarie 1915.
Anuarul IV... ºi Anuarul al V-lea, pp. 44-47.
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1915-1916, Brassó (Braºov), Tipografia A. Mureºianu: Branisce & Comp., 1916, pp. 141-143.
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octombrie a anului 191425, aducând cu el vestea cã unul dintre cei mai strãluciþi profesori ai
gimnaziului braºovean, dr. Alexandru Bogdan, s-a jertfit pe frontul din Galiþia. Despre moartea
profesorului, survenitã la 7/20 octombrie 1914, lângã localitatea Zumina, se vor scrie pagini întregi în
gazetele din Braºov ºi din Transilvania. Anuarul ºcolii26 va rezerva zeci de pagini biografiei dr.
Alexandru Bogdan, cel care, mai bine de nouã ani, a îndrumat elevii ªcoalelor centrale
greco-orientale române din Braºov spre a pãtrunde tainele limbii ºi literaturii române. Încã din timpul
vieþii, dr. Bogdan îºi exprimase dorinþa ca vasta sa bibliotecã sã fie donatã ºcolii, lucru care se va
realiza dupã moartea sa, ajungându-se astfel la înfiinþarea „Fondului casei de lecturã Dr. Alexandru
Bogdan”27, la care, anual, profesorii ºi elevii vor dona importante sume de bani. Tot în memoria
iubitului profesor se va înfiinþa „Fondul pentru portretul profesorului Dr. Alexandru Bogdan”28,
donaþiile urmând a fi utilizate pentru realizarea unui tablou cu portretul profesorului, iar Gheorghe
Dima va compune Cântec ostãºesc eroului cãzut la Zumina.
În urmãtorii doi ani, drapelul de doliu va fi arborat de mai multe ori pe localul ºcolii confesionale
din Braºov, în vara anului 1915 pentru tinerii profesori Dionisie Nistor ºi Vasile Micula (morþi pe
frontul din Galiþia)29. În toamna aceluiaºi an, directorul ºcolii, Virgil Oniþiu – profesor de înaltã þinutã
moralã –, îºi va da obºtescul sfârºit, acasã, datoritã supãrãrilor provocate de pierderea mai tinerilor sãi
colegi, dar ºi din cauza divergenþelor apãrute în sânul corpului profesoral. „Gazeta Transilvaniei”30
va publica, în câteva numere consecutive, articole de prima paginã referitoare la viaþa ºi activitatea
profesorului Oniþiu. ªcoala pierduse unul dintre cei mai capabili directori ai sãi, unul dintre cei mai
devotaþi ºi iubiþi profesori, astfel cã anuarul gimnaziului, apãrut în anul 1916, va dedica aproximativ
jumãtate din paginile sale articolelor despre activitatea ºcolarã ºi extraºcolarã a fostului director al
Gimnaziului ºi ªcoalei reale. În luna mai a anului 1916 se va stinge din viaþã, într-un spital din
Budapesta, unde se internase pentru a-ºi cãuta sãnãtatea, din ce în ce mai ºubrezitã, Tit Liviu Blaga31,
profesor de matematicã ºi fizicã la ªcoala realã. Rãmânând fãrã profesori de matematicã ºi fizicã,
instituþia de învãþãmânt din Braºov va trebui sã aducã un profesor de la Sibiu care sã suplineascã orele
la aceste douã discipline.
Odatã cu intrarea trupelor române în Braºov ºi retragerea armatelor austro-ungare vechea
administraþie a pãrãsit oraºul, alãturându-i-se ºi Nicolae Sulicã, profesor la gimnaziul românesc. În
timpul celor 40 de zile de stãpânire româneascã32, directorul ºcolii, Iosif Blaga, va efectua schimbãri
în programa ºcolarã (în urma unui ordin primit de la Comandamentul Pieþii Braºov), introducând
istoria românilor, geografia României ºi limba ºi literatura românã33. Elevii din organizaþia
cercetãºiei îºi vor oferi serviciile la primãrie, la miliþie, la poºtã, ducând, pe biciclete, corespondenþa
sositã de pe front.34
Reocuparea Braºovului de cãtre armatele germane ºi austro-ungare a însemnat, pentru ªcoalele
centrale greco-orientale române, intrarea într-o altã etapã de sacrificii ºi probleme. Directorul ºcolii
gimnaziale ºi reale, Iosif Blaga, împreunã cu alþi 10 profesori, a luat calea pribegiei odatã cu plecarea
armatei române. Profesorul de muzicã, Gheorghe Dima, rãmas în Bucureºtiul aflat sub ocupaþie
germanã, a fost arestat ºi a trecut prin temniþele de la Braºov, Târgu Mureº ºi Cluj.35 Un alt dascãl care a
25
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Dr. Alexandru Bogdan, în „Gazeta Transilvaniei”, nr. 229 din 17/30 octombrie 1914.
Anuarul LI..., pp. XXX-LXXXVI.
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Anuarul LII..., pp. 236-237.
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Directorul Virgil Oniþiu, în „Gazeta Transilvaniei”, nr. 219 din 10/23 octombrie 1915.
Anuarul LII..., pp. 108-109.
Ioan Vlad, op. cit., p. XI.
Anuarul liceului ortodox român „Andrei ªaguna”..., pp. CLVIII-CLIX.
Ibidem, p. LXXXIX.
Ioan Vlad, Cãrturarii braºoveni pentru România Mare, Braºov, Editura Aviaþiei ºi Apãrãrii Antiaeriene „Henri Coandã”,
1999, p. 305.
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îngroºat rândurile refugiaþilor braºoveni a fost Axente Banciu, care a pribegit întâi în Muntenia, trecând
apoi în Moldova ºi Rusia. Cãzut prizonier, în toamna anului 1917, a fost acuzat de înaltã trãdare ºi
întemniþat la Cluj pânã în anul 1918.36 Profesorii Iosif Blaga, Constantin Lacea ºi Nicolae Bogdan se
vor stabili la Stockholm, activând în comitetul de propagandã organizat în capitala Suediei37, ºi apoi
la Paris, unde vor acþiona pentru cauza României. De teama represaliilor, mai multe familii româneºti
din Braºov au ales calea pribegiei, aºa încât numãrul elevilor va scãdea simþitor. Situaþia gimnaziului
braºovean era foarte grea. Înscrierile pentru anul ºcolar 1916-1917 vor avea loc abia în luna ianuarie
a anului 1917. O parte a corpului profesoral, susþinutã de mitropolitul Vasile Mangra, va face politica
trupelor de ocupaþie, ºtirbind astfel prestigiul instituþiei de învãþãmânt. La ºcoala primarã, din 15
profesori mai rãmãseserã doar doi, acestora fiindu-le imposibil sã þinã toate orele. Pentru ca
programul sã se desfãºoare normal, vor fi angajaþi profesori pensionari, clasele vor fi comasate, iar
durata orelor de studiu se va scurta. Localul ºcolii fiind ocupat (transformat în spital de campanie),
cursurile se vor þine în clãdiri închiriate, necorespunzãtoare procesului didactic.38 Situaþia financiarã
precarã a dus la lipsa acutã a manualelor ºcolare, biserica Sf. Nicolae, care pânã atunci dãruia elevilor
cãrþi ºi îmbrãcãminte, nu mai dispunea de fondurile necesare, ajungându-se în situaþia ca niciun elev
sã nu mai primeascã darurile tradiþionale (cãrþi ºi obiecte de îmbrãcãminte) la serbarea de Crãciun.
Pentru optimizarea învãþãrii, ªcoalele centrale greco-orientale române din Braºov dispuneau de
un bogat material didactic, de importante ºi valoroase colecþii de arheologie, numismaticã, ºtiinþe
naturale, de o bibliotecã generalã ºi biblioteci de clasã39, care, în perioadele de ocupaþie, au dispãrut
aproape în întregime.
Anii de rãzboi au lãsat urme adânci în istoria ºcolii confesionale braºovene. Instituþia de
învãþãmânt a fost lipsitã de cel mai important factor de colaborare, educaþia din cadrul familiei. Lipsa
tatãlui, plecat departe, pe front, a provocat schimbãri în relaþiile de familie ºi a adus nesiguranþa zilei
de mâine. Pierderea fiinþelor dragi a atras dupã sine afectarea psihicului copiilor. Situaþia materialã
precarã a dus la pãrãsirea ºcolii de cãtre unii elevi sau la slãbirea „puterilor trupeºti” ale altora.
În ceea ce priveºte corpul profesoral, dupã încheierea conflictului, dascãlii plecaþi în pribegie
s-au întors acasã, cea mai mare parte a acestora reluându-ºi locul la catedrã. Edificiile ºcolare au avut
nevoie de reparaþii majore, întinse pe perioada mai multor ani, ºi care au necesitat resurse financiare
considerabile.
Prin anvergura pe care a avut-o, prin durata ºi prin caracterul sãu, Primul Rãzboi Mondial poate
fi calificat drept un rãzboi total. Conflictul s-a desfãºurat în tranºee, în aer ºi pe apã, dar a influenþat
din plin viaþa civililor. Greutãþile pe care ºcoala confesionalã din Braºov le-a întîmpinat pe toatã
durata marii conflagraþii mondiale s-au repercutat asupra generaþiilor tinere, în formare, care, simþind
direct ororile rãzboiului, au fost parte integrantã a acestuia.
Foto 1. ªcoala din localitatea Commercy (Franþa), transformatã în spital.40
Foto 2. Liceul de fete din Braºov (astãzi, Colegiul Naþional „Unirea”).41
Foto 3. Liceul „Andrei ªaguna” din Braºov (astãzi, Colegiul Naþional „Andrei ªaguna”).42
Foto 4. Corpul profesoral, 29 iunie 1914.43
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Anuarul II al ºcoalelor primare centrale române gr. or. de bãieþi ºi fetiþe din Brassó (Braºov) pe anul ºcolar 1913-1914,
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Fotografia face parte din colecþia personalã a d-lui cercetãtor dr. Alexandru Stãnescu.
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