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CARTE ROMÂNEASCĂ TIPĂRITĂ LA BRAŞOV, PENTRU UZ ŞCOLAR,
LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XIX-LEA
ROMANIAN BOOK PRINTED IN BRAŞOV FOR SCHOOLS
AT THE BEGINNING OF THE 19TH CENTURY
Abstract: The article presents four books from the collection of the County History Museum of
Brasov, printed in Brasov, in the Printing House rulled by Boghici Brothers. The works were also
used as handbooks in the Romanian schools in town, the school by the Church of Şcheii Braşovului
and, from 1835, in the school inside the fortified town, respectively.
”Psaltirea lui David” (1810), ”Uşa pocăinţii” (1812), ”Bucoavnă pentru învăţătura pruncilor”
(1814) and ”Pravila comercială” (1837) are the books used by the pupils from the schools of Brasov
at the beginning of the 19th century. Remarkable teachers as: Ioan Barac, George Bariţiu and
Andrei Mureşanu taught at those institutions.
Istoria culturală a oraşului Braşov are ca fundament secolul al XVI-lea când, în Cetate,
s-au clădit şcoala lui Honterus, biblioteca şi tipografia1, toate trei înfiinţate de marele
umanist. În afara acestor edificii cu rol cultural-educativ, exemplul saşilor a fost preluat şi
de români. Astfel, în Şcheii Braşovului exista o tipografie care îşi justifica existenţa prin
înfiinţarea şcolii care activa pe lângă Biserica Sfântul Nicolae. Spre deosebire de secolul al
XVI-lea, numărul cărţilor româneşti tipărite la Braşov, lucrate sau traduse de autori
braşoveni, este tot mai însemnat2. În tipografiile braşovene, mai ales în cea condusă de
senatorul von Schobeln, s-au tipărit o serie întreagă de cărţi, atât bisericeşti, cât şi şcolare.
Tot aici, la Braşov, în anii 1836-1838, apăreau primele foi periodice româneşti din Ardeal,
mai întâi „Foaia Duminecii”, de Ioan Barac, editată de comerciantul Rufolf Orghidan,
„Foaia săptămânei” ce devine ulterior „Gazeta de Transilvania” şi însoţită de „Foaie
pentru minte, inimă şi literatură”, ambele conduse de Gheorghe Bariţiu şi, mai târziu, de
Iacob Mureşianu.3 De ridicarea tineretului prin intermediul şcolii s-au interesat
braşovenii încă de timpuriu, mai ales datorită lipsei drepturilor politice şi apăsării sociale
pe care o suportau. Şcoala veche de la Sf. Nicolae nu a putut fi decât una elementară, sau
o şcoală de dieci, la care se învăţa cititul, scrisul şi cântările bisericeşti, aşa cum erau toate
şcolile vechi româneşti înfiinţate pentru fii de iobagi, care nu puteau avea vreo aspiraţie
Tipografia a funcţionat din anul 1539, iar după moartea lui Honterus, a fost preluată de Valentin Wagner,
succesorul său la parohia Braşovului. Valentin Wagner a ţinut în funcţiune tipografia până la sfârşitul secolului
al XVI-lea. Între anii 1594 şi 1625, se pare, şi-a întrerupt activitatea. În 1627 s-a reînceput tipărirea cărţilor de
către Martin Wolffgang, apoi de către Michael Hermann, fiind preluată de Franz von Schobeln, de văduva
acestuia, respectiv, de fiul său. Începând cu 1834 aici a desfăşurat o intensă activitate Johann Gött.
2 Andrei Bârseanu, Istoria şcolelor centrale române gr. or. din Braşov scrisă din incidentul jubileului de 50 de ani al
gimnaziului, Braşov,Tipografia Ciurcu&Comp., 1902, p. 3.
3 Ibidem, p. 4.
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mai înaltă decât treapta preoţiei, sau cea de dascăl4 în învăţământul din mediul rural
transilvănean.
Învăţământul din Transilvania, la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul
secolului al XIX-lea, a cunoscut o dezvoltare datorată reformismului iosefinist care
susţinea răspândirea ştiinţei de carte; acum se creează o bază legislativă care avea să
primească aplicabilitate în raport cu realităţile istorice şi constituţionale ale fiecărei
provincii. În acest climat s-a publicat, la Viena, în 1777, Ratio Educationis, legislaţia
şcolară. O nouă variantă mai evoluată şi concretă a fost Norma Regia, apărută în 1781,
care, comparativ cu Ratio Educationis, avea orientare spre învăţământul confesional,
tendinţă vizibilă, de altfel, şi în ediţia din 18205.
Un alt factor prin care s-a facilitat dezvoltarea învăţământului în mediul românesc
a fost enunţarea Edictului de Toleranţă, apărut în 1781, prin care se dădea drept oricărei
comunităţi naţionale cu peste 100 de familii să-şi ridice biserică şi şcoală. Totodată, prin
acelaşi edict, s-a dispus ca, la ocuparea funcţiilor publice, să nu se mai ia în considerare
confesiunea, ci meritul, capabilitatea şi purtarea morală. Pentru conducerea şi
supravegherea şcolilor nou-înfiinţate s-a instituit un director al şcolilor naţionale neunite,
în persoana lui Dimitrie Eustatievici.6
Situaţia şcolii româneşti din Braşov a întâmpinat multe piedici până la facilităţile
impuse de noua legislaţie. Începând cu anul 1760, se depun mari eforturi de către
locuitorii din Şchei pentru reclădirea şcolii. Aceste eforturi sunt împiedicate de
Magistratul oraşului Braşov şi, în cele din urmă, este nevoie ca însăşi împărateasa Maria
Tereza să intervină. Prin Prescriptul din 13 aprilie 1761 românii sunt lăsaţi să-şi termine
lucrările la noua clădire.7 Deşi şcoala a avut mari greutăţi financiare, cauzate mai ales de
lipsa banilor pentru plata personalului, aceasta şi-a continuat existenţa. Lipsiţi de ajutor
din partea Cetăţii şi reduşi doar la puterile lor şi ale bisericii, românii din Şchei nu au
putut avea o adevărată şcoală capitală decât în anul 1804, când cea veche a fost
reorganizată şi au fost introduse ca materii de studiu, în afara celor elementare (citit şi
scris), limba germană, maghiară şi greacă. În aceeaşi perioadă s-a înfiinţat o nouă şcoală
elementară pe Tocile.8 Şcoala veche a fost închisă timp de doi ani, în 1813-1814, din cauza
epidemiei de ciumă. Cunoscută şi cu numele de ciuma lui Caragea, aceasta a dus la
introducerea carantinei în oraş, bisericile sunt închise, deci şi şcolile intră sub acelaşi
regim. Alţi doi ani şcoala a suferit din cauza unui mare scandal provocat de protopopul
Tempea în legătură cu alegerea parohului Ioan Bucur, timp în care (1815-1817) oamenii
au fost nevoiţi să-şi dea copiii la dascăli particulari.9
Pentru că numărul românilor din Cetate crescuse în ultimii ani, ca urmare a
Edictului de concivilitate dat de Iosif al II-lea, pe 4 iulie 1781, aceştia şi-au ridicat, în
interiorul Cetăţii, întâi o capelă, în anul 1833 şi, un an mai târziu, o şcoală, în acelaşi spaţiu.
Ibidem, p. 5.
Radu Totoianu, Despre şcoala confesională greco-catolică din Ghirbom în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în
„Terra Sebvs”, 2009, nr. 1, p. 279.
6 Andrei Bârseanu, op. cit., p. 9.
7 Ibidem, p. 7.
8 Candid C. Muşlea, Biserica Sf. Nicolae din Şcheii Braşovului. Vol. II (1743-1837), Braşov, Institutul de Arte Grafice
ASTRA, 1946, pp. 315-316.
9 Ibidem, pp. 317-318.
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Creşterea numărului de biserici ortodoxe10 şi, implicit, de şcoli demonstrează
faptul că, în primele decenii ale secolului al XIX-lea, comercianţii români erau foarte
numeroşi, iar cultura şi spiritul naţional au început să capete o tot mai mare importanţă
printre românii din Braşov. Un nou act de deşteptare naţională este dat prin încercarea
negustorilor români din Braşov de a crea o societate comercială numită Gremiul
neguţătorilor români din Braşov, al cărui scop consta în întrunirea comercianţilor români
pentru apărarea intereselor comune şi pentru câştigarea aceloraşi drepturi de care se
bucura deja Compania grecească.11 Încă din 1834, reprezentanţii români angajează, ca
dascăl la şcoala lor din Cetate, pe chir Anton Stamatopulo. La această şcoală se predau
limbile: română, germană şi grecească. Scrierea şi aritmetica erau materii de bază. Şcoala
a avut la început un singur învăţător, apoi au fost angajaţi doi. Încă de la început
neguţătorii braşoveni au organizat şcoala astfel încât viitorii absolvenţi să dobândească
noi cunoştinţe în vederea îmbrăţişării carierei de comerciant. După ce Gheorghe Bariţiu
s-a angajat, începând cu 1836, ca prim profesor12 pentru trei ani, unitatea de învăţământ a
devenit una dintre cele mai apreciate, având trei profesori.
Alături de George Bariţiu, dar şi la îndemnul acestuia, la Braşov ajunge Andrei
Mureşanu, care a predat la şcoala din Cetate ca învăţător la clasa întâi. Andrei Mureşanu
vine cu idei paşoptiste în ceea ce priveşte modul în care trebuie să se facă educaţia şi rolul
pe care aceasta trebuie să-l reprezinte pentru români. El condamnă disensiunile
confesionale, dar mai ales lipsa de colaborare între şcoală şi biserică. Preoţii sunt
îndrumaţi de el să se ocupe mai mult de luminarea poporului. Propunerile lui Andrei
Mureşanu sunt în consensul Iluminismului, mai ales datorită recomandărilor legate de
depăşirea învăţământului exclusiv religios.13 Pentru şcoală s-au comandat manuale
necesare noilor nevoi educative şi s-au introdus, ca noi discipline, geografia, istoria,
gramatica românească şi grecească, dar şi limba latină.14 Tot în acest scop s-a comandat şi
s-a tipărit Pravila comercială, pe cheltuiala negustorului Gheorghe Nica.15
Iniţiativele tipografice româneşti se datorează fraţilor Constantin şi Ioan Boghici şi
s-au concretizat în arendarea secţiei româneşti a tipografiei senatorului sas Johann Georg
Edler von Schobeln, la 25 mai 1804, de către Constantin Boghici, pentru şase ani, cu
dreptul de a tipări numai în greceşte, româneşte şi în „ilirică”, contra unei sume anuale de
4.000 florini renani. Schobeln şi-a rezervat dreptul de a publica în limbile germană, latină
şi maghiară.16 După moartea lui Schobeln, la 15 octombrie 1805, contractul este continuat
cu văduva acestuia, Johanna Regina von Schobeln, fiind prelungit până la 1 august
1816.17 În 12 ani de activitate tipografică, fraţii Boghici au editat 21 de volume.
Prima biserică ortodoxă din spaţiul Cetăţii a fost cea ridicată în anul 1787, cu hramul Sf. Treimi. Din cauza
contribuţiei comune româno-greceşti şi a certurilor izbucnite între cele două etnii, românii reuşesc cu greu să-şi
cumpere o nouă proprietate pe Târgul Grâului, unde ridică noua capelă ortodoxă.
11 Andrei Bârseanu, op. cit., p. 20.
12 Ibidem, p. 322.
13 Ion Buzaşi, Publicistica lui Andrei Mureşanu la „Foaie pentru minte, inimă şi literatură”, în „Cumidava”, Braşov,
S.C. ROTOIONI TIPO, XXI („Gazeta Transilvaniei” – 150 de ani de la apariţie), 1997, p. 16.
14 Candid Muşlea, op. cit., p. 322.
15 Andrei Bârseanu, op. cit., p. 21.
16 Ruxandra Moaşa Nazare, Cărţile tipărite de negustorii braşoveni, fraţii Constantin şi Ioan Boghici, în „Libraria.
Studii şi cercetări de bibliologie”, Târgu-Mureş, MEDIAPRINT, VI, 2007, p. 306.
17 Ibidem, p. 307.
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Perioada în care fraţii Boghici au fost activi editorial, cu 10 titluri şi 13 ediţii, se
situează între 1806 şi 1812 şi în 1814. Bucoavna,
Bucoavna, carte de căpătâi a şcolii primare româneşti,
a avut cinci ediţii: 1805, 1808, 1811, 1814, 1816, iar Psaltirea lui David a fost tipărită şi ea în
trei ediţii: 1807, 1810, 1816. Diferenţele dintre aceste reimprimări sunt minime şi constau
în uşoare deosebiri în oglinda paginii de titlu, menţionarea singulară
singulară sau colectivă a
persoanelor care au plătit cheltuielile şi paginaţia.
Contractul, expirat la 1 august 1816, nu a mai fost prelungit ca până atunci din
cauza întoarcerii lui Franz Schobeln de la studii, care reclamă tipografia tatălui său
pentru sine.18 Din acest an tipografia este preluată de urmaşul lui Johann Edler von
Schobeln, Franz Schobeln. Între acesta şi Boghici se iscă un conflict care se sfârşeşte, un an
mai târziu, în 1817, când se încheie un nou contract pentru tipărirea Ceaslovului cel mare
re19.
Conflictul între cei doi a continuat totuşi printr-un
printr un nou proces, care nu a fost finalizat nici
de sentinţa dată în aprilie 1822. În această perioadă, numele lui Boghici nu mai apare pe
nicio altă carte până în 1835, când se editează Orologhionul, adică Ciasoslovul,, care nu mai
apare sub auspiciile firmei Schobeln, ci sub noua firmă condusă de Johann Gött.20
În anul 1831, casa familiei Boghici din Târgul Grâului este vândută în schimbul
caselor deţinute de comercianţii români, case ce se aflau pe uliţa Săcuilor, fosta stradă a
Porţii.21 În vechea casă, unde s-au
au tipărit cărţile româneşti, se deschide şcoala din Cetate.
În colecţia de carte a Muzeului Judeţean de Istorie Braşov se regăsesc, din cele 21
de titluri de carte tipărite de fraţii Boghici, trei lucrări: Psaltirea lui David (1810), Uşa
pocăinţei (1812) şi Bucoavnă pentru învăţătura pruncilor (1814). În acelaşi cadru, de carte
didactică tipărită la Braşov, dar de data aceasta în tipografia condusă de Johann Gött,
apare Pravila comercială (1837).
Psaltirea lui David,, apărută la Braşov în 1810, a
fost un manual folosit de elevii de la şcoala din
Şcheii Braşovului, apoi la cea deschisă în Cetate,
pentru orele de educaţie religioasă. Lucrarea a fost
tradusă pentru uzul şcolar de către renumitul dascăl
şi traducător al magistratului oraşului Braşov, Ioan
Barac. Psaltirea reeditată în 1810, spre deosebire de
prima ediţie apărută în 1807, nu are tipărit, la
sfârşitul cărţii, numele lui Ioan
Ioan Barac şi al lui
Stefanovici (fig.1). Cu titlul complet:
Psaltirea
fericitului proroc
şi înpărat
David.
Cu Molitvele la toate Cathismele, şi cu Cîntările lui Moisi, cu Psalmi aleşi, şi cu
Pripelele lor: cu Paraclisul Precestii: şi
cu Pashalia.

Axente Banciu, Suflete uitate, în „Ţara Bârsei”, Braşov, 1930, nr. 4, p. 302.
Ruxandra Moaşa Nazare, op. cit., p. 316.
20 Axente Banciu, op. cit., p. 306.
21 Ibidem, p. 392.
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Acum întîiu tipărită,
În zilele prea luminatului, şi prea înălţatului
înpărat al Austrii
Franţiscus cel din tîiu.
Cu toată Cieltuiala D[u]mnealor Fraţilor Cirii[u].
Constantin şi Ioann Bogici.
În Privilegiata Tipografie din Braşov.
1810.22

Stare de conservare
Cartea este în stare bună de conservare, fiind posibilă expunerea acesteia.
a
Legătura: carton cu piele la cotor şi colţuri. Pielea este fragilizată, prezintă găuri de
zbor şi semne de uzură cu lipsă material suport pe suprafeţe mici.23
Blocul cărţii: hârtie îmbrunită, halouri de apă, murdărie ancrasată pe suport, pete
de cerneală.24
Bucoavnă pentru învăţătura pruncilor
pruncilor, apărută la Braşov, în anul 1814, a fost folosită
ca abecedar, sub acest titlu. Începând cu anul 1845, se foloseşte oficial denumirea de
abecedar dată manualului. Lucrarea cuprinde 84 de pagini, are format de buzunar. Între
paginile 2 şi 11 sunt tipărite patru rânduri de caractere chirilice de dimensiuni variate, cu
diferite tipuri de alcătuiri silabice.25 La pagina 12 este, în chenar, gravura Icoana Învierii
Domnului, sub imagine apare inscripţia: „Înviind Isus
sus din mormânt precum au zis mai
înainte ne-au
au dăruit nouă viaţă veşnică şi mare milă”26. Reprezentarea face trecerea la
învăţăturile religioase, împărţind astfel lucrarea în două părţi, învăţături primare legate
de scris şi citit, apoi cele cu caracter religios.
ligios. Primul capitol din partea a doua a lucrării se
referă la Rânduiala vecerniei urmând Cele 10 porunci şi alte învăţături bisericeşti, sfârşind
cu rugăciunile pentru masă sau pentru şcoală. Cartea se încheie cu două pagini
nenumerotate, pe care apare tabla înmulţirii (fig. 2, 3 şi 4).
Cu titlul complet:
Bucoavnă
pentru
învăţătura
pruncilor
de asă deprinde atît la Cunoaşterea
slovelor, la Slovenire, şi la
Cetanie; cît şi la rînduiala
Vecerniei, Utreniei, şi
a sfi[n]tei Liturgii.
Typărită
cu toată cieltuiala d[u]mnealor Fraţilor Costandin şi Ioann Bogici.
În Priveleghiata Typografie din
Braşov.
Prin Typograful Fridrihi Herfurt
1814.27

Transliterare conform STAS 5309/1-89.
Florea Oprea, Manual de restaurare a cărţii vechi şi a documentelor
docu
grafice,, Bucureşti, Editura Muzeului Literaturii
Române, 2009, p. 251.
24 Aurel Moldoveanu, Conservarea preventivă a bunurilor culturale,
culturale ed. a 2-a, Bucureşti, 2003, p. 20.
25 Ştefan Grigore Berechet, O ediţie de bucoavnă necunoscută,
necunoscută în „Revista istorică”, Bucureşti, vol. XXIV, 1938, nr.
4-6, pp. 142-143.
26 Transliterare conform STAS 5309/1-89.
27 Transliterare conform STAS 5309/1-89.
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Stare de conservare
Cartea este într-o
o stare precară de conservare şi prezintă o puternică uzură
funcţională. Lucrarea nu poate fi expusă înainte de a fi supusă unui proces de restaurare
a legăturii şi a blocului cărţii.
Legătura, realizată din carton şi piele la cotor, este puternic degradată şi fragilizată,
prezintă urme ale unui atac de insecte (găuri de zbor) şi restaurare empirică (cotorul este
cusut pe exterior cu aţă albă).28
Blocul cărţii, parţial desprins din legătură, prezintă murdărie ancrasată pe suport,
halouri de
e apă, colţul de răsfoire foarte fragilizat, rupturi şi fisuri la toate tranşele şi pe
linia de pliere a fasciculelor.29
Uşa pocăinţei a apărut la Braşov în anul 1812, în tipografia condusă de Constantin
Boghici, a văzut lumina tiparului datorită sprijinului
sprijinului Mitropolitului Ţării Româneşti
Dosithei, fiind tălmăcită de către monahul Rafail de la mănăstirea Neamţ. Cheltuielile de
imprimare au fost susţinute, în afară de mitropolitul muntean, de doctorul Constantin
Darvari, de episcopii de Buzău şi de Argeş, de membri ai familiilor Brâncoveanu,
Golescu, Văcărescu.30 Titlul complet al lucrării este (fig. 5):
Uşa pocăinţii.
adecă
Carte foarte umilitoare, şi de
suflet prea folositoare,
Care cuprinde:
Ceale patru mai de pre urmă ale omului, adecă: Moartea,
Judecata, Iadul şi Raiul.
Prin care să face minunata schimbare a omului
celui vechiu, şi acelui nou Naşterea.
Sau tălmăcit de pre limba grecească, pre limba rumânească în
Bucureşti.
Şi acum întâiaşdată cu blagoslovenia şi prin mijlocirea prea oSfinţitului şi prea milostivului stăpîn şi Mitropolit atoată U[n]grovlahia
Kyriu Kyr Dosithei.
Sau dat în typariu prin toată cieltuiala dumnealor
Kyriu Kyr Constandin Ioann Boghici,
spre veacinica pomenire, şi spre folosul cel de oaste
al Preavoslăvnicilor Creştini.
Sau tălmăcit acestă carte şi sau diorthosit din cuvînt
în cuvînt cu multă sîrguinţă şi luare aminte de
Rafail,
Smeritul Monah din Sf[î]nta Mănăstire a Neamţului.
În privelegiata Typografie din
Braşov,
de typografia Ioann Fridrih Herfurth,
1812.31

Florea Oprea, op. cit., p. 252.
Aurel Moldoveanu, op. cit., p. 25.
30 http: //www.proiectavdhela.ro/pdf/maria_pariza_contributii_ale_carturarilor_de_obarsie_aromana.pdf
www.proiectavdhela.ro/pdf/maria_pariza_contributii_ale_carturarilor_de_obarsie_aromana.pdf
31 Transliterare conform STAS 5309/1-89.
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Stare de conservare
Cartea este în stare bună de conservare.
Legătura: carton cu piele la cotor şi colţuri. Pielea prezintă fisuri şi găuri de zbor,
fiind fragilizată. Copertele prezintă uzură funcţională la tranşa inferioară şi laterală32.
Blocul cărţii: hârtie îmbrunită, halouri de apă, murdărie ancrasată pe suport, pete
de cerneală, fisuri şi rupturi marginale, uzură funcţională la colţul de răsfoire.33
Pravila comercială,, prima lucrare cu conţinut comercial apărută la noi în ţară, a fost
tipărită la Braşov, în tipografia condusă de Johann Gött, în anul 1837. Lucrarea conţine o
prefaţă în limba germană şi o Precuvântare scrisă cu caractere chirilice. Textul este tipărit
cu litere chirilice şi se împarte în 10 părţi, iar la sfârşitul lucrării există o erată sau
Îndreptarea Greşealelor34. Autorul manualului didactic este dascălul de la şcoala din Cetate,
Emanoil Ioan Nichifor. Lucrarea a apărut la Braşov datorită faptului că oraşul era unul
dintre cele mai importante centre comerciale din acea perioadă, iar şcoala lla
a care s-a
s
35
folosit era susţinută de comunitatea comercială şi religioasă a oraşului.
Lucrarea are titlul complet (fig.
ig. 66):
Allgemeine
HandlungsUnd
Wechsel-Ordnung:
Ordnung:
sau
Pravila Comerţială.
Care cuprinde Regulile-Comerţii,
Comerţii, ale CatasCatas
tifelor, şi ale Vecselilor, şi Socoteala Interesurilor ş. a.
Acum întâiadată tălmăcită după cea Germanicească
de Emanoil Ioan Nichifor.
Şi dată în Tipări cu Chieltuiala
D. Georgie Nica
Inspectorul
Scoalei Comerţiale a Capelilor româneşti din Cetatea
Braşovului
la Anii delaa |Hs. 1837.| Braşov| sau typărit în
Typografia lui
Johann Gott. 36
Stare de conservare
Cartea este într-o
o stare precară de conservare şi prezintă uzură funcţională. Starea
sa nu permite expunerea.
Florea Oprea, op. cit., p. 251.
Aurel Moldoveanu, op. cit., p. 26.
34 Victor Marian, Pravila Comerţială de la 1837,, în „Ţara Bârsei”, 1937, nr. 2 (martie-aprilie),
(martie
p. 129.
35 Ibidem.
36 Transliterare conform STAS 5309/1-89.
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Legătura este puternic degradată, lipsesc ambele coperte, lănţişorul de coasere este
foarte fragilizat.37
Blocul cărţii: hârtia este îmbrunită, cu pete de murdărie ancrasată pe suport,
halouri de apă, urme de bandă adezivă, pete de cerneală, lipsă material suport, colţul de
răsfoire fragilizat, rupturi şi fisuri la toate tranşele şi pe linia de pliere a fasciculelor.38
Astfel de lucrări, păstrate astăzi în Colecţia de Carte – Document a Muzeului
Judeţean de Istorie Braşov, demonstrează importanţa creşterii nivelului intelectual al
românilor din Cetate precum şi necesitatea reorganizării şcolilor. Românii din Braşov,
alături
uri de cei din întreg spaţiul românesc, pun bazele învăţământului pe alte criterii decât
cele anterioare secolului al XIX-lea.
lea. Evoluţia şcolii braşovene capătă, începând cu secolul
al XIX-lea,
lea, alte valenţe datorită dascălilor veniţi la Braşov pentru a preda
preda la un nivel
superior şi cu cerinţe corespunzătoare momentului. Între profesorii de seamă ai şcolii
braşovene se remarcă personalităţi ca: Ioan Barac, Emanoil Ioan Nichifor, George Bariţiu
sau Andrei Mureşanu, care pun bazele învăţământului modern românes
românesc.
c. Datorită lor, a
sprijinului de care s-au
au bucurat printre comercianţii braşoveni, dar mai cu seamă
mulţumită contribuţiei episcopului Andrei Şaguna, se înfiinţează Şcoala Centrală
Română, primul gimnaziu naţional, începând cu anul 1850.

Fig. 1. Psaltirea
ltirea lui David, 1810 (nr. inv. 10034).

37
38

Florea Oprea, op. cit., p. 252.
Aurel Moldoveanu, op. cit., p. 26.
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Fig. 2. Bucoavnă pentru
învăţătura pruncilor, 1814
(nr. inv. 21723).

Fig. 3. Bucoavnă pentru învăţătura pruncilor, 1814.
Alfabetul chirilic.

Fig. 4. Bucoavnă pentru învăţătura pruncilor, 1814.
Icoana Învierii Domnului
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Fig. 5. Uşa pocăinţei, 1812 (nr. inv. 17055).

Fig. 6. Pravila comercială 1837 (nr. inv. 15619).
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