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Gimnaziul Evanghelic C.A. din Bistriţa, pe care Nicolae Iorga, aflat în vizită la Bistriţa la începutul 
secolului XX, l-a numit "unul din cele mai bune în tot Ardealul"\ a funcţionat timp de aproape patru secole în 
clădiri situate în Piaţa Centrală, lângă Biserica Evanghelică C.A., în a cărei proprietate s-a aflat. Ultima clădire 
construită în anul 1832/332 nu mai corespundea cerinţelor moderne la începutul secolului XX, aşa încât s-a 
decis mutarea gimnaziului în alt lăcaş, situat în afara vechiului burg, pe Aleea Măcelarilor (astăzi Bulevardul 

Republicii). 
~~~--~~~~~~~~~~~ 

Vechiul Gimnaziu Evanghelic C.A. pe la 1910 
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A fost vorba, deci, de mutarea unei şcoli cu o tradiţie seculară dintr-o clădire veche într-una modernă, şi nu 

de fondarea unei noi instituţii. Ea îşi are rădăcinile în secolul XV, când exista deja o şcoală de latină în oraş. Primul 

director al Gimnaziului Evanghelic C.A., menţionat în arhiva oraşului, a fost Georgius Seraphinus (sau Seraphini), 
care a stat în fruntea sa în perioada 1531-15413. Ultimul director cu nr. 102 în ordinea succesiunii, Thomas Friihm, 

a condus instituţia între 1935 şi 1944. De la înfiinţarea gimnaziului în anul 1531 până în anul 1944, directorii 
Gimnaziului Evanghelic C.A. au fost exclusiv saşi transilvăneni sau etnici germani stabiliţi pe plaiurile bistriţene. 

Ultimii patru directori şi-au avut sediul în intervalul 1910-1944 în noua clădire gimnazială de pe Aleea 
Măcelarilor. 
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